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Kolonia,  dnia 15lutego 2O13

Dotgczg renouacii ponad 4O nagrobköw polskich z okresu | | uloing tu zbioroulei
kuaterze ofiar faszgzmu na Cmentarzu Westfriedhof przg Venloerstraße nr 1132 w
Koloni i ,  BRD

Szanowng Panie Naczelniku,

Zruracamg sig z uprzejmq proSbq o podjqcie dzialari u ramach kompetencii
kierouranego przez Pana Wgdzialu, u celu doprouadzenia do odnouienia ponad
aO ptgt nagrobngch obgu;ateli polskich, ofiar terroru nazistotuskiego u latach
1939145. Nagrobki te znaiduiq sig na-Cmentarzu Westfriedhof tu Kolonii, ul obrqbie
zbiorourej ku-raterg pond 2OO obgruateli röZngch narodötu, ktörzg zmarli ur nieuoli
lub zostali zamordou ani przez funkcionariuszg koloriskiego Gestapo , bqdi filii tego2
u Brauueiler. WiqkszoS(. ofiar to najpraudopodobniei robotnicA przumusotui lub
wielniou,rie filii KL Buchentuald funkcjonuiqcego u okresie uof ng ul dzielnicg
Kolonii Deutz. Czgit z nich mogla zginq( pracuiqc w tzur. Bombenkommando,
ktörego zadaniem bglo usuu.ranie zniszczeri iakie poustalg u Kolonii u-r urgniku
alianckich nalotöru dgtuanotugch tu latach 1942 144.

Niestetg z naszgch ustalerl u-rgnika, 2e dotgchczas brak iakiejkoltuiek pelnej
dokumentacii ru tgm wzglgdzie, a kuatera ugkonana juz po uojnie nie bgta dotqd
restauroruana. Stan dzisieiszg, to kilkakdziesiqt ptgt iuZ calkouiecie nieczgtelngch,
pozostale nazuiska moZna jeszcze zidentgfikoruaö, ale bez szgbkiei renouacji i to
stanie siq ulkrötce niemoZliure. Nazuiska polskie u.rgrgto zgodnie z niemieckq
pisowniq fonetgcznq, stqd brzmienie wielu z nich jest znieksztalcone. Kilka
polskobrzmiqcgch imion i nazurisk zapisano te2 cgrglicq, uigc trudno przesqdzi(. czg
nie sq to röu-rnieZ obgtuatele I l RP, iedgnie omglkou-ro uznani za Ukrairicöul czg
Rosian, ktörgch pochou-rano rör-unie2 u tej samei ktuaterze.

Pratudopodobnie LUszUScg zostali zaliczeni do ogölnej kategorii Ostarbeiter bez
dociekania jakiego kraiu sq obguatelami.
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