
Freiherr von Gersdorff
Der Name Gersdorf ist in politischen Kreisen Polens bekannt. Aber in jüngster Geschichte
Deutschlands ist der Name Gersdorff auch anwesend: in der Wehrmacht diente ein Oberst,
der in Lüben (heute Lubin), also Schlesien, in 1905 geboren war. Sein Vater Ernst Freiherr
von Gersdorff war Rittmeister an der Spitze eines Dragoner-Regiments, seine Mutter, eine
geborene Gräfin zu Dohna-Schlodien stammte aus Ostpreußen. Der Knabe bekam den
Vornamen Rudolf-Christoph.
Wie den Vater zog auch den Sohn zum Militär. Er erhielt seine Ausbildung in Breslau und
1926 wurde Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff junior Leutnant. Der Offizier schloss
sich früh einer Widerstandsgruppe an. Am 21.März 1943, also schon nach dem Untergang der
6.Armee in Stalingrad, wurde ein öffentlicher Auftritt Hitlers geplant. Gersdorff wurde
gefragt, ob er bereit sei, ein Attentat auf Hitler auszuführen und diesen umzubringen. Der
hatte dies bejaht und entschloss sich, den Diktator in die Luft zu sprengen und dabei sein
eigenes Leben zu opfern. Gersdorff war sich bewusst, dass das Attentat nur gelingen würde,
wenn er die Sprengkörper bei sich trug, um sich in unmittelbarer Nähe Hitlers mit ihm
zusammen in die Luft zu jagen. Leider der geplante Rundgang durch eine Ausstellung, wo
Gersdorff dicht an Hitlers Seite war, und der Zünder schon seine 10-Minuten dauernde
Laufzeit begann, war gescheitert, weil Hitler keine Interesse hatte, die Ausstellung sich
anzuschauen. Hitler lief auf kürzestem Weg in die Richtung des seitlichen Ausgangs. So, als
wittere die Gefahr. Gersdorff blieb gerade noch Zeit, schweißgebadet auf die nächste Toilette
zu eilen und die Sprengladung unbemerkt zu entschärfen.
Dem Freiherr von Gersdorff – dank Verschwiegenheit der später nach dem Attentat vom
20.Juli1944 in Görlitz Ostpr. (heute Gierłoż) verhafteten Mitverschwörer – ist es gelungen,
nicht in die Hände der Gestapo zu geraten. Nach dem Kriegsende kam Gersdorff in
US-amerikanische Gefangenschaft und so gehört er zu den wenigen aktiven
Widerstandskämpfern aus der Reihe der Wehrmacht, die den Krieg überlebten. Nach seinem
Tod am 26.Januar 1980 nannte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Gersdorff in einem
Nachruf als „eine der intergersten Figuren des aktiven Widerstands gegen Hitler“.
Aber in der Gefangenschaft wurde er von der überwiegenden Mehrzahl aller Lagerinsassen
geschnitten.
Jan Grzegorczyk (Bearbeitet auf Grund eines Artikels von Peter Pragal in „Deutscher Ostdienst“ Nr.03/2018)



Baron von Gersdorff
Nazwisko Gersdorf jest w politycznych kręgach Polski znane. Ale w najnowszej historii
Niemiec nazwisko Gersdorff jest również obecne. W Wehrmachcie służył pewien pułkownik,
który urodził się na Śląsku w Lubinie w 1905 r. Jego ojciec Ernest Baron von Gersdorff był
rotmistrzem na czele pewnego regimentu dragonów, jego matka, rodowita hrabianka zu
Dohna-Schlodin pochodziła z Prus Wschodnich. Chłopak dostał imię Rudolf-Krzysztof. Tak
jak jego ojca, tak i syna ciągnęło do wojska. Swoje wyszkolenie dostał we Wrocławiu i w
1926 r. Rudolf-Krzysztof Baron von Gersdorff został podporucznikiem juniorem. Ten oficer
przyłączył się wcześnie do pewnej grupy oporu przeciwko Hitlerowi. Na dzień 21.marca
1943 r., a więc już po rozbiciu 6-tej Armii pod Stalingradem, zaplanowano publiczne
wystąpienie Hitlera. Zapytano Gersdorffa, czy gotów jest przeprowadzić zamach na Hitlera,
by go zabić. Gersdorff przytaknął i zdecydował się wysadzić Hitlera w powietrze,
poświęcając przy tym własne życie; on zdawał sobie sprawę, że ładunki wybuchowe musi
mieć przy sobie i by być podczas wybuchu blisko Hitlera. Niestety zaplanowane zwiedzenie
przygotowanej wystawy, po której oprowadzać Hitlera miał Gersdorff, a on już włączył
zapalnik czasowy z 10-cio minutowym biegiem czasu – nie doszło do skutku, gdyż Hitler nie
chciał wystawy oglądać i czym prędzej biegł najkrótszą drogą do bocznego wyjścia. Tak
jakby zwietrzył niebezpieczeństwo. Gersdorffowi ledwo starczyło czasu, by – skąpany we
własnym pocie – dobiec do najbliższej toalety i w sposób przez nikogo nie zauważony
rozbroić ładunek. Gersdorffowi udało się nie wpaść w łapy Gestapo dzięki zachowanemu
milczeniu tych członków zaprzysiężenia, którzy zostali aresztowani po kolejnym nieudanym
zamachu na Hitlera w dniu 20.lipca 1944 r., które miało miejsce w Gierłożu. Po skończonej
wojnie Gersdorff znalazł się w niewoli amerykańskiej, przez co należy on do tych nielicznych
członków ruchu oporu, którzy przeżyli wojnę. Po jego śmierci (26.stycznia 1980 r.) jedna z
największych gazet niemieckich Frankfurter Allgemeine Zeitung we wspomnieniu
pośmiertnym nazwała go „nieskazitelną postacią aktywnego oporu przeciwko Hitlerowi”.
Ale w obozie jenieckim przeważająca większość współ-jeńców wykluczyła go z grona
znajomych, odmawiając nawet podania dłoni.

Jan Grzegorczyk (na podstawie artykułu Peter’a Pragal’a w Deutscher Ostdienst“ Nr.03/2018)
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