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Wstêp
Kazimierz Ha³gas, autor wspomnieñ, które w³aœnie oddajemy do Pañstwa
r¹k, spêdzi³ cztery i pó³ roku w obozach koncentracyjnych, najpierw w KL
Auschwitz, gdzie trafi³ w paŸdzierniku 1940 r., a nastêpnie w KL Gross-Rosen (24.12.1941-10.02.1945) i wreszcie w AL Leitmeritz, podobozie KL Flossenbürg, dok¹d zosta³ ewakuowany wraz z innymi wiêŸniami. W KL Auschwitz
zosta³ przydzielony do szpitala obozowego, zwanego rewirem, w charakterze
sanitariusza. Mia³ ku temu wystarczaj¹ce kwalifikacje, bowiem studiowa³
medycynê na Uniwersytecie Jagielloñskim, a w chwili wybuchu wojny by³
w trakcie zdawania ostatnich dyplomowych egzaminów. Dane mu by³o pracowaæ u boku doœwiadczonych i oddanych lekarzy wspó³wiêŸniów. Zdobyte
w tych ekstremalnych warunkach doœwiadczenie z powodzeniem wykorzysta³ w obozie Gross-Rosen, gdzie spêdzi³ ponad 3 lata, pracuj¹c równie¿ na
rewirze, najpierw w obozie g³ównym, a od 14 stycznia 1944 r. w podobozie
Dyhernfurth II. Po przybyciu do KL Gross-Rosen, wraz z Józefem ¯egleniem
– równie¿ lekarzem – zosta³ skierowany do tzw. rosyjskiego rewiru, który
znajdowa³ siê w zorganizowanym w paŸdzierniku 1941 r. obozie dla jeñców
radzieckich1. W czerwcu 1942 r., po likwidacji obozu jenieckiego, trafi³ do
komanda Steinbruch, a wiêc do pracy w kamienio³omie. Na szczêœcie pracowa³ tam oko³o 2-3 tygodni, po czym zosta³ skierowany do szkó³ki kamieniarskiej, gdzie niemieckich uczniów przygotowywano do zawodu. Tam by³ „od
wszystkiego”: sprz¹ta³ i nadzorowa³ baraki mieszkalne uczniów, prowadzi³
magazyny i by³ odpowiedzialny za ambulatorium. Do pracy w rewirze wróci³
w pierwszych dniach sierpnia 1942 r. Wraz z Józefem ¯egleniem byli pierwszymi wiêŸniami-lekarzami, których dopuszczono do pracy w rewirze. Dopiero w 1944 r. liczba lekarzy znacznie wzros³a, przede wszystkim dziêki przywiezionym z ewakuowanego Majdanka. Tak naprawdê wiêŸniowie-lekarze nie
byli w stanie wiele zmieniæ w sytuacji swoich kolegów, albowiem brak leków,
g³odowe racje ¿ywnoœciowe i wyniszczaj¹ca praca powodowa³y liczne zachorowania, a tym samym wysok¹ œmiertelnoœæ. W³aœciwie jedynym mo¿liwym
1. Na obóz dla jeñców radzieckich przeznaczono 3 baraki usytuowane w po³udniowej czêœci
KL Gross-Rosen, oddzielaj¹c je od reszty obozu dodatkowym ogrodzeniem z drutu kolczastego (R. Olszyna, KL Gross-Rosen – wybór artyku³ów, Wa³brzych 2005, s. 31). K. Ha³gas pisze
o 4 du¿ych, nowo wybudowanych barakach, s. 63 niniejszego wydania.
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sposobem pomocy by³o przetrzymywanie chorego wiêŸnia jak najd³u¿ej na
rewirze.
Kazimierz Ha³gas przebywa³ w obozie g³ównym do 14 stycznia 1944 r.,
po czym zosta³ wys³any do podobozu Dyhernfurth II, gdzie równie¿ pracowa³
jako lekarz. W tym samym obozie znalaz³ siê Zbigniew Mariañski, który dziêki K. Ha³gasowi zosta³ sanitariuszem; w swojej relacji tak go wspomina:
„/.../ dr Ha³gas, który sam w wolnych chwilach dos³ownie i bez przesady
budowa³ szpital, w³¹cza³ siê do pracy murarzy z kielni¹, do stolarzy z siekier¹.
Trudno jest mi tak na papierze oddaæ ogrom pracy jaki w³o¿y³ on w rozbudowê tego, co zasta³ po swoim przyjeŸdzie. By³ cz³owiekiem wymagaj¹cym od
swego personelu uczciwoœci w stosunku do chorych oraz rzetelnego wype³niania obowi¹zków sanitariusza. By³ te¿ bardzo wymagaj¹cym w stosunku do
siebie. Ten cz³owiek, prawie z niczego, w warunkach nowo powstaj¹cego obozu, budowa³ szpital. Budowa³ dos³ownie. Znalaz³ czas na codzienne wizytowanie chorych, zadbanie o nich. Doprowadzi³ w koñcu pomieszczenie szpitalne, jak na nasze obozowe warunki, do odpowiedniego poziomu”2.
Inny ze wspó³wiêŸniów, Roman Konarzewski napisa³, ¿e „Kazimierz Ha³gas po³o¿y³ du¿e zas³ugi dla poprawienia warunków leczenia chorych w rewirze”3. A by³y wiêzieñ Marian Ho³ub przyzna³, ¿e „to, ¿e ¿yje” zawdziêcza
Kazimierzowi Ha³gasowi4.
W wyniku ewakuacji podobozu, która mia³a wyj¹tkowo dramatyczny przebieg, Kazimierz Ha³gas ponownie znalaz³ siê w obozie g³ównym, gdzie jednak by³ krótko, jako ¿e by³y to ju¿ ostatnie dni przed jego ostateczn¹ ewakuacj¹. 10 lutego 1945 r., wraz z innymi wiêŸniami, zosta³ przewieziony do filii
KL Flossenbürg – Leitmeritz, gdzie 8 maja 1945 r. odzyska³ wolnoœæ. Do Polski wróci³ kilkanaœcie dni póŸniej.
Po kilku miesi¹cach, 22 wrzeœnia 1945 r. otrzyma³ dyplom na Uniwersytecie Jagielloñskim, a 9 marca 1950 r. na Œl¹skiej Akademii Lekarskiej – jako
pierwszy w tej uczelni – uzyska³ stopieñ naukowy doktora, na podstawie dysertacji „Poziom tlenkowej hemoglobiny we krwi niektórych pracowników
hutnictwa i górnictwa”.
W pierwszych latach po wojnie by³ lekarzem wojskowym, m.in. w 35 Pu³ku Piechoty w Tarnowskich Górach, nastêpnie pracowa³ w szpitalach w Paczkowie, Nysie, Jastrzêbiu Zdroju i Kêdzierzynie KoŸlu.
¯aden z by³ych wiêŸniów-lekarzy nie napisa³ tak szczegó³owych wspomnieñ z obozu i dzia³alnoœci rewirów, jak uczyni³ to Kazimierz Ha³gas, st¹d

2. Z. Mariañski, Moja droga do Dyhernfurth II, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, t. II, z. 5, s. 17.
3. R. Konarzewski, Zamiast wstêpu, w: „Prze¿yliœmy Gross-Rosen”, t. II, z. 5, s. 8.
4. Archiwum Muzeum Gross-Rosen (dalej: AMGR), sygn. 7009/87 – Korespondencja Mariana
Ho³uba z 1970 r.
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te¿ s¹ one niezwykle cennym Ÿród³em do poznania historii KL Gross-Rosen.
Jego rzetelnoœæ i uczciwoœæ w przedstawianiu wydarzeñ przejawia siê w szczegó³ach i faktach, które, gdy nie by³ pewien, weryfikowa³. Wielu faktów i dat
(jak np. ewentualne zgony ju¿ po wojnie by³ych cz³onków za³ogi) nie móg³
pamiêtaæ i znaæ, st¹d wniosek, ¿e posi³kowa³ siê literatur¹ b¹dŸ te¿ dokumentami, których zapewne poszukiwa³. O tym, i¿ przy pisaniu relacji korzysta³
z pomocy kolegów – by³ych wspó³wiêŸniów oraz z licznych Ÿróde³ napisa³
zreszt¹ w artyku³ach: „Z zagadnieñ sanitarnych komanda Dyhernfurth II” (opublikowanym w 1977 r. w „Przegl¹dzie Lekarskim”) i „Z pracy w tzw. rewirach dla jeñców radzieckich w Oœwiêcimiu i Gross-Rosen” (opublikowanym
w „Przegl¹dzie Lekarskim” w 1980 r.). Warto wspomnieæ, ¿e pierwsze jego
wspomnienia z KL Gross-Rosen ukaza³y siê na ³amach „Przegl¹du Lekarskiego” w 1967 roku5.
Dr Kazimierz Ha³gas zmar³ 17 kwietnia 1982 r. w Kêdzierzynie KoŸlu.
W 1994 r. Pañstwowe Muzeum Gross-Rosen wyda³o w jêzyku niemieckim wspomnienia Kazimierza Ha³gasa z pobytu w podobozie, zatytu³owane
„Dyhernfurth II. Aussenlager Gross-Rosen. Todeskommando”.
Przygotowuj¹c do druku wspomnienia K. Ha³gasa nie dokonywaliœmy
w tekœcie ¿adnych zmian, jedynie tam, gdzie uznaliœmy to za konieczne zamieœciliœmy w przypisach wyjaœnienie lub uzupe³nienie.
Pragniemy podziêkowaæ pracownikom Dzia³u Naukowego i Repozytorium
Cyfrowego Miejsca Pamiêci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz pracownikom Dzia³u Zbiorów Specjalnych G³ównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanis³awa Konopki w Warszawie za pomoc i udostêpnienie kopii dokumentów.
Dorota Sula

5. K. Ha³gas, Z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (wspomnienia lekarza), w: „Przegl¹d
Lekarski”, nr 1/1967, s. 197-203.
5

Dr med. Kazimierz Ha³gas
/zdjêcie z lat powojennych/

Urodzi³em siê 14.12.1914 r. w Dominikowicach, pow. Gorlice, woj. krakowskie. W chwili wybuchu II wojny œwiatowej by³em absolwentem Wydzia³u
Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, w trakcie zdawania
ostatnich dyplomowych egzaminów, a równoczeœnie pracowa³em na etacie
lekarza portu lotniczego w Kielcach, w Szkole Pilotów LOPP w Mas³owie.
Losy wojenne zagna³y mnie do Lwowa, gdzie przebywa³em w wiêzieniu œledczym od 23.09.1939 do 23.03.1940 r. Nastêpnie przez zielon¹ granicê wróci³em do rodziców.
Aresztowany przez Gestapo w Gorlicach 20.08.1940 r. przebywa³em w wiêzieniu w Jaœle i Tarnowie do 8.10.1940 r. Skazany zosta³em na pobyt w obozie koncentracyjnym do koñca wojny, jako podejrzany o szpiegostwo na rzecz
ZSRR. W obozach koncentracyjnych przebywa³em do 8.05.1945 roku.
KL Auschwitz - nr 5670
KL Gross-Rosen - nr 1487
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... Tak jakoœ zlecia³o tych 48 dni wiêziennych. W pierwszych dniach paŸdziernika 1940 r. ktoœ poda³ nam wiadomoœæ o transporcie. Widoczne te¿ by³y
pewne przygotowania, jak sprawdzanie nazwisk, oddzielanie i przenoszenie
niektórych wiêŸniów do innych cel itd. Zaczyna³o siê coœ wreszcie dziaæ. 8 paŸdziernika, zaraz po œniadaniu zaczêto nas wywo³ywaæ alfabetycznie, opró¿niaæ cele po kolei i ustawiaæ nas na podwórzu tarnowskiego wiêzienia, w kolumnie marszowej. Nastêpnie w du¿ej, kilkusetosobowej kolumnie, pod konwojem licznych uzbrojonych SS-manów, pomaszerowaliœmy do stacji kolejowej, gdzie nas poupychano do krytych bydlêcych wagonów, co najmniej po
80 osób, i pozamykano drzwi. By³o tak ciasno, ¿e nie mo¿na siê by³o poruszaæ. Spiekota i zaduch nie do opisania. Nikt nie wiedzia³ dok¹d jedziemy, ale
nasz jasielski kolejarz bezb³êdnie wylicza³ ka¿d¹ stacjê po drodze, a¿ do Krakowa. Potem siê pogubi³, bo nie zna³ trasy. W ka¿dym razie, sadz¹c po s³oñcu,
a dzieñ by³ pogodny, jechaliœmy ci¹gle w kierunku zachodnim, a wiêc zapewne do Oœwiêcimia. Kiedy byliœmy ju¿ na miejscu i wykrzykiwano nazwê stacji Auschwitz, nikt spoœród nas przem¹drza³ych nie wiedzia³ jeszcze, ¿e to jest
ju¿ ten nasz Oœwiêcim. Takie zatem by³y nasze wiadomoœci o Oœwiêcimiu.
Potem nas jeszcze przetaczano niedaleko, gdzieœ na bocznicê, i nast¹pi³a chwila
odpoczynku i ciszy. S³yszeliœmy jednak jakieœ rozmowy i komendy niemieckie. Pociliœmy siê wewn¹trz, czekaj¹c kiedy otworz¹ i pozwol¹ wysiadaæ. I doczekaliœmy siê.
Naraz, jak na komendê, otwar³y siê z trzaskiem i krzykiem drzwi wszystkich wagonów i straszliwy wrzask wielu g³osów: Raus, raus! Masa SS-manów, uzbrojonych w karabiny, pa³ki, dr¹gi, bykowce, wrzeszcz¹c wali³a gdzie
i kogo popad³o. Kopi¹c i wrzeszcz¹c pêdzili nas jak byd³o do bramy obozu.
Ten wrzask, bicie, szczekanie psów, robi³y wra¿enie piek³a. Tak pêk³y nasze
ostatnie pojêcia o niemieckiej kulturze! A cz³owiek najbardziej wierzy w to,
czego dozna naocznie lub cieleœnie. Mia³em wtedy cholernego pecha. Dosta³em kolb¹ karabinu po nogach i odarto mi skórê goleni prawej, a¿ do koœci.
Bolesne i trudno goj¹ce siê miejsce. Pogubi³em moje drewniaki i zosta³em
boso. Jakiœ SS-man czepi³ siê mnie tak, ¿e podar³ mi koszulê i wiatrówkê.
Zapêdzono nas na du¿y plac, gdzie by³ staw, a woko³o by³o kilkanaœcie koszarowych baraków z czerwonej ceg³y. Potem ustawiono nas w dwuszeregu i wy7
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wo³ywano, ostatni raz po nazwisku, i po piêædziesiêciu prowadzono nas do
budynku, gdzie by³a ³aŸnia. Tam sk³adaliœmy ca³e nasze ubranie do papierowych worków. Ka¿dego strzy¿ono maszynkami okropnie têpymi, przechodziliœmy w biegu przez k¹piel pod zimnymi natryskami, nastêpnie szprycowano
nas i smarowano jakimiœ nieznanymi cuchn¹cymi p³ynami. W koñcu ka¿dy
otrzymywa³ bieliznê i ubranie z konopnego drelichu w niebiesko-bia³e pasy,
we wszystkich odcieniach tego koloru. Dodatkowo ka¿dy otrzymywa³ dwa
trójk¹tne kawa³ki czerwonego materia³u i dwie bia³e szmatki, na których wypisywano nam numer. Taki trójk¹t czerwony z czarn¹ liter¹ P oraz bia³¹ szmatkê z wydrukowanym numerem musia³ sobie ka¿dy naszyæ na lewej piersi i prawej nogawce spodni. Numer ten trzeba by³o zapamiêtaæ w jêzyku niemieckim, i to by³o nasze nowe nazwisko. Nazwisk wiêcej w obozie nie u¿ywano.
Litera P oznacza³a wiêŸnia narodowoœci polskiej, T – czeskiej, Y – jugos³owiañskiej, F – francuskiej itd. Trójk¹tne naszywki oznacza³y rodzaj wiêŸniów,
a wiêc kolor czerwony oznacza³ wiêŸniów politycznych, zielony – przestêpców pospolitych, fioletowy – sekty religijne, czarny – elementy niepracuj¹ce
(associale, arbeitscheuer), ró¿owy – zboczeñców seksualnych, a gwiazda zrobiona z trójk¹ta czerwonego i ¿ó³tego oznacza³a narodowoœæ ¿ydowsk¹, bez
wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹. Wszystkie te czynnoœci, ³¹cznie z oglêdzinami lekarskimi, bo w badanie nikt siê tam nie bawi³, odbywa³y siê w tempie biegiem, przy akompaniamencie wrzasków i bicia czym i gdzie popad³o.
Potem nast¹pi³a ponownie zbiórka i przedstawienie nas lagerführerowi Fryczowi. Ma³y, gruby, w¹siasty oficer SS wywrzeszcza³ nam swoje kredo, i pokazuj¹c na komin krematoryjny krzycza³, ¿e to jest jedyna nasza droga do
wolnoœci, ale jeszcze przedtem musimy nauczyæ siê niemieckiego porz¹dku,
pracy i pos³uszeñstwa. Oczywiœcie z tego krzyku nie zrozumielibyœmy ani s³owa, ale t³umacz wiêzieñ wykrzykiwa³ nam to samo po polsku, co pan komendant raczy³ powiedzieæ. Woko³o w tym czasie, a by³ to ju¿ wieczór, obserwowaliœmy t³umy tak samo jak my ubranych ludzi, ale ju¿ o wiele bardziej wyniszczonych i wychudzonych, poruszaj¹cych siê w miejscu, w dziwnym tempie biegiem. Wszyscy byli bez czapek, z ogolonymi g³owami i boso. To byli
nasi starsi obozowi koledzy. Wygl¹da³o to na przera¿aj¹cy wariacki zak³ad.
Po przemówieniu komendanta nast¹pi³ podzia³ naszego transportu na bloki.
Najwiêksza czêœæ z nas przypad³a na blok 17a, blok czerwonego diab³a, czyli
blokowego Alojza Stallera. By³ to, nie wiadomo dlaczego, wiêzieñ polityczny, narodowoœci niemieckiej. Gorszego bandyty dla Polaków nie by³o wówczas w Oœwiêcimiu. Ka¿d¹ rozmowê zaczyna³ od bicia, a szczególnie bezlitosnym by³ dla inteligentów. Opowiadano, ¿e podobno straci³ kogoœ z rodziny
w kampanii wrzeœniowej, inni jednak twierdzili, ¿e siedzia³ ju¿ od kilku lat
w kacecie i wcale siê z rodzin¹ nie kontaktowa³. Blok krwawego Alojza by³
ogólnie znany i czêsto po wojnie opisywany. Trudno jest opisaæ w³aœciw¹ atmosferê tego bloku. Bicie czym tylko sobie mo¿na wyobraziæ, dzieñ i noc,
8
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wszêdzie, gdzie popad³o; panowa³a tam jednak niepisana regu³a, ¿eby przedtem zdj¹æ okulary, jeœli ktoœ ich u¿ywa³, potem wolno ju¿ by³o bezkarnie zabiæ. Wrzask, krzyki, bicie nie tylko piêœciami i rêkami, ale po prostu dr¹gami,
jak styliska ³opat czy grube k³onice, kopanie, skakanie po le¿¹cym, szykany
w ka¿dym miejscu i w ka¿dy sposób by³y dozwolone i trwa³y dzieñ i noc.
Specjalnie ka¿dy nowy transport przechodzi³ takie kilkudniowe przeszkolenie
wstêpne. Polega³o ono przede wszystkim na wyczerpuj¹cych ca³odziennych
æwiczeniach sportowych, jak ¿abki, przysiady, powstañ i padnij, krêcenie siê
wko³o a¿ do upadku, taniec z podniesionymi ramionami, rolowanie po ziemi
i po b³ocie, a wszystko w tempie biegiem, bez jêku, bez westchnienia, z biciem i kopaniem, jakie trudno sobie wyobraziæ temu, kto tego nie dozna³. Pierwszego dnia, podczas takiego sportu, kiedy nogi mi ju¿ sztywnia³y z bólu, pozwoli³em sobie jêkn¹æ: o Bo¿e! Nie wiedzia³em, ¿e za mn¹ stoi SS-man. Musia³em zaraz solo wykonywaæ ¿abkowanie przez ca³y plac apelowy, d³ugoœci
co najmniej 80 metrów, a on szed³ za mn¹ i za ka¿dym krokiem szpicem buta
kopa³ mnie w koœæ ogonow¹. Myœla³em, ¿e to jest ju¿ ostatnia moja godzina
w ¿yciu. Przez wiele tygodni potem siada³em powoli i ostro¿nie, i bokiem, bo
ci¹gle mia³em nieznoœny ból w krzy¿ach.
Wolne chwile miêdzy æwiczeniami, jedzeniem i spaniem wype³nia³a zbiorowa nauka jêzyka niemieckiego, przez skandowanie wierszyków, lub nauka
piosenek. W moich czasach by³y zasadnicze trzy: Meilensteine, Auschwitz
i Haselnuss. Meilensteine musia³ ka¿dy nauczyæ siê na pamiêæ:
Es gibt nur eine Weg zur Freiheit.
Seine Meilensteine heisen: Fleisigkeit, Ehrlichkeit, Gehorsam,
Sauberkeit,
Ordnung, Nüchtern, Opfersinn
und Liebe zum Vaterland.
A piosenka o Oœwiêcimiu:
Im Lager Auschwitz war ich zwar,
Holario Holario
So manche Monat, Tag und Jahr,
Holario Holario
Ob Arbeitsdienst, ob Sport und zwingt, Holario Holario
So stets ein frohes Lied erklingt,
Holario Holario
i jeszcze
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Schwarzbraun ist der Haselnuss
Schwarzbraun so wie ich
Schwarzbraun muss mein Mädel sein
Schwarzbraun so wie ich
Holario Holario!
Oczywiœcie, nawet ta nauka niejednemu, co nie rozumia³ ani s³owa, przysparza³a wiele k³opotów, by³a powodem do bicia i znêcania siê. Wówczas
w obozie nie wolno by³o jeszcze chodziæ normalnym krokiem, tylko biegiem
w odpowiedniej sportowej pozycji, z przyci¹gniêtymi do tu³owia ³okciami. Nie
wolno by³o stawaæ, nie wolno by³o biegaæ (czyli spacerowaæ w wolnej chwili)
w wiêkszych grupach jak po dwóch. Nie wolno by³o za³atwiaæ potrzeby fizjologicznej kiedykolwiek, lecz tylko w wyznaczonych porach, nie wolno by³o
posiadaæ ani paliæ papierosów, nie wolno by³o w ogóle niczego posiadaæ, w ogóle niczego nie wolno by³o. Wszystko by³o na nie. Cz³owiek by³ ca³y dzieñ
sprawdzany, rewidowany, bity, popychany, wyzywany, ci¹g³e zbiórki, liczenie, spisywanie itd., itd. Spotka³em dwóch moich kolegów gimnazjalnych,
którzy tu byli ju¿ od pierwszego transportu: Tadka Mruka (nr 228) i Stasia
Dubickiego (nr 513), obaj pocieszali, ¿e jak siê pójdzie do pracy, to bêdzie
lepiej. Wystarczy³o jednak tylko spojrzeæ na nich, to widzia³o siê prawdê:
wynêdzniali, wychudli, wiecznie zmarzniêci... Ju¿ byli u kresu si³.
Do pracy poszliœmy po czterech dniach, tzn. 12 paŸdziernika. Dla mnie ten
pierwszy miesi¹c by³ bardzo pechowy. Pech pierwszego dnia zawa¿y³. Oba
podudzia, obite a¿ do koœci, ci¹gle ropia³y i sprawia³y ból przy ka¿dym ruchu.
Wiadomo, ka¿da rana musi mieæ okreœlony czas spokoju, aby mog³a siê wygoiæ. Nie mia³em opatrunku i nie mog³em siê dostaæ do izby chorych. By³em
tam kilka razy, ale za ka¿dym razem obrywa³em pa³¹ od Feliksa, zamiast opatrunku. Co nocy kalesony przylepia³y siê do ran i potem strupy odrywa³y siê
przy ruchach i rany by³y coraz gorsze. Przydzia³ pracy by³ tak¿e nieszczególny. Abbruch komando. Nie umieliœmy jeszcze pracowaæ po obozowemu. Nam
siê jeszcze praca pali³a w rêkach, a mimo to braliœmy lanie, bo ¿¹dano jeszcze
wiêcej. Wozi³o siê ca³ymi dniami, w tempie biegiem, pe³ne taczki, czêsto nawet bezcelowo przewo¿¹c ³adunek tam i z powrotem. Pewnego dnia zatrzyma³ mnie m³ody i przystojny SS-man i zapyta³ ile mam lat, sk¹d pochodzê,
a potem za co siedzê i o zawód. A ja, durny, odpowiada³em prawdziwie. Nagle skoczy³ i tak zacz¹³ mnie laæ, jakbym mu wymordowa³ ca³¹ rodzinê. Do samego apelu mnie tak szykanowa³, myœla³em, ¿e to ostatnia godzina.
Wtedy jeszcze nie by³o sta³ych komand. Ka¿dy szuka³ za czymœ lepszym.
Dosta³em siê do wy³adunku jakiejœ paszy dla koni. W tej paszy by³y doœæ du¿e
bry³ki wykrystalizowanego cukru. Jedliœmy to z g³odu. Wszyscy dostaliœmy
ju¿ po paru godzinach okropnej biegunki. Rzyga³em i siedzia³em a¿ do apelu
pod latryn¹. Jakoœ uda³o mi siê to przetrzymaæ. Nastêpnego dnia wy³adowywaliœmy dla SS du¿e sery szwajcarskie. Ktoœ specjalnie upuœci³ jedn¹ sztukê,
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która po³ama³a siê, a wiêŸniowie to momentalnie zjedli. Tym razem nie bra³em w tym udzia³u. Dosta³em jednak bicie wraz ze wszystkimi. Brak³o jednego sera do rachunku. Wprawdzie nie znaleziono u nikogo ani kruszynki, nawet miêdzy zêbami, bo i tak szukali, ale ca³e komando dosta³o po 5 bykowców bez spodni.
Najgorszy przydzia³ mia³em pewnego dnia na Sole. By³o nas za du¿o w komandzie Industriehoffu i zabrano 20, przydzielaj¹c nas do komanda So³a. Potem dodano jeszcze ¯ydów z karnej kompanii i poszliœmy. Trzeba siê by³o
rozebraæ do naga i stoj¹c po pas w wodzie wybieraæ czerpakami z dna rzeki
piasek ze ¿wirem. Po po³udniu pracowa³em ju¿ tylko na brzegu przy pryzmach,
gdzie nie trzeba siê by³o rozbieraæ, ale wtedy okropnie przemarz³em. Wracaj¹c z pracy, ca³e komando kaszla³o i kicha³o okropnie, ja te¿. Jedynie ta zimna
przymusowa k¹piel pomog³a mi na moje poranione nogi. Wymoczone pó³ dnia
w wodzie, od tego dnia wykazywa³y sta³¹, powoln¹ poprawê.
Za³ama³em siê wtedy psychicznie. Widzia³em, ¿e ³amiê siê fizycznie, widzia³em jak inni nie wytrzymuj¹ i coraz wiêcej ludzi ginie, i sta³o mi siê w³aœciwie wszystko jedno, jak i kiedy. Zacz¹³em sprzedawaæ chleb za papierosy.
Wtedy wiêŸniom nie wolno by³o paliæ w ogóle, zatem ceny papierosów by³y
szczególnie wysokie. Za 1 papierosa trzeba by³o oddaæ ca³odzienn¹ porcjê chleba, 350 gram. A czasem by³o jeszcze dro¿ej. I trzeba by³o paliæ po kryjomu.
Raz przy takiej transakcji ko³o latryny obserwowa³ mnie jakiœ siwy staruszek, w czystym pasiaczku, ale przykrótkich spodniach, wysoki, chudy. Podszed³ do mnie i kiwaj¹c g³ow¹ powiedzia³: Oj, niedobrze kolego, niedobrze.
Zdenerwowa³o mnie to pouczenie i odfukn¹³em: Dlaczego niedobrze, staruszku? Widzisz, nie wiem, kto ty jesteœ – powiedzia³ – ale ja jestem starym lekarzem i wiem, ¿e organizm musi jeœæ, bo zginie, a paliæ nie musi. Cz³owiek jest
rozumny i mo¿e siê powstrzymaæ. Przyzna³em mu siê do zawodu. Gdzie studiowa³eœ? – zapyta³. W Krakowie. A zna³eœ Stefana Piz³ê? Starszy o rok mój
kolega. No widzisz, a ja jestem te¿ Stefan Piz³o, jego ojciec, by³em lekarzem
powiatowym w Nisku. Porozmawialiœmy. Kiedy siê dowiedzia³ o moich k³opotach z opatrunkami nóg, ogl¹dn¹³ rany, kaza³ zaczekaæ i przyniós³ maœci
i materia³ opatrunkowy, i sam mi opatrzy³. A potem jeszcze wsun¹³ mi do rêki
pude³eczko z 6 sztukami papierosów Juno i powiada: WeŸ to, ja nie palê, dosta³em to od SS-mana za poradê. Napal siê i przestañ paliæ. Wstyd mi by³o, ale
wzi¹³em. Napali³em siê, i przesta³em sprzedawaæ chleb za papierosy. Ale jeszcze wiêkszy wstyd mnie pali³, kiedy ju¿ pracowa³em w rewirze i widzia³em,
¿e staruszek tak¿e namiêtnie pali³. Ile¿ ci ludzie mieli si³y w sobie, ¿eby tak
post¹piæ! Lubiliœmy siê bardzo. Niestety, on zmar³ w Oœwiêcimiu. Mia³ wyjechaæ do obozu w Lublinie i czeka³ ju¿ nawet na kwarantannie. Zakazi³ siê
tyfusem plamistym i zmar³. Lekarz o wielkiej wiedzy i etyce.
Klimat i pogoda, to wa¿ne czynniki w ¿yciu cz³owieka, a w ¿yciu wiêŸnia
czêsto najwa¿niejsze i decyduj¹ce o ¿yciu. Niemcy wybieraj¹c miejsca na obozy
11
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koncentracyjne, preferowali okolice o przykrym i szkodliwym dla cz³owieka
klimacie, a wiêc malaryczne, mokre, przewiewne, podgórskie itd. Je¿eli w tych
warunkach wystêpowa³y okresy z³ej pogody, czy wrêcz niepogody, skutki by³y
fatalne, ludzie ginêli jak muchy.
W 1940 roku zima przysz³a bardzo wczeœnie. Ju¿ 23 paŸdziernika spad³
w Oœwiêcimiu pierwszy œnieg. Nie by³o tego tak du¿o, 5-8 cm, zmieszany
z b³otem. Ale my byliœmy boso, bez czapek i bez p³aszczy. Tylko jedno 100osobowe komando, zatrudnione bezpoœrednio w zabudowaniach SS, by³o
kompletnie ubrane, no i funkcyjni na blokach. £udziliœmy siê nadziej¹, ¿e
na tak¹ pogodê nie wyjdziemy do pracy. Ale gdzie tam. Po apelu rannym,
jak zwykle sformowano kolumny robocze i wychodziliœmy do pracy. W mojej
kolumnie tu¿ przed bram¹ obali³ siê jeden cz³owiek i straci³ przytomnoœæ.
Kapo wyznaczy³ mnie i drugiego jeszcze wiêŸnia do odniesienia chorego do
szpitala. Zanieœliœmy go do ambulatorium. Tam stwierdzili, ¿e jest ca³y zanieczyszczony i kazali nam odnieœæ go na blok 14, gdzie wówczas na betonie le¿eli durchfalowcy. Odnieœliœmy go tam i wtedy nadszed³ Lagerführer
Seidler. Zerwaliœmy czapki z g³owy, ale nie znaj¹c obyczajów szpitalnych,
nie wrzasnêliœmy „Achtung” i nie meldowaliœmy siê sami, dlaczego tam jesteœmy. By³ wœciek³y. Zawo³a³ blokowego karnej kompanii, Krankenmanna,
najwiêkszego mordercê oœwiêcimskiego i kaza³ nas do apelu wieczornego
„doszkoliæ”. Przed apelem wieczornym sam to skontroluje. By³ to chyba
najczarniejszy dzieñ mojego ¿ycia. Krankenmann, popêdzaj¹c nas bykowcem i kopniakami zabra³ nas natychmiast i do³¹czy³ do tej czêœci karnej kompanii, która tego dnia zasypywa³a staw obozowy. Na œrodku koszar by³ dawniej du¿y staw, który s³u¿y³ do pojenia koni. Teraz zasypywano go ¿wirem,
piaskiem, gruzem itp. materia³ami. Czêœæ karnej kompanii, w tempie biegiem, zwozi³a gruz, druga czêœæ tañcz¹c z podniesionymi rêkami w wodzie
„ubija³a” bosymi nogami ten nierówny materia³. Potem, gdy staw by³ ju¿
zasypany, Krankenmann „walcowa³” utworzony w ten sposób plac, u¿ywaj¹c du¿ego walca, zaprzê¿onego w ludzi. Sam siada³ z bykowcem i powozi³.
Kto upad³, gin¹³ pod walcem. Ca³y plac wywalcowano na czerwono, za pomoc¹ t³uczonej na py³ ceg³y i poci¹gniêto bia³e linie, oznaczaj¹ce miejsce
zbiórki dla ka¿dego bloku do apelu. Kiedy ju¿ wszystko by³o ukoñczone,
zaczêto kopaæ fundamenty i na tym placu zbudowano 8 bloków 1-piêtrowych, nosz¹cych dzisiaj numery 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 i 18.
Wówczas by³ to jeszcze bagnisty staw, wype³niony b³otem i gruzem. Zostaliœmy tam „deptaczami” pod specjalnym nadzorem rozebranych capów.
Ja dosta³em siê pod opiekê D¿oniego. W tym b³ocie powy¿ej kolan, æwiczyliœmy hüpfen, tancen, hinlegen, rollen, a¿ do wieczornego apelu, bez przerwy
po³udniowej. Ile bicia wtedy zebraliœmy, Bóg jeden raczy wiedzieæ. Kilka potê¿nych ciosów spowodowa³o wtedy olbrzymi krwiak szyi po lewej stronie
i zerwanie miêœni szyjnych. Nie mog³em reagowaæ na komendy, bo og³uch³em.
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Coraz wiêcej robi³em b³êdów i coraz wiêcej zbiera³em bicia. Myœla³em, ¿e to
ju¿ koniec i modli³em siê, ¿eby to jakoœ bezboleœnie przesz³o. Parê chwil przed
apelem wieczornym zjawi³ siê lagerführer Seidler i zapyta³ Krankenmanna:
„Na und wo sind die zweite?” Meldowaliœmy siê natychmiast. Byliœmy od
stóp do g³ów oblepieni b³otem jak kuk³y. Spojrza³ na nas, wyci¹gn¹³ zegarek
i powiedzia³: „Za 5 minut meldujecie siê u mnie, anständig und sauber, inaczej nie wyjdziecie ju¿ z SK!” Obok przy ulicy by³a studnia z rêczn¹ pomp¹
ko³ow¹, jak przy sieczkarni. Jeden dopad³ korby i ju¿ pompowa³ wodê, a drugi rozbiera³ siê do roso³u, k¹pa³ i pra³ bieliznê i ubranie, równoczeœnie g³oœno
licz¹c, aby dzieliæ siê sekundami z koleg¹. Liczba 150 by³a graniczn¹. Teraz
drugi. Znowu 150. Teraz ju¿ nie by³o czasu na wykrêcanie. Ubiera³o siê w biegu bieliznê i drelich. Najgorzej by³o z zapinaniem guzików. W ostatniej sekundzie, ociekaj¹c wod¹ jak pod rynn¹, meldowaliœmy siê na rozkaz. Nasz
desperacki poœpiech i wygl¹d musia³y byæ jednak osobliwe, bo lagerführer
nie wytrzyma³ i opanowa³ go atak œmiechu. S³u¿alczo wtórowali mu Krankenmann z capami i zebrani dooko³a blockführerzy. To nas uratowa³o. Us³yszeliœmy wreszcie krótkie: „Weg!” i po przepisowym odmeldowaniu siê, powlekliœmy siê na blok. Tam dosta³o mi siê jeszcze od Alojza za mokre i zniszczone ubranie. Musia³em jeszcze raz je praæ i mokre ubieraæ.
Tego wieczora podzielili nasz blok. Alojz znowu mia³ dostaæ nowych. Ja dosta³em siê na blok 10. Zanim nas spisano, podzielono na sztuby itd. minê³o
trochê czasu. Tymczasem dosta³em okropnej gor¹czki i dreszczy. Nowy blokowy by³ lepszy. Jak to zobaczy³, kaza³ mi daæ such¹ bieliznê i ubranie. Kiedy
zobaczy³ jak bardzo jestem pobity, zaprowadzi³ mnie, mimo póŸnej pory, do
rewiru i tam zaopatrzono mnie i dano dwie tabletki aspiryny. Tego dnia by³
czarny dzieñ w obozie oœwiêcimskim. Po raz pierwszy liczba zgonów dziennych przekroczy³a sto osób i póŸniej ju¿ prawie nigdy poni¿ej nie spada³a.
Nastêpnego dnia nadal mia³em gor¹czkê i dreszcze. Blokowy zostawi³ mnie
na bloku do prac porz¹dkowych. Ba³em siê jednak spotkaæ znowu lagerführera, który stale chodzi³ po blokach, wiêc ju¿ wiêcej nie korzysta³em z tego, ale
chodzi³em do pracy na Bauhofie. Nadal jednak odczuwa³em gor¹czkê, mia³em dreszcze i coraz wiêcej kaszla³em. W plwocinie zaczê³a siê pojawiaæ krew.
Ponadto nie mog³em bez bólu skrêcaæ karku i poruszaæ g³ow¹. Prawie codziennie meldowa³em siê do lekarza, jednak tylko dwa razy dosta³em siê do
ambulatorium, gdzie otrzyma³em tabletki przeciwgor¹czkowe.
2 listopada dosta³em siê nawet do dr. Deringa. Zbada³ mnie, gor¹czki mia³em oko³o 40 stopni. By³em ju¿ ostatni w kolejce. Twierdzi³, ¿e nie ma ju¿
wolnego miejsca. Obiecywa³ na jutro. Da³ tabletki przeciwgor¹czkowe. Wszed³
wtedy niemiecki wiêzieñ, blokowy 20 bloku, Peter Welsch. Mia³ na sobie bia³y kitel lekarski i s³uchawki na szyi, mimo ¿e z medycyn¹ nie mia³ nic wspólnego. Zapyta³ Deringa, wskazuj¹c palcem na mnie, co to za przypadek. Ten odpowiedzia³, ¿e zapalenie p³uc. Wobec tego Niemiec, z m¹dr¹ min¹, obs³ucha³
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mnie i potakuj¹c g³ow¹ potwierdzi³ rozpoznanie. „Ja, ja, das stimmt. Und was
machen wir damit?” – zapyta³ Deringa. Ten odpowiedzia³, ¿e nie ma ju¿ ani
jednego miejsca. Zapyta³ mnie wtedy, jaki jest mój zawód. Odpowiedzia³em
jednym s³owem: ein Mediziner. Kaza³ zawo³aæ dr. Suliborskiego i udaj¹c troskê w g³osie, kaza³ mu natychmiast dla kolegi po fachu przygotowaæ miejsce,
i zaznaczy³, ¿e mnie bêdzie osobiœcie leczyæ. Oczywiœcie, sprowadzi³o siê to
do faktu, ¿e dostarczy³ 2 rurki eubaziny w tabletkach, skradzione w SS-rewirze, a reszt¹ zaj¹³ siê serdecznie dr Suliborski. Obstawi³ mnie bañkami, kaza³
daæ kompresy, gor¹cej herbaty, podwójne przykrycie itd. Poci³em siê tak, ¿e
po prostu p³ywa³em w ³ó¿ku. Odpluwa³em coraz wiêcej. Trzeciej nocy gor¹czka spad³a nagle i zacz¹³em zdrowieæ z godziny na godzinê. Pomijaj¹c dotychczasowe, Welschowi zawdziêcza³em o wiele wiêcej, bowiem rozmawia³
w mojej sprawie z kapo rewiru Bockiem i sprowadzi³ go do mnie 9 listopada,
kiedy ju¿ siê czu³em znacznie lepiej. Bock wypyta³ mnie o zawód; powiedzia³em, ¿e jestem nieukoñczonym lekarzem, bez ostatnich egzaminów. Zaproponowa³ mi pracê w charakterze sanitariusza (pflegera) salowego, pod warunkiem, ¿e jeszcze tego samego dnia rozpocznê pracê. Oczywiœcie, zgodzi³em
siê z radoœci¹, mimo ¿e ledwo sta³em na nogach. Otrzyma³em nowy czysty
drelich, buty drewniane, tzw. holenderki, i salê chorych nr 5, w bloku 16, na
brudnej chirurgii. W³aœnie skoñczyli tam pracê murarze, bo stawiali nowy piec.
Teraz sam musia³em skoñczyæ prace malarskie, posprz¹taæ i pozmywaæ, i od
wieczora po apelu rozpocz¹æ przyjmowanie chorych, do dopiero co urz¹dzonych ³ó¿ek. Sam te¿ po raz pierwszy otrzyma³em w³asne ³ó¿ko w sali sanitariuszy, na tym samym bloku. Do apelu wieczornego przygotowa³em wszystko, ³¹cznie z za³o¿eniem ksi¹¿ki chorych i potrzebnej dokumentacji.
Szefem moim by³ chirurg blokowy dr Tadeusz G¹siorowski, po UJ w Krakowie, starszy kilka lat ode mnie. On bardzo wiele mi wówczas pomóg³. Doradza³, wyraŸnie forowa³ i pomaga³, uczy³ pisaæ po niemiecku historie chorób
i prowadziæ w³aœciw¹ dokumentacjê. On te¿ wtajemnicza³ mnie w zagadnienia obozowe, których przecie¿ nie zna³em. Wówczas lekarzom i medykom
wiêŸniom oficjalnie nie wolno by³o pracowaæ w wiêziennych szpitalach. Jednak lekarzy SS by³o ma³o, wiêc chêtnie wys³ugiwali siê wiêŸniami.
Szpital oœwiêcimskiego obozu nazywany by³ Häftlingskrankenbau, w skrócie HKB. Nazwê rewir u¿ywa³o siê w Oœwiêcimiu raczej tylko w stosunku do
SS-rewiru. W listopadzie 1941 roku szpital wiêzienny w obozie mieœci³ siê
w blokach 20, 16, 15 i 14 (wed³ug starej numeracji).
Blok 20 stanowi³ trzon dzia³alnoœci szpitalnej. Blok 16, gdzie wówczas
mieszka³ blokowy szpitala (póŸniejszy lagerälteste), i gdzie mieœci³a siê g³ówna
kancelaria rewiru, stanowi³ jakby dyrekcjê czy administracjê szpitaln¹. W bloku
20 mieœci³o siê ambulatorium, czyli izba przyjêæ, po³¹czona z zapleczem aptecznym. W ambulatorium pracowa³ wtedy naczelny lekarz spoœród wiêŸniów,
dr W³adys³aw Dering (nr 1723) z Warszawy i dr Diem Rodolf (nr 10022), rów14
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nie¿ z Warszawy. Sanitariuszem by³ Feliks Walentynowicz (nr 46) z krakowskiego pogotowia, a funkcjê aptekarza pe³ni³ Marian Toliñski (nr 49). Naprzeciw ambulatorium by³a sala, gdzie przygotowywano tzw. arztvormelderów,
czyli chorych zg³aszaj¹cych siê do lekarza, do przedstawienia ich niemieckiemu lekarzowi. Jeœli ten nie przyszed³, funkcjê jego spe³nia³ sanitariusz SS,
tzw. SDG (Sanitätsdienstgehilfe), czasem nawet tylko blokowy, Niemiec Peter Welsch (nr D-3207). Tak wiêc nie zawód wyszkolony ani wiedza decydowa³y o chorobie i ¿yciu, ale s³u¿bowy obozowy przydzia³. Obok mieœci³a siê
³aŸnia i pralnia szpitalna. Tam pracowa³ ze swymi kolegami niezapomniany
kolega Rysio Kwoka, pracz obozowy. Tam te¿ mo¿na by³o znaleŸæ szpitalnych fryzjerów Antosia Kêpê i Antosia Rulczyñskiego. Rulczyñski by³ naszym urzêdowym fryzjerem bloku 16. Zna³ zawsze wszystkie obozowe plotki
i sytuacjê aktualn¹ na ka¿dym froncie, jak powinien znaæ ka¿dy szanuj¹cy siê
fryzjer. Przez wiele lat po wojnie odwiedza³em przy ka¿dej okazji jego zak³ad
w Katowicach. Tam te¿, w bloku 20, mieœci³o siê, a w³aœciwie wówczas dopiero organizowa³o, laboratorium szpitalne. Organizatorami jego byli Nicet
W³odarski (nr 1982) i Witold Kosztowny (nr 672). Pierwszego nazywaliœmy
Prontosilem, a drugiego Gonokokiem. Nie byli zawodowcami, ale w krótkim
czasie opanowali doskonale sw¹ pracê i wykonywali bardzo dobrze podstawowe badania krwi i moczu. Poza tym przyrz¹dzali p³yny do zastrzykiwania
do¿ylnego, jak sól fizjologiczn¹, glukozê 5, 10 i 20. Ponadto sporz¹dzali ró¿ne potrzebne roztwory, jak riwanol, p³yn Dakina, wodê utlenion¹, proste mikstury i herbaty zio³owe. W pierwszych miesi¹cach 1941 roku zmontowano tam
tak¿e aparat rentgenowski do przeœwietleñ. Zdjêæ niestety nie mo¿na by³o wykonywaæ. Pracowa³ tam doskona³y radiolog z Lublina, dr Gawarecki. Pocz¹tkowo nie wiedzia³em, dlaczego on siê tak wpatruje zawsze w swego rozmówcê i to mnie krêpowa³o. Potem dowiedzia³em siê, ¿e on jest prawie g³uchy
i wys³uchuje mowê z ruchu warg.
Na pierwszym piêtrze 20 bloku mieœci³ siê oddzia³ wewnêtrzny. Tu pracowa³ dr Stanis³aw Suliborski i dr Zenkteller. W piwnicy mieœci³a siê szpitalna
kuchnia mleczna (Dietküche). Prowadzili j¹ Czes³aw Sowul (nr 167) i najm³odszy chyba wówczas wiêzieñ Oœwiêcimia, bo dopiero w obozie w 1941
roku ukoñczy³ 16 lat, Aleksander Giermañski (nr 716) z Sanoka. W kuchni tej
produkowano zazwyczaj jedn¹ zupê w dwóch wydaniach, jako Schleimkost,
z sol¹ i z cukrem, oraz jako Salzlosekost, to samo bez soli. By³a to zupa z kaszy, grysiku, p³atków owsianych lub makaronu, z dodatkiem proszku mlecznego, cukru i margaryny. Czasem wydawano te¿ dla ciê¿ko chorych, zamiast
czarnego chleba, po kromce bia³ego ¿ytniego lub pszennego chleba, ale nieregularnie i nie codziennie. Zapotrzebowanie na dietê zg³asza³o siê codziennie
pisemnie u blokowego Bocka i on zatwierdza³ na poszczególne oddzia³y i sale liczbê porcji diety, zamiast normalnego jedzenia. Zwykle otrzymywa³o siê
3-4 porcje na 50 chorych.
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Dalsz¹ czêœæ piwnic bloku 20 zajmowa³a kostnica szpitalna (Leichenhalle).
Tam pracowali wówczas dwaj popularni nasi leichenträgerzy Gienek Obojski
i Teofil Banasiuk, obaj z Warszawy.
W bloku 16, wówczas jeszcze parterowym, mieœci³a siê kancelaria g³ówna szpitala, oddzia³ chirurgiczny, stomatologia i pokój starszego szpitala,
Hansa Bocka (BV, nr 5). W kancelarii kierownikiem by³ Kazimierz Szczerbowski (nr 154) z Zakopanego. G³ównym lekarzem administracyjnym, odpowiedzialnym za merytoryczne i jêzykowe brzmienie wszelkich lekarskich
berichtów i todesmeldungów by³ dr Leon G³ogowski, po uniwersytecie wroc³awskim (nr 1281). Pisarzami kancelarii byli: Stefan Frolik (nr 684) z Nowego S¹cza, Wojciech Barcz (nr 754) ze Œl¹ska, Jan Szary (nr 364) z Poznania oraz Kazimierz Czubak z Warszawy. Stomatologiê prowadzi³ przyuczony dentysta Janusz Kuczbara z Warszawy wraz ze swoim pomocnikiem Heniem Jab³onowskim.
Oddzia³ chirurgiczny, wówczas zasadniczo przewa¿nie chirurgii brudnej,
prowadzi³ m³ody krakowski lekarz dr Tadeusz G¹siorowski (nr 1396). Temu
cz³owiekowi zawdziêcza³em bardzo wiele. On przyj¹³ mnie w szpitalu jak brata,
pomaga³, doradza³ i poucza³, jak w tych trudnych obozowych warunkach postêpowaæ. Dzieliliœmy siê ka¿dym kêsem chleba, ka¿dym zdobytym papierosem, którego paliliœmy zwykle na sali zabiegowej w kucki, dmuchaj¹c dym
do pieca, bo wtedy nie wolno by³o paliæ w pomieszczeniach. By³ sprytny i b³yskotliwy, zna³ dobrze zawód i dobrze mia³ opanowany jêzyk niemiecki. Mia³
znaczny wp³yw na Bocka. Zna³ jego tajemnicê, a mianowicie Bock posiada³
w piecu aparat radiowy i po nocach wys³uchiwali audycji, przewa¿nie nadaj¹cej po niemiecku stacji Freues Deutschland. Poza tym Bock by³ narkomanem i by³ zale¿ny od recept lekarskich na morfinê, z zapasów HKB. Tadeusz
wykorzystywa³ to dla dobra chorych, pomóg³ w zatrudnieniu wielu polskich
lekarzy w szpitalu. Bock nigdy nie cofn¹³ jego decyzji, a przed wa¿niejsz¹
spraw¹, czêsto siê go radzi³. Poza tym na oddziale pracowali jeszcze dwaj
lekarze: Kazimierz Ha³gas (nr 5670) i rówieœnik, tak¿e z Krakowa, Tadeusz
Wójcik. PóŸniej, od maja 1941 roku, dochodzili dalsi lekarze: Andrzej Nikiel
(nr 11830), Wilhelm Türschmiedt (nr 11461), Julian Kozio³, Szczepan Kruczek, Jan Rogacki, Wrona-Merski. Niektórzy pracowali na tym oddziale tylko okresowo, czêsto bêd¹c jeszcze w stanie chorych. Wówczas, w listopadzie 1940 roku, oddzia³ chirurgiczny liczy³ niewiele ponad 120 ³ó¿ek, w trzech
salach chorych, i prawie dwa razy tyle chorych, bo, na skutek trudnych warunków obozowych, szpital by³ stale prze³adowany. Tylko najciê¿ej chorzy,
z szynami i wyci¹gami, le¿eli sami w ³ó¿kach, inni byli lokowani po dwóch
w jednym ³ó¿ku. Do oddzia³u chirurgicznego nale¿a³a jeszcze sala zabiegowa, szumnie zwana operacyjn¹. Operacyjn¹ z prawdziwego zdarzenia zosta³a dopiero w nastêpnych latach. W tej sali zatrudniony by³ Henryk Sieniawski (nr 191), student politechniki z Warszawy. Poza tym rolê sanitariuszy pe³16
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nili doszkoleni Mieczys³aw Dembowski (nr 188), Wies³aw Kielar (nr 290),
Julian Kiwa³a, Zenon £awski oraz jeden Czechos³owak. Goñcem szpitala by³
Adam Dembowski (nr 677), m³odociany. Rolê salowego sprz¹tacza, tzn. reinigera, pe³ni³ Roman Klimczyk (nr 3490) z Rac³awic. W tym bloku mieszka³
starszy szpitala, przyby³y w maju 1940 r. z Sachsenhausen, Niemiec Hans
Bock, wówczas oko³o 40-letni mê¿czyzna, notoryczny w³amywacz, od kilku
lat przebywaj¹cy w obozach koncentracyjnych.
Wszyscy – lekarze, sanitariusze, dentyœci, salowi, biuraliœci – mieszkaliœmy razem w tym samym bloku, w sali nr 6. Blok 16, podobnie jak blok 20,
posiada³ ju¿ wówczas drewniane trójeta¿owe ³ó¿ka.
Bloki 15 i 14, wówczas, w listopadzie 1940, ³ó¿ek jeszcze nie posiada³y.
Otrzyma³y je dopiero w lutym lub w marcu 1941 r. Oba te¿ by³y parterowe.
Chorzy le¿eli na siennikach, na pod³odze, w straszliwym zagêszczeniu. W bloku 15 przebywali chorzy podejrzani o choroby zakaŸne, tyfus, gruŸlicê i ogólne os³abienie, a wiêc choroba g³odowa, odbia³czenie, muzu³mañstwo. W bloku 14, pocz¹tkowo nazywanym blokiem szonungowym, przebywali przede
wszystkim chorzy na biegunkê i inne ciê¿kie stany chorobowe i przedagonalne. Na skutek ciasnoty, chorzy czêsto zmuszeni byli le¿eæ na jednoimiennym
boku i obracaæ siê na komendê na drugi bok. Do odliczania apelowego musieli le¿eæ w pozycji na bacznoœæ, z jedn¹ rêk¹ u³o¿on¹ na kocu, dla ³atwiejszego
liczenia. Lekarzami na tych blokach byli: dr Stefan Piz³o (nr 333) z Niska,
dr Pakowski z Warszawy, dr Witkowski z Radomia, dr Ga³ka z Radomia oraz,
ju¿ pod koniec 1941 r., dr W³adys³aw Feikiel (nr 5647), Stefan Zabicki
(nr 11016), Tomir Gajewski (nr 18849), pocz¹tkowo jeszcze sami jako pacjenci
i krañcowo wyniszczeni.
Kierownikiem szpitala wiêziennego by³ niemiecki lekarz SS, zwykle oficer, a dy¿urny sanitariusz SS, tzw. Sanitätsdienstgehilfe, czyli w skrócie SDG,
przebywa³ od rana a¿ do wieczora w szpitalu, wysiadywa³ w kancelarii lub
³azi³ i kontrolowa³ po salach. W czasie, o którym piszê, a wiêc od listopada
1940 do koñca 1941, zasadniczo trzech SDG pe³ni³o s³u¿bê przez d³u¿szy
czas. Najstarszy z nich, unterscharführer Sittlinger, by³ starym Tyrolczykiem
i nie by³ specjalnie groŸny, tylko du¿o krzycza³. Znacznie gorsi byli dwaj inni.
Jeden z nich, najstarszy bodaj z SDG, niski brunet z w¹sem, ci¹gle z fajk¹
w zêbach, przeze mnie zapamiêtany jako Uhlmann, nazywany jednak przez
nas Fajczarzem, by³ bardzo z³oœliwym. Nie znosi³ Polaków i stale nas szykanowa³. Trzecim, który doszed³ do tej pracy wiosn¹ 1941 r., by³ os³awiony szpilarz Josef Klehr. Ten by³ najgorszym i by³ istnym postrachem chorych, jako
kierownik i wykonawca akcji zabijania zastrzykami fenolu.
Kierownikiem, czyli starszym wiêŸniem szpitala, by³ kapo rewiru, póŸniej,
pod koniec 1941 r. lagerälteste rewiru, Hans Bock. Niem³ody ju¿, oko³o 40letni, z³odziej i w³amywacz, karany s¹downie oko³o 40 razy, przebywaj¹cy
w obozach od 1936 roku, mia³ ¿al do Niemców za swe liczne kary i otacza³ siê
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Polakami. By³ morfinist¹ i lubi³ m³ode twarze. Dawa³ siê jednak kierowaæ i czasami wiele nawet pomaga³. Nie mia³ jednak sk³onnoœci sadystycznych. Przez
bliskich wspó³pracowników by³ nazywany tata-Bock. Jego zastêpc¹, a równoczeœnie blokowym bloku 20, by³ niemiecki wiêzieñ polityczny, podobno
dawniej nawet komunista, Peter Welsch (nr D-3207). Jego komunizm by³ chyba
tylko z nazwy. By³ to zmanierowany hipochondryk, malkontent i niedouk,
chêtnie w obozie odgrywaj¹cy rolê lekarza. Chodzi³ czêsto w bia³ym kitlu i ze
s³uchawkami na szyi, jakby to dodawa³o mu wa¿noœci i wiedzy. Mo¿e nie
mia³ z³ej natury, ale nie mia³ ani odwagi, ani sprytu, ani obrotnoœci. By³ leniwy, lubi³ graæ wa¿niaka. Obaj z Bockiem byli prostakami i nigdy w ¿yciu nie
œnili o takiej w³adzy, jak¹ dano im tu w obozie do rêki. Mieli pod sob¹ tysi¹ce
chorych. Byli dyrektorami olbrzymiego szpitala, z w³adz¹ absolutn¹. Mogli
dyrygowaæ lekarzami, nieraz wysokimi specjalistami, mogli im dyktowaæ, co
maj¹ robiæ. Niejednokrotnie decyzje ich zale¿a³y od otoczenia, które czêsto
by³o zbyt m³ode i zbyt niedoœwiadczone. Jako starzy pospolici wiêŸniowie
mieli ró¿ne wiêzienne nawyki, a przede wszystkim morfinê i otoczenie m³odych ludzi.
Przyjêcia chorych do szpitala odbywa³y siê zasadniczo poprzez ambulatorium, czyli izbê przyjêæ. Chorzy zg³aszali siê przy wieczornym apelu i przechodzili przez ró¿ne sita. Pierwsz¹ kontrolê wykonywa³ pisarz blokowy razem z blokowym, potem przegl¹da³ ich blockführer. Czasami jeszcze, ale nie
zawsze, byli przedstawiani rapportführerowi. Najs³absi, a przede wszystkim
ju¿ niechodz¹cy, byli odsy³ani do szpitala zaraz po apelu. Resztê zapisanych
wieczorem, odsy³ano do rewiru po rannym apelu nastêpnego dnia. Tam badali
ich lekarze wiêŸniowie i sanitariusze, segregowali i przedstawiali ich niemieckiemu lekarzowi lub, w jego zastêpstwie, pe³ni¹cemu s³u¿bê SDG. W ostatecznoœci o przyjêciu decydowa³ blokowy szpitala Welsch lub starszy szpitala
Bock. Chorzy nie zakwalifikowani do przyjêcia, np. z powodu notorycznego
braku miejsca lub negatywnej opinii niemieckiego lekarza, byli odsy³ani na
bloki. Tam traktowano ich wtedy jak symulantów i otrzymywali karn¹ pracê
lub szykany i bicie.
Stan szpitala wiêziennego by³ stale du¿y i oscylowa³ oko³o 25% stanu obozu. Zasadnicz¹ przyczyn¹ tego stanu by³o wyg³odzenie i wyniszczenie prac¹.
Dochodzi³o do tego za³amanie wydolnoœci fizycznej i za³amanie psychiczne,
i cz³owiek musia³ gin¹æ. Dlatego zasadnicz¹ chorob¹ prawie ka¿dego wiêŸnia
by³o wyg³odzenie i wyniszczenie, a inne choroby by³y dodatkiem. St¹d podzia³ na oddzia³y szpitalne by³ raczej sztuczny.
Urzêdowe niemieckie stawki na jednego wiêŸnia przewidywa³y 1600 kalorii dziennie. Przyj¹æ nale¿y, ¿e na skutek naturalnych tylko ubytków, jak
psucie siê produktów, wysychanie itd. oraz kradzie¿y, nie do unikniêcia w ka¿dym œrodowisku, przepada³a pewna czêœæ produktów od¿ywczych i do wiêŸnia nie trafia³o wiêcej jak 1300 kalorii. Taka norma jest za niska nawet dla
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cz³owieka nie pracuj¹cego i przebywaj¹cego w pozycji wypoczynkowej.
U wiêŸnia zmuszanego od œwitu do nocy do ciê¿kiej pracy i przebywaj¹cego
ca³y dzieñ na zimnie, w niedostatecznym ubraniu, stanowi³o to ju¿ katastrofê.
Niemcy z góry zak³adali, ¿e wiêzieñ powinien gin¹æ w obozie po oko³o 3miesiêcznym pobycie. W tym czasie nastêpowa³o gwa³towne spalenie w³asnych zapasów t³uszczu i bia³ka, nastêpowa³o gwa³towne chudniêcie, zmniejszanie objêtoœci narz¹dów wewnêtrznych, zwolnienie wszelkich procesów
¿yciowych i zmiana wygl¹du zewnêtrznego. Krañcowe wychudniêcie, maskowata twarz, zwolnienie wszelkich procesów fizycznych i psychicznych doprowadza³o do ca³kowitego za³amania siê ustroju, co jêzykiem obozowym
nazywano muzu³mañstwem. Taki wiêzieñ rzadko ju¿ tylko móg³ siê uratowaæ
przez jakiœ szczêœliwy przypadek.
WiêŸnia przyjêtego do szpitala strzy¿ono, k¹pano, ubierano ju¿ tylko w bieliznê, nierzadko tylko w koszulê, malowano mu o³ówkiem kopiowym jego
numer na skórze klatki piersiowej i po wypo¿yczeniu drewnianych pantofli na
drogê, rozprowadzano lub odnoszono na poszczególne oddzia³y. Zwykle wiêzieñ tego samego dnia pozbawiony bywa³ jedzenia. Jedzenie to powinien by³
otrzymaæ z w³asnego bloku. Rzadko tylko je dostarczano, czêsto nawet posy³anie po blokach nie dawa³o pozytywnego rezultatu, ktoœ zwykle krad³ to po
drodze... Tak samo do wyj¹tków nale¿a³o otrzymanie w³asnego ³ó¿ka. Znaczna czêœæ chorych le¿a³a po dwóch w jednym ³ó¿ku. Jedynie naprawdê ciê¿ko
chorzy lub prominenci otrzymywali oddzielne ³ó¿ka.
Szpital by³ instytucj¹ ostateczn¹ w leczeniu wiêŸniów. Z ca³ego mego 5letniego pobytu w obozach, znam tylko jeden przypadek odes³ania wiêŸnia do
kliniki wroc³awskiej. By³o to w Oœwiêcimiu, w zimie 1940/1941. Chodzi³o
o chorego wiêŸnia o nazwisku Fingerhutt. By³ on przemys³owcem z Polminu,
z Drohobycza. Mia³ on stare bliznowate zmiany jednego oka, ale umiejêtnie
symulowa³ objawy jaskry. Po rozmowie ze standsortsarztem Porpierschem, na
zarz¹dzenie tego lekarza, za zezwoleniem komendanta, odes³any zosta³ z naszego oddzia³u do kliniki okulistycznej. Wiêcej do obozu nie wróci³. W 1947
roku spotka³em go w Warszawie. Rozmawia³em z nim. By³ pracownikiem resortu paliw p³ynnych. Opowiada³ mi, ¿e za ³apówkê w dolarach, z kliniki porozumia³ siê z rodzin¹. Zap³acili oni wysok¹ ³apówkê lekarzom i w Gestapo,
i jako nieuleczalnie chory zosta³ zwolniony do domu.
Od lata 1941 r., po przebudowaniu jednego piêtra nad blokami 14, 15 i 16,
poprawi³a siê nieco sytuacja w rewirze. Oddzia³ chirurgiczny zosta³ przeniesiony na pierwsze piêtro bloku 16, zajmuj¹c po³owê bloku od strony po³udniowej. Nie by³o tam sal ani korytarzy, ale jedna olbrzymia sala. Mo¿na tam
by³o pomieœciæ od 350 do 400 chorych w ³ó¿kach. Na dole zaczêto urz¹dzaæ
czyst¹ salê operacyjn¹ i trzy sale chorych na oddzia³ czystej chirurgii. Potem
tam operowali przewa¿nie lekarze niemieccy, ucz¹c siê chirurgii od obozowych lekarzy. Do tego czasu nie wykonywano w³aœciwie ¿adnych czystych
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operacji. Z tego okresu, z wczesnej wiosny lub zimy jeszcze, pamiêtam tylko
jedn¹ operacjê wyrostka robaczkowego u m³odego polskiego wiêŸnia, wykonan¹ przez dr. G¹siorowskiego, w warunkach w³aœciwie polowych. Operowa³
Tadeusz, narkozê da³ i zabezpiecza³ zabieg dr Dering, asystowa³ Sieniawski,
instrumentowa³em ja. Z braku sterylnego materia³u, gotowaliœmy w garnczku
ca³¹ bieliznê operacyjn¹ i materia³, sk¹d po wyjêciu i wykrêceniu by³ podawany do u¿ycia. Chory wyzdrowia³ per primam.
Leczeniem chorych zajmowali siê polscy lekarze, studenci medycyny i przyuczeni sanitariusze, tzw. Pflegerzy. Prowadzi³o siê karty gor¹czkowe i skrócone historie chorób w jêzyku niemieckim. Czasem dostawaliœmy karty z SSrewiru, czêœciej musieliœmy je sami rysowaæ i to zajmowa³o du¿o czasu. Temperatura by³a mierzona dwa razy dziennie, a wpisy do historii chorób dokonywano co najmniej co drugi dzieñ. To by³o kontrolowane przez lekarzy niemieckich podczas obchodu, czasem nawet przez SDG, którzy i tak siê na tym
nie znali. Niewiele by³o jednak w tych historiach prawdy. Pisa³o siê nie to, co
siê choremu podawa³o, ale to, co powinien by³ otrzymaæ. Leków przecie¿ by³o
tak niewiele! Po œmierci chorego historiê wraz z todesmeldunkiem oddawa³o
siê w kancelarii. Tam wypisywano w 8 egzemplarzach pompatyczny todesbericht o heroicznym wprost ratowaniu zdrowia i ¿ycia chorego. Zwykle koñczy³ siê on s³owami: „...niestety, mimo ca³ego trudu i leczenia nie uda³o siê go
uratowaæ. Zejœcie œmiertelne nast¹pi³o dnia ..... o godz. ... min. ....”. Ca³oœæ
by³a fikcj¹. Tam, tzn. w kancelarii HKB, mieli oko³o 80 wspania³ych takich
opracowañ na ró¿ne choroby, we wspania³ym jêzyku niemieckim i by³y prawie dos³ownie przepisywane w poszczególnych przypadkach. Niektórzy z pracowników kancelarii „specjalizowali” siê w opracowywaniu poszczególnych
grup chorobowych.
Pocz¹tkowo mia³em trudnoœci w pisaniu niemieckich historii chorób. ¯y³em
jednak w przyjaŸni zw³aszcza z Czubakiem i Frolikiem z kancelarii i oni dostarczyli mi do przegl¹dniêcia kilka swoich wzorów. Potem mog³em ju¿ po
kilkanaœcie takich historii fabrykowaæ dziennie. Nabra³em wprawy w blagowaniu…
Przekrój chorób na naszym oddziale w zimie 1940/41 roku by³ bardzo ró¿ny, ale przewa¿a³a chirurgia ropna, czyli brudna, a potem by³a chirurgia urazowa. Znaczna czêœæ chorych cierpia³a na olbrzymie ropowice. Powstawa³y
one nawet z drobnych ran, otarcia skóry od drewnianego buta, otarcia krocza
od zmokniêtych wiecznie spodni i innych urazów przypadkowych, ale przede
wszystkim od bicia, kopania itd., czego w obozie nie szczêdzi³ ani kapo, ani
SS-man czy blokowy. Powstawa³y liczne wrota zaka¿enia, du¿e krwiaki, a organizm os³abiony nie mia³ ¿adnej odpornoœci. Wystêpowa³y tak rozleg³e ropienia, ¿e takich spraw nie widywa³o siê na wolnoœci. Stosowaliœmy wczesne
nacinanie, s¹czkowanie i szynowanie. Mieliœmy szyny Volkmanna i Brauna.
Gipsu mieliœmy te¿ pod dostatkiem, zreszt¹ w obozie stale trwa³a budowa i gips
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nie by³ problemem. Tak samo mo¿na by³o ³atwo uzyskaæ materia³ drewniany
do tych celów.
Wskutek odbia³czenia ustroju wystêpowa³y znaczne obrzêki. Powodowa³y
je te olbrzymie ubytki elektrolitowe. Obrzêki siêga³y czasami uda, poœladków,
podbrzusza i moszny. Czêsto wystêpowa³a groŸna nekroza skóry moszny, palców stóp lub nawet ca³ych koñczyn. Przekonaliœmy siê, ¿e jak najwczeœniejsza skaryfikacja skóry obrzêkniêtej okolicy powodowa³a przeciek wody i szybkie cofanie siê obrzêków, inaczej dochodzi³o do olbrzymiego ropienia. Oczywiœcie, odbywa³o siê to pod groŸb¹ zainfekowania i zropienia, a materia³u sterylnego wówczas nie posiadaliœmy. Przebiegi chorób w tych warunkach ekstremalnych by³y zaskakuj¹co nieprawid³owe. Czasem wystêpowa³y zaka¿enia o piorunuj¹cym przebiegu. By³y trzy rodzaje takich rzadkich piorunuj¹cych infekcji, spotykanych wówczas, a mianowicie: ropowica dna jamy ustnej (Grundmundbodenphlegmone), ropowica, a w³aœciwie gangrena œcian jamy
ustnej (noma) i ropowica klatki piersiowej (Brustphlegmone). Nigdy potem
nie spotyka³em takich potwornych infekcji, o tak piorunuj¹cym przebiegu. Nie
pamiêtam te¿ ani jednego wyleczonego przypadku, a by³o ich co najmniej kilkanaœcie. Wystêpowa³ gwa³towny deskowaty dusz¹cy obrzêk dna jamy ustnej, przechodz¹cy na szyjê. Po naciêciach posokowaty wyciek, a po kilku godzinach wypada³y ca³e p³aty zgni³ych miêœni i tkanek, i chory rzadko do¿ywa³ nastêpnego dnia. Podejrzewaliœmy, podobnie jak przy nomie, ewentualne
oparzenie jakimœ preparatem chemicznym, na przyk³ad przez zjedzenie jakiegoœ przypadkowo znalezionego zepsutego produktu, ale nie mieliœmy dowodów. Z powodu Brustphlegmony straciliœmy, na wiosnê 1941 roku, naszego
dobrego k¹pielowego i pracza Ryszarda Kwokê. Twierdzi³, ¿e na skutek przepracowania dozna³ bólów klatki piersiowej. W ci¹gu 2-3 godzin wyst¹pi³a
gor¹czka i dreszcze oraz twardy jak deska obrzêk miêœni piersiowych. Mimo
natychmiastowych naciêæ, eubaziny i prontosilu oraz cardiaków, straciliœmy
go w ci¹gu jednej doby. By³ bardzo lubiany. Wielu kolegów p³aka³o po nim,
G¹siorowski chodzi³ za³amany. W póŸniejszych okresach obozowych ju¿ siê
z takimi przypadkami nie spotka³em.
Wiele drobnych infekcji, jak np. zastrza³y, odmro¿enia oraz drobne urazy,
jak np. zmia¿d¿enia koñczy³y siê czêœciow¹ lub ca³kowit¹ amputacj¹ palców.
Te sprawy zawsze trafia³y za póŸno do lekarza. Najgorzej, ¿e nie zawsze dla
tych niby drobnych spraw wystarcza³o œrodków znieczulaj¹cych. Chlorku etylu
by³o zawsze za ma³o, a nowokainê otrzymywaliœmy bardzo rzadko. Wiele trzeba by³o za³atwiaæ po prostu bez znieczulenia. Najgorzej, ¿e dla tych spraw
brakowa³o ³ó¿ek. Z braku miejsca ludzie ci wracali na bloki, do tzw. lekkiej
pracy. To zale¿a³o jednak od „ludzkoœci” blokowych. Trzeba jednak bezstronnie przyznaæ, ¿e te przypadki ambulatoryjne leczy³y siê lepiej i szybciej od
pozostawionych na oddziale, gdzie z regu³y nastêpowa³o zropienie. Problemem by³y owrzodzenia podudzi. To by³y sprawy z regu³y na skutek bicia,
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a zw³aszcza kopania. Skaleczenie skóry podudzi, i tak ju¿ z regu³y Ÿle ukrwionej, powodowa³o bardzo trudno goj¹ce siê owrzodzenia. Sam od pierwszego
dnia obozu a¿ do oswobodzenia, przez pe³nych 5 lat, cierpia³em z powodu
takiego owrzodzenia prawego podudzia, po uderzeniu kolb¹ karabinow¹. Do
nas na oddzia³ dochodzi³y przypadki ju¿ tak beznadziejne, z olbrzymimi ubytkami skóry i tkanek oraz ods³oniêciem i martwic¹ koœci, ¿e nie wiadomo by³o
co robiæ. Pamiêtam ojca mego kolegi gimnazjalnego, mgr. Witolda Fuska
(nr 18699) z Biecza. Przyby³ on do obozu w Oœwiêcimiu w lipcu 1941 r.
Na skutek pobicia dozna³ okaleczenia podudzia, co zmieni³o siê w olbrzymie
owrzodzenie o œrednicy co najmniej 10 cm. Do rewiru przyby³ ju¿ w sierpniu.
Trafi³ na oddzia³ swego dobrego znajomego dr. Türschmieda z Tarnowa. By³
leczony bardzo starannie. Nie by³ jeszcze stary, mia³ dopiero 56 lat. Rana nie
goi³a siê, potem za³ama³ siê stan psychiczny, za³ama³ siê stan fizyczny i chory
zmar³ 6 grudnia tego samego roku. Po prostu zasn¹³ i nie zbudzi³ siê wiêcej.
Zaka¿enie i ropienie ran by³o zjawiskiem prawie codziennym. Tak rozleg³ych ropowic nie widzia³em jednak nigdy w ¿yciu. Z powodu braku materia³ów nie zmienialiœmy zbyt czêsto opatrunków. W ranach zalêga³y siê robaki.
Pocz¹tkowo by³o to dla mnie zjawiskiem szokuj¹cym. Doœwiadczony jednak
dr Türschmied pamiêta³ takie zjawiska jeszcze z I wojny œwiatowej. Uspokaja³ mnie mówi¹c, zobaczysz, ¿e to siê bêdzie œlicznie goiæ. I rzeczywiœcie rany
te oczyszcza³y siê bardzo szybko i prêdko goi³y, szybciej od innych.
Pobicia by³y najczêstsz¹ przyczyn¹ ropowic. Tak¿e i ka¿de „urzêdowe”
wymierzanie kary ch³osty koñczy³o siê zazwyczaj rozleg³ymi ranami. Pamiêtam przypadek zwi¹zany z pierwsz¹ ucieczk¹ obozow¹. W pewn¹ letni¹ niedzielê w 1940 roku – mnie jeszcze wtedy w obozie nie by³o – uciek³ wiêzieñ,
który nazywa³ siê Jan Wiejowski. Nikt go nie zna³, nikt o nim nie móg³ nic
powiedzieæ. 24-godzinna stójka powali³a po³owê obozu z nóg. Komendant
og³osi³, ¿e gdyby ktokolwiek, cokolwiek o wiêŸniu móg³ powiedzieæ otrzyma
chleb, kie³basê i 10 marek nagrody. Jeden g³odny po³akomi³ siê. Nie móg³ nic
wiêcej powiedzieæ, jak tylko tyle, ¿e uciekinier spa³ raz ko³o niego na sienniku, a by³ niedu¿ym brunetem. Prawdopodobnie nigdy go nie zna³. Bito go
w bunkrze i wtedy ratuj¹c siê, wysun¹³ przypuszczenie, ¿e pewnie cywile pomogli w ucieczce, bo cywile pomagaj¹. On sam widzia³, jak raz cywil poda³
chleb wiêŸniowi. Zgromadzono wszystkich cywilów i wlekli pó³¿ywego ju¿
biedaka, aby wskaza³ tego litoœciwego cywila. Wskaza³ pierwszego z brzegu.
By³ nim niejaki Boles³aw Bicz, przedtem polski urzêdnik pocztowy z Oœwiêcimia. Wiêzieñ umar³ w bunkrze. Jego, tzn. Bicza, trzymano prawie pó³ roku
w bunkrze, w œledztwie. Wreszcie skazano go na 100 kijów ch³osty, po 25 razów na jedno posiedzenie i do¿ywotni pobyt w obozie koncentracyjnym. Pierwszy raz bito go na placu apelowym wczesn¹ wiosn¹, mo¿e w lutym lub marcu
1941 roku. Bito szczególnie mocno – pokazowo. Przywleczono go do nas
bezpoœrednio po biciu pó³¿ywego. Poœladki mia³ poszatkowane jak kotlety, na
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przestrzeni wielkoœci talerzy. Trzy miesi¹ce le¿a³ na brzuchu na sali nr 3. Po 3
czy 4 miesi¹cach, jeszcze nie wygojonego, bito drugi raz. Przyniesiono go
w ekstremalnym szoku. Przez 3 dni by³ nieprzytomny. Wytrzyma³. Kiedy po
kilku tygodniach by³ nieco podgojony, wys³ano go z transportem do Buchenwaldu. Przetrzyma³ obozy, wróci³ do kraju. Ja go ju¿ wiêcej nie spotka³em.
W okresie pierwszej oœwiêcimskiej zimy 1940/41 by³o bardzo du¿o zapaleñ p³uc i op³ucnej. Zejœciem tych spraw w obozie by³y czêsto ropniaki op³ucnej. Trzeba by³o resekowaæ ¿ebra i drenowaæ. W pewnym okresie operowaliœmy je prawie codziennie, czasem po kilku w jeden dzieñ. Niewielu jednak
z nich wyzdrowia³o. Ale i tych kilku w inny sposób nie mia³o szans. By³y trudnoœci z materia³em, z rurkami gumowymi na dreniki i nawet z butelkami do
urz¹dzeñ syfonowych.
Du¿o trudnoœci przysparza³y nam te¿ z³amania. By³o ich w obozie du¿o.
Drobne z³amania, zw³aszcza palców, po nastawieniu odsy³aliœmy w opatrunkach gipsowych do leczenia ambulatoryjnego i do lekkiej pracy na blokach.
Inne trzeba by³o hospitalizowaæ. Bardzo czêsto zdarza³y siê z³amania obu koœci przedramienia, jako nastêpstwo typowego odruchu obronnego przed biciem. Blokowi zawsze twierdzili, ¿e wiêzieñ sam sobie jest winien, bo siê
z³oœliwie zas³ania³. S¹ to z³amania trudne do nastawienia bez pomocy rentgenowskiej. Trzeba by³o nastawiaæ wy³¹cznie na wyczucie i gipsowaæ z niefachowymi pomocnikami. Typowych z³amañ nadgarstka nie by³o wiele. Du¿o
natomiast by³o uszkodzeñ kostek. By³o to proste nastêpstwo pracy w drewnianych holenderkach. Przy pracy w b³ocie ka¿de poœlizgniêcie powodowa³o
uszkodzenie stawu skokowego. Z³amania obojczyków, ¿eber i koœci ramion
w obozie by³y wy³¹cznie na skutek bicia. Z³amania koœci ramiennej przysparza³y w warunkach obozowych wiele trudnoœci. Trzeba by³o kombinowaæ z drutu szyny odprowadzaj¹ce. Posiadaliœmy kilka szyn Middeldorfa, ale nie zdawa³y one egzaminu. Wykonanie doraŸne dopasowanego opatrunku odprowadzaj¹cego, wzmocnionego gipsem z dodatkowym wyci¹giem, gwarantowa³o
dobre i szybsze wyleczenie. Takich chorych z „wiatracznymi” gipsami pl¹ta³o siê wielu w naszym oddziale. Z³amañ koœci podudzi pamiêtam z tych czasów kilka, z³amañ koœci udowych z Oœwiêcimia nie pamiêtam. Chorzy z powa¿niejszymi z³amaniami na ogó³ nie rozpaczali. Mieli oni przed sob¹ perspektywê d³u¿szego leczenia. Potem byli ju¿ oni sami wyszkoleni w pracy
sanitarnej, „przyczajali” siê trochê w szpitalu lub te¿ zdobywali gdzieœ l¿ejsz¹
pracê. Problemem by³y wówczas same opatrunki gipsowe. Pod gipsem mia³y
swe siedlisko wszy i lêg³y siê tam w przera¿aj¹cych iloœciach. Zak³adaliœmy
wobec tego gipsy bez podk³adu z waty. Niewiele to pomaga³o. Gryzienie przez
wszy nie jest jednak przyjemne. Nasi chorzy sporz¹dzali sobie d³ugie kijki,
którymi „czochrali” siê pod gipsem. Skutek tego by³ fatalny. Po zdjêciu gipsu
w³aœciwie nie by³o skóry, by³a tylko olbrzymia rana nie wiadomo, czy od kijka, czy wygryziona przez wszy. Pamiêtam tak¿e z tych czasów kilka po³amañ
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szczêk; niektóre nawet dwustronne. Czasem wzmacnialiœmy szynami drucianymi wi¹zanymi do zêbów, jednak drutu by³o ma³o. Dlatego najczêstszym
opatrunkiem by³a porz¹dna elastyczna lub p³ócienna uŸdzienica. Zak³adaliœmy nawet uŸdzienice gipsowe, z doskona³ym rezultatem. Jedzenie obozowe
by³o w³aœciwie tak p³ynne, ¿e nie musia³o siê gryŸæ przez 2 do 3 tygodni.
Najgorsza sprawa by³a z leczeniem ¯ydów. Tych wolno by³o leczyæ wy³¹cznie ambulatoryjnie i to dopiero wtedy, gdy blokowy czy blockführer pozwoli³ go doprowadziæ. Nam nie wolno by³o chodziæ do bloku kompanii karnej. Wtedy wszyscy ¯ydzi przebywali wy³¹cznie w kompanii karnej. W ¿adnym przypadku nie wolno by³o ¯yda przyj¹æ do szpitala. Mieli wprawdzie
w bloku 13 jak¹œ salê, gdzie mogli przebywaæ ci, którzy nie byli zdolni wychodziæ do apelu, ale tam ich jeszcze przed nastêpnym apelem zabijano. Pamiêtam z tej pierwszej zimy nastêpuj¹cy przypadek. Blockführer sam przyprowadzi³ do opatrunku ¯yda nazwiskiem Immerglück. Pochodzi³ z okolic
Tarnowa lub z samego Tarnowa. Wed³ug opowiadania SS-mana, ¯yd Ÿle pracowa³, wiêc trzeba go by³o skarciæ. Ale ¯yd „z³oœliwie” zas³ania³ siê rêkami,
wiêc po³ama³ mu ³opat¹ oba przedramiona. Obustronnie obie koœci. Po trudnym nastawieniu i zagipsowaniu chorego, od podstawy palców do stawów
barkowych obustronnie, z rêkami na temblakach, zabrano ¯yda z powrotem
do pracy. Tam go znów bito a¿ do œmierci. Po apelu wieczornym przyniesiono
zw³oki z po³amanymi gipsami. To by³ Oœwiêcim! A SS-man, który to uczyni³
by³ piêknym i m³odym ch³opaczkiem. Wygl¹da³ jak cherubinek!
Poza normaln¹ prac¹ na salach chorych i przy operacjach, pe³niliœmy tak¿e
po kolei dy¿ury nocne. Wypada³o to co trzeci¹ noc lub trzy noce pod rz¹d,
a potem 6 odpoczynku. W dniach dy¿urów nocnych zwalniano jedynie z pracy na sali zabiegowej.
Poza tym, z braku dostatecznej liczby lekarzy, czêsto wypada³y dy¿ury przy
Zugangach w Baderaumie. Z polecenia lekarza niemieckiego, tam w k¹pieli
przeprowadza³o siê badanie lekarskie nowo przyby³ych. Oczywiœcie, to badanie przy wrzasku i krzyku niczego nie dawa³o, jednak wtedy rewir zak³ada³
w³asne kartoteki o stanie zdrowia. Tam musia³o byæ dok³adnie odnotowane na
co i kiedy wiêzieñ chorowa³, na co siê skar¿y, jakie ma braki i wady. Mia³o to
u³atwiæ dobranie odpowiedniego meldunku po zgonie. Przy okazji zapisywa³o siê te¿ z³ote zêby i mostki. Dla zwyczaju przyk³ada³o siê czasem i s³uchawkê, ¿eby móc zamieniæ kilka s³ów z nowo przyby³ym. Czasem spotyka³o siê
kogoœ znajomego. Do wiêkszego transportu sz³o nas nawet kilku. W Baderaumie odbywa³o siê z zasady „szkolenie” nowo przyby³ych. Czasem by³y sadystyczne pokazy bicia. Specjalnie szykanowani byli ¯ydzi. Obserwowa³em raz
¯yda z du¿¹ obustronn¹ przepuklin¹ mosznow¹. Widok ten „rozradowa³” dy¿urnego SS-mana. Ustawi³ ¯yda na bacznoœæ, a potem niespodziewanie kopa³
go w worek przepuklinowy. Okolica specjalnie czu³a i wstrz¹sorodna, nic wiêc
dziwnego, ¿e ¯yd pada³ na ziemiê. Cuci³ go wlewaj¹c mu do ust wodê z wê¿a
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gumowego, i w ten sposób zalewa³ go wod¹, topi¹c go na widoku publicznym. Po kilkunastu minutach, dobrze jeszcze od¿ywionego cz³owieka powleczono w stanie ekstremalnym do karnej kompanii.
25 lutego 1941 roku d³ugo czeka³em w Baderaumie na nowy transport 290
ludzi z Radomia. Tymczasem ludzie ci czekali na lagerstrasse przed blokiem
10 i 14. Przyszed³ lagerführer Seidler i odczyta³ im postanowienie, ¿e za zabicie niemieckiego policjanta w Radomiu co dziesi¹ty bêdzie rozstrzelany. Zabrano z przodu 25 czy 29 po kolei i zaprowadzono na podwórze karnej kompanii. Potem poszed³ tam pluton egzekucyjny w he³mach i s³ychaæ by³o salwy. By³ to jedyny znany mi przypadek rozstrzeliwania w ten sposób pod œcian¹
œmierci. Nie ma nic o tym w kalendarzu wydarzeñ Oœwiêcimia. Ca³y ten transport by³ szczególnie szykanowany przy przyjêciu. Transport ten w ca³oœci zosta³ na trzy miesi¹ce wcielony do SK i w ca³oœci otrzyma³ zielone trójk¹ty.
By³ to jedyny przypadek w Oœwiêcimiu. Z tego transportu, za staraniem Bocka, zabrano do rewiru trzech ludzi, a mianowicie dr. Witkowskiego, dyrektora szpitala w Radomiu (nr 10561), dr. Józefa Ga³kê (nr 10611) i jego brata W³adys³awa (nr 10557), m³odego weterynarza. Przez ca³e trzy miesi¹ce byli w szpitalu, a poszli do SK jeden dzieñ przed zwolnieniem na lagier. Wtedy zmieniono im winkle. Reszta tego transportu wyginê³a w karnej kompanii. Zreszt¹ i ci
trzej zginêli z wyroku w 1942 roku.
Materia³u opatrunkowego w rewirze by³o bardzo ma³o. Zaopatrzenie by³o
z³e. Materia³u sterylnego nie otrzymywaliœmy w ogóle. Zamiast gazy otrzymywaliœmy d³ugie wa³ki muœlinu. Ciêliœmy to na kawa³ki i sporz¹dzali odpowiednie gaziki, które niestety z braku mo¿liwoœci nie by³y sterylizowane. Czêœæ
materia³u jedynie moczyliœmy w roztworach riwanolu i u¿ywali go na tamponiki, setony i do nakrywania ran. Waty i ligniny by³o bardzo ma³o, st¹d chorzy
dos³ownie p³ywali w ropie. Jako opaski s³u¿y³y wy³¹cznie tzw. papierbindy,
tj. opaski papierowe, ale i tego by³o za ma³o w stosunku do potrzeb. Stosowaliœmy wiêc papier toaletowy. By³ on jednak przez oszczêdnych a wynalazczych Niemców podziurkowany co 10 cm, wiêc siê rwa³. Trzeba by³o taki
opatrunek wzmacniaæ nitkami lub sznurkami. Aby je zdobyæ nasi chorzy ka¿d¹
szmatkê rozbierali na nitki i krêcili taki sznurkowy materia³ opatrunkowy.
Z lekarstwami od pocz¹tku by³o bardzo Ÿle. Rany przep³ukiwaliœmy najczêœciej robionymi na poczekaniu roztworami soli kuchennej. Wody utlenionej, benzyny i spirytusu denaturowanego dostawaliœmy mikroskopijne iloœci.
W naszym laboratorium Gonokok z Prontosilem przyrz¹dzali nam roztwory
riwanolu, p³yn Dakina oraz sól fizjologiczn¹ i glukozê 5, 10 i 20% do zastrzyków do¿ylnych. Trzeba przyznaæ, ¿e robili to rzetelnie i nigdy nie spotka³em
siê z odczynami pirogennymi. Poza tym sporz¹dzali oni jeszcze herbaty zio³owe i ro¿ne mikstury wykrztuœne i nasercowe. Leków by³o niewiele: aspiryna, piramidon, codeina, tabletki przeciwbólowe, wykrztuœne (mixt. solvens),
prontosil, tanalbina, carbo, soda oczyszczona, sól gorzka, mixt. cardiacae, car25
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diamid, cardiasol, coffeina, sympatol, maœæ ichtiolowa, tranowa, borna, cynkowa, przeciwœwierzbowa, cuprex, lizol i carbol. Z zasypek mo¿na by³o otrzymaæ tylko talk i dermatol. Na leki wypisywa³o siê codziennie zapotrzebowanie apteczne, które przedstawia³o siê starszemu rewiru Bockowi. On, zale¿nie
od humoru i osoby, skreœla³ co najmniej po³owê i podpisywa³. Resztê mo¿na
by³o otrzymaæ u Mariana Toliñskiego, jeœli posiada³. W sali zabiegowej by³
jeden zestaw strzykawek do wspólnego u¿ytkowania przez ca³y oddzia³. Wspólnie te¿ dla ca³ego oddzia³u posiadaliœmy jeden komplet budek elektrycznych
(Heisskiste), poza tym by³ jeszcze jeden komplet baniek, które te¿ stale by³y
w u¿ytkowaniu. Trzeba przyznaæ, ¿e te znane stare sposoby fizykomedyczne
mia³y wielu zwolenników.
Sprawy zdrowia, leczenia, œmiertelnoœci nie by³y jednak tak wyeksponowane w obozowych rewirach, jak sprawy zewnêtrznej czystoœci i dezynfekcji
oraz wietrzenia. Sprawy te, sk¹din¹d s³uszne, w obozach by³y tak wyeksponowane, ¿e stawa³y siê now¹ szykan¹ i udrêk¹ dla chorych. Ciê¿ko chorzy,
z zapaleniem p³uc, gor¹czkuj¹cy, le¿eli stale w lizolowym lub karbolowym
smrodzie, przy stale otwartych oknach i wiecznym przeci¹gu.
Wy¿ywienie chorych w 1940 r. by³o gorsze, poniewa¿ chorzy otrzymywali
mniej chleba, czasem tylko po³owê tego, co na blokach, oraz rzadziej i mniejsze
dodatki margaryny, smalcu, marmolady, sera czy koñskiej kie³basy, zamiast po
50 g tylko po 25 g. W pierwszych miesi¹cach 1941 roku te ró¿nice zniesiono.
Na pocz¹tku 1941 r. problemem numer 1 sta³a siê sprawa zawszenia, tym
bardziej, ¿e grozi³ tyfus plamisty. Zawszenie by³o przera¿aj¹ce. Koce i bielizna chorych roi³y siê od wszy. Nie pomaga³o sta³e iskanie i wybijanie insektów w bieliŸnie i kocach. Wszyscy sanitariusze, po s³u¿bie lub w ka¿dej wolnej chwili, robili to samo u siebie. Mia³em wówczas bardzo pod³y koc. Wiadomo, ostatni otrzymuje najgorsze. Bêd¹c w magazynie, zobaczy³em z daleka
jakiœ ³adny koc. Powiadam do Czesia Sowula: Czesio, wymieñ koledze, mam
taki lichy. Podejrzanie szybko siê zgodzi³. Podchodzê ogl¹dn¹æ towar, a koc
dos³ownie roi siê od wszy. Wydaje siê, jakby siê rusza³ i dosta³ brzoskwiniowego po³ysku.
Dopiero po zakoñczeniu nadbudowy bloków 14, 15, 16, w czerwcu lub
maju 1941 roku nast¹pi³o generalne odwszawianie. Blok 14a, na piêtrze, sta³
siê blokiem przejœciowym. Codziennie inny blok przechodzi³ odwszawianie.
Uszczelniano papierem okna i drzwi. Koce rozwieszano na ³ó¿kach, a ubrania
i bieliznê rozk³adano na wierzchu i na pod³odze. Nastêpnie w bloku zapalano
jakieœ preparaty cuchn¹ce siark¹ i drzwi zamykano na 12 godzin. Wszyscy
ludzie jedn¹ noc przebywali w bloku 14a, bez odzie¿y i bielizny. Tam przechodzili strzy¿enie i golenie, a nastêpnego dnia po k¹pieli wracali do swego
bloku. Rewir przechodzi³ to na samym koñcu.
Równoczeœnie, po nadbudowie bloków, nast¹pi³o przemieszczenie chorych.
Nadbudowane bloki nie posiada³y na piêtrze korytarzy ani sal. By³y jedynie
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po dwie du¿e hale, ka¿da wielkoœci po³owy budynku. Trzeba przyznaæ, ¿e
by³y one nieco pakowniejsze i lepsze na warunki wiêzienne, ale wprowadza³y
te¿ wiele czynników ujemnych – wieczny ha³as, nerwowoœæ, brak spokoju dla
chorego. W bloku 14 pozosta³y tylko biegunki i szonungowcy, w bloku 15
pomieszczono allgemeine Körperschwäche i choroby zakaŸne. GruŸlicê przeniesiono na po³owê bloku 16a. Brudn¹ chirurgiê przeniesiono do drugiej, po³udniowej strony bloku 16a, a w bloku 16, na dole, zaczêto przygotowania do
stworzenia oddzia³u czystej chirurgii. Nie by³o jeszcze dostatecznego wyposa¿enia. Niemniej ju¿ w sierpniu 1941 r. rozpoczêto operowaæ. Operowali
wówczas, pod rêk¹ dr. Deringa, m³odzi lagerarztci, jak Schmits (by³ krótko),
Jung i Schwella. Wykonywano przewa¿nie appendectomie i cholecystektomie.
Do zabiegów wybierano ochotników, którym obiecywano d³u¿szy pobyt w szpitalu i odjedzenie siê. Salê sanitariuszy, gdzie mieszkaliœmy prawie wszyscy
razem, zlikwidowano, nas porozdzielano na poszczególne sale chorych. Stomatologia pozosta³a na w³asnym miejscu. Blokowym naszego bloku zosta³
Alfred Stesel (nr 453), podobno by³y oficer artylerii z W³odzimierza. By³ on
o wiele gorszy od Bocka i nieraz da³ siê nam we znaki. Na górze mieliœmy
oko³o 350 do 400 miejsc, w trzyeta¿owych ³ó¿kach.
Do pracy w tym oddziale przyjêto dr. Türschmieda z Tarnowa (nr 11461),
by³ego dyrektora szpitala i doskona³ego chirurga. By³ on ju¿ dwa miesi¹ce
w obozie i pracowa³ na Bauhoffie pod „patronatem” in¿. Plaskury z Moœcic.
Pamiêtam go, kiedy przyszed³ do szpitala. Staruszek p³aka³ ze wzruszenia.
Jakoœ to inaczej, mówi³, znosiæ ten obóz przy pracy w swoim zawodzie. Pozosta³em jego zastêpc¹, poniewa¿ nie by³ jeszcze zorientowany w stosunkach
ani nie by³ jeszcze obyty z warunkami obozowymi, które przecie¿ pozosta³y
bardzo ciê¿kie. Poza tym przyjêto do nas do pracy jeszcze lekarzy: Szczepana
Kruczka, Juliana Kozio³a, Wronê-Merskiego i Jana Rogackiego.
Dla zachowania w du¿ej sali jakiegoœ intymniejszego miejsca do badania chorych i do zabiegów, ze wszystkich mo¿liwych do zdobycia szafek wojskowych
oddzieliliœmy w k¹cie sali, od strony bloku karnej kompanii, tzw. k¹t zabiegowy.
Wejœcie, szerokoœci oko³o metra, znajdowa³o siê od strony œrodkowego przejœcia
do sali i by³o przes³oniête zawieszonym kocem. Woko³o by³y szafki. Pomieszczenia i przegrody w nich zosta³y wykorzystane na leki, materia³y opatrunkowe
itp. Tam by³ stó³ opatrunkowy i zabiegowy, i ca³y nasz sprzêt i wyposa¿enie.
Woko³o ustawiliœmy nasze, tzw. Pflegerskie, ³ó¿ka, aby byæ równoczeœnie stró¿ami naszego wyposa¿enia medycznego i aptecznego. Dwa okna, wychodz¹ce z tego k¹ta w kierunku bloku karnej kompanii, zosta³y zamalowane na bia³o i zasadniczo zabroniono je otwieraæ. W jednej z kwater okiennych szk³o by³o utr¹cone
i zalepialiœmy ten brak papierkiem. Prac¹ podzieliliœmy siê na zasadzie rejonów
³ó¿kowych, jak przedtem salami. Zakres prac by³ ten sam, ludzi do pracy wiêcej.
Poniewa¿ miejsc w szpitalu by³o ci¹gle za ma³o, w lipcu i sierpniu 1941
okresowo oddano blok 12 (póŸniejszy 10) na szonung dla chorych. Chodzili27
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œmy tam codziennie, aby zmieniaæ opatrunki. Pewnego dnia, a by³o to ju¿ chyba
w sierpniu, po apelu u nas, a to odbywa³o siê wczeœniej ni¿ na placu, poszed³em jeszcze tam skoñczyæ opatrunki. Tam mnie zaskoczy³ apel na placu i ju¿
nie mog³em wróciæ do w³asnego bloku. Poszed³em na papierosa do waszraumu. Okno by³o uchylone dla wietrzenia. Pozosta³e okna tego bloku by³y ju¿
wtedy zacienione drewnianymi koszami. Na plac egzekucyjny wprowadzono
oko³o 15 wiêŸniów. Przyszli SS-mani i kapowie i zaczê³o siê straszliwe bicie.
Bito pa³kami i bykowcami, obalano, skakano nogami i kopano, po kolei. Ktoœ
z podwórza zacz¹³ krzyczeæ o zamkniêcie okna. Wyczo³ga³em siê w strachu
po pod³odze i uciek³em na swój blok. Wtedy, za jednego uciekiniera, apel siê
tak znacznie przed³u¿y³ i wybrano z tego samego bloku 15 wiêŸniów do bunkra na œmieræ. Zawsze mam ten obraz w pamiêci.
W czasie mojej pracy w szpitalu wiêziennym wiele zmian zachodzi³o w obozie, na lepsze i na gorsze. Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1940 r. przyniós³
jakby pewne odprê¿enie psychiczne i pewne okrzepniêcie duchowe. Krótko
przed œwiêtami og³oszono, ¿e wolno przysy³aæ z domu 1-kilogramowe paczki
¿ywnoœciowe oraz ciep³e swetry i bieliznê. Nie wiem, jak dosz³o to do wiadomoœci rodzin, ale ju¿ po dwóch dniach pojawi³o siê wiele ma³ych paczek ¿ywnoœciowych i zazdroœciliœmy szczêœliwcom, których rodziny dowiedzia³y siê
tak szybko. Wtajemniczeni ju¿ wówczas twierdzili, ¿e paczki s¹ identyczne
i tym samym charakterem pisma adresowane, zatem musz¹ byæ wysy³ane przez
jak¹œ instytucjê. Jedni mówili o RGO, inni o Episkopacie Krakowskim. Dziœ
wiemy, ¿e rzeczywiœcie tak by³o. Paczki te by³y od ks. Arcybiskupa Sapiechy.
Paczki domowe zaczê³y nadchodziæ dopiero po œwiêtach, by³y bardzo du¿e,
wiêc je okrawano. Ja wtedy paczki nie dosta³em. Na domiar z³ego 21 grudnia
mia³em przykry sen: Œni³o mi siê, ¿e by³em jeszcze w gimnazjum. Pod szko³ê
przyszed³ mój ojciec w myœliwskim stroju, z dubeltówk¹, powiedzia³, ¿e wychodzi daleko na polowanie i musi siê po¿egnaæ. Wyca³owa³ mnie i poszed³,
a ja zbudzi³em siê w œrodku nocy, zlany zimnym potem, z przeœwiadczeniem,
¿e w tej chwili zmar³ mój ojciec. By³ on nieuleczalnie chory. Tak by³o faktycznie. Nied³ugo potem otrzyma³em list, ¿e rzeczywiœcie tej nocy zmar³ mój ojciec. Nie œni³ on mi siê ju¿ nigdy w ¿yciu.
W Wigiliê pracowaliœmy normalnie. W pierwszy dzieñ œwi¹t by³ dzieñ
wolny od pracy. W bloku 20, za zezwoleniem lagerarzta, pod kierownictwem
Czesia Sowula, urz¹dzono takie ma³e jase³ka. Zaczê³o siê wszystko od niemieckiej kolêdy „Stille Nacht, heilige Nacht”. Potem by³a ma³a inscenizacja
jase³ek, potem œpiewano wiele polskich kolêd. Ludzie p³akali. By³o to pierwsze polskie kulturalne spotkanie wiêŸniów. G³ównymi aktorami i œpiewakami
byli dwaj muzu³mani ju¿ wówczas – Zbyszko Sawan i Wysocki z chóru Dana.
Trzy dni póŸniej, w niedzielê, powtórzono to w skrócie i wtedy w duecie zaœpiewali po raz pierwszy, dziœ ogólnie znan¹, piosenkê o Oœwiêcimiu:
28

KL Auschwitz
W Auschwitz lager, gdzie mieszka³em
Kraft durch Frude zrozumia³em
Stój bracie rano, wieczór stój
i w po³udnie stój jak ch...
Stoi komin murowany
Ale my go wykiwamy
Stój bracie... itd.
Häftling chory jest pod piecz¹
W Krankenbale go wylecz¹
Stój bracie... itd.
Potem do tej piosenki dorabiano wiele nowych zwrotek. Dwaj pieœniarze
zdobyli kolosaln¹ popularnoœæ. Otrzymali lekk¹ pracê, a ju¿ by³ ostatni dzwonek, obaj byli ju¿ bardzo wyniszczeni. Zostali zamiataczami alei brzozowej
miêdzy blokami, zaczynaj¹c od karnej kompanii, a¿ do dawnego placu, a ogrodzeniem obozu (Birkenalee). Potem, co pewien czas, urz¹dzano w niedzielê
podobne spotkania kulturalne w bloku 20 (28), ale raczej do u¿ytku wewnêtrznego, bez goœci z zewn¹trz.
Od wczesnej wiosny odsy³ano co pewien czas transporty wiêŸniów, licz¹ce nieraz po kilkaset osób, rzekomo do innych obozów. Przewa¿nie mówiono
nam, ¿e transporty te jad¹ na leczenie do Dachau. Mówiono, ¿e tam jakoby
ksiê¿a i ludzie starsi nie pracuj¹, ¿e odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa itd. Co do pracy, to s³ysza³em ju¿ przedtem od profesora Szumowskiego, ¿e w Dachau nie
pracowali, ale wychodzili na d³ugie apele, a co do leczenia, to przecie¿ opowiada³ mi, jak profesor Kostanecki zmar³ z braku jakiegokolwiek leczenia.
Zatem, jak zwykle, coœ tu siê nie zgadza. Wyje¿d¿aj¹cym wydawano czyst¹
bieliznê, odzie¿ i jedzenie na drogê, chleb i konserwy. Odjazdy nastêpowa³y
w wagonach bydlêcych lub czasem osobowych starego typu. By³ jednak transport jeden, który da³ mi wiele do myœlenia. To by³o jeszcze przed przeniesieniem oddzia³u naszego na pierwsze piêtro, a wiêc najpóŸniej w maju 1941 r.,
ju¿ pod wieczór. Odnosi³em wówczas chorego z mojej sali do transportu, na
rampê obozow¹. Nie zd¹¿yliœmy jeszcze zdj¹æ go z noszy, kiedy powsta³o jakieœ zamieszanie i SS-mani wypêdzili nas z wagonu. Nic nie pomog³o opowiadanie o noszach. Pod eskort¹ SS-manów doprowadzono, skutych razem,
dwóch najwiêkszych wówczas prominentów i równoczeœnie bandytów Sigruda i Krankenmanna, i mocno ich potr¹caj¹c i pokopuj¹c wsadzili do wagonu
i sami te¿ wsiedli. Myœmy odeszli, poci¹g jeszcze pozosta³ na rampie. Nie
wiem, co siê dalej sta³o. Sigrud podobno by³ in¿ynierem. By³ jednorêki. W obozie przebywa³ za przestêpstwa pospolite, bevauer. By³ silny i wysportowany
i potrafi³ jednym uderzeniem swej lewej rêki zabiæ wiêŸnia na miejscu. Do SS29
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manów odnosi³ siê szorstko. By³ zawsze oberkapo od nowych budów. Mówiono nawet, ¿e by³ hrabi¹, i nazywano go hrabia Sigrud. Krankenmann by³
niezwyk³ym bandyt¹ i sadyst¹. W Oœwiêcimiu zamordowa³ chyba tysi¹ce ludzi w SK i przy swoim s³ynnym walcu. Ca³kowity degenerat morduj¹cy z przyjemnoœci, po prostu dla mordowania. Cz³owiek, który przechodz¹c, budzi³
przera¿enie…
Po powrocie zawo³a³ mnie Bock do siebie, pytaj¹c co tam siê sta³o. Opowiedzia³em, co widzia³em. Byli to przecie¿ jego koledzy jeszcze z Sachsenhausen. Zapyta³em wiêc, dok¹d oni pojechali. Ach, Mensch denke doch! Dass
ist doch alles Himmelfartskommando! Nie powiedzia³em mu jednak nic o noszach, bo by³ bardzo rozdra¿niony. Po prostu ba³em siê. Zagubienie takiej
w³asnoœci mog³o kosztowaæ nawet karn¹ kompaniê. Mia³em nadziejê, ¿e uda
siê gdzieœ odkraœæ nosze i szybko przemalowaæ znakowanie. Ka¿da sala mia³a
jedn¹ parê. Tymczasem po paru dniach nosze wróci³y przesy³k¹ kolejow¹ i musia³em je sobie odebraæ na bramie. Mia³y wymalowany napis, jak wszystkie
inne nasze nosze i sprzêty: K.L. Auschwitz. H.K.Bau. Stube 5. Block 16, a do
r¹czki przyczepiony by³ drutem adres nadawczy, na kartoniku, wykonany
maszynowo z naszym adresem i adresem wysy³aj¹cego. Heilanstalt Bernburg
b.d.Halle. Odda³em to Bockowi, który te¿ d³ugo nad tym siê zastanawia³. Nikt
z nas jeszcze nie wiedzia³ nic o zak³adach eutanazyjnych w Niemczech. Ten
napis zapamiêta³em, i dopiero po wojnie, kiedy o zak³adach eutanazyjnych
przeczyta³em w prasie, w relacjach z procesu norymberskiego, dowiedzia³em
siê, ¿e w Bernburgu by³ te¿ taki zak³ad. Nie wiem sk¹d wziê³a siê nazwa Sonnenschein w publikacjach innych kolegów.
Na ogó³ wiadomoœci ze œwiata przecieka³y jakoœ do Oœwiêcimia. Bywaj¹c
czêsto przy przyjêciach Zugangów w Baderaumie pozna³em i zaprzyjaŸni³em
siê z Bernardem Swierczyn¹ z Mys³owic, pracowa³ on razem z Popio³kiem,
red. Polonii, w Effektenkammer. Mia³ na co dzieñ kontakt z nowymi przybyszami do obozu. Niektórzy z nich jeszcze przed kilkoma dniami byli na wolnoœci i mieli aktualne wiadomoœci ze œwiata. Przychodzi³ do nas czêsto do
szpitala i przejawia³ nadmiern¹ ciekawoœæ w sprawach szpitalnych. Na tej
podstawie by³em przekonany, ¿e Bernard musi mieæ tak¿e mo¿liwoœci przekazywania wiadomoœci na zewn¹trz. Nie pyta³em nigdy, nie wolno o takie rzeczy pytaæ w takich warunkach. Dobre wiadomoœci posiada³ te¿ dr G¹siorowski. Po nocach wys³uchiwa³ u Bocka wiadomoœci radiowych. Podobno najlepsze wiadomoœci podawa³a jakaœ niemiecka stacja, nadaj¹ca pod kryptonimem Freies Deutschland. Bock kry³ siê z tym bardzo, przeczuwa³ jednak, ¿e
wiem o tym. Mo¿e zdradzi³ siê z tym Tadeusz, a mo¿e doszed³ do tego sam.
Pewnej nocy, kiedy Bock wyszed³ na korytarz, a ja pe³ni³em nachtwachê, drzwi
zosta³y uchylone i nagle zabrzmia³ sygna³ radiowy jakiejœ stacji. Uda³em, ¿e
nic nie s³yszê i poszed³em dalej. Bock jednak od tego czasu bacznie mnie
obserwowa³. Nied³ugo potem, ale by³o to ju¿ po zwolnieniu G¹siorowskiego,
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a wiêc ju¿ chyba w lipcu 1941, tak¿e podczas nocnej s³u¿by, Bock zaprosi³
mnie do siebie na pogaduszki. Mia³em siê na bacznoœci, nigdy bowiem dotychczas nie dost¹pi³em takiego zaszczytu. Zacz¹³ rozmowê, wypytuj¹c o dom,
o wiêzienie i o sprawy zawodowe. Potem wyj¹³ ma³¹ p³ask¹ buteleczkê z kieszeni, tzw. piersiówkê, nala³ jakiegoœ p³ynu i chcia³ mnie poczêstowaæ, mówi¹c, ¿e to jest spirytus. Grzecznie wtedy poprosi³em, ¿eby pi³ pierwszy. W Polsce jest bowiem taki zwyczaj, ¿e gospodarz jak nie ma doœæ naczyñ wypija
najpierw sam, aby goœcie byli naocznie przekonani, ¿e nie podaje im trucizny.
Bock zmiesza³ siê i powiedzia³ tylko: „Bist du aber abgebrüd” i zla³ p³yn z powrotem do butelki. Ja odszed³em. Nie by³bym jednak przekonany o jego z³ych
zamiarach, gdyby nie nastêpny wypadek, który zakoñczy³ siê Ÿle. By³a to œmieræ
Jana Rogackiego (nr ponad 9000), podaj¹cego siê za pu³kownika lekarza. Pracowa³ w rewirze. Pewien czas, mo¿e oko³o miesi¹ca, pracowaliœmy razem.
Ró¿nie o nim mówiono, wówczas nie s³ysza³em nic z³ego. Pracowa³em ju¿
wtedy w rewirze jenieckiego obozu, na bloku 1. PóŸnym wieczorem przybieg³
do nas (pracowa³em tam z dr. J. ¯egleniem) goniec Bocka, Adam Dembowski, ka¿¹c natychmiast, z polecenia Bocka, udaæ siê spaæ na oddzia³ chirurgiczny. Poszliœmy natychmiast. Po drodze, w bramie do ruskiego obozu, spotkaliœmy Bocka i Welscha. Szli na rosyjski obóz, prowadz¹c pod rêce Rogackiego. Rano wróciliœmy natychmiast po gongu do swojej pracy. U mnie zasta³em Leichenträgerów Obojskiego i Teofila. Zdejmowali z mego ³ó¿ka zw³oki
Rogackiego. Zapyta³em, co siê sta³o. Powiedzieli mi, ¿e nic nie wiedz¹. Bock
kaza³ im zabraæ zw³oki. Nie ma œladu po zastrzyku. Na stole sta³a p³aska buteleczka Bocka. By³a ju¿ wyp³ukana. Nic siê nie czu³o. Potem odebra³ j¹ goniec
Dembowski i pochwali³ siê, ¿e to on wczoraj wykry³ szpiega. Wracaj¹c wieczorem z SS-rewiru, dok¹d odnosi³ Todesmeldunki, zauwa¿y³ pod bram¹ Rogackiego. Domaga³ siê on natychmiastowego widzenia z komendantem. Pobieg³ do rewiru, da³ znaæ Bockowi, a ten natychmiast uda³ siê szybko do bramy i odwo³a³ Rogackiego. Nie mog³em nigdy dojœæ wyjaœnienia tej sprawy.
Dr Tadeusz Paczu³a pisa³, ¿e przed spodziewanym wyrokiem pope³ni³ samobójstwo. To nie jest prawd¹. Udzia³ w tym dwóch starych lagrowców niemieckich, wydaje mi siê byæ podejrzany. Dziwne sprawy dzia³y siê w obozach.
Atak Hitlera na Zwi¹zek Radziecki, œwitem w niedzielê 22 czerwca 1941
roku, by³ sygna³em wywo³awczym, który wprowadzi³ i rozszerzy³ w obozie
koncentracyjnym Oœwiêcim urzêdowo, ju¿ bez ¿adnych ogródek, zorganizowane ludobójstwo. Potem przekona³em siê, ¿e dzia³o siê tak równoczeœnie
i w innych obozach koncentracyjnych, a wiêc sprawa musia³a byæ odgórnie
zarz¹dzona i przygotowana.
Ju¿ nastêpnego dnia, w poniedzia³ek, 23 czerwca, zabito w obozie wszystkich ¯ydów. Po rannym apelu Lagerkomendant Höss, z ca³¹ sw¹ œwit¹, spotka³ siê przed kuchni¹ z blokowymi i kapo. O tym opowiedzia³ nam Bock,
kiedy wróci³. Zapyta³ ilu ¯ydów jest jeszcze w obozie. Blokowy karnej kom31
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panii odpowiedzia³, ¿e 176. Also bis Abendsappell will ich keine Jude mehr
im Lager haben, zakoñczy³ komendant. Jeszcze przed po³udniem nasi Leichenträgerzy, Genio Obojski i Teofil Banasiuk, przynieœli z SK zw³oki kilkunastu ¯ydów, którzy jako chorzy nie wyszli tego dnia do pracy. Do rewiru
wtedy ¯ydów nie przyjmowano. Pozosta³ych ¯ydów zabijano na widoku publicznym, w tzw. Kiessgrube, gdzie tego dnia pracowa³a kompania karna.
Z okien rewiru ówczesnego bloku 20 mo¿na by³o doskonale obserwowaæ tê
masakrê. Zabijano tam ³opatami, kilofami, knyplami, pa³kami, zadeptywano
na œmieræ. Widzia³em jak zabijano pewnego ¯yda atletê. Poprzedniego dnia
spisywa³em dla celów rewirowych jego kartotekê, Aufnahme Befund w Baderaumie przy przyjêciu. By³ piekarzem z Radomia lub okolicy. Mia³ oko³o
190 cm wzrostu i wa¿y³ oko³o 120 kg. Nie by³o dla niego ubrania, w ¿adne siê
nie mieœci³. Sprowadzono krawców z maszyn¹ do szycia i materia³em z beli.
Po dwóch godzinach nowy pasiak by³ gotów. Teraz nie mogli go dobiæ. Skrwawiony olbrzym wielokrotnie pada³, podnosi³ siê i znów upada³. Jeden z SSmanów kaza³ przytrzymaæ go na ziemi. Podjecha³y lory ze ¿wirem i zasypano
go ¿ywcem. Opowiadano potem, ¿e podobno nie mieœci³ siê w ca³oœci do pieca krematoryjnego, musieli go poæwiartowaæ. Zw³oki zabitych w ¿wirowni
¯ydów nie dostarczono do Leichenhali, ale prosto do krematorium. Wieczorem nie ¿y³ ju¿ ani jeden ¯yd w obozie. Wed³ug komendanta Hössa, winni
byli wojnie ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Jeden dzieñ póŸniej, w bloku 16 rozpoczêto szkoleniowe próbne zabijanie
chorych. Oko³o po³udnia do sali zabiegowej bloku 16 przyby³a grupka SSmanów, ze Standortsarztem i SDG Uhlmanem, zwanym Fajczarzem, oraz Bockiem. Pracuj¹cy tam z Sieniawskim wiêŸniowie pouciekali. Potem zaprowadzono tam jakiegoœ chorego, wezwano mnie i dr. Tadeusza Wójcika, mego
kolegê. Pod drzwiami sali zabiegowej sta³ blokowy Peter Welsch (nr 3207),
który mnie swego czasu przyjmowa³ do rewiru. Tr¹ci³ mnie w bok ku³akiem
i szepn¹³: Mensch tue das nicht! Nie wiedzia³em o co chodzi. Wszed³em do
œrodka i zacz¹³em siê meldowaæ. Nie wiedzia³em nawet komu, bo by³em wystraszony. Ktoœ poda³ mi do rêki strzykawkê rekord, poj. 20 cc, i jakiœ oficer
kaza³ mi zrobiæ zastrzyk do¿ylny. Trzês¹c siê zapyta³em, co to jest. Otrzyma³em uderzenie w policzek i upuœci³em strzykawkê na chorego. Dlatego siê nie
zbi³a. Chory chcia³ wstawaæ. Ten sam oficer powiedzia³: Das ist ein richtiger
Hasenfuss! Rausschmeisen ins Lager! Nie wiem kto i kiedy zabra³ strzykawkê, ja dosta³em kopniaka i wypad³em na korytarz. Szepn¹³em jeszcze Tadkowi Wójcikowi: Nie daj siê wrobiæ. Za chwilê i on wylecia³ z podbitym okiem.
Sprowadzono z bloku nr 20 wiêŸnia sanitariusza z ambulatorium, Walentynowicza (nr 46). Ten podobno wykona³ zastrzyk i chory zmar³. Czym wtedy zabijano nie wiem. Zg³osi³em siê tego samego dnia do Bocka w sprawie zwolnienia. Kaza³ iœæ do pracy i od dzisiejszego dnia obj¹æ nachtwachê, ¿eby sprawa przycich³a. Nastêpnego dnia znów zabito tak samo jednego lub dwóch
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chorych. Szeptano o tym miêdzy sanitariuszami. G³oœno ludzie bali siê na ten
temat rozmawiaæ. Zastrzykiwano benzynê, denaturat, lizol, perhydrol i ró¿ne
inne przynoszone przez SDG p³yny, niewiadomego pochodzenia. By³ to okres,
kiedy w³aœnie przenieœliœmy siê ju¿ z brudn¹ chirurgi¹ na górê, a na dole jeszcze czystego oddzia³u nie zorganizowano. Zlikwidowano tak¿e nasz¹ sypialniê pflegersk¹ na sali nr 6, ale ³ó¿ka jeszcze tam by³y. Do tej sali znoszono
póŸnym wieczorem 5-6 chorych i po gongu zabijano ich w ten sam sposób.
Wtedy ju¿ nie przychodzi³ Lagerarzt, ale tylko dwaj SDG, Uhlman i Klehr,
oraz kapo Bock i Walentynowicz. Mia³em wtedy nachtwachê i obserwowa³em to wszystko z daleka. Nie wiem kto wykonywa³ zastrzyki. Wszystko znosi³ Walentynowicz na tacy, pod przykryciem z ligniny. Rano, zaraz po gongu,
Leichenträgerzy wynosili zw³oki zamordowanych. Pewnego dnia jeden z nich,
Banasiuk, odkrywaj¹c zw³oki, zapyta³ mnie, czy znam tego pana. By³y to zw³oki
wysokiego szpakowatego mê¿czyzny, o inteligentnym wygl¹dzie, nawet niezbyt wychudzonego. Odpowiedzia³em, ¿e przypomina mi kogoœ, ale nie znam.
Powiedzia³, ¿e to jest by³y wojewoda krakowski, Kwaœniewski. Nie wiem jednak, czy to by³a prawda. Po paru dniach wszystko siê nagle skoñczy³o. Jeszcze po kilku dniach na oddzia³ chirurgii przyszed³ w ci¹gu dnia SDG i Walentynowicz i z polecenia SDG Uhlmana (Fajczarza) wykonano dwóm chorym
jakieœ zastrzyki, po których mieli wysok¹ gor¹czkê i silne dreszcze. Z polecenia dr. Türschmieda ratowaliœmy ich przez zawijanie w mokre przeœcierad³a.
Obu odratowano. Potem wszystko siê nagle skoñczy³o. Podczas tych prób
zosta³ zwolniony do domu dr G¹siorowski. Sta³o siê to nagle. Nikt nic nie
wiedzia³. Wezwano go po apelu rannym na plac apelowy. Kto wiedzia³, po¿egna³ siê z nim z daleka w Effektenkammer. Ja po nocnym dy¿urze spa³em.
Po oko³o 3 tygodniach, na prze³omie lipca i sierpnia, zabijanie chorych,
ju¿ na skalê przemys³ow¹, zaczê³o siê ko³o waszraumu w bloku 20 (póŸniejszym 28). Akcjê tê zorganizowa³ i prowadzi³ SDG Klehr, maj¹c pomocnika
wiêŸnia Pañszczyka. Przyprowadzano tam po apelu wieczornym, wybranych
podczas dnia, chorych z oddzia³ów lub nawet wybierano doraŸnie spoœród
wieczornych arztvormelderów, i zabijano zastrzykami fenolu w serce po kilkanaœcie lub jeszcze wiêcej osób dziennie. Tak trwa³o do grudnia 1941. Dalszych losów tej akcji nie znam ju¿ z autopsji, poniewa¿ wyjecha³em do innego
obozu.
3 lipca 1941 roku odby³a siê w Kiessgrube, po apelu wieczornym, publiczna egzekucja du¿ej grupy wiêŸniów, oko³o 70 osób, pochodz¹cych z transportów krakowskich z 5 kwietnia 1941 oraz z 5 i 29 czerwca 1941 roku, na mocy
nades³anego wyroku Gestapo. By³a to jedyna w tych czasach publiczna egzekucja w Oœwiêcimiu z u¿yciem plutonu egzekucyjnego. Nie figuruje ona dotychczas, podobnie jak egzekucja z 25 lutego 1941, w kalendarzu obozowych
wydarzeñ. Ten fakt jest chyba w kalendarzu wydarzeñ pomieszany z podanymi tam likwidowaniami w lipcu jeñców radzieckich w Kiessgrube, czego z blo33
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ków rewirowych nie obserwowaliœmy w tym czasie i chronologicznie rzecz
oceniaj¹c, by³oby to na jeñców radzieckich jeszcze za wczeœnie. Wówczas,
3 lipca 1941, byli to przewa¿nie m³odzi ludzie z Krakowa, ze szpitali, z Ubezpieczalni Spo³ecznej i przedsiêbiorstw miejskich. Tak siê wówczas mówi³o.
Z moich kolegów uniwersyteckich zgin¹³ tam dr Andrzej Nikiel (nr 11330)
i dr Witold S³ota (nr 12028), ze swym ojcem Józefem (nr 17211), wszyscy
z Krakowa. Sk¹d ta dok³adna data? Oczywiœcie, zapamiêta³em tylko, ¿e by³ to
lipiec. Po wojnie, inny mój kolega, prof. dr Leon Cholewa z Krakowa, opowiedzia³ mi, ¿e 3 lipca 1941 roku by³ jego œlub, w którym uczestniczy³a matka
kolegi Nikla. Po kilku dniach przysz³a ona do niego i powiedzia³a, ¿e z Gestapo otrzyma³a zawiadomienie, ¿e w³aœnie w tym samym dniu, tj. 3 lipca, kiedy
ona by³a na weselu, zmar³ jej syn w Oœwiêcimiu. O rozstrzelaniu nie by³o mowy.
Prawdopodobnie data ta jest œcis³a. Odbywa³o siê to w wykopie ¿wirowym,
tu¿ za drutami, za rewirem, Baderaumem i Effektenkammer. ¯wirowniê obsiada³y co najmniej 2 kompanie SS, weso³o siê bawi¹c i przygrywaj¹c na mundharmonijkach. Skazañcy stali w dwuszeregu od strony kuchni. Rozstrzeliwanie odbywa³o siê po drugiej stronie, od strony rewiru, w dole. Z 20 bloku
to obserwowa³em. Skazañcy schodzili po 5 lub 6, wœród szpaleru SS-manów.
Po drodze byli bici i kopani. Salw by³o 12.
Kolega dr Nikiel wiedzia³ znacznie wczeœniej, ju¿ od po³udnia, ¿e bêdzie
rozstrzelany. Od maja by³ u mnie w stanie chorych i ju¿ pomaga³ mi w pracy.
Wtedy w³aœnie, w po³udnie tego dnia, staliœmy razem, rozmawiaj¹c. Podszed³
do mnie Bock, da³ mi jak¹œ kartkê z numerem i powiedzia³, ¿e ten wiêzieñ ma
siê stawiæ na plac apelowy, do wieczornego apelu. Powiedzia³em, ¿e zaraz
odszukam i zapyta³em jeszcze, po co? Wymownym gestem, przy³o¿eniem palca
do g³owy, pokaza³, ¿e na rozstrzelanie, i odszed³. Patrzy³em na kartkê i powiedzia³em, ¿e muszê odszukaæ ten numer. Nie potrzebujesz, powiedzia³ Andrzej,
to jest mój numer, 11330. Zapanowa³o trudne milczenie. Uda³em siê do kancelarii, wywo³a³em kolegê Czubaka, ¿eby siê poradziæ. Ja tego popo³udnia nie
mia³em zmar³ych. Trzeba by pilnie jakiegoœ konaj¹cego prze³o¿yæ z innego
oddzia³u. Andrzej by³ niedaleko, podszed³ i powiedzia³: Szkoda trudów, ja siê
ostatecznie i absolutnie nie zgadzam. Nie chcê potem gin¹æ za jakiegoœ innego ³apserdaka. To jest moja sprawa i sam to rozegram. Zaproponowa³em ewentualnie zastrzyk morfiny. Popatrzy³ tylko na mnie z dezaprobat¹ i podszed³ do
okna, patrz¹c niewidz¹cymi oczyma przez okno na lagier. Ja przygotowywa³em oddzia³ do apelu i ci¹gle siê myli³em. Jeszcze podczas apelu przyszed³ po
niego jakiœ SS-man. Kolega Nikiel opanowany i spokojny, jak zawsze zreszt¹,
œcisn¹³ tylko moj¹ rêkê i szepn¹³: Jeœli wrócisz, pozdrów kolegów. I poszed³.
SS-man prowadzi³ jakiegoœ drugiego starszego cz³owieka z bloku 20. Tamten
by³ bardzo os³abiony i co chwilê upada³. Szli œcie¿k¹ wzd³u¿ drutów poza
blokami, w kierunku kuchni. Po chwili us³yszeliœmy strza³ pistoletowy. Widocznie staruszek nie móg³ iœæ i SS-man zastrzeli³ go po drodze. Andrzej by³
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wysoki. Szed³ w przedostatniej kolejce pod skarpê ¿wirow¹. Widaæ to by³o
z korytarzowego okna 20 bloku rewirowego. Z boku sta³a rollwaga z Leichenträgerami, czekaj¹cymi na wywóz zw³ok. Sta³ tam te¿ Lagerarzt Schwella z SDG. Przy stwierdzaniu zgonu po ka¿dej kolejce, zanim Leichenträgerzy
odci¹gnêli zw³oki na bok, widaæ by³o jak kopniêciem buta odwraca³ g³owê,
aby ogl¹dn¹æ i stwierdziæ, ¿e nie ¿yje. By³ to ponury dzieñ w obozie.
30 lipca znów by³em przy Zugangach z Radomia. Ponad 300 ludzi. Spotka³em dwóch znajomych przedwojennych. In¿yniera Ottmara Kwieciñskiego, by³ego dyrektora huty Ludwików (nr 19093) oraz by³ego dyrektora Banku
Rolnego z Kielc, magistra Jêdrzejowskiego. Obaj bardzo pobici. Kwieciñskiego
uda³o mi siê na kilka dni przyj¹æ do rewiru prosto z transportu. Potem pracowali na Bauhoffie w Autoschlosserei. Czêsto mnie odwiedzali. Nie zapomnê
ich ostatnich odwiedzin, 16 grudnia, przed moim wyjazdem z Oœwiêcimia.
Chcieli mi na drogê oddaæ swoje porcje chleba. Oni wyg³odzeni! Czy¿ mo¿na
zapomnieæ takie zdarzenie?
Na prze³omie lipca i sierpnia 1941 bloki parterowe po stronie prawej obozu by³y ju¿ nadbudowane. Na placu apelowym wykañczano cztery pierwsze
bloki nowe i wybierano fundamenty pod dalsze. Nast¹pi³a zmiana numeracji
bloków. Nie by³a ona jeszcze ostateczna. Dopiero w listopadzie nast¹pi³a zmiana ostateczna. Przy tej pierwszej zmianie bloki 14, 15, 16 otrzyma³y numeracjê 18, 19 i 20. Blok 20 zosta³ blokiem 28. Po drugiej stronie blok 7 by³ 21,
a blok 8 nosi³ now¹ numeracjê dziwn¹. Na dole z jednej strony by³ blokiem 22,
po drugiej stronie 23, ca³a góra nosi³a numeracjê 23a. Nie by³o natomiast bloku 22a. Blok dawny 9 mia³ numer 24. Dziwn¹ wydaje siê ta sprawa i nie umiem
wyjaœniæ, dlaczego tak siê sta³o. Niemniej na potwierdzenie tej sprawy posiadam korespondencjê w³asn¹ z tego czasu. Ja nie zmienia³em przynale¿noœci
bloku i po dawnym adresie zwrotnym bloku 16, do sierpnia 1941, wystêpuje
w mojej korespondencji a¿ do 5 paŸdziernika 1941 (ostatni list do matki
z Oœwiêcimia) adres zwrotny – blok 20a. Aby potwierdziæ, ¿e nie jest to moja
powtarzana pomy³ka (listy zreszt¹ okazywa³em w Muzeum oœwiêcimskim)
odsy³am do ksi¹¿ki zgonów z jenieckiego rosyjskiego obozu, gdzie a¿ do dnia
19 listopada 1941 figuruj¹ bloki 21, 21a, 22, 23 i 23a. Dopiero po tej dacie
znika z tej ksi¹¿ki numeracja bloku 21 i 21a. Tak te¿ i ja pamiêtam, ¿e jeszcze
przed mym odjazdem z Oœwiêcimia (17.12.1941) zauwa¿y³em niespodziewanie, ¿e nasz blok 20 sta³ siê 21, a s¹siedni 19 sta³ siê blokiem 20. I to ju¿ by³a
numeracja ostateczna.
Przykrym i szokuj¹cym wydarzeniem w Oœwiêcimiu by³o pierwsze gazowanie chorych wiêŸniów i pierwszych jeñców radzieckich w piwnicach i bunkrach 11 bloku, 3 wrzeœnia 1941 roku. Wielu ówczesnych wiêŸniów opisa³o
ten fakt w sposób wystarczaj¹co dok³adny, choæ s¹dz¹c z drobnych ró¿nic
w relacjach, np. ¿e wydarzenie to nast¹pi³o w dzieñ lub wieczorem, nale¿y
przyj¹æ, ¿e opisy te s¹ na podstawie opowiadañ, a nie bezpoœredniej obserwa35
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cji. Gazowanie odby³o siê w nocy, oko³o godziny 23. Widocznoœæ z ró¿nych
punktów obozu, za wyj¹tkiem bloku 21a i 10 oraz 10a, by³a mocno ograniczona. Obserwowa³em to ca³y czas z okien bloku 21a, razem z dr. Türschmiedem.
Podajê to w skrócie:
Rano tego dnia, zaraz po wyjœciu komand do pracy, przyby³a do naszego
szpitala niespodziewanie komisja, z³o¿ona z dwóch lekarzy SS, Hauptsturmführera Schwelli i Obersturmführera Junga, oraz SDG Klehra i Uhllmana (Fajczarza), by³ te¿ kapo Bock i poszczególni blokowi. U nas by³ Stessel.
Do nas wpadli oko³o godziny 9, na blok chirurgiczny 21a. Kazano wszystkim
chorym przejœæ na jedn¹ stronê olbrzymiej sali. Odbywa³o siê to w takim poœpiechu, ¿e najciê¿ej chorzy nie zd¹¿yli powstaæ i w ten sposób pozostaj¹c
w ³ó¿kach nie uczestniczyli w przegl¹dzie i ocaleli. Chorzy, bêd¹c przekonani, ¿e to zwalnianie do pracy, przechodzili powoli przed siedz¹cymi w œrodku
przejœcia lekarzami niemieckimi, demonstruj¹c swe choroby, utykaj¹c i pokaszluj¹c. Lekarze pytali: „pluca boli, nelki boli?” Chorzy potakiwali. Wybranych, wymownym ruchem rêki odstawiano na bok. Sta³em obok ze skrzynk¹
z kartotek¹, sprawdza³em numery, wyjmowa³em odpowiednie karty i podawa³em Stesselowi. W jednym przypadku, kiedy chodzi³o o zdrowego ju¿, ale
jeszcze os³abionego chorego w moim wieku, jakiegoœ technika z Warszawy,
o ile pamiêtam o nazwisku Oracz, ¿al mi go by³o i przerzuci³em kartotekê,
twierdz¹c, ¿e coœ siê nie zgadza i muszê przeszukaæ ca³oœæ. Odrzucono go
z poœpiechu. Na drugi dzieñ mia³em z tego powodu przykroœci. Z naszego
oddzia³u zabrano 54, a z ca³ego rewiru ja zapamiêta³em 257. Dr Paczu³a z kancelarii podaje, w „PL Oœwiêcim” (nr 1, rok 1963), ogóln¹ liczbê 298. Mam
wra¿enie, ¿e jego liczba jest prawdziwsza, bowiem kancelaria spisywa³a tych
chorych „na zgony” przez kilka dni i mieli œcis³e dane.
Chorych wyprowadzono zaraz na placyk miêdzy blokami 11 i 28, i tam
stali na wietrze, a potem siedzieli i le¿eli na ziemi a¿ do popo³udnia. Nie wolno by³o siê z nimi kontaktowaæ, nie pozwolono im nosiæ jedzenia, ani poprawiæ opatrunki. Byli tylko w bieliŸnie, niektórzy w samych tylko koszulach.
Pocz¹tkowo myœleliœmy o transporcie, ale niecodzienne aktualia kaza³y przypuszczaæ coœ gorszego. Po po³udniu SS-mani, SDG i Bock, zaprowadzili ich
do bloku 11 przez g³ówne wejœcie. Nied³ugo potem SS-mani wyszli, wróci³
te¿ kapo Bock, ale nic nie powiedzia³ nikomu. Odeszli te¿ z bloku 11 blokowy
i sztubendiensci oraz obs³uga bunkra z jakimiœ tobo³kami. Drzwi bloku pozostawa³y zamkniête i nie by³o tam widaæ ¿adnego ruchu. Blok ten pozostawa³
pod baczn¹ obserwacj¹ tak naszych sanitariuszy, jak te¿ chorych. Do apelu
naszych chorych nie odliczono ze stanu. Po apelu karna kompania nie wróci³a
do swego bloku. Mówiono, ¿e poszli spaæ do nie ukoñczonego jeszcze bloku 4a. Wieczorem wydano jedzenie u nas na ca³y stan, nie odliczaj¹c tych, co
odeszli. Nie by³o blokowego, poszed³em wiêc do Bocka, aby zapytaæ dok¹d
odes³aæ jedzenie dla Abgangów. Popatrzy³ na mnie, potem powiedzia³: „Im
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ju¿ jedzenie nie bêdzie potrzebne. Rozdzielcie to dzisiaj miêdzy najg³odniejszych”. Zawo³a³em swoich pomocników i kaza³em im rzêdami rozdaæ jedzenie po pó³ porcji. Niestety, jeden z tzw. hilfspflegerów ukrad³ oko³o 10 porcji
chleba, kupi³ za to wódki i siê schla³. Kiedy wróci³, otrzyma³ takie mordobicie, ¿e chyba do dziœ pamiêta.
Po wieczornym gongu, kiedy chorzy poszli spaæ, z naszego odgrodzonego
szafkami k¹cika opatrunkowego, akurat od strony bloku 11, we dwóch
z dr. Türschmiedem obserwowaliœmy na zmianê blok 11, co siê tam dzieje.
Wydawa³o nam siê, ¿e dotychczas SS-mani nie mieli doœæ czasu, aby pozabijaæ tak du¿¹ grupê ludzi. Przypuszczaliœmy, ¿e mog¹ coœ robiæ w nocy. Ale
tam by³ spokój. Byliœmy ju¿ bardzo zmêczeni, by³o ju¿ po 22 i mieliœmy ju¿
iœæ spaæ, kiedy pos³ysza³em jakiœ szum, jakby maszerowa³o wielu ludzi przez
obóz. Zaczêliœmy bacznie obserwowaæ. Od strony obozu zbli¿y³ siê du¿y transport ludzi, pod eskort¹ SS-manów. Otwarto bramê na podwórze i zapalono
œwiat³a na podwórzu i w bloku 11. Ca³y transport wchodzi³ ci¹gle na podwórze i przez boczne wejœcie do bloku. Brama wejœciowa bloku 11 by³a ci¹gle
zamkniêta. Trwa³o to doœæ d³ugo, poniewa¿ boczne wejœcie jest w¹skie i krête. Ludzie wchodz¹cy byli w mundurach, niektórzy w dziwnych czapkach spiczastych, jak niemieckie pikelhauby. Widzia³em w takich czapkach ¿o³nierzy
radzieckich we Lwowie w 1939 roku. Zatem jeñcy. Na koñcu pochodu by³o
co najmniej kilku oficerów i podoficerów SS. Postacie znajome z obozu, ale
nikogo nie rozpozna³em z ca³¹ pewnoœci¹. Du¿a czêœæ mia³a przewieszone
przez ramiê jakieœ jakby chlebaki, a niektórzy typowe maski. Na koñcu wjecha³ na podwórze ma³y wózek ci¹gniony przez SS-manów. Na wózku znajdowa³a siê jakaœ skrzynka lub paczka œredniej wielkoœci. Oko³o 80 x 80 x 80 cm.
Bramy do podwórza ca³y czas nie zamkniêto. Inaczej nie moglibyœmy niczego
zobaczyæ. Kiedy ca³oœæ tych ludzi wesz³a do bloku, a ocenialiœmy ich liczbê,
na oko, na oko³o 800, zobaczyliœmy jak SS-mani ubieraj¹ maski gazowe
i wchodz¹ do bloku. Jedni z broni¹ gotow¹ do strza³u, a inni coœ nieœli na rêkach, tak jak siê nosi polana drewna. Byliœmy przera¿eni. Nie spodziewaliœmy
siê tego. Trwa³o to oko³o 15 minut. Ca³y czas oddzia³ eskorty sta³ na podwórzu. Potem wyszli wszyscy z bloku i œwiat³o zgas³o. Odmaszerowa³ oddzia³
eskorty. Na podwórzu doœæ d³ugo jeszcze stali SS-mani i palili papierosy. Potem odjecha³ wózek z t¹ sam¹ skrzynk¹, a potem spacerkiem odchodzili SSmani. Drzwi do podwórza zamkniêto, i zapanowa³ spokój. Tej nocy nie mog³em zasn¹æ.
Rano wpad³ do mnie zaraz po gongu nasz reiniger Roman Klimczyk
(nr 3490) z Rac³awic. S³awny przez motykê, z któr¹ przyby³ do obozu. By³
wywieziony na roboty przymusowe do Austrii. Wykombinowa³, ¿e najlepiej
bêdzie uciekaæ z motyk¹ na plecach, spokojnie iœæ do domu. I by³by mo¿e
doszed³, ale niepotrzebnie zapcha³ siê z t¹ motyk¹ do Wiednia. Nie zna³ jêzyka, nie umia³ te¿ przechodziæ na œwiat³ach ulicznych i przez tê motykê pod37
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pad³ policjantowi. I tak wyl¹dowa³ w Oœwiêcimiu. Teraz mia³ sensacjê. Doktorze, powiada, Ruscy latali nad obozem i zrzucili czapkê, ¿eby nas o tym
przekonaæ. Znalaz³em to na schodach dentystyki. Zakaza³em mu cokolwiek
opowiadaæ, bo mo¿e straciæ ¿ycie. Zabra³em mu tê czapkê i schowa³em, a w po³udnie zanios³em kol. Bernardowi Œwierczynie i opowiedzia³em o wszystkim.
Oko³o po³udnia wezwa³ mnie SDG Sittlinger. Ten najspokojniejszy. Poda³ mi
kartkê z numerem i nazwiskiem wiêŸnia, napisanym gotykiem, Oratsch. Zapyta³, czy mam takiego. Odpowiedzia³em, ¿e sprawdzê i dam znaæ. Nie trzeba, odpowiedzia³, ty masz jednak szczêœcie, ¿e to ja zastêpujê dziœ kolegê,
który pojecha³ do Katowic. Ten chory opowiada³ mi, ¿eœ wczoraj nie dopuœci³
go do transportu i jego kartê schowa³. Odpowiedzia³em, sil¹c siê na spokój, ¿e
przegl¹d do transportu by³ rzeczywiœcie tak szybki, ¿e nie nad¹¿aliœmy z kartami, ale tego nie pamiêtam. Tak wiêc chorego po paru dniach zwolni³em.
Mia³em dowód, ¿e chorzy niewiele wiedzieli, ani siê jeszcze nie domyœlali,
a mo¿e tylko niektórzy?
Ca³y dzieñ bacznie obserwowaliœmy blok 11, ale tam siê nic nie dzia³o. Nie
mogê potwierdziæ tego, co ujawniali niektórzy autorzy o rzekomych dogazowywaniach. Dopiero nastêpnego dnia, tj. w pi¹tek, 5 wrzeœnia, jeszcze podczas apelu rannego, wesz³o na podwórze 11 bloku kilku SS-manów i po kolei
zaczê³y siê otwieraæ okna i drzwi bloku. Po kilkunastu minutach wyszli i wtedy zauwa¿y³em miêdzy nimi Unterscharführera Klehra. Do wieczora ju¿ tam
wiêcej nikogo nie by³o.
Dopiero po wieczornym apelu, ju¿ po kolacji, kiedy siê ju¿ œciemnia³o,
przed blok szpitalny nr 28 przyby³ Lagerführer Frytsch z Blockführerami i t³umaczem hr. Baborowskim. Zwo³ano nas wszystkich. „Sämtliche Pfleger antreten!” Frytsch przemówi³ do nas ze schodków 28 bloku. Baborowski powtarza³ po polsku: „Bêdziecie dziœ w nocy u¿yci do pracy, za któr¹ rano otrzymacie dodatkowo chleb i kie³basê. O tym co robiliœcie nikt nie œmie siê dowiedzieæ, inaczej pójdziecie t¹ sam¹ drog¹ do nieba. Rano trzeba siê wyk¹paæ”.
Kapo Bock wyznaczy³ tylko dy¿urnych na poszczególne bloki. Tak¿e i wiêksza czêœæ szrajberów mia³a pozostaæ przy swej pracy. Wszyscy inni, nawet
dr Dering, wówczas przecie¿ naczelny lekarz miêdzy wiêŸniami, musia³ iœæ
z nami do tej pracy.
Weszliœmy do bloku 11 przez podwórze. Tam podzielono nas na grupy.
Jedni wyci¹gali zw³oki z do³u, z piwnic na parter, inni œci¹gali je na podwórze. Nastêpna grupa rozbiera³a je z ubrañ, inni rewidowali ubrania, jeszcze
inni rachowali zw³oki i ju¿ policzone znaczyli na skórze klatki piersiowej o³ówkiem kopiowym. £adowacze dŸwigali zw³oki na rollwagê, a ostatnia grupa
odwozi³a je do krematorium. Zw³oki by³y ju¿ w rozk³adzie, zielone i oœliz³e.
Najbardziej wychudzone wœród nich by³y zw³oki naszych chorych. Oni musieli chyba coœ przeczuwaæ. Wielu mia³o w ustach watê i ligninê z opatrunków. U dwóch widzia³em na szyi pêtle z banda¿y. Mówiono, ¿e siê powiesili,
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ale mo¿liwym jest, ¿e za³o¿ono te pêtle przy wyci¹ganiu zw³ok. Wyci¹gano
bowiem ró¿nie, na pêtlach, na paskach, za nogi itd. Praca w grupach zmienia³a siê, ale jakoœ tak kombinowa³em, ¿e pozostawa³em prawie ca³y czas na
podwórzu. Raz tylko by³em na dole i zaraz uciek³em. Tego nie da siê opisaæ.
Przyzwyczajony, po medycznym wyszkoleniu, do pewnego poszanowania
ludzkich zw³ok, prze¿y³em szok. Straszliwy smród. Pod³oga pe³na ludzkich
ekskrementów, krwi i cuchn¹cej treœci. W tym gnoju ci¹gniono ludzkie zw³oki, szarozielonobrudne, z szeroko otwartymi oczyma i ustami, a czaszki stuka³y po schodach i po posadzce. Zw³oki by³o wygodniej ci¹gn¹æ za nogi, ni¿
w inny sposób. Koniec œwiata!
Najd³u¿ej pracowa³em przy rozbieraniu zw³ok oraz zbieraniu dokumentów
i wszelkich drobiazgów z ubrañ. Tu by³a najœciœlejsza kontrola SS-manów.
Odbierali wszelkie dokumenty, pieni¹dze, zegarki, pierœcionki i inne drobiazgi. Rozbieranie by³o brudn¹ i trudn¹ robot¹. Jak tylko SS-mani nie widzieli
darliœmy wszystko na strzêpy. Zagazowani jeñcy posiadali prawie wszyscy,
na sznurkach na szyi, typowe blaszki ze stalagu II B w Lamsdorf. Wielu mia³o
typowe rosyjskie paszporty. Nie by³o czasu na ich odczytywanie, bo po pierwsze SS-mani nie pozwalali, a po drugie by³y one wype³nione pismem rêcznym
i cyrylic¹. To nie takie ³atwe do szybkiego odczytania. Nie mogê zatem twierdziæ, jak pisz¹ niektórzy, ¿e byli tam oficerowie, komisarze itd. Nie wiem
nawet, czy takie rubryki w paszportach istniej¹. O tym, ¿e to s¹ bolszewiccy
komisarze, mówili nam SS-mani. Moim zdaniem, zabici jeñcy byli to przewa¿nie ludzie m³odzi, niektórzy nawet bardzo m³odzi, w tzw. wieku poborowym i nieco wy¿ej. Oceni³bym, ¿e od 18 do 25, mo¿e 30 lat. W kieszeni spodni
wojskowych, w kieszonkach, które my starsi okreœlamy jako zegarkowe, znajdowaliœmy prawie u ka¿dego walcowate cylindryczne, sk³adane pude³eczka
z bakelitu, podobne do igielników. W œrodku znajdowa³a siê zwiniêta karteczka o wymiarach oko³o 5 x 10 cm. By³ to chyba wojenny dokument wojskowy.
U góry by³o ma³e zdjêcie fotograficzne, z wolnym dolnym prawym rogiem,
o wymiarach 25 x 35 mm. Obok u góry wypisany by³ jakiœ numer, a poni¿ej
dane personalne w³aœciciela. Wyjmowaliœmy te dokumenty, ogl¹dali i oddawali SS-manom. Pude³eczka najczêœciej zatrzymywaliœmy dla siebie i kolegów na igielniki. By³o ich potem mnóstwo w obozie. Wszystko te¿ by³o pisane cyrylic¹ i rêcznie. W pewnej chwili zauwa¿y³em podpis pisany ³aciñskim
alfabetem. Zacz¹³em je baczniej obserwowaæ. Co najmniej trzecia czêœæ tych,
które przesz³y przez moje rêce mia³y polskie podpisy i polskie imiona. Mariany, Kazimierze, Zbigniewy, Stanis³awy, Wojciechy powtarza³y siê bardzo czêsto. Byli to m³odzi nasi ch³opcy z okolic Stanis³awowa, Stryja, Sambora i Lwowa. A wiêc nie komisarze polityczni, ale m³odzi nasi ch³opcy, zabijani jak
barany w rzeŸni. Jeñcy wojenni. Jaki perfidny zbrodniarz to wymyœli³, jak
zbrodniczy musi byæ ten kulturalny naród, który tak ochoczo i z radoœci¹ wykonuje to, tak jak ci tu, m³odzi ch³opcy, SS-mani!
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Rosjan spisywali szrajberzy tylko iloœciowo. By³o ich oko³o 600. Naszych
chorych spisywano wed³ug numeru, jaki ka¿dy chory w szpitalu mia³ wypisany na piersi. Nie odczytano jednak wszystkich numerów dok³adnie, coœ tam
pozosta³o do wyjaœnienia w kancelarii. Razem by³o wtedy grubo ponad 800
zw³ok. Pracê koñczyliœmy ju¿ nad ranem. By³o ju¿ jasno. Popêdzano nas bardzo i do ostatniej rollwagi podwojono liczbê pracuj¹cych. Mo¿e w³aœnie dlatego, burty rollwagi zosta³y Ÿle pozapinane. W drodze, akurat na placu przed
kuchni¹, burty puœci³y i oœliz³e zw³oki rozlecia³y siê woko³o po placu, jak
ryby. SS-mani byli wœciekli. Nie pozwolili nam ju¿ ponownie ³adowaæ na wóz,
ale ka¿dy musia³ ³adowaæ zw³oki na plecy i trzymaj¹c je za nogi, biegiem
nieœæ do krematorium. Szczególnie zawziêli siê wtedy na dr. Deringa, bo mia³
najczystsze ubranie i wygl¹da³o na to, ¿e ca³¹ noc nie pracowa³. Jeden z SSmanów pogania³ go specjalnie i musia³ chyba a¿ trzy razy odbyæ kurs do krematorium, kiedy my tylko po dwa lub nawet po jednym. Zaraz potem by³ gong
ranny i po myciu, k¹pieli, zmianie ubrania i bielizny wróciliœmy do pracy. Rano
wydano nam po pó³ bochenka chleba i oko³o 15 dkg kie³basy.
Przez kilka dni nie opuszcza³ nas ten straszliwy smród. Kancelaria spisywa³a naszych chorych, jako normalnie zmar³ych, po kilkadziesi¹t osób, przez
kilka dni. Ma³o rozmawialiœmy o tym nawet miêdzy sob¹. Przeciêtny wiêzieñ
nieprêdko dowiedzia³ siê o tym, a pracuj¹cy, np. w Bunawerke, dopiero po
pewnym czasie. Oni wtedy byli komandiert na ca³y tydzieñ i do obozu przychodzili tylko na niedzielê, aby siê wyk¹paæ lub wymyæ, zmieniæ bieliznê itd.
Mia³em wœród nich kilku kolegów, miêdzy innymi najbli¿szego kolegê szkolnego Ignaca Sikorê (nr 5814) z Gorlic. Z nim chyba rozmawia³em pewnej niedzieli, jeszcze we wrzeœniu. Opowiada³ mi, ¿e s³ysza³ od pewnego cywila,
jakoby Anglicy podali we czwartek, Moskwa powtórzy³a nastêpnego dnia, ¿e
w Oœwiêcimiu Niemcy zagazowali 1000 wiêŸniów i 3000 jeñców rosyjskich.
Nie mówi¹ natomiast nic, jak nas tu bij¹, szykanuj¹ i ka¿¹ umieraæ przy pracy.
Nie chcia³ wierzyæ, jak mu opowiada³em o tym, co siê sta³o w obozie. Myœla³em potem wiele razy, jak to siê wydosta³o z obozu. Wydawa³o mi siê, ¿e poœredniczy³ w tym Œwierczyna. Opowiada³em mu bardzo dok³adnie o tym, co
widzia³em i by³ tym bardzo zainteresowany.
Nie dowiedzia³em siê nigdy, jak to gazowanie by³o technicznie przeprowadzone. Z naszych te¿ nikt nie wiedzia³ dok³adnie. Po prostu nie by³o naocznego œwiadka. Nie mogê potwierdziæ podawanej przez niektórych historii o dogazowywaniu. Wed³ug moich obserwacji tego nie by³o. Nie mogê nic powiedzieæ na temat uszczelniania okien bunkrów przez zasypywanie piaskiem.
Po prostu tego nie widzia³em lub nie zwróci³em uwagi. Wtedy przy opró¿nianiu bloku 11 ze zw³ok, deptaliœmy tam po niebiesko-zielonych kryszta³kach,
jak po ¿wirze. Niektórzy nawet przynieœli to do szpitala. Dopiero potem dowiedzieliœmy siê, ¿e nazywa siê to cyklon B, i w³aœnie ta substancja wydziela
cyjanowodór, który zabija wszystko co ¿ywe. Nie widzia³em te¿ osobiœcie
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wtedy wiêŸniów pracuj¹cych w maskach przy wyci¹ganiu zw³ok lub tego nie
pamiêtam.
Ca³oœæ tej sprawy d³ugo dla postronnych by³a nie do wiary. Kiedy w grudniu 1941 r. przewo¿ono mnie, z dr. ¯egleniem, do Gross-Rosen, wiêŸniark¹
kolejow¹, jedn¹ noc spêdziliœmy w wiêzieniu w Krakowie. W nocy opowiedzieliœmy innym wiêŸniom o tej sprawie. Nikt nie chcia³ wierzyæ. Wziêto to
za bujdê. Musieliœmy przysiêgaæ na krzy¿, ¿e mówimy prawdê. Takie to by³o
nieprawdopodobne.
W ostatniej dekadzie wrzeœnia 1941 r. zaczêto dzieliæ obóz oœwiêcimski
p³otem z drutu kolczastego na dwie czêœci. Od bramy, wzd³u¿ drogi obozowej a¿ do 3 bloku w³¹cznie. Miêdzy blokiem 14 i 24 wybudowano dwuskrzyd³ow¹ bramê. W obozie widywa³o siê stale grupy oficerów SS i Wehrmachtu. St¹d chyba posz³a pog³oska, ¿e po³owê obozu zabieraj¹ na obóz jeñców
wojennych, ¿e tam ma byæ dozór wojska, a nie SS. W ostatnich dniach wrzeœnia wezwa³ mnie do siebie o-kapo rewiru Bock. Na korytarzu sta³ starszy
wiekiem wiêzieñ z mojego transportu (nr 5921). Jego dotychczas nie zna³em. By³ to lekarz kolejowy z Makowa Podhalañskiego, Józef ¯egleñ. Dotychczas nie pracowa³ w rewirze. Weszliœmy do sali zabiegowej i Bock zaproponowa³ nam ochotnicze przejœcie do pracy w nowym obozie jenieckim
i obieca³ pomóc w organizacji tam szpitala wiêziennego. Trzeba by³o znaæ
trochê jêzyka niemieckiego i rosyjskiego, ale to przecie¿ ka¿dy Polak potrafi. Pokaza³ nam jakieœ spisy zaopatrzenia medycznego i sanitarnego. Mia³o
tam byæ tak dobrze, jak nam dotychczas siê nawet nie œni³o. Wy¿ywienie
mia³o byæ piêæ razy dziennie, jak w wojsku niemieckim. Do pracy bêd¹ chodzili tylko ci jeñcy, którzy wyra¿¹ na to chêæ. Nie bêdzie ¿adnego k³aniania
siê czapkami, jeñcy bêd¹ tylko salutowaæ oficerów. Na razie tam nie maj¹
lekarzy w³asnych, ale jak tylko siê znajd¹ i podszkolimy zastêpców, wrócimy do swej dotychczasowej pracy. Nie mog³em siê nie zgodziæ, tym bardziej, ¿e wiedzia³em o jego radioaparacie, wiêc chcia³ siê mnie pozbyæ. Ba³em siê go i nawet chcia³em siê zwolniæ z rewiru, ale mnie nie puœci³. By³o
mi na rêkê znikn¹æ z jego pola widzenia.
Zaczêliœmy przygotowywaæ siê do nowej pracy. Na cele szpitalne otrzymaliœmy pó³nocn¹ czêœæ bloku pierwszego, wówczas jeszcze parterowego.
W po³udniowej jego czêœci znajdowa³y siê, w pomieszczeniach starej pralni,
jakieœ kot³y, sto³y itd. Korytarz by³ przedzielony murem. Nasze wejœcie znajdowa³o siê od strony bloku 12. Po lewej stronie od wejœcia znajdowa³ siê ustêp
i umywalnia, nastêpny pokój przeznaczyliœmy na izbê przyjêæ, potem nastêpny na pokój zabiegowy. Nastêpny ma³y pokój, który by³ przedtem mieszkaniem blokowego i pisarza bloku, przeznaczyliœmy dla siebie, ostatni¹ salê po
lewej stronie przeznaczyliœmy na salê chorych nr 4. Po prawej stronie korytarza znajdowa³y siê sale chorych oznaczone numerami 7, 8, 9 i 10. Sale te przeznaczyliœmy na sale chorych. Najwiêksza by³a sala 9. Nie otrzymaliœmy ¿ad41
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nego pracownika wiêcej. Pomocników mieliœmy sobie dobieraæ spoœród jeñców. Na razie musieliœmy sobie sami wystarczyæ do wszelkich prac przygotowawczych. Nie przewidzieliœmy te¿ ¿adnego pomieszczenia na sk³ad zw³ok.
Mia³y one na bie¿¹co byæ oddawane do krematorium.
Wyposa¿enia nie by³o jednak ¿adnego. Mia³o dopiero nadejœæ. Tymczasem wyposa¿enie mieliœmy wypo¿yczyæ w szpitalu naszym. Niewiele jednak
otrzyma³em. Trzy grube 240-kartkowe zeszyty, w twardych ok³adkach, na krankenbuch, ambulatbuch i totenbuch. Historii chorych nie bêdziemy prowadziæ.
Tak samo nie bêdziemy prowadziæ kart gor¹czkowych. Nie by³o atramentu.
Sporz¹dzi³em go z o³ówka kopiowego. Potem okaza³o siê, ¿e nie ma ¿adnego
wyposa¿enia medycznego. Po d³ugich poszukiwaniach przez Bocka otrzymaliœmy z sali zabiegowej bloku chirurgii: 1 kozetkê drewnian¹, 1 kocher, 1 no¿yczki, 1 skalpel, 1 termometr, 2 pêsety i maszynkê elektryczn¹ do gotowania. Strzykawek nie dostaliœmy. Poza tym trochê ligniny, kilka opasek muœlinowych na gazê, niewiele opasek papierowych oraz bardzo niewiele leków
najprostszych, jak tabletki przeciwbólowe, aspiryna, tanalbina, wêgiel, trochê
wody utlenionej, riwanolu i lizolu. By³em roz¿alony i czu³em siê oszukany.
Za³o¿yliœmy ksi¹¿ki szpitalne, pobraliœmy z kancelarii szpitalnej wykaz przyczyn zgonów. Zrobi³em z tego wyci¹g oko³o 80 jednostek i kartkê tê, naklejon¹ na kartoniku, u¿ywa³em jako zak³adkê do ksiêgi zgonów. Nastêpnie pozamiataliœmy ca³y blok, oczyœcili, zdezynfekowali, pozamykali i wróciliœmy
do pracy w bloku chirurgicznym. Nie wiem na jakich zasadach werbowano
innych pracowników do tego obozu jenieckiego. S³ysza³em, ¿e kilkudziesiêciu wiêŸniów szkolono w bloku 24 w jêzyku rosyjskim. Mieli tam byæ i Polacy. Blokowych wybrano spoœród niemieckich BV-erów, blokowych i kapo,
spoœród najbrutalniejszych. Lagerälteste zosta³ Leo Wietschorek (BV nr 30),
dotychczasowy drugi Lagerälteste obozu, znany z brutalnoœci i sadyzmu. Mimo
nazwiska z polskoœci¹ nie mia³ nic wspólnego i jêzyka polskiego nie zna³.
7 paŸdziernika 1941 roku by³ dzieñ s³otny i zimny. Zaraz rano wezwa³ mnie
Bock i powiedzia³, ¿e jeñcy ju¿ przyjechali i zaraz po apelu mamy siê przenieœæ do naszej nowej pracy. Bêdziemy tam na zasadzie odkomenderowania
i do apelu mamy stawaæ razem z innymi tam odkomenderowanymi wiêŸniami. Mam siê z nim kontaktowaæ w sprawach wy³¹cznie sanitarno-medycznych,
ze wszystkim innym do Leo Wietschorka. Poszliœmy tam zaraz po apelu. W³aœnie od bramy, w kierunku obozu jeñców, SS-mani pêdzili grupê kilkudziesiêciu zupe³nie nagich jeñców, z wrzaskiem, biciem pejczami i czym popad³o.
Jeñcy mieli tylko buty na bosych nogach. Na szyi, znane nam ju¿, blaszki ze
stalagu, w rêkach ¿o³nierskie okr¹g³e kocio³ki typu rosyjskiego, mena¿ki wojskowe typu polskiego, niektórzy proste blaszanki z puszek po konserwach
i krótkie drewniane ³y¿ki rosyjskie. PrzeraŸliwie wychudzeni i sini z zimna.
Na koñcu prowadzono, lub w³aœciwie wleczono, chorych i os³abionych. Tych
bito najwiêcej. Przewa¿ali ludzie m³odzi, w wieku 20 do 35 lat. Od razu pro42
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wadzono ich na bloki i zamykano, nie pozwalaj¹c wychodziæ. I tak co kilkanaœcie minut, przez ca³y dzieñ, pêdzono now¹ grupê ludzi. Tego dnia zape³niono po kolei bloki 2, 3, 3a, 12, 13 i 14.
Zameldowaliœmy siê u Lagerältestera. Leo nie mia³ czasu dla nas. Zapowiedzia³, ¿e bez jego zezwolenia i zawiadomienia nie wolno nam nikogo przyjmowaæ do szpitala. Co najwy¿ej mo¿emy udzieliæ pilnej pomocy na bloku,
je¿eli blokowy nas wpuœci.
Przeszliœmy przez ca³y obóz. Na terenie obozu jenieckiego mieœci³o siê
9 bloków mieszkalnych. Z tego bloki 1, 2 oraz 12, 13 i 14 by³y jeszcze parterowe, a bloki 3, 21, 22 razem z 23 i 24 by³y ju¿ piêtrowe. Dlaczego blok dawny 8 nosi³ podwójn¹ numeracjê, nie wiem, ale od strony drutów na parterze
by³ blokiem 22, a z drugiej strony 23, na górze by³ blok 23a.
Odwiedzaliœmy poszczególne bloki, szukaj¹c chorych. Nie dopuszczono
nas nigdzie do kontaktu z jeñcami, dopóki nie bêd¹ spisani i zarejestrowani.
Wszêdzie straszliwy ba³agan. Czegoœ podobnego nie widzieliœmy dotychczas.
Ludzie zmarzniêci zbijali siê w du¿e grupy, jak roje pszczó³, ogrzewaj¹c siê
ciep³em w³asnego cia³a. Niektórzy os³abieni, siedzieli lub le¿eli na betonowej
pod³odze pod œcianami, niezdolni odpowiadaæ na pytania. Blokowi i pisarze
spisywali ludzi, maj¹c w tym du¿e trudnoœci. Nie znali jêzyka rosyjskiego,
jeñcy nie znali niemieckiego. Biciem zmuszano ich do zrozumienia nieznanej
im mowy. Chorym nie wolno by³o po³o¿yæ siê do ³ó¿ka. Nie wolno by³o zabieraæ ich do rewiru. Chodzi³em w tej sprawie do Bocka i ponownie do Wietschorka, ale nic nie uzyska³em. Oko³o po³udnia wydano im po chochli rzadkiej zupy z brukwi i po kromce chleba, jeden bochenek 1400 gram na 10 osób.
Zaraz potem, wed³ug spisów dokonanych na blokach, prowadzono jeñców
grupami do rejestracji w bloku 24. Tam wydawano jeñcom nowe oœwiêcimskie numery, zaczynaj¹c od 1 wzwy¿. Numery te malowano jeñcom na skórze
klatki piersiowej o³ówkiem kopiowym. Blaszek ze stalagu na razie nie zabierano. Numery wypisywane o³ówkiem œciera³y siê i zamazywa³y, i by³y Ÿle
widoczne. Kontrolowano je i poprawiano na blokach prawie codziennie. Nie
zapobieg³o to jednak pomy³kom, które potem pope³niano czêsto przy rejestracji zabitych i zmar³ych. Dlatego w póŸniejszym okresie, oko³o po³owy listopada, jeñców numerowano za pomoc¹ tatuowania skóry na piersiach. Do koñca mego pobytu w obozie jeñców, tj. do 8 listopada 1941 r., nie widzia³em
jeszcze ani jednego tatuowanego.
W kancelarii bloku 24 wypisywano dwa zasadnicze dokumenty. Zak³adano karty ewidencyjne, jak w obozie koncentracyjnym, na szaro-kremowych
kartonowych kartach formatu pocztówki, oraz tzw. fragebogeny wojskowe.
By³y to zielono-seledynowe, du¿e dwukartkowe blankiety. Posiada³y one wiele
rubryk do dok³adnego wype³nienia, zawieraj¹ce dok³adne dane osobowe i rodzinne ka¿dego jeñca, dane o wykszta³ceniu, zawodzie, wyszkoleniu zawodowym, przynale¿noœci komsomo³owej i partyjnej. Nie wiedzieliœmy wów43
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czas, po co Niemcom te dane. Kartoteki te sporz¹dzali wiêŸniowie w³adaj¹cy
dobrze jêzykiem rosyjskim. Byli wœród nich i Polacy. By³o tam wtedy du¿o
SS-manów nadzoruj¹cych tê pracê. By³em tam kilka razy w ci¹gu dnia, musia³em bowiem zg³aszaæ zgony. By³o ich w pierwszym dniu 5. Byli wœród nich
i tacy, którzy byli ju¿ po rejestracji i posiadali ju¿ nowe numery. Jak ich zarejestrowano, nie wiem. Zmarli jako nieznani, bo w tym ba³aganie niczego nie
mo¿na siê by³o dowiedzieæ. Nikt nie wiedzia³, gdzie sk³adaæ zw³oki. Wreszcie
postanowiono, aby tymczasem z³o¿yæ je w piwnicach bloku 3.
Przez cztery dni dochodzi³y nowe grupy jeñców. Na Holzplatzu, ko³o bocznicy kolejowej, ustawiono ¿elazne kadzie i tam ich strzy¿ono i k¹pano w zimnej wodzie z dodatkiem lizolu, pryskano cupreksem i dostarczano do obozu.
Oczywiœcie nadal nago. Na blokach ci¹gle nie by³o koców, które jeszcze nie
wróci³y po dezynfekcji. Nadal nie wolno by³o przyjmowaæ do rewiru. Nadal
chodziliœmy z koleg¹ ¯egleniem po blokach, aby udzielaæ jakiejkolwiek pomocy czy robiæ najkonieczniejsze opatrunki. Stan zdrowotny by³ zastraszaj¹cy. Byli w wysokim stopniu niedo¿ywieni, zmuzu³manieni i obojêtni na wszystko. Skóra pokryta by³a wrzodami, czyrakami, starymi ranami itd. Wielu cierpia³o na œwierzb. Wszyscy kaszleli, wielu gor¹czkowa³o. Niewiele mogliœmy
pomóc. Poza tym zauwa¿y³em, ¿e nikomu z nas nie ufali.
Na ogó³ jeñcy ci pochodzili ze stalagu II B, nr 318 Lamsdorf. Tam byli
zakwaterowani wy³¹cznie pod go³ym niebem. Do niewoli dostali siê w pierwszych dniach wojny. ¯adnych aktualnych wieœci z dalszych walk nie mieli.
Przeszli olbrzymie tereny, a¿ do Lamsdorf, prawie wy³¹cznie na piechotê. Du¿o
ju¿ zginê³o. W Lamsdorf byli zakwaterowani przewa¿nie pod go³ym niebem.
Kopali ma³e ziemianki w formie do³ów, ³y¿kami, patykami, ale niewiele z tego wychodzi³o, bo teren by³ podmok³y i dostawa³a siê woda. Czêsto otrzymywali tylko suchy prowiant, jak brukiew i zmarz³e kartofle, i sami gotowali sobie jedzenie. Przewa¿nie zjadali jednak wszystko na surowo. St¹d wielu cierpia³o na biegunkê, w tym i na krwaw¹. Trudno by³o nawi¹zaæ z nimi szczery
kontakt. Byli nieufni i byli przekonani, ¿e przyjechali tu na wykoñczenie.
Oko³o 11 paŸdziernika zakoñczono wstêpn¹ rejestracjê i 12 paŸdziernika,
w niedzielê, przez ca³y dzieñ wydawano czêœæ odzie¿y oraz koce. Zwo¿ono je
na wozach i przed poszczególnymi blokami zrzucano po prostu w b³oto. Wydano tylko koce, spodnie, bluzy typu gimnaœciorka i czapki fura¿erki i polówki ze szpicem. Nie wydano bielizny ani skarpet, ani onuc, nie wydano p³aszczy. Brak bielizny fatalnie odbi³ siê na stanie zdrowia. Brudne, podmok³e
i sztywne drelichy powodowa³y otarcia skóry w kroczu i pod pachami, utrudnia³y chodzenie i powodowa³y powstawanie owrzodzeñ.
Do 12 paŸdziernika w³¹cznie by³o ju¿ 17 zgonów. By³y to jeszcze na ogó³
zgony naturalne, spowodowane g³odem, ciê¿kimi trudami oraz chorobami.
Ci¹gle jeszcze zw³oki sk³adaliœmy w piwnicy 3 bloku, krematorium zw³ok nie
przyjmowa³o. Do tego czasu przyby³o oko³o 3000 jeñców. Mia³o ich byæ 12 000.
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W poniedzia³ek, 13 paŸdziernika, po raz pierwszy pognano jeñców do pracy. Czêœæ posz³a do pracy gdzieœ blisko, ko³o obozu. Inni poszli do pracy
w Brzezince. Wtedy po raz pierwszy us³ysza³em tê nazwê. Po po³udniu tego
dnia autem ciê¿arowym przywieziono 60 zabitych jeñców z Brzezinki. Wszyscy byli pozabijani. Jedni byli postrzelani, inni po prostu por¹bani i pozabijani. Kapo i SS-mani opowiadali, ¿e jeñcy otrzymali siekiery do wyrêbu drzew
i usi³owali rzuciæ siê na SS-manów i ca³e komando, jako buntownicy, zosta³o
wystrzelane. Kiedy wszyscy wrócili, dowiedzia³em siê od innych jeñców, którzy pracowali w pobli¿u, ¿e sprawa wygl¹da³a inaczej i by³a zwyk³¹ prowokacj¹. Podczas przerwy SS-mani zrobili jeñcom „sport” i kazali biec w kierunku ³añcucha postów. Tam by³a ju¿ przygotowana broñ i zaczêto do jeñców
strzelaæ seriami. Zawracaj¹cy dostali siê pod strza³y naszych SS-manów, a kapowie dobijali siekierami. Jeden z zabitych mia³ straszliwie odr¹bane ramiê,
a inny du¿¹ ranê r¹ban¹ pleców. Takiej zbiorowej masakry ze strzelaniem ju¿
potem nie obserwowa³em.
Nastêpnego dnia otrzymaliœmy 12 konaj¹cych z bloków i 5 zmar³ych z nowego transportu, który nadszed³ tej nocy. Tak by³o przez kilka nastêpnych dni,
a¿ do 20 paŸdziernika. Blokowi nie posy³ali nam chorych do le¿enia. Podrzucano nam tylko zmar³ych. Z pracy przywo¿ono zabitych i zmar³ych, i z powodu braku czasu porzucano ich przed rewirem, doliczaj¹c jako ¿ywych w stan
rewiru, aby by³o szybciej. W ten sposób jednak, aby „wyrównaæ” stan rewiru
musieliœmy meldowaæ zgony z rewiru ludzi, którzy nigdy w rewirze nie przebywali. W dodatku bardzo wielu z nich by³o nieznanych. Nie uda³o siê ustaliæ
ani nazwiska, ani bloku.
Nasz¹ prac¹ z dr. ¯egleniem podzieliliœmy siê w nastêpuj¹cy sposób. Ja, jako m³odszy, zajmowa³em siê tylko zmar³ymi, kolega, jako starszy, chorymi
le¿¹cymi i chorymi po blokach, bowiem do rewiru wieczorem, po stosach trupów trudno by³o siê dostaæ. Chorych le¿¹cych by³o bardzo ma³o. Ja pamiêtam
z tego okresu tylko jednego wyleczonego. Zastanawialiœmy siê, jak to oddaæ
w ksi¹¿ce. Mieliœmy du¿o zgonów, a w³aœciwie nie mieliœmy chorych. Jak to
wykazaæ na wypadek, gdyby ta ksi¹¿ka siê zachowa³a? Postanowi³em znaczyæ zgony: je¿eli chory umiera³ w rewirze, pisa³em miejsce zgonu KB (Krankenbau) i dodawa³em numer sali chorych 4, 7, 8, 9, 10 lub po prostu numer
bloku – bl. 1. A wiêc: KB4, KB7, KB8, KB9, KB10 lub KB bl. 1. Je¿eli by³y
dostarczane ju¿ tylko zw³oki, np. podrzucone pod rewir, lub dostarczano ju¿
nie¿yj¹cych z komand i pod rewirem zaliczano ich do apelu do rewiru i nie
uda³o siê ustaliæ bloku, pisa³em znak KB+, je¿eli ustalono blok pisa³em KB
z numerem odpowiedniego bloku, a wiêc: KB/2, KB/3, KB/3a itd. a¿ do KB/
23a. W ten sposób oznacza³em zmar³ych w zapisach w Totenbuch do dnia
28.10.41. Wynika z tych zapisów, ¿e np. od 20 do 28.10.41 dostarczano wy³¹cznie zmar³ych, mimo ¿e ksi¹¿ka wykazuje ich zgon w szpitalu. Te zapisy
urywaj¹ siê 28.10.41 z nastêpuj¹cych przyczyn: Po pierwsze, na skutek coraz
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wiêkszej liczby zw³ok nie by³em w stanie podo³aæ sam tej pracy i przydzielono mi pisarza. Po drugie, na skutek ca³kowitego zape³nienia piwnic bloku 3
zw³okami, kazano wynieœæ ³ó¿ka z sal chorych szpitala i sk³adaæ zw³oki na
salach chorych, przesypuj¹c obficie wapnem chlorowanym. Tak wiêc szpital
sta³ siê jedynie wielk¹ sk³adnic¹ zw³ok. Po trzecie, od 20.10.41 urzêdowa³a
ju¿ w bloku 24 specjalna komisja Gestapo i nie mo¿na by³o w kancelarii uzyskaæ ¿adnych danych odnoœnie do przynale¿noœci blokowej zmar³ych, ani ich
nazwisk z kartoteki. Pozostawa³ wiêc jedynie numer pisany o³ówkiem kopiowym na piersi. (Ci¹gle jeszcze nie by³o tatuowania). St¹d te¿ liczne omy³ki
numerowe.
Do bloku 24, do kancelarii chodzi³em doœæ czêsto w sprawach meldunków
zgonów itd. Spotyka³em tam gestapowców w czarnych mundurach, o nieznajomych twarzach, oraz dziwnych SS-manów, nawet o znajomych twarzach,
ale w mundurach jenieckich czystych i sukiennych, zapewne oficerskich.
Oni brali udzia³ w serii ponownych przes³uchañ, prowadzonych w bloku 24.
Przes³uchaniom tym podlega³o bardzo du¿o jeñców, ale nie wszyscy, tylko
wezwani. Jak siê to odbywa³o dowiedzia³em siê w nastêpuj¹cy sposób: Oko³o
15 lub 16 paŸdziernika miêdzy nie¿ywymi zwiezionymi z pracy i pozostawionymi pod rewirem oraz doliczonymi do stanu rewiru do apelu wieczornego,
znalaz³em podczas porz¹dkowania zw³ok, jednego jeñca jeszcze ¿ywego, a tylko przemarzniêtego i zemdlonego. By³ to cz³owiek w wieku 20-22 lat, z 3 bloku. W ci¹gu dwóch dni by³ ju¿ w dobrym stanie i z w³asnej woli zacz¹³ nam
pomagaæ. Twierdzi³, ¿e w wojsku by³ sanitariuszem. Za³atwi³em jego przydzia³ do rewiru, poprzez Bocka, u Lagerältestera. Zosta³ pos³ugaczem, tj. reinigerem. Otrzyma³em dla niego bieliznê, czysty mundur i p³aszcz. Zapamiêta³em jego nazwisko jako Nikolaj Nikitin. Pochodzi³ gdzieœ z Rosji centralnej.
By³ bardzo inteligentny, mówi³ trochê po niemiecku i wydaje mi siê, ¿e posiada³ wykszta³cenie wy¿sze od przeciêtnego. Poza tym by³ bardzo pracowity.
Jego kolega Andrej (nazwiska, niestety, nie znam i zdaje siê nigdy nie zna³em), pracowa³ jako osobisty s³u¿¹cy u Lagerältestera Leo Wietschorka. Spotykali siê prawie codziennie wieczorem w szpitalu. Opowiadali, ¿e Niemcy
wiedz¹ wszystko, bo maj¹ na us³ugach zdrajców, jeñców oficerów, lub te¿ to
jest jakiœ diabelny podstêp. Jak tylko kogoœ podejrzewaj¹, ¿e by³ choæby tylko
komsomo³cem, to idzie do piwnicy i na rozwa³kê. Tak dowiedzia³em siê, jak
siê to odbywa³o. Przes³uchuj¹cy, nierzadko w rosyjskim mundurze, mia³ przed
sob¹ uprzednio spisane niebieskie wojskowe fragebogeny jeñca i patrz¹c w kartotekê zaskakiwa³ przes³uchiwanego znajomoœci¹ jego rodziny, rodzeñstwa,
szko³y itd., czasem nawet podawa³ siê za znajomego któregoœ z cz³onków rodziny. Wszystko to odbywa³o siê w nienagannym jêzyku rosyjskim. Potem
strzela³ podchwytliwym pytaniem np. o komsomo³ i ju¿ mia³ now¹ ofiarê do
specjalnego traktowania. Wybranych rozstrzeliwano w bloku 11, zwykle zaraz po przerwie po³udniowej.
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Po raz pierwszy widzia³em takich skazañców, pêdzonych nago do bloku 11
w dniu 21.10.1941. Za nimi sz³o ca³e grono oficerów i podoficerów, z tych przes³uchuj¹cych w bloku 24. Otrzyma³em potem polecenie wpisania 11 numerów
do ksi¹¿ki zgonów. Kiedy zapyta³em, gdzie s¹ zw³oki, powiedziano mi, ¿e tym
razem zw³ok nie bêdzie. Wpisa³em zatem do Totenbuchu jako überstellt do bloku 11. Nazwisk ani przynale¿noœci blokowych tych ludzi nie podano mi.
Po raz drugi zdarzy³o siê to 28.10.1941. Wtedy otrzyma³em dwie kartki na
20 i potem jeszcze na 2, razem na 22 ludzi. Równie¿ bez zw³ok. Zapisano tak
samo: überstellt do bloku 11. Tego dnia wieczorem nasz Miko³aj wróci³ sp³akany. Powiedzia³, ¿e wœród tych rozstrzelanych by³ tak¿e jego kolega Andrej.
Wed³ug ksi¹¿ki zgonów by³y jeszcze dwie takie rozwa³ki, a mianowicie
14.11.1941 – 45 osób i 15.11.1941 – 7 osób, wszystkie w ten sam sposób zapisane. Razem, wed³ug zapisów w Totenbuch, rozstrzelano 85 jeñców. Nie
wiem dlaczego, ale wydawa³o mi siê, ¿e rozstrzeliwanych by³o wiêcej. No có¿,
pamiêæ jest zawodna. Trzeba wierzyæ zapisom.
Przed moim wyjazdem z obozu oœwiêcimskiego poszed³em ostatniego dnia,
a wiêc 16 grudnia, wieczorem pod jeniecki obóz i poprosi³em przez druty jakiegoœ jeñca, ¿eby mi przywo³a³ Miko³aja z rewiru. Chcia³em siê po¿egnaæ.
Za chwilê wróci³, ale widzia³em, ¿e biega³ na blok 13, a nie 1. Kiedy przybieg³ z powrotem, zwróci³em mu na to uwagê. On odpowiedzia³ mi, ¿e teraz
szpital jest na bloku 13. A Miko³aj ju¿ nie ¿yje, bo go rozstrzelali. Przegl¹da³em, zachowany w Muzeum Oœwiêcimskim, Totenbuch w ca³oœci doœæ dok³adnie. Pod numerem bie¿¹cym 3700 z dnia 15.11.1941, miêdzy rozstrzelanymi
(überstellt do bloku 11) znalaz³em zapis: Nikolaj Nikiszanin. Jestem przekonany, ¿e to by³ nasz Miko³aj z rewiru, którego nazwisko przez 40 prawie lat,
w mojej pamiêci przekrêci³o siê na Nikolaj Nikitin.
Zw³ok zmar³ych i zabitych w obozie jenieckim pocz¹tkowo nie przyjmowano do krematorium, gdy¿ w tym samym czasie zagazowano tam transport oko³o
1000 ludzi i rzeczywiœcie nie by³o miejsca. Krematorium to mia³o wówczas
dzienn¹ wydolnoœæ nieco ponad 300 zw³ok. Potem te gazowania powtarza³y siê,
a równoczeœnie zw³ok w obozie jenieckim przybywa³o i powstawa³o b³êdne ko³o.
Do 28.10.1941 w piwnicy bloku 3 by³o ju¿ ponad 650 zw³ok. Piwnice by³y
zape³nione. By³a wtedy komisja z wielu oficerów SS w obozie jenieckim, by³
tak¿e Standortsarzt Schwella w tej sprawie i polecono sk³adaæ zw³oki w salach chorych. Szpital mia³ byæ przeniesiony. Jak mi potem powiedzia³ Bock,
kierownik wydzia³u politycznego nie zgadza siê na grzebanie zw³ok, a komendant bawi siê w gazowanie w krematorium i nie ma miejsca. Wtedy zachowaliœmy jedn¹ salê chorych z ³ó¿kami, nr 9, ale ju¿ po dwóch dniach musieliœmy j¹ te¿ opró¿niæ, bo wówczas dziennie ginê³o ponad 150 ludzi. Do szpitala, poza nami trzema tam ¿yj¹cymi, nikt nie przychodzi³. W naszych salach
chorych mieœci³o siê ponad 700 zw³ok, a¿ do górnych kwater okiennych. Nie
przychodzi³ ¿aden Blockführer ani ¿aden SDG. Odnosi³em meldunki do kan47
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celarii i to wystarcza³o. W szpitalu by³ nieopisany smród i zaduch. Mieliœmy
wtedy ju¿ sta³¹ pomoc kancelaryjn¹ do prowadzenia ksiêgi zmar³ych, ale nazwisk ju¿ dziœ nie pamiêtam. Pracowaliœmy od œwitu, gorzej jak w krematorium, czasem do pó³nocy i dalej, ¿eby na rano do apelu ksiêga zmar³ych by³a
wyprowadzona.
Od 1 listopada brak³o miejsca na zw³oki w szpitalu. Kazano sk³adaæ je na
dworze, miêdzy blokiem 1 i 2. Zastawialiœmy od ulicy przejœcie za pomoc¹
stoj¹cych tam ³ó¿ek i zw³oki posypywaliœmy wapnem chlorowanym. Pogoda
by³a niepomyœlna. Ci¹gle pada³ deszcz ze œniegiem i topnia³, i stamt¹d p³ynê³a stale struga œmierdz¹cych pop³uczyn, a zw³oki puch³y. Liczba zw³ok przekroczy³a 1300. By³ znów Lagerarzt Schwella i by³ wœciek³y. Postanowiono
wreszcie zw³oki grzebaæ. Od 1 listopada wychodzi³y du¿e komanda jeñców
do Brzezinki i tam kopano gigantyczny dó³, jak mi opowiadano o wymiarach
50 x 6 metrów i g³êbokoœci oko³o 3 metrów. Przy tej morderczej pracy na zimnie i przy niesprzyjaj¹cej pogodzie ginê³o ich dziennie po 250 i wiêcej, a 4 listopada a¿ 352. Zwo¿ono ich od po³udnia do wieczora autami i zsypywano na
ulicy przed rewirem.
Od 4 listopada rozpoczêto wywo¿enie zw³ok autami do tego do³u do Brzezinki. Najpierw z piwnic bloku 3. Kostnia³em z zimna przez ca³y dzieñ na
dworze, odliczaj¹c ka¿de zw³oki, by³em bowiem odpowiedzialny za ich liczbê. Jednego dnia jakiœ z³oœliwy Blockführer zapêdzi³ nas obu z ¯egleniem do
³adowania tych zw³ok. 8 listopada ukoñczono dopiero wywózkê zw³ok z piwnic i rozpoczêto tam sprz¹tanie i dezynfekowanie pomieszczeñ. Nastêpnego
dnia mieli wywoziæ zw³oki nagromadzone miêdzy blokami, a na koñcu ze
szpitala. Tego dnia by³ Bock z SDG Uhlmannem (Fajczarzem) i postanowili
nastêpnego dnia przenieœæ szpital do bloku 13, bo tam ju¿ prawie nie by³o
jeñców, bo wyginêli. Blok pierwszy, po wywiezieniu zw³ok, mia³ byæ oddany
do u¿ytkowania jako normalny blok jeniecki. Wed³ug zapisów Totenbuch, od
15 listopada pojawia siê blok 1 jako blok jeniecki, zatem mo¿na przyj¹æ, ¿e do
tego czasu ta zmiana ju¿ nast¹pi³a i wszystkie zw³oki zosta³y wywiezione.
Do 8 listopada w³¹cznie zmar³o i zginê³o w obozie jenieckim 2790 jeñców.
Co siê sta³o, ¿e œmiertelnoœæ wœród jeñców tak nagle podskoczy³a w ostatnich dniach paŸdziernika i w pocz¹tkach listopada 1941 roku? Przede wszystkim by³o to dzia³anie zamierzone i odpowiada³o za³o¿eniom komendantury
obozu. A wiêc wynik terroru i bestialskiego traktowania. Zabijano w sposób
jawny i podstêpny, a nawet tym siê chlubiono i opowiadano sobie ilu kto ju¿
Ruskich w³asnorêcznie wykoñczy³. Nastêpnie wyj¹tkowo zimna wówczas
pogoda, stale podaj¹cy œnieg z deszczem. Po trzecie, niedostateczne ubranie,
bez bielizny i bez p³aszczy. Wreszcie wyg³odzenie poni¿ej wytrzyma³oœci fizjologicznej organizmu.
Wy¿ywienie na granicy permanentnego g³odu, absolutnie gorsze ni¿ wy¿ywienie wiêŸniów, przede wszystkim iloœciowo. Rano 1 chochla, oko³o
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400 gram zupy avo. W po³udnie wodnista zupa brukwiowa, zawsze ta sama,
nawet w niedzielê, kiedy wiêŸniowie otrzymywali lepsz¹, zawsze w mniejszej iloœci oko³o 600 gram na porcjê. Do tego kromeczka chleba, bochenek
na 15 ludzi. Wieczorem czasami taka sama kromeczka chleba, dodatek
mniejszy o po³owê jak w obozie ogólnym i jakiœ p³yn nazywany kaw¹ czy
herbat¹. W sumie oko³o 900 kalorii. Iloœæ nie wystarczaj¹ca do ¿ycia nawet
przy ca³kowitym spokoju cz³owieka. Najl¿ejsza nawet praca i ruch musia³y
wywo³ywaæ powa¿ne anaboliczne zaburzenia ustroju. Niedostateczne ubranie powodowa³o na zimnie zwiêkszon¹ utratê ciep³a i takie samo powa¿ne
zaburzenie ustroju. Na skutek zimna musia³y wystêpowaæ choroby, jak zapalenie p³uc, op³ucnej itd., które s¹ chorobami powa¿nymi. Nie by³o ¿adnego leczenia ani lekarstw. Zatrudniono rzekomo lekarzy, ale zmuszono
ich do przerzucania zw³ok i zabroniono leczenia i przyjmowania chorych.
Ludzie byli tak os³abieni, ¿e nie byli zdolni do przynoszenia ani przywo¿enia zmar³ych i zabitych kolegów z pracy do obozu i ¿adne bicie nie zmusi³oby
ich do tego. B³ota by³y du¿e i droga tak ciê¿ka, ¿e nie mogli tak¿e pozwoziæ
zw³ok furmankami konnymi, co przedtem stosowano, ale wtedy przywo¿ono
zw³oki z pracy du¿ymi i silnymi samochodami. Sterta zw³ok wysypywanych
przed szpitalem czêsto przekracza³a pó³tora metra. Ustalanie numerów, czyli
obozowa identyfikacja trwa³a czêsto ca³¹ noc.
Opracowanie Kol. Jerzego Brandhubera w 4 numerze „Zeszytów Oœwiêcimskich” oddaje w zasadzie prawdê o tragedii jaka siê co dzieñ rozgrywa³a
w tym obozie jenieckim. Pozostaje mi jeszcze, jako bezpoœredniemu œwiadkowi, wyjaœniæ pewne nieœcis³oœci tamtych sformu³owañ, jak np. dobijania
i zabijania w rewirze czy zastrzyków fenolu. Te rzeczy w rewirze nie mia³y
miejsca. Po³amane koœci i czaszki to nastêpstwo i wynik dzia³ania w komandach pracy, bo nawet na blokach tak nie bito. Na podstawie znaczonych zapisów w ksiêdze zmar³ych, co mo¿na stwierdziæ, jedynie oko³o 100 chorych
zmar³o w ³ó¿ku rewirowym. Wyleczonych, jak poda³em, pamiêtam tylko jednego. Wszystkie te rzeczy by³y zamierzone. Zakaz przyjmowania do rewiru,
bez skierowania blokowego czy Lagerältesta. Przyjmowano jedynie z komand
dowiezionych i czasem rano z bloku, i to konaj¹cych. Nie zabijano fenolem,
bo nikt, ani SDG, ani lekarz niemiecki nie przychodzili do rewiru, w rewirze
nie by³o nawet strzykawek i nie by³o po co zabijaæ. Zw³ok by³o i bez tego za
du¿o. Problemem wtedy by³o ich usuwanie, a nie powiêkszanie. Jak by³o póŸniej, nie wiem i nie mam na ten temat ¿adnych wiadomoœci.
Rozpoznania zgonów, tak jak i w szpitalu wiêŸniarskim w Oœwiêcimiu,
wszystkie by³y sztuczne i wszystkie wed³ug tego samego wzoru. Wypisywanie sztucznych godzin zgonu, by³o zamierzon¹ przeze mnie dzia³alnoœci¹, aby przez sw¹ sztucznoœæ i dziwnoœæ zwraca³y uwagê ka¿dego, ¿e s¹
nieprawdziwe – na wypadek, gdyby ta ksi¹¿ka siê kiedyœ przypadkowo zachowa³a. Aby wskazywa³a, ¿e wszystko jest fikcj¹ i trzeba siê zastanowiæ,
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jak to rzeczywiœcie by³o. Pisa³em wiêc godziny œmierci wy³¹cznie dzienne.
Bo przecie¿ nikt mi w nocy zmar³ego nie dostarcza³, a w szpitalu prawie nie
le¿eli, nie mogli wiêc umieraæ. Poza tym pisa³em albo regularnie co 3, 5 lub
co 10 minut po kilka zgonów lub te¿, jeœli ich by³o mniej, umierali pojedynczo, ale równie¿ w regularnych odstêpach. Wydawa³o mi siê, ¿e takie postêpowanie udziwni tê ksiêgê do tego stopnia, ¿e jeœli ocaleje, to kogoœ zainteresuje, dlaczego tak siê dzia³o.
Przez wiele lat nie wiedzia³em, ¿e ksiêga ta ocala³a, jako jedna z niewielu.
Cieszy mnie, ¿e zosta³a w³aœciwie odczytana i spe³ni³a swoje zadanie. Po wojnie, kiedy toczy³y siê najwa¿niejsze procesy, odbywa³em s³u¿bê wojskow¹.
Jedynie drobne fakty przedostawa³y siê do mojej wiadomoœci. PóŸniej, jak
wielu kolegów, omija³em z daleka miejsca kaŸni. Dopiero przed 3 laty spotka³em w Muzeum fotokopie kart z tej ksiêgi i pozna³em w³asne pismo. Zaczyna³em sobie powoli przypominaæ ró¿ne fakty. Wreszcie doszed³em do przekonania, ¿e powinienem tê ksiêgê jeszcze raz przegl¹dn¹æ, bo tam musz¹ byæ moje
znaczki. I tak doszed³em do jej ponownego przegl¹dniêcia i przestudiowania.
Scripta manent. Poczu³em siê w obowi¹zku uzupe³nienia wyjaœnieñ
Kol. J. Brandhubera.
Na podstawie tej ksi¹¿ki okaza³o siê tak¿e, ¿e istnia³a druga poœrednia numeracja bloków w Oœwiêcimiu. Istnia³ przecie¿ tam wtedy w obozie jenieckim blok 21 i 21a. Na podstawie moich korespondencji zachowanych nikt mi
nie chcia³ wierzyæ, bo mog³em siê myliæ. A tam, w ksi¹¿ce, któr¹ przecie¿
prowadzi³em w³asnorêcznie tylko do 28 paŸdziernika, a¿ do 18 listopada wystêpuje numeracja bloku 21. I ten dziwny blok o numeracji 22 i 23. Do bloku
22 i do piwnic bloku 24 byli g³ównie kierowani jeñcy po przes³uchaniach.
I jeszcze kilka wyjaœnieñ na tematy spotykane w ró¿nych innych publikacjach. Pisz¹ niektórzy o braku mo¿liwoœci mycia itd. Warunki i stosunki sanitarne mo¿e by³y nieco gorsze ni¿ po drugiej stronie drutów, ale by³y ustêpy
i instalacje wodno-kanalizacyjne w ka¿dym bloku i by³y umywalnie, tzw.
waszraumy. Nie by³o myd³a, nie by³o rêczników i nie by³o bielizny do oko³o
15 listopada. Do tego terminu, tylko po kilka osób pomagaj¹cych blokowemu
mia³o kompletne ubrania i bieliznê, a nawet p³aszcze. Pisz¹ niektórzy o piêknym wojskowym maszerowaniu i œpiewie. Tego nie widzia³em i nie s³ysza³em. Zbyt poetyckie – to tak, jak o tych, co do nieba szeregami szli. Mo¿e tak
by³o póŸniej, w nastêpnych latach? Wtedy owszem, ka¿dy blokowy mia³ swego nadwornego œpiewaka, który za zupê i chleb umila³ mu œpiewem wieczory.
Ogó³ jednak, a byli to przecie¿ ludzie wojskowi, widzieli, co siê tam dzieje,
i nie by³o im do œpiewu.
Czy by³y wtedy ucieczki? Nie s³ysza³em. Czasem dostarczano zw³oki z rozpoznaniem „auf der Flucht erschossen”. Widzia³em takich zw³ok kilka, trzy
lub cztery. Wed³ug stanu fizycznego, ¿aden z nich nie móg³ planowaæ ucieczki. Co najwy¿ej by³o to pójœcie na posta, aby sobie skróciæ mêczarniê, lub
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zamierzone zbrodnicze dzia³anie SS-mana, potrzebuj¹cego urlopu do rodziny
lub do dziewczyny.
Pozostaje jeszcze do wyjaœnienia, jak siê z tego obozu wydosta³em. Na pewno
nie wiem. Nasuwaj¹ mi siê pewne przypuszczenia i skojarzenia. Jeszcze we
wrzeœniu 1941 roku by³ ochotniczy zaci¹g lekarzy do nowego obozu w Lublinie. Wiem, ¿e zg³osi³o siê bardzo wielu tak ze szpitala, jak te¿ z obozu. Ja te¿
siê zg³asza³em. Kto decydowa³ o zakwalifikowaniu do wyjazdu, nie wiem.
W ka¿dym razie w koñcu wrzeœnia lub z pocz¹tkiem paŸdziernika kilku lekarzy zakwalifikowanych do wyjazdu zosta³o w tym celu prze³o¿onych do kwarantannowego bloku, który mieœci³ siê nad karn¹ kompani¹, na pierwszym piêtrze bloku 11. Mówiono wówczas o 12 osobach. Kiedy jednak 8 listopada zosta³em przeniesiony na kwarantannê, zasta³em tam tylko czterech, a mianowicie: Stefana Piz³ê (nr 333), Romualda Sztabê (nr 10977), Jana Nowaka
(nr 17380) i W³adys³awa Tondosa. Czekali oni jeszcze na wyjazd, tymczasem
tylko spali w bloku kwarantanny, a pracowali nadal w dzieñ w szpitalu.
Ostatecznie tylko dwóch z nich, Sztaba i Nowak, wyjechali 8.02.1942 do
Majdanka. W 1941 roku nie rozmawia³em wiêcej z Bockiem na ten temat.
Obawia³em siê go i w miarê mo¿liwoœci unika³em. Niemniej mia³ on na pewno, poprzez lekarza obozowego, jakiœ wp³yw na wysy³anie lekarzy do innych
obozów. Inna supozycja: Podczas urz¹dzania bloku 1 na szpital dla jeñców
rosyjskich, przyszed³ tam do mnie jakiœ SS-man, Unterscharführer, i po doœæ
grzecznej rozmowie zapyta³, czy nie móg³bym wykonaæ mu 4 zastrzyków
do¿ylnych, bo on siê leczy w Katowicach, a teraz nie ma czasu tam jeŸdziæ.
Powiedzia³em mu, ¿e nie wolno mi tego robiæ bez zgody Lagerarzta, a po
drugie nie mam nawet strzykawki. Wyj¹³ z kieszeni paratus ze strzykawk¹
steryln¹ i po³o¿y³ na stole pude³ko papierosów. To przewa¿y³o. Zrobi³em mu
zastrzyk salwarsanu 0,45. Przychodzi³ co czwarty dzieñ, ostatni raz by³ chyba
oko³o po³owy paŸdziernika. Wtedy przywieziono z komanda kilkunastu zabitych jeñców. Powiedzia³em mu, ¿e to dobrze, ¿e ju¿ koniec, bo w tych warunkach nie móg³bym mu dalej wykonywaæ zastrzyków. Przestraszy³ siê i zapyta³, czy dobrze wymy³em rêce. Spotnia³ i poczu³ siê Ÿle. Po³o¿y³em go na moim
³ó¿ku, da³em zimny ok³ad i by³em bardzo przestraszony. Po raz pierwszy widzia³em go bez czapki. Blondyn, lekko rudawy, o przerzedzonych w³osach.
Twarz tê widywa³em ju¿ wczeœniej w obozie, ale nazwiska nie zna³em. Tak¿e
¯egleñ nie zna³ go. Szybko przyszed³ do siebie, ale chwilê posiedzia³ zanim
wyszed³. Zapyta³ siê, po co przyszed³em do pracy w obozie jenieckim, powinienem wiedzieæ, ¿e Niemcy nie lubi¹ œwiadków. Kazali, to przyszed³em. Radzê
ci wyjechaæ z Oœwiêcimia, powiedzia³. Zapyta³em ze œmiechem, czy nie wie
jak to zrobiæ? Powiedzia³ wtedy, ¿e pracuje w wydziale politycznym i ³atwo
mo¿e mnie dopisaæ do jakiegoœ transportu. Poprosi³em, ¿eby to zrobi³, jeœli
mo¿e. Zapisa³ mój numer i nazwisko. Poprosi³em, ¿eby zapisa³ tak¿e dr. ¯eglenia, podaj¹c go za mojego wujka. Zapisa³ tak¿e i poszed³. Tym razem nie
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zostawi³ papierosów. Kiedy to opowiedzia³em ¯egleniowi, œmia³ siê ze mnie,
¿e SS-man wykpi³ siê zapisaniem numeru i nie da³ papierosów.
Niespodziewanie, 8 listopada 1941, po apelu wieczornym wywo³ano nas
obu. By³a spora grupa wywo³anych, nie wiedzieliœmy po co. Staliœmy chwilê
na placu apelowym, a potem zaprowadzono nas na podwórze 11 bloku. To by³o
ju¿ niepokoj¹ce. Zaczê³o siê ju¿ œciemniaæ. Ludzie zaczêli pó³g³osem rozmawiaæ. Nie bra³em w tym udzia³u, nie zna³em tam nikogo. Us³ysza³em takie
pytanie obok: Panie pu³kowniku, co to bêdzie? I odpowiedŸ: Oj, panie kapitanie, przepraszam za wyra¿enie, ale taki pan stary i taki g³upi. Niech¿e siê pan
zastanowi, co to mamy teraz? Zbli¿a siê 11 listopada. Popatrz pan po twarzach! Wybrali sobie z kartoteki samych oficerów i chc¹ nam zrobiæ œwiêto
narodowe!... Zaczê³y siê wspomnienia o pozostawionych dzieciach. Ktoœ zacz¹³
siê pó³g³osem modliæ. Sta³o siê bardzo nieprzyjemnie. Nie mog³em siê skupiæ.
By³em zmêczony. Œmierdzia³em trupami, bo do apelu poszed³em prosto od
³adowania zw³ok. Myœla³em tylko, ¿eby to za bardzo nie bola³o... Po chwili
wyszed³ z bloku SS-man z jakimœ funkcyjnym Niemcem w opasce blokowego i wywo³ano nas obu z ¯egleniem. Zaprowadzono nas na 1 piêtro, na kwarantannê. Powiedziano, ¿e wyjedziemy do Gross-Rosen. Tamtych te¿ zabrano
z podwórza, ale dok¹d, nie wiem, czy do SK, czy do bunkrów. Nastêpnego
dnia by³a oko³o po³udnia wiêksza rozwa³ka z broni ma³okalibrowej pod œcian¹
œmierci. Oko³o 50 ludzi, ale czy to byli ci sami wczorajsi, nie wiem na pewno.
Podobno nie doprowadzono w dzieñ rozwa³ki ¿adnych nowych. Byliœmy przekonani, ¿e to ci sami.
Blok kwarantanny by³ wówczas przepe³niony. Przez kilka dni dzieli³em
³ó¿ko z wychodz¹cym na wolnoœæ Zbyszkiem Sawanem. Naprzeciwko, w k¹cie, sypia³ dr Tondos, a z drugiej strony dr Piz³o. WiêŸniowie kwarantanny
pracowali na dworcu kolejowym w Oœwiêcimiu. Do apeli nie schodziliœmy na
dwór. Dwa razy wyszed³em z komandem do pracy w mieœcie, aby skosztowaæ
œwie¿ego powietrza. By³o ju¿ jednak zimno, a poza tym mia³em ju¿ doœæ planów ludzi, którzy wychodzili do domu. Nie znalaz³em chêtnego, który chcia³by zapamiêtaæ adres mojej rodziny i napisaæ list z wiadomoœci¹ o mnie. Ka¿dy siê ba³. Myœlê jednak, ¿e taki list anonimowy niczym nie grozi³. W ciê¿kich chwilach jest cz³owiek sam. Poszed³em zatem do Bocka i poprosi³em
o pracê w rewirze do chwili wyjazdu. On tak¿e rzekomo nic nie wiedzia³, kto
nas wyznaczy³ do wyjazdu, ale nie wiem, czy mówi³ prawdê. Wróci³em do
pracy do dr. Türschmieda, na oddzia³ chirurgiczny.
Poszukiwa³em kogoœ, kto wiedzia³by coœ o Gross-Rosen. Teofil Banasiuk,
leichenträger, twierdzi³, ¿e to mo¿e byæ Ró¿ana pod Bia³ymstokiem, gdzie
w koszarach podchor¹¿ówki Niemcy urz¹dzili obóz. Bernard Œwierczyna
wypytywa³ kolegów z kancelarii obozowej i wydzia³u politycznego. Powiedziano mu, ¿e to jest jakiœ nowy obóz na Œl¹sku, ale gdzie, nikt nie wiedzia³.
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Poszukiwa³em kolegów z Gorlic, z którymi razem przebywa³em w wiêzieniu, ale nie wszystkich odnalaz³em. Ks. Franciszek Herr (nr 5681), jeszcze
w grudniu 1940 r. wyjecha³ do Dachau. Prof. Jan Dziopek (nr 5636) pracowa³
w stolarni. Mój kolega szkolny i wielki przyjaciel Ignac Sikora (nr 5814) pracowa³ w Bunawerke i nie odnalaz³em go. Andrzej Lewicki (nr 5718), student
Politechniki Lwowskiej, syn mojego profesora gimnazjalnego, przebywa³
u dr. Tondosa na oddziale gruŸliczym i by³ u kresu si³. Opiekowa³ siê nim syn
innego mego profesora Leon Rusinek (nr 5783), pracuj¹cy w kuchni, ale Andrzej nie móg³ ju¿ wiele jadaæ. Poleci³em go, tj. Andrzeja, dr. Tondosowi, ale
zdawa³em sobie sprawê, ¿e wszelka pomoc jest tu ju¿ spóŸniona, zmar³
14.01.1942 r. W kartoflarni pracowa³ jeszcze inny mój profesor Aleksander
Pazurkiewicz (nr 5785). Dosta³ siê tam po kuracji u mnie, z powodu ropowicy, jeszcze na wiosnê 1941 roku. By³ on jednak, mimo lekkiej pracy, w stanie
znacznego wycieñczenia. Inny mój kolega szkolny, Tadeusz Mruk (nr 228),
te¿ z Gorlic, pracowa³ gdzieœ na Bauhofie i nawet pod dachem, ale by³a to ju¿
tylko maska cz³owieka. Ma³y, wychudzony, wygl¹dem przypomina³ 15-letniego ch³opczyka (zmar³ 1.04.1942). 2 grudnia 1941 wezwa³ mnie po apelu
któryœ z kolegów do bloku 28, bo tam, s¹dz¹c po numerach, przebywa³ mój
kolega o podobnym numerze. Tak, to by³ Stanis³aw Gryboœ z Gorlic (nr 5669),
równie¿ mój znajomy z wolnoœci i z wiêzienia. Przyniesiono go tego dnia z komanda roboczego, prawie zupe³nie zamarzniêtego. Nie uda³o siê go odratowaæ. Nie odzyska³ przytomnoœci ani na chwilê. By³ ca³y czas w b³ogostanie.
Uœmiecha³ siê, nic nie mówi³, bawi³ siê swoimi palcami u r¹k. Zmar³ ko³o
pó³nocy. Nawet nie by³ jeszcze zbyt wychudzony. 6 grudnia zmar³ niespodziewanie, po cichutku w nocy, na naszym oddziale, mgr Witold Fusek
(nr 18699), aptekarz z Biecza. Przele¿a³ od sierpnia 1941 roku z powodu olbrzymiego owrzodzenia prawego podudzia. By³ ca³y czas pacjentem
dr. Türschmieda, z którym znali siê jeszcze sprzed wojny. Staruszek ten (mia³
dopiero 56 lat) by³ przez wszystkich bardzo lubiany.
15 grudnia przyszed³ do mnie Bernard Œwierczyna z Effektenkammer i powiadomi³ mnie, ¿e otrzymali polecenie przygotowania dla mnie ubrania na
17 grudnia. W moim worku nie odnalaz³ jednak nic nadaj¹cego siê do ubrania
w zimie. Tak, aresztowali mnie w krótkich spodenkach i wiatróweczce oraz
w pantoflach drewnianych, które podczas bicia przy „witaniu” w Oœwiêcimiu
pogubi³em. Wtedy te¿ koszula i wiatrówka zosta³y podarte. Obieca³ mi coœ
odpowiedniego poszukaæ. D³ugo wtedy sobie opowiadaliœmy i przyrzekli spotkaæ siê po wojnie w Mys³owicach. Ilekroæ przechodzê tam ulic¹ jego imienia,
wspominam go sobie. Porz¹dny kolega. Wtedy ubra³ mnie jak z ig³y. Ciep³e
ubranie, ciep³y p³aszcz, porz¹dne buty, nawet o chusteczkach do nosa i szczoteczce do zêbów nie zapomnia³. A do kieszeni wetkn¹³ mi niezmierny skarb,
ostatni przedwojenny polski kalendarz lekarski, który potem przemyca³em
z obozu do obozu. Taki by³ Bernard.
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17 grudnia oko³o po³udnia, po za³atwieniu wszelkich formalnoœci w kancelarii i podpisaniu jakichœ zobowi¹zañ o tajemnicy, wyszliœmy z kol. ¯egleniem, w kajdankach i na ³añcuszku, z obozu w kierunku stacji kolejowej
w Oœwiêcimiu. Po drodze minêliœmy id¹cego ju¿ w cywilu i bez stra¿y Zbyszka
Sawana. Na stacji wsadzono nas do tzw. wiêŸniarki kolejowej i po kilkugodzinnym czekaniu pojechaliœmy na wschód...
... W ksi¹¿ce Janusza Gumkowskiego i Tadeusza Ku³akowskiego z 1967
roku pt. „Zbrodniarze hitlerowscy przed najwy¿szym Trybuna³em Narodowym” wœród fotografii oprawców z Oœwiêcimia tam przedstawionych, rozpozna³em SS-mana, któremu w 1941 roku w obozie jenieckim w Oœwiêcimiu
wykonywa³em zastrzyki salwarsanu, i który obiecywa³ wpisaæ nas na listê transportow¹, jako SS-Unterscharführera Ludwika Plagge.
Wysy³aj¹c mnie do nastêpnego obozu w Gross-Rosen, w³adze obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu nie przekaza³y za mn¹ mego konta bankowego
i nie przyjmowa³y dalszych pieniê¿nych przesy³ek. Ja mia³em ostatni list z domu 4.10.1941 r. w Oœwiêcimiu, a nastêpny list od matki otrzyma³em dopiero
w maju 1942 roku ju¿ w Gross-Rosen. Natomiast ja ostatni list do domu pisa³em 5.10.1941 z Oœwiêcimia, potem z kwarantanny ju¿ nie wolno by³o pisaæ,
a listy pisane od stycznia (11.01.1942) z Gross-Rosen, moja matka otrzyma³a
dopiero 25 kwietnia 1942. W tym czasie natomiast otrzyma³a dwa zwroty pieniêdzy przesy³anych nadal na mój adres w Oœwiêcimiu. Otrzyma³a te¿ nastêpuj¹ce zawiadomienie z banku:
„Kreditanstalt Bankverein Filiale Krakau – den 29. Januar 1942 – Frau
Maria Halgas – Krygdorf Dominikowice – Kr. Jaslo. — Wir teilen Ihnen höfflist
mit, das uns das Konzentrationslager in Auschwitz den Betrag von 96 Zl
zurücksandte (überwiesen am 6.12.41) mit dem Vormerk, das der genannte im
Lager nicht mehr anwesend, bzgw. nicht mehr feststellbar ist”. (Zawiadamiamy Pani¹, ¿e obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu zwróci³ nam, przekazan¹
6.12.41 kwotê z³ 96, z uwag¹, ¿e adresat nie znajduje siê ju¿ w obozie, lub nie
mo¿na go tam odnaleŸæ).
By³ to dla mojej rodziny ciê¿ki wstrz¹s. W tym czasie nie w ka¿dym wypadku zgonu wiêŸnia powiadamiano rodzinê. Nie otrzymuj¹c nadal ode mnie
¿adnej poczty, matka wys³a³a w dniu 22.04.1942 ponownie 50 z³ na mój adres
w Oœwiêcimiu. Otrzyma³a je z powrotem 11.05.1942 z nastêpuj¹c¹ uwag¹:
„Rücksendung Ihrer Postüberwiesung v. 22.4.42. Zl 50- Lt.u/Schr. v.
11.5.42, die Zahlungen nach Konz. Lagern ab 1.4.42 nicht mehr möglich
sind”. (Zwrot Pani przekazu z dnia 22.4.42, wg pisma z 11.5.42, przesy³ki
pieniê¿ne do obozów koncentracyjnych nie s¹ mo¿liwe).
Moje listy otrzyma³a matka, z 3-miesiêcznym opóŸnieniem, dopiero
25 kwietnia 1942 r. Dopiero po 6-miesiêcznej przerwie dowiedzia³a siê, ¿e
¿yjê i jestem w innym obozie.
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