KL Gross-Rosen
Z Oœwiêcimia do Gross-Rosen jechaliœmy etapami, kolejow¹ wiêŸniark¹.
Z Oœwiêcimia odjechaliœmy dopiero po po³udniu 17 grudnia 1941 roku. Tego
samego dnia pod wieczór wysadzono nas na stacji kolejowej w Krakowie, na
dworcu zachodnim. Bocznym wyjœciem sprowadzono nas do samochodu ciê¿arowego. Wysadzono nas pod jakimœ wiêziennym budynkiem w bocznej ulicy, podczas zawiei œnie¿nej. Okaza³o siê, ¿e jest to krakowskie wiêzienie œw. Micha³a. Tam nas wyk¹pano i wysmarowano jakimœ cuchn¹cym p³ynem, ale niestety jeœæ nie dano. Po prostu nie byliœmy tam zaprowiantowani. A zaprowiantowanie na ca³y dzieñ dokonuje siê rano. Odizolowano nas w ma³ej oddzielnej
celce. W nocy, kiedy ju¿ odeszli gestapowcy i inni urzêdnicy niemieccy, przyszed³ polski stra¿nik wiêzienny, pytaj¹c, czy nie chcielibyœmy iœæ do kaplicy.
Zdziwiony zapyta³em, dlaczego w nocy, czy w dzieñ kaplica jest nieczynna?
Dowiedzia³em siê, ¿e kaplic¹ nazywaj¹ tu pewn¹ du¿¹ celê. Tam jest du¿o
wiêŸniów i chcieliby siê dowiedzieæ, jak naprawdê jest w Oœwiêcimiu. Zgodziliœmy siê bardzo chêtnie. W tej celi by³o kilkudziesiêciu wiêŸniów. Pytano
nas przede wszystkim o swoich znajomych. Nie znaliœmy jednak nikogo z nich.
Pytano o wszystko. Odpowiadaliœmy mo¿liwie wiernie, bez straszenia i wyolbrzymiania. Ale by³y to rzeczy tak niewiarygodne, ¿e nam nie bardzo wierzono, ba, nawet pos¹dzano, ¿e jesteœmy kapusiami. Musieliœmy przysiêgaæ
na krzy¿yk, ¿e mówimy prawdê. Dopiero kiedy dr ¯egleñ rozpozna³ wœród
wiêŸniów jakiegoœ swego szkolnego kolegê, atmosfera siê zmieni³a. Dochodzi³a jednak pó³noc i przed zmian¹ stra¿nik odprowadzi³ nas z powrotem do
naszej celi. Od tej grupy wiêŸniów nie dowiedzieliœmy siê niczego nowego.
Tyle tylko, ¿e terror w GG nasila siê stale i ¿ycie na wolnoœci jest coraz trudniejsze. Oni nie mieli drogi do przekazywania wiadomoœci na wolnoœæ. Pytaliœmy o to tak¿e stra¿nika, ale ba³ siê i nie chcia³ siê zgodziæ.
Nastêpnego dnia po œniadaniu znów ¿egnaliœmy wiêzienie. Nie otrzymaliœmy te¿ ¿adnego prowiantu na drogê, mimo ¿e upominaliœmy siê o to. Skutych razem, poprowadzono nas na piechotê. G³upio tak iœæ przez znajome miasto
i ulice, kiedy przechodnie znikaj¹ w bramach. Poszliœmy znowu na dworzec
zachodni i wsadzono nas chyba do tej samej wiêŸniarki, któr¹ dopiero doczepiono na koñcu sk³adu poci¹gu. Z dworca zachodniego odchodz¹ poci¹gi w kierunku zachodnim. Nie wiedzieliœmy zatem, co znaczy takie wo¿enie nas na
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wschód i na zachód. Tym razem wiêŸniarka by³a pe³na, i stra¿ w korytarzu
by³a wzmocniona. Zewsz¹d podczas jazdy s³ychaæ by³o strzêpy rozmów, jednak o nawi¹zaniu jakiegokolwiek kontaktu nie by³o mowy. Nie znam nazw
stacji po drodze, a bêd¹c na koñcu poci¹gu i pod zamkniêciem niewiele mogliœmy us³yszeæ z nawo³ywañ konduktora. W ka¿dym razie stwierdziliœmy, ¿e
w poci¹gu jad¹ wiêŸniowie górale oraz ¿e droga nasza wiedzie chyba z powrotem przez Oœwiêcim. I chyba tak by³o. Po prawie dwóch godzinach zabrano na jakiejœ stacji wszystkich wiêŸniów. Ucich³o i opustosza³o w naszym wagonie. Wagon nasz przetaczano po torach, a¿ wreszcie przyczepiono do innego poci¹gu i znów pojechaliœmy dalej. Po prawie pó³torej godziny us³yszeliœmy zapowiedŸ stacji Katowice. Tam nas znów przepinano do innego poci¹gu
i pojechaliœmy dalej na zachód. Po drodze, na kilku stacjach, doprowadzano
nowych wiêŸniów, ale wszystkich chyba wysadzono w Opolu. My jechaliœmy
jeszcze d³ugo, nie znaj¹c ani po³o¿enia, ani kierunku. PóŸno w nocy wysadzono nas na stacji Wroc³aw Nadodrze – Breslau Odertor. Stamt¹d znów na piechotê, w kajdankach i na ³añcuszkach, pod eskort¹, maszerowaliœmy przez prawie ca³y Wroc³aw a¿ do wiêzienia, do dziœ istniej¹cego przy ul. S¹dowej. Tam
znów w nocy k¹piel, dezynfekcja i bez jedzenia spaæ. Mieli jednak z nami
problem, bo nie mieli gdzie nas umieœciæ. Tam nie obowi¹zywa³y widocznie
normy zagêszczenia jak w GG. Po wielu telefonach, coœ tam jednak uzgodniono i zaprowadzono nas do oddzia³u przestêpców ma³oletnich. Byli to przewa¿nie drobni z³odzieje rowerów, kieszonkowcy uliczni i tramwajowi. Przewa¿nie dwujêzyczni, tzn. z doœæ dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka polskiego. Nawet
nie wiedzia³em dotychczas, ¿e jêzyk polski we Wroc³awiu jest tak popularny,
¿e ka¿de dziecko ulicy go zna. „Odsiadkowa m³odzie¿” by³a raczej zaszczycona obecnoœci¹ w ich celi dwóch kacetowców i to do¿ywotnich. Us³ugiwali
nam, wypytywali o wiele rzeczy, w tym i o to, za co siedzimy. Byli pewni, ¿e
coœ siê nam w naszym fachu nie powiod³o i pocz¹tkowo nie chcieli wierzyæ,
¿e w Polsce takie rzeczy, jak zamykanie niewinnych ludzi, s¹ na porz¹dku
dziennym. By³o weso³o. Przez ca³e ¿ycie nie nas³ucha³em siê tylu z³oœliwych
wierszyków i piosenek o Hitlerze i Mussolinim, jak wtedy w ci¹gu tego tygodnia. ¯a³ujê, ¿e je pozapomina³em. Jedzenie we Wroc³awiu by³o znoœne, w ka¿dym razie do syta. Tak przemin¹³ jeden tydzieñ. Odsypialiœmy zaleg³oœci w doœæ
miêkkich ³ó¿kach z poœciel¹. W ci¹gu dnia nie wstawaliœmy prawie zupe³nie.
Dopiero 23 grudnia po po³udniu wsadzono nas znów do poci¹gu i pojechaliœmy dalej na zachód.
Kiedy wysadzono nas na stacji kolejowej w Legnicy, by³o ju¿ ciemno. Tam
ju¿ czekali na nas SS-mani. Wsadzili nas do starej rozklekotanej karetki samochodowej. Jeden z nich da³ siê zamkn¹æ razem z nami. By³a straszna zawieja,
samochód wpada³ ci¹gle w poœlizg. Jechaliœmy ponad 2 godziny, wreszcie nas
wysadzono. Byliœmy pod bram¹ obozow¹. Wszystko wygl¹da³o nêdznie. Ma³a
budka wartownicza ko³o bramy, druty obozowe rozpiête na drewnianych s³u56
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pach, chwiej¹ce siê na wietrze, ma³e drewniane baraki œwiadczy³y o marnym
wyposa¿eniu obozu. Mimo póŸnej nocnej pory jakieœ komando æwiczy³o „sport
obozowy” na œniegu, pod niewielk¹ oœwietlon¹ ¿arówkami choink¹. By³a to
ju¿ rozpoczynaj¹ca siê Wigilia. Jednym s³owem zapowiada³o siê nieweso³o.
Biedny obóz, o twardym re¿imie, w nêdznych warunkach i o psiej pogodzie.
Zaprowadzono nas do kancelarii g³ównej, która mieœci³a siê w pierwszym
baraku na prawo od bramy. Nasz SS-man konwojent szed³ z nami. Na p³aszczu nie mia³ ¿adnych oznak, na mundurze te¿ nic. Zwyk³y Sturmmann. Przysz³o dwóch wiêŸniów, w tym wysoki Lagrältester i niedu¿y pisarz. Da³ nam
ma³¹ okr¹g³¹ metalow¹ balijkê i konewkê zimnej wody, i kazano siê w tym
k¹paæ. Piecyk ¿elazny ju¿ dawno by³ zupe³nie wystyg³y. By³o zimno. Po k¹pieli dano nam byle jakie pasiaki i p³aszcze i przydzielono nowe numery obozowe. Kolega ¯egleñ otrzyma³ numer 1486, a ja – 1487. Zatem obóz by³ malutki. Kiedyœmy tak szczêkali zêbami, ten sam gruby SS-man, który nas konwojowa³, wyj¹³ z teczki druki i zabra³ siê do spisywania naszych „fragebogenów”. Wzi¹³em go za nadgorliwego kancelistê, nie wiedzia³em co to jest za
w³adza. Ta pomy³ka wiele nas potem kosztowa³a...
Spisa³ nasze nazwiska, daty urodzenia itd., i w pewnym momencie odwraca siê i pyta: Alle beide Polacken? ¯achn¹³em siê na przezwisko i odpowiedzia³em: Nein! Przegl¹dn¹³ ponownie dokument, z którym nas na dworcu kolejowym odebra³, i powoli wycedzi³: Wieso denn? Hier steht doch geschrieben, alle beide Polen. Stimmt das oder nicht? Odpowiedzia³em spokojnie: Jawohl, das stimmt. Wtedy wsta³, wzi¹³ siê pod boki i zbli¿aj¹c siê sycza³: Na,
das verstehe ich nicht – ist das vielleicht ein Unterschied? Na, sag mal! Stan¹³em na bacznoœæ i powiedzia³em spokojnie: Jawohl, das ist ein Unterschied.
Die Benenung Polacke für einen Polen ist ein Schimpfnahme, das ist so zum
Beispiel, wenn ich einen Deutschen nicht ein Deutscher, sondern ein Schwabe, oder ein Germane nenne. Wtedy przyskoczy³ do nas wysoki BV-er, Lagerältester Schaly Pickiel i fachowo nas znokautowa³. I zacz¹³ wymyœlaæ. Jak
ty, polska œwinio, odzywasz siê do pana Rapportführera. Dosta³o siê nam wtedy du¿o i rzetelnie. Ale kto z nas móg³ wiedzieæ, ¿e przyjechaliœmy do tak
marnego obozu, gdzie zwyk³y Sturmmann jest Rapportführerem? Eschner dla
odmiany nie by³ rzemieœlnikiem ani robotnikiem, jak wiêkszoœæ SS-manów,
ale by³ z zawodu komornikiem s¹dowym i uwa¿a³ siê za coœ lepszego. Uwa¿a³, ¿e chcia³em sobie z niego zakpiæ. St¹d jego nie tylko negatywny, ale nienawistny stosunek do nas obu.
Pierwsz¹ noc spêdziliœmy na bloku 1, u blokowego Hansa Wessel. W sypialniach nie by³o jeszcze pod³óg. Sala zimna, nie opalana. Spa³o siê po dwóch
na jednym cienkim sienniku, u³o¿onym wprost na piasku. Byliœmy wyspani
we Wroc³awiu. Przesiedzieliœmy wiêc w kucki na piasku ca³¹ noc. Rano zorientowaliœmy siê, ¿e jesteœmy na bloku wœród prawie samych Niemców. W dodatku co drugi nosi ró¿owy winkiel homoseksualisty. Zwariowany obóz. Przy
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rannym myciu widzê u jednego damskie podwi¹zki, u drugiego biustonosz,
u innego jak¹œ damsk¹ przypinkê czy kokardkê przy koszuli. Któryœ z Polaków objaœnia mnie w k¹cie pó³g³osem i równoczeœnie wypytuje, sk¹d i dlaczego. Wszêdzie niebywa³y prymityw. Ludzie myj¹ siê w ma³ych korytach
ustawionych na dworze, miêdzy barakami. Wiadro wody musi wystarczyæ
co najmniej dla 150 ludzi.
Blokowy nas popêdza i ogl¹da. Jako nowi mamy byæ przedstawieni Lagerführerowi Thumannowi. Ma³y, drobny, czarny, chudy stolarz, któremu najwidoczniej nie sz³o w wyuczonym zawodzie, stworzy³ w mundurze SS-mana
typ szczególnego sadysty. Pozowa³ na Napoleona sadyzmu. Kiedy szed³, ludzie w strachu z ust do ust podawali sobie tê straszn¹ wiadomoœæ, ¿e ju¿ oto
nadchodzi. Wszystko stawa³o na bacznoœæ, trzaska³o kopytami, wrzeszcza³o
meldunki, a on kroczy³ jak wielki wódz, z suk¹ u nogi, bacznie obserwuj¹c,
czy nie zauwa¿y jakiegokolwiek uchybienia. Za nim szed³ zwykle albo sam
Lagerältester, albo któryœ z blokowych, dŸwigaj¹c przenoœny kozio³ (Bock),
czyli urz¹dzenie do wymierzania kary ch³osty. Jeœli niesiono, to oczywiœcie
u¿ywano go. Ka¿demu takiemu przemarszowi pana Lagerführera przez lagier
musia³o towarzyszyæ bicie i wrzaski. Im bardziej bity wrzeszcza³, tym bardziej Lagerführer by³ zadowolony. Po takiej gimnastyce porannej nastêpowa³y raporty karne. Z braku bunkra w tym czasie, karê tzw. s³upka, czyli
wieszania za rêce wykrêcone do ty³u, wykonywano na s³upach latarni i przewodów elektrycznych przy Lagerstrasse. Widzia³em raz trzech takich wisz¹cych i Lagerführera delektuj¹cego siê widokiem cierpi¹cych. Jak obrazek z epoki Nerona. Pies æwiczony by³ do atakowania po wskazaniu palcem
na le¿¹cego wiêŸnia. Trzeba siê go by³o bardzo wystrzegaæ. Nie policzy³bym tych, których cerowa³em i leczy³em po tym psie.
Tym razem, zaraz po apelu zaprowadzi³ nas przed oblicze Thumanna Rapportführer Eschner. Wys³ucha³ naszych meldunków po kolei, obszed³ dooko³a, ogl¹dn¹³, sprawdzi³ nawet czystoœæ butów, ³askawie zapyta³, jak d³ugo
w obozie? Pó³tora roku. Weswegen? Podejrzany politycznie. Offizier? Nein!
Ein Ziwilist. Beruf? Ein Mediziner. Mrukniêcie: Weg! zakoñczy³o ten przyœpieszony dialog. Thumann coœ tam jeszcze rozmawia³ na boku z Eschnerem.
Chyba chodzi³o o nas, bo zauwa¿y³em, ¿e wskazywa³ ruchem brody w naszym kierunku, i poszed³.
Po apelu Eschner wezwa³ nas i kaza³ iœæ za sob¹. Poszliœmy za bram¹ obozow¹ w lewo do góry, do baraków SS-mañskich, które znajdowa³y siê nieco
powy¿ej naszej g³ównej kancelarii. Zaszliœmy do baraku z napisem SS-revier,
szpital dla SS. Na korytarzu zostawi³ nas i coœ tam meldowa³, potem zawo³a³
nas. Wewn¹trz by³o dwóch oficerów. Meldowaliœmy siê po kolei starszemu
Obersturmführerowi Friedrichowi Entressowi. On w³aœnie zdawa³ s³u¿bê m³odszemu i, jak nam powiedzia³, wyje¿d¿a do Oœwiêcimia. WyraŸnie w Oœwiêcimiu jeszcze nie by³, bo wypytywa³, czy to du¿y obóz, jaki itd. Powiedzia³em
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mu, ¿e to jest bardzo du¿y obóz, porz¹dnie zbudowany z cegie³. WiêŸniów
jest bardzo du¿o, przewa¿nie Polacy. Za³ogi SS bardzo du¿o. Nie mog³em siê
nie odgryŸæ na stoj¹cym obok Eschnerze i doda³em, ¿e na ka¿dym prawie
stanowisku spotyka siê tam oficerów i podoficerów SS, obóz jest wspaniale
urz¹dzony i wyposa¿ony. Potem meldowaliœmy siê u m³odszego. By³ to Untersturmführer Kurt Babor, niski, ale nieznacznie grubszy od Thumanna ma³y
elegancik, pachn¹cy dobr¹ wod¹ koloñsk¹. Rozmawia³ z nami ze znudzeniem.
Zacz¹³ egzaminowaæ z zakresu tyfusu plamistego, najpierw ¯eglenia, potem
mnie. ¯egleñ opowiada³ o zakaŸnoœci, o wszach, o szczepieniach, o zapobieganiu, o walce z wszami, o leczeniu. Nasz Lagerarzt zakoñczy³ stwierdzeniem...
am besten die Läuse und Läuseträger voll vernichten! Potem zapyta³ doktora
¯eglenia, sk¹d zna tak dobrze jêzyk niemiecki. Odpowiedzia³, ¿e jeszcze
z I wojny œwiatowej, z wojska austriackiego. Zainteresowa³o go to i zapyta³,
czy jest Austriakiem. Kiedy odpowiedzia³ mu, ¿e jest Polakiem, rzuci³ mu
pogardliwie: Ein Verräter bist du, du alter Saukopf. Poinformowa³ nas, ¿e bêdziemy pracowaæ jako lekarze z jeñcami rosyjskimi. Je¿eli chcemy, wolno nam
przys³aæ z domu fachowe ksi¹¿ki lub czasopisma, pod warunkiem, ¿e bêd¹
wydane w jêzyku niemieckim. By³o to dla nas nowoœci¹ i postanowiliœmy z tego skorzystaæ. Kaza³ Eschnerowi podziêkowaæ panu Lagerführerowi za propozycjê, ale on raczej potrzebuje Leichenträgerów ni¿ lekarzy, niech zatem
tych dwu nowych przeœle do obozu ruskiego, jak to by³o ustalone. No i ubraæ
ich czysto i przyzwoicie.
Prosto stamt¹d zaprowadzono nas do Bekleidungskammer. Widocznie
wszystko by³o ju¿ z góry ustalone, bo mieli ju¿ dla nas przygotowane ubrania.
Ubrano nas jak cudaków. Nigdy, nigdzie w ¿adnym obozie nie spotka³em siê
z czymœ podobnym. Spodnie normalne w paski. Marynarki drelichowe bia³e,
jakieœ letnie drelichy oficerskie z czasów kajzera Wilhelma. Na rêkawach opaska bia³a z czerwonym krzy¿em. P³aszcz w paski z tak¹ sam¹ opask¹ na rêkawie. Czapki z bia³ym denkiem i bia³ym otokiem, i napisem z przodu na otoku
czerwonymi literami: „Häftlingsarzt”. Oczywiœcie i my, i nasze otoczenie traktowa³o to jako specjaln¹ szykanê. Pocz¹tkowo wiêŸniowie wybuchali œmiechem na nasz widok. Co z³oœliwsi obchodzili nas dooko³a dla odczytania d³ugiego napisu.
Potem zaprowadzono nas do tzw. obozu jeñców rosyjskich, który nazywano potocznie Russenlager. Obóz ten stworzono wewn¹trz obozu koncentracyjnego, poprzez przedzielenie obozu, prowizorycznie zbudowanym p³otem
z drutu kolczastego, na dwie czêœci. Na Lagerstrasse by³a brama przejœciowa,
strze¿ona, ale ma³o u¿ywana. Zasadniczo kontakt miêdzy poszczególnymi
obozami by³ zakazany, dozwolony jedynie dla zatrudnionych tam i dla SSmanów. W odró¿nieniu od obozu wiêŸniarskiego, który sk³ada³ siê wy³¹cznie
z ma³ych baraków przystosowanych dla 150 ludzi (5 baraków mieszkalnych,
1 barak biurowy, 1 kuchenny i 2 rewirowe), obóz jeniecki sk³ada³ siê wy³¹cz59
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nie z baraków du¿ych, tzw. 350-osobowych. By³o ich w sumie 4 oraz 1 w budowie. Kuchnia by³a wspólna. Podzielenie obozu na dwie czêœci mia³o miejsce w paŸdzierniku 1941 roku. Wtedy, w dniach 16 i 17 paŸdziernika, przyby³o 2500 jeñców rosyjskich.

Krótka historia obozu
w Gross-Rosen
Obóz koncentracyjny w Gross-Rosen zosta³ za³o¿ony 2 sierpnia 1940 roku
jako ma³e komando robocze obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Przywieziono wtedy samochodami 100 wiêŸniów. By³o wœród nich 98 Polaków.
Nazwa tego obozu brzmia³a: KL Sachsenhausen. Arbeitslager Gross-Rosen.
Tak by³o do 31 kwietnia 1941 roku. Co pewien czas komando uzupe³niano
nowymi wiêŸniami i mimo œmiertelnych ubytków stan komanda stale wzrasta³. Do 31.04.1941 roku zmar³o ³¹cznie 175 osób. Stan na dzieñ 1 maja 1941
wynosi³ 360 wiêŸniów. Wydano im nowe numery od 1 do 360 i Gross-Rosen
sta³ siê nowym samodzielnym obozem koncentracyjnym. Powsta³ on przy kamienio³omach w Gross-Rosen, Deutsche Erd- und Steinwerke, które by³y w³asnoœci¹ SS, i w za³o¿eniu mia³ byæ obozem ciê¿kiej pracy karnej.
Wtedy by³ to jeszcze obóz ma³y i nieznany. WiêŸniowie, poza prac¹ w kamienio³omach, budowali coraz to nowe baraki i poszerzali obóz. Obóz wzrasta³ i w latach 1944-1945 sta³ siê olbrzymim oœrodkiem pracy niewolniczej
i mordowni¹ wielu narodów.
W dniu mego przybycia do Gross-Rosen stan obozu waha³ siê w granicach
1000 wiêŸniów i oko³o 500-700 jeñców radzieckich. W czasie kiedy obóz by³
komandem roboczym Sachsenhausen, od 2.08.1940 do 31.04.1941 r. zmar³o
i zginê³o w obozie 175 wiêŸniów, a oko³o 120 muzu³manów zosta³o odes³anych do Dachau. Na koniec 1941 roku najwy¿szym numerem w obozie by³
1487. W ci¹gu 1942 r. przyby³o wielu nowych wiêŸniów i w grudniu 1942
roku najwy¿szy numer obozowy wynosi³ 6820. Zmar³o w 1942 r. oko³o
3241 wiêŸniów. ¯yj¹cych w obozie na koniec roku by³o niewiele ponad 3000,
z tego co najmniej 800 chorych. W ci¹gu 1943 roku stan numerowy obozu
wzrós³ do oko³o 15 000. W obozie by³o jednak tylko oko³o 4500 wiêŸniów,
z czego oko³o 1500 chorych. Ponadto oko³o 1000 ludzi by³o ju¿ w 4 komandach roboczych. Pewna czêœæ zosta³a wys³ana w stanie wycieñczenia do innych obozów, ale oko³o 53% ju¿ nie ¿y³o.
Lata 1940 i 1941 poch³onê³y ¿ycie 449 wiêŸniów i oko³o 2400 jeñców radzieckich. Nastêpne lata by³y znacznie gorsze. W 1942 i 1943 roku liczba œmiertelnych ofiar obozu przekracza³a 50% stanu obozu, natomiast w 1944 roku
ciê¿ar ludobójstwa przeniós³ siê na podobozy. ¯ycie w obozie macierzystym
sta³o siê ³atwiejsze.
60

KL Gross-Rosen
Odwrotnie przedstawia³a siê sprawa egzekucji. W latach 1940 i 1941 by³y
one bardzo rzadkie. W roku 1942 egzekucje, jako nastêpstwo wyroku Gestapo czy Sondergericht stawa³y siê coraz czêstsze i by³y wykonywane zarówno
na wiêŸniach, jak te¿ osobach cywilnych dostarczanych z zewn¹trz. W 1943
i 1944 sta³y siê one zjawiskiem normalnym, prawie codziennym. Ka¿dego
dnia grupka skazañców, wywo³ywana najczêœciej podczas apelu rannego, odchodzi³a w kierunku krematorium. Na osobach przywo¿onych z zewn¹trz, jak
wiêŸniowie cywilni, ¿o³nierze itd., wyroki wykonywano strza³em w ty³ czaszki (Genickschuss) lub nawet przez powieszenie. Zdaje siê, ¿e w Gross-Rosen
z upodobaniem stosowano podawanie do picia truj¹cych substancji, prawdopodobnie roztworów cyjankali. Wprowadzili to do praktyki obozowej lekarze
SS Entress i Babor.
W latach 1940-1942 wiêŸniowie pracowali zasadniczo w kamienio³omach
i przy budowie obozu. Prace niezwykle ciê¿kie. Praca w kamienio³omach i praca przy budowie obozu na kamienistym zboczu górskim by³y bardzo wyczerpuj¹ce. Ka¿d¹ drogê trzeba by³o wyr¹baæ w kamieniu, ka¿de przejœcie i zejœcie – to kamienne schodki, ka¿dy plac pod budowê mia³ formê kamiennych
tarasów. A potem trzeba by³o nawoziæ ziemiê, zak³adaæ zieleñ. W takim terenie wszelkie prace kanalizacyjno-instalacyjne tak samo by³y bardzo utrudnione. W tych latach ca³y obóz, to by³o jedno wielkie komando kamieniarskie
i ka¿dy, oficjalnie czy poza prac¹, mia³ z tym do czynienia.
Obóz Gross-Rosen by³ ciê¿szym obozem ni¿ Oœwiêcim. Mo¿e nie poch³on¹³
on tyle ofiar masowego ludobójstwa, bo nie by³ tak ukierunkowany, ani nie
mia³ urz¹dzeñ do tego. By³ nastawiony na wyniszczanie ciê¿k¹ prac¹ i g³odowym wy¿ywieniem. Do tego dochodzi³y trudne warunki klimatyczne i inne,
a zw³aszcza strukturalno-administracyjne. Ju¿ samo zakwaterowanie w nieszczelnych, nie ogrzewanych drewnianych barakach by³o gorsze. Wyposa¿enie w wodê i kanalizacjê by³o póŸniejsze i gorsze. Wy¿ywienie, moim zdaniem, by³o tak¿e gorsze. Rozkradanie jedzenia by³o wiêksze ni¿ w Oœwiêcimiu. Rozkradano ¿ywnoœæ wszêdzie: po drodze, z magazynów, z kopców,
z kuchni. Zw³aszcza w kuchni. Kucharze mieli spó³ki z obieraczami kartofli
i znika³a st¹d zw³aszcza ¿ywnoœæ w postaci t³uszczu, koñskiej kie³basy i tzw.
dodatków. Wielokrotnie stwierdza³em, ¿e do kot³a zamiast 10 czy 15 kostek
margaryny idzie jedna, a najwy¿ej trzy, ¿e porcje dodatków zani¿ane s¹ w kuchni lub u blokowych do po³owy i wiêcej, i nie mo¿na by³o dojœæ nigdy sprawiedliwoœci. Z kuchni wiêŸniarskiej kradli wszyscy. Kot³y zupy oficjalnie by³y
wo¿one dla œwiñ. SS-mani maj¹cy psy, jak Thumann, lekarze obozowi, oficjalnie posy³ali na kuchniê po jedzenie dla psa i otrzymywali najlepsze czêœci
miêsa itd. Kucharze kradli i handlowali z kapami. Blokowi kradli dla swoich
kolegów Niemców, a tych w Gross-Rosen by³o bardzo du¿o. Oczywiœcie, nie
za darmo. Handlowali tym. Na blokach okradano w sposób prawie oficjalny.
By³y mniejsze chochle do wydawania zupy, mniejsze ³y¿ki do wydawania
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melasy, smalcu czy marmolady. Margarynê dzielono na wiêksz¹ liczbê porcji.
Oczywiœcie, te rzekomo ma³e iloœci, nawet 50 czy 100 kalorii, odbierane
co dzieñ wyg³odzonemu cz³owiekowi, powiêksza³y codzienny deficyt od¿ywczy organizmu i przyspiesza³y za³amanie.
Traktowanie w Gross-Rosen by³o z³e. Przyk³ad szed³ z góry. Thumann by³
nienormalnym sadyst¹. Obrazuje to doskonale ten, niespotykany w innych
obozach, jego rytualny codzienny spacer lustracyjny przez obóz, w otoczeniu
odgórnej œwity. Niesiono za nim, jak atrybuty jego nieograniczonej w³adzy,
koz³a do wymierzania kary ch³osty i zapas bykowców. Podobnie zachowuje
siê jego naœladowca i wierny uczeñ, Rapportführer Eschner. Chyba nawet przeœcign¹³ mistrza. Podstêpny, chytry, a przy tym posiadaj¹cy œrednie wykszta³cenie, wypracowuje sw¹ metodê. Wszystko opracowuje z góry. Ofiarê hipnotyzuje przeszywaj¹cym wpatrywaniem siê i kr¹¿eniem dooko³a, pora¿a trwog¹.
Kiedy ju¿ siê nasyci strachem ofiary, nastêpuje seria nokautuj¹cych ciosów.
To przecie¿ jest ³atwe. Wiêzieñ nie mo¿e siê nawet zas³oniæ. W obozie ma ca³¹
sieæ szpiclów. To nie jest trudne. Bardzo du¿o jest BV-erowskich wiêŸniów
niemieckich, a ka¿dy chcia³by w³adzy, ¿eby nie pracowaæ i ¿reæ do syta. Tak
wiêc obaj odgórni w³adcy obozu Gross-Rosen nie wstydzili siê na co dzieñ
osobiœcie uczestniczyæ w akcjach mordowania i bicia, co przecie¿ dla podoficera i oficera by³o czynem niezbyt pochlebnym. Ten odgórny przyk³ad rzutowa³ na ca³y obóz. Tak samo podchodzili do sprawy ni¿si SS-mani, jak
Blockführerzy, tak te¿ robili kapowie, blokowi i ich pomocnicy. Bicie, terror
i mord na ka¿dym kroku. Liczba zabitych codziennie w komandach i na blokach by³a czêsto wy¿sza ni¿ liczba zmar³ych tego dnia w rewirze.
W Gross-Rosen nie stosowano na wiêksz¹ skalê ludobójstwa chorych i zmuzu³mania³ych wiêŸniów. Nie by³o jeszcze do tego odpowiednich urz¹dzeñ.
W pierwszej po³owie 1944 roku rozpoczêto budowê 2 komór gazowych, jednak w ba³aganie spowodowanym ewakuacj¹ Majdanka, a potem Oœwiêcimia,
nie ukoñczono tej budowy. Ale i w Gross-Rosen ju¿ w zimie 1941/1942 stosowano zabijanie jeñców radzieckich za pomoc¹ podstêpnego podawania im
do picia kropli „nasercowych”, z³o¿onych z roztworów soli cyjanowych, po
których œmieræ nastêpowa³a w ci¹gu kilkudziesiêciu sekund. Mówi o tym
w swoich zeznaniach przed s¹dem, w 1960 r. w Hamburgu, Oberscharführer
Layer, z by³ej za³ogi SS w Gross-Rosen. To zabijanie zosta³o wprowadzone
przez lekarza SS Friedricha Entressa, a kontynuowane by³o przez drugiego
Lagerarzta Kurta Babora. Ale i w tym obozie chodzi³y s³uchy, ¿e jesieni¹ 1941
roku robiono próby z zabijaniem chorych na rewirze, podobnie jak w Oœwiêcimiu. Opowiada³ mi o tym by³y sanitariusz rewirowy Stanislaus Krause, Niemiec i BV-er. Ja osobiœcie znam tylko jeden przypadek zabicia 10 chorych na
gruŸlicê, za pomoc¹ zastrzyków fenolu, które w krematorium w Gross-Rosen
wykona³ SS-Hauptscharführer Dehnel. Sam wyda³ decyzjê, bez powiadamiania Lagerarzta, i sam wykona³ zastrzyki. By³o to w koñcu wrzeœnia 1943 roku.
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Profesor Kornel Gibiñski, jako jedyny spoœród lekarzy rewirowych w GrossRosen, podaje, ¿e w podobozie Bautzen jeden z Blockführerów, dla popisywania siê przed kolegami, mordowa³ muzu³manów zastrzykami fenolu do cisterna
magna cerebri. Na szersz¹ jednak skalê masowego sztucznego ludobójstwa na
co dzieñ w Gross-Rosen nie stosowano.

Obóz jeniecki w Gross-Rosen
Do Gross-Rosen jeñcy radzieccy przybyli transportem kolejowym w dniach
16 i 17 paŸdziernika 1941 roku. Przybyli ze stalagu VIII F nr 318 w Lamsdorf
ko³o Opola. Opowiadali o bardzo trudnych tam warunkach bytowania pod
go³ym niebem. W Gross-Rosen umieszczono ich w odgrodzonej czêœci obozu, gdzie znajdowa³y siê 4 du¿e nowo wybudowane baraki oraz 1 w budowie,
o numerach 6, 7, 8, 9 i 10. W baraku 6, w tzw. umywalni wstawiono kadŸ
¿elazn¹, o wymiarach 120 x 150 cm i wysokoœci 120 cm. KadŸ ta, po wype³nieniu wod¹ z dodatkiem lizolu, s³u¿y³a do k¹pieli jeñców. Na dworze ich
rozbierano i strzy¿ono, a potem k¹pano po 6-10 ludzi na raz. Tylko w baraku
nr 6 by³y drewniane trójeta¿owe ³ó¿ka, inne baraki by³y bez ³ó¿ek. Czêœæ baraku 10, jedno skrzyd³o, by³o przeznaczone na rewir.
Na terenie obozu jenieckiego znajdowa³a siê druga, tzw. tylna brama obozowa (Hintertor). Tamtêdy mo¿na by³o przejœæ do koszar i czêœci zamieszkanej przez SS, do kamienio³omów i do krematorium. Jeñców t¹ bram¹ wyprowadzano do pracy i w nieznane, np. do likwidacji.
Nadzór nad obozem jenieckim w Gross-Rosen objê³a komendantura obozu koncentracyjnego. Nie by³o oddzielnego dozoru Wehrmachtu. Poniewa¿
Wehrmacht dostarcza³ tych jeñców do obozu, st¹d powsta³y mylne zapodania.
Kierownikiem obozu zosta³, oczywiœcie, Lagerführer Thumann. Rapportführerem obozu jenieckiego i 2. Rapportführerem obozu zosta³ Eschner, który by³
wtedy jeszcze prostym SS-manem, rozpoczynaj¹cym swoj¹ karierê obozow¹.
Blockführerami w tym obozie zostali Rottenführerzy: Juchelek, Klütsch,
Bartsch, Schrammel. Na tylnej bramie pe³nili oni na zmianê s³u¿bê wachmana, poza tym s³u¿bê pe³ni³ tam jeszcze Rottenführer Hanke i Unterscharführer
Gallasch. SDG w obozie jenieckim i wiêŸniarskim by³ tylko jeden, SS-Unterscharführer Fritz Schultze lub Kurze. Czêsto nazwisko to myli siê z dentyst¹
SS-Untersturmführerem Kurze. Lagerälteste i blokowym bloku 6 by³ jeden
z najpodlejszych bandytów, BV-er Georg Prill. Blokowym bloku 7 by³ elegancki BV-er Emil Radke. Obaj zreszt¹ byli homoseksualistami, ale swych
ró¿owych znaczków nie nosili. Innych blokowych nie znam. Gdy przyby³em
do obozu ju¿ tylko dwa bloki by³y czynne. Na blokach 6 i 7 znajdowa³o siê
24 grudnia 1941 r. jeszcze niewiele ponad 500 jeñców, a w rewirze ponad 100.
W obozie tym panowa³ bardzo ostry rygor, utrzymywany przy pomocy
dobrze od¿ywionych stubendienstów. Nocami podobno odbywa³y siê orgie
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homoseksualne. Do tutejszych blokowych przychodzili koledzy z drugiego
obozu. Ofiary po prostu mordowano. Niejednokrotnie rano dostarczano zw³oki m³odych ludzi z po³amanymi obojczykami, zadeptanych na œmieræ. Do pracy przydzielano jeñcom najgorszych BV-erów za kapów. Stosowano te¿, dobieranych spoœród jeñców, vorarbeiterów (pomocników), ale trzeba ich by³o
czêsto zmieniaæ za nieudolnoœæ w biciu. Bicie, krzyki i terror towarzyszy³y
pracy. Pracowali wszyscy w kamienio³omach.
Powtórnych przes³uchañ, jak w Oœwiêcimiu, tu nie stosowano. Równie¿
na pocz¹tku spisywano bardzo pobie¿nie fragebogeny i kartoteki ewidencyjne. Spisywano to po blokach. Niemniej i tu by³y stosowane dalsze selekcje.
Prawdopodobnie na podstawie obserwacji lub szpiclowania, wybierano co pewien czas ludzi, którzy mieli wiêkszy pos³uch u kolegów. Nazywano ich sier¿antami albo komisarzami i pod pozorem transportu do innych obozów zabierano z obozu, zawsze ju¿ po zapadniêciu zmroku. Wychodzili tyln¹ bram¹,
a za nimi szed³ zwykle Lagerarzt ze swym SDG lub sam SDG. W te nocne
transporty przestali wierzyæ tak¿e i koledzy wyje¿d¿aj¹cych. By³o wiele istotnych przyczyn. Jeñcy znali siê dobrze, znali te¿ dobrze swoje umundurowanie. Zdarza³o siê, ¿e ktoœ potrzebowa³ zmiany spodni czy p³aszcza i otrzymywa³ z magazynu czêœæ umundurowania, któr¹ on rozpoznawa³ niezawodnie
jako w³asnoœæ kolegi, który wyjecha³ w transport. Ponadto przewo¿ono kilkakrotnie stosy umundurowania z krematorium do magazynów. Sk¹d siê tam
wziê³y mundury, jeœli do krematorium przewo¿ono jedynie nagie zw³oki, nikt
nie wiedzia³. Na prze³omie grudnia i stycznia by³em raz œwiadkiem takiej selekcji przed blokiem 6. Thumann i Eschner przechodzili przed pojedynczymi
szeregami jeñców i ruchem rêki wyznaczali co lepszych (jak mniema³em wówczas) do transportu. Kazano oczyœciæ siê i przygotowaæ do transportu. Jak siê
œciemni³o, zarz¹dzono blocksperê i wyprowadzono ich z obozu bram¹ tyln¹.
Potem w tym samym kierunku poszed³ Lagerarzt Babor z SDG Schultze. Czeka³em przed blokiem. Nie s³ysza³em ¿adnych strza³ów ani odg³osów. Nie wiem,
jak ich likwidowano. By³o ich kilkudziesiêciu, podobno 78.
Umundurowanie wydano jeñcom zaraz po przyjêciu i po k¹pieli. Podobnie
bieliznê. Nie stosowano szykan z umundurowaniem, jak w Oœwiêcimiu. Mundurów jenieckich nie wolno by³o u¿ywaæ wiêŸniom. Dopiero w 1944 roku, po
wymalowaniu farb¹ olejn¹ pasów, wydawano je wiêŸniom. Bielizna i buty jeñców radzieckich w znacznej czêœci by³y w dobrym stanie. Zw³aszcza buty by³y
lekkie i mocne. Jeñcy ginêli gwa³townie, ubiory te zostawa³y. Nied³ugo prawie ca³y obóz chodzi³ w rosyjskich butach i bieliŸnie, buty z cholewami nosili
wy³¹cznie kapowie.
Od pierwszego dnia po przybyciu jeñców radzieckich do obozu Gross-Rosen
zapanowa³ nies³ychany terror, krzyki, bicie i mordercze tempo pracy, przy g³odowych racjach ¿ywnoœciowych. Ju¿ w pierwszym dniu, podczas przyjmowania wiêŸniów, zginê³o od bicia 20 osób. W nastêpne dni ginê³o 25 do 100 osób
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dziennie. Tak podaje jeden z nich, Igor Gurewicz, który ocala³ jedynie dlatego, ¿e by³ potrzebny jako t³umacz. Œmiertelnoœæ w jenieckim obozie by³a ponad 10 razy wiêksza ni¿ w obozie wiêŸniarskim. Wszyscy byli przekonani, ¿e
jeñców przys³ano tu na wykoñczenie. Zatrudniono ich wy³¹cznie w kamienio³omach, przy najciê¿szych pracach. Nie wolno by³o zatrudniaæ ich przy ¿adnych urz¹dzeniach mechanicznych. Zawsze po pracy musieli nosiæ do obozu
ciê¿kie kamienie do dalszej rozbudowy obozu.
Wy¿ywienie jeñców by³o jeszcze gorsze od wy¿ywienia wiêŸniów. Zmniejszone by³y racje chleba, zupy gorsze i bardziej wodniste. Rano 500-gramowa
chochla zupy avo. W po³udnie oko³o 600 gram cienkiej zupy brukwiowej, wieczorem oko³o 175 gram chleba (jeden bochenek 1400-gramowy komiœniaka
na 8-10 ludzi) oraz pó³ litra ciemniejszego p³ynu nazywanego kaw¹ lub nieco
jaœniejszego nazywanego herbat¹. Do tego dochodzi³y piêæ razy w tygodniu
nastêpuj¹ce dodatki: pó³ ³y¿ki marmolady, tj. 25 gram, lub 10-15 gram margaryny, tj. kostka 500-gramowa margaryny na 30-50 ludzi. Obliczona kalorycznoœæ dzienna waha³a siê w granicach 750-850 kalorii.
Normy ¿ywieniowe dla jeñców radzieckich og³oszone w rozkazie OKW
z dnia 6.08.1941, by³y nastêpuj¹ce:
Na 28 dni, tj. 4 tygodnie, przyznaje siê jeñcom rosyjskim nastêpuj¹ce normy ¿ywieniowe: 6 kg chleba, 400 g miêsa, 440 g t³uszczu, 600 g cukru.
Zatem normy dzienne by³y nastêpuj¹ce:
200 g chleba á 1,78 kal. = 356 kal.
13 g miêsa á 1,6 kal. = 16 kal.
14,5 g t³uszczu á 7,62 kal. = 100 kal.
30 g cukru á 3,96 kal. = 120 kal.
Razem = 596 kal. przydzia³owych
Do tego doliczyæ mo¿na to, co maksymalnie jeniec móg³ jeszcze w jedzeniu swym otrzymaæ, a mianowicie:
oko³o 200 g kartofli á 0,78 kal. = 156 kal.
oko³o 200 g brukwi á 0,34 kal. = 70 kal.
oko³o 50 g m¹czki avo á 3 kal. = 150 kal.
Razem kalorii przydzielonych przez Wehrmacht i dodanych przez obóz
(praktycznie) mog³o byæ 596 + 370 = 966 kalorii dziennie.
Wiemy jednak ze smutnego doœwiadczenia, ¿e nawet te drobne przydzia³y
by³y jeszcze okradane i to z najwartoœciowszych produktów, a mianowicie
t³uszczu i cukru.
Szpital jeniecki, czyli tzw. rosyjski rewir, mieœci³ siê w po³owie du¿ego
baraku 10, w skrzydle po³udniowym. 24 grudnia 1941 chorych by³o ponad
100. £ó¿ek nie by³o. Obs³ugi sanitarnej ani ¿adnego wyposa¿enia nie by³o.
Nie by³o leków, nie stosowano ¿adnego leczenia. Wolno im by³o le¿eæ na
siennikach pod cienkim kocem, oczekuj¹c œmierci. Rany zawijano sobie przygodnie znalezionymi szmatkami lub kawa³kiem podszewki wyrwanej z mun65
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duru. Nie by³o ¿adnego wyposa¿enia, ¿adnego instrumentu, nawet termometru. Nie prowadzono ¿adnej dokumentacji, ani ksi¹¿ki stanu dziennego, ani
ksi¹¿ki zgonów.
Poszliœmy do rewiru wiêŸniarskiego, aby wyprosiæ nieco lekarstw i opatrunków. Trochê dali, ale raczej wyœmiewali siê z naszych cudacznych uniformów. W rewirze siedzieli na ciep³ych posadkach sami niemieccy bandyci, ledwo umiej¹cy siê podpisaæ. Wypowiadali siê autokratywnie na temat chorób
i leczenia, jak urodzeni lekarze. Uwa¿ali, ¿e tym czerwonym diab³om ruskim
nic siê nie nale¿y. To ju¿ wiele dla nich, ¿e Niemcy pozwalaj¹ im w spokoju
i pod dachem umieraæ. Nie by³o co rozmawiaæ.
Od blokowego Prilla, po d³u¿szych targach, otrzymaliœmy nale¿ny przydzia³ opa³owy, po 18 sztuk brykietu dziennie na piecyk w baraku. Niewiele
mogliœmy wiêc pomóc. Przebadaliœmy jednak wszystkich chorych. Nie stwierdziliœmy tyfusu plamistego, o którym siê wiele mówi³o. Ludzie po prostu byli
wyg³odzeni do ostatecznych granic. Istne szkielety poobci¹gane skór¹, niezdolne do jakiegokolwiek ruchu. Takich straszliwie wycieñczonych cieni ludzkich le¿a³o na pod³odze ponad 100. Jeœli ktoœ potrzebowa³ na stronê, podstawia³o siê mu kube³ i sadza³o siê go tam z wysi³kiem. Œmiertelnoœæ by³a zastraszaj¹ca. Oko³o 25 na dobê. Po prostu co chwilê ktoœ po cichu umiera³. Ponadto codziennie znoszono zabitych lub zmar³ych z bloków. Niektórzy byli, co
od razu by³o widaæ, zabici, zaduszeni, zadeptani na œmieræ. Z pracy przynoszono te¿ codziennie takich samych. Pobici, zdeptani, z po³amanymi ¿ebrami.
Nie by³o nawet komu meldowaæ, do nas nikt nie przychodzi³, ani lekarz, ani
SDG. Meldunki za nas prowadzi³ Prill. My tylko stawaliœmy na lewym skrzydle do apelu, jako komandiert z drugiego obozu. Rapportführer Eschner chodzi³ zadowolony. W Gross-Rosen by³o wówczas tylko ma³e polowe krematorium. Ulega³o ono bardzo czêsto awarii i mia³o znaczne przestoje. Wydolnoœæ
tego piecyka wynosi³a 30 do 40 zw³ok na dobê. Nadmiernie eksploatowane
psu³o siê. Krematorium by³o dlatego przepe³nione zw³okami, które co pewien
czas wywo¿ono w nieznanym kierunku. Po wojnie kontrola ksi¹g kremacyjnych przy krematorium cmentarnym w Legnicy ujawni³a, ¿e spalano tam tak¿e zw³oki jeñców wojennych z obozu w Gross-Rosen w grudniu 1941 i styczniu 1942 roku. Z zapisów tych wynika, ¿e kremowano tam nastêpuj¹ce liczby
zw³ok w dniach: 15.12.41 – 46, 18.12.41 – 106, 23.12.41 – 127, 30.12.41 –
256, 5.01.42 – 177, 12.01.42 – 80, 13.01.42 – 74, 25.01.42 – 40, 30.01.42 –
52. Razem w grudniu 1941 i styczniu 1942 spalono tam 958 zw³ok jeñców
rosyjskich z obozu w Gross-Rosen.
Nied³ugo po Nowym Roku 1942, w ka¿dym razie jeszcze kilka dni przed
komisj¹ lekarsk¹ z Berlina, która by³a w obozie 19 i 20 stycznia, a wiêc na pewno w pierwszej po³owie stycznia, nast¹pi³o wydarzenie, które na zawsze pozosta³o w mojej pamiêci. Po apelu wieczornym przyszli z obozowego rewiru
nastêpuj¹cy niemieccy sanitariusze: kapo rewiru Hermann Lösche BV oraz
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sanitariusze (niemieccy, mimo polskich nazwisk) Franz Grabowski BV, Bruno Saroki BV, Stanislaus Krause BV. Z polecenia Lagerarzta Babora, Lösche
kaza³ nam natychmiast przejœæ do rewiru wiêŸniarskiego i przespaæ siê na
wolnych ³ó¿kach. W drodze minêliœmy siê z id¹cymi do rosyjskiego obozu
Lagerarztem Kurtem Baborem, SDG Schultzem lub Kurzem i Rapportführerem Eschnerem. SDG Schultzego pomawiano ju¿ wówczas o podawanie chorym trucizny, po której umierali. Podobno stosowa³ to szczególnie w stosunku
do tych chorych, którzy mieli z³ote zêby. Mam wra¿enie, ¿e chodzi³o tu o próby z uœmiercaniem chorych, podobnie jak i w Oœwiêcimiu jeszcze w czerwcu,
po wybuchu wojny z ZSRR. Widocznie takie by³o zarz¹dzenie dla obozów,
gdzie mia³y trafiæ transporty jeñców radzieckich. Potem, w lutym 1942, SDG
Schultze odszed³. Wyra¿ano siê o nim Ÿle. Zw³aszcza Ÿle mówi³ o nim Lagerzahnarzt Untersturmführer Kurze. Mówiono o nim jako o z³odzieju i bandycie. Mia³ podobno mieæ proces.
Nie przeczuwaliœmy wtedy, co siê stanie. W rewirze ogólnym mogliœmy
nieco dowiedzieæ siê od innych sanitariuszy niemieckich o stosunkach i warunkach tam panuj¹cych. W rewirze wtedy nie pracowa³ jeszcze ani jeden Polak.
Najbardziej rozmowny by³ stary Adolf (nazwiska nie pamiêtam), emerytowany ¿o³nierz Legii Cudzoziemskiej, naturalizowany Francuz. Z ¿o³niersk¹ szczeroœci¹ opowiedzia³ mi wiele spraw zakulisowych, które potem mi siê przyda³y. Poza tym by³ on prawie jedynym niemieckim sanitariuszem, któremu nie
mam wiele do zarzucenia. By³ gadatliwy, ale sw¹ robotê wykonywa³ po ¿o³niersku i pracowa³ pilnie i dobrze.
Nastêpnego dnia poszliœmy na apel ranny do jenieckiego obozu. W naszym rewirze nie zastaliœmy nikogo. Natomiast w drugim skrzydle tego samego baraku zastaliœmy stosy nagich zw³ok, prawie dwa razy wiêcej ni¿ mieliœmy chorych. Na wierzchu i tu¿ przy drzwiach sypialni, bo w tagesraumie nie
by³o nikogo, le¿eli nasi chorzy, co poznawaliœmy po twarzach i po opatrunkach. Nie widaæ by³o ¿adnego gwa³townego dzia³ania. Nie by³o oznak bicia,
nie by³o œladów po zastrzykach. Ale nie by³o te¿ oznak spokojnej œmierci.
Wszystkie zw³oki le¿a³y jakby powyginane, z grymasem bólu na twarzy, zw³oki
lekko sine jak przy duszeniu, oczy otwarte robi³y niesamowite wra¿enie. Podczas apelu okaza³o siê, ¿e liczba jeñców znacznie zmala³a i wynosi³a ju¿ jedynie oko³o 100 ludzi. By³a cisza, nikt nie rozmawia³. Wszystkie twarze by³y
skupione i przygnêbione. Tego dnia do pracy nie poszli. Jedni sprz¹tali œnieg,
bo w nocy napada³o, inni, kilkadziesi¹t osób, wywozili na saniach zabitych
kolegów do krematorium. Mówili, ¿e tam ca³e góry zw³ok czekaj¹ na spalenie. ¯egleñ, który nadzorowa³ wywo¿enie zw³ok stwierdzi³, ¿e by³o ich ponad 220. Nied³ugo potem przyszed³ do mnie, pod pozorem porady lekarskiej,
niemiecki sanitariusz Stanislaus Krause. Mimo polskiego imienia i nazwiska,
nie mówi³ po polsku. By³ niemieckim przestêpc¹ pospolitym, jako z³odziej
mieszkaniowy. Rozumia³ natomiast i mówi³ trochê po rosyjsku. Nie wiem sk¹d
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pochodzi³. Pracowa³ jako sanitariusz w rewirze, ale potem, na w³asn¹ proœbê,
odszed³ do pracy w komandzie, twierdz¹c, ¿e siê do pracy sanitarnej nie nadaje. Przyszed³ i opowiedzia³ mi, jak to siê odby³o. Nie wyra¿a³em wtedy o tym
w³asnej opinii, poniewa¿ nie zna³em jeszcze cz³owieka i nie wiedzia³em po co
mi to opowiada, tym bardziej, ¿e lekarz niemiecki odes³a³ nas, abyœmy nie
byli œwiadkami.
Najpierw Lagerarzt Babor, w obecnoœci Lagerführera Thumanna i Eschnera, dokona³ przegl¹du wszystkich jeñców przed blokiem 6, wyselekcjonowa³
ponad 120. Zaprowadzono ich do rewiru i w tagesraumie kazano rozebraæ siê
do naga, do badania lekarskiego. Potem przechodzili nago pojedynczo do drugiego skrzyd³a, gdzie siedzia³ Lagerarzt Babor ze s³uchawkami na szyi. Przyk³ada³ s³uchawkê do serca i dysponowa³ ile kropli lekarstwa nale¿y jeñcowi
podaæ. Zwykle dysponowa³ 30 kropli. Wtedy Hermann Lösche nalewa³ z buteleczki oko³o pó³ ³y¿eczki jakiegoœ p³ynu i dla przekonania siê, ¿e krople zosta³y po³kniête, zapytywa³ jeñca o nazwisko. Familia? Kiedy ten odpowiedzia³,
dwóch sanitariuszy bra³o go pod rêce i wyprowadza³o za drzwi do sypialni,
gdzie uk³adali go na pod³odze i tak dogorywa³. Podobno nikt nic nie krzycza³,
wyszczerza³ zêby, rozk³ada³ rêce i z grymasem na twarzy umiera³. Œmieræ nastêpowa³a po kilkudziesiêciu sekundach. W ten sposób, po zabiciu ponad 120
jeñców doprowadzonych z bloku, pod pozorem badania przyprowadzono i zabito wszystkich chorych z rewiru. Trwa³o to ponad 2 godziny. Nie wie, co to
by³ za p³yn. Dostarczy³ go z SS-rewiru SDG. Przyniós³ go w okr¹g³ej 1-litrowej butelce, z nalepk¹ fabryczn¹ – sympatol. Tak¹ butelkê widywa³em póŸniej
niejednokrotnie u Lagerarzta lub SDG, zw³aszcza gdy szli do krematorium lub
wracali stamt¹d po wykonaniu wyroku. By³a to butelka 1-litrowa, okr¹g³a,
podzielona wrêbami o szerokoœci 1 cm na trzy równe czêœci. Na œrodkowej
czêœci mieœci³a siê fabryczna etykietka kropli nasercowych, z napisem sympatol. Poniewa¿ widywa³em tak¹ butelkê przez ponad rok i w tym czasie zmienia³y siê te butelki, i by³y nowe z nowymi takimi samymi etykietkami, mam
prawo przypuszczaæ, ¿e trucizna ta musia³a byæ dostarczana w gotowym do
u¿ycia stanie. Wydaje mi siê, ¿e w Gross-Rosen przewa¿aj¹ca czêœæ wyroków
by³a wykonywana w³aœnie w ten sposób, przez podawanie trucizny, a nie za
pomoc¹ zastrzyków. Mia³ to byæ silny roztwór cyjankali. Ka¿dy obóz mia³
swoj¹ w³asn¹ specyfikê zabijania. Potwierdza to zeznanie SS-Unterscharführera
Layera z za³ogi Gross-Rosen, z³o¿one w s¹dzie w Hanowerze w 1960 roku, ¿e
w Gross-Rosen stosowano zabijanie za pomoc¹ trucizn doustnych.
W ten sposób rewir jeniecki zosta³ w³aœciwie zlikwidowany. Ogólna liczba
pozosta³ych jeszcze przy ¿yciu jeñców spad³a do oko³o 100. Zostali oni teraz
zatrudnieni przy l¿ejszych pracach i otrzymali wy¿ywienie nieco lepsze, w ka¿dym razie takie samo jak wszyscy wiêŸniowie. W rozkazie na apelu zabroniono bicia ich, tak jakby przedtem robili to wbrew rozkazowi. Nieco od¿yli. Do
nas przychodzili czasem po poradê, ale jak ognia bali siê le¿enia w rewirze.
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Wróci³o do nich ¿ycie i radoœæ. Chodzi³em nieraz na ich blok, pos³uchaæ ich
piêknych œpiewów.
Abyœmy nie pró¿nowali, zatrudniono nas z dr. ¯egleniem przy sprz¹taniu,
zamiataniu i odœnie¿aniu obozu jenieckiego. Byliœmy nadal odizolowani od
reszty obozu. Czasem przychodzili do nas, zw³aszcza do dr. ¯eglenia, bo jako
starszy wiekiem budzi³ zaufanie, po porady ró¿ni prominenci lagrowi, przewa¿nie na stanowiskach funkcyjnych. Najwa¿niejszym zajêciem dla nas sta³o
siê zorganizowanie w ci¹gu dnia kilku kartofli z pobliskich kopców i wyszukanie paru szczap, aby wieczorem po cichutku upiec je w piecyku.
Opowiadano nam, ¿e 19.01.1942 w obozie pracowa³a przez dwa dni komisja lekarska, z polecenia Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych w Berlinie,
w zwi¹zku ze wzmo¿onymi zachorowaniami na tyfus. Podobno by³y te¿ przypadki wœród SS. Komisja ta posiada³a nastêpuj¹cy sk³ad: Untersturmführer
Thumann, adiutant komendanta obozu Oberscharführer Rudolf Suttrop, Lagerarzt Untersturmführer Kurt Babor i przedstawiciel Inspektoratu SS-Obersturmführer Kurt Menecke. Komisja ta przeprowadzi³a selekcjê w obozie. By³a
to ju¿ druga selekcja. Pierwsza by³a w czerwcu 1941 roku. Wtedy odes³ano
104 chorych wiêŸniów do Dachau. Obecnie wybrano z tym samym przeznaczeniem 214. Nie wyjechali oni jednak od razu. Prawdopodobnie przeszkodzi³a w tym, zarz¹dzona przez Berlin, kwarantanna ca³ego obozu na 6 tygodni, z powodu zagro¿enia tyfusem plamistym. Potem z dalszej korespondencji wynika³o, ¿e wyznaczeni maj¹ wyjechaæ do Bernburga i drog¹ korespondencyjn¹ ustalono termin na 18 marca. Wyjecha³o ich wtedy tylko 127, gdy¿
inni wrócili do pracy lub w miêdzyczasie pomarli. Oczywiœcie nikt z nas wtedy nic nie wiedzia³ jeszcze, ¿e jad¹ do zak³adów eutanazyjnych, ani o tym,
co tam siê dzia³o.
Od 1 lutego zarz¹dzono niespodziewanie 6-tygodniow¹ kwarantannê obozu. Zmieniono z dnia na dzieñ Lagerarzta. Dok¹d odszed³ Babor, nie wiem.
Nowy lekarz obozowy, w randze Obersturmführera, nazywa³ siê Schmits lub
Schmiedt. By³ on na okres kwarantanny najwy¿sz¹ w³adz¹ obozow¹. Odbywa³y siê ci¹gle jakieœ przegl¹dy lekarskie. Izolacja miêdzy obozami zosta³a
zaostrzona. Po obozie chodzi³ tylko Lagerarzt ze swoimi pomocnikami. Innym SS-manom nie wolno by³o wchodziæ do obozu. U nas, jeñców przeniesiono na dalszy blok nr 7, przesuniêto druty i barak 6 ze sw¹ s³ynn¹ kadzi¹ do
k¹pieli udostêpniono dla k¹pieli ca³ego obozu. Rozpoczê³a siê dezynfekcja
i odwszawianie ca³ego obozu. WiêŸniowie i jeñcy ca³ymi dniami czyœcili siê,
iskali i wtedy naprawdê w obozie ma³o by³o wszy. Do zabiegów przychodzi³y
bloki po kolei. W barakach pozostawiano ubrania i koce roz³o¿one przewa¿nie na pod³odze i na siennikach. Ludzie nago przychodzili do bloku 6. Tam
ich strzy¿ono, k¹pano, nacierano cuprexem itd. Tymczasem baraki, po zaklejeniu okien i drzwi, by³y przegazowywane za pomoc¹ spalania jakiegoœ preparatu siarkowego, mocno cuchn¹cego. Baraki z desek, budowane bez odpo69
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wiedniego uszczelnienia, nie mog³y zagwarantowaæ w³aœciwego przegazowania. Po dezynfekcji nadal stwierdzano na blokach insekty, zw³aszcza w poœcieli, tzn. w kocach. K¹piel w s³ynnej grossroseñskiej kadzi by³a mocno problematyczna. Do tej olbrzymiej kadzi wlewano 1 kocio³ z kuchni gor¹cej wody,
a resztê dolewano zimnej. Tak wiêc woda w sumie by³a zimna, myd³o Rif pod³e
i niepieni¹ce. Do wody dolewano zaœ jakiœ czarny cuchn¹cy p³yn, z braku lizolu. P³yn ten nie rozpuszcza³ siê w wodzie, osiada³ na skórze i k¹pi¹cy siê
wychodzili z cuchn¹cymi cresolem plamami na ciele. Taka dezynfekcja trwa³a oko³o 2 tygodni. Potem w ten sam sposób przeprowadzono dezynfekcjê jenieckiego obozu.
Kwarantanna obozu nie trwa³a pe³nych 6 tygodni, jedynie nieco ponad cztery. W sumie trochê ludzie wypoczêli. Œmiertelnoœæ w obozie zmala³a, z przeciêtnej poprzednio do 3 osób dziennie do 1 osoby dziennie w lutym. Mówiono wówczas, ¿e podczas kwarantanny wytruto wtedy wszystkich chorych na
tyfus. Nie wydaje mi siê to prawd¹. Wed³ug mnie, infekcja w SS zosta³a sk¹din¹d zaci¹gniêta, a w obozie jeszcze wtedy tyfusu plamistego nie by³o. Dopiero zapanowa³ on na prze³omie 1942 i 1943 roku. Nie mog³em dojœæ prawdy
nawet i póŸniej, kiedy ju¿ pracowa³em w rewirze. Wtedy nie prowadzi³o siê
jeszcze ¿adnej ksiêgi zgonów. Posy³ano jedynie codziennie do SS-rewiru kartkê
ze spisem zmar³ych. Nawet nie wpisywano przyczyn zgonów. Tam robili to
sami. Zajmowa³ siê tym w SS-rewirze niemiecki wiêzieñ polityczny Werner
Jacobi. W Gross-Rosen prowadzono uproszczony sposób meldowania o zgonach, bez tak wielu drobiazgowych opisów, jak to czyniono w Oœwiêcimiu.
W pierwszej dekadzie marca wszystko wróci³o do normy, a ludzie poszli
do pracy. Jeñców zosta³o ju¿ tylko 89 i stan siê nie zmienia³. Pracy medycznej
nie mieliœmy w³aœciwie ¿adnej. Chodziliœmy nadal w swoich cudacznych ubraniach, a byliœmy zatrudniani przez blokowego Prilla do najgorszych i najbrudniejszych prac. Wywoziliœmy kub³y z nieczystoœciami (bloki jeszcze nie by³y
skanalizowane i w nocy u¿ywano kub³ów), zamiataliœmy ulice i wywoziliœmy
resztki œniegu. Z powodu naszych opasek i czapek, przy tej pracy byliœmy
wyszydzani i wyœmiewani. Pewnego dnia przy³apa³ nas Eschner, rzekomo
opartych tylko na ³opatach, a nie pracuj¹cych. Stwierdzi³, ¿e sabotujemy pracê i natychmiast powiód³ nas do karnego raportu do Thumanna. Sprawa wygl¹da³a groŸnie.
Pod drzwiami Thumanna kaza³ nam czekaæ, a sam wszed³ i coœ tam meldowa³. Umówiliœmy siê, ¿e bêdziemy tylko odpowiadaæ na pytania krótko, g³oœno i prosto oraz s³u¿biœcie siê meldowaæ. Wobec powy¿szego, kiedy nas zawo³ano, poprosi³em najpierw dla siebie i jeszcze jednego o pozwolenie wejœcia i dopiero kiedy skin¹³ g³ow¹, weszliœmy i rozpoczêliœmy s³u¿biste meldowanie. Thumann sta³ ko³o biurka i obserwowa³ nas. Potem podszed³ zwolna, uj¹³ nas za patki ko³nierzy i stukaj¹c naszymi g³owami o siebie zacz¹³ cichym sycz¹cym g³osem: Ihr verfluchte polnische Vögelchen! Ihr wollt nicht
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arbeiten? Ich werde euch was lernen! Ich werde euch was zeigen! Suka sta³a
obok niego i tylko czeka³a kiedy jej rozka¿e skoczyæ. Ale nie kaza³. Puœci³
nasze ko³nierze i zwracaj¹c siê do mnie zapyta³: Du Schwarze! Was machst du
eigentlich den ganzen Tag durch? Wyprê¿y³em siê i zameldowa³em, ¿e w³aœciwie przez ca³y dzieñ nic nie robimy. Zaskoczy³o go to i jeszcze raz zapyta³:
Was? was? Odpowiedzia³em, ¿e zgodnie z jego poleceniem zostaliœmy ubrani
i oznakowani do pracy jako sanitariusze lub lekarze, ale do tej pracy nas nie
dopuszczaj¹, ale ka¿¹ nam wynosiæ nieczystoœci i wykonywaæ najgorsze prace, a to nie jest na pewno polecenie pana Lagerführera. Poza tym z naszego
bloku nie zawsze przysy³aj¹ nam jedzenie i musimy kraœæ kartofle, ¿eby jeœæ.
Podszed³ teraz do ¯eglenia i zapyta³, czy to prawda. On potwierdzi³. Kaza³
nam wyjœæ. Us³yszeliœmy tylko, wychodz¹c, jak pyta³ Eschnera: Und was hast
du mir gemeldet?
Czekaliœmy pod drzwiami z 10 minut. By³a tam jakaœ g³oœna rozmowa, ale
nic nie zrozumieliœmy. W drodze powrotnej Eschner by³ z³y, ale nie odezwa³
siê ani s³owem, a od bramy odes³a³ nas jednym s³owem: Weg! Po po³udniu
przyszed³ Lagerältester Schaly Pickel i z polecenia Lagerführera zleci³ nam
now¹ pracê. Od jutra rana, od apelu do apelu, mamy spe³niaæ dodatkowe czynnoœci, a mianowicie obs³ugiwaæ tzw. Wachstuby przy bramach obozowych.
¯egleñ dosta³ bramê g³ówn¹, a ja tyln¹, gdzie ruch jest znacznie mniejszy.
Ponadto wieczorami, po apelu mieliœmy nadal wykonywaæ nasze czynnoœci
lekarskie w obozie jenieckim.
Teraz od rana do wieczora staliœmy w bramach obozowych, gotowi na ka¿de skinienie SS-mana na s³u¿bie. Zamiataliœmy wachsztubê, sprz¹taliœmy otoczenie, nawet czêsto czyœciliœmy Blockführerom buty. Jeden z nich, Hanke,
bauer ze wsi i strasznie g³upi cz³owiek, opowiada³ swoim kolegom i pokazywa³ wyczyszczone buty, i chwali³ siê, ¿e buty wyczyœci³ mu polski lekarz.
Nie mog³em wytrzymaæ i udaj¹c g³upiego powiedzia³em: Tak jest panie
Blockführer! Jak capo Prill ka¿e mi czyœciæ Scheissküsty, to zawsze mnie chwali, ¿e to dobrze robiê. By³by mnie chyba spra³, ale inni tak siê uœmiali, ¿e mu
biæ nie wypada³o. Od tego jednak czasu on jeden nie dawa³ mi ju¿ butów do
czyszczenia. Napatrzy³em siê przez trzy miesi¹ce tej ich pracy na bramie i z bliska ich postêpowaniu.
Najgorszymi w bramie byli Juchelek, Gallasch i Klütsch. Spokojniejsi
znacznie byli Bartsch, Hanke i Schrammel. Co dnia przy³apywano jednak po
kilku ludzi maj¹cych w kieszeni kawa³ek kartofla czy brukwi. Wtedy odbywa³o siê ciê¿kie bicie lub sport karny. Pracowa³em trzy miesi¹ce przy bramie
od strony krematorium. By³ to okres ciê¿kiego g³odu w obozie. Czêsto ca³e
komanda by³y przeszukiwane przy bramie. Nigdy nie widzia³em ani nie s³ysza³em o opisywanym przez niektórych autorów przenoszeniu niedopalonych
koœci lub innych odpadów z krematorium. Wed³ug mnie s¹ to rzeczy zmyœlo71
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ne. Natomiast czêsto widzia³o siê, jak komanda skrêcaj¹ce na trawê wyrywaj¹
j¹ a¿ z korzeniami i zjadaj¹.
Taki stan trwa³ do czerwca 1942 roku. Do obozu przybywa³y ju¿ coraz
czêstsze transporty nowych wiêŸniów, niektórzy po raz pierwszy, wprost z wiêzieñ. Dawniej takich transportów nie by³o. W obozie robi³o siê ciasno. Tymczasem w obozie jenieckim sta³y puste baraki. Chorych prawie nie by³o. Rewir zosta³ przeniesiony do bloku 8. Tam potworzono „lewe” warsztaty rzemieœlnicze: krawiecki, szewski i zegarmistrzowski. Warsztaty te pracowa³y
wy³¹cznie dla SS-manów, w tym i dla komendanta, i dla Lagerführera. Krawcy przewa¿nie nicowali i naprawiali mundury, przerabiali tak¿e ubrania cywilne, zapewne po zmar³ych. Dzia³o siê to jednak w g³êbokiej tajemnicy, przy
stale zamkniêtych drzwiach. A kiedy do warsztatu przychodzi³ sam Thumann
czy Eschner, przedtem wyrzucano wszystkich z bloku.
Do szewców i do zegarmistrza czasem zachodzi³em. Wiele dawniej s³ysza³em o wschodnich wyrobach skórzanych, ale to, co tam widzia³em zadziwi³o
mnie. Z odpadów skóry obozowych buciorów, ze starych teczek, torebek itd.
wyrabiali przecudowne balowe pantofelki. Widzia³em jak pracowicie ze œcinków skóry, przemyœlnie œcinanych, lepionych i prasowanych wykonywali artystyczne wyroby. Celowa³ w tym Gruzin Sasza, którego potem, w 1944 roku,
spotka³em w komandzie Dyhernfurth II. Tam za³o¿y³ on podziemn¹ organizacjê wojskow¹. Zegarmistrz z Leningradu Pietia wykona³ sobie ca³y warsztacik zegarmistrzowski, ³¹cznie z tokark¹ i wiertark¹, wszystko z bukowego
drewna. I to dzia³a³o. Przerabia³ i naprawia³ zegarki wszelkich firm. Celowa³
w przerabianiu kieszonkowych „Kirowów” na zegarki rêczne. Sam mia³em
od niego do koñca obozu taki zegarek.
Spoœród jeñców radzieckich w Gross-Rosen wyraŸnie wyró¿nia³ siê Gruzin Igor Gurewicz. Znajomoœæ jêzyka uratowa³a go. Do koñca obozu pozosta³
urzêdowym t³umaczem jêzyka rosyjskiego i jêzyków pokrewnych. Inteligentny, o ujmuj¹cej i sympatycznej postaci i wysokiej wrodzonej kulturze, by³ przez
wszystkich wiêŸniów w obozie szanowany i ceniony. Nieraz Eschner, dla g³upich popisów, kaza³ mu œpiewaæ lub tañczyæ kozaka. Robi³ to z tak wspania³¹
obojêtnoœci¹, jakby to robi³ dla siebie, a nie z rozkazu. Nigdy nie powiedzia³
nikomu z³ego s³owa.
1 czerwca zlikwidowano obóz jeniecki. Druty i p³oty zdjêto, jeñców przydzielono na blok ogólny. Pozostawiono im dotychczasowe jenieckie oznaczenia
KGF i numer, tak samo naszyte jak nasze. Niektórych z nich potem d³ugo jeszcze spotyka³em. Niektórzy odwiedzali mnie w rewirze. W Dyhernfurth II spotka³em szewca Saszkê oraz sztubowych Wasyla i Iwana z bloku 6. PóŸniej spotka³em ich w obozie w Litomierzycach. Tam nasza grupa jeñców radzieckich
pilnowa³a kopców kartoflanych. Iwan przed 1 maja 1945 r. uciek³ do partyzantów, ale po kilku dniach wróci³ po kolegów i wtedy w nocy odwiedzi³ mnie.
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Po likwidacji obozu jenieckiego, mnie i ¯egleniowi zdjêto wreszcie cudaczne opaski. Pozostaliœmy na razie jeszcze przy tej samej pracy i nadal na
10 bloku. Po paru dniach jednak pos³ano nas do komanda Steinbruch. Zapisanie do tego komanda by³o raczej sta³e i nawet na przyk³ad po chorobie musia³o siê wracaæ do tego komanda. Oberkapo Steinbruch BV Bernard Nikolaitschak by³ naszym pacjentem wieczornym. Niemcy lubili siê leczyæ. Przyszed³ do nas wieczorem i opowiedzia³, ¿e jutro musimy iœæ do komanda Steinbruch, a jemu zakomunikowa³ o tym sam Eschner dodaj¹c, ¿e wola³by nas
w obozie nie widzieæ wiêcej. By³ zmieszany i zacz¹³ mi opowiadaæ, który post
po drodze dobrze strzela. Zablefowa³em go jednak wtedy i powiedzia³em: Wiesz
dobrze, ¿e przys³ali nas tu na zarz¹dzenie Berlina. Ty siê lepiej w to nie mieszaj, bo potem zrobi¹ z ciebie winnego. Posy³aj¹ nas do kamienio³omu, no
i có¿, kamienio³om te¿ dla ludzi! On nie tylko nie zrobi³ nam krzywdy, ale po
dwóch tygodniach pomóg³ uzyskaæ dobr¹ robotê.
Reasumuj¹c muszê stwierdziæ, ¿e w obu obozach koncentracyjnych,
w Oœwiêcimiu i Gross-Rosen, w krótkim i mniej wiêcej takim samym czasie,
z tak¹ sam¹ konsekwencj¹ zniszczono, przydzielone im w tym celu, kontyngenty jeñców radzieckich. Metody bardzo zbli¿one, jedynie w samym sposobie bezpoœredniego zabijania nieco ró¿ne. Kogo nie da³o siê zniszczyæ g³odem, mordercz¹ prac¹ i posuniêtym do skrajnych granic terroryzmem, zabijano przez rozstrzeliwanie lub wytruto w sposób nieludzki, podaj¹c rêkoma
wojskowych niemieckich lekarzy trucizny jeñcom wojennym. Wszystko pod
pozorem niszczenia wrogów politycznych, czyli komisarzy komunistycznych.
Byli przekonani, ¿e zwyciê¿¹, a œwiat nie bêdzie pyta³ zwyciêzców o te sprawy. Wtedy myœleliœmy, ¿e to s¹ jakieœ lokalne nieobliczalne nieporozumienia.
Nie mog³o nam siê pomieœciæ w g³owie, ¿e naród o starej kulturze móg³by
pope³niaæ tak nikczemne czyny. Dziœ wiemy ju¿, ¿e sprawy te by³y nie tylko
nakazane przez Hitlera i Himmlera, ale by³y uregulowane i nakazane rozkazami RSHA z 8.09.1941 o traktowaniu jeñców rosyjskich i z dnia 9.11.1941
o transportowaniu do obozów koncentracyjnych jeñców rosyjskich przeznaczonych na egzekucjê. Ma³o jest ju¿ dziœ takich bezpoœrednich i naocznych
œwiadków tych zbrodni i tego bestialstwa, które do dziœ nie zosta³o ani w pe³ni
ujawnione, ani ukarane. Jest to ponury precedens historyczny, który mo¿e siê
srogo na ludzkoœci zemœciæ, jeœli nie zostanie rozliczony do koñca.
W póŸniejszych latach, zw³aszcza w 1943 i 1944 roku, przywo¿ono jeszcze du¿o transportów radzieckich do Gross-Rosen. By³o tam wielu jeñców
wojennych, ale to nie by³y transporty wydzielone, lecz pojedynczo lub grupowo wyselekcjonowani ludzie, oddawani Gestapo do likwidacji. St¹d miêdzy
nimi spotykaliœmy wielu oficerów. Mówiono nam, ¿e przesy³a siê ich do obozów za próby ucieczki ze stalagów itd., ale wiedzieliœmy, ¿e by³ to element
wyselekcjonowany, kierowniczy. Ludzie ci w obozie Gross-Rosen zapisali
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niejedn¹ chlubn¹ kartê, podejmowali wiele prób ucieczek i wiele krwi i istnieñ oddali w imiê wolnoœci narodów.

Komando Steinbruch
Tak wiêc w pocz¹tkach czerwca 1942 roku zmieni³ siê nasz status w obozie Gross-Rosen. Po rannym apelu wywo³a³ nas Lagerältester Schaly i osobiœcie za ko³nierze zaprowadzi³ nas do komanda Steinbruch, i powiedzia³ do
kapo Nikolaitschaka: Du hast noch zwei tüchtige Steinmetze. I tak zacz¹³ siê
dla nas nowy okres ¿ycia. Zakwalifikowano nas do Aufladekolonne. Norma:
jedna godzina na za³adowanie traktorowej przyczepy brukowym kamieniem
lub odpadowym t³uczniem; diabelnie ma³o czasu. Po za³adowaniu pierwszej
przyczepy okaza³o siê, ¿e trwa³o to ponad dwie godziny, a na obu d³oniach
mieliœmy rozleg³e krwiste pêcherze. ¯egleñ powiada: S³uchaj, jak d³ugo potrafimy tak pracowaæ? Musimy zwolniæ na tyle, ¿eby nie podpadaæ, ale ¿eby
oszczêdzaæ i rozk³adaæ si³y. Teraz jeszcze jesteœmy w doœæ dobrej formie, trzeba
to zachowaæ jak najd³u¿ej. Tak wiêc powoli dostosowywaliœmy pracê do naszych mo¿liwoœci. Kapowie krzyczeli na nas, ale na ogó³ nas nie bili, raczej
nas omijali. Znali nas i nie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi. I tak jakoœ
powoli z dnia na dzieñ przyzwyczajaliœmy siê do nowych warunków, ale z dnia
na dzieñ by³o trudniej i gorzej.
Minê³o tak chyba ze dwa do trzech tygodni. Pewnego dnia podczas pracy
us³yszeliœmy coraz bli¿sze wo³ania: Achtung! Achtung! Znaczy³o to, ¿e jest
jakaœ inspekcja i s³ysza³em meldunki. Przez Steinbruch przechodzi³ Lagerführer
Thumann z jakimœ drugim oficerem. By³ to Steinbruchleiter, dyrektor kamienio³omów. Obok nich szed³ kapo Nikolaitschak z czapk¹ w rêce. Kiedy podeszli bli¿ej, zerwa³em czapkê i przepisowo zameldowa³em: Achtung! Häftling
nr 1487 und eins bei der Arbeit! Thumann przyj¹³ meldunek, machn¹³ rêk¹
i powiedzia³: Weiter machen. Przystan¹³ jednak, przypatrzy³ siê nam i zapyta³: Sie sind doch die zwei polnische Ärzte? Wer hat sie hier geschickt? I nie
czekaj¹c na odpowiedŸ, odszed³ na bok i tam rozmawia³ coœ z kapo Nikolaischakem i Steinbruchleiterem. W po³udnie przyszed³ do nas kapo Nikolaitschak
i pochwali³ siê, ¿e za³atwi³ dla nas obu bardzo dobr¹ pracê. Ty, powiada do
¯eglenia, bêdziesz u mnie przy komandzie sanitariuszem. Otrzymasz szafkê
sanitarn¹ i bêdziesz udziela³ pierwszej pomocy przy skaleczeniach i nag³ych
zachorowaniach. Potem bêdziesz dzieli³ porcje drugiego œniadania. A ty, powiada do mnie, bêdziesz sanitariuszem przy szkole m³odocianych Steinmetzów. Bardzo ci dziêkujê, powiedzia³em. Widzisz, mia³em racjê, kiedy ci mówi³em, ¿e nie wiedz¹ sami, co z nami maj¹ zrobiæ. Jak tylko bêdê móg³, to ci
siê zrewan¿ujê.
Jeszcze tego samego dnia zmieniliœmy pracê. Mnie zaprowadzi³ kapo do
szko³y m³odocianych Steinmetzów. Baraki tej szko³y znajdowa³y siê wzd³u¿
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szosy miêdzy terenem kamienio³omu a komendantury, jeszcze w obrêbie du¿ej postenketty (³añcucha postów). By³ tam 1 barak komendantury i mieszkania Heimleitera, 2 baraki szkolne i mieszkalne dla uczniów, 1 barak magazynowy i ró¿ne szopy oraz na boku ma³y barak rzemieœlniczy. Szko³a
uczniów kamieniarskich by³a przeznaczona dla dzieci œl¹skich volksdojczów
i mia³a z tych nowo przypisanych do narodu niemieckiego stworzyæ kadry
fachowych pracowników kamieniarskich. Równoczeœnie uczono ich jêzyka
niemieckiego, który okropnie kaleczyli, i wychowywano ich w duchu faszystowskim. A wiêc, w czwartki prowadzono ich do rzeŸni w Gross-Rosen,
aby siê oswajali z widokiem krwi, a zaraz nastêpnego dnia, w pi¹tki, prowadzono ich do kamienio³omów i przydzielano po kilku na praktykê do pe³ni¹cych tam s³u¿bê Blockführerów. Do rêki dawano im kije lub kawa³ki rury
gumowej i dlatego pi¹tki w kamienio³omach by³y bardzo ciê¿kie dla wiêŸniów tam pracuj¹cych.
Heimführer, ma³y puco³owaty Niemiec w ¿ó³tym, partyjnym uniformie,
poinformowa³ mnie o zakresie mych obowi¹zków. Mam sprz¹taæ i nadzorowaæ baraki mieszkalne uczniów, ponadto prowadziæ magazyny szkolne i utrzymywaæ w porz¹dku ambulatorium, gdzie wieczorem przyjmuje uczniów lekarz. Mam tak¿e pomagaæ we wszystkich pracach gospodarczych. Oprowadzi³ mnie wszêdzie opowiadaj¹c, ¿e jeœli coœ zginie albo bêdê Ÿle pracowa³
mo¿e siê to dla mnie Ÿle skoñczyæ. Oczywiœcie zapewni³em go o jak najlepszych moich zamiarach i z miejsca zabra³em siê do pracy. Praca wyda³a mi siê
spokojna, bez ci¹g³ego popêdzania i bez sta³ego dozoru, a wiêc w obozie koncentracyjnym wymarzona, chocia¿ nie by³o jej ma³o. W³aœciwie by³em od
wszystkiego. Od naprawy roweru do wykonywania wszelkich drobnych napraw itd. Z uczniami wozi³em z kuchni w kamienio³omach wy¿ywienie dla
nich wszystkich. Pilnowali mnie bardzo dok³adnie, jak zawsze ka¿dego nowego. Ile razy kucharka coœ od³o¿y³a dla mnie, to zawsze któryœ z junaków
zabiera³ to dla siebie lub dla psa. Ch³opcy byli przewa¿nie ze Œl¹ska i jako
Polakowi i wiêŸniowi dokuczali mi z³oœliwie. Trzeba siê by³o ich bardzo strzec.
Dlatego przy sprz¹taniu, kiedy wchodzi³em do baraków, zawsze wo³a³em ze
sob¹ s³u¿bowego ucznia. I tak pewnego dnia zauwa¿y³em jednego z nich grzebi¹cego w szafce kolegi. Pokaza³em go s³u¿bowemu i okaza³o siê, ¿e mia³em
nosa. W po³udnie powsta³ szum, ¿e jednemu uczniowi zgin¹³ scyzoryk i jab³ka. By³ to w³aœnie w³aœciciel tej szafki. Uczniowie ju¿ podawali Heimführerowi wersjê, ¿e to kradn¹ wiêŸniowie, kiedy s³u¿bowy uczeñ opowiedzia³, kto
grzeba³ w szafkach i winnemu wyci¹gniêto z kieszeni skradzione przedmioty.
Od tego czasu bardzo siê pilnowa³em, aby nie straciæ dobrej pracy. Tam jednak wszyscy kradli. Przynajmniej jeden raz w tygodniu krad³ Heimführer.
Zabiera³ wiele rzeczy z magazynu i wyje¿d¿a³ na wieœ, a wraca³ zawsze z jakimœ prosiakiem, mas³em czy innymi produktami dla szko³y. Dlatego chyba
nie prowadzono ¿adnych ksi¹g magazynowych.
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W magazynie by³o wiele towarów, tak¿e pochodzenia zagranicznego, francuskiego, belgijskiego, a nawet polskich we³en i jedwabi. Te towary by³y porozmieszczane na pó³kach i obok ka¿dego towaru by³a przymocowana czarna
tabliczka, na której wypisany by³ kred¹ aktualny stan towaru. ¯adnej innej
dokumentacji nie prowadzono. Po prostu, aby nie wykryæ ¿adnych w³asnych
z³odziejstw. Po ka¿dym wyjeŸdzie Heimführera otrzymywa³em od niego karteczkê dla wykonania poprawek w magazynie. Lub te¿ po prostu nie pamiêtaj¹c, co pozabiera³ kaza³ sprawdziæ i uaktualniæ stan magazynu. Kiedyœ podczas takiej pracy przyszed³ do magazynu Lagerführer Thumann. Oczywiœcie
nie mia³ on prawa wstêpu do takiego magazynu, ale przecie¿ nie mog³em mu
tego powiedzieæ. Zameldowa³em mu siê przy pracy. Obejrza³ sobie dok³adnie
ca³y magazyn. I skóry, i materia³y ubraniowe, bieliznê i jedwabie, i nadziwiæ
siê nie móg³, po co to wszystko w szkole Steinmetzów. A potem zawo³a³ mnie
i obszed³ ze mn¹ ca³y magazyn i pokazywa³ towary, które on sam potrzebuje,
dla siebie, dla ¿ony, dla szwagra itd. By³em przera¿ony. Zapyta³em jak to mam
dostarczyæ i dok¹d. Powiedzia³, ¿eby to za³adowaæ na wózek, którym wozimy
jedzenie, przykryæ dobrze papierem i na wierzch po³o¿yæ kartofle. Potem mam
iœæ do posta przy zejœciu na szosê, on ju¿ bêdzie wiedzia³, i mam zameldowaæ
o przewozie kartofli do komendantury. Ale jak ciê post przy³apie na tej kradzie¿y, pójdziesz do karnej kompanii. Kiedy od³o¿y³em ca³y wybrany towar,
okaza³o siê, ¿e by³o go tyle, ¿e nie zabiorê siê z tym na jeden raz. Podzieli³em
na dwie partie. Za³adowa³em wózek. Przynios³em kilka wiader kartofli i przysypa³em ca³oœæ. Posta otrzyma³em bardzo ³atwo. Jakiœ starszy cz³owiek. Nawet doœæ ludzki. Pod górkê od szosy do komendantury popycha³ mi nawet
wózek. Kiedy zameldowa³em siê u Thumanna by³a tam jakaœ kobieta, blondynka, byæ mo¿e ¿ona. Kaza³ iœæ postowi do kantyny na piwo na jego rachunek, a ja tymczasem znosi³em kartofle na bok ko³o baraku, a wszystkie towary znios³em do mieszkania. ¯ona zachwyca³a siê tymi towarami. S³ysza³em,
jak pyta³a go na boku, czy nie daæ mi czegoœ do jedzenia lub kilka marek, ale
jej zabroni³ mówi¹c: so und so nimmt er nicht. Zu stolz dazu. Das ist ein polnischer Arzt. Po godzinie przywioz³em resztê. Spieszy³em siê, bo Heimführer
wyjecha³ tego dnia, a poza tym wola³em to mieæ ju¿ z g³owy. W sumie dokonywa³em takich kradzie¿y dla Thumanna dwa razy. Drugim razem, a by³o to
póŸniej o jakieœ dwa tygodnie, o ma³o nie wpad³em. Wraca³em z postem od
ulicy, tymczasem zobaczy³em, jak pracuj¹cy z nami ogrodnik Antoni G³adysz
z Tarnowa, kradnie mi kartofle z wózka i ju¿ widaæ pod spodem papier. Wrzasn¹³em wœciekle, a on porzuci³ wiadro z kartoflami i uciek³. Prêdko zasypa³em kartoflami wybran¹ dziurê w pokryciu, a niezorientowany post œmia³ siê
z zajœcia. By³by siê œmia³ lepiej, gdyby znalaz³ towary kradzione. No, ale jakoœ
i tym razem siê uda³o. Ostatni raz.
Nasze komando Lehrlingsheim liczy³o 4 osoby. Fryzjer, krawiec, ogrodnik
i sanitariusz. Na teren szko³y Steinmetzów kapowie nie chodzili w ogóle, a SS76
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mani najwy¿ej skracali sobie czasem drogê do koszar, ale tam ju¿ zasadniczo
nie „dzia³ali”, st¹d praca w naszym komandzie by³a spokojna. Heimführer nie
zajmowa³ siê nami, byle praca by³a dobrze wykonana. Czasami nawet przysy³a³ wszystkim po misce zupy, jak jej zbywa³o. Ukraœæ raczej by³o trudno, bo
ch³opcy pilnowali, a taki 12- czy 14-letni bêcwa³ mo¿e pilnowaæ a¿ do znudzenia. Staraliœmy siê sami nie kraœæ i nie podpadaæ, aby nie podcinaæ ga³êzi,
na której siedzimy.
Józek fryzjer, pochodz¹cy gdzieœ spod Radomia, by³ uczciwoœci cz³owiek.
Goli³ codziennie Heimführera, strzyg³ maluchów i zadowala³ siê lekk¹ prac¹
i dodatkow¹ misk¹ zupy, co dawa³o szanse na przetrwanie. Krawiec, którego
imienia ani nazwiska ju¿ nie pamiêtam, tak¿e nie uznawa³ ¿adnych lewych
dróg. I on doœæ czêsto otrzymywa³ sw¹ miskê, ale nie codziennie. Przypomina³ sobie o nim nasz Heimführer kiedy prasowa³ czy czyœci³ jego ubranie, nie
widzia³ go jednak na co dzieñ, jak pracowa³ jak wó³, ³ataj¹c szmaty uczniowskie, mundury i drelichy. By³ ju¿ d³u¿szy czas w obozie, wychudzony na skórê i koœæ. Stale pokaszliwa³. Pracowa³, bardzo siê staraj¹c nie straciæ pracy,
która mog³a mu pomóc uratowaæ ¿ycie. A nie mia³ wielkich szans. Dlatego
w naszym komandzie wszelka „organizacja” by³a bardzo ryzykowna. Mimo
¿e przywozi³em z uczniami z kuchni jedzenie, nie mog³em nic zorganizowaæ.
Nie mog³em na oczach tych volksdojczerskich dzieci ani prosiæ siê o jedzenie,
ani kraœæ. Wynosi³em razem z nimi po obiedzie resztki dla psa, drobiu i królików. Zawsze kaza³em im odstawiaæ czêœæ kartofli i resztek jedzenia w szopie,
ko³o rowerów, na potem, ¿eby wszystkiego nie zdeptano od razu. Kiedy jednak przychodzi³em póŸniej do szopy po te resztki, ¿eby je zjeœæ, okazywa³o
siê, ¿e zawsze przepada³y. Ktoœ je krad³. Nikogo innego tam nie by³o. Fryzjer
i krawiec nie wychodzili, bo po³udnie spêdzaliœmy razem. Pozostawa³ tylko
ogrodnik. Wo³aliœmy wiêc Antosia G³adysza, ¿eby siê t³umaczy³. Przedtem
kilka razy sprawdziliœmy go i wiedzieliœmy, ¿e to on. Zaklina³ siê i przysiêga³,
¿e to nie on. Wtedy wszyscy kpili sobie z niego. Poniewa¿ stale okrada³ króliki i ci¹gle wysiadywa³ pod ich klatkami, od tego czasu nazywali go wszyscy
profesorem Królikiem lub Królikowskim. Przysiêga³ siê, ¿e po wojnie nas
wszystkich pogrzebie. Zobaczymy co on mo¿e...
Spotka³em go jeszcze raz, po kilku tygodniach, w rewirze. Przebywa³ tam
krótki czas z powodu jakiegoœ bronchitu. Przechodz¹c ko³o sali chorych us³ysza³em jakiœ ha³as. Rozdawano jedzenie. Chorzy krzyczeli, ¿e rozdaj¹cy oszukuje. Opowiadali, ¿e jednym daje ze spodu, a innym tylko wodê z wierzchu,
jak to bywa³o na co dzieñ ko³o kot³a. Jeden z chorych t³umaczy³, ¿e swojemu koledze wyda³ a¿ dwie miski gêstej zupy i ma je schowane w ³ó¿ku.
Kaza³em sprawdziæ. Chorym by³ pan profesor G³adysz. Mia³ rzeczywiœcie
dwie miski gêstej zupy z dna kot³a. Kaza³em jedn¹ miskê wlaæ z powrotem
do kot³a. Powiedzia³em tylko: wstyd panie profesorze... Kiedy Polska Ludowa nie chcia³a ju¿ dalej po wojnie pokrywaæ ró¿nych machlojek pana profe77
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sora i redaktora, opuœci³ niegoœcinn¹ ojczyznê, zwia³ do USA i tam z dala
dziœ szkaluje nas i opisuje nieprawdziwe fakty. Có¿ mo¿na wiêcej dodaæ?
Wstyd panie profesorze!1
Najgorszym dniem w tym komandzie by³ dla mnie czwartek. We czwartki
z pomoc¹ dwóch bab z pobliskiej wsi robi³em wielkie pranie dla ca³ej szko³y
Steinmetzów. Przyci¹ga³em star¹ kuchniê polow¹. Tam gotowa³o siê dwa razy
ca³e pranie, w rozczynie ³ugu z domieszk¹ myd³a. Potem gor¹ce sztuki wyci¹gane z kot³a szczotkowa³em na du¿ym stole, a kobiety p³uka³y, wykrêca³y i wiesza³y. By³a to bardzo ciê¿ka praca i we czwartek by³em zawsze wykoñczony
fizycznie i psychicznie. Te dwie stare hexy wiejskie bardzo gra³y mi na nerwach. Myœla³y, ¿e jestem bardzo spragniony wiadomoœci z frontu i ca³y dzieñ
opowiada³y co jeszcze Hitler zdoby³ w ostatnim tygodniu. A by³ to dopiero
rok 1942, lato. Nie by³o ¿adnych wieœci pomyœlnych z frontu. Jeszcze by³o
daleko do Stalingradu. Ja nie umia³em i nie mog³em nauczyæ siê praæ. Wyœmiewa³y mnie. Dopiero kiedy zacz¹³em po bauersku rubasznie i sproœnie kl¹æ
i wymyœlaæ, pozostawia³y mnie w spokoju i praca przebiega³a w milczeniu.
Dni bieg³y szybko. Przyzwyczai³em siê ju¿ do pracy. Najbardziej denerwowa³a mnie droga do kamienio³omów. Na pierwszym zakrêcie pod górê codziennie ktoœ wychodzi³ z szeregu na posta. Ktoœ, kto ju¿ wyczerpa³ swe si³y
i nie chcia³ umieraæ w poniewierce i biciu. Ten, co wystêpowa³ w lewo z szeregów by³ doskona³ym celem dla posta na ma³ej wie¿yczce i by³ celnie trafiany. Nie mêczy³ siê. A post zarabia³ znów kilka dni urlopu. To nazywaliœmy
1. Ta negatywna opinia o powojennej dzia³alnoœci A. G³adysza mo¿e wynikaæ z ró¿nicy pogl¹dów politycznych Ha³gasa i G³adysza oraz byæ mo¿e ówczesnej propagandy.
Dr in¿. Antoni G³adysz (1907–1991) by³ znanym w Tarnowie przedwojennym dzia³aczem
i publicyst¹ w zakresie ogrodnictwa, Kó³ek Rolniczych i Kó³ M³odzie¿y Wiejskiej. Wiosn¹
1941 r. zosta³ aresztowany przez gestapo w Tarnowie za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w ZWZ.
W marcu 1942 r. osadzono go w KL Gross-Rosen. W lutym 1945 r. ewakuowany do filii KL
Flossenbürg w Leitmeritz, gdzie doczeka³ wyzwolenia w maju 1945 r. Po powrocie do rodzinnego Tarnowa reaktywowa³, za³o¿one przez siebie w 1932 r., pismo „Has³o Ogrodniczo-Rolnicze”. Na jego ³amach publikowa³ zarówno w³asne wspomnienia z pobytu w obozach koncentracyjnych, jak i krytyczne opinie o tzw. postêpowym ruchu ludowym, pozostaj¹cym w opozycji do Miko³ajczykowskiego PSL. Czynnie zaanga¿owa³ siê w tworzenie i dzia³alnoœæ Polskiego Zwi¹zku By³ych WiêŸniów Politycznych w Tarnowie. Dzia³alnoœæ ta spowodowa³a, i¿
ju¿ od 1946 r. sta³ siê obiektem zainteresowania ze strony tarnowskiego UBP, a nastêpnie SB.
Po odwil¿y roku 1956 r. – w 1957 r. zosta³ wybrany na pos³a na sejm. Pocz¹tkowo zasiada³
w ³awach poselskiego ko³a „Znak”, a nastêpnie jako pose³ niezrzeszony. W okresie sprawowania mandatu pos³a na sejm PRL, w latach 1957-1961 dzia³alnoœæ „s³u¿b” przeciwko G³adyszowi zosta³a zawieszona. Po zakoñczeniu kadencji ponownie inwigilowany i przeœladowany,
w koñcu pozbawiony pracy i mo¿liwoœci zarobkowania, zosta³ faktycznie przymuszony do
decyzji o emigracji. W 1968 r. wyjecha³ do USA. ¯onie i dzieciom zezwolono na wyjazd
dopiero w 1972 r.
Losy Antoniego G³adysza s¹ przedmiotem zainteresowania krakowskiego Oddzia³u IPN, gdzie
przygotowywana jest praca biograficzna. Zob. te¿ artyku³: Pawe³ Skorut, „26 lat inwigilacji”,
w: „Dziennik Polski” nr 5 z 6.01.2006 r.
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pójœciem na posta, Niemcy zaœ urzêdowo – zastrzelony podczas ucieczki.
W tym miejscu prawie codziennie strzelano. Takie by³o ¿ycie. Czasem ktoœ
zdenerwowany lub zaszczuty rzuca³ siê w przepaœæ kamienio³omu ze ska³y.
By³y to jednak przypadki rzadkie. Nastêpowa³y okaleczenia, liczne po³amania i nieraz du¿e dodatkowe cierpienia. Nie by³y to przypadki czêste, i raczej
by³y to przypadki wiêŸniów zapêdzonych przez postów lub SS-manów na
œmieræ. Tam wysoko niewielu chodzi³o do pracy. Inni nie mieli tam dostêpu.
Doprowadzenie wiêŸnia do skoku w przepaœæ mia³o czasem charakter polowania z nagonk¹. Z mojej póŸniejszej pracy w rewirze pamiêtam kilka takich
przypadków, z licznymi po³amaniami koñczyn czy krêgos³upa, z pora¿eniami. W¹tpiê, czy ktoœ dobrowolnie skazywa³by siê na takie mêczarnie. Znam
z tych czasów tylko jeden przypadek, który siê wyleczy³ mimo po³amania obu
koñczyn. Zwykle koñczy³o siê œmierci¹.
W obozie zaprzyjaŸni³em siê z dwoma wiêŸniami. Jednym by³ Józek Doliñski (nr 144), z Rawicza. By³ szreiberem w kancelarii g³ównej. Ch³opak bez
¿ó³ci. Opowiada³, co dzieje siê na frontach. Mia³ zawsze wiadomoœci zas³yszane od SS-manów. Drugim by³ Henryk Bytoñski. Obaj starzy lagrowcy.
Heniek by³ nieco m³odszy ode mnie. Ale wygl¹da³ o wiele starzej. Pracowa³
gdzieœ przy cieœlach czy stolarzach. Obserwowa³ mnie kiedyœ w bloku, jak
œcieli³em ³ó¿ko. Podszed³ i pokaza³ jak to trzeba robiæ, ¿eby by³o lepiej i szybciej, i potem po kolei uczy³ wielu obozowych rzeczy. By³ bardzo zrównowa¿ony. Nigdy o nikim nie wyrazi³ siê Ÿle. Po prostu dobry cz³owiek. I za co taki
siedzi w obozie? Takie dobre s³owo w trudnej chwili i tak¹ pomoc pamiêta siê
d³ugo. Mia³em wtedy dobr¹ pracê i marzy³em, ¿eby przy tej pracy przetrwaæ
jak najd³u¿ej.
W³aœnie wtedy jednak siê nam zmieni³o. Od 1 sierpnia przyszed³ znowu
nowy lekarz obozowy, SS-Hauptsturmführer Willi Jobst. S³ysza³em, ¿e zaprowadza nowe porz¹dki w rewirze. Pewnego dnia, kiedy w³aœnie robi³em porz¹dki ko³o baraku uczniowskiego w Lehringsheimie, przechodzi³ tamtêdy
m³ody, elegancki, przystojny SS-Hauptsturmführer, przystan¹³ i zawo³a³:
Du, Häftling! Komm hier! Przybieg³em i zameldowa³em siê na rozkaz. Zapyta³ mnie, czy nie wiem, gdzie tu jest zatrudniony jakiœ polski wiêzieñ lekarz.
Odpowiedzia³em, ¿e nie wiem nic o tym. Hau ab Mensch! odpowiedzia³ i poszed³. Domyœli³em siê, ¿e to jest nowy lekarz obozowy. Wygl¹da³ na elegancika, jak oni wszyscy. Nie chce mu siê pracowaæ, wola³by siê wyrêczaæ innymi.
Po co siê tam pchaæ. Tam w rewirze jest raj bevauerów. Co mia³bym tam robiæ? Sam nie da³bym rady.
Na drugi dzieñ w po³udnie wezwano mnie do kancelarii Heimführera. Siedzia³ tam ten sam oficer, ze swoim psem „Reksem”. Popatrzy³ na mnie i powiedzia³ do Heimführera: Dobrze tu musi byæ u was, jeœli wiêŸniowie nie chc¹
st¹d odchodziæ. A potem do mnie: To jednak pan jest tym, z którym wczoraj
rozmawia³em? To pan jest tym polskim lekarzem? A gdzie jest ten drugi?
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Odpowiedzia³em, ¿e dr ¯egleñ pracuje jako sanitariusz przy komandzie Steinbruch. No wiêc jutro zg³osicie siê do pracy w rewirze. Podziêkowa³em Heimführerowi za pracê i wyszed³em. Sta³ jeszcze z psem na drodze. Zawo³a³ mnie
jeszcze i zapyta³, jak to siê sta³o, ¿e wys³ano mnie do kamienio³omów. Odpowiedzia³em zgodnie z prawd¹, ¿e wtedy, kiedy przyjecha³em bardziej potrzebowano leichenträgerów ni¿ lekarzy. Tam w rewirze s¹ sami Niemcy BV-erzy
i nikt siê tam nie utrzyma. No, to jeszcze zobaczymy, powiedzia³. A wiêc jutro
rano w rewirze, obaj!
D³ugo wieczorem naradzaliœmy siê z ¯egleniem, jak postêpowaæ w nowej
dla nas sytuacji. Poprosiliœmy o radê Józka Doliñskiego. Ale có¿ i on móg³
nam poradziæ. W takiej sytuacji wojna miêdzy starymi Niemcami, którzy opanowali rewir, jest nieunikniona. Musicie siê solidarnie trzymaæ. Przede wszystkim nale¿y ich ³apaæ na bójkach i z³odziejstwach, bo oni bez tego nie wytrzymaj¹. Trzeba siê ich bardzo strzec, bo walka bêdzie bezlitosna i podjazdowa.
Nie daæ siê z³apaæ na s³owo. Nie oddaæ w ich rêce chorych, a dla chorego
¿¹daæ tego, co siê mu nale¿y. Jakim oka¿e siê nowy Lagerarzt zobaczymy
w praktyce. Nazajutrz rano znów wywo³ano nas przy apelu rannym i Eschner
poprowadzi³ nas przed Thumanna. Nie ogl¹da³ nas, tylko porozmawia³ na boku
z Eschnerem i ten kaza³ nam iœæ do rewiru i tam zameldowaæ siê do pracy.
Zg³osiliœmy siê w rewirze u kapo Lösche. Przyj¹³ nas nieco zmieszany i wyjaœni³, ¿e teraz mamy nowego Lagerarzta i on nas w³aœnie do niego zaprotegowa³. To jest bowiem nonsensem, ¿eby lekarze pracowali w kamienio³omach,
kiedy s¹ potrzebni w rewirze, dowodzi³ coraz bardziej czerwieniej¹c. Czekaliœmy na lekarza obozowego, który przyszed³ ko³o 9.00. Porozmawia³ z nami.
Na przysz³oœæ poleci³ zaczynaæ pracê, nie czekaj¹c na niego. W sprawach lekarskich odpowiadamy przed nim samym i nikt nie powinien nam przeszkadzaæ, a kapo rewiru powinien pilnowaæ porz¹dku i nie wtr¹caæ siê do spraw
lekarskich. A teraz proszê do pracy, za trzy dni oczekujê meldunku, je¿eli coœ
nie gra lub coœ trzeba zmieniæ.

Rewir
Rewir w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen zorganizowany zosta³ dopiero w lecie 1940 roku. Zajmowa³ po³owê ówczesnego baraku kuchennego,
z trzema pomieszczeniami. Jedno na izbê chorych, jedno na salê chorych i trzecie dla niemieckich sanitariuszy. W 1941 roku zbudowano nieco poni¿ej kuchni
jeden ma³y barak (typu dla 150 ludzi) z przeznaczeniem na rewir, zwany rewir 1. Tam urz¹dzono izbê przyjêæ i 4 sale chorych. Pod koniec 1941 roku
i z pocz¹tkiem 1942 oddano obok taki sam barak jako rewir nr 2. Po styczniowej wizytacji berliñskich lekarzy, barak ten przeznaczono dla zakaŸnie chorych i gor¹czkuj¹cych. Tak¹ rolê pe³ni³ co najmniej przez rok. Znajdowa³ siê
on poni¿ej bloków 3 i 4. W lecie 1942 roku wydzielono na rewir po³owê du¿e80
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go baraku (dla 350 osób), zbudowanego na terenie by³ego obozu jeñców. Potem ca³y ten barak by³ rewirem nr 3. Od miejsca, gdzie powsta³ by³ nazywany
rewirem ruskim. Oficjalnie nazywa³ siê rewirem trzecim. Wtedy ju¿ prawie
w ca³ym rewirze wstawiono ³ó¿ka drewniane trójeta¿owe. NajpóŸniej w rewirze 2. Oczywiœcie, chorzy le¿eli przewa¿nie po dwóch w jednym ³ó¿ku, ale
warunki by³y lepsze ni¿ uprzednio. Rewir móg³ ju¿ pomieœciæ co najmniej
600 chorych, a po zagêszczeniu nieraz i 800. Tu, w 3. rewirze w tagesraumie
wybudowano, z polecenia Thumanna, pryczê dla konaj¹cych, nazywan¹ prycz¹
Thumanna. By³a to prycza drewniana, pochy³a, czyli wybudowana ze spadkiem w kierunku no¿nym. Ca³¹ pryczê obito pap¹ i zamontowano kran wodny
z pod³¹czonym na sta³e wê¿em gumowym. Co kilka minut sp³ukiwano strumieniem wody konaj¹cych chorych. Ca³oœæ by³a odgrodzona od reszty tagesraumu za pomoc¹ przegrody z desek, pomalowanej we wzorki. W œrodku tej
przegrody znajdowa³o siê wejœcie, przegrodzone wahad³owymi pó³drzwiami,
jak w amerykañskich westernach. W drugiej czêœci tego¿ tagesraumu mieszka³ blokowy i nie chcia³ mieæ stale przykrego widoku. Czêsto sam Thumann
przychodzi³ ogl¹daæ swe dzie³o i sta³ wpatruj¹c siê w konaj¹cych. W 3. rewirze ka¿dego konaj¹cego, zw³aszcza biegunkowca, k³adziono na tej pryczy. Lekarze SS tak siê przyzwyczaili do tej pryczy, ¿e i po odejœciu Thumanna nie
mo¿na siê by³o doprosiæ o likwidacjê tego skandalicznego wymys³u.
Z czasem, w lecie 1943 roku, podczas epidemii jaglicy w obozie, rewir powiêkszy³ siê znowu o du¿y barak (typ 350). Po likwidacji tej choroby barak
zosta³ przeznaczony na barak zakaŸny. Potem powsta³y jeszcze obok, w dole
ko³o Klehranlage, w miejscu dawnej latryny centralnej, dwa takie du¿e baraki
rewirowe, które te¿ przewa¿nie spe³nia³y rolê baraków zakaŸnych.
Poza rewirem by³y w Gross-Rosen jeszcze schonungi, czyli bloki, gdzie
lekko chorzy i os³abieni wiêŸniowie mieli prawo przebywaæ bez przymusu pracy. Pocz¹tkowo bloki te by³y pod administracj¹ obozu, lekarz jedynie mia³
prawo kierowaæ tam chorych na oznaczony termin, po czym nastêpowa³o zwolnienie. PóŸniej zasadniczo nale¿a³y do rewiru, jednak zawsze liczy³y siê do
stanu obozu, a nie szpitala. Umieszczaæ tam miano ludzi os³abionych, dla wypoczynku, ale ¿e obóz potrafi³ wszystko wypaczyæ, robiono tak, ¿e schonungi
stawa³y siê faktycznie przedsionkami piek³a. Szykanowano ludzi w ten sposób, ¿e albo musieli od apelu do apelu siedzieæ na w¹skich ³aweczkach pod
drutami, albo staæ przed blokiem bez wzglêdu na stan pogody, po prostu jak na
karnym posterunku. W ³ó¿kach nie wolno im by³o pozostawaæ, bo nie byli
chorymi, tylko os³abionymi, potrzebuj¹cymi odpoczynku. Zabijano ich zatem
odpoczynkiem. Takie stanie czy siedzenie bez ruchu, dla niejednego by³o gorsze od pracy. Pocz¹tkowo schonung by³ tylko na bloku 16. Blokowym by³ tam
BV Winkelmann, a sanitariuszem BV Stokinger. Obydwaj zreszt¹ homoseksualiœci. Potem zorganizowano drugi schonung w bloku du¿ym nr 8. Blokowym
tam by³ volksdojcz W³. Zimmermann, ze Lwowa. Oddaj¹c sprawiedliwoœæ trze81
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ba stwierdziæ, ¿e chorzy w tym bloku mieli spokój, nie byli szykanowani ani
bici. Chodziliœmy tam codziennie zmieniaæ opatrunki i wydawaæ leki w miarê
potrzeby. Zasadniczo nie by³o ró¿nicy miêdzy szpitalem a tym blokiem, a jeœli
by³a, to na korzyœæ bloku 8. Ka¿dy schonungsblok mia³ przydzielonego sta³ego sanitariusza, który powinien tam codziennie wizytowaæ chorych. Lekarz co
trzy dni robi³ przegl¹d, zwalniaj¹c do pracy lub w miarê wolnych miejsc przyjmuj¹c do rewiru. Chorzy w schonungach przebywali we w³asnych ubraniach,
bieliŸnie i butach. W rewirze chory musia³ zdawaæ wszystkie rzeczy, ubranie,
bieliznê i buty, a otrzymywa³ jedynie bieliznê, zwykle zreszt¹ najgorsz¹, lub
nawet tylko sam¹ koszulê, a na oko³o 10 ludzi wypada³a jedna para drewnianych pantofli. Zatem chory udaj¹cy siê do rewiru zwykle na tym traci³, nawet
na swym wyposa¿eniu, jeœli ono dotychczas by³o nie najgorsze.
Wyposa¿enie medyczne i sanitarne rewiru w Gross-Rosen by³o niezwykle
skromne. Niektóre rzeczy, jak sterylizatory, puszki, kochery elektryczne wykonywali wiêŸniowie z narzêdziowni. Oczywiœcie, ich kapo Riesera trzeba
by³o op³aciæ. Czêœæ instrumentów lekarskich i narzêdzi, jak no¿e, pi³ki, d³utka, pilniki organizowano w warsztatach stolarskich. Nici otrzymywano od
szewców. Starzy chirurdzy wiedz¹, ¿e najlepszymi niæmi chirurgicznymi by³y
zwyk³e lniane nici szewskie, wymagaj¹ce jedynie wygotowania. Nie dra¿ni¹
one tkanek. Takimi zreszt¹ niæmi pos³ugiwaliœmy siê d³ugo jeszcze po wojnie,
bez jakiejkolwiek szkody dla pacjentów. Gips zdobywano z komand budowlanych i sporz¹dzano opaski gipsowe. Opaski p³ócienne do wyci¹gów i do
opatrunków elastycznych sporz¹dzano z kradzionych przeœcierade³. By³ to
oczywiœcie sabota¿, najciê¿ej w obozach karany, ale ludzie nie byli tacy Ÿli,
nie wydawali. Przez prawie 5 lat go uprawia³em i chyba nie znam przypadku,
¿eby ktoœ na tym wpad³. Wyposa¿enie ambulatorium by³o zatem w GrossRosen bardzo skromne. Dla laboratorium w³aœciwie nie by³o ¿adnego. By³y
jedynie nieliczne termometry, klepsyderki piaskowe do badania i liczenia têtna, ³opatki do jêzyka. Nie by³o jednak miarki centymetrowej i tak¹ taœmê trzeba by³o zorganizowaæ u krawców, nie by³o k¹tomierza i trzeba go by³o zrobiæ.
Przys³ano nam jednak mikroskop lekarski. W czym i do czego móg³by on nam
byæ przydatny? Oczywiœcie do badania plwociny na pr¹tki i do ogl¹dania osadu moczu. Praktycznie przydatnoœci badania moczu nie widzia³em, bo i tak
nie by³o czym leczyæ. Przebadanie zaœ plwociny u kilkunastu podejrzanych
chorych w ci¹gu jednego wieczoru przekona³o mnie, ¿eby od tego badania
w obozie odst¹piæ. Nie przypuszcza³em nawet, ¿e u tak wielu chorych, podejrzanych w badaniu fizykalnym, znajdê potwierdzenie laboratoryjne choroby.
Prawie w ka¿dym preparacie znajdowa³em pr¹tki Kocha. Nie mo¿na zatem
dopuœciæ, ¿eby gruŸlica by³a tak ³atwa do udowodnienia w warunkach obozu
koncentracyjnego. Zna³em ju¿ z Oœwiêcimia, jak Niemcy traktuj¹ chorych zakaŸnie. Nie mog³em dopuœciæ do tego samego w Gross-Rosen. Niedaleka przysz³oœæ przekona³a mnie, jak bardzo mia³em racjê.
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Zaopatrzenie w leki rewiru w Gross-Rosen, w lecie 1942 roku, by³o fatalne. Urzêdowe zaopatrzenie mog³o, przy prawid³owej terapii, wystarczyæ najwy¿ej na 10 dni. Ma³e iloœci leków odkupywano od kapo kamienio³omów,
bowiem zaopatrzenie tamtejszej apteczki by³o, na zasadzie zaopatrzenia cywilnego, doœæ dobre. Ale by³y to w sumie iloœci drobne. Opowieœci niektórych
kolegów o kradzie¿ach w SS-rewirze wsadzi³bym miêdzy bajki. Bo i kto mia³
kraœæ? Czy tych paru pracuj¹cych tam wiêŸniów niemieckich? Im przecie¿ za
wszystko trzeba by³o p³aciæ! A czym p³aciæ? Niektórzy autorzy stworzyli, nie
wiadomo po co, bajeczki o ró¿nych rzeczach, nie konsultuj¹c ich z ¿yj¹cymi
jeszcze wiêŸniami, którzy o tych rzeczach musieli wiedzieæ. Po prostu by³o
im tak wygodniej. Wyt³umaczyli wszystko, i zakaŸnoœæ, i lecznictwo, i zaopatrzenie w leki, i wprowadzili nawet pewne doœwiadczenia gazowe w czasie,
kiedy to by³o absolutn¹ fikcj¹. Nie jest to dobre ani dla nas korzystne. Niemcy
pope³nili wiele przestêpstw, wiele zbrodni, trzeba je skrupulatnie wykrywaæ
i ujawniaæ. Wprowadzanie natomiast nowych, nie mog¹cych byæ udowodnionymi, dzia³a na nasz¹ niekorzyœæ. Podwa¿a inne zbrodnie i podaje w w¹tpliwoœæ nasz¹ prawdomównoœæ. Dlatego jestem wrogiem bajeczek, które nie mog¹
nam dobrze s³u¿yæ. Jestem wrogiem wypowiadania siê o sprawach, o których
nie ma siê pojêcia, jak np. przenoszenie sprawy jaglicy do pracy w kamienio³omach czy przynoszenia kradzionego prontosilu z SS-rewiru do naszego rewiru. I o tym nic nie wiedzia³ lekarz, nie wiedzia³ aptekarz W³adziu Kotula,
z którym a¿ do jego œmierci w 1972 roku pozostawa³em w bliskich stosunkach. A przecie¿ po prontosilu cz³owiek staje siê czerwony i siusia na czerwono. Owszem, pewna poprawa w zaopatrzeniu w leki wyst¹pi³a w drugiej po³owie 1942 roku. Wtedy wszystkie leki przysy³ane wiêŸniom w paczkach trafia³y do rewiru. Czêœæ z nich by³a bezwartoœciowa, to prawda, jednak wiêkszoœæ by³y to œrodki przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe.
W 1943 roku poprawi³o siê nieco zaopatrzenie urzêdowe, na skutek ci¹g³ej
molestacji Lagerarzta z naszej strony. Trzeba przyznaæ, ¿e zaopatrzenie medyczne by³o w rêkach wyj¹tkowego sadysty i wroga wiêŸniów, a przy tym szaleñczego zwolennika eutanazji, aptekarza SS-rewiru SS-Hauptscharführera
Dehnela. Nieraz zastanawia³em siê sk¹d u cz³owieka starszego wiekiem taka
z³oœliwoœæ w stosunku do ¿ycia. Kiedy szed³ do krematorium wykonywaæ wyroki, a dzia³o siê to prawie codziennie, gdy¿ Jobst lubi³ siê w tej sprawie nim
wyrêczaæ, by³ uœmiechniêty i zadowolony. Po prostu w b³ogim nastroju. Jeœli
w drodze powrotnej z krematorium zawadzi³ o rewir, molestowa³em go wtedy
o lekarstwa i coœ tam uzyskiwa³em. On kierowa³ sprawami zaopatrzenia i to
bardzo dla nas nieprzychylnie.
Pewn¹ istotn¹ poprawê zaopatrzenia w leki, oczywiœcie tak¿e tylko okresow¹, mo¿na by³o zauwa¿yæ w jesieni 1943 r. po epidemii jaglicy. Wtedy, po
obfitym zakupie sulfonamidów, za pieni¹dze z³o¿one przez wiêŸniów, czêœæ
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zosta³a i leki te by³y bardzo przydatne tak¿e dla ogólnie chorych i dla spraw
chorobowych, jak zapalenie p³uc i inne.
Baraki rewirowe w drugiej po³owie 1942 roku zosta³y po kolei skanalizowane. Za³o¿ono ³aŸnie i klozety, zaprowadzono wodê. Po kolei zrobiono to w ca³ym obozie i zlikwidowano centraln¹ latrynê, zatruwaj¹c¹ ¿ycie chorych w rewirze. Skoñczy³y siê nocne kible, zapanowa³a jaka taka rzeczywista czystoœæ.
Dotychczas w rewirze kible i wiadra na nieczystoœci by³y stosowane dzieñ i noc.
Przy tym straszliwym zagêszczeniu mo¿na sobie wyobraziæ jaki tam panowa³
smród. To zmusza³o do sta³ego wietrzenia, a to z kolei utrudnia³o leczenie
i uprzykrza³o ludziom ¿ycie. Te braki sanitarne, które zreszt¹ by³y prawie normalnym obrazem w ka¿dym nowym obozie koncentracyjnym, nie pozostawa³y bez wp³ywu na szerz¹ce siê w obozie choroby zakaŸne, jak biegunki i dury.
Oczywiœcie, mia³y wp³yw i na znaczne zawszenie, co by³o przyczyn¹ tyfusu
osutkowego, czyli plamistego. Zawszenia nie zlikwidowano nigdy zupe³nie.
Nawet w czasie lutowej dezynfekcji i kwarantanny z 1942 roku. Nie zlikwidowano te¿ nigdy ca³kowicie tyfusu plamistego w Gross-Rosen. Nasilenie jego
zwiêkszy³o siê najpierw po wiêkszym transporcie z Majdanka w 1944 r., a potem z Oœwiêcimia. By³y nasilenia wiêksze zimowe i wiosenno-jesienne. Najwiêksze pierwsze nasilenie by³o chyba zim¹ z 1942 na 1943 rok. Najwiêksz¹
pomoc¹, moim zdaniem, w jego likwidacji by³o jednak ustawiczne poszukiwanie wszy, czyli iskanie. To nie nowoœæ, ¿e gdzie nie ma wszy, nie mo¿e byæ
tyfusu plamistego. Nie zaprzestawaliœmy nigdy tego w rewirze i trzeba przyznaæ, ¿e zaka¿eñ wewnêtrznych by³o bardzo ma³o. Obowi¹zywa³o codzienne
poszukiwanie wszy na oddzia³ach gor¹czkuj¹cych chorych. Jeœli nie móg³ zrobiæ tego sam chory, musia³ to zrobiæ za niego sanitariusz lub kolega. To musi
zrozumieæ ka¿dy cz³owiek, któremu nieobce s¹ zagadnienia sanitarne.
Zachorowalnoœæ w Gross-Rosen by³a bardzo wysoka i nie pozostawa³a
w odpowiednim stosunku do liczby ³ó¿ek w rewirze, ani do mo¿liwoœci leczniczych rewiru. By³y one minimalne. Poniewa¿ jednak zasadnicz¹ przyczyn¹
co najmniej 90 procent chorób by³o wyg³odzenie i z³e warunki sanitarne oraz
bicie, zupe³nie nie by³o w naszej mocy, aby to zmieniæ. Pomijaj¹c pocz¹tkowe
okresy obozu, a zaczynaj¹c od roku 1942, stan liczbowy rewiru waha³ siê stale w granicach 25-30 procent stanu liczbowego ca³ego obozu. Wyra¿a³o siê to
przeciêtnym dziennym stanem rewiru w lecie oko³o 600 chorych, a zim¹ 1942
roku dochodzi³o ju¿ do 1200. By³o to naturalnym nastêpstwem, za³o¿onego
zreszt¹ przez centralê obozów koncentracyjnych w Oranienburgu, z³ego wy¿ywienia, niedostatecznego nawet dla ludzi nie wykonuj¹cych ¿adnej pracy.
Dlatego oko³o 80 procent zmar³ych stanowili ludzie ca³kowicie wyg³odzeni,
a wiêc odbia³czeni i wycieñczeni, czyli zmuzu³manieni, tzw. allgemeine
Körperschwäche. Oko³o 15 procent stanowili ludzie, których przyczyn¹ zgonu by³o pospolite morderstwo, stosowane ci¹gle w wielorakich formach. Zgony, których przyczyn¹ by³a somatyczna choroba, nie zaplanowana, ani nie
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zawiniona przez kierownictwa obozów koncentracyjnych, nie przekracza³y
5 procent ogó³u zmar³ych. Obserwowa³em w Gross-Rosen wielokrotnie ludzi, którzy do obozu przychodzili z pokaŸnym zapasem t³uszczu, czyli tzw.
grubasów z pokaŸnymi brzuchami. Po oko³o trzech miesi¹cach brzuch ten,
na skutek gwa³townego chudniêcia, zwisa³ im w formie skórzastego fa³du skórnego, niejednokrotnie a¿ do kolan. Tak gwa³townego wychudzenia nie obserwowa³em w ¿adnym innym obozie koncentracyjnym, podczas mego prawie
piêcioletniego w nich pobytu.
Zatem wniosek zupe³nie s³uszny – mimo tych samych przepisów co do
kalorycznoœci wy¿ywienia wiêŸniów, w Gross-Rosen by³o ono najpodlejsze
ze wszystkich obozów koncentracyjnych. Powód? Jasny i prosty. Kradzie¿e.
Zbyt du¿o ludzi krad³o. Kradli wszyscy z za³ogi SS, od komendanta do ostatniego Blockführera. Dla ka¿dego z nich wynoszono codziennie z kuchni pokaŸne paczki ¿ywnoœci. Zwykle pod pozorem jedzenia dla psów. Jedzenia by³o
ma³o w III Rzeszy. Wysy³ano paczki ¿ywnoœciowe do domu. Prosty
Blockführer, pod pozorem „kosztowania” jedzenia, przychodzi³ siê na¿reæ do
syta. Poza tym by³o bardzo du¿o wiêŸniów narodowoœci niemieckiej. Pospolitych przestêpców. Ci kradli wszystko. Kradli z kuchni, kradli na blokach,
jawnie oszukuj¹c przy dzieleniu. Widzieli to inni wiêŸniowie i robili to samo.
W kuchni kradzie¿ dochodzi³a do takich granic, ¿e kiedy na przyk³ad do du¿ego kot³a powinno siê wed³ug norm wrzucaæ 15-20 kostek 500-gramowych
margaryny, wrzucano 1-2 kostki. Wszyscy o tym wiedzieli i nikt nie by³ karany. Podobnych obrazków, o ile wiem, nie spotykano zbyt czêsto w innych
obozach koncentracyjnych. Dlatego w Gross-Rosen tak czêsto wystêpowa³a
puchlina g³odowa, za³amanie homeostazy ustroju i wszelkich si³ obronnych,
w tym i obronnych rekcji psychosomatycznych. Tak tylko mogê sobie wyt³umaczyæ, ¿e w tym obozie wystêpowa³a tak ogromna liczba obrzêków g³odowych, spraw wysiêkowych, a w nastêpstwie i spraw ropnych.
Klimat Gross-Rosen, podgórski, wyj¹tkowo zmienny i ostry sprzyja³ powstawaniu licznych zapaleñ p³uc i op³ucnej, co w tych pod³ych warunkach bytowania i leczenia prowadzi³o w prostej drodze do spraw wysiêkowych, a te
mia³y tendencjê do ropienia. Nigdy i nigdzie przez ca³e moje lekarskie ¿ycie
nie widzia³em takiej liczby wysiêków ropnych op³ucnej i jamy brzusznej. Leczenie upustami czy sta³ym drena¿em jedynie w pojedynczych przypadkach
prowadzi³o do wyleczenia. Zwykle, powoduj¹c b³êdne ko³o, przez dalsz¹ utratê
bia³ka ustrojowego prowadzi³o do kryzysowego za³amania. Spotyka³em wysiêki ropne op³ucnej dochodz¹ce do 6 litrów, a wysiêki brzuszne do 30-40 litrów,
czyli 3-4 wiader. Oczywiœcie, opró¿niano je wy³¹cznie ze wskazañ ¿yciowych.
Z³amañ i spraw urazowych w Gross-Rosen by³o du¿o. Sprzyja³a temu praca w kamienio³omach, gdzie o uraz ³atwo. Rentgena ani do przeœwietleñ, ani
do zdjêæ nie by³o nigdy w Gross-Rosen. Z³amania leczy³em w sposób zachowawczy, zwykle na wyci¹gach doraŸnie komponowanych, bo sposób trans85
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portu prowadzi³ prawie zawsze do przemieszczeñ i nie by³o warunków do
doraŸnego nastawienia. Opatrunki gipsowe by³y zwykle leczeniem nastêpowym lub kombinowanym z wyci¹gowym.
W lecie 1943 roku prze¿yliœmy du¿¹ epidemiê jaglicy. Dziêki ofiarnej pracy ca³ej za³ogi sanitarnej oraz ofiarnoœci wiêŸniów, którzy dali pieni¹dze na
lekarstwa, uda³o siê w okresie oko³o 2 miesiêcy zlikwidowaæ zagro¿enie obozu i jednoczeœnie uchroniæ chorych przed likwidacj¹. Komisja przyby³a
z Oœwiêcimia nie wykry³a wówczas kandydatów do gazu. W tych czasach,
które pamiêtam, a wiêc co najmniej do koñca paŸdziernika 1943 roku, nie by³o
ani jednego przypadku oœlepniêcia. Potem s³ysza³em o 3 czy 4 oœlepniêciach
na jedno oko. W ka¿dym razie podawane przez niektórych katastroficzne cyfry i likwidacjê poprzez transporty, uwa¿am za nieudokumentowane. Nie mówi
na przyk³ad nic o tym dr. ¯egleñ w swych wspomnieniach, a przecie¿ przez
ca³y czas by³ on niejako oddelegowany do spraw jagliczych.
Lekarze SS w Gross-Rosen: Pierwszym lekarzem obozowym SS by³ od
powstania obozu w Gross-Rosen, tj. od 01.05.1941 do 24.12.1941 roku, SSObersturmführer Friedrich Entress2, który studia ukoñczy³ w Poznaniu, by³
przedstawicielem mniejszoœci niemieckiej w Polsce i ju¿ podczas studiów
medycznych dzia³a³ w Volksbundzie. Niektórzy podaj¹, ¿e w Oœwiêcimiu przebywa³ ju¿ we wrzeœniu 1941 r. i by³ obecny przy pierwszym gazowaniu. Inni
podaj¹ jego przybycie do Oœwiêcimia 11.12.1941. Mo¿e rzeczywiœcie taka
by³a data jego urzêdowego przeniesienia. W ka¿dym razie po naszym przybyciu do Gross-Rosen w dniu 24.12.1941 roku rozmawia³em z nim, wraz z dr. ¯egleniem, i najwyraŸniej nigdy przedtem nie by³ jeszcze w Oœwiêcimiu, poniewa¿ ciekawy by³ tego obozu i wypytywa³ nas o szczegó³y, mówi¹c, ¿e w³aœnie tam wyje¿d¿a. W Gross-Rosen by³ jeszcze pod koniec wrzeœnia 1943 roku,
przys³any przez Oranienburg, w celu zbadania na miejscu sprawy jaglicy.
Widzia³em go tak¿e w dniu 11 lutego 1945 roku, tu¿ przed naszym wyjazdem
ostatnim transportem, jak wchodzi³ do rewiru ze swym SDG Josepfem Klehrem. Mo¿e dlatego po pozostawionych w Gross-Rosen ciê¿ko chorych, w liczbie oko³o 1500, wszelki œlad zagin¹³. Entressa powieszono po procesie za³ogi
w Mauthausen w 1947 roku.
2. Friedrich Entress, ur. 8.12.1914 r. w Posen. Tam te¿ na uniwersytecie studiowa³ medycynê.
W okresie od 1.12.1940 do 3.01.1941 r. by³ lekarzem obozowym w KL Sachsenhausen. Nastêpnie w KL Gross-Rosen. Prawdopodobnie oficjalnie s³u¿bê w KL Auschwitz mia³ rozpocz¹æ 11.12.1941 r.; zakoñczy³ j¹ 20.10.1943, kiedy to zosta³ przeniesiony do KL Mauthausen.
Od 3.08.1944 do stycznia 1945 r. ponownie w KL Gross-Rosen. Nastêpnie, do 10.02.1945
w KL Sachsenhausen. Od 10.02.1945 s³u¿y³ w 9/SS Panzer Division „Hohenstaufen”.
8.05.1945 r. dosta³ siê do niewoli. S¹dzony od marca 1946 r. w tzw. Mauthausen-Prozess
w Dachau. 13.05.1946 skazany na karê œmierci. Stracony 28.05.1947 roku w Landsberg. Archiwum Muzeum Gross-Rosen [dalej: AMGR], sygn. 7834/DP – Kartoteka cz³onków za³ogi,
opr. przez A. Lasika; tam¿e, Kartoteka cz³onków za³ogi KL Gross-Rosen.
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Drugim lekarzem SS w Gross-Rosen, od 24.12.1941 do 31.01.1942, by³
SS-Untersturmführer Kurt Babor. On to wytru³ chorych jeñców rosyjskich
w styczniu 1942 roku, w liczbie co najmniej 220 ludzi, oraz uczestniczy³ w likwidowaniu mniejszych grup jenieckich w krematorium. Po wojnie wyp³yn¹³
jako lekarz specjalista ginekolog dworu cesarskiego Heile Selassie w Adis
Abebie. Podobno tam pope³ni³ samobójstwo.
Trzecim lekarzem SS w Gross-Rosen, od lutego 1942 do koñca lipca
1942 r., by³ SS-Obersturmführer Schmiedt (lub Schmiets). Zmiana w lutym
nast¹pi³a po ujawnieniu przypadków tyfusu plamistego w tamtejszym garnizonie SS. Zmieniono lekarza i zarz¹dzono 4-tygodniow¹ kwarantannê ca³ego obozu. Jedyny chyba wypadek w ca³ej historii niemieckich obozów koncentracyjnych. Przez ponad 4 tygodnie lekarz SS by³ najwy¿sz¹ obozow¹
w³adz¹. Do obozu nie wchodzili Blockführerzy, a wiêŸniowie nie pracowali, tylko siê iskali.
Czwartym lekarzem SS by³ SS-Hauptsturmführer Willi Jobst3. Od 1.08.1942
do koñca paŸdziernika 1943 roku. Sudetendeutscher, zachowa³ wiele sentymentu do Czechów i wyraŸnie forowa³ wiêŸniów czeskich. Studia koñczy³
w uniwersytecie Karola w Pradze. Nie by³ zanadto pracowity. W rewirze zdawa³ siê na kapo rewiru, ale przyznaæ trzeba, ¿e wprowadzi³ lekarzy wiêŸniów
do pracy i stworzy³ im warunki do samodzielnoœci. Nie mia³ jednak szczêœcia
do rewirowych kapo. Byli to wyj¹tkowi degeneraci i sadyœci. W pracy jego
widaæ by³o, ¿e nie by³ entuzjast¹ eutanazji i w sprawach tych zdawa³ siê na
swego SS-Hauptscharführera i aptekarza SS Dehnela, którym siê wyrêcza³
w wielu sprawach. Ten ostatni, zdecydowany polako¿erca i fanatyczny zwolennik eutanazji.
Potem nastêpowa³y ju¿ coraz czêstsze zmiany lekarzy SS. Od po³owy listopada 1943 Lagerarztem by³ SS-Obersturmführer Schmiedt, potem kolejno:
SS-Obersturmführer Heinrich Rindfleisch, nastêpnie Obersturmführer König,
Hauptsturmführer Heinz Thilo i znów, podczas ostatnich dni ewakuacyjnych,
SS-Obersturmführer Entress. Po wojnie poszukiwali Czesi Jobsta. W latach
szeœædziesi¹tych mia³ byæ jego proces. By³em przes³uchiwany w jego sprawie
w s¹dzie powiatowym w Nysie. Wtedy dowiedzia³em siê, ¿e z Gross-Rosen
w 1943 roku nie odszed³ na front, jak siê wówczas mówi³o, ale do KL we
Flossenbürgu i pod koniec wojny mia³ byæ lekarzem podobozu w Leitmeritz.
By³em tam w³aœnie w ostatnich miesi¹cach wojny, ale o tym nie wiedzia³em,
ani go tam nie spotka³em. Heinz Thilo zmar³ w Hohenelbe 15.05.1945 roku,
3. Willibald Jobst, ur. 27.10.1912 r. w Eger (Wêgry). W okresie od 1.10.1939 do 21.06.1941 r.
w armii; nastêpnie, do 1.03.1942, by³ lekarzem w szpitalu polowym. Od 1.03.1942 do
11.03.1942 r. – lekarz w KL Auschwitz, sk¹d przeniesiony zosta³ do KL Stutthof, gdzie by³ do
1.07.1942 r. Nastêpnie, od 1.07.1942 do 18.05.1943, w KL Gross-Rosen. Po wojnie s¹dzony.
Stracony 28.05.1947 r. w Landsberg. AMGR, sygn. 7834/DP – Kartoteka cz³onków za³ogi,
opr. przez A. Lasika; tam¿e, Kartoteka cz³onków za³ogi KL Gross-Rosen.
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w wieku 34 lat, o Schmiedtcie (Schmietsie), Hansie Willim Königu i Heinrichu Rindfleischu4 nic nie wiadomo. Zniknêli jak kamfora.
Osobna wzmianka nale¿y siê sanitariuszom niemieckim, czyli tzw. SDG
(Sanitätsdienstgehilfe, Sanitätsdienstgrad). W obozie Gross-Rosen zna³em ich
tylko kilku. Kiedy przyby³em do Gross-Rosen w obu obozach, wiêŸniarskim
i jenieckim, s³u¿bê pe³ni³ SDG Frietz Schultze (lub Kurze). Nie mo¿na go
jednak myliæ z Untersturmführerem Kurze, Lagerzahnarztem, który w 1941
i 1942 roku by³ obozowym dentyst¹ dla SS i dla wiêŸniów. W SS-Zahnstation
pomaga³ mu polski stomatolog z Gdyni W³adys³aw Torliñski, a w obozowej
dentystyce niemiecki BV-er, starszy ju¿ wiekiem dentysta zniszczony narkomani¹. O SDG Unterscharführerze Schultze wiele opowiadano. On wraz z lekarzami Entressem, a potem Baborem bra³ udzia³ w wytruciu, za pomoc¹ doustnych trucizn, jeñców radzieckich i tych, co byli podejrzani o stopnie oficerskie i przynale¿noœæ partyjn¹, a tak¿e jeñców chorych. Mówiono tak¿e, ¿e
bra³ udzia³ w truciu chorych wiêŸniów, zw³aszcza posiadaj¹cych z³ote zêby.
Nie by³em jednak tego naocznym œwiadkiem. Zosta³ zdjêty razem z Baborem
w lutym 1942 roku i potem w obozie szepta³o siê, ¿e mia³ byæ s¹dzony za
kradzie¿e i nadu¿ycia. Drugim SDG by³ Unterscharführer Herzog. Rzemieœlnik przyuczony na sanitariusza, absolutnie o niczym nie mia³ pojêcia. Wszystko co niemieckie by³o echt und prima, a wszystko co obce, a zw³aszcza s³owiañskie, schweinerei. Byli tak¿e Unterscharführerzy Braun i Peterek, jednak
oni nie odegrali ¿adnej wiêkszej roli. Najgorszym by³ ich szef, SS-Hauptscharführer Dehnel, drogerzysta z cywila, aptekarz SS-rewiru i najczêstszy zastêpca lekarza obozowego w Gross-Rosen. By³ fanatycznym zwolennikiem
eutanazji i polako¿erc¹. Niem³ody ju¿, bo na pewno ponad 50 lat licz¹cy cz³owiek, siwy, prawie staruszek o dobrotliwym wygl¹dzie by³ fanatycznym hitlerowcem i pali³ siê do szprycowania i zabijania ludzi. Na prze³omie wrzeœnia
i listopada 1943 roku sam zarz¹dzi³ i wykona³ uœmiercenie 10 chorych z 3 rewiru, podejrzanych o gruŸlicê, na podstawie kartki odebranej lekarzowi Antoniemu Mianowskiemu ze Lwowa. Nawet nie konsultowa³ siê w tej sprawie
z Lagerarztem. By³ niezwykle zadowolony, jeœli w zastêpstwie Lagerarzta móg³
wykonywaæ wyroki œmierci na wiêŸniach lub doprowadzonych osobach cywilnych, w czym najczêœciej zastêpowa³ lekarza w latach 1942 i 1943. Wêszy³ stale za chorymi zakaŸnie. Dlatego przesy³aj¹c materia³y do badania we
Wroc³awiu na Widala i Weil-Feliksa, tam, gdzie spodziewaliœmy siê dodatnich wyników posy³aliœmy materia³y na nazwiska ludzi w³aœnie zmar³ych tego
dnia lub konaj¹cych.
4. Heinrich Rindfleisch zosta³ 18.07.1944 r. oddeloegowany do AL Riese, gdzie w charakterze
naczelnego lekarza przebywa³ prawdopodobnie do 23.11.1944 r. Od 30.01.1945 prowadzi³
szpital SS w Berlinie. AMGR, sygn. 7834/DP – Kartoteka cz³onków za³ogi, opr. przez A. Lasika; tam¿e, Kartoteka cz³onków za³ogi KL Gross-Rosen.
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Pomocnikami Lagerarzta i zastêpcami Lagerführera w administrowaniu
rewirem byli kapo rewiru. Poniewa¿ byli oni wyznaczani nie przez lekarza,
ale kierownictwo obozu, a ani Thumann, ani Eschner nie nale¿eli do przyjació³ lekarza Jobsta, dostawa³ on zawsze na kapo rewiru zaufanych szpicli Eschnera i wyj¹tkowych bandytów. Pierwszym z nich by³, od pocz¹tku rewiru
w Gross-Rosen do zimy 1942/43 roku, BV-er Hermann Lösche. Pospolity przestêpca i z³odziej, który w obozie uwa¿a³ siê za lekarza. Chêtnie wykonywa³
ka¿d¹ rzecz, na której mo¿na by³o zarobiæ. Gra³ w karty, gromadzi³ z³oto, uczestniczy³ we wszystkich akcjach zabijania wiêŸniów i jeñców radzieckich, w latach 1940-1942. Leczy³, ordynowa³, ba nawet operowa³. By³ zaufanym szpiclem Eschnera. Zosta³ zlikwidowany. Pod pozorem zwolnienia z obozu zosta³
wys³any w nieznane. Wiedzia³ o tym maj¹cym nast¹piæ zwolnieniu ju¿ na kilka dni wczeœniej. Uszyto mu w pracowni obozowej ubranie cywilne z odpowiednimi schowkami na zgromadzone z³oto i walutê. Obiecywa³ kolegom daæ
znaæ i napisaæ. Nie napisa³ do nikogo. Niemieckim porz¹dkiem do obozu wróci³o jednak ubranie, które w magazynie rozpoznano jako jego w³asnoœæ. Oczywiœcie z³oto nie wróci³o. Zwyk³y niemiecki sposób wykañczania œwiadków.
Nastêpc¹ jego zosta³ notoryczny, 44 razy karany, no¿ownik i morderca BV-er
Walter Richter, zwany tak¿e Milone, narkoman i homoseksualista. By³ ca³y
wytatuowany tak dalece, ¿e na ciele jego, nie wy³¹czaj¹c czêœci intymnych
i powiek, nie mo¿na by³o znaleŸæ ani kawa³eczka czystej skóry. Trzeba by³o
przyznaæ, ¿e tatua¿e te, aczkolwiek nieco ordynarne, by³y w wykonaniu wprost
artystyczne. Na karku mia³ szeroki czerwony napis: Mein Haupt gehört dem
Henker. W lecie 1943 roku werbowano wœród Niemców w obozie Gross-Rosen ochotników do wst¹pienia do SS, dla zwalczania band na Bia³orusi. Richter zg³osi³ siê jako pierwszy. Tego¿ dnia otrzyma³ za to butelkê alkoholu. Sk¹d
zdoby³ skopolaminê, nie wiem. Wypi³ alkohol, zamiast morfiny wstrzykn¹³
sobie skopolaminê i w stanie niezwyk³ego podniecenia, rozebrany do naga,
skaka³ a potem czo³ga³ siê po korytarzu, szczekaj¹c jak pies. Tak go zasta³
lekarz obozowy Jobst, poœmia³ siê i koniec. Richter wyjecha³. Po kilku tygodniach opowiada³ mi lekarz Jobst, ¿e przysz³o pismo do obozu, wychwalaj¹ce
go za odwagê i ¿e prawdopodobnie bêdzie mianowany oficerem. Po dalszych
dwóch lub trzech miesi¹cach, palacz z krematorium opowiada³ mi, ¿e w nocy
przywieziono go do krematorium, z wyroku powieszono i spalono. Podobno
sprzedawa³ broñ i zaopatrzenie SS, pracuj¹c w kwatermistrzostwie. Trzecim
i chyba najg³upszym kapo rewiru by³ Alfred Stoll, tak¿e BV-er. Pospolity z³odziej. Pobiera³ ³apówki od chorych, a kto nie móg³ zap³aciæ bywa³ wyrzucany
lub szykanowany. Nawet od sanitariuszy ¿¹da³ op³at. Urz¹dzili go w jego urodziny. Dali mu coœ wypiæ, potem posadzili go w bia³ym fotelu lekarskim z izby
przyjêæ, w którym siedzia³ zwykle Lagerarzt, obstawili laurkami i podarkami,
a chorzy tañczyli woko³o. Tak go zasta³ Lagerarzt i wyrzuci³ z posady. Po nim
przyszed³ najgorszy z kapo rewiru BV-er Gottlieb Kajzer, berliñski hochszta89
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pler. By³ wyj¹tkowym polako¿erc¹. Nienawidzi³ i szuka³ nas wszêdzie. Bi³
sanitariuszy, bi³ tak¿e lekarzy. Doprowadzi³ mnie do targniêcia siê na ¿ycie.
By³ pierwszym zaufanym Eschnera. Zosta³ wtedy mianowany Lagerältesterem. W pó³ roku póŸniej, jeden dzieñ przed zwolnieniem do domu, zosta³ zamordowany przez swoich towarzyszy na tle podzia³u z³ota i wygranych w karty
pieniêdzy. Po nim kapo rewiru zosta³ jeden z najwiêkszych bandytów grossroseñskich BV-er Georg Prill, tak¿e homoseksualista. Ten sam, który jako Lagerältester i blokowy w jenieckim obozie wykañcza³ jeñców radzieckich. Ten
sam, który w przeci¹gu pó³ roku wykoñczy³ prawie ca³e swoje Aussenkommando Breslau-Lissa. Dalszych kapo rewiru, z powodu wyjazdu z GrossRosen w styczniu 1944 roku, ju¿ nie zna³em.
Od pocz¹tku istnienia obozu do po³owy 1942 roku nie pracowa³ w rewirze
ani jeden Polak, tylko sami Niemcy, wszyscy przestêpcy pospolici. ¯aden z nich
nie mia³ nigdy nic wspólnego z prac¹ sanitarn¹. Byli to starzy lagrowcy, bezwzglêdni w postêpowaniu. Wraz ze swym kapo Lösche tworzyli dobran¹ grupê, zdoln¹ do wszystkiego, od kradzie¿y pospolitej do mordowania. Byli to:
BV-er Franz Grabowski z Berlina, Bruno Saroki z Gdañska, tak¿e BV-er, nastêpnie BV-er Stockinger, Fietze, Knittel, Adolf z Legii Cudzoziemskiej, naturalizowany we Francji Niemiec, oraz Krause i Winkelmann. Powoli odchodzili z rewiru, pilnowani przez przyjmowanych coraz czêœciej Polaków. Zasadniczo w latach 1942-1943 pe³nili jeszcze funkcje blokowych poszczególnych bloków. Na ich miejsce, kiedy musieli odejœæ, mianowano zwykle blokowymi te¿ Niemców lub volksdojczów, którzy jednak nie dochodzili ju¿ do
tak bezwzglêdnej w³adzy jak ich poprzednicy.
W Gross-Rosen blokowych w rewirze i kapo rewiru mianowa³, niestety,
Lagerführer za poœrednictwem Rapportführera, natomiast w Oœwiêcimiu by³o
nieco odmiennie. Tylko Krause odszed³ z rewiru z w³asnej woli i raczej bardzo wyró¿nia³ siê korzystnie wœród tej zgrai. Ostatnim by³ chyba Saroki, który na pocz¹tku wrzeœnia 1943 roku zosta³ wys³any do Dyhernfurthu na kapo
tamtejszego rewiru, ukarany wyjazdem za przetrzymywanie przez 3 dni,
w ³ó¿ku miêdzy chorymi, jednego zmar³ego, aby pobieraæ za niego codziennie porcjê chleba. Ju¿ sam fakt takiego przestêpstwa, pope³nianego przez
blokowego dla zdobycia porcji chleba, znamionuje stosunki i wyg³odzenie
obozu. W innym obozie by³oby to raczej niemo¿liwe.
Do lata 1942 roku nie pracowa³ w rewirze ani jeden lekarz wiêzieñ, mimo
¿e dwóch nas zosta³o przez Berlin przys³anych ju¿ w 1941 roku, w celu zatrudnienia w rewirze. By³o to nie na rêkê miejscowym w³adzom i miejscowym lekarzom SS, którzy woleli nie mieæ fachowych œwiadków. W sierpniu
1942, z inicjatywy lekarza obozowego SS-Hauptsturmführera Willi Jobsta,
przyjêto do pracy w rewirze dwóch lekarzy Polaków, tzn. Józefa ¯eglenia z Makowa Podhalañskiego i Kazimierza Ha³gasa z Gorlic, tzn. mnie. Ale ju¿ po
kilku dniach wys³ano dr. ¯eglenia na pierwsze Aussenkommando do Breslau90
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Lissa, sk¹d powróci³ dopiero w marcu 1943 roku, zniszczony i schorowany.
W Gross-Rosen nie by³o wówczas lekarzy wiêŸniów. Jesieni¹ 1942 roku przyby³ do obozu dr Kazimierz Fr¹czek z Kolbuszowej i natychmiast zosta³ zatrudniony w rewirze, na oddziale zakaŸnym i wewnêtrznym. Ale jeszcze przed
wiosn¹ 1943 roku zosta³ zwolniony do domu. W zimie na 1943 rok przyby³ do
obozu, starszy wiekiem, francuski chirurg Ludwik Lafon, który mimo choroby w³asnej pomaga³ w leczeniu chorych. W pierwszych dniach marca 1943
roku przyby³ z Oœwiêcimia dr Józef Jab³oñski, ale ju¿ 13 marca zosta³ wymieniony za chorego dr. ¯eglenia do komanda Lissa. Dopiero pod koniec wrzeœnia 1943 roku, z du¿ym transportem ze wschodu, przybyli dwaj dalsi lekarze,
a mianowicie Jan Jachna i Antoni Mianowski i zostali przydzieleni do pracy
w rewirze. Nastêpnego dnia jednak Jachna zosta³ wys³any do komanda Dyhernfurth II. Potem nie by³o ¿adnych nowych lekarzy w obozie a¿ do kwietnia
1944 roku. Przyby³a wtedy wiêksza grupa lekarzy, w zwi¹zku z likwidacj¹
Majdanka. W lecie 1944 roku przyby³o kilku lekarzy z Krakowa i Warszawy.
Byli miêdzy nimi prof. Mieczys³aw Micha³owicz, doc. Stanis³aw Konopka,
Romuald Sztaba i Jan Nowak, znani mi jeszcze z Oœwiêcimia w 1941 roku.
Byli te¿: Mieczys³aw Kotarbiñski, Stanis³aw Ró¿ycki z Piotrkowa, Walenty
Popek i Kornel Gibiñski z Krakowa, Ludwik Fischer z Zakopanego, Kazimierz
Majewski, W³adys³aw Zapa³owicz, W³adys³aw Bernadzikowski, Leonard Szadurski, Mieczys³aw Reisner, Kazimierz Bia³y, Weirowski, Czes³aw Cierpikowski, Tadeusz WoŸniak, Kasper Dêbosz, Jerzy Dutkiewicz, Alojzy Szewczyk,
Kazimierz Popio³ek, Zygmunt Kulik, Konrad Dunglaszewski, Stanis³aw Domin, Natan Lienfeld, Jan Wójcicki, Jan Dadak, Stanis³aw Mazurek, W³adys³aw ¯o³¹dŸ, Zygmunt Witalis, Gutentag, Ryszard Hanusz, W³odzimierz Doktor i inni (wed³ug wykazów Romana Olszyny z Warszawy).
Równoczeœnie od 1942 roku zacz¹³em do rewiru wprowadzaæ polskich
sanitariuszy, których tu dotychczas nie by³o, ale dopiero w 1943 roku zaczêli
oni zdobywaæ przewagê nad Niemcami. Wielu ju¿ dziœ nie pamiêtam, z wieloma siê z¿y³em i zaprzyjaŸni³em, mimo ¿e by³em dla nich wymagaj¹cym szefem. W obozie trzeba by³o wymagaæ od nich znacznie wiêcej jak w cywilu.
Wielu z nich powyje¿d¿a³o potem na komanda robocze. Nie mogê wielu z nich
zapomnieæ, za ich wyj¹tkowo uczciw¹, pe³n¹ poœwiêcenia pracê, jak studenta
medycyny W³odzimierza Chojnackiego, Stanis³awa Dziadusia, Stanis³awa
Czarnka, aptekarza W³adys³awa Kotulê, mgr. Stanis³awa Or³owskiego. Dzielnie pracowali te¿: W³adys³aw D¹browski, Kalista, Pieczak, Marian Jarosiñski, pu³kownik Vasatko z Pragi, i wielu, wielu innych, którzy sw¹ rzeteln¹ prac¹
uratowali niejedno wiêŸniarskie ¿ycie lub niejednemu umilili ostatnie chwile.
Jednemu z nich, Marianowi Jarosiñskiemu (nr 172) zawdziêczam ¿ycie, w sensie dos³ownym. On wezwa³ do mnie lekarza w krytycznej chwili, on mnie
pielêgnowa³ w chorobie.
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Lagerarzt Jobst w chwili przyjmowania nas do pracy w rewirze, podzieli³
funkcje rewirowe. Lekarze maj¹ pe³niæ funkcje lekarskie i odpowiadaæ za leczenie, kapo rewiru i blokowi za ca³oœæ administracyjn¹, porz¹dkow¹, czystoœæ, ¿ywienie itd. Je¿eli on jako Lagerarzt nie zjawia siê do godziny 8, powinniœmy zaczynaæ pracê bez niego. Codziennie trzeba mu dostarczyæ do SSrewiru kartkê z danymi liczbowymi z rewiru, osobiœcie lub przez goñca. Tam
ma byæ wyszczególniona liczba chorych, liczba zmar³ych, z rozbiciem na grupy chorobowe, oraz codzienny meldunek o chorobach zakaŸnych. Obowi¹zuje codzienny obchód lekarski, likwidowanie brudu, wszy, okradania chorych.
Zapotrzebowanie na leki i materia³y opatrunkowe trzeba sk³adaæ w soboty,
odbieraæ w poniedzia³ki. Obowi¹zuje krañcowa oszczêdnoœæ leków i materia³ów opatrunkowych. Celem zorganizowania badania plwociny na pr¹tki Kocha stawia do naszej dyspozycji jeden mikroskop. W podejrzeniach o dury,
paradury i tyfus plamisty obowi¹zuje wysy³anie moczu, stolca i krwi, pobieranej do specjalnych probówek z po¿ywk¹ tzw. Venül, do Wroc³awia do badania na Widala i Weil-Feliksa. Próbki bêdzie wozi³ dwa razy w tygodniu, we
wtorki i pi¹tki, jeden z SDG. Obowi¹zuje skrupulatne i dok³adne oraz czytelne wype³nianie kart skierowañ do badania. Poza tym unikaæ nieporozumieñ
administracyjnych, i o ka¿dym wa¿niejszym zajœciu natychmiast meldowaæ
ustnie lub pisemnie Lagerarztowi. Szczególnie zwraca nam uwagê, ¿e on jako
Lagerarzt jest najwy¿sz¹ w³adz¹ w rewirze i nie ¿yczy sobie, aby Rapportführer
czy Lagerführer mieli tu coœ do szukania. W takich wypadkach nale¿y go natychmiast powiadamiaæ.
Takie przemówienie by³o bardzo nieostro¿nym poci¹gniêciem ze strony
lekarza. Wiadomo przecie¿, ¿e wszyscy funkcyjni byli zaufanymi Rapportführera i ¿e za chwilê Rapportführer i Lagerführer bêd¹ o wszystkim wiedzieæ.
Wszelkie nieporozumienia miêdzy w³adzami obozowymi, zawsze siê Ÿle
koñcz¹ dla wiêŸniów.
Niewiele mo¿na by³o planowaæ w naszej pracy, bo ju¿ po dwóch dniach,
zupe³nie niespodziewanie, dr ¯egleñ zosta³ wys³any jako sanitariusz do ma³ego komanda, licz¹cego zaledwie 150 wiêŸniów, w Lissa, ko³o Wroc³awia. Mówi³em o tym Lagerarztowi, ¿e tam mo¿na pos³aæ sanitariusza. Powiedzia³ jednak, ¿e od niego to nie zale¿y. ¯egleñ wróci³ dopiero w marcu 1943 roku,
zmizerowany i schorowany. W jego miejsce wys³ano dr. J. Jab³oñskiego, znacznie m³odszego. Okaza³o siê, ¿e w komandzie tym musia³ pracowaæ na równi
z innymi, a dopiero wieczorem wykonywaæ czynnoœci sanitarno-lekarskie,
dodatkowo. By³ bity przez Georga Prilla, Lagerältestera komanda. Ze 150 ludzi tam wys³anych, w celu dokoñczenia budowy koszar wojskowych, wróci³o
do wymiany zaledwie 17, reszta zginê³a.
Tak wiêc zaraz w sierpniu 1942 roku zosta³em w rewirze sam. W rewirze
stan dzienny przekracza³ 600 chorych, a w schonungu dochodzi³ do 200. Potem stan chorych wzrasta³ z dnia na dzieñ i do zimy 1942 dochodzi³ do 1200
92

KL Gross-Rosen
chorych, a w 1943 przekracza³ czêsto 1500 osób. Rewir stanowi³ 25-30% stanu obozu. Po przyjêciach chorych i obchodzie musia³em codziennie wykonywaæ co najmniej 30-40 zabiegów lekarskich, takich jak ró¿nego rodzaju naciêcia ropni, ropowic, karbunku³ów i czyraków, nastawianie zwichniêæ i z³amañ, zak³adanie wyci¹gów, opatrunków gipsowych, pobieranie krwi i wydzielin do badania, wypisywanie kontrolnych kart, opatrunki kontrolne i badania,
itd., itd. Do tego dochodzi³a gospodarka lekami, i jeszcze trochê pracy kancelaryjnej i statystycznej. Pracy by³o bardzo du¿o i codziennie jej przybywa³o.
Pracowa³em intensywnie co najmniej 16 godzin na dobê. Nie mia³em czasu
wyjœæ na lagier, porozmawiaæ z kolegami, bo w tym czasie, kiedy oni wracali
z pracy, w rewirze by³a najwiêksza praca. Œmiertelnoœæ stale wzrasta³a. Poszczególne transporty niejako po kolei „koñczy³y siê”. Na pocz¹tku roku 1942
dziennie umiera³o od 1 do 3 osób, w po³owie roku liczba ta dochodzi³a do 8,
a pod koniec roku umiera³o 15-20 osób dziennie. Oko³o trzeciej czêœci zmar³ych przynoszono z komand i z bloków, najczêœciej zabitych, zastrzelonych
lub dogorywaj¹cych z bicia i wycieñczenia.
Zwyk³y tok przyjmowania do rewiru by³ taki sam jak w innych obozach,
jednak w Gross-Rosen dok³adnie i d³u¿ej przestrzegano meldowania chorych
podczas apelu wieczornego. W ka¿dym razie w czasie w³adzy Thumanna, rygor by³ znacznie zaostrzony. Chory przechodzi³ przez sito w³asnego blokowego, który by³ jego pierwszym lekarzem. On, jeœli uzna³ to za stosowne, przedstawia³ go podczas apelu Rapportführerowi lub nawet Lagerführerowi. Ci dopiero decydowali, czy chory mo¿e iœæ do lekarza. Oczywiœcie, chory po drodze zbiera³ szturchañce i bicie, by³ wyœmiewany i wyszydzany. W dodatku,
z braku miejsc, chory nie zawsze móg³ byæ przyjêty do rewiru. Nie przyjêty
mia³ k³opoty we w³asnym bloku, gdzie uznawano go za symulanta, nierzadko
przydzielano karnie dodatkow¹ pracê lub nawet bito. Czasem, taki cz³owiek
nied³ugo potem wraca³ pobity w agonii lub nawet jako zmar³y. Dlatego staraliœmy siê przyjmowaæ wszystkich skierowanych, chocia¿ nie by³o to ³atwe.
Ju¿ sam wybór spoœród du¿ej grupy oczekuj¹cych, tych, którzy najbardziej
potrzebuj¹ pomocy by³ nie³atw¹ spraw¹.
Ka¿da decyzja lekarska by³a trudna i odpowiedzialna. Kogo przyj¹æ, kto
jeszcze mo¿e zaczekaæ, jak¹ ustaliæ kolejnoœæ, jak leczyæ, kogo daæ do ³ó¿ka
pojedynczego, a kogo we dwóch? Oto pytania codzienne, przed którymi stawa³ lekarz. Czy mo¿na patrzeæ przez palce na z³odziei i oszustów? Czy dzieliæ
sprawiedliwie, czy za podszeptem, nieraz dobrych kolegów, oszukiwaæ ciê¿ej
chorych? To by³y dylematy trudne. Wtedy ka¿dy mia³ tylko jedn¹ radê, najlepsz¹ dla siebie. Nie brak by³o takich, którzy ciê¿ko chorym zabraliby wszystko, bo dla takiego ju¿ szkoda wszystkiego, aby tylko dla siebie mieæ dwie
miski czy dwie pajdki chleba. Kiedy dziœ czyta siê doœæ szablonowe opisy
ludzkiej troski o bliŸniego, serce siê raduje, ale wtedy by³ okrutny obóz, ciê¿ka walka o byt, przede wszystkim w³asny, bardzo nieraz daleka od altruistycz93
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nych uczuæ. Oczywiœcie, by³y tak¿e wielkie buduj¹ce, bohaterskie przyk³ady.
By³ w Oœwiêcimiu Ojciec Maksymilian Kolbe, co ¿ycie odda³ za nieznanego
cz³owieka, tylko dlatego, ¿e tamten mia³ dzieci. Na co dzieñ jednak ludzie
walczyli o ¿ycie, kradli, oszukiwali, rabowali. Walczyli a¿ do koñca, czasem
ju¿ tylko pó³¿ywi o drobne kruszynki chleba, wierz¹c, ¿e to uratuje im ¿ycie.
Bardziej inteligentni, dystyngowani ludzie, którzy nigdy w ¿yciu nie ogl¹dali
siê za jedzeniem ani do niego nie przywi¹zywali specjalnej wagi, tu w obozie
dzielili siê i rozliczali z ka¿dej kruszynki. Z drobnych patyczków i nitek sporz¹dzali misterne kieszonkowe wagi i wa¿yli dzielone porcje, bacznie patrz¹c,
aby ani gram chleba nie zosta³ im przy podziale odjêty. Za ka¿d¹ spadaj¹c¹
kruszyn¹ spogl¹da³y wyg³odnia³e oczy. Ilu¿ to ludzi, dawniej na powa¿nych
stanowiskach, t³umaczy³o mi, ¿e gdyby ka¿demu z beznadziejnie chorych odj¹æ
po 1, 2 gramy, mo¿na by co dzieñ nakarmiæ kilku zg³odnia³ych. To trudny
bardzo problem i temat tabu, doœæ skwapliwie przez wielu omijany lub te¿
zbywany niedostatecznymi wypowiedziami. Ale zdarza³y siê, mo¿na rzec i na
co dzieñ tak¿e, doœæ pospolite lub nawet ordynarne kradzie¿e. W rewirze na
przyk³ad nie by³o zawodowych stubendienstów. Do sprz¹tania i rozdawania
jedzenia czêsto u¿ywa³o siê podleczonych chorych, rekonwalescentów, kandydatów na sanitariuszy itd. Trzeba ich by³o jednak bacznie obserwowaæ, bo
zaraz mieli kolegów, których chcieli ¿ywiæ kosztem w³aœnie tych najciê¿ej
chorych. Wiele znam takich wypadków. Czasem zdarza³y siê przypadki rabunków du¿ych. Pamiêtam, pewnej soboty w Gross-Rosen w rewirze zginê³o
wieczorem wiadro smalcu, które mia³o byæ wydane w niedzielê jako dodatek
do chleba dla 1500 chorych. W soboty wydawano chleb i dodatki na soboty
i niedziele razem. By³o to ju¿ po gongu. Zarz¹dzono rewizjê w ca³ym rewirze.
Znaleziono wiadro na najwy¿szym ³ó¿ku pod zag³ówkiem. Do ostatniej chwili dwóch chorych wyjada³o z niego rêkami smalec. Odebrano zaledwie po³owê, zmieszan¹ z trocinami z zag³ówka. Dwaj starzy kartoflarze. Obydwaj zostali potem zwolnieni z rewiru. Jednego z nich spotka³em po latach na ulicy.
Jakoœ znikn¹³ w najbli¿szej bramie.
Oczywiœcie, takie rzeczy spotyka siê w ka¿dym spo³eczeñstwie, w ka¿dym
zbiorowisku ludzkim; znacznie czêœciej wystêpuj¹ w œrodowiskach spauperyzowanych, ale spotkaæ mo¿na je wszêdzie. W wiêzieniach, w szkole, w domach wczasowych, w szpitalach, w wojsku, na wycieczkach, dlaczego nie
mia³o ich byæ w obozach? Tam g³ód przekracza³ ramy wytrzyma³oœci psychicznej i fizycznej, a te nie u wszystkich ludzi s¹ jednakowe.
Wiele nad tym zastanawia³em siê ju¿ wówczas. Nie widzia³em jednak innej drogi, jak przestrzegaæ wszelkimi sposobami sprawiedliwego podzia³u,
mimo ¿e nie by³o to zbyt popularne. Ciê¿ko chorzy, wiadomo, najczêœciej
umierali. Spryciarze ³atwiej przetrzymywali. Temat nieco wstydliwy, ale przecie¿ ludzki.
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Drugi taki temat to praca. Oczywiœcie, ka¿dy wiêzieñ mia³ prawo pracowaæ tak, jak chcia³, aby oszczêdzaæ swe si³y i jakoœ obóz przetrzymaæ. Ale czy
mo¿na by³o stosowaæ ten sam wymiar w stosunku do sanitariusza czy nawet
lekarza, czy nawet pracownika przyuczonego do pracy sanitarnej. Przecie¿ ta
praca trwa³a d³u¿ej ni¿ inna w obozie. Przecie¿ takie rzeczy dziej¹ siê i dziœ
w wolnym pañstwie. A przecie¿ zdarza³y siê przypadki odmowy pracy, nawet
przez fachowych pracowników. Pamiêtam doœæ osobliwy przypadek wiosn¹
1943 roku, kiedy podczas normalnej pracy sanitariusze jednego z oddzia³ów
poszli opalaæ siê na s³oñcu do do³u ¿wirowego i trzeba ich by³o zmusiæ do
pracy. Ta praca, tam w obozie, by³a naszym powo³aniem i zaszczytem. Nie
pracowaliœmy dla przeœladowcy, pracowaliœmy dla naszych wspó³towarzyszy.
Najpierw praca, a potem przyjemnoœæ.
PóŸnym latem 1942 roku, po majowym zamachu na protektora Czech i Moraw, dowódcê policji i SS oraz g³ównego dyspozytora obozów koncentracyjnych, Reinharda Heydricha, aresztowano wielu czeskich patriotów i zes³ano
do obozów koncentracyjnych. Doœæ du¿o przywieziono do Gross-Rosen. Tu byli przez jakiœ czas specjalnie szykanowani i pracowali w kamienio³omach.
W badaniach wstêpnych tego transportu nie bra³em udzia³u. By³ sam Lagerarzt Jobst. Przyprowadzi³ osobiœcie jednego z wiêŸniów czeskich i kaza³ mi
siê nim zaj¹æ, bo potrzebuje on opieki lekarskiej. Nie wolno go zwolniæ z rewiru bez jego wiedzy. By³ to inteligent, bardzo kulturalny cz³owiek, nieco
wyniszczony z wiêzienia, starszy wiekiem, oko³o 60-letni. Na lewym oku mia³
bielmo. Potem dowiedzia³em siê, ¿e jest to pu³kownik czeskiej armii Vasatko
– po wojnie genera³. Wtedy nie wypytywa³em o nic. Zaj¹³em siê nim jak chorym. Tego samego dnia po po³udniu do rewiru przyszed³ sam Lagerführer
Thumann, co by³o wypadkiem wyj¹tkowym. On rewiru nie lubi³ i w rewirze
niechêtnie bywa³. Wtedy jednak g³oœno wo³a³: Wo ist der tschechische Oberst?
Zameldowa³em mu, ¿e nie znam ¿adnego czeskiego pu³kownika. Ale us³u¿ny
kapo Lösche wskaza³ mu chorego Vasatko. Zabra³ go natychmiast i popêdzi³
przed sob¹. Pos³a³em na Blockführerstubê sanitariusza, ¿e Lagerarzt jest pilnie potrzebny. Jobst przyjecha³ zaraz na rowerze. Powiedzia³em mu, co siê
sta³o. By³ tym wzburzony i zaraz odjecha³. Po pó³ godzinie wróci³, by³ w towarzystwie Eschnera i obok nich szed³ chory. Zawo³a³ mnie, kaza³ zabraæ chorego i przy Eschnerze g³oœno powiedzia³: Za rewir odpowiadam ja i bez mojej
wiedzy nikt nie ma tu nic do szukania! By³ to du¿y dyshonor dla Eschnera
us³yszeæ tak¹ wypowiedŸ w obecnoœci wiêŸniów, ale nic siê nie odezwa³. Od tego czasu ani Eschner, ani Thumann nie wchodzili do rewiru. Dla nas, sanitariuszy, nie by³o to korzystne, bo od tego czasu nie œmieliœmy siê pokazaæ na
obozie, ¿eby nie podpaœæ. Czech Vasatko zosta³ jednak ju¿, nie niepokojony,
w rewirze i póŸniej zosta³ sanitariuszem. Czesi w obozie byli grup¹ narodow¹
bardzo solidarn¹.
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Od tego czasu wojna podjazdowa miêdzy Lagerarztem a Lagerführerem
sta³a siê otwart¹ wojn¹. Jeden drugiemu odwdziêcza³ siê piêknym za nadobne.
Jesieni¹ 1942 roku przywieziono do obozu niemieckiego politycznego wiêŸnia nazwiskiem Samol lub Salomon. Zosta³ od razu przydzielony do pracy
w rewirze. Cieszyliœmy siê, bo m³ody i energiczny lekarz, w dodatku ze znajomoœci¹ niemieckiego, bardzo by³by siê nam przyda³. Nastêpnego dnia Thumann przegl¹da³ wybrany do wyjazdu w transport ludzi z bloków i potem przys³a³ na rewir, ¿eby do³¹czyæ do tego transportu wczoraj przyjêtego lekarza.
Pobieg³em zawiadomiæ Jobsta, który w ambulatorium czyta³ gazetê. By³ wzburzony i powiedzia³: Das ist doch unmöglich! Das ist ein Himmelskommando.
Pobieg³ zaraz do Thumanna i d³ugo siê na boku sprzeczali, jednak nic nie
uzyska³. Ten lekarz wyjecha³. Nie wiem dok¹d wyjechali. Wtedy mówiono
o Oœwiêcimiu.
Jesieni¹ i zim¹ 1942 roku powoli uzupe³niano ³ó¿ka w rewirach. Do wiosny 1943 roku wszêdzie by³y ju¿ ³ó¿ka. W zimie 1942 roku ³ó¿ka przydzielano tylko ciê¿ej chorym. W rewirze drugim mia³em wtedy kilkunastu chorych
po resekcjach ¿eber, z drenowanymi jamami op³ucnej i za³o¿onymi syfonowymi urz¹dzeniami do odci¹gania ropy. Oni zajmowali wszystkie dolne ³ó¿ka,
których nie by³o jeszcze wiele. Wieczorem poszed³em ich odwiedziæ. Blokowy Saroki z Gdañska powyrzuca³ ich z ³ó¿ek i umieœci³ na jednej sali na siennikach. Urz¹dzenia syfonowe i butle sta³y wy¿ej, p³yn z butli wlewa³ siê z powrotem do op³ucnej. Dopiero po ciê¿kiej k³ótni uda³o siê umieœciæ tych chorych z powrotem w ³ó¿kach. Od tego czasu uproœci³em ten zabieg. Nie wykonywa³em wiêcej typowych resekcji, ale przebija³em grubym troacarem przestrzeñ miêdzy¿ebrow¹ i przeprowadza³em w ten sposób drenik ze œciêtego cewnika do op³ucnej i pod³¹cza³em syfon. By³ to zabieg wielokrotnie l¿ejszy i dlatego doraŸnie co najmniej trzecia czêœæ chorych wychodzi³a. Zabieg ten po
wojnie sta³ siê obowi¹zkowym.
Medycyna obozowa by³a odmienna. Czasami spotyka³o siê przebiegi wprost
niewiarygodne. Pamiêtam innego chorego z jesieni 1942 roku. By³ to jeden
z jeñców radzieckich. Zosta³ on zepchniêty z pomostu drewnianego w latrynie obozowej i wpad³ do do³u kloacznego tak fatalnie, ¿e dozna³ otwartego
pe³nego wywichniêcia stawu skokowego z od³amaniem zupe³nym kostki przyœrodkowej. Tak go przyniesiono do rewiru. Kiedy go z trudem domyto i zbada³em go, doszed³em do wniosku, ¿e w warunkach obozowych rozs¹dniej bêdzie amputowaæ stopê ni¿ straciæ ¿ycie. Tak mu te¿ sprawê przedstawi³em.
P³aka³, nie chcia³ siê zgodziæ i prosi³, ¿eby nie amputowaæ. Poniewa¿ musia³em odejœæ do swych zajêæ, u³o¿y³em go na kozetce ko³o kranu i puœci³em
wodê do stawu, nie odprowadzaj¹c na razie zwichniêcia. Tak p³uka³ siê oko³o
3 godzin. Potem odprowadzi³em zwichniêcie, do stawu za³o¿y³em kilka nici
katgutowych na s¹czki, wygotowanym cienkim gwoŸdziem przez skórê zespoli³em kostkê i za³o¿y³em szwy pozycyjne na ranê. Bezpoœrednio na skórê
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opatrunek gipsowy bez podœció³ki i wysokie u³o¿enie nogi na szynie. Z lekarstw otrzyma³ jedynie przez 4 dni po 10 tabletek prontosilu. Dogl¹da³em go
codziennie. Nie zagor¹czkowa³ ani razu. Po 3 tygodniach wyj¹³em gwoŸdzik,
nie ruszaj¹c opatrunku gipsowego, po 10 tygodniach zdj¹³em gips. Zgojony
ca³kowicie, bez najmniejszego ropienia. Ruchy zachowane. By³em zafascynowany specjaln¹ odpornoœci¹ tego cz³owieka. Od tego czasu zacz¹³em stosowaæ k¹piel w bie¿¹cej wodzie przez 20 do 30 minut w ka¿dej brudnej i szarpanej ranie, zw³aszcza palców i dopiero potem wykonywa³em zamierzony zabieg. Przebiegi by³y o wiele lepsze ni¿ uprzednio. Po wojnie tak¿e stosowa³em ten system w mojej praktyce lekarskiej i dopiero w latach piêædziesi¹tych
spotka³em siê w literaturze z opisem takiego postêpowania, stosowanego przez
jakiegoœ egipskiego lekarza.
Lata 1942-1943 by³y dla mnie trudne. Bardzo du¿o chorych, brak œrodków, brak mo¿liwoœci, czasem brak wiedzy i doœwiadczenia. Dokszta³ca³em
siê nocami z tego co mia³em, a wiêc polski kalendarzyk lekarski, chowany
w sienniku, bo po polsku, a wiêc niedozwolony. Mia³em wypo¿yczony od
Jobsta skrótowy podrêcznik chirurgii Sonntaga, wiêc czyta³em w wolnych
chwilach. Nie by³o jednak z kim podyskutowaæ, nie by³o siê kogo poradziæ.
Lagerarzta Jobsta to nie obchodzi³o. On raczej stroni³ od chorych. W zimie
oko³o œwi¹t Bo¿ego Narodzenia skradziono mi ten kalendarz lekarski, wówczas bezcenny dla mnie przedmiot i podarek od kolegi w Oœwiêcimiu, Bernarda Œwierczyny. Odnalaz³ siê, jednak w stanie podartym na czêœci, po 2 lub
3 miesi¹cach w sienniku pewnego wiêŸnia zwolnionego do domu. Wstyd mu
by³o, kiedyœmy siê spotkali po wojnie.
Pamiêtam wiele ró¿nych wydarzeñ lekarskich z tego okresu. By³ pewien
m³ody 25-letni Czech. Gor¹czka 39-40 stopni. Wymioty. Brzuch twardy, deskowaty, peritoniczny. Jêzyk suchy, wygl¹d twarzy Hipokratesa, pacjent wziêty.
Poprosi³em Jobsta o konsultacjê. Zgodzi³ siê chyba tylko dlatego, ¿e chodzi³o
o Czecha. By³ tego samego zdania, co ja. Peritonitis. Prawdopodobnie coœ
pêkniêtego, mo¿e tylko wyrostek. Nigdzie wyjechaæ nie mo¿e. Bez zabiegu
na pewno umrze. Po zabiegu, nie wiadomo. Radzi³ otworzyæ. Po przygotowaniu chorego, w oszo³omieniu ehloretyl-eterowym otworzy³em brzuch z ciêcia
przyprostnego. Trochê krwistej wydzieliny. Nekrozy Balzera na sieci, obrzêk
wyrostka. Pancreatitis acuta. Szybka appendectomia. Drenik do brzucha. Du¿o
glukozy. Wyprosi³em dla niego z SS-rewiru kilka ampu³ek albucidu. Nic innego nie mieli. £ykaæ nic nie móg³. Niestety, w ci¹gu doby zmar³. To by³a
jedyna, i w dodatku bez efektu leczniczego, laparotomia wykonana w tym
obozie. W tym samym czasie zdarzy³y siê dwa przypadki ropnego zapalenie
wyrostka sutkowego po zapaleniu ucha œrodkowego. Na skutek silnych bólów, gor¹czki i zawrotów g³owy coœ trzeba by³o przedsiêwzi¹æ. W obu przypadkach, po typowym ciêciu ma³ym d³utkiem stolarskim, otworzy³em wyro97
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stek sutkowy i za³o¿y³em drenik. Oba przypadki wygoi³y siê ca³kowicie. Niestety, u jednego z nich pozosta³o ma³e pora¿enie nerwu twarzowego.
By³o bardzo du¿o martwic palców nóg w zimie 1943/44 roku. Przy obrzêkach g³odowych i pracy na mrozie nastêpowa³a czêsto nekroza palców, czasem nawet wszystkich. Trzeba by³o prawie codziennie wykonywaæ po kilka
amputacji. Gojenie nie by³o najgorsze, jednak po wyjœciu do pracy ludzie ci
ginêli po prostu z g³odu. Obserwowa³em w Gross-Rosen bardzo du¿o przypadków, na pewno ponad dwadzieœcia, ca³kowitej nekrozy moszny przy obrzêkach g³odowych. Jest to sprawa niezwykle bolesna, miejsce szokuj¹ce, kiedy
pozbawione jakiejkolwiek os³ony j¹dra uniemo¿liwiaj¹ jakikolwiek ruch, nawet w ³ó¿ku. Operowa³em te przypadki po oczyszczeniu pod³o¿a za pomoc¹
ok³adów z riwanolu, w znieczuleniu miejscowym. Po uruchomieniu skóry
najbli¿szego otoczenia, w kroczu, na poœladkach i na udach, przesuwa³em p³aty
uszypu³owanej skóry z uda lewego i prawego i wykonywa³em kieszeñ skórn¹
zastêpuj¹c¹ mosznê. Kilka wyleczonych przypadków opuœci³o rewir, jednego
nawet spotka³em jeszcze po kilku miesi¹cach. Nie mog³em tego uznaæ jednak
za ca³kowite wyleczenie, poniewa¿ w ten sposób powstawa³a kieszeñ skórna
w formie jakby fura¿erki w kroczu, j¹dra ustawi³y siê nienaturalnie jedno przed
drugim i przy siadaniu i chodzeniu nie by³o to ca³kiem obojêtne.
W zimie 1942/43 coraz czêœciej przychodzi³y z Wroc³awia dodatnie wyniki Weil-Feliksa, z wysokimi mianami. A wiêc tyfus plamisty by³ w obozie.
Zdarza³y siê te¿ bardzo dodatnie odczyny Widala na dury i paradury. Sytuacja
stawa³a siê niezbyt weso³a. Koledzy przybywaj¹cy z Oœwiêcimia przywozili
ju¿ wiadomoœci o okresowych niszczeniach chorych przez gazowanie. Postanowi³em dzia³aæ dwukierunkowo. Po pierwsze, bardzo dok³adne codzienne
odwszawianie chorych i ich otoczenia, obowi¹zkowe sprawdzanie nawet na
sobie samym i u sanitariuszy. Po drugie, przy wysy³aniu materia³u do badania
umieszczaæ fa³szywe nazwiska innych beznadziejnie chorych lub nawet konaj¹cych. Nazwisko to znaczy³em na odwrotnej stronie karty chorego. W koñcu
1942 roku przyby³ do obozu dr Kazimierz Fr¹czek z Kolbuszowej. Pozostawi³em mu, jako staremu praktykowi, tylko sprawy tyfusowe i ciê¿ko chorych
wewnêtrznych, odci¹¿aj¹c od innych zajêæ. Przyznaæ trzeba, ¿e zajmowa³ siê
nimi bardzo serdecznie i szczerze ¿a³owa³em, kiedy po trzech czy czterech
miesi¹cach zosta³ zwolniony do domu. Po nim przyszed³ do obozu starszy
wiekiem lekarz francuski Ludwik Lafon, ale on by³ chirurgiem i lekarzem z Zachodu, gdzie tyfus i dury s¹ niezmiern¹ rzadkoœci¹. Tak wiêc sprawy zakaŸne
spad³y wy³¹cznie na mnie. Nied³ugo jednak po tym wróci³ z komanda Lissa
dr ¯egleñ, sam tak¿e z durem czy salmonelloz¹, ale po wyleczeniu obj¹³ sprawy zakaŸne na sta³e, i prowadzi³ je a¿ do koñca obozu. Trzeba jednak bezstronnie przyznaæ, ¿e sta³a profilaktyka przeciw wszom da³a jednak rezultaty.
Ludzie nauczyli siê tego, zobaczyli, ¿e daje pozytywne rezultaty i w sumie
nigdy w Gross-Rosen do du¿ych epidemii tyfusu plamistego nie dosz³o.
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Do koñca 1942 roku uda³o siê wprowadziæ do rewiru ju¿ ca³¹ grupê polskich pracowników i pozbyæ siê niektórych Niemców. Pierwszym polskim
sanitariuszem by³ Ludwik Wac³awek. Stary wiêzieñ, bardzo spokojny i uczciwy, z czasem obj¹³ sprawy wy¿ywienia w rewirze. W³adys³aw Kotula, stary
i doœwiadczony aptekarz, przej¹³ sprawy apteczne. W³adys³aw D¹browski,
Kazimierski, Skrzyñski pracowali w ambulatorium i na salach chorych. Potem przyby³o wielu innych, jak Kalista, Or³owski, student medycyny W³odzimierz Chojnacki. Z transportem do Dachau wyjecha³ stary BV-er Franz Grabowski. BV-er Adolf odszed³ na sanitariusza do kamienio³omów, a potem
wyjecha³ gdzieœ na komando. Odczuwa³o siê znaczny brak przeszkolonych
pracowników medycznych, ale obsada nie zale¿a³a od nas. Czasem uda³o siê
kogoœ przyj¹æ w stan chorych i w ten sposób zdobyæ nowego pracownika.
Na Nowy Rok 1943 stan obozu dochodzi³ do 7000 (6820), a w obozie by³o
tylko oko³o 3000 ludzi, z czego w rewirze co najmniej 800 do 1000. Oko³o
1000 do 1200 wyjecha³o w ró¿nych transportach do innych obozów. Wtedy
nazywa³o siê to wyjazdem do Dachau. Niektóre z tych transportów wyje¿d¿a³y otoczone tajemnic¹, jakby wyje¿d¿a³y w nieznane. Nie prowadzi³o siê centralnej ksiêgi zgonów, jedynie ksi¹¿ki blokowe na poszczególnych rewirach.
Codziennie odsy³a³o siê imienno-numerowy wykaz zmar³ych do SS-rewiru,
gdzie mieœci³a siê odpowiednia kancelaria rewirowa. Dla chorych zmar³ych
w rewirze dopisywa³o siê przyczynê zgonu. Dla zmar³ych dostarczanych z komand czy bloków tego nie wymagano. Sprawy te prowadzi³ jednoosobowo
niemiecki wiêzieñ polityczny Werner Jacobi. Uchodzi³ za prawnika, mówiono o nim Rechtsanwalt. On wypisywa³ wszelkie dokumenty dotycz¹ce zgonów. W Gross-Rosen nigdy nie rozbudowano dokumentacji rewirowych i dotycz¹cych zgonów do takich granic, jak to mia³o miejsce w Oœwiêcimiu. Chyba dlatego trudniej jest dziœ zdobyæ dane liczbowe, dotycz¹ce wiêŸniów chorych i zmar³ych. Równie¿ w Gross-Rosen u¿ywano zaledwie oko³o 30 rozpoznañ zgonów, a wiêc trzykrotnie mniej ni¿ w Oœwiêcimiu. Nie znaczy to, ¿e
rozpoznania grossroseñskie by³y prawdziwe. Wszystkie by³y fa³szywe. Kiedyœ nawet Jacobi powiedzia³ mi, ¿e mo¿emy zaniechaæ pisania przyczyn zgonów, bo on i tak wstawia takie, jaka leci kolejnoœæ w spisie.
Na prze³omie 1942/43 roku dosz³y nas wieœci o klêsce stalingradzkiej. Niemcy zaostrzyli znacznie kurs w obozie. Szpiclowanie w obozie wzmog³o siê,
zakazano wszelkich rozmów na tematy polityczne. Trzeba siê by³o bardzo
strzec, bo szpicle Eschnera byli wszêdzie, a kompania karna stale siê powiêksza³a. W 1943 roku obóz stale rozrasta³ siê, przybywa³y coraz to nowe transporty wiêŸniów, wzrasta³a wiêc liczba chorych i liczba zgonów. Wy¿ywienie
w obozie nie poprawi³o siê, ale otrzymywane paczki ¿ywnoœciowe znacznie
poprawi³y wy¿ywienie w obozie. Ja te¿ otrzymywa³em paczki z domu od matki
oraz od siostry z Sokó³ki. Bia³ostockie zosta³o przy³¹czone do Rzeszy i poczta przychodzi³a stamt¹d szybciej ni¿ z GG. Niektórzy wiêŸniowie otrzymy99
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wali bardzo du¿o paczek. Mówiono wtedy, ¿e to z RGO. Wszystkie paczki
podlega³y kontroli. W Gross-Rosen kontroli dokonywa³ osobiœcie Thumann.
Odbywa³o siê to w kancelarii g³ównej. Zabierano z paczek wszelkie lekarstwa
dla rewiru, paczki wiêksze obcinano czêsto doœæ znacznie i zabrane produkty
rozdzielano miêdzy wiêŸniów funkcyjnych, najczêœciej Niemców. Dlatego,
kiedy pewnego dnia przyniesiono takie „obrzynki” do rewiru z polecenia Thumanna i chciano mi tak¿e przydzieliæ, podziêkowa³em mówi¹c, ¿e sam otrzymujê paczki i jeszcze nie zjad³em wszystkiego. Opowiada³ mi potem Doliñski
z kancelarii, ¿e Thumann by³ tym oburzony i powiedzia³ nawet do Eschnera:
Zu stolz ist der verfluchte Polacke. Darf niemals mehr was kriegen!
Rz¹dy Thumanna skoñczy³y siê doœæ nagle, w koñcu lutego 1943 roku.
Mówiono wtedy o jakichœ nadu¿yciach i kradzie¿ach, ale trudno by³o nam wiêŸniom dojœæ prawdy. W ka¿dym razie pewnym jest, ¿e on sam krad³ i kradli
jego podw³adni, oczywiœcie odbywa³o siê to kosztem wiêŸniów, którzy byli
w dodatku w drakoñski sposób maltretowani. Nastêpc¹ Thumanna zosta³ SSObersturmführer Walter Ernstberger, by³y Lagerführer w Mauthausen. Myœlê,
¿e po prostu, w zwi¹zku z planowan¹ olbrzymi¹ rozbudow¹ Gross-Rosen, Thumann, nawyk³y jedynie do terroru, strachu i pospolitego dzia³ania, nie nadawa³ siê do nowej funkcji. Ernstberger by³ ju¿ ostatnim Lagerführerem GrossRosen i pe³ni³ sw¹ funkcjê a¿ do koñca wojny. Od stanu obozu 8300 wiêŸniów
do stanu koñcowego oko³o 125 000. Od stanu zabitych i zmar³ych oko³o 4000
do co najmniej 40 000. Od jednego Aussenkommanda Lissa, licz¹cego 150 ludzi, do oko³o 100 komand zewnêtrznych, zatrudniaj¹cych ponad 100 000 ludzi5. Po wojnie obu Lagerführerów Gross-Rosen, Thumanna i Ernstbergera,
spotka³ ten sam los. Rozpoznani w strefie angielskiej, obydwaj skoñczyli na
stryczku. Nie za zbrodnie pope³nione w obozie, ale za rozstrzeliwanie angielskich lotników i spadochroniarzy.
Równoczeœnie nast¹pi³a zmiana komendanta obozu. Dotychczasowy komendant Obersturmbannführer Arthur Rödl odszed³ do Buchenwaldu, przejœciowo funkcjê komendanta pe³ni³ Sturmbannführer Gideon, a w marcu 1943 r.
komendantem zosta³ Sturmbannführer Johannes Hassebroek. Ten tak¿e by³
ju¿ komendantem koñcowym. Myœlê zatem, ¿e nie drobne z³odziejstwa, bo te
by³y wszêdzie, i nie obrona interesów wiêŸniów, bo o to nie chodzi³o nigdy,
ale zmiana zadañ i zamierzona olbrzymia rozbudowa obozu i jego komand
roboczych, by³a przyczyn¹ zmian personalnych.
Zmiany te odbi³y siê szerokim echem w obozie. Nowy Lagerführer og³osi³
zakaz bicia i maltretowania. W praktyce jednak nigdy nie ukarano nikogo za
bicie. Skoñczy³o siê codzienne wêdrowanie Lagerführera z koz³em do bicia
5. Liczba podana przez autora w odniesieniu do podobozów jest zawy¿ona, bowiem w okresie
funkcjonowania systemu KL Gross-Rosen (obozu g³ównego i jego filii) przesz³o przez niego
oko³o 120 tysiêcy wiêŸniów.
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po obozie. Przychodzi³ na apele zawsze w bia³ych rêkawiczkach, z zawadiacko na bakier za³o¿on¹ czapk¹, zawsze uœmiechniêty. Og³osi³ w niedzielê zawody pi³ki no¿nej i mecze bokserskie, i o dziwo Lagerführer obozu koncentracyjnego, gdzie wcale ludzie nie przestali umieraæ ani byæ zabijanymi, jak
gwiazdor filmowy zdoby³ sobie du¿¹ popularnoœæ. Nic siê jednak nie zmieni³o. Ludzi coraz wiêcej rozstrzeliwano. Prawie codziennie. Zamiast sta³ych
kontroli dziennych zaczê³y siê naloty i kontrole nocne. Pozycja bandyty Rapportführera Eschnera nie uleg³a os³abieniu, a wrêcz wzmocnieniu. Ernstberger nie tylko nie rezygnowa³ z bicia, ale sam je uprawia³, z tym tylko ma³ym
zastrze¿eniem, ¿e dokonywa³ „prawid³owego bokserskiego” nokautu na bezbronnym wiêŸniu. Sam siê tym nawet chwali³. Dwa razy z³ama³ przy tym pi¹ty palec prawej rêki. Sk³ada³em mu i gipsowa³em, a potem masowa³em i rehabilitowa³em. Z humorem przy tym opowiada³, ¿e s³usznie mu siê to sta³o, bo
jego cios nie by³ czysto wyprowadzony. Ano, mo¿na to i tak uj¹æ.
Pi³k¹ no¿n¹ wtedy w obozie entuzjazmowali siê wszyscy. Powstanie a¿
trzech dru¿yn pi³karskich polskich i dwóch niemieckich, najlepiej o tym œwiadczy, a kibiców by³o jeszcze wiêcej. Najmniej by³o zwolenników boksu, no bo
trudno by³o znaleŸæ przeciwników dla wysportowanych na polskich plecach
i wy¿artych na kradzionym jedzeniu niemieckich bevauerów. Ja sam boksu
nigdy nie lubi³em. Raz jednak musia³em tam na placu podczas meczu pe³niæ
dy¿ur lekarski. Wtedy mia³em wielk¹ satysfakcjê osobist¹. Po kilku marnych
spotkaniach, gdzie ci¹gle wygrywali Niemcy, nie by³o ju¿ w³aœciwie ochotników na przeciwników. Wyszed³ nasz Lagerältester Schaly Pikiel i wyzwa³ przeciwnika. Doœæ d³ugo nikt siê nie zg³asza³ i nagle wyst¹pi³ ma³y i chudy Polak.
Niejaki Kowalewski. Ba³em siê o niego, ¿e go Niemiec zabije. Zna³em jego
uderzenie, sam znokautowany przez niego w chwili przyjêcia do obozu. Wygl¹dali jak Dawid i Goliat. Mecz zacz¹³ siê podskakiwaniem i poznawaniem
siê przeciwników, i nagle jedno uderzenie i nasz przy³o¿y³ szwabowi tak rzetelnie, ¿e pad³ i nie mogli go docuciæ. Co za satysfakcja móc tak choæ raz
bezkarnie waln¹æ w niemieck¹ mordê! By³ szalony entuzjazm, ale zwolenników boksu by³o coraz mniej, bo to mog³o siê skoñczyæ niebezpiecznym rewan¿em poza ringiem. Tak boks zgin¹³ w³asn¹ œmierci¹. Pi³ka no¿na by³a jednak doœæ d³ugo uprawiana i mia³a wielu zwolenników. Najlepsi jej kapitanowie to koledzy Zbigniew Zbyszewski i W³adys³aw Torliñski, stomatolog.
W marcu 1943 roku odszed³ z rewiru kapo Herman Lösche. Mia³ byæ zwolniony, ale podobno wykoñczyli go po drodze. By³ za d³ugo œwiadkiem. W po³owie marca wróci³ z komanda Lissa dr ¯egleñ, wychudzony i schorowany.
Przechodzi³ jak¹œ salmonellozê i ledwie sta³ na nogach. Obaj pop³akaliœmy
siê przy spotkaniu. Najpierw do ³ó¿ka, a potem razem do pracy. Zosta³ wymieniony przez dr. Jab³oñskiego z powodu choroby. Wróci³ tak¿e kapo Prill.
Ten bandyta bi³ ¯eglenia i wykañcza³ prac¹. Osobiœcie zabi³ ponad 100 ludzi
z komanda.
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W Gross-Rosen trudno by³o o dietetyczne jedzenie. Czasem gotowali jakiœ
pêcak, ale nie zawsze. Zdoby³em trochê grysiku i nocami w sterylizatorze
gotowa³em Józkowi kleiki. Powoli, w ci¹gu oko³o 3 tygodni, ¯egleñ wróci³
do pracy i obj¹³ ca³y oddzia³ zakaŸny i po³owê rewiru trzeciego, resztê Francuz Lafon i ja. W tym samym marcu przyby³ z Oœwiêcimia du¿y transport,
który po krótkiej kwarantannie w du¿ej czêœci zosta³ wys³any na nowe komando do Hirschberg. Pojecha³o tam dwóch studentów medycyny Dziaduœ
i Czarnek. Trzeci, ju¿ prawie na ukoñczeniu studiów, W³odek Chojnacki zosta³ u nas w rewirze. Rzadko zdarza siê tak sumienny cz³owiek i lekarz, i tak
pracowity jak by³ W³odek. By³ istn¹ moj¹ podpor¹ w pracy. Szed³ od jednej
roboty do drugiej jak automat i trzeba go by³o pilnowaæ, czy zjad³, i czy wyspa³ siê dostatecznie. Oczywiœcie to powa¿nie nadszarpnê³o jego si³y. Po sporcie
urz¹dzonym nam przez Eschnera mia³ ciê¿k¹ anginê. Potem przypl¹ta³y siê
dolegliwoœci reumatyczne i sercowe. Przetrzyma³ wojnê, skoñczy³ studia, by³
lekarzem bodaj w Brzesku Nowym, ale nied³ugo. Odszed³ nagle i niespodziewanie, osierocaj¹c rodzinê.
W 1943 roku przybywa³o chorych, wzrasta³a liczba zgonów, du¿o transportów przychodzi³o i du¿o odchodzi³o. Liczba wiêŸniów tylko w 1943 roku
co najmniej podwoi³a siê. Rewir by³ ci¹gle przepe³niony, oba schonungi tak¿e. Praktycznie 1500 i wiêcej ludzi by³o stale niezdolnych do pracy. Nie by³o
dok¹d posy³aæ ludzi do lekkiej pracy. Kartoflarnia ju¿ dawno by³a zape³niona
przez chroników, których nie mo¿na by³o zwolniæ. Co prawda taka zmiana
by³aby nawet po¿yteczn¹, bo siedz¹c w pobli¿u z³odziejskiej bandy kucharskiej, sami nauczyli siê kraœæ. W tej sprawie nie by³o z kim rozmawiaæ. Eschner niejako z urzêdu patronowa³ wszelkim kradzie¿om i ³ajdactwom. Nasz Jobst
nie za bardzo reagowa³, ³agodzono go zaraz paczk¹ dla psa Reksa i wszystko
by³o dobrze. Eschner powoli uzyska³ du¿y wp³yw na nowego Lagerführera
Ernstbergera i w³aœciwie on dalej rz¹dzi³ w obozie. Czasem podrzuca³ coœ Lagerführerowi, jak¹œ kontrolê i sam zostawa³ w cieniu. Tak na przyk³ad by³o
z wsyp¹ seksualn¹ w schonungowym bloku 16. Wpad³ tam w nocy i przy³apa³ na gor¹cym uczynku dwóch Niemców, blokowego i sanitariusza, oraz m³odego polskiego malarza. Zosta³em wezwany tam w nocy. Zasta³em wszystko
jeszcze w stanie nienaruszonym. Ernstberger piekli³ siê na mnie, co ci ludzie
robi¹ w schonungu w nocy. Odpowiedzia³em spokojnie, ¿e blokowych wyznacza Lagerführung, sanitariusza niemieckiego jeszcze poprzedni lekarz, a malarza przys³a³ tu Rapportführer, ¿eby malowa³ landschafty dla Lagerführera.
Za te landschafty wœciek³ siê Ernstberger, Eschner zzielenia³ ze z³oœci. Koniec
koñców Ernstberger wla³ osobiœcie ka¿demu po 10 bykowców na go³e cia³o
i rozesz³o siê po koœciach. Ale za kilka dni schonung rozwi¹zano, a wiêc pozbawiono oko³o 100 chorych niewinnych ludzi miejsca odpoczynku.
W lecie 1943 roku, celem wykorzystania do pracy nawet chorych i os³abionych wiêŸniów, stworzono w obozie na miejscu, w specjalnie wybudowa102
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nym du¿ym baraku, poni¿ej krematorium a przy koñcu Lagerstrasse, nowe
komando tkaczy, czyli Weberei. Wyplatali oni z nadsy³anych odpadowych materia³ów ró¿ne wojskowe pasy, torby itd. Kapo mieli nie nadzwyczajnego
Paula M., s¹dzonego zreszt¹ po wojnie. Kiedy raz interweniowa³em u niego
w sprawie pobitych chorych, otrzyma³em sam po gêbie. Po wojnie spotka³em go. Bardzo mnie przeprasza³. Wola³em nie rozpoznaæ go. To komando
by³o jednak dla wycieñczonych ludzi lepsze ni¿ wystawanie pod p³otem na
schonungu u Winkelmanna. Poza tym rozrasta³o siê i powoli zaczê³o zatrudniaæ 150 do 200 wycieñczonych ludzi. Obok budowano baraki dla komanda
Siemens, ale powstania tego komanda ja ju¿ nie doczeka³em. Pamiêtam tylko sprawy do czasu mej choroby, tj. do koñca paŸdziernika 1943 roku.
W 1943 roku przybywa³y coraz to nowe transporty do obozu. W stosunku
do nowo przyby³ych stosowano zwykle kwarantannê. Powinna ona trwaæ do
2 tygodni, ale skracano j¹ do kilku dni lub te¿ w okresach wiêkszego zapotrzebowania na silê robocz¹, nie stosowano wcale.
Na tym tle dosz³o w obozie Gross-Rosen do wybuchu epidemii jaglicy w lecie 1943 roku. W po³owie lata, chyba ju¿ pod koniec lipca, przyby³ do obozu
pierwszy bardzo du¿y transport z terenów ZSRR. Co najmniej w po³owie by³
on z³o¿ony z jeñców wojennych. Ale by³o te¿ du¿o osób cywilnych, wojennych uciekinierów, ko³choŸników, robotników itd. Przegl¹d lekarski tego transportu, bo tak mo¿na by to nazwaæ, odbywa³ siê na Lagerstrasse, przy samym
jej koñcu. Tam, gdzie wtedy zaczynano budowê Weberei i potem Siemensa.
Du¿¹ czêœæ przegl¹da³ ¯egleñ z Jobstem, resztê ja z jednym sanitariuszem,
a Jobst siedzia³ sobie na sto³ku i zabawia³ siê z psem. Ludzie podchodzili grupami, po mniej wiêcej 100 osób. Przewa¿ali ludzie starsi wiekiem, gdzieœ z dalekich okolic Zwi¹zku Radzieckiego, gdzieœ a¿ z Kazachstanu i Azji Œredniej.
Trudno siê by³o z nimi porozumieæ, nawet nasz t³umacz Igor Gurewicz mia³
z tym k³opoty. Ludzie ustawiali siê w dwuszeregu, rozbierali siê do naga, a ja
z sanitariuszem dokonywa³em wizualnego przegl¹du lekarskiego. W GrossRosen nie zak³ada³o siê, jak to robiono w Oœwiêcimiu, ¿adnych kart typu Aufnahmebefund. Po prostu przegl¹da³o siê ludzi i wypytywa³o w razie potrzeby
o przebyte choroby czy kalectwa, zagl¹da³o do ust, sprawdza³o czy nie ma
anomalii, przepuklin itd. Oczywiœcie, sprawdza³o siê przy tym czystoœæ, zawszawienie, œwierzb i inne ³atwo dostrzegalne braki zewnêtrzne.
Wtedy zauwa¿y³em kilkunastu ludzi, którzy zwracali uwagê swym wygl¹dem. Maskowate twarze, apatycznoœæ, opadanie i deformacja powiek, brak
rzês, zmêtnienia rogówek. Taki wygl¹d nazywamy u nas kaprawym. Egzotyczni ludzie, kaprawe oczy, zatem myœl o chorobie te¿ egzotycznej, zwanej
egipskim zapaleniem oczu, czyli jaglicy, nasuwa³a siê sama. U nas jaglica przed
wojn¹ nie by³a ju¿ czêst¹ chorob¹, ale jeszcze u 1% populacji spotyka³o siê j¹,
zw³aszcza w dzielnicach wschodnich. Mia³em dlatego o niej pojêcie raczej
teoretyczne. Poniewa¿ jednak nasz profesor okulistyki Majewski napisa³ w³a103
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œnie ma³¹ rozprawê na temat jaglicy, wymaga³ od studentów jej znajomoœci,
wiêc znaliœmy j¹ prawie na pamiêæ. Zda³em sobie zaraz sprawê czym to mo¿e
groziæ w takim œrodowisku ludzkim. Ludzie ze œrodkowej Azji, tam jeszcze s¹
ogniska endemiczne jaglicy. Ale tu nie ma typowych jagie³. Jest wiele zmian
ju¿ jakby bliznowatych, nastêpowych, w ka¿dym razie starych. Czy to jeszcze
jest zakaŸne? Poprzez t³umacza dowiedzia³em siê jedynie, ¿e tam sk¹d oni
pochodz¹ choruj¹ prawie wszyscy. Ta choroba d³ugo trwa. Przekaza³em to
wszystko Lagerarztowi, proponuj¹c kwarantannê i dok³adn¹ obserwacjê w czasie kwarantanny. Jobst zbagatelizowa³ jednak ca³¹ sprawê. Ogl¹dn¹³ ich z daleka, ¿adnego nawet nie dotkn¹³. Zdecydowa³, ¿e wiêcej tu brudu jak choroby.
Szkoda sobie zawracaæ g³owê. On sam nigdy jaglicy nie widzia³, bo w Niemczech tego nie ma, uwa¿a, ¿e mog¹ pracowaæ bez zastrze¿eñ. Zreszt¹ i tak
wkrótce wymr¹ i bêdzie spokój. To jest choroba brudasów.
Nie by³o wiêc kwarantanny. Co gorsza, podzielono ich na bloki po ca³ym
obozie, gdzie tylko by³y wolne miejsca. Powoli zapomnieliœmy o tej sprawie.
Ale po oko³o 14 dniach dr ¯egleñ, który prowadzi³ poradniê dla chorych na
oczy z komanda Steinbruch, przyszed³ do mnie wieczorem powa¿nie zaniepokojony. Co jest, pyta, ¿e codziennie zg³asza siê wiêcej chorych na oczy.
Jakieœ stany œwie¿e, zapalne, zaropia³e. Nigdy dotychczas tego nie by³o. Trzeba dodaæ, ¿e w Gross-Rosen, zw³aszcza w pierwszych latach sprawa higieny
przedstawia³a siê tragicznie. Wtedy dopiero zak³adano sieæ wodn¹ i kanalizacyjn¹ do poszczególnych baraków. Mycie odbywa³o siê we wspólnym korytku i we wspólnej wodzie. Na 10 do 15 ludzi wydawano 1 rêcznik. Za ka¿dym
razem wycierano siê w inny rêcznik, który by³ pod rêk¹. Ca³y obóz korzysta³
z jednej wspólnej latryny polowej.
Najwiêksza czêœæ wiêŸniów pracowa³a w kamienio³omach. Tam by³ du¿y
py³ i ³atwo dochodzi³o do zaprószenia oczu. Z braku chusteczek oczy przecierano byle jak¹ brudn¹ szmatk¹, rêkawem czy palcami. W ten sposób ³atwo
dochodzi³o do zakaŸnych i ropnych spraw ocznych, jak zapalenia œluzówek,
powoduj¹ce uporczywe s¹czenie œluzowo-ropnej wydzieliny, ³zawienie, zaczerwienienie i pieczenie oczu. Dlatego dla tych ludzi powsta³a wieczorna
poradnia, prowadzona przez jednego lekarza, który mia³ do swej dyspozycji
1-2-% roztwór targesiny i 1-% ¿ó³t¹ maœæ oczn¹, tzw. ungu.Hg.oxydat.flavum.
Ponadto mieliœmy pod rêk¹ zawsze zapas wody przegotowanej i soli fizjologicznej do przemywania oczu. Wyst¹pienie jaglicy w tych warunkach by³o
trudne do wykrycia.
Opowiedzia³em ¯egleniowi wszystko, co siê wydarzy³o przed kilkunastoma dniami i o swoich podejrzeniach. Wspólnie przegl¹dnêliœmy kilkunastu
chorych. Wed³ug nas by³a to typowa jaglica, z jag³ami usianymi pod powiekami, jakby ktoœ powieki od spodu pokropi³ wapnem. Leki dotychczas stosowane koñczy³y siê. Coœ trzeba by³o robiæ na gwa³t. Postanowiliœmy razem porozmawiaæ z Lagerarztem.
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Na drugi dzieñ rozmawialiœmy z dr. Jobstem. On tego dnia nie by³ w humorze i mia³ inny pogl¹d na sprawê. W³aœnie zg³osi³ siê jeden z blokowych,
który przy³apa³ dwóch wiêŸniów dokonuj¹cych niezwyk³ej transakcji. Jeden
drugiemu, za chleb, sprzeda³ nieco ropnej treœci ze swego oka i wsadzi³ to do
zdrowego oka kolegi. To jest sabota¿, powiedzia³, ludzie nie chc¹ pracowaæ,
dokonuj¹ niedozwolonych samozaka¿eñ. Nie pamiêtam jaka kara spotka³a
tych dwóch. Przez kilka dni pilnowano na blokach mycia, wydano czyste
rêczniki. Jednak codziennie wiêcej ludzi zg³asza³o siê z chorymi oczyma. Ocenialiœmy ich ogóln¹ liczbê na oko³o 1000. Postanowiliœmy ponownie rozmówiæ siê z obozowym lekarzem. Postanowiliœmy po prostu zameldowaæ o nowej chorobie zakaŸnej i na poparcie przedstawiæ kilka typowych przypadków
chorobowych. Wtedy najpierw zbeszta³ mnie, ¿e dotychczas nie otrzymywa³
oficjalnych meldunków o chorobie zakaŸnej, co oczywiœcie nie by³o prawd¹,
a potem by³ tym jednak poruszony. Pyta³ jak sobie to wyobra¿amy, co nale¿y
czyniæ? Radzi³em, ¿eby pod stra¿¹ wys³aæ najpierw kilka typowych przypadków do najbli¿szego okulisty lub do kliniki do zbadania, z czym mamy do
czynienia. Uzna³ to za niemo¿liwe bez zgody Berlina. Po zastanowieniu siê
jednak powiedzia³ mi, ¿e ma znajomego oficera Wehrmachtu, okulistê w Œwidnicy. Jeœli komendant wyrazi zgodê, to on móg³by go tu przywieŸæ na miejsce
i t¹ sprawê móg³by rozstrzygn¹æ. Trzeba o tym z komendantem porozmawiaæ
po kolacji, przy koniaku. Po dwóch dniach, rano, przy wizycie powiedzia³ mi,
¿e uzyska³ zgodê komendanta na wizytê okulisty. Dziœ wieczorem na
godz. 18.00 trzeba zgromadziæ wszystkich chorych na oczy pod rewirem, ale
maj¹ czysto wygl¹daæ. Ca³y przegl¹d ma byæ sprawnie zorganizowany. Zaraz
wiêc przed po³udniem dr ¯egleñ dokona³ przegl¹du wszystkich pracuj¹cych
w obozie. Tylko kilka przypadków do wyjaœnienia by³o z tej grupy. Wieczorem ustawiliœmy siê w bramie obozu wraz z sanitariuszami, zaopatrzonymi
w œrodki dezynfekcyjne do r¹k i zapisuj¹cymi numery i bloki chorych. Dokonaliœmy b³yskawicznego przegl¹du wszystkich pracuj¹cych. W sumie by³o
oko³o 1600 ludzi do kontrolnego badania. Ludzie ci natychmiast po apelu
byli zobowi¹zani wymyæ siê, w miarê mo¿liwoœci ogoliæ i stawiæ do rewiru
do badania lekarskiego.
Punktualnie o godz. 18.00 przyby³ nasz lekarz obozowy Jobst z pu³kownikiem Wehrmachtu, starszym ju¿ wiekiem okulist¹. Ten zaraz rozpocz¹³ badanie. Ju¿ po kilku przypadkach zapewni³ nas, ¿e to jest najprawdziwsza w œwiecie
jaglica, jakiej ju¿ od lat nie widzia³. Przegl¹d zakoñczy³ siê dopiero póŸno
w nocy. Z ca³ej masy przedstawionych chorych, stwierdzi³ jaglicê w ró¿nych
stadiach chorobowych u 1380 ludzi. Ci wymagaj¹ natychmiastowego leczenia. Oko³o 900 potrzebuje natychmiastowego zabiegu wygniecenia jagie³.
Potem zademonstrowa³ nam swoimi narzêdziami, przy u¿yciu w³asnych œrodków znieczulaj¹cych, jak nale¿y wykonywaæ zabieg. Poda³ te¿ ca³y schemat
postêpowania leczniczego. Zaleci³ œcis³e stosowanie jednego stereoskopowe105
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go schematu leczniczego. Przede wszystkim zniszczyæ jag³y przez wygniatanie rollpinzetami Knappa. Znieczulenie nowokain¹ w zastrzykach lub odpowiednimi œrodkami w kroplach. Osobiœcie woli zastrzyki. Nastêpnie, do 5 dni,
przymoczki z soli i lapisowanie, potem œrodki ³agodniejsze, jak Hg.oxycyanatum w roztworach lub fabryczny Argolawal. Zwolnienie z pracy i izolacja oko³o
2 tygodni po okresie ostrym, razem oko³o 3 tygodni, kontrola ambulatoryjna
d³u¿szy czas. Wszystko to skrzêtnie zapisaliœmy. I jeszcze jedno, w okresie
ostrym konieczna os³ona z albucidu w zastrzykach lub w tabletkach do 12 sztuk
dziennie. Nad ranem, odchodz¹c, staruszek by³ wyraŸnie ucieszony. Nigdy
nie przypuszcza³em, ¿e mein lieber Gott pozwoli mi na tak wspania³e prze¿ycie, ¿eby w ci¹gu jednego dnia zobaczyæ tysi¹c przypadków trachomy! Ja w ¿yciu nie widzia³em wiele ponad 100. W warunkach europejskich jest to ju¿
zjawisko nie spotykane. Nasz lekarz by³ tym bardzo przybity. Powiedzia³, ¿e
to, co zaleca okulista jest drogie i w warunkach obozowych niewykonalne.
Nastêpnego dnia otrzymaliœmy nowy du¿y barak dla izolacji chorych na
jaglicê, na dole, poni¿ej rewiru 3. Nie by³o jednak œrodków na leki, nie by³o
¿adnych widoków na leczenie. Jobst oœwiadczy³, ¿e obóz nie posiada ¿adnych
œrodków na leki, a uzyskanie przydzia³u leków z Berlina jest bardzo problematyczne. Raczej trzeba siê spodziewaæ, ¿e bêd¹ siê starali innymi œrodkami
zlikwidowaæ epidemiê, byæ mo¿e drog¹ transportu chorych do innego obozu.
Naradom naszym nie by³o koñca. Nie wiem ju¿ dziœ, od kogo wyszed³ nasz
nowy projekt. Od oko³o 3 miesiêcy by³a w obozie tzw. Geldspera. Nie wyp³acano pieniêdzy tym, którzy posiadali je na koncie. Gdyby og³osiæ wyp³atê pod
warunkiem, ¿e tak¹ sam¹ kwotê oddaje siê dobrowolnie na leki, to byæ mo¿e
w ci¹gu jednego dnia znalaz³yby siê pieni¹dze na leki. Omówiliœmy to z Lagerarztem. On zaraz poszed³ z tym do komendanta. Decyzja pomyœlna zapad³a jeszcze tego samego dnia, a wyp³atê og³oszono nastêpnego dnia. By³ niebywa³y ruch przy wyp³acie. Ja te¿ wtedy pobra³em 25 RM, a drugie tyle odda³em na leki. Do wieczora wyp³acono podobno ponad 30 000 RM, czyli tak¹
sam¹ kwotê zdobyto na leki. Nie wiedzia³em jakie drogie s¹ leki, nie wiedzia³em, czy w ogóle mo¿na je bêdzie otrzymaæ. W ka¿dym razie sporz¹dzi³em
zapotrzebowanie na leki dla 2000 chorych na jaglicê, prowadzonych wed³ug
wskazañ okulisty. Na drugi dzieñ Jobst wyjecha³ do Wroc³awia, czy te¿ do
innej sk³adnicy na zakupy. Przywióz³ rzeczywiœcie wiele. Po raz pierwszy
otrzymaliœmy prawdziwe fabryczne kochery elektryczne i sterylizatory, trochê narzêdzi, a przede wszystkim 2 komplety penset rolkowych Knappa, w ró¿nych wymiarach, do wygniatania jagie³, zestawy strzykawek, zakraplacze,
pa³eczki do maœci i wszystkie leki zalecone przez okulistê. By³o wiêc 2000
amp. albucidu i 40 000 tabl. albucidu, po kilka litrów argolawalu i roztworów
Hg.oxycyanatum, roztwory lapisu, soli fizjologicznej, tz. tutofusiny, woda
destylowana, glikoza, maœci oczne, pa³eczki a³unowe; oraz wiele innych leków. Przywióz³ te¿ wiele materia³u opatrunkowego. Nasz aptekarz W³adziu
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Kotula by³ zachwycony, ale skrupulatnie oblicza³ wg podanych na opakowaniach cen i twierdzi³, ¿e ten zakup nie tylko nam siê op³aci³, ale i kupuj¹cemu.
Pe³ni optymizmu, ju¿ nastêpnego dnia z dr. ¯egleniem zestawiliœmy dwa
komplety robocze i zabraliœmy siê do pracy. Obliczaliœmy sobie, ¿e w ci¹gu
czterech dni uporamy siê z zabiegami. Prze¿yliœmy jednak rozczarowanie.
Nie mieliœmy doœwiadczenia ani opanowanej techniki. Przy naszych znieczuleniach wystêpowa³ obrzêk powiek i przy zabiegu wystêpowa³o znaczne krwawienie. Pole operacyjne zalewa³a krew. Nie mog³o byæ mowy o dok³adnym
zabiegu, a poza tym chorzy byli po prostu przera¿eni, a my zdenerwowani.
Przez ca³y dzieñ zaledwie 50 zabiegów, tzn. u 25 ludzi. Czekaj¹cych ponad
900. Trzeba zmieniæ system znieczulania. Przeszukaliœmy z Kotul¹ wszystkie
nasze zapasy. Sporz¹dziliœmy roztwory do zakraplañ z nowokainy 0,5-1%,
2% pantocainy oraz 0,1 i 0,5% perkainy, i po kolei wypróbowaliœmy je. Najlepsza okaza³a siê perkaina w roztworach 0,5%. Znieczulenie najlepsze wystêpowa³o dopiero po oko³o 20 minutach, ale by³o doskona³e. Pole operacyjne
czyste. Zorganizowaliœmy to sobie praktycznie w ten sposób, ¿e chorzy oczekuj¹cy czekali na boku, a sanitariusz dokonywa³ znieczulenia o piêæ osób naprzód. W ten sposób chory podchodzi³ do zabiegu doskonale znieczulony.
Krwawienie by³o minimalne, pole czyste, zabieg szybki. Potem lapis, sp³ukanie sol¹ fizjologiczn¹, ok³ad z kwasu bornego i opatrunek, i nastêpny. W ten
sposób za³atwialiœmy oko³o 250 osób dziennie i po czterech dniach wszystkie
ostre przypadki by³y po raz pierwszy za³atwione. Wszyscy otrzymywali przez
5 dni albucid. Ca³e postêpowanie œciœle wed³ug zaleceñ okulisty. W nastêpnych dniach ¯egleñ zosta³ oddelegowany tylko do jaglicy, robi³ przegl¹dy
kontrolne, wyznacza³ do „poprawek” i zajmowa³ siê ok³adami, zakraplaniami, maœciami itd. Ja z koleg¹ Chojnackim doskakiwaliœmy tylko na godzinê
dziennie i za³atwialiœmy tylko dodatkowe zabiegi. Wiêcej lekarzy w obozie
nie by³o, musieliœmy sobie radziæ sami. Po trzech tygodniach zaczynaliœmy
ju¿ zwalniaæ pierwszych chorych do leczenia ambulatoryjnego. Przed zwolnieniem otrzymywali pouczenie o postêpowaniu. ¯egleñ prowadzi³ wieczorem chorych ambulatoryjnych. Nowej jaglicy zdarza³y siê tylko pojedyncze
przypadki. Zasadniczo w tej pierwszej fazie jaglicy nie spotkaliœmy siê ani
z powa¿niejszymi powik³aniami, ani z oœlepniêciami. W póŸniejszym okresie
zimowym s³ysza³em o 2 czy 3 przypadkach powik³anych jednostronnym uszkodzeniem wzroku, ale nie znam tego bli¿ej. Po wojnie pyta³em o to dr. ¯eglenia, ale on równie¿ tej sprawy nie pamiêta³.
Po 4-5 tygodniach, a wiêc oko³o po³owy wrzeœnia mo¿na by³o ju¿ mówiæ
o wygasaniu choroby. Stacjonarnych chorych by³o ju¿ ma³o i mieli dobre warunki, odizolowani na bloku, do którego nie przychodzi³ ¿aden SS-mann ani
blokowy. Nawet nasz Lagerarzt nie by³ ani razu w tym bloku, wypytuj¹c jednak
codziennie co tam s³ychaæ. Wieczorem dr ¯egleñ prowadzi³ poradniê dla chorych okulistycznych i trzeba przyznaæ, ¿e wyrobi³ sobie niebywa³e uznanie.
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Rozwi¹zanie jagliczego bloku zakaŸnego nast¹pi³o nieco przedwczeœnie,
ale z przyczyn zupe³nie od nas niezale¿nych. To, byæ mo¿e, spowodowa³o, ¿e
jaglica pojawia³a siê jeszcze przez ca³y rok 1944 w sporadycznych wypadkach. Pewnego dnia, w drugiej po³owie wrzeœnia 1943 roku, lekarz obozowy
Jobst nie przyszed³ do obozu. Zastêpowa³ go SDG Dehnel, aptekarz i opiekun
SS-rewiru, fanatyczny zwolennik eutanazji. Nie lubiliœmy siê. Dokucza³ mi
zawsze jako Polakowi. Tego dnia by³ specjalnie z³oœliwy. Pyta³ mnie, czy du¿o
mam jeszcze tam na dole tych kaprawych. Odpowiedzia³em, ¿e w³aœciwie barak ju¿ jest prawie pusty. Ty wiesz ile oni nas kosztowali pieniêdzy? Powiedzia³em, ¿e to myœmy dali pieni¹dze na leki. No, ju¿ nied³ugo oni tu bêd¹,
wszyscy pojad¹ do Oœwiêcimia. By³eœ tam, to wiesz. Tam siê nie bawi¹ z takimi. Tam prosta jest droga do nieba... By³em tym zaniepokojony. Nie wiedzia³em, o co chodzi. Po apelu wieczornym z wachsztuby na bramie dali mi znaæ,
¿e telefonowa³ Lagerarzt Jobst, ¿ebym siê tam zaraz zg³osi³. Wzi¹³em posta
i poszed³em. Kiedy zameldowa³em siê tam, powiedzia³, ¿e mam do odebrania
mikroskop dla rewiru, on tylko mnie pouczy, jak siê z nim obchodziæ. By³
w pi¿amie. Postowi, który sta³ pod drzwiami powiedzia³, ¿e w korytarzu jest
³awka, to mo¿e tam zaczekaæ. Kiedy post wyszed³, powiedzia³ mi, ¿e do obozu ma przyjechaæ jakaœ komisja z Oœwiêcimia. Wie to od komendanta. Teraz
jest chory i nie mo¿e przychodziæ do nas. Chodzi zapewne o jaglicê, je¿eli
bêdzie mia³ jakieœ przykroœci, to widzi czarno dla mnie. Pyta³ ilu jest jeszcze
chorych jagliczych w rewirze. Powiedzia³em, ¿e niewielu, a poza tym s¹ ju¿
zasadniczo gotowi do zwolnienia i mo¿na jutro rano wszystkich zwolniæ. Raczej zostawiæ kilka niegroŸnych przypadków, poradzi³. Na tym rozmowa siê
urwa³a, bo ktoœ wszed³, wiêc zawo³a³ Blockführera i kaza³ mnie odprowadziæ.
Zabra³em skrzynkê z mikroskopem i poszed³em do obozu. Odszuka³em zaraz
Doliñskiego z kancelarii. Opowiedzia³em mu jak sprawa stoi. Potrzebujê zwolniæ natychmiast z rewiru oko³o 75 chorych jagliczych. Oko³o 5 wyleczonych
i chroników zostawiê. Szkoda by³oby ludzi. Jak raz zaczn¹ gazowaæ chorych,
to bêdzie to ju¿ tragedia. Umówiliœmy siê, ¿e po rannym gongu rozprowadzimy chorych na bloki i równoczeœnie do kancelarii przyœlemy spis na kartkach,
na które bloki poszli, ¿eby siê zgadza³ apel. Tak te¿ zrobi³em. Wspólnie z ¯egleniem wybra³em piêciu chorych, starych chroników, jedynie ze zmianami
bliznowatymi, ale bez ¿adnych zmian czynnych i tych zostawiliœmy w ³ó¿kach. Resztê zwolniliœmy zaraz rano. Blok kaza³em zdezynfekowaæ.
Oko³o godz. 8 przyszed³ do rewiru, w towarzystwie SDG Herzoga, Obersturmführer Friedrich Entress, Lagerarzt z Oœwiêcimia. Zna³em go ju¿ wczeœniej, bo w dniu mojego przyjazdu do Gross-Rosen, 24.12.1941, w³aœnie tam
wyje¿d¿a³ i wypytywa³ nas o Oœwiêcim. O jego szprycowaniach chorych i gazowaniach w Oœwiêcimiu wiedzia³em ju¿ od zugangów. Opanowa³ mnie strach
i obawa. Zameldowa³em mu stan rewiru i plan pracy na dzisiejszy dzieñ. Pozna³ mnie, uœmiechn¹³ siê i zapyta³: Na, wie gehts, Kazimir? Du lebst noch?
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Odpowiedzia³em z uprzejmym uœmiechem: dziêkujê, powodzi mi siê doskonale. Powiedzia³, ¿e z powodu choroby naszego lekarza przyjecha³ na zastêpstwo na krótki czas. Proszê zatem robiæ wszystko jak codziennie, ja bêdê tylko
siê przygl¹da³ i odpoczywa³ po drodze. I rzeczywiœcie siedzia³ sobie i tylko
obserwowa³. Wszystkich zg³aszaj¹cych siê do lekarza za³atwia³em sam. Niestety, tego dnia zmuszony by³em wielu odes³aæ z powrotem. Potem kaza³ siê
oprowadziæ po rewirze. By³ bardzo ciekawy. Tu przecie¿ zaczyna³ s³u¿bê obozow¹. Zaproponowa³em mu planowany na dzieñ dzisiejszy obchód trzech bloków rewiru, dwóch bloków schonungu i na samym koñcu bloku zakaŸnego.
Interesowa³ siê podczas obchodu dokumentacj¹, leczeniem, ale nie wtr¹ca³ siê
na ogó³ do wydawanych przeze mnie poleceñ. Dopiero na schonungu 16, gdzie
ani blokowego, ani sanitariusza nie by³o i trzeba by³o po nich posy³aæ, zdenerwowa³ siê, sam robi³ przegl¹d chorych i prawie po³owê kaza³ natychmiast
zwolniæ. Na schonungu 8, gdzie blokowy Zimmermann bardzo mu nadskakiwa³, i rzeczywiœcie by³ porz¹dek, ma³o ju¿ zajmowa³ siê chorymi, obserwowa³ tylko pracuj¹cego w k¹ciku zegarmistrza Pietiê i by³ zachwycony jego
zrêcznoœci¹. Potem poszliœmy do oddzia³u zakaŸnego. Pyta³, po co nam taki
du¿y barak na choroby zakaŸne. Przecie¿ to stwarza trudnoœci izolacyjne. Odpowiedzia³em, ¿e nie ja o tym decydujê. Na wypadek epidemii, to mo¿e byæ
dobre. A czy mieliœcie jakieœ epidemie? Wypytywa³. Tak, niedawno na przyk³ad mieliœmy epidemiê strachu. Przyjecha³ transport ze wschodu i by³o paru
kaprawych, podejrzanych o jaglicê. Musieliœmy trochê tych ludzi w okresie
kwarantanny izolowaæ, ale chyba to tylko na strachu siê skoñczy³o. Jest ich
jeszcze kilku, ale praktycznie s¹ do zwolnienia. S¹ jedynie jeszcze os³abieni.
Bardzo go to zainteresowa³o. Kaza³ sobie natychmiast pokazaæ tych chorych.
Ubra³ drugi fartuch i rêkawiczki gumowe. Kaza³ sobie wyj¹æ z teczki podrêcznik okulistyki i zaznaczone miejsce otworzyæ. By³y tam w³aœnie kolorowe ryciny chorych na jaglicê, z dok³adnymi objaœnieniami. Bada³, ogl¹da³ i porównywa³. Potem zacz¹³ mi ³askawie objaœniaæ. T³umaczy³ cierpliwie, ¿e pope³niliœmy b³¹d, bo to s¹ zmiany stare, bliznowate, deformacyjne. Nie trzeba
byæ okulist¹, ¿eby wiedzieæ, ¿e co jest ju¿ bliznowate, to musi byæ stare, a jaglica jest ostr¹ chorob¹ zakaŸn¹. Zatem, to jest nie tylko b³¹d lekarski, ale
przestêpstwo, ¿eby hospitalizowaæ ludzi, kiedy oni powinni pracowaæ. Na tym
skoñczy³ wizytacjê, przebra³ siê, umy³ i zdezynfekowa³ rêce, i zaproponowa³
spacer po obozie, bo tu du¿o siê zmieni³o.
Po wyjœciu z rewiru szliœmy wzd³u¿ ogrodzenia obozu. W pewnej chwili
zacz¹³ rozmawiaæ po polsku. Mówi³ zupe³nie bez akcentu niemieckiego. Ja machinalnie odpowiada³em jeszcze po niemiecku. Powiedzia³, ¿e to jest co najmniej niegrzeczne. Odpowiedzia³em ze œmiechem, ¿e u nas na bramie obozu
wisi taki napis: Wer polnisch quatscht ist unser Feind und wird als Feind behandelt. Odpowiedzia³ jednym s³owem: Dummheit. I rozmawialiœmy dalej po
polsku. Pyta³, gdzie studiowa³em, opowiada³, ¿e by³ wiele razy w Krakowie.
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By³ tam na przyk³ad w 1934 roku w œwicie towarzysz¹cej ministrowi Gebbelsowi, który tam mia³ wyk³ady o narodowym socjalizmie. Wiem, ¿e by³y takie
w jesieni 1934 roku, bodaj w sali kina „Œwit”. Mówi³ tak¿e, ¿e studiowa³ medycynê w Poznaniu, zna dobrze jêzyk polski i Polaków, i jego trudno oszukaæ. Pod bram¹ g³ówn¹ odmeldowa³em siê i wróci³em do rewiru. W rewirze
Entress nie by³ ju¿ wiêcej. By³ jeszcze w obozie przy apelu wieczornym i razem z Ernstbergerem chodzi³ miêdzy szeregami i przygl¹da³ siê wiêŸniom.
Nasz Lagerarzt Jobst wróci³ dopiero po 3 czy 4 dniach. Pierwszego dnia
kaza³ mi szczegó³owo opowiedzieæ, jak przebieg³a wizytacja Entressa w rewirze. Pokrêci³ g³ow¹, kiedy mu opowiedzia³em, ¿e on studiowa³ w Polsce i doskonale mówi po polsku. Powiedzia³ tylko, ¿e jest mu wszystko jedno, ma ju¿
doœæ obozów i z³o¿y³ ju¿ pismo o przeniesienie na front. Rzeczywiœcie, oko³o
6 tygodni potem Jobst niespodziewanie odszed³, ale dok¹d nie wiedzieliœmy
wtedy. W latach szeœædziesi¹tych by³em przes³uchiwany w jego sprawie, na
zlecenie jakiegoœ s¹du z Czechos³owacji, i wtedy dowiedzia³em siê, ¿e z GrossRosen odszed³ do Flossenbürga, a nawet by³ tak¿e lekarzem obozowym w Leitmeritz. By³em tam przez ostatnie trzy miesi¹ce obozowe, ale o tym nie wiedzia³em, ani go tam nie spotka³em.
Tego lata znowu zmieniono kapo rewiru. Po odejœciu Richtera na zwalczanie band, rewirkapo zosta³ mianowany BV-er Alfred Stoll. Mierny z³odziejaszek i oszust by³ najg³upszym kapo rewiru. By³ jednak z³oœliwym ³apówkarzem. Zawsze wiedzia³ kto mo¿e siê op³acaæ, a kiedy chory nie chcia³, kaza³
wyrzucaæ z rewiru. St¹d mia³em z nim wiele zatargów. Mo¿na go by³o jednak
zawsze zastraszyæ Lagerarztem. Wpad³ przez g³upotê. Obchodzi³ urodziny.
Sanitariusze i sztubowi naznosili mu podarków, powypisywali laurki, posadzili na bia³ym fotelu, który u¿ywa³ Lagerarzt, dali coœ do wypicia i œpiewali
mu tam piosenki. Niespodziewanie wpad³ do rewiru Jobst, nie spodoba³o mu
siê to i kaza³ go wyrzuciæ. Zamiana by³a dla nas z³a. Przyszed³ BV-er Gottlieb
Kaiser, z Berlina, podobno jakiœ urzêdnik. W ka¿dym razie polako¿erca, awanturnik, karciarz i cz³owiek zaufany Eschnera. Chcia³ podporz¹dkowaæ sobie
bezwzglêdnie sanitariuszy i lekarzy, i nawet ich bi³. Jobst nie lubi³ go, mimo
¿e Kaiser stara³ siê mu nadskakiwaæ, ale nie mia³ powodu go zmieniaæ. Kaiser
stale wzmacnia³ sw¹ pozycjê i ci¹gle podpuszcza³ na nas Eschnera, który coraz czêœciej wtr¹ca³ siê do rewiru.
Pod koniec wrzeœnia lub z pocz¹tkiem paŸdziernika przyby³ do obozu jakiœ
transport z terenów wschodnich. Tym transportem przybyli dwaj polscy lekarze Jan Jachna i Antoni Mianowski. Jachna by³ przeznaczony dla komanda
Dyhernfurth II, które powsta³o na prze³omie sierpnia i wrzeœnia, i po dwóch
dniach wyjecha³. Mianowskiego przeznaczono do nas do rewiru. Przed podzia³em pracy rozmawialiœmy doœæ d³ugo. Okaza³o siê, ¿e w zasadzie z zami³owania jest ginekologiem. Jest dopiero oko³o 3 tygodni uwiêziony i w ¿adnym jeszcze obozie nie przebywa³. Z rozmowy wynika³o, ¿e nie bardzo zdaje
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sobie sprawê dok¹d siê dosta³. Poza tym czyni³ wra¿enie porz¹dnego lwowiaka. Trudno jest nowemu koledze uœwiadamiaæ to, co siê dzieje w obozie. Wprowadza³em go bardzo ostro¿nie w temat. Uprzedzi³em, ¿e niestety jest nas ma³o
i jako nowy otrzyma w opiekê najciê¿ej chorych, ale niech siê nie dziwi. Jest
nas dwóch, przy czym ¯egleñ jest od nas dwa razy starszy, niedawno ciê¿ko
chorowa³ i trzeba go trochê oszczêdzaæ. Musimy siê prac¹ dzieliæ. My ju¿
czwarty rok siedzimy. Mo¿e ju¿ nie wygl¹damy na ca³kiem normalnych. Tego
sami ju¿ nie ocenimy. Proponujê uk³ad nastêpuj¹cy: ty dostaniesz trzeci rewir,
najciê¿szy, ¯egleñ zakaŸny i wieczorne ambulatorium, ja z Chojnackim, studentem medycyny, zajmiemy siê nadal 1 i 2 rewirem, izb¹ przyjêæ i ca³oœci¹.
Proszê dok³adnie obserwowaæ, co siê tu dzieje, nauczyæ siê trzymaæ jêzyk za
zêbami do czasu a¿ siê cz³owieka pozna i za kilka dni porozmawiamy o wszystkim dok³adniej. By³ przecie¿ wiêŸniarskim nowicjuszem.
Antoœ zg³osi³ siê do mnie ju¿ po dwóch dniach. Mia³ wiele ¿alu i pretensje,
¿e otrzyma³ najgorszy odcinek pracy. Tam s¹ sami konaj¹cy i sami gruŸlicy,
przekonywa³. No dobrze, a czy oni nie s¹ chorzy? Poza tym kolego, do czasu
a¿ siê w obozie zorientujecie, bardzo proszê i umawiamy siê, ¿e nie bêdziemy
mówiæ ani wspominaæ o gruŸlicy. Ja by³em ponad rok w Oœwiêcimiu i wiem
co to znaczy. A poza tym, aby pewnie rozpoznaæ gruŸlicê, trzeba badania plwociny i badania radiologicznego. Nie mamy ani jednego, ani drugiego. Œwiadomie nie chcê badaæ plwociny. W ogóle nie chcê rozmawiaæ na tematy chorób
zakaŸnych w obozie. To zbyt niebezpieczne. Poza tym mam proœbê. Od³ó¿my
tê rozmowê na 2 do 3 tygodni. Od kilku dni czujê siê chory i prawdopodobnie
bêdziesz mnie zastêpowa³. Nie wiem dlaczego nie mog³em siê zdobyæ na
otwart¹ rozmowê i nie uœwiadomi³em go, ¿e Niemcy truj¹ i zabijaj¹ ludzi pod
pozorem niszczenie chorób zakaŸnych. Chyba Ÿle zrobi³em, ale nie chcia³em
nowemu m³odemu lekarzowi wszystkiego przewracaæ w g³owie i zmieniaæ jego
pojmowania medycyny.
Dwa lub trzy dni póŸniej znów nie by³o Lagerarzta. Jakoœ coraz czêœciej
by³ nieobecny, przychodzi³ nieregularnie, czasem tylko wieczorem. Zastêpowa³ go Hauptscharführer Dehnel. Z tym by³em zawsze oficjalny i nie wdawa³em siê w dyskusje. Wtedy te¿ ja zosta³em przy swojej pracy, a on poszed³
po³aziæ po rewirach. Oko³o po³udnia wpad³ do mnie do ambulatorium jak burza i zacz¹³ wykrzykiwaæ: Ty przeklêty Polaczku! Ty tu ju¿ dwa lata pracujesz
i jeszcze nie znalaz³eœ ani jednego gruŸlika! A twój nowy kolega w dwa dni
znalaz³ ju¿ 10 gruŸlików. Ty oszuœcie! I daj¹c mi kartkê, na której pozna³em
pismo Mianowskiego wykrzycza³: Na 14.00 godzinê tych ludzi dostarczyæ do
krematorium! Ja sam tam bêdê czekaæ! Spokojnie powiedzia³em mu, ¿e jestem chory, ale polecenie przeka¿ê kapo rewiru.
Pos³a³em po dr. Mianowskiego. Kiedy przyszed³, powiedzia³em do niego:
Nie chcia³eœ zaufaæ koledze, zaufa³eœ niemieckiemu sier¿antowi. Da³eœ siê
nabraæ na siwe w³osy i mi³y g³os. Widzisz czegoœ nawarzy³? Jeszcze u nas nie
111

KL Gross-Rosen
by³o szprycowania chorych. Masz tê swoj¹ kartkê ze spisem gruŸlików. Kazano ¿ebyœ ich dostarczy³ na 14.00 godzinê do krematorium. Ciesz siê, ¿e ich
Dehnel zaszprycuje, a nie ka¿e tego robiæ tobie! Rozp³aka³ siê Antoœ jak ma³e
dziecko. Zacz¹³ opowiadaæ, ¿e notatka by³a tylko dla niego. Dehnel zasta³ go
przy badaniu chorych. Podczas badania swoje uwagi spisywa³ na kartce. U góry
by³o napisane Tbc. Skrót zrozumia³y. Odchodz¹c zabra³ mu tê kartkê. Co teraz
bêdzie? Co dalej robiæ? Nic nie zrobisz, odpowiedzia³em. Przez dwa lata lawirowa³em jak mog³em. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e najtrudniej zacz¹æ, nasz
lekarz obozowy te¿ wola³by tego unikn¹æ. Jak raz zaczn¹, bêdzie Ÿle. Nam nie
uda siê nic zrobiæ, ja ci te¿ nic nie mogê poradziæ. Jesteœ lekarzem i zdajesz
sobie z tego sprawê. Jak d³ugo jestem tu w rewirze, nie zdarzy³o siê, ¿eby
konaj¹cy z waszej pryczy w 3 rewirze wrócili kiedykolwiek do ³ó¿ka. WeŸ
sobie tê kartkê i przygotuj chorych na 14 godzinê. Transportem zajmie siê
kapo rewiru. Ja jestem oficjalnie chory. Od jutra zajmiesz siê urzêdowo moim
zastêpstwem. Co bêdzie dalej, nie wiem. Wytrzyj siê, ¿eby nikt nie wiedzia³,
¿e p³aka³eœ. Nie wa¿ siê chodziæ sam do krematorium... Potem poszed³em do
kapo rewiru Kaisera i przekaza³em mu polecenie dostarczenia wyznaczonych
ludzi na 14.00 do krematorium. Wykaz jest w 3 rewirze. Pyta³, jak to ma zrobiæ, bo jeszcze dotychczas tego nie robiono. No có¿, trzeba zebraæ wszystkich
sanitariuszy, bo do 10 noszy potrzeba ich 20. Poszli wszyscy. Opowiada³ mi
potem Chojnacki z p³aczem. Zabrali wszystkich konaj¹cych z pryczy. Nago,
bo nie mieli koszul ani koców. I tak nieœli przez ca³y obóz tych nagich ludzi do
krematorium. Ludzie ci jeszcze siê ruszali. Tam ju¿ czeka³ Dehnel. Wnosili
i przesuwali chorych na stó³ sekcyjny. On sam wykonywa³ zastrzyki. Gdzie
i jak nie wie, bo nikogo tam nie wpuszczano. Za ka¿dym razem wychodzili do
przedsionka.
Przed apelem wieczornym podjecha³ pod rewir na rowerze Lagerarzt Jobst.
Kaza³ mnie zawo³aæ. Zawo³a³ mnie W³adek Kotula i prêdko usun¹³ siê z izby
przyjêæ. Byliœmy sami. Jobst by³ bardzo zdenerwowany i spacerowa³ tam i z powrotem. Wreszcie stan¹³ przede mn¹ i zacz¹³ wymyœlaæ od ostatnich durni.
Co za demonstracjê urz¹dzi³eœ z tym transportem nagusów do krematorium?
Czy wiesz jak¹ ohrfeige us³ysza³em teraz od komendanta? W obozie pracowa³y komanda, co by by³o, gdyby rzucili siê na Blockführerów? Spokojnie
zameldowa³em mu: Ja przy tym nie by³em. Rozkaza³ w pana imieniu Dehnel.
Transportem zaj¹³ siê kapo rewiru. Obiecywa³ mi pan, ¿e w rewirze nie bêdzie
za pana Missbehandlung. Moim zdaniem pan komendant mia³ zupe³n¹ racjê!
Ich habe keine Ahnung davon und mit diese Sache nicht zu tun gehabt. Jobst
znowu siê przeszed³, stan¹³ i powiedzia³: Du Kasimir! Sie sind ein verrückte
Pole. Der Eschner und der Ernstberger sind nicht so dumm. Ich kann sie weiter
nicht schützen gegen die Alle. Jetzt ist kein anderer Rat. Gehen sie ins Bett
und bleiben sie schwer krank bis das alles ausgeriecht. Wenn sie welche Medikamente brauchen geben sie mir Bescheid.
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Rozmawia³em z ¯egleniem. Nie chcia³ na siebie braæ ca³oœci pracy. Twierdzi³, ¿e tyle ju¿ przeszed³, ¿e nie czuje siê na si³ach. Bêdzie Mianowskiemu
pomaga³. Zbada³ mnie przy okazji i stwierdzi³, ¿e jednak by³by sk³onny myœleæ o durze albo paradurze. Ustaliliœmy dalsze leczenie i zacz¹³em chorowaæ.
Niewiele pamiêtam z tego okresu. Du¿o spa³em, gor¹czkowa³em doœæ nietypowo i wyniki Widala by³y nietypowe. Miano Widala podwy¿szone, najwiêcej jednak odnoœnie Paraty. A Weil Felix ujemny. Jobsta wiêcej nie widzia³em, nie wiem nawet, czy siê mn¹ interesowa³. Kiedy zacz¹³em znów pamiêtaæ, co siê dzia³o, by³a ju¿ pogoda zimowa. Codziennie pada³ œnieg z deszczem i ci¹g³a chlapa. Przychodzi³ do mnie codziennie ¯egleñ, Chojnacki, Jarosiñski i jeszcze kilku kolegów, ale dziœ ju¿ nie pamiêtam którzy. Z Mianowskim nie spotykaliœmy siê lub tego z tego okresu nie pamiêtam. Zaczyna³em
powoli wstawaæ. Za pierwszym razem zwali³em siê ko³o ³ó¿ka. Potem by³o
ju¿ lepiej. Nie gor¹czkowa³em ju¿.
Pewnego dnia, a by³o to ju¿ w listopadzie, mo¿e pod koniec, kiedy by³a bardzo brzydka pogoda i wszêdzie pe³no b³otnistej bryi, zaszed³ g³upi przypadek.
Rano przed apelem ktoœ wyla³ kocio³ zupy ko³o kuchni i nie posprz¹ta³. Apele
odbywa³y siê jeszcze na placu poni¿ej rewiru. Eschner szed³ rano na apel i poœlizgn¹³ siê na tej zupie. Wezwa³ kopo rewiru Kaisera i zacz¹³ go besztaæ. Ten
zamiast obroniæ rewir, bo tego rzeczywiœcie nie zrobi³y nasze ch³opaki, powiedzia³ us³u¿nie, ¿e zaraz ka¿e posprz¹taæ, a tych przeklêtych Polaków nie szkodzi³oby trochê popêdziæ. Zaraz po po³udniu przyszed³ do rewiru Eschner, kaza³
Kaiserowi zrobiæ zbiórkê wszystkich polskich sanitariuszy i zrobili im na placu
apelowym æwiczenia karne. Sport – jak to bywa³o na samym pocz¹tku. Hüpfen,
rollen, hinlegen und auf. Wszyscy byli ub³oceni od stóp do g³ów, a ci dwaj chodzili miêdzy szeregami i pokopywali ludzi. Obserwowa³em to z 1 rewiru przez
okno i wœcieka³em siê ze z³oœci. Potem napad³a mnie taka wœciek³oœæ, ¿e ubra³em buty i marynarkê, i wyszed³em na plac, melduj¹c Eschnerowi swoje spóŸnienie na æwiczenia karne. Powiedzia³, ¿e wcale mnie nie wzywa³, a poza tym
podobno jestem chory. Powiedzia³em mu, ¿e chorzy s¹ nie za³atwieni, lekarz
obozowy nic nie wie, ¿e rewir zosta³ bez opieki. Tymczasem Niemcy (do tego
czasu ju¿ wiedzieliœmy dok³adnie kto wyla³ zupê) wylali zupê, a za to æwicz¹
w b³ocie Polacy. Wtedy podszed³ do mnie kapo Kaiser, uderzy³ w twarz
i krzykn¹³: Jak ty œmiesz, polska œwinio, tak siê odzywaæ do pana Rapportführera? Nie wytrzyma³em i wyr¹ba³em mu od razu: To ty jesteœ czarn¹ niemieck¹
œwini¹. Takiej œwini nale¿a³oby ten ³eb odr¹baæ i wrzuciæ do tego basenu. Staliœmy w³aœnie mniej wiêcej w dole pod basenem przeciwpo¿arowym. Eschner
rozpuœci³ sanitariuszy g³oœnym wegtreten! Mnie tymczasem dalej obrabia³ Kaiser. Eschner podszed³ do nas, kaza³ mu zaprzestaæ biæ i powiedzia³: Tak czy
inaczej mnie tu na d³oni w³osy wyrosn¹ jak on jeszcze do jutra do¿yje. A ja
odpyskowa³em: a mnie wyrosn¹ na obu rêkach jak pan zrobi to osobiœcie. Ka¿e
pan to zrobiæ takim jak Kaiser! Odeszli obaj. Ja powlok³em siê do rewiru.
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Nie wiedzia³em, po co to zrobi³em, komu potrzebna by³a ta awantura. Widocznie nerwy nie wytrzyma³y. Ale wobec tego trzeba byæ konsekwentnym.
Nie daæ siê ca³kiem zaszczuæ, nie daæ im siê ucieszyæ. Posiedzia³em chwilê
w ³ó¿ku. Inni, wystraszeni nie odzywali siê. Podczas apelu na placu wyszed³em do sali zabiegowej, zwanej operacyjn¹. Wiedzia³em, gdzie jest trzymany
kluczyk od szafki z truciznami. Ale tam prawie nic nie by³o. Znalaz³em tylko
jedn¹ ampu³kê 0,01 morfiny i s³oik fanodormu. Nie pamiêtam, ile w nim by³o
dra¿etek, 30 czy 40. Nie gotuj¹c z poœpiechu strzykawki, zrobi³em sobie zastrzyk w udo, po³yka³em w poœpiechu dra¿etki, wrzuci³em gdzieœ s³oik i poszed³em do ³ó¿ka. Nie pamiêta³em, ¿e jestem uczulony na morfin¹ i wymiotujê. Dopiero kiedy w ³ó¿ku chwyci³y mnie wymioty, ca³y siê umaza³em. Wiêcej nie pamiêtam z tego czasu niczego. Resztê znam z opowiadañ. Marian Jarosiñski, wówczas przebywaj¹cy w rewirze, znalaz³ mnie tak wieczorem umazanego wymiocinami. Wezwa³ zaraz dr. Mianowskiego i ¯eglenia, wyp³ukali
¿o³¹dek oraz w nocy wezwali jeszcze lekarza obozowego. Potem ktoœ stale
siedzia³ na dy¿urze. Im zawdziêczam ¿ycie, którym tak g³upio zaryzykowa³em. Nie wiem, jak d³ugo trwa³o u mnie takie otêpienie. Mnie siê zdaje, ¿e
co najmniej kilka dni. Ale d³ugo potem zdawa³em sobie sprawê, ¿e coœ siê
sta³o niedobrego. By³em ci¹gle jakiœ oszo³omiony. Nie pojmowa³em co do
mnie mówi¹. Straci³em pamiêæ. Nie mog³em sobie przypomnieæ nazwisk najbli¿szych kolegów. Mia³em stale szum w uszach i nie mog³em zachowaæ równowagi. Stroni³em od znanych twarzy. W nocy budzi³em siê spocony, z napadami lêku. Unika³em rozmowy, koledzy chyba dlatego przychodzili rzadziej.
Jedynie codziennie przychodzi³ pewien Jugos³owianin. Ja go zapamiêta³em
jak Janko Jankovicia, partyzanta, pochodz¹cego gdzieœ z okolic Drvala. Uczy³
mnie swego adresu, aby siê spotkaæ po wojnie. Nie wierzy³em w to i nie zapamiêta³em. Pomaga³ mi siê myæ, pra³ mi bieliznê, podarowa³ now¹ jedwabn¹
granatow¹ koszulê przys³an¹ z domu i mo¿e dlatego tak go zapamiêta³em, bo
koszulê tê nosi³em czêsto, a¿ do dnia wolnoœci i wyjœcia z obozu. Adres jego
niestety zapomnia³em. Nie myœla³em zreszt¹, ¿e prze¿yjê, ¿e kiedykolwiek
w ¿yciu bêdê w Jugos³awii. Nigdy w ¿yciu go ju¿ nie spotka³em. Nie pamiêtam tak¿e nic z okresu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1943 roku. Dopiero oko³o
Nowego Roku 1944 zacz¹³em powoli przychodziæ do siebie. Nie wychodzi³em jednak w ogóle z rewiru. Unika³em ludzi.
Sprawa moja sta³a siê g³oœna, co by³o mi wtedy nie na rêkê. Dotychczas
Eschnerowi nikt siê w obozie nie sprzeciwi³, a do tego publicznie. Kaiser w tym
czasie zosta³ mianowany Lagerältesterem i rz¹dzi³ ca³ym obozem, nie mog³em zatem pokazywaæ siê w obozie, bo pogna³by mnie na druty. Mia³ swoich
szpicli i w rewirze, zatem nie rozmawia³em z nikim na ten temat. Wiedzia³em,
¿e to nie ujdzie mi bezkarnie i zastanawia³em siê, jak i kiedy. By³em wykoñczony fizycznie i psychicznie. Zauwa¿y³em, ¿e straci³em pamiêæ. Dawniej
mia³em bardzo dobr¹ pamiêæ wzrokow¹, obecnie nie poznawa³em twarzy, nie
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mog³em sobie przypomnieæ nazwisk ludzi dobrze mi znanych. Myœla³em, ¿e
to chwilowe dzia³anie po barbituranach lub po chorobie. Niestety, pamiêci do
nazw, nazwisk, nowych ludzkich twarzy nigdy ju¿ w dawnej formie nie odzyska³em. Odt¹d w pracy mojej przez ca³e ¿ycie musia³em dok³adaæ znacznie
wiêcej pracy i wysi³ku ni¿ dawniej.
Pewnego dnia po Nowym Roku przybieg³ nowy kapo rewiru Georg Prill
i wyrzuci³ wszystkich chorych na korytarz czy do innej sali, a mnie kaza³
zostaæ. Na korytarzu s³ysza³em jakieœ Achtung i meldowanie. Za chwilê do
sali weszli Sturmbannführer Hassebroek, komendant i Obersturmführer Ernstberger, Lagerführer. Przez drzwi widzia³em twarz Eschnera, ale pozosta³ on
na korytarzu. Zameldowa³em siê nieco dr¿¹cym g³osem.
Komendant siad³ na sto³ku i obserwowa³. Ernstberger zaœ zapyta³ krótko,
czy jestem przygotowany, ¿eby odpowiadaæ na wszystkie pytania szczerze,
czy te¿ ma mnie wezwaæ do wydzia³u politycznego. Powiedzia³em, ¿e jestem
gotów odpowiadaæ na wszystkie pytania. Co to by³a za awantura, któr¹ zrobi³em na placu apelowym i czy zdajê sobie sprawê, ¿e obrazi³em SS-mana i Rapportführera. Nie wiedzia³em, ¿e zaczn¹ z tej strony. Odpowiedzia³em, ¿e rzeczywiœcie, nie wiem. Coœ mi tu opowiadali chorzy, ale ja nic nie pamiêtam, bo
od 2 miesiêcy, albo wiêcej, jestem chory i dopiero zaczynam wstawaæ. Co to
by³a za choroba? – zapyta³. Ja nie wiem, gor¹czkowa³em, mia³em biegunki,
bola³a mnie g³owa, a wys³ane materia³y wykaza³y, ¿e chodzi o paratyfus, czyli odmianê Bauchtyfusu. Ta choroba daje czasem takie zaniki pamiêciowe.
Nigdy nie obrazi³em pana Rapportführera i nigdy bym tego nie uczyni³, nic
takiego nie pamiêtam. I tak by³o kilka razy w kó³ko. Potem Ernstberger siad³,
i pokaza³ mi swój palec prawej rêki, i zapyta³, czy ten palec pamiêtam. Oczywiœcie, przecie¿ go sk³ada³em, gipsowa³em, potem masowa³em. No to znaczy,
¿e nie straci³eœ pamiêci, wiêc opowiadaj. My rozwa¿ymy sprawiedliwie, uka¿emy kogo trzeba i wrócisz do pracy. Zaprzeczy³em i powiedzia³em, ¿e naprawdê nic nie pamiêtam, a jeœli rzeczywiœcie jako chory coœ zrobi³em, to proszê o ukaranie mnie, bo nic wiêcej nie pamiêtam i nie mogê powiedzieæ. Widocznie na to czekali, zobaczy³em to po twarzach, spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Wtedy odezwa³ siê po raz pierwszy komendant. Zapyta³ mnie
o lata, czy jestem ¿onaty oraz za co siedzê. Odpowiedzia³em zgodnie z prawd¹,
¿e nie wiem. A co ci napisali, zapyta³. Politisch verdächtig und wiederstandsfähig, bo wraca³em po wojnie ze wschodu do domu, do rodziców. Und
bist du verurteit? Jawohl, Konzentrationslager bis zur Kriegsende. Uœmiechn¹³
siê i powiedzia³: No, wiêc my tego nie mo¿emy ci zmniejszyæ, ale wojna skoñczy siê nied³ugo naszym zwyciêstwem, to bêdziesz wtedy zwolniony do domu
i bêdziesz móg³ siê ¿eniæ. Ernstberger popatrzy³ mi jeszcze raz przenikliwie
w oczy i powiedzia³: Tylko ze wzglêdu na ten mój palec, chcê ci jeszcze raz
uwierzyæ. Dlatego nie poœlê ciê do karnej kompanii, ale tu nie mo¿esz zostaæ.
Pojedziesz do Aussenkomanda. Mo¿esz sobie sam wybraæ, do którego. B³y115
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skawicznie myœla³em, stoj¹c w pozycji na bacznoœæ i wlepiaj¹c w niego oczy.
Wszystkie Aussenkomanda s¹ ma³e, po oko³o 150 ludzi. Na takim komandzie
sanitariusz normalnie musi pracowaæ i wieczorem dodatkowo jako sanitariusz.
Tak opowiada³ ¯egleñ, tak opowiada³ Dziaduœ. Najwiêksze komando jest w Dyhernfurth II. Dodatkowo podobno jest to komando zamkniête. Tam nie bêd¹
za czêsto doje¿d¿aæ, a mo¿e Eschner w ogóle tam nie przyjedzie. Zatem powiedzia³em, proszê mnie wys³aæ do Dyhernfurth II. Zapyta³ jeszcze, a wiesz
co tam jest. Odpowiedzia³em: Jawohl, eine Giftbude. Also diese Tage kommst
du weg – powiedzia³ Ernstberger i odeszli. Tak wiêc nawet ten leczony palec
Lagerführera przyda³ siê w decyduj¹cej chwili. Najwa¿niejsze, ¿eby siê wydostaæ poza zakres w³adzy Eschnera. Tu nie mog³em zostaæ, ba³bym siê wyjœæ
wieczorem poza barak. Ju¿ nie raz widzia³em sceny, kiedy ni st¹d ni zow¹d
popêdzono kogoœ na druty tylko dlatego, ¿e narazi³ siê Eschnerowi czy któremuœ Blockführerowi. Poza tym mia³bym tu na miejscu bardzo trudn¹ sytuacjê.
Jobst dawno odszed³, Lagerältesterem zosta³ mój wróg nr 1 – Kaiser, a kapo
rewiru mój wróg nr 2 jeszcze z jenieckiego obozu – Georg Prill. Z oboma mia³em wiele smutnych doœwiadczeñ.
Nie wiedzia³em kiedy wyjadê, wiêc musia³em byæ gotowy jak najprêdzej.
Có¿ jednak wiêzieñ ma do pakowania. Niczego mieæ nie wolno. Musia³em siê
rozstaæ z moim polskim kalendarzem lekarskim. Po prostu mog³em wpaœæ i by³aby nowa sprawa. Podarowa³em ¯egleniowi, ucieszy³ siê, ¿e bêdzie móg³
czytaæ wieczorem. Ja natomiast zabra³em niemiecki Taschenbuch der pathologischem Anatomie. Niemiecka ksi¹¿ka nie jest zakazana. Mo¿na sobie æwiczyæ jêzyk. Przy po¿egnaniu z Józkiem jakoœ nam starym niechc¹cy pop³ynê³y ³zy. Ju¿ czwarty rok kalendarzowy b³¹kamy siê razem, ¿egnamy i znów
witamy. Co bêdzie teraz. Podobno z tego komanda siê nie wraca. Ale czy w ogóle z obozów koncentracyjnych siê wraca? Podobnie trudne po¿egnanie by³o
z W³adkiem Kotul¹ i W³odziem Chojnackim. Jakoœ tak serdecznie z¿y³em siê
z nimi. Poza tym byli tak dobrymi wspó³pracownikami, nie dekownikami.
Na nich mo¿na by³o zawsze polegaæ. Do pracy zawsze siê znaleŸli pierwsi,
nawet w nocy. Kotula zrobi³ trochê jakiejœ wspania³ej nalewki. Wypiliœmy to
w naszych garnuszkach jak herbatê, i nikt na sali nic nie wiedzia³. I wtedy
W³adzio pouczy³ mnie, jak siê to robi. Otó¿ widzisz nawet Niemcy maj¹ pod
dostatkiem spirytusu salicylowego. Tego nie robi siê z ¿adnych z³ych alkoholi, bo on s³u¿y do nacierañ itd., wiêc mo¿na by siê zatruæ. Ale mo¿na oddzieliæ
salicyl od spirytusu bardzo ³atwo, wytr¹caj¹c go sod¹, a sody, czyli natrium
bicarbonicum, mo¿esz dostaæ nawet w obozie doœæ, bo tego nikt nie potrzebuje. Nikt siê tu nie przejada, wiêc nie ma i zgagi. Tak wiêc z salicylu i sody
str¹ca siê na dno aspiryna i to jest dobrze, bo jej potrzeba bardzo du¿o dla
chorych, a zostaje dobry spirytus dla spragnionych. Dobry sposób, prosty i niezawodny, i nieraz w obozie mi siê przyda³, jak ju¿ wszystko zawodzi³o. To by³
dobry sposób, ¿eby coœ wycyganiæ czy uzyskaæ.
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