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AL Dyhernfurth
Wyjecha³em z Gross-Rosen w pi¹tek, 14 stycznia. Oczywiœcie nie pamiêta³em daty, pamiêta³em, ¿e to by³ pi¹tek, czyli dzieñ Hitlera. Jak wtedy, kiedy
na Polskê napad³. Mnie przeœladowa³y wtorki i pi¹tki. Moje pechowe dni.
W mojej pierwszej relacji o Gross-Rosen w 1947 roku napisa³em, ¿e do Dyhernfurthu przyjecha³em 10 stycznia. Kiedy jednak sprawdzi³em, ¿e to by³
poniedzia³ek, a pamiêta³em, ¿e przyjecha³em w pi¹tek, zmieni³em datê na prawdziw¹ – na 14.
Jecha³em zamkniêty w tej samej furgonetce, któr¹ kiedyœ przyjecha³em do
Gross-Rosen. Zamkniêty z czyst¹ bielizn¹ i jakimiœ szmatami i buciorami.
Przed wsiadaniem sta³ niedaleko Gottlieb Kaiser. Gdyby oczy mog³y zabijaæ,
to chyba obaj byœmy tam wtedy poginêli. Nie wiedzia³em, ¿e ju¿ go nie zobaczê wiêcej, ale te¿ nie wiedzia³em wtedy, ¿e zginie dok³adnie tak, jak mu tego
¿yczy³em podczas naszej k³ótni na placu.
W po³owie 1944 roku mia³ nastêpnego dnia zostaæ zwolniony z obozu. Tej
ostatniej nocy jego koledzy, sami zieloni bandyci i szyszki obozowe, poprosili go jeszcze raz na karty. Ale on ich jeszcze ogra³. Tego nie mogli mu darowaæ, mia³ poza tym du¿o swoich pieniêdzy. Zabili go, odr¹bali g³owê i utopili
w basenie przeciwpo¿arowym. Eschner pamiêta³ przecie¿ tê k³ótniê, by³ przy
tym. Posz³o na Polaków. Dopiero ko³o po³udnia znaleziono siekierê i winowajców. Piêciu Niemców powieszono. Tymczasem zaraz rano wezwano mnie
w Dyhernfurth do komendantury. Przyjecha³ z Gross-Rosen Hauptsturmführer
Treske, szef politycznego wydzia³u, czyli obozowego Gestapo. Zawsze chodzi³ w cywilu. Tym razem by³ w mundurze i pocz¹tkowo go nie pozna³em.
Zacz¹³ mnie wypytywaæ, komu w Gross-Rosen poleci³em wykonywanie sabota¿y i zbrodni. By³em zaskoczony i zdumiony, ale rozeœmia³em siê i powiedzia³em, ¿e teraz naprawdê nie obchodzi mnie Gross-Rosen. Mam tu swojej
pracy doœæ, z Gross-Rosen nie mam ¿adnego kontaktu i nic nie wiem, o co
chodzi. Taka rozmowa o wszystkim i o niczym trwa³a prawie godzinê. Wmawia³ mi, ¿e jakoby w Gross-Rosen s¹ jakieœ organizacje buntownicze polskie
i ja mam podaæ kto i jak. Przypuszcza³em, ¿e mo¿e ktoœ na czymœ wpad³, albo
jakaœ sprawa napuszczona przez Eschnera, ale zaprzecza³em wszystkiemu.
W tym czasie odwo³ano Treske do telefonu. Kiedy wróci³, kaza³ mi iœæ do
obozu. Nie dowiedzia³em siê, o co chodzi³o. Dopiero po paru dniach, od nowych cugangów dowiedzia³em siê o tym, co zasz³o. Od tego czasu straszy³em
niemieckich kapo. Uwa¿aj, bo mam z³y jêzyk i mogê ci przepowiedzieæ jak
Kaiserowi.
Do Dyhernfurthu przyjecha³em po po³udniu. W obozie by³ du¿y ruch, bo
ju¿ drugi dzieñ przyjmowano du¿y ponad 600-osobowy transport ¯ydów polskich. Do kancelarii wezwano zaraz dr. Jachnê. Okaza³o siê, ¿e ja jestem tylko
jego zmiennikiem. On musia³ jechaæ z powrotem. Cieszy³ siê i wspomina³, ¿e
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tu by³o mu bardzo Ÿle, ¿e by³ bardzo Ÿle traktowany i nawet bity przez kapo
rewiru Sarokiego. Niewiele mogliœmy rozmawiaæ, bo auto wy³adowa³o ju¿
swoje towary i podjechali po niego. Nie pojecha³ jednak do Gross-Rosen. Pojecha³ wtedy do komanda Lissa, gdzie przebywa³ a¿ do ewakuacji jako lekarz
ju¿ wtedy doœæ rozbudowanego komanda. Nikt nie wie jednak, co siê z nim
sta³o po ewakuacji. Tam zmieni³ dr. J. Jab³oñskiego, którego ponownie odes³ano do Oœwiêcimia. Trudno jest siê dziœ zorientowaæ w sensie tego przerzucania niektórych wiêŸniów.
Obóz, w którym siê znalaz³em, nazywany oficjalnie Aussenkommando
Dyhernfurth II lub krótko Lager Elfenhain, rozmieszczony zosta³ w pobli¿u
budowanej tam du¿ej fabryki chemicznej „Anorgana”, w oddaleniu oko³o
500 metrów od wejœcia g³ównego, oko³o 60 metrów w bok od szosy w kierunku Wo³owa, w rzadkim lasku sosnowym. Teren obozu by³ niewielki, jakieœ
200 x 250 metrów. Ogrodzenie typowe podwójne, z drutu kolczastego rozpiêtego na betonowych s³upach, pod napiêciem elektrycznym. Zabudowa baraków na zewn¹trz doœæ solidna, betonowa, jednopiêtrowa, ale tandetnie wykonana, bez podpiwniczenia, bez strychów, z prawie p³askimi dachami. Baraki
bez kominów, a zatem na pierwszy rzut oka widoczne, ¿e bez ogrzewania.
Tylko czêœæ baraków wykoñczona i zamieszkana. Reszta jeszcze w budowie,
w ró¿nych stadiach. Otoczenie rozkopane, mnóstwo b³ota i ba³aganu. A wiêc
znów Aufbaulager. Takie obozy s¹ najgorsze, bo wiêŸniowie musz¹ pracowaæ
podwójnie. W dzieñ pracuj¹ oko³o 10 do 12 godzin na rzecz firmy, która ich
wynajê³a do pracy, a potem buduj¹ obóz dla siebie, wykañczaj¹c siê prac¹
dzieñ i noc.
Nie zna³em dotychczas ¿adnego podobozu, tzw. Aussenkommando, z autopsji, jedynie z opowiadañ kolegów, którym mog³em wierzyæ. I tak kolega
¯egleñ opowiada³ mi o komandzie Breslau-Lissa, gdzie przebywa³ od po³owy
sierpnia 1942 do 13 marca 1943 r. Kolega Dziaduœ, z transportu oœwiêcimskiego, i kolega Czarnek, z tego samego transportu, obaj studenci medycyny,
opowiadali mi o komandzie Hirschberg, gdzie przebywali od samego pocz¹tku, tj. od koñca marca 1943 do koñca paŸdziernika 1943 r. Wszêdzie oni, pracuj¹c jako sanitariusze, nie byli zwalniani od normalnej pracy roboczej. Pracowali ca³y dzieñ na budowach, a wieczorem wykonywali prace sanitarnolekarskie jako prace dodatkowe. Ponadto nikt siê nie liczy³ z ich zdaniem ani
ich opini¹.
O komandach Dyhernfurth I i Dyhernfurth II s³ysza³em jedynie od kolegów, pracuj¹cych w kancelarii g³ównej, jak Doliñski i inni. Mia³y to byæ komanda zamkniête, sk¹d nie ma ju¿ powrotu, bo te komanda mia³y pracowaæ
w fabryce chemicznej przy produkcji jakichœ nowych gazów bojowych, stanowi¹cych tajemnicz¹ broñ. W ka¿dym razie dotychczas nikt stamt¹d ¿ywy
nie powróci³. Przywozi siê jedynie doœæ du¿o zw³ok do krematorium i na tej
podstawie s¹dzi siê, ¿e to musz¹ byæ ciê¿kie obozy.
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O obozach Fünfteichen i Treskau nikt nic jeszcze w Gross-Rosen nie wiedzia³. Zosta³y one za³o¿one dopiero na prze³omie listopada i grudnia 1943
roku6 i nic jeszcze o nich nie by³o wiadomym. Wiadomym jednak by³o ju¿
wówczas, ¿e sam obóz macierzysty Gross-Rosen by³ obozem ubogo wyposa¿onym, o marnym wy¿ywieniu i ciê¿kiej pracy oraz o z³ym traktowaniu, obozem samych niedostatków. Zatem czy¿ mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e w jego podobozach mo¿e byæ lepiej?
W tych pocz¹tkach s¹dziliœmy jednak inaczej. Zawsze pope³nialiœmy ten
sam b³¹d; os¹dzaliœmy Niemców lepiej ni¿ wskazywa³a na to rzeczywistoœæ.
Po prostu nieludzkoœæ tego skrajnego typu, zaplanowana przez pañstwo, nie
mieœci³a siê w kategoriach ludzkiego myœlenia. Wtedy rozumowaliœmy innymi jeszcze kategoriami. Myœleliœmy: Je¿eli Niemcy potrzebuj¹ jeñców wojennych i wiêŸniów oraz internowanych do pracy, to zale¿eæ im bêdzie na tej pracy i dadz¹ lepsze wy¿ywienie, i traktowanie powinno byæ lepsze. Ale rozumowanie niemieckie by³o z gruntu inne: tych ludzi mo¿na przed œmierci¹ wykorzystaæ, przyspieszyæ ich œmieræ przez ciê¿k¹ pracê i dodatkowo zarobiæ.
Utrzymanie jednego wiêŸnia w obozie kosztowa³o od 60 do 80 fenigów
dziennie, wliczaj¹c w to nawet koñcowe koszta kremacji. Natomiast firmy wypo¿yczaj¹ce pracê wiêŸniów p³aci³y SS po 4 RM dziennie za pracê wiêŸnia
niewykwalifikowanego, a odpowiednio wiêcej, do 6 lub nawet w wyj¹tkowych
wypadkach do 8 marek za dniówkê pracownika wykwalifikowanego. Oczywiœcie by³y to stawki znacznie zani¿one w stosunku do p³acy cywilnych niemieckich pracowników. Praktyka wykaza³a, ¿e wydajnoœæ wiêŸnia, wymuszana terrorem i krzykiem, by³a nawet wy¿sza od pracownika cywilnego. Ponadto wiêzieñ pracowa³ d³u¿ej ni¿ mo¿na by³o ¿¹daæ od cywilnych pracowników.
W ten sposób zarabia³y kolosalnie obie strony; i SS, i firmy zatrudniaj¹ce wiêŸniów. Zarobki te by³y tak wielkie, ¿e op³aca³o siê budowaæ specjalne fabryki
w pobli¿u obozów lub nawet w samych obozach, jak np. w obozie Gross-Rosen Weberei i Siemens-Werke, nastawione jedynie na zatrudnienie chorych
wiêŸniów. Nawet wiêc chory wiêzieñ praktycznie do œmierci mia³ pracowaæ
dla wzbogacania Niemców.
Wed³ug oficjalnych danych obóz Gross-Rosen pod koniec 1943 roku zarabia³ na pracy wiêŸniów oko³o 300 000 RM tygodniowo, a w drugiej po³owie
1944 r. ko³o 1 000 000 RM tygodniowo. Tak wiêc nawet ma³e komanda robocze by³y bardzo op³acalne. Przynosi³y dochód gotówkowy, doraŸny i przyczynia³y siê do eksterminacji elementu dla III Rzeszy niepo¿¹danego. By³o to zamierzone uzupe³nienie polityki ludobójstwa, zamierzonego i organizowanego
przez Niemcy hitlerowskie, wyliczone i opracowane przez fachowców narodowego socjalizmu i popierane przez olbrzymi¹ wiêkszoœæ pos³usznego narodu.
6. Autor pomyli³ siê, bowiem podobóz Treskau powsta³ nie póŸniej ni¿ w sierpniu 1943, a Fünfteichen na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 1943 r.
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WiêŸniów mo¿na by³o mieæ tylu, ilu by³o potrzeba dla polityki niemieckiej. Skrupulatne wyliczenia wykazywa³y, ¿e nie op³aca siê leczyæ chorych
wiêŸniów. Dlatego wyposa¿enie komand roboczych w obozach koncentracyjnych, zw³aszcza ma³ych, by³o bardzo mizerne. Najlichsze pasiaki jako odzienie, a w miarê czasu wykorzystywanie ubrañ po zmar³ych i nie zmar³ych, ubrañ
le¿¹cych w magazynach. Bielizna i buty dos³ownie najgorszego gatunku i bardzo zniszczone. Najgorsze produkty ¿ywnoœciowe, czêsto dos³ownie odrzuty
nadpsute z magazynów wojskowych i spo¿ywczych. Tak wiêc w komandach
tych zapewniano jedynie najprymitywniejsz¹ formê ¿ycia. Trudne warunki
¿ycia, zw³aszcza tak krañcowe, jakie panowa³y w tych komandach, nie stwarza³y pogodnych stosunków miêdzy wiêŸniami, raczej na co dzieñ zaostrza³y
straszliw¹ walkê o ¿ycie i byt. Jedynie w ma³ych grupach wiêŸniarskich, mniej
zró¿nicowanych pod wzglêdem narodowym i spo³ecznym, panowa³y czasem
bardziej ludzkie formy wspó³¿ycia.
W tych warunkach podobozy pracy, wynajmowane dla poszczególnych firm
przemys³owych, stawa³y siê dla obozów koncentracyjnych macierzystych doskona³ym interesem handlowym. Ponadto zwiêkszenie zatrudnienia przyspiesza³o masowe wyniszczenie wiêŸniów i u³atwia³o masowe ludobójstwo w wyrafinowany sposób. Po prostu cz³owiek musia³ pracowaæ a¿ do œmierci dla
„wielkoœci III Rzeszy”. Trudno o bardziej nieludzki i cynicznie wyrafinowany stosunek cz³owieka do cz³owieka.
Rok 1944 sta³ siê dla obozu Gross-Rosen rokiem szczególnego biznesu.
Do stycznia 1944 roku, licz¹c od 2.08.1940 r., przez obóz w Gross-Rosen przesz³o 15 000 wiêŸniów i 2500 jeñców radzieckich. Zginê³o oko³o 6000 wiêŸniów i 2450 jeñców, razem oko³o 8500. Wyjecha³o w ró¿ne transporty oko³o
3500 wiêŸniów. Razem uby³o oko³o 12 000. W obozie ¿y³o zatem w styczniu
1944 r. oko³o 5500 wiêŸniów, z czego oko³o 1500 chorych przebywa³o w rewirze i szonungu, a oko³o 4000 pracowa³o w kamienio³omach i 5 ówczesnych
Aussenkommandach. W ci¹gu jednego roku obóz wzrós³ ponad dwudziestokrotnie. Na prze³omie 1944 i 1945 roku stan obozu Gross-Rosen wynosi³ oko³o 125 000 ludzi7, zmniejszaj¹c o ubytki wy¿ej podane oraz ubytki roku 1944.
Ostatnim wydanym przez Gross-Rosen numerem bie¿¹cym wiêŸnia by³ numer 97 4068. Otrzyma³ go w lutym 1945 r. wêgierski ¯yd, Szandor Weisz. Poza
7. A. Konieczny ustali³, ¿e 1.01.1945 r. w systemie KL Gross-Rosen znajdowa³o siê 76 728
wiêŸniów, a w ca³ym okresie funkcjonowania przesz³o przez niego oko³o 120 tysiêcy osób.
A. Konieczny, KL Gross-Rosen – hitlerowski obóz koncentracyjny na Dolnym Œl¹sku 19401945, Wa³brzych 2006, s. 27, 40.
8. A. Konieczny w opracowanej chronologii transportów podaje, ¿e oko³o 26.01.1945 r. trzech
wiêŸniów otrzyma³o numery 97 412-97 414. Stan badañ nad numeracj¹ wiêŸniów w obozie
koncentracyjnym Gross-Rosen, [w:] „Studia Œl¹skie”, XXXVI, Opole 1979, s. 189. Natomiast
w rekonstruowanej kartotece wiêŸniów wystêpuj¹ jeszcze wy¿sze numery, np. nr 99 487 mia³
Zenon Urjewicz.
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tym, od po³owy czerwca 1944 do koñca sierpnia 1944 roku wydano, zw³aszcza dla transportów mniejszych, tzw. numery powtarzane. Wydano ich ³¹cznie
oko³o 20 000. W ci¹gu 1944 roku zorganizowano tzw. Arbeitserziehungslager
(AEL)9, oddzielnie numerowany. Numerów tych wydano oko³o 450010. Liczba jeñców wojennych z lat 1941/42 nie przekroczy³a 2500. Razem zatem przebywa³o w Gross-Rosen oko³o 125 000 osób. Z tego w latach poprzednich zmar³o oko³o 6000, a w roku 1944 i 1945 dodatkowo oko³o 35 000, przy czym
w latach 1944-45 ciê¿ar œmiertelnoœci przeniós³ siê na komanda robocze,
a œmiertelnoœæ w macierzystym obozie raczej zmala³a. Równoczeœnie poprawi³y siê stosunki w macierzystym obozie. Jedynie na skutek coraz czêœciej
nadsy³anych wyroków z Gestapo i ró¿nych Sondergerichtów zwiêkszy³a siê
znacznie liczba osób codziennie rozstrzeliwanych spoœród wiêŸniów i przywo¿onych osób cywilnych.
Oko³o 100 000 ludzi pracowa³o codziennie na potrzeby i na dochód SS.
Tylko oko³o 6000 wiêŸniów zatrudnionych by³o na miejscu w kamienio³omach i komandach dla chorych i rekonwalescentów, reszta przebywa³a w ponad 100 komandach roboczych. 67 z tych podobozów by³o czysto ¿ydowskich, dwa tylko by³y mieszane, w³aœnie Dyhernfurth II i Fünfteichen. Z tych
obozów a¿ 34 by³y kobiece11, ¿ydowskie. Przebywa³o w nich ponad 26 000
¯ydówek, nadzorowanych przez 906 wachmanek, kobiet nale¿¹cych do garnizonu grossroseñskiego. Trudno podaæ dziœ dok³adn¹ cyfrê, niemniej wiadomym jest, ¿e ogólna liczba ¯ydów w obozie Gross-Rosen wynios³a co najmniej 50 proc. wszystkich wiêŸniów. Usz³o to uwagi przewa¿aj¹cej czêœci
wiêŸniów, dlatego ¿e w macierzystym obozie ¯ydów nie trzymano, tylko
w podobozach. Poza tym tylko ma³a czêœæ ¯ydów przesz³a przez obóz macierzysty. Najwiêksza czêœæ przejmowana by³a z ¿ydowskich obozów pracy przy
poszczególnych zak³adach i przez Stammlager Gross-Rosen nie przechodzi³a.
Tak zatem tysi¹ce wiêŸniów Gross-Rosen nie zna³o tego obozu, inni dopiero
po œmierci dowo¿eni tam byli do spalenia.
Punkt ciê¿koœci obozowej niedoli przeniós³ siê w roku 1944 i 1945 na tzw.
Aussenkommanda; najciê¿sza praca, g³ód, terror, bicie oraz zwiêkszona œmiertelnoœæ. Œmiertelnoœæ w niektórych komandach roboczych dochodzi³a do tak
wysokich granic, ¿e na skutek interwencji poszczególnych zak³adów pracy
dochodzi³o nawet do badania przyczyn tego zjawiska i do ostrych zarz¹dzeñ
w³adz obozu w Gross-Rosen. Tak by³o w styczniu 1944 roku w Dyhernfurth II.
9. Arbeitserziehungslager (AEL) – wychowawczy obóz pracy powsta³ pod koniec listopada lub
1 grudnia 1943 r. D. Sula, Wychowawczy obóz pracy wroc³awskiego gestapo 1942-1945, Wa³brzych 2009, s. 17-18.
10. Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w AEL wydano 4177 numerów.
11. Podobozów kobiecych by³o 41. Filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Informator,
Wa³brzych 2008.
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Tak by³o w lecie 1944 r. w obozie Fünfteichen. Ujawniono wtedy, ¿e szczególnie w zak³adach Kruppa Bertha-Werke op³acano kapów obozowych, aby
przyspieszaæ cykle robocze. Robili to kosztem znacznego wyniszczania wiêŸniów i zwiêkszania œmiertelnoœci.
Niektóre z obozów roboczych Gross-Rosen, pracuj¹ce dla œciœle wydzielonych ga³êzi przemys³u wojennego, mia³y charakter komand œciœle zamkniêtych, nazywanych komandami œmierci. O wielu takich komandach do dzisiaj
nic nie wiadomo. Po prostu zagin¹³ po nich œlad. Z tych obozów w normalnych warunkach nie by³o ju¿ dla wiêŸnia powrotu do obozu macierzystego.
Nag³e za³amanie siê frontu w zimie 1944/45 zaskoczy³o niektóre z tych komand, jak np. i oba komanda Dyhernfurth, tak ¿e zosta³y ewakuowane w poœpiechu. Tam, gdzie by³o czasu doœæ, jak np. w Górach Sowich przy budowie
bunkrów dla Hitlera, tam poginê³y ca³e wielotysiêczne komanda robocze.
Szpitalnictwo obozowe w Gross-Rosen dosz³o w 1944 i 1945 roku do znacznych rozmiarów iloœciowych. Od 4 baraków szpitalnych i 1500 chorych na
prze³omie roku 1943 i 1944 i 3 lekarzy wiêŸniów, dosz³o z pocz¹tkiem 1945
roku do 6 baraków rewirowych z 3000 chorych i kilkudziesiêciu lekarzami.
Wyposa¿enie szpitalne do koñca by³o jednak bardzo ubogie. Nie dosz³o nigdy
np. do stworzenia porz¹dnego laboratorium ani do zorganizowania aparatury
rentgenowskiej. Nie mo¿na w ¿adnym wypadku Gross-Rosen porównywaæ
z Oœwiêcimiem, gdzie mo¿na by³o w niektórych przypadkach w szpitalu obozowym leczyæ niemal jak w klinice. Gross-Rosen w dziedzinie zaopatrzenia
sanitarnego i medyczno-farmakologicznego znajdowa³ siê na jednym z ostatnich miejsc wœród obozów koncentracyjnych. W jednym tylko przodowa³
Gross-Rosen. Poza eksterminacj¹ radzieckich jeñców wojennych, za pomoc¹
trucizn doustnych, przez lekarzy SS Entressa i Babora w 1941 i 1942 roku
i poza zlikwidowaniem przez SDG Dehnela 10 chorych zastrzykami fenolu,
nie dosz³o nigdy do zorganizowanej formy zabijania i dobijania chorych wiêŸniów przez lekarzy SS i SDG. Jedynie dr Gibiñski podaje, ¿e w podobozie
w Bautzen by³y pojedyncze wypadki zabijania chorych przez pe³ni¹cego obowi¹zki SDG SS-mana, za pomoc¹ zastrzykiwania fenolu do cisterna magna.
Z innych podobozów tego rodzaju doniesieñ nie by³o. Jednak s¹ dowody na
to, ¿e wysy³ano schorowanych i wyczerpanych wiêŸniów, zw³aszcza ¿ydowskich, do selekcji i komór gazowych w Oœwiêcimiu. Na przyk³ad w miesi¹cach letnich (sierpieñ) skierowano do komór gazowych w Oœwiêcimiu co najmniej trzy kilkusetosobowe transporty wiêŸniów, w tym oko³o 300 ¯ydów
z Fünfteichen, a w jesieni 1944 roku takie same transporty do komór w Bergen-Belsen, poniewa¿ komory w Oœwiêcimiu ju¿ nie dzia³a³y. Tym niemniej
sprawa ta nie przybra³a w Gross-Rosen nigdy tak masowego wielotysiêcznego wymiaru jak w innych obozach.
W Dyhernfurth, obecnie Brzegu Dolnym, w latach II wojny œwiatowej I.G.
Farben A.G. zbudowa³ si³ami jeñców wojennych, w tym i polskich, oraz cy122
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wilnych pracowników du¿e zak³ady chemiczne pod nazw¹ „Anorgana” I.G.F.
Budowê prowadzi³a firma Baugeselschaft „Luranil” Ludwigshafen am Rhein,
zatrudniaj¹ca dodatkowo kilkadziesi¹t innych drobniejszych firm budowlanych. Zabudowano tereny od miasteczka wzd³u¿ Odry i szosy wiod¹cej w kierunku Wo³owa, na przestrzeni oko³o 3 km, bezpoœrednio po³o¿one nad Odr¹.
Nie by³o na tych terenach mostu na Odrze, ze wzglêdu na niskie po³o¿enie
i czêste wylewy, by³ jedynie prom drogowy i most kolejowy na nasypie, dostêpny jedynie dla wojskowych i kolejarzy. Gotowe budynki i laboratoria oddawano bezpoœrednio do produkcji i do tego przywi¹zywano wielk¹ wagê.
Produkowano tam gazy pochodne i zbli¿one do fosgenu, przede wszystkim
dwa nowoczesne gazy bojowe – tabun i sarin, dla celów œciœle wojennych.
Produkcja w lecie 1944 dochodzi³a ju¿ do rozmiarów 1000 ton miesiêcznie.
Zbiorniki by³y przystosowane do opró¿niania awaryjnego do Odry. Te gazy
mia³y byæ rewelacyjn¹, tajemnicz¹ broni¹ Hitlera i powodowa³y pora¿enia
nerwowe, utratê przytomnoœci oraz œlepotê. Jako antidotum przechowywano
olbrzymie iloœci urotropiny i glukozy w zastrzykach, na wypadek awarii. Zapasy te by³y zgromadzone w ambulatorium zak³adowym. Lekarz zak³adowy
mówi³ mi, ¿e mo¿na i trzeba je stosowaæ u pewnej kategorii nara¿onych pracowników, nawet profilaktycznie.
W fabryce tej za³o¿ono dwa komanda Gross-Rosen. Dyhernfurth I, bezpoœrednio w fabryce, œciœle odizolowane od otoczenia, a zatrudnione bezpoœrednio przy pracach niebezpiecznych, zwi¹zanych z nape³nianiem bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich tym gazem. Komando Dyhernfurth II, znacznie liczniejsze, umieszczone zosta³o na zewn¹trz fabryki, w wybudowanym
specjalnie obozie. By³o ono w ca³oœci zatrudnione przy najciê¿szych pracach
budowlanych i za³adowczo-roz³adowczych. Obozy te nie mia³y z sob¹ ¿adnego kontaktu, poza wspólnym komendantem.
Obóz Dyhernfurth I powsta³ wczeœniej, ju¿ pod koniec wiosny 1943 roku.
Pocz¹tkowo liczy³ 100 wiêŸniów, a pod koniec 1944 roku wzrós³ znacznie,
podobno do oko³o 300 ludzi. By³ umieszczony w œrodku fabryki, tu¿ przy rampie kolejowej, w dwóch murowanych i jednym drewnianym baraku. Ca³oœæ by³a
odrutowana podwójnie drutem kolczastym pod napiêciem elektrycznym. Komendantem tego komanda od samego pocz¹tku by³ jeden z najgorszych SSmanów grossroseñskich SS-Unterscharführer Karl Gallasch z Wroc³awia. PóŸniej zastêpowa³ go, nie lepszy od niego, Rottenführer Klütsch, kiedy Gallascha
okresowo przeniesiono do Fünfteichen. WiêŸniowie zatrudnieni byli w warunkach wysoce szkodliwych dla zdrowia, przy nape³nianiu gazami i truj¹cymi
substancjami bomb, pocisków artyleryjskich, specjalnych pojemników lotniczych i innych. Nape³nianie tych pocisków gazem p³ynnym tabunem, odbywa³o siê w specjalnych kombinezonach, w warunkach pracy taœmowej. Po wykonaniu serii, umieszczano wiêŸniów w specjalnych pojemnikach o obni¿onym
ciœnieniu wraz z wykonan¹ parti¹ pocisków, dla sprawdzenia szczelnoœci poci123
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sków i zapobie¿enia jakiemukolwiek sabota¿owi. Zatrucia gazem zdarza³y siê
i by³y szczególnie groŸne dla systemu wzrokowego i nerwowego.
Ze wzglêdu na charakter pracy i ca³kowite odizolowanie komanda, wy¿ywienie w tym obozie by³o nieco lepsze ni¿ w innych obozach. Nie by³o jednak
w tym obozie ¿adnej opieki sanitarnej. W razie koniecznej potrzeby wiêŸnia
prowadzono pod eskort¹ do lekarza zak³adowego fabryki, którym by³ starszy
wiekiem pu³kownik Wehrmachtu i on udziela³ pomocy. W obozie nie by³o
¿adnego sanitariusza. O chorobie czy zwolnieniu z pracy decydowa³ doraŸnie
SS-mann, dy¿urny Blockführer.
W obozie tym by³em jeden raz, w niedzielê w po³udnie, we wrzeœniu lub
paŸdzierniku 1944 roku. Na skutek wypadku w czasie pracy, a wiêc byli zatrudniani tak¿e w niedzielê, jeden z wiêŸniów dozna³ zmia¿d¿enia stopy. Lekarza zak³adowego nie by³o na miejscu, bo korzystaj¹c z niedzieli wyjecha³.
Sprowadzono mnie, pod eskort¹, dla udzielenia pomocy doraŸnej poszkodowanemu wiêŸniowi. Musia³em przy wejœciu podpisaæ pouczenie, ¿e pod kar¹
œmierci nie wolno u¿ywaæ mi innej mowy jak jêzyk niemiecki oraz ¿e niczego przypadkowo us³yszanego, nie powtórzê nigdy nikomu. Przydzielono mi
urzêdowego t³umacza SS-mana, poniewa¿ poszkodowany wiêzieñ nie rozumia³ mowy niemieckiej i by³ Polakiem. Wskutek tego wiedzia³em wszystko
wczeœniej i dok³adniej, zanim SS-man zd¹¿y³ przet³umaczyæ. Wiêzieñ opowiada³, ¿e przy nape³nianiu gazem pocisku artyleryjskiego, ciê¿ki pocisk
zsun¹³ mu siê po kombinezonie i spad³ na stopê. Na pytanie SS-mana, dlaczego nie doœæ uwa¿a³, wiêzieñ powiedzia³, ¿e to jest bardzo trudne, bo przeszkadzaj¹ przewody do maski. W ten sposób dowiedzia³em siê, ¿e pracuj¹
w kombinezonach i maskach, w trudnych warunkach, a pociski czy pojemniki do nape³niania s¹ umieszczone na specjalnym urz¹dzeniu przesuwnym.
Podczas badania obserwowa³em wiêŸniów, bo to by³o w normalnej izbie
mieszkalnej wiêŸniów. W³aœnie jedli obiad. By³a to niedziela i jedli dobr¹
gêst¹ grochówkê, jak normalna zupa wojskowa. W naszym obozie takich
zup nie dawano. Wszyscy obserwowani tam, w tym pomieszczeniu, wiêŸniowie byli dobrze od¿ywieni. Odszed³em z takim przekonaniem, ¿e ze wzglêdu na trudne warunki pracy i koniecznoœæ dochowania tajemnicy wojskowej, a wiêc jak najmniejszych zmian, wiêŸniowie ci s¹ lepiej traktowani i lepiej od¿ywiani ni¿ w innych komandach.
Obóz ten by³ w nag³ym przypadku przeznaczony na zniszczenie. Jednak
nag³e za³amanie frontu w styczniu 1945 roku doprowadzi³o do poœpiesznej ewakuacji obozu do Gross-Rosen, i ich ocalenia. O rozmiarach paniki mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e Niemcy potracili g³owy do tego stopnia, ¿e zapomnieli opró¿niæ
zbiorniki z chemicznymi substancjami, i musieli w tym miejscu dokonaæ kilkudniowego kontrataku, dla zniszczenia laboratoriów i zapasów tajemniczych substancji. Dokonali tego bez specjalnych trudnoœci, bowiem atakuj¹ce oddzia³y
frontowe tak¿e nie mia³y pojêcia, co to za zak³ad i co on produkuje.
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Obóz Dyhernfurth II za³o¿ono w przybli¿eniu pod koniec wrzeœnia 1943
roku. Obóz ten nazywany te¿ by³ Lager Elfenhain, czyli gajem elfów, tj. z³ych
duchów leœnych, wed³ug germañskiej mitologii. W obozie tym znajdowa³o
siê wiele baraków betonowych jednopiêtrowych, nie podpiwniczonych i nie
ogrzewanych, byle jak zbudowanych w poœpiechu i ju¿ w trakcie wykañczania zaludnianych. By³o ich w sumie 10. Poza tym by³a murowana ³aŸnia i wartownia oraz kilka baraków drewnianych, s³u¿¹cych za pomieszczenia gospodarcze, jak kuchnia dla wiêŸniów i SS, warsztaty: stolarski, krawiecki, odzie¿owy, kancelaria, kantyna, warsztat pracy techników, czyli zeichnerów, kantyna obozowa itp. pomieszczenia. Do baraków mieszkalnych w 1944 roku
sukcesywnie, zaczynaj¹c od budynków rewirowych, doprowadzano wodê i kanalizacjê typu szambo. Do tego czasu pod œcianami sta³y beczki, jako pojemniki na nieczystoœci. W rewirze takie kub³y sta³y w salach chorych dzieñ i noc,
powoduj¹c straszliwy zaduch.
Zawszenie i zapluskwienie obozu by³o straszliwe. Kiedy w styczniu 1944
roku, przejmowa³em ca³y blok po wiêŸniach na potrzeby szpitala, podczas
czyszczenia i dezynfekcji spotykaliœmy na z³¹czach drewnianych ³ó¿ek skupiska insektów wielkoœci gniazd os, a kiedy nawet i potem w nocy zrobi³o siê
nagle w sali chorych œwiat³o, œciany pokryte by³y tak¹ iloœci¹ wêdruj¹cych
pluskiew, ¿e wygl¹da³y jak olbrzymie mapy œcienne.
WiêŸniowie zatrudnieni byli przy najciê¿szych pracach budowlanych, ziemnych i prze³adunkowych na rzecz fabryki „Anorgana” i firmy budowlanej
„Luranil” i co najmniej 10 ró¿nych drobniejszych firm budowlanych.
Od pocz¹tku obozu do koñca grudnia 1943 roku stan obozu, ci¹gle uzupe³niany, wynosi³ oko³o 450 ludzi. Œmiertelnoœæ w tych pierwszych miesi¹cach
by³a bardzo wysoka i w przeci¹gu trzech miesiêcy doprowadzi³a do ca³kowitej prawie wymiany komanda. Na podstawie opowiadañ wielu napotkanych
tam przeze mnie kolegów obozowych, zmar³o w tym czasie co najmniej 400
wiêŸniów, nie tylko z powodu ciê¿kiej pracy i z³ego wy¿ywienia, ale przede
wszystkim z powodu z³ego traktowania, bicia, wyczerpuj¹cej pracy, przeci¹ganych specjalnie apeli podczas pogody zimowej oraz ci¹g³ego karnego „sportu”, tj. ci¹g³ych z³oœliwych karnych æwiczeñ.
Wed³ug zachowanej korespondencji w fabryce „Rokita” w Brzegu Dolnym,
komando to w styczniu 1944 roku liczy³o 450 ludzi. Na podstawie umowy
zawartej wtedy miêdzy prezesem I.G.Farben, dr. Karlem Krauchem, a Obergruppenführerem SS Oswaldem Pohlem, g³ównym inspektorem obozów koncentracyjnych, komando to mia³o wzrosn¹æ do stanu 9600 osób. Do tych rozmiarów jednak nigdy nie dosz³o, ale obóz od pocz¹tku stycznia 1944 roku rozrasta³ siê gwa³townie.
Œwiadcz¹ o tym transporty ok. 200 ludzi z pierwszych dni stycznia, nr od
10 000 do 15 480. Nastêpnie, w dniach 13 i 14 stycznia 1944 r., przyby³ du¿y
600-osobowy transport ¯ydów polskich; nr 15 513 do 16 114. Byli to ¯ydzi
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pochodz¹cy przewa¿nie z Zag³êbia Œl¹sko-D¹browskiego, najwiêcej z Sosnowca i okolic Czêstochowy, i innych drobnych miasteczek. Najpierw przybyli
oni z obozu Blechhammer (Blachownia) i przez jakiœ czas byli skoszarowani
w niedaleko po³o¿onym obozie pracy. Potem zostali przejêci przez KL GrossRosen. Oni nie widzieli nigdy Gross-Rosen. Z tego transportu zosta³ zatrudniony w rewirze przyuczony dentysta Józef Ungier z Krzepic, pocz¹tkowo jako
sanitariusz przyuczony, a potem stworzono mu przychodniê dentystyczn¹.
19 stycznia przyby³ jeszcze niewielki transport rosyjski i radomski. W ten sposób komando to jeszcze w styczniu liczy³o ju¿ oko³o 1350 osób. 18 lutego
komando zasilone zosta³o transportem z Radomia i liczy³o ju¿ oko³o 1670 osób.
Nastêpnie, 15 i 17 marca dochodz¹ doœæ liczne transporty lwowskie, przewa¿nie Polaków, ale z pewn¹ czêœci¹ Rosjan, 21 marca transport z Kielc i 24 marca ma³y transport z Pawiaka. W kwietniu na skutek nowych transportów z terenów wschodnich i z Majdanka stan wiêŸniów dochodzi do oko³o 1850. Na
prze³omie maja i czerwca przyby³ jednolity transport ¯ydów wêgierskich licz¹cy 300 osób, od nr. 42 001 do 42 300. Tak wiêc ju¿ w czerwcu stan obozu
przekracza powa¿nie 2000. Jeszcze w ci¹gu czerwca dochodz¹ liczne uzupe³nienia. Potwierdza to obecnoœæ w obozie licznych bardzo niskich numerów
wiêŸniarskich. Od po³owy czerwca rozpoczêto w Gross-Rosen wydawanie
numerów powtarzanych. Obecnoœæ ponad 300 bardzo niskich numerów wiêŸniarskich w Dyhernfurth II, narodowoœci przewa¿nie rosyjskiej, œwiadczy o tym
dobitnie. Tak niskie numery mog³y byæ wydane jeszcze w dniu 1.05.1941 roku,
a przecie¿ wtedy nie by³o jeszcze w obozie Rosjan. Poza tym najni¿szym numerem starego wiêŸnia w Dyhernfurth by³ numer 173 Jarosiñskiego Edwarda.
On natomiast ma w Dyhernfurth II co najmniej 80 poprzedzaj¹cych. Tak wiêc
mo¿emy przyj¹æ, ¿e ju¿ w czerwcu 1944 r. stan obozu Dyhernfurth II ustabilizowa³ siê na poziomie 2300 do 2400 wiêŸniów, ³¹cznie z chorymi, i w tej wysokoœci dotrwa³ do koñca, tzn. do ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku,
uzupe³niany jedynie nowymi ma³ymi grupami dla wyrównania strat, tj. zmar³ych i zabitych.
Doskona³ym dokumentem, jedynym zreszt¹ jaki siê zachowa³ z komanda
Dyhernfurth II, jest zestaw list wyp³at premiowych z po³owy miesi¹ca sierpnia 1944 roku. Ocala³ on, gdzieœ zawieruszony miêdzy innymi papierami w dokumentach fabrycznych. Jest tam zestawionych, komando po komandzie, 1766
pracuj¹cych w tym czasie wiêŸniów, nie wy³¹czaj¹c zatrudnionych w komandach obozowych, kancelariach, administracji obozowej i szpitalu. Brak tylko
wiêŸniów chorych. Bior¹c pod uwagê doœæ znaczn¹ obecnoœæ w tych zestawieniach ¯ydów, których nie pominiêto, oraz fakt, ¿e tzw. premienscheiny
by³y namiastk¹ prawdziwych marek i mo¿na by³o za nie kupiæ przede wszystkim papierosy, a te by³y towarem bardzo po¿¹danym i po prostu wymienn¹
walut¹, ³atwo dojœæ do wniosku, ¿e nie pomijano w tych wyp³atach prawie
nikogo. Po prostu dlatego, ¿e nawet te drobne sumy stawa³y siê po¿¹dane dla
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blokowych i kapów. Zdobywali je od tych najbiedniejszych wiêŸniów, po prostu
w formie ³apówki.
Liczba chorych w tym czasie, tzn. w po³owie sierpnia 1944 roku, by³a ju¿
w wysokoœci szczytowej, tzn. dochodzi³a do liczby oko³o 600 osób. Tak wiêc
ca³kowity stan obozu wynosi³ w sierpniu oko³o 1766 + 600 chorych = razem
oko³o 2366 wiêŸniów.
Liczba 1766 pracuj¹cych, w przewa¿aj¹cej czêœci posiada zaznaczon¹ narodowoœæ. Brakuj¹ce zapisy ³atwo uzupe³niæ przez zestawienie ca³oœci wed³ug porz¹dku numerowego. Wtedy wed³ug grup transportowych i nazwiska
³atwo poznaæ narodowoœæ wiêŸnia. Zestawienie chorych wg narodowoœci da
siê wykonaæ jedynie w przypuszczalnych liczbach. Wed³ug tego, co zapamiêta³em stan chorych sk³ada³ siê przewa¿nie w 50 proc. z wiêŸniów ¯ydów i po
25 proc. Polaków i Rosjan. Jest to zupe³nie zrozumia³e. ¯ydzi ju¿ od dawna
byli w obozach i byli stale przeœladowani najwiêcej. Nie otrzymywali ¿adnej
poczty, nie otrzymywali paczek. Wiedzieli na pewno, ¿e ich los jest ju¿ przypieczêtowany i od œmierci dziel¹ ich dni, a co najwy¿ej miesi¹ce. Byli za³amani fizycznie i psychicznie, pozbawieni nawet dobrego s³owa, najbardziej
bici i wykorzystywani. Nie mogli byæ funkcyjnymi, nie mogli liczyæ na ¿adne
wzglêdy. Tak wiêc najwiêcej chorowali i najwiêcej umierali.
W ten sposób sztucznie sporz¹dzony obraz komanda Dyhernfurth II, jakby
zrekonstruowany na podstawie tej listy, w sierpniu 1944 przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Stan obozu:
w tym pracuj¹cych:
chorych:

2366 osób
1766
600

Sk³ad narodowoœciowy:
Polaków
¯ydów
Rosjan
Niemców
Czechów
Jugos³owian
Francuzów

1051
715
535
52
7
3
3

44,5%
30,2%
22,6%
2,2%
0,3%
0,1%
0,1%

Razem

2366

100%

W pierwszym okresie Lagerführerem komanda Dyhernfurth II by³ Sturmscharführer-SS Siegmund Adolf (szar¿a odpowiadaj¹ca chor¹¿emu w wojsku).
Pozostawia³ on zupe³nie woln¹ rêkê swemu Rapportführerowi, którym by³
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bezwzglêdny sadysta i w dodatku z³odziej, SS-Oberscharführer Uhl12, prawdopodobnie wêgierski lub rumuñski volksdojcz. Urz¹dzi³ on siê w obozie jak
na w³asnym folwarku. W jednym z baraków urz¹dzi³ tuczarniê œwiñ, na jedzeniu z kuchni wiêŸniarskiej. Poza tym na cukrze z magazynów, kosztem równie¿ wiêŸniów, pêdzono samogon. SS-mani i kapowie byli ci¹gle pijani. W obozie panowa³ nieopisany terror i sta³e bicie. Ci¹gle stosowano, jako swoist¹
zabawê, karny sport, przeci¹gano w nieskoñczonoœæ apele. Ludzie byli wyniszczeni i wyg³odzeni, muzu³manieli i wymierali masowo. A oto przyk³ady
terroru, na podstawie opowiadania kol. kol. Drabka, Dziubka, Abramowicza
i innych.
Pewnego dnia póŸn¹ jesieni¹ 1943 roku Rapportführer Uhl z blokowym
Motzkusem przy³apali wiêŸnia jedz¹cego z g³odu kartoflane obierki. Kazano
mu jeœæ i jeœæ ich jak najwiêcej, a kiedy ju¿ nie móg³, przyniesiono mu w misce ludzkie odchody i kazano to publicznie jeœæ ³y¿k¹. Opar³ siê i nie chcia³
jeœæ. Bito go i zakatowano na œmieræ. Przed zabitym musieli wszyscy defilowaæ. Albo inny przyk³ad, opowiadany przez kol. Drabka (nr 2604). W grudniu 1943 r. Uhl mia³ wyjechaæ na urlop do Wiednia. Potrzebowa³ pieniêdzy.
Zarz¹dzi³ wyp³atê pieniêdzy z kont wiêŸniarskich i równoczesn¹ przymusow¹
sk³adkê na „cele obozowe”, w kwocie 3000 RM. Zebrano jednak tylko 400
marek. Dwóch wiêŸniów, Muchê i Drabka, którzy dali tylko po 5 RM bito
rzemieniem a¿ przera¿eni wiêŸniowie uzupe³nili sk³adkê.
Na skutek interwencji firmy „Luranil”, która potrzebowa³a coraz wiêcej
wiêŸniów do pracy, dosz³o do interwencji w Gross-Rosen i zaraz po Nowym
Roku 1944 przyjecha³ do Dyhernfurth Lagerführer Gross-Rosen Ernstberger.
Zdjêto wtedy Lagerführera Siegmunda Adolfa i odes³ano z komanda. Zmieniono prawie wszystkie stanowiska SS-mañskie i administracyjne oraz zmieniono blokowych i kapów. Wtedy uda³o siê wcisn¹æ na wiele stanowisk ca³¹
grupê uczciwych Polaków. Zakazano oficjalnie bicia, karnej gimnastyki, zlikwidowano tuczarniê i bimbrowniê. Oczywiœcie zel¿a³ terror, mimo ¿e bicie
by³o nadal stosowane, chocia¿ oczywiœcie w mniejszych granicach. Zlikwidowano te¿ æwiczenia karne. Nie poprawiono jednak wy¿ywienia, nie zmniejszono zakresu ciê¿kiej pracy ponad si³y. Okradanie wiêŸniów z ¿ywnoœci nie
zosta³o nigdy w Dyhernfurth II zlikwidowane. Kradzie¿e u³atwia³ fakt, ¿e zarówno kuchnia jak i magazyny dla SS i dla wiêŸniów usytuowane by³y w tym
samym baraku. Okradano nas na t³uszczach, na miêsie i cukrze, najbardziej
kalorycznej czêœci naszego jedzenia. W tej sprawie nic nie mo¿na by³o osi¹gn¹æ, bo ¿adna skarga na jednego SS-mana sk³adana drugiemu SS-manowi
nie przynosi³a efektu. Kiedy pewnego razu stwierdzi³em z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e
12. Julius Uhl, ur. 1.05.1901 w St. Ingbert. Od 1.10.1934 cz³onek za³ogi KL Dachau, nastêpnie
KL Sachsenhausen, a od 16.11.1942 KL Gross-Rosen. Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj
Federacji (dalej: GARF), fond 7021, op. 103, d. 231a.
128

KL Gross-Rosen
w kuchni w elektrycznych patelniach piecze siê miêso wiêŸniarskie w iloœci
oko³o 10-15 kg i poskar¿y³em siê przechodz¹cemu w³aœnie komendantowi
Brauerowi, zawo³any kierownik kuchni SS-man Petrowic stwierdzi³, ¿e dla
polepszenia zupy wiêŸniarskiej on najpierw, za pomoc¹ w³asnego wypróbowanego systemu, miêso piecze, podsma¿a, potem kawa³kuje i wrzuca do zupy.
Wtedy zupa ma wyœmienity smak i zapach. Niestety, nigdy nie mia³a. Ja zosta³em obrugany, ¿e pos¹dzam SS-mana o kradzie¿. Tak siê koñczy³y wszelkie interwencje w sprawach s³usznych.
Nowa obsada obozowa od stycznia 1944 roku by³a nastêpuj¹ca: Wprowadzono wspólne dla obu obozów stanowisko Lagerführera, nazywanego tu potem komendantem. Ale ju¿ stanowiska Rapportführerów dla obu obozów by³y
oddzielne. W komandzie I na jakiœ czas przesuniêto Gallascha do Fünfteichen,
a jego stanowisko obj¹³ Klütsch, ale nied³ugo wrócono do stanu poprzedniego. W obozie Dyhernfurth II zmiany by³y wiêksze i gruntowniejsze. Zmieniono prawie wszystkich na funkcjach.
Nowym Legerführerem zosta³ SS-Obersturmführer Karl Brauer. Niem³ody
ju¿, oko³o 50-letni, drobny, szczup³y blondyn w okularach. Pozowa³ na opanowanego, spokojnego urzêdnika. W istocie by³ bardzo podstêpny i chytry,
i trzeba by³o bardzo siê strzec, ¿eby nie daæ siê nabraæ na szczeroœæ, bo wtedy
wybucha³. Chodzi³ czêsto z pejczem, ale sam bi³ ma³o. Tolerowa³ jednak bicie
przez innych, nawet w jego obecnoœci, mimo oficjalnego zakazu bicia. Kierowa³ ka¿d¹ spraw¹ obozow¹. On osobiœcie kierowa³ ewakuacj¹ obozu i jest
odpowiedzialny za to, ¿e nie wyda³ ludziom jedzenia na drogê, ani nie pozwoli³ zjeœæ œniadania. On osobiœcie nadzorowa³ akcjê wyniszczania chorych i nie
zostawi³ po drodze ani jednej ¿ywej duszy. A dzia³o siê to tu¿ pod bokiem
nastêpuj¹cego frontu i pod bokiem wycofuj¹cego siê Wehrmachtu, który wyraŸnie nie chcia³ tych aktów bestialstwa pod samym frontem, czego zreszt¹
byliœmy po drodze œwiadkami.
Rapportführer SS-Unterscharführer Erwin Jirzak13. M³ody, 20-letni zaledwie, volksdojcz z Biskupic pod Zabrzem, z zawodu podobno górnik. Ale ju¿
od 1940 r. jako 17-letni ch³opak rozpocz¹³ s³u¿bê w SS w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, potem w 1942 przyby³ do Gross-Rosen. Mówi³ lepiej
po polsku ni¿ po niemiecku i trzeba by³o bardzo siê go strzec. W 1950 roku
kolega Drabek odnalaz³ jego rodziców w Zabrzu. Z rozmowy wynika³o, ¿e
Erwin ¿yje gdzieœ na Zachodzie pod zmienionym nazwiskiem. By³ wyj¹tkowym polako¿erc¹ i specjalnie przeœladowa³ Polaków. Wstydzi³ siê polskiego
nazwiska i by³ bardzo czu³y na jego wymawianie. Z³oœliwi Polacy wymawiali
je czysto po polsku, jako Jerzak, z³oœliwi Niemcy przekrêcali je na Irr-sack.
Niucha³ stale za rozmowami politycznymi i ruchem oporu w obozie. Pewne13. Erwin Jirsak, ur. 25.07.1923 w Biskupitz. 29.01.1942-15.10.1942 cz³onek za³ogi KL Mauthausen, a od 16.10.1942 KL Gross-Rosen. GARF, fond 7021, op. 103, d. 300.
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go razu w obozie prowadz¹c wiêŸnia, rzekomo na przes³uchanie, zrzuci³ mu
czapkê z g³owy i kaza³ biegiem przynieœæ. Wtedy zastrzeli³ go i kaza³ napisaæ
auf der Flucht erschossen, tzn. zastrzelony podczas ucieczki. Sam mi che³pliwie o tym opowiada³, kiedy przyszed³ z poleceniem zabrania zw³ok. On te¿
osobiœcie kierowa³ akcj¹ ewakuacji chorych, g³odnych i pó³nagich oraz rozstrzeliwaniem tych, co nie byli w stanie iœæ w drogê. Sam przy tym bardzo
du¿o rozstrzeliwa³.
Niektórzy Blockführerzy i SS-mani: SS-Rottenführer Weiss, prawdopodobnie s³owacki volksdojcz. W ka¿dym razie pos³ugiwa³ siê dobrze s³owackim jêzykiem, zbli¿onym do polskiego. Ma³y, m³ody, oko³o 22 lat licz¹cy,
œniady, o urodzie cygañskiej, ale zawsze ponury i milcz¹cy. Czêsto chodzi³
z psem. Nie wiem jak d³ugo by³ w Gross-Rosen, ale zachowaniem swym
wyraŸnie pozowa³ na Thumanna. Psem szczu³ ludzi. Wielokrotnie zaopatrywa³em wiêŸniom rany zadane przez tego psa. Z pomoc¹ tego psa z³apa³ w lipcu
1944 r. trzech rosyjskich uciekinierów i straszliwie pok¹sanych i pobitych
sprowadzi³ do obozu, pod szubienicê. On prowadzi³ drugi transport chorych,
pó³nagich, od Dyhernfurth a¿ do Neumarck. Wielu zastrzeli³ osobiœcie po
drodze. Resztê odda³ w Neumarck w rêce Volkssturmu, z poleceniem ich rozstrzelania.
SS-Rottenführer Schneider, wiek oko³o 30 lat, volksdojcz z Besarabii. Têpy,
g³upi, czarny brunet z du¿¹ czupryn¹, obroœniêty na ca³ym ciele jak ma³pa.
Rozroœniêty fizycznie, niezwykle brutalny, bi³ i kopa³ gdzie popad³o. Szczególnie lubi³ „zabawê z kamieniem”. Kaza³ trzymaæ w rêkach nad g³ow¹ kamieñ lub ceg³ê, a sam bi³ wtedy gdzie popad³o. Wielu leczy³em po jego pobiciu, wielu tak¿e z tego powodu zmar³o.
SS-Rottenführer Wiese, lat oko³o 23. Podobno wiedeñczyk. Drobny, przyjemnego wygl¹du, stale zamyœlony, bi³ niespodziewanie i podstêpnie.
SS-Unterscharführer Hlawiczka, lub Glawiczka, Sudetendeutscher. Oko³o
25 lat. Spokojny, z daleka beszta³ i krzycza³. Unika³ bicia, unika³ te¿ rozmów
z wiêŸniami.
SS-Oberscharführer Uhl, by³y Rapportführer. Tak¿e volksdojcz z Besarabii. Po pozbawieniu go najwa¿niejszej funkcji w obozie nieco siê zmieni³,
pozosta³ jednak zawsze brutalny w stosunku do wiêŸniów.
SS-Unterscharführer Bayer. Kierownik Postzensurstelle i zaopatrzenia kantyny. £apówkarz. Poprzez kantyniarza Drabka kupowaliœmy u niego za marki
papierosy, proste lekarstwa i materia³y opatrunkowe dostarczane z Gross-Rosen, rzekomo kradzione z SS-rewiru, myœlê jednak, ¿e spryciarz sprzedawa³
nam w³asne nasze zaopatrzenie.
SS-Unterscharführer Hackler. Arbeitsdienstführer. Szef komand roboczych,
odpowiedzialny za to, co siê dzia³o w pracy. Nie styka³em siê z nim bezpoœrednio, ale twierdzê, ¿e on jest odpowiedzialny za mordercze tempo pracy
i za terror i bicie w pracy. A tego w Dyhernfurth nie ¿a³owano nikomu.
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SS-Unterscharführer Blume. By³ tak¿e kierownikiem komand obozowych.
Nie zetkn¹³em siê z nim bezpoœrednio. By³ stale w kontakcie z fabryk¹ i firmami budowlanymi.
SS-Unterscharführer Hanke. Prosty ch³op z okolic Jauer. Krzykliwy, sam
bojaŸliwy, wrzaskiem podnieca³ wiêŸniów do pracy, a siebie do kopania. Nie bi³
zbyt wiele, po prostu z lenistwa.
SS-Unterscharführer Petrovic, kierownik kuchni dla SS i dla wiêŸniów. Sudetendeutscher. Wykrzykiwa³ na ozdrowieñców zatrudnionych w kuchni. Podobno jednak nie bi³. Okrada³ zawodowo wiêŸniów na jedzeniu, na rzecz SS.
S³u¿ba sanitarna SS: Lekarza niemieckiego, SS-mana w Dyhernfurth nie
by³o. Najwy¿szym zwierzchnikiem sanitarnym by³ tzw. SDG, zwyk³y przyuczony niemiecki sanitariusz. W koniecznych i uzasadnionych przypadkach
wolno nam by³o zwracaæ siê do fabrycznego ambulatorium po poradê do lekarza zak³adowego, którym by³ starszy wiekiem pu³kownik Wehrmachtu o krótkim nazwisku, zaczynaj¹cym siê na literê M. Niestety, nazwiska jego nie pamiêtam. Czyni³em to wielokrotnie, poniewa¿ by³o tam i doskonale wyposa¿one laboratorium i pracownia rentgenowska. Poza tym sam lekarz by³ bardzo
ludzkim cz³owiekiem i za ka¿dym razem mog³em od niego otrzymaæ trochê
lekarstw, czego nam bardzo brakowa³o.
Pierwszym SDG w Dyhernfurth II by³ SS-Unterscharführer Herzog, zreszt¹
tylko przez bardzo krótki czas. Potem odszed³ do innego komanda, zdaje siê
Fünfteichen. Nie wyró¿nia³ siê on zreszt¹ niczym. By³ nadzwyczaj pos³usznym
wykonawc¹ zarz¹dzeñ w³adz obozowych i nigdy, jak go pamiêtam jeszcze
z Gross-Rosen, nie uj¹³ siê za chorymi. W Dyhernfurth ju¿ go nie zasta³em.
Drugim SDG w Dyhernfurth II, od 1 stycznia 1944 do drugiej po³owy listopada 1944 r. by³ SS-Unterscharführer August Peterek. Potem wyjecha³ na
kurs gazowania (chyba ludzi) do Haweli pod Berlinem i wiêcej o nim nie s³ysza³em. By³ on w wieku ok. 50 lat. Pochodzi³ chyba gdzieœ ze Œl¹ska. W ka¿dym razie przyje¿d¿a³a do niego matka staruszka ze Œwidnicy. Rozumia³ po
polsku i sam mówi³ niezbyt dobrze œl¹sk¹ gwar¹, jednak ukrywa³ to, my te¿
staraliœmy siê nie daæ mu poznaæ, ¿e cokolwiek o tym wiemy. Sam te¿ dowiedzia³em siê o tym przypadkowo, dopiero w lecie 1944 roku, przy okazji badania jego chorej matki, która rozmawia³a ze mn¹ po polsku i jemu kaza³a te¿
tak mówiæ, nazywaj¹c polsk¹ mowê nasz¹ „Muttersprache”. Prosi³ mnie potem, abym nie mówi³ o tym w obozie. Peterek doœæ ¿ywo interesowa³ siê sprawami rewiru. Sam by³ tylko jakimœ rzemieœlnikiem w rodzaju œlusarza. Posiada³ tylko bardzo mierne przeszkolenie sanitarne. By³ starym cz³onkiem NSDAP
i posiada³ z³ot¹ odznakê partyjn¹, przyznawan¹ tylko bardzo starym cz³onkom partii. Nie bi³ chorych, nie miesza³ siê do leczenia. Wielokrotnie za nasz¹
namow¹ interweniowa³ u komendanta obozu Brauera w sprawie wy¿ywienia
chorych, a¿ uzyskaliœmy dla chorych te same stawki ¿ywieniowe i tzw. dodatki do wy¿ywienia dla chorych, wydawane dot¹d jedynie jako tzw. drugie œnia131
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danie tylko pracuj¹cym. Tak¿e wiele razy namówiliœmy go do interwencji
w sprawie nadmiernego bicia w pracy i innych sprawach obozowych. W rewirze kontrolowa³ i dzieli³ paczki ¿ywnoœciowe dla chorych, przysy³ane z domu. Dzieli³ bardzo dobrze, tzn. niewiele odkrawa³, za co staraliœmy siê mu
wywdziêczyæ tytoniem lub s³odyczami.
Nazwiska trzeciego SDG, który by³ od 1 grudnia 1944 roku a¿ do koñca
obozu, tj. ewakuacji, nie pamiêtam i chyba nigdy nie zna³em. By³ to stary, oko³o
60-letni stetrycza³y i chorowity sklerotyk, chyba z zawodu stolarz czy jakiœ furman. Ma³o zajmowa³ siê rewirem, ci¹gle bowiem chorowa³. Z sentymentem
odnosi³ siê tylko do koni. Podczas ewakuacji, kiedy co chwilê pada³y strza³y
i zabijano cz³owieka, nic go to nie obchodzi³o. Kiedy jednak mija³y nas jakieœ
sanie uciekinierów czy furmanka, bacznie obserwowa³, czy konie s¹ na ostro
podkute. Jeœli nie, i œlizga³y siê na drodze, biadoli³ i wyzywa³ woŸnicê. Nazywa³ go bandyt¹ i cz³owiekiem bez sumienia, który tak mo¿e patrzeæ, jak bezbronne zwierzêta œlizgaj¹ siê na szosie i staj¹ siê mokre ze strachu.
Oczywiœcie, tych kilka postaci nie wyczerpuje ca³ej obsady SS-mañskiej
Dyhernfurth, która przecie¿ by³a niema³a. Za³ogê stanowi³a 8 kompania SSTotenkopf z Gross-Rosen, czêsto uzupe³niana i wymieniana. Napisa³em tylko
o kilku charakterystycznych postaciach. Nie mogliœmy znaæ wszystkich, po prostu dlatego, ¿e nikt nam ich nie przedstawia³ i SS-mani unikali pos³ugiwania
siê nazwiskami, a miêdzy sob¹ u¿ywali w rozmowach przede wszystkim imion.
Poza tym w tej za³odze wystêpowa³y ci¹g³e zmiany. Najlepiej zna³o siê i zapamiêtywa³o tzw. Blockführerów, ale i tych nie zawsze zna³o siê z imienia
i nazwiska. Natomiast nazwisk tzw. Mannschaftu, a wiêc z kompanii wartowniczych zasadniczo nikt nie zna³.
W wiêkszych obozach, gdzie doœæ du¿a liczba wiêŸniów pracowa³a przy
obs³udze i porz¹dkowaniu pomieszczeñ biurowych i koszarowych oraz
w kuchni, magazynach SS itd. znajomoœæ poszczególnych SS-manów, zw³aszcza tych na stanowiskach, by³a znacznie lepsza. W obozach mniejszych by³o
to prawie niemo¿liwe. Pod koniec wojny przychodzi³y czêsto ca³e oddzia³y
„obiboków” i ozdrowieñców ze szpitali polowych, tzw. kompanii Magenkranken itd., i przechodzili pod okiem doœwiadczonych w obozowej s³u¿bie
SS-manów dwutygodniowe „przeszkolenia”. Kiedy pe³nili jeszcze „praktykê”, widzia³o siê wœród nich czasem jakieœ proste ludzkie odruchy. Czasem
któryœ wyrzuci³ pod nogi przechodz¹cego wiêŸnia kawa³ek chleba, niby to
przypadkowo, lub niedopalonego papierosa, lub widzia³o siê u niego jakieœ
litoœciwe ludzkie spojrzenie. Po dwóch tygodniach jednak, kiedy obejmowali ju¿ samodzieln¹ s³u¿bê, przebrani w nowe mundury SS-mañskie, nagle
zmieniali siê. Przeistaczali siê nagle w dzielnych, pe³nych wigoru SS-manów. I znów by³o wiêcej krzyku. Los! Los! Bewegen! Schneller! Ihr Schweinehunde! Znów by³o ganianie, bicie, maltretowanie i znêcanie siê nad najbiedniejszymi. Tak dzia³a³ na wszystkich Niemców swoisty „czar mundu132
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ru”, niezale¿nie od wykszta³cenia, pochodzenia czy stanowiska. Jak¿e trudno by³o znaleŸæ jednostki nieco odmiennego charakteru.
Niektórzy wiêŸniowie funkcyjni, od stycznia 1944 roku: W styczniu 1944
roku nast¹pi³a zmiana prawie na wszystkich stanowiskach funkcyjnych w obozie. Zasadniczo nast¹pi³a jedynie zmiana stanowisk, poniewa¿ stanowiska te
zastrze¿one by³y przede wszystkim dla wiêŸniów narodowoœci niemieckiej,
a tych by³o w obozie Dyhernfurth nie wiêcej ni¿ 2 procent ogó³u.
Dotychczasowy Lagerältester BV Hermann Jupp, rozbójnik i bandyta, z³odziej i krêtacz zosta³ zdegradowany na kapo, a potem znów by³ blokowym.
Nowym Lagerältestrem zosta³ ASO (Asoziale, Arbeitsscheuer) Hermann Guhr,
z czarnym winklem. By³ on rzeczywiœcie powolniejszy i nieco ³agodniejszy
od swego poprzednika, mo¿e nawet wiêcej sprawiedliwy i sam bi³ mniej. Tolerowa³ jednak bicie i znêcanie siê innych blokowych, a zw³aszcza Motzkusa,
którego blok zastêpowa³ blok karny. Takiego bowiem zasadniczo w Dyhernfurth nie by³o. Tam odbywa³y siê zaplanowane wykañczania i mordy kapturowe wiêŸniów, zw³aszcza polskich i radzieckich.
G³ównym pisarzem kancelarii obozowej zosta³ Jan Szary, nr 8360, znany
mi ju¿ z Oœwiêcimia z 1941 roku pisarz schreibstuby rewirowej, a potem
pisarz kancelarii obozowej w Gross-Rosen. Poznaniak, spokojny, doœæ zrównowa¿ony, gdzie móg³ pomaga³ Polakom. Wielu przez niego uzyska³o ró¿ne
stanowiska funkcyjne. W Dyhernfurth II wiele pomaga³ mi w sprawach rewirowych.
Oberkapo komand roboczych zosta³ Stanis³aw Szulc, nr 8421. Polak, doœæ
strachliwy, wiernie s³uchaj¹cy Hacklera, Arbeitseinsatzführera. Tolerowa³ w komandach bicie przez kapów i vorarbeiterów. Wielokrotnie wzywa³em go do
rewiru, demonstruj¹c co bardziej pobitych w komandach roboczych. Niestety,
nie na wiele siê to zda³o. Przyrzeka³, ¿e to zmieni, ale na ogó³ nic siê nie
zmienia³o.
Jego zastêpc¹ by³ Niemiec, BV nr 607, Schmiets, znany brutalny kapo
z Gross-Rosen. Silny fizycznie, wysportowany i dobrze od¿ywiony, bi³ brutalnie i codziennie.
Pisarzem komendantury by³ tak¿e Polak Czes³aw Stanis³awski, nr 8903.
Warszawiak, redaktor i reporter czerwonego „Kuriera Porannego”. Pracowa³
w komendanturze, w pokoju obok biura komendanta obozu. St¹d zawsze dobrze by³ zorientowany w sprawach obozowych i politycznych, i uprzedza³
o ró¿nych nagonkach i akcjach obozowych oraz naœwietla³ nam niektóre
zdarzenia, przez kogo by³y inspirowane itd. Z powodu przewlek³ego wrzodu podudzia, na skutek pobicia w pierwszych dniach obozowych, przychodzi³ do mnie prawie codziennie wieczorem na opatrunek i przy okazji dzieli³
siê wiadomoœciami. Po ewakuacji z Dyhernfurthu wys³any by³ do obozu Dora
Mittelbau, w Góry Harzu. Przetrzyma³ obozy i wróci³ do kraju. W 1946 r.
zosta³ znaleziony utopiony w Odrze we Wroc³awiu. Trudno mi uwierzyæ w sa133
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mobójstwo. Mia³ dobr¹ wyæwiczon¹ pamiêæ dziennikarsk¹. Z pogl¹dów by³
zdecydowanie lewicowcem. Móg³ byæ jakiemuœ ³ajdakowi niewygodnym.
Innym pisarzem zatrudnionym w zarz¹dzie obozu by³ Bronis³aw Kurkowski, Polak, nr 1749. Zawodowy pilot porucznik WP. Spokojny, uczciwy, opanowany, na którym mo¿na by³o polegaæ. Czynny w konspiracji. Nie znam jego
dalszych losów.
Magazyn odzie¿owy, czyli tzw. Bekleidungskammer prowadzi³ podchor¹¿y WP Franciszek Abramowicz, nr 9851. Dziœ lekarz weterynarii we Wroc³awiu. Umia³ nie widzieæ, jak okradaliœmy go z bielizny, koców i poœcieli SSmañskiej dla naszych chorych i na banda¿e. Spokojny i zrównowa¿ony, zawsze kole¿eñski; czasami niby to krzycza³, ¿e ju¿ ostatni raz, ¿e ju¿ koniec,
ale tolerowa³ i kry³.
Warsztat krawiecki prowadzi³ Edward Galbas, nr 7899 z Kielecczyzny,
uczynny, pracowity, czynny w ruchu oporu. Prze¿y³ obóz w nie najlepszym
stanie i wkrótce potem zmar³. Tyle dowiedzia³em siê z listów jego córki po
wojnie. Warsztat szewski prowadzi³ jeniec radziecki z pierwszego transportu
z paŸdziernika 1941 roku, Gruzin Sasza. Ma³omówny, ale kulturalny i uczciwy cz³owiek. Jeden z kierowników rosyjskiego ruchu oporu w obozie.
Magazyn ¿ywnoœciowy prowadzi³ Polak Karwowski, nr 8615, oficer WP.
Donosi³ o wielu nadu¿yciach SS-manów w magazynach. Kierownikiem stolarni obozowej by³ Okruta Józef, nr 7011, tam¿e pracowa³ najstarszy wiêzieñ
obozu grossroseñskiego w Dyhernfurth, Jarosiñski Edward, nr 173. Warsztatem elektrycznym kierowa³, równie¿ Polak, Soczówka Roman, nr 8564.
Im wszystkim wiele zawdziêczam za pracê w³o¿on¹ w przeróbki i modernizacjê rewiru dla chorych.
Kantynê obozow¹ prowadzi³ Drabek Boles³aw, nr 2604. Zawodowy sier¿ant WP z Tarnowskich Gór, kawaler Virtuti Militari za wrzesieñ 1939 roku,
partyzant i organizator ruchu oporu. Od listopada 1940 roku w Oœwiêcimiu,
od lutego 1942 r. w Gross-Rosen. Poza tymi obozami i Dyhernfurthem przetrzyma³ jeszcze Dora Mittelbau i wróci³ do kraju. Uczciwy i odwa¿ny Polak.
W Dyhernfurth przy byle jakiej okazji zbiera³ po twarzy od Jirzaka, który go
nienawidzi³. Pomaga³ mi wiele w organizacji rewiru czym móg³, choæby dobr¹
rad¹. Dostarcza³ „œrodki p³atnicze” w formie papierosów na zap³acenie za lewe
œrodki lecznicze, za liczne „lewe roboty” wykonywane w rewirze. Za pomoc¹
swoich znajomoœci czêsto organizowa³ l¿ejsz¹ pracê dla ozdrowieñców zwalnianych z rewiru.
Innym koleg¹, któremu wiele dla rewiru zawdziêcza³em, by³ kierownik
komanda wodno-kanalizacyjnego Adam Dzierwa, nr 2296, z Brzeska. Porucznik WP, doœwiadczony lagrowiec. Dla rewiru nieraz pracowa³ po nocach, aby
jak najszybciej poprawiæ warunki bytowe chorych. Zawsze spokojny, uœmiechniêty i kole¿eñski. Nieoceniony organizator ¿ycia kulturalnego wœród szpitalników oraz jeden z organizatorów ruchu oporu w Dyhernfurth II.
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W Dyhernfurth II, w buduj¹cych siê zak³adach potrzeba by³o m³odych in¿ynierów i techników. Z czasem stworzono nawet specjalne komando tzw.
Zeichnerów. Mieszkali oni i pracowali w drewnianym baraku nr 17. Kierownikiem tego komanda by³ in¿ynier W³adys³aw Majewski, nr 8464. Poza tym
pracowa³o tam kilkunastu polskich in¿ynierów i techników. Blok ten by³ ogniskiem inteligencji polskiej w Dyhernfurth II.
W komandzie Arbeitseinsatz pracowa³o te¿ wielu polskich pisarzy. Niemcy nie posiadali takiej fachowej obsady w obozach ani ze strony wiêŸniów, ani
ze strony SS-manów. Wszêdzie w takich wypadkach musieli pos³ugiwaæ siê
Polakami. Pracowali tam, w ró¿nym czasie: Krajewski (nr 3402), Brzask
(nr 7289), Porowski (nr 16309) i WoŸniak (nr 23422). Z ich pomocy niejednokrotnie korzysta³em przy zmianie pracy i uzyskiwaniu l¿ejszej pracy dla
zwalnianych z rewiru ozdrowieñców.
Blokowi w Dyhernfurth II: Funkcje te z zasady pe³nili Niemcy i to przewa¿nie BV-erzy. Najgorszym z nich by³ BV Motzkus (nr 1339). Zna³em go
jeszcze z Gross-Rosen. Spasiony, obrzydliwy rudzielec, wiecznie kogoœ bij¹cy, znêcaj¹cy siê dla przyjemnoœci. Spe³nia³ on, podobnie jak Krankenmann
w Oœwiêcimiu i Vogiel w Gross-Rosen, rolê urodzonego bandyty-mordercy.
Blok jego by³ istnym blokiem karnym. Podobnie pilni, choæ nieco ³agodniejsi
w stosunku do dobrze op³acaj¹cych siê im wiêŸniów, byli: BV Kindt (nr 1329),
BV Schledt (nr 3670), BV Schweitzer (nr 3686), BV Rabandt (nr 5039),
BV Raabe (nr 5662), BV Vogel (nr 5663), BV Stamm (nr 5672). WyraŸnie
odcina³ siê od nich ASO Tschentscher (nr 10414), czarnowinklowy Arbeitsscheuer, piekarz z Wroc³awia. Krzycza³, kl¹³, ale nie bi³. St¹d, gdy po wojnie
spacerowa³ po rodzinnym Wroc³awiu, wzdychaj¹c do dawnych „dobrych” niemieckich czasów, nikt spoœród spotykanych wiêŸniów nie czyni³ mu krzywdy.
Sztubedienœci: Stanowiska te w ka¿dym obozie posiada³y z³¹ s³awê. Obsadzane by³y te¿ przez blokowych z odpowiednim ukierunkowaniem, aby przemoc¹ i okradaniem ludzi ³atwiej rz¹dziæ. Na stanowiska te dobierano zwykle
ró¿norodny element. Tak i w Dyhernfurth II du¿o by³o sztubedienstów Ukraiñców, volksdojczów itd. By³o jednak i wœród nich wielu uczciwych Polaków,
myœlê, ¿e co najmniej 50-60%.
Tylko dwa stanowiska blokowych by³y w Dyhernfurth obsadzone przez
Polaków. Po zmianach w styczniu 1944 r. usuniêto, znanego mi ju¿ z rewiru
Gross-Rosen, BV Brunona Sarokiego (nr 593) z Gdañska, który bi³ chorych,
a nawet lekarza. Na jego miejsce przyszed³ Polak, Ludwik Dziubek (nr 6908)
z Dworów pod Oœwiêcimiem. By³ to zawodowy bosmanmat ze Œródl¹dowej
Marynarki Wojennej na Pinie w Piñsku. Stanowczy, sprawiedliwy, cz³owiek
o wojskowym poczuciu godnoœci, sta³ siê dobrym organizatorem szpitala obozowego i opiekunem chorych. Drugim blokowym Polakiem w Dyhernfurth II
by³ Maœlankowski (nr 17303). By³ on blokowym zorganizowanego dopiero
w lecie 1944 r. bloku nr 1 dla m³odocianych. W tym czasie do obozu przywo135
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¿ono ju¿ wielu ma³oletnich wiêŸniów. Obóz Gross-Rosen wœród innych obozów koncentracyjnych odznacza³ siê tym, ¿e tu gromadzono wiêŸniów niemieckich, przestêpców pospolitych o dodatkowych zboczeniach seksualnych.
Pocz¹tkowo oznaczano ich wed³ug przepisów obozowych dodatkowymi ró¿owymi winklami. By³o ich jednak tak wielu, ¿e obóz po prostu wygl¹da³ jak
zbiorowisko zboczeñców. Mia³o to podobno przynosiæ wstyd innym Niemcom i SS-manom wobec innych narodowoœci znajduj¹cych siê w obozie, i oznaczeñ tych praktycznie zaprzestano stosowaæ. W okresach, kiedy do obozu zaczêto przywoziæ coraz wiêcej ma³oletnich, liczba przestêpstw seksualnych
bardzo wzrasta³a. Tak te¿ dzia³o siê w komandach roboczych obozu GrossRosen. Gorzej, ¿e okresowo zara¿ali siê tym prominenci i funkcyjni Polacy.
Trafia³o siê to tak¿e i wœród niektórych przyuczonych sanitariuszy. Z tych
wzglêdów w Dyhernfurth II w lecie 1944 r. urz¹dzono oddzielny i po³o¿ony
nieco na uboczu blok 1, specjalnie dla ma³oletnich, których by³o ponad 150
i zakazano tam dostêpu innym wiêŸniom.
Jak wynika z tego opisu, wiele stanowisk w podobozie Dyhernfurth II
w styczniu 1944 r. opanowali Polacy. Mia³o to korzystny wp³yw na nastroje,
klimat i dzieje tego obozu. Nie wynika jednak z tego, ¿e Dyhernfurth by³ obozem lekkim. By³ to ju¿ w samym za³o¿eniu obóz ciê¿ki; obóz zamkniêty, bez
mo¿liwoœci powrotu, obóz ciê¿kiej pracy dla przemys³u wojennego III Rzeszy, st¹d silnie strze¿ony, ma³y, okradany, g³odny. W dodatku obóz ten by³
po³o¿ony na obcym terenie, zamieszkanym wy³¹cznie przez Niemców. Nawi¹zanie jakiegokolwiek kontaktu ze œwiatem by³o niezwykle utrudnione i tylko jednostkom siê to uda³o, bo obóz by³ pilnie strze¿ony; a dotyczy³o to nie
tylko samego obozu, ale i pracowników cywilnych, pracuj¹cych tam w licznych drobnych firmach. Mimo to, ze wzglêdu na zgranie siê du¿ej czêœci wiêŸniów, obóz ten pozostawi³ nam wiele dobrych wspomnieñ o kole¿eñskiej pomocy i ¿yczliwoœci.
Rewir, czyli szpital obozowy w Dyhernfurth II: Kiedy przyby³em tam
14 stycznia 1944 r. szpital zajmowa³ tylko parterow¹ czêœæ normalnego bloku
piêtrowego nr 4 (póŸniejszy blok 15). By³y tam dwie sale chorych dla biegunek i ogólnie wyniszczonych, pokój zabiegowy i izba przyjêæ, jeden minipokoik dla kapo rewiru, pokoik dla celów gospodarczych i na ¿ywnoœæ oraz wspólne pomieszczenie do mycia i sk³adania zw³ok. Bior¹c pod uwagê, ¿e zw³oki
wywo¿ono co 5-7 dni, panowa³ nieopisany zaduch i smród. Kub³y (stare beczki) na nieczystoœci sta³y dzieñ i noc w salach chorych. Lekarz i pielêgniarze
mieszkali razem z chorymi. Stan chorych wynosi³ oko³o 90 pó³¿ywych ludzi.
W³aœnie wtedy przyjmowano transport 600 polskich ¯ydów. Stan liczebny
rewiru gwa³townie wzrasta³. W tej sytuacji najwa¿niejszym zadaniem sta³o
siê uzyskanie dla rewiru nowych pomieszczeñ i poprawa stanu sanitarnego
rewiru. Po rozmowach z wieloma kolegami, którzy byli tu ju¿ d³u¿szy czas,
i SDG Peterkiem, postanowi³em poprzez SDG dotrzeæ do komendanta i przed136
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stawiæ mu ten stan. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e lekarz niemiecki tu nie przyjedzie, a ktoœ tym siê musi zaj¹æ. Po dwóch dniach zosta³em wezwany do komendantury i tam przedstawi³em nowemu komendantowi Brauerowi tragiczny stan rewiru. Wys³ucha³ mnie doœæ spokojnie, potem cierpko zauwa¿y³, ¿e
to nie jest sanatorium, ale obóz koncentracyjny. Potem powiedzia³, ¿e natychmiast mo¿e nam daæ ca³y ten blok, który zajmujemy (nr 4, potem nr 15), na
cele szpitalne. Oczyœciæ oraz doprowadziæ do dobrego stanu musimy sami.
Poza tym jeszcze tej zimy bêdzie siê zaczyna³o kanalizowaæ bloki sposobem
szambo, wiêc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacz¹æ to od rewiru, tym bardziej, ¿e jest to blok brze¿ny. Dwa miesi¹ce póŸniej, poniewa¿ stan obozu
stale wzrasta³, sytuacja siê powtórzy³a. W ten sam sposób uzyska³em wtedy
drugi blok, usytuowany za nami, blok nr 3 (wg ostatecznej numeracji blok 14)
na tzw. szonungblok. S³u¿y³ on takim samym szpitalnym celom i nie by³o
¿adnej istotnej ró¿nicy, czy chory le¿a³ w rewirze, czy w szonungu.
W tej sytuacji zestawiliœmy zakres potrzebnych i koniecznych prac, aby
bloki te dostosowaæ do potrzeb szpitalnych. Nastêpnie, poprzez znajomoœci
kole¿eñskie, zw³aszcza nowego kapo, który w obozie tym by³ od samego za³o¿enia komanda i mia³ wielu znajomych, postaraliœmy siê nasz plan skonsultowaæ z innymi kolegami. W ten sposób ustalono, co nale¿y wykonaæ koniecznie, co mo¿na skreœliæ, co nawet poszerzyæ, zale¿nie od mo¿liwoœci lokalnych. Trudnoœci materia³owych nie mieliœmy w³aœciwie ¿adnych. Fabryka by³a
w rozbudowie i „zorganizowanie” odpowiednich, czasem nawet deficytowych
materia³ów budowlanych nie by³o problemem. W takich „organizacjach” dla
obozu w³adze obozowe w³aœciwie przymyka³y oczy, a inni nie mieli prawa
wstêpu do obozu. P³ytki glazurowe, materia³y instalacyjne, gips itd. przynosi³y ca³e komanda pod kurtkami i p³aszczami ze stanowisk pracy. Koledzy z komand obozowych pomagali nam to wykonywaæ przewa¿nie poza godzinami
pracy. Staraliœmy siê wykonaæ prace wewn¹trz bloków, ¿eby ju¿ potem nie
wracaæ i dwa razy nie wykonywaæ tej samej pracy.
Przede wszystkim nale¿a³o wyprowadziæ z budynku sk³ad zw³ok, tak ze
wzglêdów sanitarno-epidemiologicznych, jak te¿ zwyk³ych humanitarnych
i estetycznych. Wybudowaliœmy poza blokiem, w stronê drutów, ma³¹ szopê
drewnian¹ z desek na betonowej uszczelnionej pod³odze, o wymiarach 2,5 x
2 m. Tam w skrzyniach wybitych blach¹, o wymiarach 2,0 x 0,8 x 0,8 m, sporz¹dzonych w obozowej stolarni, przechowywaliœmy odt¹d zw³oki. W pomieszczeniu tym, gdzie dawniej by³ sk³ad zw³ok, po wy³o¿eniu terakot¹, urz¹dziliœmy klozet i umywalniê. Stosowaliœmy nadal beczki, ale jeszcze przed wiosn¹
wykopano pierwszy dó³ szambo, za³o¿ono krêgi betonowe i pod³¹czono wyprowadzone rury kanalizacyjne. Do 3 miesiêcy mieliœmy ju¿ ustêpy sp³ukiwane i umywalniê z prawdziwego zdarzenia. Zbudowanie odpowiedniego kot³a
¿eliwnego z paleniskiem stworzy³o nam mo¿liwoœci posiadania ciep³ej wody,
w³aœciwie o ka¿dej porze dnia. W tych pracach dla szpitala szczególnie zas³u137
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¿yli siê koledzy: Adam Dzierwa ze swoim komandem kanalizacyjnym, murarz warszawski, niejaki Malinowski (nr 42479), zw³aszcza w ostatnim letnim
wykañczaniu wewnêtrznym w rewirze i szonungu, oraz Okruta, Soczówka i Jarosiñski z obozowych stolarzy i instalatorów elektrycznych.
W bloku rewirowym urz¹dziliœmy na parterze izbê przyjêæ i 3 sale chorych, na piêtrze izbê zabiegow¹ z aptek¹ i 3 sale chorych, izolatkê, pokój dla
sanitariuszy, pokój dla kapo, pomieszczenie gospodarcze i ¿ywnoœciowe oraz
na ka¿dym piêtrze klozety i umywalnie. W bloku szonungowym remont by³
skromniejszy, ale w tym samym zakresie. Tam, poza 8 salami chorych, urz¹dziliœmy jeszcze pokój dentystyczny i pomieszczenie dla sanitariuszy.
W 1944 r. zatrudnialiœmy dwóch dentystów. Pierwszego od stycznia 1944
– ¯yda Józefa Ungiera (nr 16114), z Krzepic. Drugiego od czerwca 1944 –
¯yda z Wiednia Josepha Fischera. Ten ostatni przez d³ugi czas pozostawa³
w stanie chorych, poniewa¿ komendant nie chcia³ go zatwierdziæ. Oczywiœcie, ¿e na tak ma³y obóz zatrudnienie dwóch dentystów, w dodatku prawie
bez wyposa¿enia, by³o zbytkiem, jednak przydali siê w pielêgnacji chorych,
których co najmniej po³owa by³a ¯ydami, czêsto Ÿle mówi¹cymi po polsku
lub, jak w przypadku ¯ydów wêgierskich, nie mówi¹cymi po niemiecku.
Mimo tak wielkiego poszerzenia rewiru, byliœmy stale prze³adowani, bo
stan obozu wzrasta³ z dnia na dzieñ i stan chorych tak¿e. Mieliœmy ju¿ ³¹cznie
w 14 salach chorych 462 ³ó¿ka. Ju¿ z pocz¹tkiem lata 1944 r., na skutek ci¹g³ego braku miejsc, dostawiliœmy w ka¿dej sali chorych jeden zestaw 3-³ó¿kowy i osi¹gnêliœmy ³¹cznie stan 504 ³ó¿ek. Od tego czasu zmuszeni byliœmy
do zacieœniania, poprzez uk³adanie do 1 ³ó¿ka po dwóch chorych. W ten sposób co najmniej 20% ³ó¿ek by³o podwójnie obsadzonych. Stan chorych waha³
siê stale w granicach 600 ludzi. Nie mogliœmy po³o¿yæ wszystkich potrzebuj¹cych pomocy. Prawie codziennie musia³em siê t³umaczyæ przed komendantem z powodu zbyt wysokiego stanu chorych. T³umaczy³em mu, ¿e prawie
w ka¿dym obozie, w którym przez te lata przebywa³em, stan rewiru stale wynosi³ oko³o 1/4 stanu obozu, a wiêc oko³o 25%, niejednokrotnie dochodz¹c do
30%. Tak by³o w Oœwiêcimiu, tak by³o te¿ stale w Gross-Rosen. Tam ponadto
niektórych chorych prowadziliœmy ambulatoryjnie, bo by³o doœæ miejsca dla
ozdrowieñców, tzn. pracy lekkiej. W tym obozie prawie jej nie ma. Nie ma
zaplecza gospodarczego i nie ma lekkich prac. Kucharz nie chce nawet przyjmowaæ po szpitalu do pracy w kartoflarni, bo tam obiera siê kartofle dla SSmanów. W ogrodnictwie i ma³ej pralni nie potrzebuj¹ te¿ chorych. Ca³e pranie
odsy³a siê st¹d do Gross-Rosen. Trzeba by³o bardzo du¿o opowiadaæ, ¿eby
wreszcie odes³a³ mnie do wszystkich diab³ów.
Obsada rewiru wzrasta³a, w miarê powiêkszania siê stanu chorych. Nie mieliœmy z tym specjalnych trudnoœci. Przydzia³ 10, a potem 12 etatów pflegerskich oczywiœcie nie wystarcza³ i dobieraliœmy wtedy odpowiednich ludzi do
pracy, umieszczaj¹c ich w stanie chorych. Jako pomocników, spe³niaj¹cych
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rolê blokowych i salowych sztubedienstów wykorzystywaliœmy oczywiœcie
ozdrowieñców, nieraz zatrzymuj¹c ich na d³u¿ej w rewirze, je¿eli nadawali siê
do tej pracy. Powoli kompletowa³ siê nasz stan i w koñcu 1944 roku w rewirze
by³o ju¿ zatrudnionych 3 lekarzy (dwóch Polaków i jeden Rosjanin), dwóch
stomatologów (obaj ¯ydzi), dwóch studentów medycyny, jeden magister farmacji, czterech uczniów gimnazjalnych, dwóch oficerów, dwóch podoficerów, jeden dziennikarz. Na obsadê personaln¹ zwracaliœmy szczególn¹ uwagê. By³ to ju¿ rok 1944. Klêska Niemiec by³a ju¿ nieuchronn¹. Wszyscy o tym
wiedzieli. Nie mo¿na by³o nikomu zabroniæ politykowania, a gdzie¿ mogli
tak swobodnie politykowaæ jak w rewirze. We wszystkich obozach wystêpowa³ ten sam objaw. Ludzie politykowali i organizowali siê przede wszystkim
w rewirach. Tego nie mo¿na by³o hamowaæ. Ale Niemcy tego zakazywali.
W sierpniu 1944 r. odczytano specjalny rozkaz Lagerführera Ernstbergera
z Gross-Rosen, zakazuj¹cy rozmów politycznych, wszelkich zgromadzeñ narodowoœciowych, dyskusyjnych itd. Nie wolno by³o nawet posiadaæ w obozie
¿adnych mapek. Zatem ka¿dego nowego trzeba by³o sprawdzaæ, aby chroniæ
innych. By³o to zadanie nie³atwe i ono w Dyhernfurth II przypad³o mi w udziale. Trzeba by³o umiejêtnie oszukiwaæ przede wszystkim Rapportführera Jirzaka, który znaj¹c jêzyk polski i polskie obyczaje, doskonale orientowa³ siê,
z której strony w obozie cokolwiek mo¿e zagra¿aæ. Mia³ ponadto ca³¹ zgrajê
swoich informatorów. Znaliœmy ich i trudno im by³o o dostêp do rewiru.
Obsada personalna rewiru: Wspó³pracowników mia³em wspania³ych. Po kolei zreszt¹ sam ich sobie dobiera³em. Zawsze sta³em na stanowisku, ¿e zawodu i pracy mo¿na nauczyæ, trudniej zmieniæ charakter.
W pocz¹tkach stycznia 1944 kapo rewiru zosta³ Polak Ludwik Dziubek,
zmieniaj¹c znienawidzonego bandytê Bruno Sarokiego. Zmiana okaza³a siê
bardzo korzystna. Dziubek by³ wiêŸniem przebywaj¹cym w komandzie Dyhernfurth II od samego pocz¹tku. Zna³ wszystkich, wszêdzie mia³ znajomych,
wszystko potrafi³ za³atwiæ. By³ sprytnym i zapobiegliwym, a przede wszystkim by³ dobrym i zdyscyplinowanym Polakiem. Prawdê mówi¹c wszyscy mu
coœ zawdziêczaliœmy. Jakoœ umia³ zawsze wyk³óciæ siê w sprawach rewirowych i nie da³ siê oszukaæ, zw³aszcza z wy¿ywieniem. Nie dopuszcza³ te¿ do
¿adnych oszustw z jedzeniem chorych, o których wy¿ywienie zawsze dba³.
Nie pozwoli³ na ¿adne machinacje ¿ywnoœciowe w szpitalu. Umia³ gdzieœ organizowaæ, ale jak to robi³, nie wiem. Wiedzia³, ¿e w rewirze du¿o siê politykuje, sam zreszt¹ nale¿a³ do RO. Dba³ jednak o bezpieczeñstwo wszystkich
i dot¹d sta³ na swoim stanowisku przed rewirem, dopóki ostatni obcy cz³owiek nie opuœci³ szpitala. Nie znam jego dalszych powojennych losów. Wiem,
¿e na pewno prze¿y³ obozy. Podobno zmar³ na obczyŸnie. Niektórzy jednak
twierdz¹, ¿e ¿yje gdzieœ w œwiecie.
Lekarze: Pierwszym lekarzem, w najtrudniejszym okresie komanda Dyhernfurth II, od wrzeœnia 1943 do 14 stycznia 1944, by³ dr Jan Jachna. Wyjecha³
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st¹d do komanda Lissa, tam by³ do czasu ewakuacji i wyjecha³ z Gross-Rosen.
Dalszych losów jego nikt nie zna. Po nim, od 14.01.44 obj¹³em funkcjê naczelnego lekarza w rewirze, a¿ do czasu ewakuacji, tj. do 23.01.1945 r. (Kazimierz
Ha³gas, nr 1487). Do po³owy marca 1944 r., do ca³kowitego zorganizowania
rewiru by³em sam. Po 15 marca przyjecha³ do Dyhernfurthu, z czêœci¹ transportu lwowskiego, lekarz radziecki, Grisza Pietrow (nr R-20341), w wieku oko³o
40 lat. Podobno nazwisko by³o fa³szywe i dane te¿, o takie rzeczy nikt w obozie nie pyta. Podawa³ pochodzenie z Tbilisi, pracowa³ dawniej w Kujbyszewie, potem na Polesiu, w Tarnawatce, i tam zosta³, po prze³amaniu frontu, aresztowany przez Niemców. Z wyszkolenia by³ ginekologiem, z zami³owania pediatr¹, lekarzem chyba z urodzenia. £agodny, wyrozumia³y, dok³adny w pracy, opanowany i rozwa¿ny, zawsze ludzki. Tak chorzy, jak i koledzy bardzo go
lubili. On zorganizowa³ w rewirze oddzia³ rosyjskiego ruchu oporu, z pomoc¹
szewca Saszki. Poprzez dawnych jeñców wojennych, z którymi zaprzyjaŸni³em siê jeszcze w obozie jenieckim w 1941 roku, wiedzia³em o wszystkim. By³
czas, ¿e by³y nawet nawi¹zane rozmowy miêdzy polskim a rosyjskim RO, by³y
nawet rozwa¿ane pewne wspólne dzia³ania, jednak potem zosta³o to wszystko
zawieszone, wobec trudnoœci dojœcia do ideologicznego porozumienia. Dziœ
wydaje siê to œmieszne, ale wtedy niestety tak by³o. Dr Pietrow przetrzyma³
obóz, wyszed³ na wolnoœæ 8.05.45 w Litomierzycach. Przypuszczam, ¿e wróci³ do kraju, do ¿ony i rodziny, o których nic nie wiedzia³.
Nastêpnym lekarzem w naszym zespole by³ dr Stanis³aw Mazurek
(nr 65482) z Katowic, by³y szef s³u¿by zdrowia RO okrêgu katowickiego.
Od marca 1944 r. przeszed³ Oœwiêcim i ciê¿ki tyfus, w paŸdzierniku 1944 r.
przyjecha³ do Gross-Rosen i po kilku dniach trafi³ do nas. Drobny, wychudzony i zabiedzony, schorowany, wiele przeszed³, ale niechêtnie o tym opowiada³. Martwi³ siê brakiem wiadomoœci od ¿ony, która tak¿e zosta³a gdzieœ wywieziona. Serca nasze zdoby³ organiczn¹ nienawiœci¹ do Niemców. Sam schorowany, z ca³ym zapa³em pomaga³ mi w pracy. Jakoœ uda³o mu siê przetrzymaæ obóz. By³ ze mn¹ w Litomierzycach. Zaniepokojony by³em o niego, gdy¿
jeszcze w ostatnich dniach kwietnia wziêto go z kilkoma innymi na transport,
rzekomo do Dachau. Wówczas przy takich, prawie pojedynczych, wybranych
transportach mo¿na siê by³o spodziewaæ wszystkiego najgorszego. Po drodze
jednak uda³o mu siê uciec i po dwóch dniach zakoñczy³a siê wojna. Nigdy siê
nie dowiedzia³ po co w ostatniej chwili transportowano go w g³¹b Niemiec.
Wróci³ do domu, odnalaz³ ¿onê. Spotka³em siê z nim po wojnie dwa razy.
Chorowa³ stale. Do 1960 r. jeszcze pracowa³, potem na 5 lat choroba przyku³a
go do ³ó¿ka. Zmar³ w 1965 roku.
Sanitariusze: Dobieraliœmy ich spoœród kolegów medyków i innych m³odych ludzi lub przyuczonych sanitariuszy, lub ludzi obeznanych nieco z prac¹
sanitarn¹. Studentów medycyny by³o dwóch. Jednym z nich by³ Stanis³aw Czarnek (nr 8562) z Krakowa, syn pu³kownika lekarza, kolega Stanis³awa Dziadu140
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sia z komanda Hirschberg. Zna³em go jeszcze z Gross-Rosen i natychmiast po
przybyciu do komanda Dyhernfurth zaprosi³em go do wspó³pracy w szpitalu
obozowym. By³ moim najbli¿szym wspó³pracownikiem w najgorszych czasach organizacyjnych szpitala. M³ody, niezwykle pracowity i oddany chorym,
sam pe³en ¿ycia, wysportowany, skromny, serdeczny przyjaciel i jak¿e wspania³y cz³owiek. Nie potrafi³ nigdy nic dla siebie zorganizowaæ, uczciwy do
ostatnich granic. Wspania³y przyk³ad m³odego pokolenia, które ros³o na naszych oczach. Niestety, zgin¹³ w obozie Dora-Mittelbau, tu¿ po wyzwoleniu
obozu przez Amerykanów. Wyniszczenie fizyczne i podobno nabyta gruŸlica.
Tak by³o w obozach. Jeden z³y dzieñ, z³y przydzia³ pracy, jedno pobicie, decydowa³y o ¿yciu. Po przybyciu w lecie 1945 roku do Krakowa spotka³em
jego szwagra, a mego kolegê ze studiów dr. T.¯. Pytano mnie o niego. Nic nie
mog³em powiedzieæ ponad to, ¿e w pocz¹tkach lutego 1945 rozstaliœmy siê
w Gross-Rosen. By³ w dobrym stanie i myœlê, ¿e powinien przetrzymaæ i wróciæ. Po kilku dniach otrzyma³em od kolegi powiadomienie, ¿e niestety nie
¿yje. Szczegó³y œmierci opowiada³ mi potem inny kolega, sanitariusz Mariañski z Kielc, na którego rêkach Stasiu wtedy zmar³.
Drugim studentem medycyny zatrudnionym w rewirze w Dyhernfurth II
by³ student lwowskiej medycyny Józef Kisielewicz (nr 23177) z Zawonia.
Przyby³ on oko³o 18 marca 1944 roku do Dyhernfurth II transportem lwowskim, razem z m³odszym bratem, ojcem i stryjkami, razem 5 osób, za pomaganie partyzantom. Razem ca³a rodzina i choroba p³uc z krwotokami. By³ jednym z najlepszych pracowników szpitala obozowego. Za mo¿liwoœæ pracy
pod dachem, za mo¿liwoœæ leczenia chorego ojca, p³aci³ prac¹ ponad si³y, od
œwitu do póŸnej nocy. Podczas ewakuacji pozosta³ na ochotnika z chorymi, bo
wœród nich mia³ chorego ojca. Prze¿y³ gehennê wyniszczenia chorych w Dyhernfurth II. Straci³ ojca w dalszych ewakuacjach. Jest dziœ jednym z ostatnich ¿yj¹cych œwiadków tej ponurej zbrodni, dokonanej na chorych wiêŸniach.
Zamordowano kilkuset chorych ludzi, tu¿ pod bokiem nadchodz¹cego frontu.
Z ponad 600 chorych ocala³o wtedy doraŸnie tylko 25. Do dziœ ¿yje jeszcze
mo¿e trzech.
Nastêpnym sanitariuszem by³ W³adys³aw Opach (nr 8751) z Krakowa, student, kolega i przyjaciel Czarnka. Równie jak on pracowity i dok³adny, równie tryskaj¹cy ¿yciem i weso³oœci¹. W razie potrzeby umia³ przemawiaæ wspania³¹ krakowsk¹ gwar¹. Przetrzyma³ obozy i wróci³ do swego Krakowa. Odwiedzi³ mnie kiedyœ pod koniec lat szeœædziesi¹tych.
W lutym 1944 r. przyby³ z transportem radomskim m³ody gimnazjalista
Zbigniew Mariañski (nr 17603). Przyjêty do szpitala z krwiopluciem, jakoœ
szybko dŸwiga³ siê do ¿ycia. Przyjêty do pracy w rewirze, pracowa³ ponad
swe si³y. Oddany chorym i sprawie polskiej. W Radomiu spe³nia³ d³ugo rolê
³¹cznika RO w Górach Œwiêtokrzyskich. W obozowym RO pe³ni³ tê sam¹ rolê.
Do dziœ jeszcze utrzymujemy ³¹cznoœæ korespondencyjn¹.
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Andrzej Kordaszewski (nr 8604), nazywany w obozie Krzywonosem, z powodu góralskiego nosa, pochodzi³ gdzieœ spod Limanowej. Artysta malarz
i satyryk w wieku ponad 30 lat. Nie pamiêtam ju¿ dziœ, czy przyby³ do Dyhernfurth II jeszcze w 1943, czy te¿ ju¿ w styczniu 1944 r. By³ ju¿ wówczas
doœæ chorowitym cz³owiekiem, jednak pe³nym humoru i satyry, o wrodzonym
wrêcz wisielczym humorze. Dodawa³ nam radoœci ¿ycia w najgorszych czasach. Z pracy wywi¹zywa³ siê bez zarzutu, chocia¿ by³ wrogiem wszelkiej
systematycznoœci, tak bardzo potrzebnej w pracy sanitarnej. On nam pomaga³
organizowaæ wieczorynki szpitalne. Jakoœ przetrzyma³ obozy. Spotka³em go
tylko jeden raz po wojnie, w Krakowie. Mia³ k³opoty ze zdrowiem. Umar³
chyba jeszcze na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych.
Antoni Ha³aszyñski (nr 216 – powtórzony). Przyby³ do Dyhernfurth II
w drugiej po³owie czerwca 1944 r. Do rewiru przyszed³ jako chory, biegunka
i doœæ znaczne wyniszczenie. Mia³ wtedy ok. 50 lat. By³ rotmistrzem kawalerii. Kresowiak, z otwartym sercem i swoistym kresowym humorem zyska³ sobie szybko nasz¹ sympatiê i doszkoliliœmy go w zawodzie sanitarnym, który
spe³nia³ po prostu z namaszczeniem, jakby siê do tego zawodu urodzi³. Zosta³
tak¿e na ochotnika z chorymi. Prze¿y³ wraz z nimi piek³o ewakuacji. W czasie
rozstrzeliwania chorych w Œrodzie Œl¹skiej, in periculo mortis próbowa³ pope³niæ samobójstwo, przez rozgryzienie ampu³ki, maj¹cej zawieraæ zwi¹zek
cyjanowy. Za jego poœrednictwem odkupi³em od jakiegoœ powstañca warszawskiego za chleb trzy takie ampu³ki. Jedn¹ dosta³ Ha³aszyñski, drug¹ odst¹pi³em Czarnkowi, trzeci¹ zatrzyma³em dla siebie. Chwa³a Bogu preparat okaza³
siê niezbyt czysty. W przypadku Ha³aszyñskiego skoñczy³o siê utrat¹ œwiadomoœci i jakimiœ drgawkami. Tymczasem nadjecha³ patrol wojskowy, egzekucje wstrzymano, a Ha³aszyñskiego odes³ano do szpitala wojskowego, gdzie
go odratowano i po kilku dniach odes³ano do Gross-Rosen wraz z 24 innymi
ocala³ymi chorymi. Wojnê prze¿y³. Zmar³ kilka lat póŸniej we Wroc³awiu.
Dalszym sanitariuszem by³ m³ody uczeñ gimnazjalny Kazimierz Niemiec
(nr 23082). Pochodzi³ gdzieœ z Podkarpacia. Do szpitala dosta³ siê jako chory,
potem pozosta³ jako przyuczony sanitariusz. Bardzo sumienny i uczciwy w pracy, zawsze powa¿ny. Jakoœ ocala³. Po wojnie bezpoœrednio odwiedzi³ mnie
dwa razy. Za drugim razem w³aœciwie siê po¿egna³. By³ ju¿ w habicie. Wst¹pi³ do klasztoru.
Feliks Jedrzejak (nr 16359) by³ w³aœciwie te¿ doœæ d³ugo w stanie chorych,
z powodu ogólnego wycieñczenia i nastêpstw przes³uchañ w gestapo, w tym
uszkodzenie oka. Potem by³ przyuczonym sanitariuszem i pisarzem blokowym. Zawodowy major WP, szef oddz. org. RO w Radomiu. Wspólnie z Targowskim, pisarzem rewirowym, za³o¿yli komórkê RO w rewirze. By³ bardzo
pracowitym i wojskowo dok³adnym. Pozosta³ z chorymi i tylko przypadkowo
ocala³. Przetrzyma³ nawet obozy. Nie doczeka³ siê jednak powrotu do kraju,
zmar³ nied³ugo potem na obczyŸnie.
142

KL Gross-Rosen
Z grupy radomskiego RO by³ jeszcze u nas sanitariuszem szef propagandy
RO Antoni Bujalski (nr 17554), radomiak. Tak¿e przyby³ jako chory. Okaza³
siê wspania³ym cz³owiekiem. By³ bardzo pracowity, dobry dla chorych, mia³
tak¿e dar humoru i wspania³y operowy g³os. Œpiewak amator. G³osem swym
umili³ nam niejeden wieczór obozowy. By³ ju¿ niem³ody, chyba po piêædziesi¹tce. W obozie Dora-Nordhausen zmar³ z wycieñczenia i biegunki.
Z tej samej grupy radomsko-kieleckiej pochodzi³ jeszcze m³ody gimnazjalista W³adys³aw Jagie³³o (nr 16353), z powodu nazwiska nazywany przez nas
Królem. Bardzo powa¿nie traktowa³ swoj¹ pracê. Niestety, nikt z kolegów nie
zna jego losu.
By³o jeszcze kilku m³odych, bardzo dobrych sanitariuszy, o których nie
zachowa³y siê prawie ¿adne wiadomoœci. Byli to: Stefan Sysiak, Janusz Ch³apczyñski (nr 2648 – powtórzony), który uczy³ nas z uporem piosenki „Serce
w plecaku”, oraz Leon Zió³kowski i Emil Wi¹cek (nr 23182). Tych ostatnich
pamiêtam jeszcze z drogi ewakuacyjnej. Któryœ z SS-manów kaza³ im prowadziæ s³aniaj¹cego siê cz³owieka. Tak go prawie wlekli oko³o 2 kilometrów.
Kiedy ju¿ nie mogli kazano im wejœæ razem z chorym do fosy, w celu rozstrzelania. Tylko szybkiej ucieczce ostatkiem si³ z fosy i naszemu krzykowi
zawdziêczaj¹, ¿e wtedy uszli z ¿yciem.
Czêsto wspominam tê grupê najm³odszych pracowników szpitala w Dyhernfurth II. Oni napracowali siê najwiêcej fizycznie. Od œwitu do wieczora
szorowali pod³ogi, przynosili ciê¿kie kot³y z jedzeniem, przenosili chorych,
³adowali zw³oki w skrzyniach na auta. Znosili zabitych i zastrzelonych z komand i powieszonych z placu apelowego, a wieczorem zasypiali na stoj¹co.
A byli zawsze honorowi i dok³adni w pracy.
Aptekarzem naszego rewiru by³ od lata 1944 r. mgr Stanis³aw Or³owski,
aptekarz z Wielunia. Numeru jego nie pamiêtam; wiem tylko, ¿e przyprowadzi³ go chorego z komanda jego wspó³towarzysz Sowa (nr 305 – powtórzony). Po podleczeniu zaproponowa³em mu pozostanie w rewirze jako aptekarz. Niewiele co prawda mieliœmy leków, ale i tym ktoœ musia³ gospodarzyæ. Magister by³ przy tym aptekarzem starego typu. Doszkala³ nas w zio³olecznictwie i praktycznej farmacji. Prze¿y³ wojnê, wróci³ do domu. Umar³
po kilku latach.
Dentystów mieliœmy dwóch. Obaj byli ¯ydami i obaj mieli na imiê Józef.
Pierwszym, od 15 stycznia 1944 r., by³ Józef Ungier (nr 16114), z transportu
polskich ¯ydów z Blechhammer. Mia³ ostatni numer z tej grupy. Pochodzi³
z Krzepic. By³ przyuczonym dentyst¹ z ma³ego miasteczka. Poza tym grywa³
na weselach i przy innych okazjach. By³ doskona³ym skrzypkiem amatorem
i mia³ skrzypce przemycone do obozu. W ogóle wtedy, przy przyjmowaniu
tego transportu ¯ydów do obozu, przemycili oni wiele rzeczy pó³oficjalnie.
Po prostu dlatego, ¿e z Blechhammer do Dyhernfurth przybyli kilka tygodni
wczeœniej, jeszcze do obozu pracy. Byli tam ju¿ pod stra¿¹ i byli w pasiakach,
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jednak mieli jeszcze trochê rzeczy cywilnych, jak np. szaty liturgiczne s³u¿¹ce
do mod³ów rytualnych itp. Tego im przy przyjmowaniu do naszego obozu nie
zabrano, bo u nas nie by³o tzw. Effektenkammer, czyli przechowalni prywatnych rzeczy wiêŸniów. Rzeczy te zatrzymali i d³ugo jeszcze potem, w niedziele wolne od pracy, mo¿na ich by³o obserwowaæ modl¹cych siê grupkami
w liturgicznych szatach. Tego w innych obozach nie obserwowa³em. Drugim
dentyst¹ by³, przyby³y z grup¹ wêgierskich ¯ydów, stomatolog wiedeñski Josef Fischer. Oczywiœcie, w obozie nie potrzeba by³o tak licznej obsady dentystycznej, tym bardziej, ¿e ca³e ich wyposa¿enie sk³ada³o siê tylko z kilku starych kleszczy i jakichœ sond i drapaków, podarowanych mi przez lekarza zak³adowego. By³y jednak inne wzglêdy, pomijaj¹c przynale¿noœæ do s³u¿by
zdrowia. Mieliœmy trudnoœci nieraz z porozumiewaniem siê z ¯ydami przebywaj¹cymi w obozie i w szpitalu, a by³o ich ju¿ prawie 1000. Niektórzy starzy ludzie rozmawiali tylko po hebrajsku lub – w przypadku ¯ydów wêgierskich – po hebrajsku i po wêgiersku. Nie wolno nam by³o zatrudniæ innych
¯ydów, a tych jako dentystów mogliœmy zatrudniæ i, chocia¿ z trudem, ale
uzyskaliœmy zgodê Lagerführera Brauera. Co siê z nimi sta³o, nie wiem. Ungier
doszed³ do Gross-Rosen. Dok¹d go póŸniej wys³ano, nie wiem. Fischer pozosta³ z chorymi, s¹dz¹c, ¿e nic im siê nie stanie i zostan¹ przekazani Rosjanom.
Niestety, sta³o siê inaczej. Z pierwsz¹ grup¹ chorych przyby³ do Œrody Œl¹skiej. Kiedy tam zaczêto po kolei rozstrzeliwaæ chorych, wpad³ w jakiœ szok
i zacz¹³ po niemiecku wrzeszczeæ, ¿e jest Niemcem i dlaczego rozstrzeliwuj¹.
Wtedy w³aœnie nadjecha³ tam patrol wojskowy i przywieziono go do naszej
grupy, nocuj¹cej ko³o cukrowni. Rozmawia³em z nim wtedy i mia³em pierwsz¹
wiadomoœæ, co sta³o siê w Dyhernfurth II z chorymi. Po kilkunastu minutach
ten sam patrol wojskowy podjecha³ motocyklem i zabrano go do szpitala wojskowego, gdzie stomatolog by³ potrzebny. Nie wierzy³, opiera³ siê i nie chcia³
odejœæ, podejrzewaj¹c podstêp. Wiemy jednak od Ha³aszyñskiego, który w tym
szpitalu spêdzi³ cztery dni, ¿e rzeczywiœcie tam pracowa³. Podobno po wojnie
widziano go w Polsce.
Sercem personelu szpitalnego w Dyhernfurth II by³ jednak Stanis³aw Targowski (nr 8424), pisarz i statystyk rewirowy. Warszawiak, ju¿ wówczas 52letni, dziennikarz, by³y konsul RP w Jugos³awii, by³y prezes NIK. Patriota,
fanatyk, wiêzieñ Pawiaka i innych obozów. Wspania³y narrator i znawca historii. Zara¿a³ otoczenie patriotyzmem. Twierdzi³ ju¿ wówczas, ¿e Polska bêdzie co najmniej po Odrê i Nysê. Niewiernym, rozdawa³ nieprawdopodobne
posady, a oni mimo ca³ego nieprawdopodobieñstwa, jednak po cichu wierzyli. Znam wypadek obdarowanego urzêdem wojewody wroc³awskiego. Wtedy
œmialiœmy siê z tego, ale temu cz³owiekowi przysz³o naprawdê ¿yæ i umrzeæ
w³aœnie we Wroc³awiu. Inny, obdarowany tytu³em komendanta wojskowego
w Hamburgu, by³ sk³onny nawet wierzyæ. Mnie te¿ pewnej nocy Stasiu chcia³
powierzyæ „misjê” specjalnego kuriera do Pana Prezydenta w Warszawie, ale
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zacz¹³em siê tak strasznie œmiaæ, ¿e zosta³ od razu „spalony”. Poznaliœmy siê
w³aœciwie jeszcze w jesieni 1943 roku w Gross-Rosen, przy odbieraniu poczty w bloku 5, do którego wtedy obaj nale¿eliœmy. Blokowy odda³ mi dwa listy
jednakowe, z takim samym nadrukiem z oflagu Dössel im Westfalen. Okaza³o
siê, ¿e obaj mamy braci w tym samym oflagu, w tym samym bloku i w tej
samej izbie, a tu te¿ liczymy siê do tego samego bloku. By³a wiêc okazja do
bli¿szego poznania. I tak Targowski zacz¹³ mnie odwiedzaæ wieczorami w rewirze, i zaprzyjaŸniliœmy siê. Kiedy przyby³ do Dyhernfurth, przyprowadzi³
go do mnie Drabek. Czego siê nie robi dla przyjació³. Okaza³o siê, ¿e w rewirze brak nam jeszcze pisarza blokowego. Od tej decyzji by³em po czêœci sam
pisarzem. Podczas jednego z pierwszych raportów Stasiu pope³ni³ b³¹d. Dobrze, ¿e wyjaœni³ siê on jeszcze przed wyjœciem SDG z meldunkiem. Poprawiliœmy natychmiast i wziêliœmy to na siebie. Ale co by by³o, gdyby siê okaza³o,
¿e zrobiliœmy fa³szywy meldunek, strach pomyœleæ. Od tego czasu nigdy nie
przepuœci³em ¿adnego meldunku bez kontroli. Nie chcia³em wpadki. Polubiliœmy siê bardzo. Mia³ dobr¹ pamiêæ. Zna³ wiele spraw polskich przedwojennych zza kulis polityki. Lubi³em go s³uchaæ. Mimo wieku swego trzyma³ siê
dzielnie. Pojecha³ w czasie ewakuacji do obozu Dora-Mittelbau. Tam pracowa³ jako pisarz w wydziale politycznym. Zbli¿a³ siê koniec wojny. Ju¿ tylko
dni dzieli³y obóz od oswobodzenia. Wszêdzie politykowali. Nie wiedzieli, ¿e
mieli za³o¿ony pods³uch. Wpadli wszyscy, 30 ludzi. Wszystkich powieszono.
Trzeba przyznaæ, ¿e Stasiu umia³ ¿yæ i umia³ umrzeæ! Kiedy tamtejszy Lagerführer zacz¹³ odczytywaæ wyrok, a pierwsza partia z Targowskim sta³a ju¿
z pêtlami na szyi na sto³kach, Targowski plun¹³ w twarz Lagerführerowi, zawo³a³ g³oœno „jeszcze Polska nie zginê³a” i wykopa³ sto³ek. Wtedy przerwano
egzekucjê, pozosta³ym powsadzano krótkie patyki do ust i wtedy dopiero powieszono. Nastêpnych doprowadzono dopiero po zagipsowaniu ust. Tego dowiedzia³em siê od naocznych œwiadków, Mariañskiego i Drabka. No có¿ –
umia³ umrzeæ jak Polak!
Nie trzeba podkreœlaæ, ¿e w takim zespole pracowa³o siê dobrze i skutecznie. By³o siê kogo poradziæ, by³o z kim porozmawiaæ, ka¿da praca by³a wykonywana w mig, ka¿dy umia³ siê podzieliæ z koleg¹ tym, co mia³, a najwa¿niejsze – nie by³o okradania chorych.
Rewir posiada³ bardzo du¿e potrzeby i niewiele mniejsze braki. Brakowa³o miejsc dla chorych, brakowa³o koców, poœcieli, bielizny. Podobozy
Gross-Rosen by³y bardzo skromnie wyposa¿ane i Ÿle zaopatrywane. Obóz
powiêksza³ siê i rozrasta³, a nie by³ do tego przygotowany. Odbija³o siê to
przede wszystkim na komandach zewnêtrznych, dok¹d dosy³ano najgorsze
³achy, zniszczone mundury, podart¹ bieliznê, ca³kowicie zniszczone obuwie. Najgorzej by³o z zaopatrzeniem aptecznym. Zaopatrzenie by³o nieregularne i zupe³nie niewspó³mierne w stosunku do potrzeb. Przez zaopatrzeniowca kantyny, SS-mana Bayera, kilkakrotnie prosiliœmy o leki i materia³y
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sanitarne, ale bez skutku. Kiedy jednak p³aciliœmy mu za dostawy papierosami lub markami, w czym nam skutecznie pomaga³ kol. Drabek z kantyny,
wtedy coœ tam przywozi³. Twierdzi³, ¿e podbiera³ z innych komand. Myœlê,
¿e wtedy korupcja dosz³a ju¿ do takich granic, ¿e nic nie by³o za darmo.
Kiedy czytam wypowiedzi kol. Mo³dawy, jak to nielegalnie do Dyhernfurthu wysy³ano z Gross-Rosen leki i materia³y sanitarne, muszê temu stanowczo zaprzeczyæ. Nic takiego nie by³o. Dopóki paczki z domów przychodzi³y
do wiêŸniów doœæ regularnie, a wszystkie leki z paczek trafia³y do rewiru,
zawsze magister Or³owski coœ tam móg³ nam przygotowaæ do obchodu chorych. Segregowa³ tak¿e ró¿ne zio³a i przygotowywa³ napary. W ostatecznoœci pozostawa³a ¿ebranina u lekarza zak³adowego i tam by³em coraz czêstszym goœciem. Nie by³o to ³atwe, poniewa¿ nasze potrzeby by³y kolosalne.
Na stan 600 chorych dziennie, przynajmniej po³owie coœ trzeba by³o jednak
daæ ze œrodków farmakologicznych. Stosowaliœmy du¿o fizykoterapii i terapii domowo-ludowej. A wiêc codziennie by³y w u¿yciu bañki, nacierania,
nagrzewania, zawijania, æwiczenia i inne. Przekona³em siê jak wiele mo¿na
czasem osi¹gn¹æ tak prostymi sposobami.
W lecie 1944 roku, dziêki interwencji lekarza zak³adowego w dyrekcji zak³adów „Anorgana”, dostaliœmy zezwolenie na zakup, na koszt fabryki, leków
w 8. sk³adnicy sanitarnej okrêgu SS w Œrodzie Œl¹skiej (SS-Hauptsanitätspark
nr. 8 in Neumarkt). Pojecha³em tam z naszym SDG Peterkiem, z odpowiednim pismem. Zabra³em d³ug¹ listê potrzebnych rzeczy i trochê papierosów od
Drabka. By³a to mocna dewiza w ówczesnych czasach, kiedy przydzia³y oficjalne na papierosy wynosi³y 3 sztuki dziennie. Zaobserwowa³em jak jeden
z oficerów, którego tytu³owano Stabsapothecker, dzieli³ papierosa na dwie
czêœci. Bezczelnie podszed³em i po³o¿y³em pe³ne opakowanie 100 szt. papierosów drava, jugos³owiañskiego pochodzenia i zaproponowa³em, ¿eby popróbowa³, czy to mo¿na paliæ. By³ trochê speszony, ale te¿ i uradowany. Poda³em
mu swoje zapotrzebowanie i wyjaœni³em, co potrzebujemy. Zawo³a³ mojego
konwojenta i zaproponowa³, ¿eby siê przejœæ po magazynie razem i zorientowaæ siê, co mo¿na otrzymaæ, bo nie wszystko mo¿na bêdzie dostaæ. By³y tam
w kilku budynkach bardzo du¿e sk³ady leków i materia³ów opatrunkowych.
Uzgodniliœmy, ¿e w dniu dzisiejszym odbierzemy tylko niewielk¹ czêœæ, natomiast po resztê przyjedziemy za tydzieñ. Podczas tego „spaceru” uzgodni³em, ¿e nastêpnym razem, gdy przyjedziemy, to gdyby mnie nie by³o, znajdzie
w opakowaniach zwrotnych, w skrzyni oznaczonej czerwonym krzy¿em, 1 karton papierosów. Po tygodniu pojechaliœmy po raz drugi. Ten sam cz³owiek
towarzyszy³ nam, gdy siê zg³osiliœmy do kancelarii. Najpierw dokona³ „odbioru” opakowañ zwrotnych. Potem wyszed³ z magazynu i wed³ug przygotowanego spisu kaza³ nam ³adowaæ na wóz przygotowane i czekaj¹ce na nas
leki. Kiedy skoñczyliœmy ³adowaæ, powiedzia³ mi, przechodz¹c, ¿ebym zwróci³ uwagê na ciemn¹ butelkê z takim samym znakiem czerwonego krzy¿a.
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Odnalaz³em j¹ ju¿ w domu. By³ to czysty spirytus, z oznakowaniem „cresolum crudum”. Oczywiœcie, tak pomyœlne za³atwienie sprawy zawdziêcza³em
jedynie koledze Drabkowi. On nam da³ papierosy na ten cel. Jak siê z tego
rozliczy³, nie wiem i nie pyta³em nigdy. My, ani ja, ani moi koledzy, nie moglibyœmy nawet œniæ o takim wydatku, bo nie mieliœmy na to.
Poza tym, z Werku od lekarza wycygania³em stale materia³ opatrunkowy,
bo tego na ogó³ mieli doœæ du¿o. By³y to jednak przewa¿nie banda¿e papierowe i nieco muœlinu na gazê. Kiedyœ zobaczy³em ca³y pokój magazynowy za³adowany zastrzykami glukozy i urotropiny. Zapyta³em lekarza, po co takie
du¿e iloœci, zw³aszcza urotropiny. Zawaha³ siê i potem jednak odpowiedzia³.
Przy takiej produkcji, jak¹ prowadzi nasz zak³ad, potrzeba tego bardzo du¿o
na wypadek nieszczêœcia, a przy pracach zagro¿onych stosujemy je nawet zapobiegawczo. Proszê sobie wzi¹æ po kartonie na wszelki wypadek. Zabra³em
po jednym du¿ym kartonie. Potem SDG, który mnie konwojowa³, wypo¿yczy³ gdzieœ wózek, aby to przyci¹gn¹æ do obozu. Glukoza przyda³a siê bardzo. Nied³ugo potem w ci¹gu jednego tygodnia mia³em dwa ciê¿kie krwawienia ¿o³¹dkowe u wrzodowców, niedawno dostarczonych do obozu. Nie mogli
nic jeœæ. Byli na œcis³ej diecie. Zimne ok³ady i du¿e porcje glukozy uratowa³y
obydwóch. By³y to jedyne obserwowane przeze mnie ostre ataki choroby wrzodowej w obozach. Zatruæ zawodowych nie obserwowaliœmy u nas. By³y inne,
o czym nieco póŸniej.
Wiêcej ju¿ nigdy zak³ad fabryczny nie zgodzi³ siê na zakup leków dla nas.
SDG Peterek twierdzi³, ¿e sam komendant indagowa³ go dlaczego tak du¿o
zakupiliœmy, bo fabryka ¿¹da³a od SS zwrotu wydanych pieniêdzy. Komendant odmówi³, twierdz¹c, ¿e on ich o to nie prosi³. No wiêc, uda³o siê tylko raz
i do póŸnej jesieni byliœmy jako tako zaopatrzeni, a potem to ju¿ naprawdê
prawie nic nie by³o, bo w zwi¹zku z sytuacj¹ wojenn¹ przesta³y przychodziæ
paczki i zakoñczy³y siê leki z paczek.
Zreszt¹, nawet nie leki by³y najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze by³o jedzenie.
Tymczasem jedzenia nie by³o. Na podstawie naszych dziennych racji ¿ywnoœciowych, nie tych na papierze, ale tych otrzymywanych praktycznie, spisywa³em mniej wiêcej dok³adnie to, co otrzymywaliœmy i oblicza³em kalorycznoœæ jedzenia, stosuj¹c wartoœci kaloryczne wed³ug Strausa. By³o to jeszcze
wtedy, kiedy chorzy nie otrzymywali tzw. drugiego œniadania. Wychodzi³o mi
z tych obliczeñ, ¿e chorzy nie otrzymuj¹cy tzw. drugiego œniadania, traktowanego jako dodatek dla pracuj¹cych, otrzymuj¹ dziennie oko³o 1140 kalorii,
a pracuj¹cy – 1350-1495 kalorii dziennie, zale¿nie od tzw. dodatku tego dnia
przypadaj¹cego. Oczywiœcie, inna by³a kalorycznoœæ, kiedy dostawa³o siê jako
dodatek ma³¹ ³y¿kê marmolady, a inna kiedy by³ plasterek koñskiej kie³basy
czy ma³a ³y¿ka smalcu. Postaram siê odtworzyæ te obliczenia:
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I œniadanie:
ok. 500 g cienkiej zupy avo
by³o w niej: ok. 15 g m¹ki = 48 kal.
ok. 5 g cukru = 20 kal.
ok. 5 g t³uszczu = 40 kal.
razem ok. 108 kal.
II œniadanie:
chleb 50 g = 90 kal.
25 g kie³basy koñskiej = 60 kal.
10 g margaryny = 79 kal.
razem 229 kal.
Obiad:
ok. 1000 g cienkiej zupy
by³o w niej: ok. 300 g kartofli = 234 kal.
ok. 400 g brukwi itp. = 72 kal.
10 g miêsa koñskiego = 10 kal.
5 g t³uszczu = 40 kal.
razem ok. 356 kal.
Kolacja:
350 g czarnego chleba = 623 kal.
10 g cukru do herbaty lub kawy = 40 kal.
ró¿ne dodatki:
np. 15 g margaryny = 130 kal.
25 g marmolady = 13 kal.
25 g sera = 20 kal.
25 g kie³basy koñskiej = 60 kal.
15 g smalcu = 132 kal.
razem (zale¿nie od dodatku) 676-683-723-793-795 kal.
W sumie chorzy bez dodatku dla pracuj¹cych mogli otrzymaæ dziennie od
1140 do 1259 kalorii. Pracuj¹cy – od 1369 do 1488 kalorii.
Cz³owiek pracuj¹cy powinien w najgorszych warunkach otrzymaæ co najmniej 3 razy wiêcej, a nie pracuj¹cy w ogóle – co najmniej 2 razy wiêcej, aby
nie popaœæ w ujemny bilans.
Mniej wiêcej wtedy w³aœnie zosta³em znów wezwany do komendanta Brauera w sprawie zbyt du¿ej liczby chorych. Zapyta³em go uprzejmie, czy mogê
mówiæ otwarcie. Odpowiedzia³, ¿e po to mnie wezwa³. Opowiedzia³em mu
dok³adnie i pokaza³em wyliczenie. Zapyta³ sk¹d mia³em wagê. Odpowiedzia³em mu, ¿e do tego nie potrzeba wagi, wystarczy zwyk³a ³y¿ka lub ³y¿eczka
i normalne wyliczenie wed³ug od wieków ustalonych zasad. Cz³owiek nie mo¿e
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¿yæ wbrew zasadom fizjologii. Ty jesteœ bezczelny – powiedzia³ mi – jesteœ tu
po to, ¿eby leczyæ, od liczenia s¹ tu inni.
A my byliœmy jeszcze z tych skromnych porcji okradani. Dlatego wszêdzie tam, gdzie pracowa³em w rewirach, tak wielk¹ wagê przywi¹zywa³em do
sprawiedliwego rozdawania i dzielenia jedzenia. To by³a podstawa wszystkiego. W Dyhernfurth nie wszyscy otrzymywali paczki ¿ywnoœciowe. Praktycznie tylko Polacy i to ju¿ wtedy tylko ci z zachodniej czêœci Polski. ¯ydzi i Rosjanie nigdy paczek nie otrzymywali. Zatem nie wiêcej ni¿ 15% wiêŸniów
korzysta³o jeszcze z paczek ¿ywnoœciowych. W 1944 r. otrzyma³em tylko dwa
razy ma³¹ paczkê od brata z oflagu. Nie otrzymywa³em ju¿ nic z domu od
matki ani od siostry zza Bia³egostoku. Nie otrzymywa³em te¿ ¿adnej poczty
i nie mia³em ¿adnych wiadomoœci.
Po kilku dniach od ostatniej rozmowy z komendantem na temat jedzenia,
pewnego dnia niespodziewanie przyznano nam dodatek œniadaniowy dla chorych, taki sam jak dla pracuj¹cych. 229 kalorii dziennie wiêcej. Có¿ to w sumie znaczy? Po nied³ugim czasie znowu mia³em pecha podpaœæ komendantowi. Wraz z SDG poszliœmy na lustracjê sanitarn¹ obozu. Kiedy weszliœmy
do kuchni, by³em œwiadkiem jak kucharz SS-man, w czêœci kuchennej wiêŸniarskiej, odkroi³ z miêsa co lepsze miêso, zostawiaj¹c same koœci, i zaniós³
to do czêœci kuchennej dla SS i po podzieleniu wrzuci³ na elektryczne patelnie. Zapyta³em SDG, które miêso jest dla wiêŸniów, a które dla SS-manów.
Kucharz wskaza³. Wtedy zapyta³em SDG, po co kucharz zabra³ miêso wiêŸniów do sma¿enia, przecie¿ my kotletów nie jadamy. W³aœnie wtedy wszed³
komendant Brauer i przys³uchiwa³ siê rozmowie. Wrzasn¹³ na kucharza SSmana, ¿eby siê natychmiast wyt³umaczy³. Ten spokojnie t³umaczy³ siê, ¿e
dla dobra wiêŸniów, ¿eby zupa by³a lepsza, on stosuje niezawodny sposób,
a mianowicie najpierw miêso podsma¿a, a kiedy nabierze ju¿ zapachu, wtedy dzieli na czêœci i wrzuca to do kot³a i gotuje dalej, wtedy zupa jest wspania³a. Poniewa¿ w kuchni dla wiêŸniów nie ma patelni, miêso sma¿y w kuchni
SS. Nasz komendant zbeszta³ mnie wtedy straszliwie i zabroni³ w ogóle wchodziæ do kuchni.
Paczki przychodz¹ce jeszcze do niektórych wiêŸniów dzieli³ zwykle w kantynie sam komendant Brauer. Asystowa³ mu zwykle Rapportführer Jirzak. Przychodzi³o na tê okazjê czêsto du¿o wiêŸniów, aby choæ z daleka zobaczyæ jak
wygl¹da paczka domowa. Przychodzili oczywiœcie i blokowi, i kapowie, aby
coœ otrzymaæ od komendanta z tego, co okrawa³ innym, lub te¿, aby wiedzieæ
kto, co i ile otrzyma³. Wiadomo, ¿e otrzymuj¹cy paczkê musia³ siê swoim
prze³o¿onym okupiæ, inaczej mog³a to byæ ostatnia jego paczka. Pewnego dnia
poszed³em do kantyny, kiedy siê w³aœnie dzielenie paczek zakoñczy³o. Drabek dosta³ w³aœnie „mordobicie” od Jirzaka. Zapyta³em, co siê sta³o. Odpowiedzia³ mi, ¿e z jakiejœ paczki wypad³a stara gazeta. Jirzak kaza³ j¹ podnieœæ,
bo gazety by³y niedozwolone. By³o tam zdjêcie gen. Sikorskiego. Jirzak na149

KL Gross-Rosen
zwa³ go „polnischer Oberbandit”. Drabek odezwa³ siê po polsku, ¿e nie bandyta, tylko by³y Wódz Naczelny. Jirzak umia³ po polsku bardzo dobrze, i wtedy go spra³.
U nas w rewirze dzieli³ Peterek. Zreszt¹ paczek by³o ma³o. Odbywa³o siê
to na oczach chorych, na salach chorych. Okrawa³ niewiele; znacznie mniej
ni¿ w obozie. Chorzy po cichu coœ zawsze odk³adali z paczek, najczêœciej papierosy, tytoñ lub s³odycze dla SDG.
Choroby obozowe: Jak wszêdzie w obozach, tak i tu w Dyhernfurth, najwiêcej by³o chorób wynikaj¹cych z ogólnego wyg³odzenia i wyniszczenia organizmu, tzw. w obozach muzu³mañstwa obozowego, czyli w sumie by³a to
choroba g³odowa. Niemcy to nazywali allgemeine Körperschwäche. Trzeba
jednak bezstronnie przyznaæ, ¿e tak znacznych obrzêków g³odowych jak
w Oœwiêcimiu i Gross-Rosen, z nekrozami palców, skóry, moszny itd., w Dyhernfurth II nie obserwowa³em. Nie wiem, dlaczego. Mo¿e rzeczywiœcie o ileœ
tam kalorii ¿ywienie by³o lepsze, mo¿e rzeczywiœcie nieco mniej okradano,
a mo¿e przyczyna le¿a³a gdzie indziej, po prostu dostawaliœmy coraz to nowych przybyszów, jeszcze nie wyniszczonych obozami. Za tym przemawia³by fakt znacznie gorszego stanu zdrowotnego ¯ydów, zw³aszcza polskich, którzy ju¿ od dawna byli w obozach i czêœciej ni¿ inni chorowali, i wiêcej ich
umiera³o.
Jak wiadomo, chory wycieñczony jest pozbawiony tak¿e si³ odpornoœciowych i ka¿da drobna infekcja czy byle b³aha i pospolita choroba, katar, przeziêbienie, staje siê powa¿n¹ i czêsto ostatni¹ w ¿yciu. W zwi¹zku z licznymi
urazami, spowodowanymi przede wszystkim biciem, urazami w pracy, od zniszczonych i niewygodnych butów, od ubrania oraz w zwi¹zku z obni¿on¹ lub
zanik³¹ do ostatecznoœci odpornoœci¹ powstawa³y rozleg³e infekcje i zaka¿enia, nieraz powoduj¹ce rozleg³e ropowice, czyli phlegmony. Spraw ropnych
by³o bardzo du¿o. Przy powa¿niejszych nie wystarcza³o wczesne operowanie,
du¿o pacjentów w ten sposób traci³o ¿ycie. ¯ycie dos³ownie wycieka³o z nich
z potokami ropy. Organizm tworzy³ j¹ kosztem bia³ek organizmu, który nie
mia³ ju¿ ¿adnych rezerw ¿yciowych.
Spraw urazowych ciê¿kich, jak z³amania itd., by³o znacznie mniej. Pamiêtam kilka z³amanych kostek, typowych z³amañ przedramienia i tylko jedno
z³amanie obu nóg, leczone zreszt¹ w opatrunku gipsowym, ale chorego zastrzelono w czasie ewakuacji. Oczywiœcie, ka¿de zaostrzenie re¿imu obozowego czy pracy, czy jakiekolwiek przeci¹ganie apelu powodowa³o zawsze
zwiêkszon¹ chorobowoœæ. Tak samo z³e warunki pogody, wiatr od rzeki, deszcz,
powodowa³y natychmiast zwiêkszenie zapaleñ p³uc, op³ucnej, wznowienie
procesów gruŸliczych itd. Wiadomo, ¿e choroby te s¹ ciê¿kie w ka¿dych warunkach, tym bardziej w obozowych. Poza tym bloki mieszkalne nie by³y ogrzewane. Ludzie grzali mury w³asnym ciep³em.
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