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Chorób zakaŸnych by³o zasadniczo ma³o. Pamiêtam oko³o szeœciu przypadków duru brzusznego i chyba trzy przypadki tyfusu plamistego, wszystkie
zawleczone z Gross-Rosen. Wczesne wykrycie i odizolowanie nie spowodowa³o ¿adnych epidemii. Natomiast du¿o by³o gruŸlicy, zw³aszcza u osób m³odych. Choroba ubogich i niedo¿ywionych, a tu w dodatku zag³odzonych. A¿ ¿al
by³o patrzeæ na tych m³odych ch³opców, jak powoli wypluwali swe ¿ycie.
I nic nie mo¿na by³o im pomóc. Gdyby dostali chocia¿ trzy razy obfitsze jedzenie, co najmniej po³owa mog³aby liczyæ na wyzdrowienie. Z rzadszych
chorób pamiêtam dwa przypadki krwawi¹cego wrzodu ¿o³¹dka, zreszt¹ doraŸnie wyleczone, oraz przypadek ostrego nowotworu j¹dra (seminoma testis)
u m³odego ch³opaka, doraŸnie leczony jednostronn¹ amputacj¹. Wydaje mi
siê, ¿e przypadek ten pozosta³ razem z chorymi w rewirze i zosta³ po drodze
rozstrzelany. Z Gross-Rosen nie zawleczono jaglicy, bo najczêœciej otrzymywaliœmy tzw. cugangów zwykle tego samego lub nastêpnego dnia po przybyciu do Gross-Rosen.
Mieliœmy jednak inne zmartwienie. Do zak³adów przychodzi³y czêsto wagony z alkoholem, tak etylowym, jak i metylowym. Czasem ca³e dziesi¹tki
ludzi przychodzi³y z pracy na bañce. Dobrze jak trafili na wagony oznakowane i umieli to rozpoznaæ. Gorzej, kiedy wagony by³y nieoznakowane i jakiœ
domoros³y mêdrek rozpoznawa³ te alkohole organoleptycznie. Pamiêtam
co najmniej kilka takich zbiorowych i fatalnych omy³ek. Najgorsze pamiêtam
z jesieni 1944. Wtedy ca³e ponad dwudziestoosobowe komando zniesiono
zatrute. By³y chyba trzy zgony tego samego dnia i kilka znacznych uszkodzeñ
wzroku i zaburzeñ neurologicznych. Ciê¿ko poszkodowany by³ te¿ kapo tego
komanda, BV Laks (nr 4134). D³ugo le¿a³ w rewirze i dopiero przed ewakuacj¹ pó³œlepego zabrali koledzy. Opowiadano mi, ¿e podobno doprowadzili
go do Gross-Rosen. Praktycznie by³ to œlepy cz³owiek. Potrafi³ tylko stwierdziæ, w której stronie jest okno, ale ju¿ nie móg³ policzyæ liczby palców pokazywanych na tle tego okna. Wtedy, z braku innych œrodków, stosowa³em, jak
przy zatruciach fosgenowych, du¿e iloœci glukozy z urotropin¹, ale nie mam
mo¿liwoœci porównawczej oceny.
Œmiertelnoœæ w obozie Dyhernfurth II by³a znaczna. Nie umia³em pocz¹tkowo sprecyzowaæ tego dok³adniej. Pamiêtam, ¿e co kilka dni, mniej wiêcej
co 5 do 7, odwo¿ono zw³oki w skrzyniach do krematorium w Gross-Rosen.
Zwykle odje¿d¿a³y jedna lub dwie skrzynie, nigdy wiêcej nie by³o. A wiêc po
7 do 14 zw³ok na jeden raz.
Do pewnych ustaleñ pewniejszych doszed³em po dok³adnym przestudiowaniu listy wyp³at premiowych z sierpnia, która zachowa³a siê jako szczególny dokument z tego obozu. Jest to prawie pe³ne zestawienie imienne i numerowe wiêŸniów pracuj¹cych w po³owie sierpnia 1944 r. Wynosi ono mniej
wiêcej 1766 osób. Ró¿nice, moim zdaniem, s¹ minimalne i nie przekraczaj¹
kilku osób. Je¿eli zestawimy te listy wed³ug numeracji obozowej (nummer151
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weise), wtedy mo¿emy podzieliæ wiêŸniów wed³ug numerów i transportów.
Uwypuklaj¹ siê zw³aszcza transporty ¿ydowskie, które by³y du¿e i zwarte,
oraz o oznaczonym czasie przybycia do obozu. £atwo wtedy dostrzec, ¿e by³y
trzy du¿e transporty ¿ydowskie; ¯ydów polskich z 13 i 14 stycznia 1944 r.
w liczbie 600 osób, w kwietniu 1944 r. tak¿e ¯ydzi polscy, w liczbie 30 osób
oraz z pocz¹tku czerwca 1944 r. – 300 ¯ydów wêgierskich. Razem 930 osób.
Z tej grupy 17.08.1944 r. pracowa³o jeszcze 415 ¯ydów. W rewirze na 600
chorych, stan prawdopodobny ¯ydów wynosi³ ok. 300, zatem jeszcze ¿y³o
oko³o 715 ¯ydów. Brakowa³o, czyli zmar³o do tego czasu oko³o 215. Daje to
w przybli¿eniu œmiertelnoœæ tygodniow¹ 7-8 ¯ydów. W tym czasie ¯ydzi stanowili mniej wiêcej po³owê chorych, jako grupa najbardziej wyniszczona, i tak
samo umiera³o ich dwa razy wiêcej ni¿ innych narodowoœci razem. W ten sposób nale¿y przyj¹æ, ¿e œmiertelnoœæ tygodniowa w obozie Dyhernfurth II wynosi³a 14-16 osób. Z tym zgadzaj¹ siê i moi koledzy, z którymi konsultowa³em swoje spostrze¿enia. Na podstawie tego, co dowiedzia³em siê wówczas
od kolegów, mo¿na stwierdziæ, ¿e œmiertelnoœæ w obozie Dyhernfurth II wynosi³a: w pierwszym okresie, od wrzeœnia 1943 do koñca grudnia 1943 r., oko³o
15-20 osób tygodniowo, co da³o razem oko³o 400 zmar³ych i zabitych w tym
okresie. W okresie drugim, od stycznia 1944 do ewakuacji, tj. 23 stycznia
1945 r., œmiertelnoœæ przeciêtna wynosi³a 14-16 osób tygodniowo, co da³o
³¹cznie 798 do 912 osób, przeciêtnie 855. Razem, od pocz¹tku obozu Dyhernfurth II, zmar³o i zginê³o tam od 1198 do 1312 osób, przeciêtnie 1255 osób.
Oczywiœcie, jest to rachunek prawdopodobieñstwa skonfrontowany z pamiêci¹ niektórych pozosta³ych jeszcze wiêŸniów i wnioskami p³yn¹cymi z tzw.
list premiowych.

Ruch oporu w Dyhernfurth II
Stan niepewnoœci politycznej w 1944 r., po³¹czony z nasz¹ niepewn¹ sytuacj¹ w fabryce gazów bojowych, narasta³ z dnia na dzieñ. Przenika³y do nas
wiadomoœci o rzekomych przygotowaniach na terenie fabryki. Rozpoczêto tam
budowê dwóch bunkrów betonowych o grubych i potê¿nych œcianach i sufitach. Opowiadano o mo¿liwoœci zagazowania tam wiêŸniów. Oczywiœcie, do
zagazowania nie potrzeba takich bunkrów, budowanie ich œwiadczy³o o mo¿liwoœci zagro¿enia Niemców, nawet tu w g³êbi w³asnego kraju. Wychwytywaliœmy ka¿d¹ wiadomoœæ o po³o¿eniu linii frontowych. Wiadomoœci nie uzyskiwaliœmy zbyt ³atwo. W obozie nie podawano nawet komunikatów naczelnego niemieckiego dowództwa. Od nowo przywo¿onych wiêŸniów wiadomoœci by³y ju¿ zasadniczo przestarza³e. Stanis³awski, pracuj¹cy jako pisarz w komendanturze, mia³ czêsto mo¿liwoœæ wys³uchania oficjalnych komunikatów
wojennych, jakie podawa³o niemieckie OKW. Móg³ te¿ tam poczytaæ czasem
niemieck¹ gazetê. Narasta³o zdenerwowanie. Coraz czêstsze by³y próby ucie152
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czek, podejmowane chaotycznie, bez przygotowania i nie mia³y szans powodzenia. Byliœmy w morzu niemieckim, bez znajomoœci terenu, a dodatkowych
trudnoœci przysparza³y nieznane rozlewiska nad Odr¹ i jej dop³ywami.
W naszym komandzie by³o wiele takich prób. Tylko trzy z nich by³y udane, tzn. nie przywieziono zbiegów z powrotem. 8 maja 1944 uciek³ m³ody
Rosjanin, 22-letni, Konstantin Eherow, w czerwcu uciek³ m³ody Polak z Kielc
czy Czêstochowy, a 22 sierpnia 1944 r. uciek³ znów Rosjanin, 23-letni Anatolij Ignatin. Tych nie przywieziono do obozu i los ich by³ dla nas nieznany.
Wszystkich innych b¹dŸ wy³apano i na miejscu zabito, b¹dŸ przywieziono po
kilku dniach. By³a nieudana ucieczka m³odego Polaka z Czêstochowy, w lecie 1944 r. Z³apano go zaraz i powieszono. Rapportführer Jirzak wyznaczy³
wówczas do wieszania kol. Józefa Kisielewicza, sanitariusza i studenta medycyny. Kisielewicz p³aka³. Powiedzia³em SDG Peterkowi, ¿eby coœ poradzi³.
Pok³óci³ siê wtedy z Rapportführerem na placu i wieszania dokona³ Ukrainiec
Kazar (nr 10000). SDG stwierdzi³ zgon, a sanitariusze przynieœli zw³oki. W lipcu uciek³o 3 Rosjan, podobno oficerów. Wytropi³ ich, z pomoc¹ swego psa,
Blockführer Weiss i straszliwie pobitych i pogryzionych doprowadzi³ do obozu. Powieszono ich wtedy wszystkich razem. Obwieszeni tablicami z drwi¹cymi napisami, jak: „Hallo, Hallo, ich bin wieder da!”, musieli defilowaæ,
z orkiestr¹ na czele, pomiêdzy szeregami zebranych wiêŸniów. Potem ich powieszono i wtedy wiêŸniowie musieli defilowaæ przed szubienicami.
Tak¿e wczesnym latem 1944 brak³o jednego na apelu. Zarycza³y syreny
i rozpoczêto poszukiwania. Z jakiejœ szopy na terenie fabryki wyszed³ ledwo
trzymaj¹cy siê na nogach muzu³man. Po prostu zasn¹³ w szopie. Ale przecie¿
poszukiwano ju¿ uciekaj¹cego. Zabito go na miejscu, ¿eby siê nie oœmieszaæ
ledwo trzymaj¹cym siê na nogach „ausreiserem”. Poszatkowano go tak z pistoletów, ¿e sanitariusze Kisielewicz i Zió³kowski musieli go przynieœæ w worku, ¿eby siê nie rozlecia³ po drodze. Poniewa¿ w dodatku apel sta³ na placu,
musieli ca³¹ drogê transportowaæ go biegiem, aby „ceremoniom” sta³o siê zadoœæ. Poza tym by³y dwie ucieczki Cyganów niemieckich; jednego z³apano
tego samego dnia i zastrzelono, drugiego znaleziono po dwóch tygodniach
w domu pod Hamburgiem, przy akcji nielegalnego œwiniobicia. Dostarczono
go do obozu z du¿¹ waliz¹ wêdlin. Wêdliny zjedli SS-mani, a Cygana powieszono. Odwetów zbiorowych za ucieczki nie by³o. Tym niemniej ka¿da ucieczka
powodowa³a przed³u¿aj¹ce siê na szereg godzin stójki apelowe, nieraz w czasie deszczu i pod³ej pogody, oraz odwetowe zaostrzenie re¿imu obozowego,
zaostrzenie tempa pracy itd.
Na prze³omie stycznia i lutego 1944 r. powsta³a w rewirze polska organizacja RO. Za³o¿ycielami byli pisarz rewiru Stanis³aw Targowski z Warszawy,
oficer rezerwy i organizator ruchu oporu w Warszawie, oraz Feliks Jêdrzejak
z Radomie, major WP i szef oddz. org. RO w Radomiu. W dwa miesi¹ce póŸniej powsta³a tak¿e rosyjska komórka RO, równie¿ zorganizowana w rewirze.
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Za³o¿y³ j¹ lekarz rosyjski Grisza Pietrow, przy wspó³udziale kierownika warsztatu szewskiego Saszki i Iwana, obydwóch jeszcze z pierwszej grupy jeñców
radzieckich z jesieni 1941 r. Tak wiêc przysz³o mi ochraniaæ obie grupy, w interesie szpitala i chorych. Pocz¹tkowo obie grupy dzia³a³y niezale¿nie, potem
przez pewien czas mia³y miejsce wspólne rozmowy. Omawiano nawet ewentualnoœæ wspólnego uderzenia na bramê i druty. Potem jednak powsta³y rozbie¿noœci, co ma byæ po ewentualnym szczêœliwym uwolnieniu siê. Ka¿dy
ruch polityczny na wolnoœci mia³ swoje odbicie i w obozach. Niby jednoczyli
siê ludzie o ró¿norodnym obliczu politycznym, ale ka¿dy myœla³ po swojemu.
Nie by³o szczeroœci, st¹d nie by³o te¿ jednoœci. Dzisiaj to ju¿ historia i nie ma
potrzeby ukrywania tych faktów.
Sytuacja obozu ma³ego, jakim by³ Dyhernfurth II nie by³a ³atwa. Oko³o
pó³tora tysi¹ca ludzi, w tym co najmniej 1/3 niezdolna do jakiegokolwiek dzia³ania i tyle¿ wyniszczonych ¯ydów. Oko³o 400 Polaków i oko³o 200 Rosjan
jako tako siê trzymaj¹cych. Ponadto co najmniej 600 chorych, niezdolnych do
jakiegokolwiek dzia³ania. A stra¿ SS, co najmniej 200 uzbrojonych po zêby
SS-manów. W obozie nie by³o ¿adnej broni. Kilkadziesi¹t ³opat, parê kilofów,
mo¿e kilka m³otków i siekier po warsztatach. Zatem wszelkie rozwa¿ania by³y
raczej teoretyczne i tylko na wypadek jakiejœ niespodziewanej eksterminacyjnej napaœci. Niepodpiwniczone, bez strychów bloki nie dawa³y mo¿liwoœci
jakiejkolwiek kryjówki. Do³y szambo, które by³y podstaw¹ kanalizacji obozowej by³y tak zagazowane, ¿e by³o niepodobieñstwem szukaæ tam nawet kilkuminutowego schronienia.
Tymczasem SS-mani wêszyli i prowokowali. Krawiec Galbas zg³osi³, ¿e
przychodzi do niego jakiœ nowy SS-man, rzekomo pochodz¹cy ze Œl¹ska, i proponuje za przeróbkê ubrania parê pistoletów. Poradzi³em mu, ¿eby nie da³ siê
prowokowaæ i wci¹gaæ w rozmowy, ale zapowiedzia³ mu, gdyby siê jeszcze
pojawi³, ¿e natychmiast zg³osi o tym komendantowi i zabroni³em mu przez
pewien czas przychodziæ do szpitala. Tak siê te¿ sta³o. Kiedy go spotyka³ póŸniej, to ten SS-man, o imieniu Paul, œmia³ siê mu w twarz.
Byliœmy powa¿nie zaniepokojeni. Chodzi³o przede wszystkim o chorych,
tymczasem nie wszyscy byli jednakowo ostro¿ni. Dzielili skórê na chodz¹cym jeszcze po lesie niedŸwiedziu, ba, nawet rozdawali ju¿ ciep³e posadki.
Do rewiru przychodzi³o absolutnie za du¿o ludzi niechorych. Wpadliœmy wtedy
na pomys³, aby chocia¿ w niedziele urz¹dzaæ w szpitalu, w pokoju zabiegowym, coœ w rodzaju swoistych wieczorynek kulturalno-rozrywkowych. Organizatorem zosta³ niezast¹piony Andrzej Kordaszewski „Krzywonos”.
Program by³ bardzo urozmaicony i tak dobierany, ¿eby brali udzia³ Polacy,
Rosjanie i ¯ydzi. Oto parê sta³ych punktów programu. Ró¿ne utwory na skrzypce oraz akompaniament piosenek – dentysta Ungier. Przyprowadza³ on ze sob¹
kantora synagogi w Sosnowcu o piêknym wyszkolonym g³osie. Œpiewa³ przepiêkne wersety biblijne z Thorah, pieœñ mi³osn¹ z „Pieœni nad pieœniami” kró154
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la Salomona oraz w³asne utwory w jêzyku hebrajskim, jak np. o wypêdzeniu
w nocy ¯ydów z Sosnowca lub te¿ na znan¹ niemieck¹ nutê piosenkê „Mein
Vater war Jude und Jude bin ich”. Do dziœ dŸwiêcz¹ mi w uszach te melodie
pe³ne ekspresyjnego ¿alu do œwiata. Nasz sanitariusz z Radomia Antoœ Bujalski te¿ mia³ piêkny operowy g³os. Œpiewa³ równie¿ w jêzyku rosyjskim. Jego
repertuar to: „O Kolombino”, „Ja siê czujê w twych ramionach taka ma³a”,
„Tatiana” i popisowy numer „Lubczyk, ciupczyk...” Adam Dzierwa z komanda instalatorów wod.-kan. szed³ z nim w zawody. Adam œpiewa³ ariê z kurantami i piêknie deklamowa³ „Pana Tadeusza”. Popisowym numerem Mariañskiego by³o sprawozdanie radiowe z meczu bokserskiego w jêzyku angielskim,
którego nota bene Zbysio nie zna³. Czasem wystêpowa³ Krzywonos z piêknymi góralskimi bajdami. Czasem by³y opowiadania i wspomnienia Dziubka,
Ha³aszyñskiego i Ha³gasa. By³y te¿ i œpiewy chóralne, polskie i rosyjskie, ludowe i wojskowe, a wiêc o ¿o³nierzu, co szed³ borem lasem, serce w plecaku,
tritankista, jab³oni i gruszi, Stienka Razin i wiele ró¿nych innych. By³o to bardzo pomys³owe pokrycie licznych zebrañ i odwiedzin w rewirze, no i oczywiœcie niczym specjalnym groziæ nie mog³o i jakoœ nie by³o wpadki. By³o przy
tym trochê weso³oœci, kole¿eñstwa, przywracania wiary w siebie i w ludzi.
Ungier chêtnie grywa³ wieczorami na skrzypcach w salach chorych. Chorzy
lubili jego odwiedziny. W salach chorych poza tym odbywa³y siê zbiorowe
mod³y i praktyki religijne, jak to zawsze w szpitalach w obliczu nieuchronnej
œmierci. Na ogó³ nikt nas nie niepokoi³, wpadek nie by³o. Jirzak zna³ mnie
jako wariata i rewir raczej omija³.
Poza rewirem by³y jeszcze inne oœrodki ¿ycia kulturalnego. Najczêœciej
spotykano siê w bloku 17, u Zeichnerów. Tam prym wodzi³, zmar³y niedawno
we Wroc³awiu, in¿. W³adys³aw Majewski (nr 8464). Poza tym brali udzia³:
Józef Kosiñski (8747), Stanis³aw Szolc (17766), Czechowicz, Stebelski, Kubacki, Kilian, Brzask i inni. Tam by³o ko³o œciœle zamkniête i nie zaproszonych nie przyjmowano. Prowadzono dyskusje historyczne, wyg³aszano referaty na tematy ad hoc wybrane, rozprawiano o literaturze, deklamowano.
Tam w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1944 r. odby³y siê, za zgod¹ komendanta, polskie jase³ka, zorganizowane jako wieczór kolêd, inscenizowane przez
naszego Krzywonosa z rewiru. Wieczór zacz¹³ siê od niemieckiej kolêdy „Stille Nacht”, potem by³y kolêdy polskie, a potem, kiedy znudzone w³adze wysz³y, zaczê³y siê b³yskawiczne polskie jase³ka. Herod podobny by³ do SS-mana
Schneidera, a kolêdy by³y coraz g³oœniejsze, tak ¿e wreszcie wpad³ Jirzak z Weissem i z psem, i rozpêdzili wszystkich.
W ma³ym naszym obozie oœrodkiem najczêœciej nawiedzanym by³a obozowa kantyna, prowadzona przez Drabka, któremu bardzo czêsto pomaga³ zakwaterowany u niego Abramowicz. W okolicy kantyny i w kantynie by³a istna tandeta obozowa. Tam mo¿na by³o coœ kupiæ i sprzedaæ. Tam mo¿na by³o
dowiedzieæ siê, co s³ychaæ w œwiecie i na frontach, kiedy koniec wojny, jakie
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s¹ nastroje w Berlinie. Tam mo¿na by³o wys³uchaæ plotki, a czasem i puœciæ
samemu plotkê, która podtrzymywa³a na duchu. Tam mo¿na by³o zobaczyæ
jak komendant dzieli paczki ¿ywnoœciowe dla tych, co jeszcze je otrzymuj¹.
To bardzo ciekawe zobaczyæ jak wygl¹da chleb domowy, topiony smalec czy
sucha kie³basa.
Od pocz¹tku kwietnia lub maja wprowadzono tzw. premienscheiny, czyli
nagrody za pracê, przyznawane co 10-14 dni. Wiadomo, ¿e i obóz, i fabryka
zarabia³y na nas krocie, wiêc te groszowe wyp³aty pomaga³y jedynie sprzedawaæ najgorsze i zepsute ich towary. Premie zreszt¹ by³y bardzo niskie, od pó³
marki do 3-4 marek na 2 tygodnie dla specjalistów. W ró¿nych obozach by³y
one ró¿ne. W niektórych np. imitowa³y ma³e banknoty. W Dyhernfurth II mia³y
one wygl¹d kolorowych bloczków, wielkoœci 4 x 8 cm z napisem 50 Pfenig,
1, 2, 3 Bonenmark, pieczêtowane piecz¹tka obozow¹, ale chyba z nadrukiem
KL Gross-Rosen – Lager Dyhernfurth. Papier by³ tak pod³y, ¿e ju¿ przy dalszych wyp³atach pêka³. Mo¿na by³o za to kupiæ w kantynie papierosy, najczêœciej jugos³owiañskie drava, czasem czeskie, ró¿ne octowe buraczane sa³atki,
po których nasila³y siê biegunki, czasem p³yn w rodzaju naszego podpiwku,
nazywany szumnie Fliegerbier, grzebyki, lusterka. Dla ¯ydów, którzy nie otrzymywali ¿adnych pieniêdzy, niewiele to znaczy³o, bo otrzymywali najni¿sze
stawki, a poza tym i tak pieni¹dze zabiera³ im blokowy albo kapo. Ja te¿ nie
mia³em ju¿ pieniêdzy na koncie, bo przesta³em je otrzymywaæ, jak i pocztê
w ogóle, ale mimo ¿e by³em traktowany jako specjalista, te¿ nie wystarczy³oby to nawet na papierosy. Mnie jednak „tytoniowo utrzymywa³” po kole¿eñsku Drabek. Ci¹gle mi wpycha³ papierosy, za które nie mia³em czym p³aciæ.
Oczywiœcie, nie wszyscy brali udzia³ nawet w takim ¿yciu codziennym
obozu. Wiêksza czêœæ wygl¹da³a i wys³uchiwa³a gongu, aby móc przespaæ
jeszcze jedn¹ noc i chocia¿ przez te parê godzin snu zapomnieæ o tym œmierdz¹cym i bagnistym dnie œwiata, na którym siê teraz znalaz³a. Ogó³ ¿y³ na co
dzieñ w koszmarze terroru, strachu, g³odu i nêdzy.
Trwoga i œmieræ w 1944 r. przenios³y siê do ma³ych obozów, zw³aszcza
komand czysto ¿ydowskich i mieszanych, i tam zbiera³y najwiêksze krwawe
¿niwo. Po blokach s³ysza³em przeraŸliwie smutn¹ pieœñ. Nie zapamiêta³em jej
wtedy. Po wojnie przys³a³ mi jej tekst kolega Marian Ho³ub z Jeleniej Góry
(nr 23175). On te¿ j¹ œpiewa³ u nas na szonungu. On na tej drodze straci³ ojca
i brata. Jest w tej pieœni ból, rozpacz i beznadzieja tych, którzy dobiegali ostatnich dni w g³odzie i poni¿eniu. Nie wiem, gdzie powsta³a ani kto by³ jej autorem. Nie s³ysza³em jej w innych obozach.
Drutami otoczony skrawek œwiata
Gdzie ludzie tylko numerami s¹,
Gdzie brat spodlony gnêbi swego brata,
A œmieræ koœcista wyci¹ga sw¹ d³oñ.
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Tu tyle krwi i ³ez pociek³o,
Tu z bólem budzisz siê ze snu,
¯e gdy zapyta ktoœ gdzie piek³o,
Ty œmia³o odpowiedz mu.
P³on¹ ogniska w krematorium,
Spalanych cia³ w kr¹g cuchnie sw¹d,
Cierniowej drogi ¿ycia kres i znoju,
A mo¿e i piekielnych m¹k.
Mogi³y nie bêdziesz mieæ mój przyjacielu,
Popio³y Twe rozwieje wiatr,
Bezpomny zginiesz jako jeden z wielu,
o których ju¿ zapomnia³ œwiat.
Rok 1944 by³ rokiem, w którym ci¹gle siê coœ dzia³o. By³ dla nas rokiem
denerwuj¹cego oczekiwania. Ju¿, ju¿ zdawa³o siê czasem, ¿e wojna ma siê ku
koñcowi, i znowu nic nie wychodzi³o.
20 lipca, dzieñ zamachu na Hitlera, mia³ i u nas w obozie swoje odbicie.
Tego dnia po po³udniu, gdzieœ miêdzy 14 a 15 godzin¹, nagle zawy³y d³ugo
syreny i wszystkie komanda zaczê³y pospiesznie wracaæ do obozu. Pospiesznie odliczono ich na bramie i zamkniêto bramê. Zatoczono pod bramê hiszpañskie koz³y z drutu kolczastego. Wieczorem wydano z kuchni kolacjê i znów
zamkniêto bramê. Apelu nie by³o. Na wie¿e wesz³y podwójne stra¿e. Bramê
obozu zabezpieczono dodatkowo cekaemem. I tak by³o przez dwa dni. Tylko
wydawano jedzenie, apeli nie by³o, SS-mani nie wchodzili do obozu. Gubiliœmy siê w domys³ach. Myœleliœmy, ¿e gdzieœ w okolicy zdarzy³ siê jakiœ desant. Nikt nic nie wiedzia³. Fronty by³y jeszcze, wed³ug naszych wiadomoœci,
daleko. Trzeciego dnia, tj. 23 lipca, wszystko wróci³o do normy. Przyszed³
tak¿e nasz SDG Peterek. Sta³em ko³o niego w bramie rewiru, czekaj¹c kiedy
odejdzie na plac apelowy i zapyta³em: Unterscharführer, was ist da gewesen?
Odpowiedzia³ mi wzburzonym g³osem: Mensch! Attentat auf den Führer! Nie
mog³em wytrzymaæ i zapyta³em jeszcze: Und ist jemand caputt? Wstrz¹sn¹³
siê ca³y, zaczerwieni³, wyrwa³ pistolet z kabury i wrzasn¹³: Du Schweinhund!
Jeszcze s³owo na mojego kochanego Führera, a zabijê ciê na miejscu. T³umaczy³em siê zdenerwowany: Ja przecie¿ niczego nie powiedzia³em, pyta³em
tylko o zamachowca. Zmitygowa³ siê i w³aœciwie zrozumia³, ¿e nie mia³ siê
czego czepiaæ, schowa³ pistolet, ale odgra¿a³ siê: Ju¿ ja ciê znam, ju¿ ja wiem,
co ty chcia³eœ powiedzieæ! Zaraz po apelu idê do komendanta i zameldujê mu
wszystko. On was ju¿ nauczy!
Mia³em porz¹dnego stracha. W³aœciwie nic nie powiedzia³em, ale i œwiadków nie mia³em. Wieczorem czeka³em z niecierpliwoœci¹ na kolegê Stanis³aw157
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skiego. Pyta³em, czy by³ Peterek u komendanta. Tak, by³, o coœ siê k³ócili z komendantem, ten kaza³ mu przynieœæ œwiadectwo lekarskie, ale nie wiedzia³,
o co chodzi³o. Tymczasem przez dwa dni Peterka nie by³o. Zastêpowa³ go
jakiœ Blockführer. Dopiero po dwóch dniach dowiedzia³em siê, ¿e Peterek mia³
wyjechaæ na trzy miesi¹ce na kurs sanitarny. Ma podobno chor¹ matkê. Dostarczy³ œwiadectwo lekarskie i kurs mu prze³o¿ono. Odetchn¹³em. Od tego
czasu bardzo siê go wystrzega³em. Nie wdawa³em siê z nim w ¿adne rozmowy. On te¿ jakoœ by³ zawsze bardzo urzêdowy i niewiele mog³em przez niego
za³atwiæ. Matka jego rzeczywiœcie chorowa³a na kamicê w¹trobow¹, a mia³a
ju¿ ponad 80 lat. Wiedzia³em o tym, bo przed kilkoma tygodniami udziela³em
jej porady w niedzielê, gdy przyjecha³a do syna.
Pod koniec lipca zaczê³y siê doœæ czêste naloty na Wroc³aw. Zaczyna³y siê
po zapadniêciu zmroku i trwa³y nieraz ponad godzinê. Oznaczano wtedy jakieœ okolice czerwonymi choinkami na spadochronach, widocznie tam gdzieœ
musia³y byæ te¿ obozy. By³y to wspania³e widowiska na niebie, co dodawa³o
nam otuchy. Œwiat³a krzy¿uj¹cych siê reflektorów, setki wybuchów pocisków
tworzy³y piêkne obrazy.
We wrzeœniu 1944 r. nast¹pi³a kapitulacja w³oskiego rz¹du gen. Badoglio,
i pierwszy upadek Mussoliniego. SS-mani byli wœciekli, nie kryli tego faktu
i strasznie wygra¿ali siê W³ochom. Myœmy im ob³udnie wspó³czuli i œmialiœmy siê w duchu. Parê dni póŸniej, zaraz po rannym apelu, doprowadzono do
naszego obozu oko³o 1500 cywilnych robotników w³oskich i oko³o 500 W³oszek, i po kolei przeprowadzano ich przez ³aŸniê i dezynfekcjê. Zebrano wszystkich fryzjerów z bloków oraz naszych sanitariuszy do pomocy, do spryskiwania cuprexem. Najpierw za³atwiano kobiety. Poszed³em tam na chwilê, skontrolowaæ jak pracuj¹. Wszystkich ludzi rozebrano do naga. Ubrania oddano do
dezynfekcji. Mê¿czyŸni czekali na dworze, na placu apelowym, a kobiety za³atwiano w ³aŸni. Byli to robotnicy cywilni, którzy mieli byæ gdzieœ umieszczeni, w jakimœ obozie. Wszystkich strzy¿ono maszynkami pod pachami
i w okolicy ³onowej. Miêdzy szeregami nagich kobiet przechadza³ siê nasz
komendant Brauer i kijkiem, który mia³ w rêce, potr¹ca³ kobiety po piersiach
i w okolicy ³onowej. Zaczepiona w ten sposób pewna W³oszka, naplu³a mu
w twarz i g³oœno coœ krzycza³a. Stary chwyci³ za pistolet, zrobi³ siê straszny
wrzask kobiet, wiêc schowa³ pistolet i pra³ kijem gdzie popad³o. Potem kaza³
wyrzuciæ wszystkie kobiety na dwór i tam na widoku publicznym dalej je za³atwiaæ. Po k¹pieli odesz³y na plac apelowy i tam, po jednej stronie placu,
sta³y nago do wieczora, czekaj¹c na odzie¿, a po drugiej stronie stali nago
mê¿czyŸni. Odeszli dopiero przed apelem. Odprowadzono ich pod stra¿¹, ale
dok¹d nikt nie wiedzia³.
W paŸdzierniku przyby³ nam trzeci lekarz, dr Stanis³aw Mazurek z Katowic. Od kwietnia by³ ju¿ w Oœwiêcimiu. Przechodzi³ tam tyfus i biegunkê.
Straszliwie wychudzony. Bardzo sympatyczny. Ucieszy³ siê z towarzystwa,
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stosunków i zakwaterowania. Od razu wzi¹³ siê do roboty. Przejmuj¹c sprawy
wewnêtrzne i w miarê potrzeby sanitarne. Pracowa³o siê nam razem bardzo
dobrze. Dowiedzia³em siê od niego wiele rzeczy o Oœwiêcimiu, od których
resztki w³osów staj¹ dêba. Unika³ SDG, nie chcia³ z nim rozmawiaæ, twierdzi³, ¿e nie rozumie po niemiecku. Uprzedzi³em go, ¿e Peterek rozumie te¿ po
polsku, ale siê z tym kryje. Bardzo zaprzyjaŸnili siê ze Staszkiem Czarnkiem
i stale rozmawiali o medycynie. By³ schorowany i nasz aptekarz ci¹gle coœ
wyszukiwa³ dla niego w aptece.
W listopadzie zima zapanowa³a ju¿ na dobre. Zimno, mróz i doœæ du¿o
œniegu. Pewnej nocy zbudzi³ mnie straszny wrzask i niemieckie wymyœlania
w umywalni. Wpad³em tam natychmiast. W umywalni zasta³em Blockführera
Schneidera rozebranego do naga. Na miednicy mia³ nalany czysty stê¿ony
lizol i tym siê ca³y wysmarowa³ z powodu wszy ³onowych. Wciera³ dobrze,
bo by³ straszliwie ow³osiony, a teraz krzycza³, ¿e go wszêdzie strasznie piecze. Przerazi³em siê. Skóra wyraŸnie zbiela³a i by³a oparzona, zw³aszcza pod
pachami i na genitaliach. Porwa³em wê¿a gumowego i pod³¹czy³em do kranu
z zimn¹ wod¹, bo w nocy nie by³o ju¿ ciep³ej wody, i zacz¹³em go polewaæ.
Teraz by³ dopiero wrzask, bo woda by³a lodowata. Przynios³em ca³¹ paczkê
ligniny i wiadro maœci tranowej. Wysuszy³em go i ca³ego grubo nasmarowa³em maœci¹, i po kolei zacz¹³em banda¿owaæ od stóp do g³owy. Teraz dopiero
dowiedzia³em siê, jak to siê sta³o. Przyszed³ w nocy do rewiru. Spotka³ jakiegoœ ma³ego i drobnego blondyna i za¿¹da³ coœ gegen Filzläuse. Tamten powiedzia³ mu, ¿e za drzwiami w Waschraumie stoi cuprex w butli. Wzi¹³ wiêc
butlê, nala³ do miednicy, rozebra³ siê i naciera³. Wiedzia³em, ¿e tam nigdy nie
by³o cuprexu, ale postawi³em tam zaraz butlê i pokaza³em Schneiderowi, ¿e
pomyli³ butle, bo nie odczyta³ napisu. Okry³em go p³aszczem, zabra³em na
rêkê jego ubranie, pas z pistoletem i poszed³em odprowadziæ go do SS-rewiru. Na bramie wachman by³ przera¿ony. Pyta³ Schneidera, co siê sta³o, ale ten
niewiele mu powiedzia³, tylko, ¿e przypadkowo siê oparzy³. Poszliœmy do SSrewiru, oddalonego oko³o 100 metrów. Zbudziliœmy Peterka. Nie wiedzia³, co
ma robiæ. Poradzi³em mu, ¿eby da³ zastrzyk morfiny, i koniecznie odstawi³
Schneidera do szpitala. Dzwoni³ do komendanta i prosi³ o auto. Przyjecha³o
dopiero po oko³o pó³ godziny. Tymczasem przewinêliœmy chorego, bo nasze
opaski papierowe ju¿ popêka³y i ca³y opatrunek spada³. Kiedy auto podjecha³o, SDG kaza³ mi jeszcze posprz¹taæ SS-rewir i iœæ do obozu. Tak te¿ zrobi³em. Kiedy skoñczy³em, nagle zda³em sobie sprawê, ¿e przecie¿ jestem sam
w nocy poza bram¹. Na krzeœle powieszony by³ odœwiêtny mundur SDG.
W przedpokoju zapasowa czapka i pas. Na stoliku nocnym pistolet. W sieni
sta³ motorower NSU 125, zapalany krêceniem peda³ów. Przebra³em siê momentalnie. Przegl¹dn¹³em w lustrze. Do rana mo¿na kawa³ek podjechaæ. Ale
co potem? Nie wiedzia³em, gdzie stoi front. Jeszcze na pewno ca³a rodzina
jest w zasiêgu Niemców. Matka i rodzeñstwo w domu. Zabior¹ i wykoñcz¹,
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teraz pod sam koniec wojny. A co w obozie z kolegami? Na pewno bêd¹ siê
te¿ mœciæ. Nie mam prawa tego robiæ! Absolutnie nie mam prawa. Tak siê
namyœla³em, rozebra³em siê i znów ubra³em, ale rozs¹dek przewa¿y³. I znów
zrobi³em g³upstwo. Po prostu nie zda³em sobie sprawy, ¿e samemu nie wolno
mi teraz wracaæ, ¿e powinienem czekaæ do powrotu SDG. Dopiero kiedy zobaczy³em przera¿on¹ twarz wachmana w okienku, kiedy siê zameldowa³em
do obozu, zrozumia³em co siê sta³o. Dobrze, ¿e wachman by³ powiadomiony
o wypadku i nie strzeli³, kiedy mu zameldowa³em, ¿e odprowadza³em chorego Blockführera do SS-rewiru. Postawi³ mnie pod œcian¹ i zadzwoni³ do komendantury. Meldowa³, pytaj¹c co ma robiæ. Kazano mu wpuœciæ mnie do
obozu. Kiedy wróci³em, by³em mokry z wra¿enia lub ze strachu. Zasn¹³em
jednak momentalnie. Nie budzono mnie nawet do apelu. SDG nie rozmawia³
na ten temat. Tylko po paru dniach komendant, przechodz¹c, zawo³a³ mnie
i powiedzia³: „No, mia³eœ du¿o szczêœcia, ale trafi³eœ na g³upiego wachmana,
co nie chcia³ zarobiæ urlopu”. Ja te¿ nie mia³em siê czym chwaliæ. Powiedzia³em sobie tylko, ¿e jeœli nie wrócê z obozów, to jestem sobie sam winien. Dwa
razy taka okazja siê nie zdarza. Dy¿ur tej nocy mia³ dr Mazurek. Po paru dniach
dopiero zapyta³ Peterek, co ten g³upi Schneider nawyczynia³ tej nocy. Powiedzia³em, ¿e pomyli³ butle i wysmarowa³ siê lizolem, a potem wrzeszcza³. Powiedzia³em mu, ¿e zostawi³ mnie samego z mundurem i motocyklem. Co by
by³o gdybym tak zwia³? By³by moim wspólnikiem. Speszy³ siê i powiedzia³:
„Halte Schnauze und erzähle kein Wort davon!“ Wiele jeszcze razy wymyœla³em sobie od durniów, zw³aszcza podczas ewakuacji. No, ale sta³o siê, widocznie nie mia³em w sobie ¿adnych zadatków na bohatera.
Schneider doœæ d³ugo by³ w szpitalu. Przed ewakuacj¹ wróci³ do obozu.
Podczas ewakuacji szed³ w g³ównym konwoju. Obserwowa³ go kolega Abramowicz. Podobno mu siê nawet chwali³, ¿e nikogo podczas tej drogi nie
zastrzeli³.
Na prze³omie listopada i grudnia Peterek któregoœ dnia oœwiadczy³, ¿e dziœ
wyje¿d¿a na 6 tygodni do Haveli na kurs dezynfektorów i gazowania. Oczywiœcie pomyœla³em, ¿e chodzi o gazowanie ludzi. Na jego miejsce przyby³
inny SDG, stary, oko³o 60-letni zreumatyzowany i sklerotyczny dziadek. Nikt
nie wiedzia³, jak siê nazywa. Nic go nie obchodzi³y sprawy rewirowe. Rzadko
zreszt¹ przychodzi³, bo czêsto chorowa³. Zastêpowali go w apelach inni
Blockführerzy. Nie znam jego zawodu, zna³ siê tylko na koniach. Szkoda by³o
siê do niego zwracaæ z czymkolwiek. Niczego nie za³atwi³. Ba³ siê wszystkich, i komendanta, i Rapportführera. Nic nie obchodzi³ go los ludzi. Podczas
ewakuacji wyraŸnie cieszy³ siê, kiedy do ludzi strzelano, choæ sam by³ zmarzniêty i ledwo laz³ ze zmêczenia. Podczas ewakuacji, w Œrodzie Œl¹skiej odnalaz³ mnie rano i wymyœla³, ¿e mu wiêŸniowie pokradli banda¿e papierowe
z torby dla podcierania; przyniós³ mi na pokaz kawa³ek banda¿a po podtarciu,
i pokazywa³ miejsce, gdzie to siê sta³o. Powiedzia³em mu, ¿eby siê odczepi³,
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bo tam miêdzy SS-manów nie móg³ wejœæ ¿aden wiêzieñ. Nie chcia³ jednak
pos¹dzaæ o to ¿adnego SS-mana. Zu frech bist du, zu frech – powtarza³.
W zimie nie mieliœmy ¿adnych wiadomoœci o sytuacji na frontach. Nie
wiedzieliœmy nic o rozpoczêciu ofensywy styczniowej. Niemcy chwalili siê
zatrzymaniem ofensywy na zachodzie, my, jak zwykle, nie wierzyliœmy, bo
nieweso³e mieli miny. S¹dziliœmy, ¿e raczej jest odwrotnie.
Noc z 15 na 16 stycznia 1945 r. sta³a siê dla nas prze³omem, który uœwiadomi³ nam, ¿e ju¿ nied³ugo do koñca. Ca³¹ noc od strony drogi dochodzi³ nas
jakiœ szum, jakiœ ruch i jakieœ niepokoj¹ce odg³osy. Zbudzi³ mnie w nocy Targowski twierdz¹c, ¿e Niemcy ju¿ uciekaj¹. Rano zobaczyliœmy na drodze paniczn¹ ucieczkê ludnoœci cywilnej. By³y to przewa¿nie kobiety, dzieci, starzy
ludzie. By³ to œrodek ostrej zimy. Du¿o œniegu i mróz oko³o 15 stopni. Uciekano na saniach, wozach konnych, z ca³ym dobytkiem, i pieszo z wózkami
rêcznymi, dzieciêcymi, tobo³kami i torbami. Uciekali w pop³ochu, tak jak my
w 1939 roku, ale w dodatku w zimie. Wszyscy o¿yli. Ludzie p³akali z radoœci,
¿e to ju¿ koniec siê zbli¿a, ¿e nasza wolnoœæ tu¿, tu¿. Po pierwszej nocy widziano jak zbierano po fosach dzieciêce trupy zamarzniête i porzucone w œniegu. Najlepiej mo¿na to by³o obserwowaæ z 1 bloku m³odzie¿owego, z pierwszego piêtra. Nasz kapo Dziubek ci¹gle tam chodzi³ i przynosi³ coraz to nowe
„komunikaty”.
Po po³udniu i nastêpnego dnia miny nam nieco zrzed³y. Zobaczyliœmy pêdzone pod wojskowym konwojem oddzia³y i grupy jenieckie, gdzie nawet nie
wszyscy mieli p³aszcze. Widzia³em ledwo id¹cych jeñców radzieckich i francuskich, w charakterystycznych letnich kepi i letnich mundurach. Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e my takiej ewakuacji nie wytrzymamy. Taka paniczna
ucieczka trwa³a 4 lub 5 dni. Codziennie rano na tym ma³ym odcinku szosy,
widocznym z obozu, zbierano po kilka zw³ok. Potem widzia³o siê ju¿ tylko
pojedyncze osoby lub pojedyncze rodziny, i szosy opustosza³y. Raz tylko by³em ogl¹daæ to z 1 bloku. Potem zaj¹³em siê prac¹, wiadomoœci przynosili inni.
Od 16 stycznia usta³a praca komand roboczych. Apele odbywa³y siê nadal
rano i wieczorem, ale by³y szybkie, sprawne, bez krzyku i bez szykan. Jedzenie sta³o siê nieco lepsze, w ka¿dym razie nieco obfitsze ni¿ dotychczas. Od 20
lub 21 stycznia nocami i wieczorami s³ysza³o siê dalekie dudnienie salw artyleryjskich. Na wie¿ach by³y podwojone stra¿e, a przed bram¹ zaci¹gano ka¿dorazowo hiszpañskie koz³y. Ko³o wachstuby na noc te¿ ustawiano karabin
maszynowy. Ludzie zbierali siê w grupach i dyskutowali. Nie by³y weso³e ich
twarze. Jedni mówili o wygazowaniu nas, inni o zamkniêciu w bunkrach i wysadzeniu, jeszcze inni mówili o ewakuacji. Nie by³o w obozie ¿adnych mo¿liwoœci ukrycia siê. Podnosiliœmy z Dziubkiem nakrywy szambo. By³y przepe³nione i straszliwy cuchn¹cy odór, nie do wytrzymania. Pewna utrata przytomnoœci i utopienie w kloace.
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Stan obozu wynosi³ oko³o 2400 ludzi, w tym co najmniej 600 chorych.
Trudno by³o uchwyciæ w³aœciwy stan rewiru. Trwa³a ci¹g³a wymiana miêdzy
blokami i rewirem. Rodziny i koledzy odnajdywali siê i gromadzili w grupach
na tych samych blokach. Wszyscy przygotowywali siê do drogi. Naprawiali
ubrania i buty. Zbierali wszelkie szmaty i papiery i podszywali pod ubrania,
aby je ociepliæ. 22 stycznia ocenia³em stan rewiru na co najmniej 600 ludzi.
Prawie wszêdzie widzia³o siê po dwóch ludzi w ³ó¿ku. S³absi z bloków sami
k³adli siê w rewirze, wyszukuj¹c swych chorych kolegów. Zawsze w grupie
jest raŸniej. Te ostatnie dni by³y bardzo denerwuj¹ce. Zmieni³ siê wyraŸnie
stosunek SS-manów do nas. Na podstawie ich zachowania mo¿na by³o s¹dziæ,
¿e chodzi im o ³agodzenie nastrojów. Podwojone stra¿e, hiszpañskie koz³y nie
budzi³y radoœci. Wszyscy nagle wygrzecznieli. Nawet sam komendant Brauer, mimo mrozu i niepogody, przychodzi³ do obozu, przystawa³ przy grupach
wiêŸniów, rozmawia³ z nimi bardzo uprzejmie, czêstowa³ papierosami z eleganckiej papieroœnicy. Pociesza³ ich, ¿e ju¿ nied³ugo skoñczy siê wojna i bêd¹
zwolnieni do domów. On te¿ cieszy siê z tego bardzo, zreszt¹ zawsze dawa³
tego dowody i by³ dla nich wyj¹tkowo sprawiedliwy.
Wieczorem 22 stycznia Brauer przyszed³ do rewiru. Przyniós³ i postawi³
na stole butelkê czerwonego wina. Nala³em mu zaraz pe³n¹ szklankê. Pi³
spokojnie, to znaczy wino dobre. Koledzy tymczasem powychodzili z izby
zabiegowej. Zacz¹³ wypytywaæ o stan chorych, o stan liczebny rewiru, jakie
nastroje, jak siê czuj¹. Powiedzia³em mu wrêcz, ¿e tak jak siê czuj¹ g³odni
i konaj¹cy. Ale to nie jest teraz najwa¿niejsze. Proszê nam powiedzieæ, co
zamierzacie z nami zrobiæ; ludzie opowiadaj¹ ju¿ wiele wersji i obawiaj¹ siê
wyniszczenia. Zmiesza³ siê, nie spodziewa³ siê takiego pytania. Ach, das ist
alles Quatsch! (To wszystko bujdy!). Ju¿ trzy dni temu otrzyma³em rozkaz
ewakuacji do Gross-Rosen, ale nie mog³em tego wykonaæ, bo nie mam wagonów kolejowych, a pieszy marsz by³by bardzo wyczerpuj¹cy... Wzrokiem
bada³ moj¹ reakcjê, i ci¹gn¹³ dalej, ¿e chêtnie przekaza³by ten ca³y obóz
Ruskim, gdybyœmy tylko poprzez swoje organizacje mogli zapewniæ mu bezpieczeñstwo... Chytry, stary lis, ju¿ prawie bez zêbów, a jeszcze by gryz³,
jeszcze mu siê œni wykrywanie organizacji w obozie. Mierzyliœmy siê wzrokiem. Panie komendancie, o tym proszê rozmawiaæ z Rosjanami, có¿ my,
Polacy, mo¿emy o nich wiedzieæ. Na pewno oni nie bêd¹ nas pytaæ, bêd¹
pytaæ swoich. Myœlê, ¿e mo¿na by zebraæ rosyjskich wiêŸniów i porozmawiaæ z nimi. Nie s¹dzê, aby zag³ada takiej licznej grupy ludzi, jak nasza, pod
samym frontem by³a rozwa¿n¹. W ka¿dym razie jest pan ¿o³nierzem. By³
wyraŸnie niezadowolony. Also vorläufig alles bleibt auf der Stelle (Wszystko tymczasem pozostaje na miejscu) – powiedzia³ i poszed³. Powtórzy³em
natychmiast ca³¹ rozmowê Targowskiemu i Jêdrzejakowi. Byli tego samego
zdania. Chce wysondowaæ opiniê, a przy okazji wyjœæ na bohatera. Nie wolno daæ siê sprowokowaæ.
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Nie wagonów mu jednak brakowa³o, lecz wojska. Tej nocy przyby³ nowy
oddzia³ SS. Z pierwszego piêtra naszych okien rewirowych, poprzez rzadki
sosnowy zagajnik, obserwowaliœmy jakiœ niezwyczajny ruch i krz¹taninê przy
koszarach SS. Coœ tam znoszono, chodzili z latarkami, s³ychaæ by³o g³osy, coœ
siê tam dzia³o. Tam mieszka³a ca³a za³oga stra¿nicza naszego obozu. 8 kompania wartownicza SS-Totenkopf z Gross-Rosen, licz¹ca 180-200 ludzi. Rano
okaza³o siê, ¿e oni ca³¹ noc zwozili i pakowali du¿e sanie, ³adowali na nie ca³y
swój dobytek, tobo³y, walizy, kufry, narty, skrzynie i ca³y sprzêt biurowy, maszyny do pisania itd. Do rana przygotowali kilka du¿ych ch³opskich sañ do
ci¹gniêcia przez ludzi. Do ka¿dych sañ doczepionych by³o po 10-15 szelek
z lin i powrozów.

Ewakuacja do Gross-Rosen
Rano 23 stycznia, natychmiast po gongu rannym, zaczêto wydawaæ z kuchni
kot³y zupy na œniadanie. Rewir pobiera³ zawsze na samym koñcu. Któryœ z naszych sanitariuszy wróci³ i opowiada³, ¿e za wachsztub¹ stoi masê wojska.
Pobieg³em tam. Rzeczywiœcie, na koñcu drogi wychodz¹cej z obozu, tu¿ za
drutami sta³ w dwuszeregu oddzia³ SS-manów w he³mach i rynsztunku bojowym. Nasi sanitariusze czekali jeszcze przed bram¹ na pobranie œniadania,
które wydawano w kolejnoœci blokowej.
Nagle od bramy odezwa³ siê ponownie gong. Rozleg³y siê wo³ania do natychmiastowej zbiórki i wychodzenia. „Das ganze Lager blockweise antreten
und blockweise ausmaschieren!“ Przerwano wydawanie jedzenia. Równoczeœnie od strony bramy do obozu wpad³y szeregi uzbrojonych, przygotowanych
tam SS-manów, wrzeszcz¹c, bij¹c i strzelaj¹c. Rozbiegli siê natychmiast ³añcuchem wzd³u¿ drutów, otaczaj¹c wszystkie bloki. Wróci³em z sanitariuszami
biegiem do rewiru. Po drodze widzia³em ju¿ niektóre bloki zebrane w szyku
marszowym. Staliœmy w grupie, prawie wszyscy sanitariusze, przed rewirem,
nie wiedz¹c co robiæ. Chorzy nie mieli ubrañ ani butów, co najmniej po³owa
by³a niechodz¹ca. Wtedy przybieg³ goniec od bramy, wzywaj¹c mnie natychmiast do komendanta Brauera.
Zasta³em go przy bramie, w grupie 3 oficerów Wehrmachtu. Nie rozpozna³em ich stopni, bo przyjechali motocyklem z przyczep¹ i byli mocno oœnie¿eni. W ka¿dym razie musieli byæ starsi rang¹, bo nasz Lagerführer podskakiwa³ co chwilê na bacznoœæ i powtarza³: Jawohl! Jawohl! Z urywków wykrzykiwañ zrozumia³em, ¿e by³o umówione, ¿e do rana obóz bêdzie opró¿niony,
tymczasem zasz³a zw³oka. W bramie sta³ Rapportführer Jirzak z innymi SSmanami i odlicza³ wychodz¹cych. Zauwa¿y³em, ¿e oko³o po³owa ludzi mia³a
ze sob¹, pod pachami, zrolowane koce. Inni dopiero zapinali guziki, uzupe³niali ubranie i opatulali siê, bo za bram¹ widaæ by³o lekk¹ zadymkê. Sta³em na
boku, nie chc¹c przeszkadzaæ komendantowi w rozmowie. Zauwa¿y³ mnie,
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wiêc siê zameldowa³em. Natychmiast zebraæ wszystkich sanitariuszy i wychodziæ! Do³¹czyæ do ostatniej kolumny! – powiedzia³. Zapyta³em, co mam
robiæ z chorymi. – Zostawiæ wszystkich! Nic im siê nie stanie, wyznaczyæ
tylko spoœród chorych jakichœ kilku dy¿urnych! Aber schnell, schnell! Sofort
ans Tor! (Ale szybko, szybko! Natychmiast do bramy!).
Natychmiast zebra³em sanitariuszy. Powtórzy³em im, co widzia³em. Powiedzia³em, ¿eby sobie zabrali koce. Zapomnia³em przypomnieæ o torbach
sanitarnych, które ju¿ od kilku dni by³y przygotowane. Pospiesza³em i ponagla³em ich. Sam tylko wpad³em, zaci¹gn¹³em koc i ju¿ by³em na dole. Nie wszyscy siê zbiegli. Nie widzia³em ani Targowskiego, ani mgr. Or³owskiego, ani Jêdrzejaka, ani Ha³aszyñskiego, Kisielewicza, ani dentystów. Potem Ungiera,
dentystê, aptekarza Or³owskiego i sekretarza Targowskiego widzia³em w kolumnie. Wyszli zaraz na pocz¹tku z kolegami z bloków, inni pozostali z chorymi. Kisielewicz nie móg³ wyjœæ, mia³ na szonungu swego chorego ojca.
Oczywiœcie, w poœpiechu i zdenerwowaniu pozapominaliœmy o wszystkim.
Nikt nie zabra³ torby sanitarnej, tylko kilku mia³o koce, nikt nie zabra³ niczego do jedzenia. Wszyscy byli idealnie na czczo. Dopadliœmy bramy, kiedy
w³aœnie wychodzi³ ju¿ ostatni blok.
W bramie zatrzyma³ nas Rapportführer Jirzak. Podzieli³ nas na dwie grupy.
Pierwsza, z Dziubkiem i jednym SS-manem, mia³a przynieœæ zw³oki w skrzyniach z szosy, a druga, z Jirzakiem, obieg³a ca³y obóz pomiêdzy blokami i przywlok³a dwóch zabitych wiêŸniów. Jednego znaleziono ko³o 13, a drugiego ko³o
17 bloku. Skrzyniê przypchano po œniegu jak sanie. By³o w niej 5-6 zw³ok
z ostatnich dni, i nie sposób by³o j¹ unieœæ. Jirzak kaza³ nam to zakopaæ przed
barakiem warsztatów, gdzie ros³o kilka anemicznych sosen. Wyda³ nam z wêglarni przy kuchni kilka szufli wêglowych. Wtedy by³ kilkunastostopniowy
mróz ju¿ od ponad tygodnia. Ziemia by³a g³êboko zamarzniêta i bez kilofów
i szpadli nie mo¿na by³o nic zrobiæ. W pobli¿u by³y, wykopane w jesieni, rowy
przeciwlotnicze. Zauwa¿y³em je i kaza³em w tych rowach zasypaæ œniegiem
zw³oki zabitych. Jednak skrzynia nie mieœci³a siê do tych rowów. Nale¿a³o przedtem poszerzyæ rów. Skubaliœmy zamarzniêty piach za pomoc¹ szufli i ponowiliœmy próbê. Wtedy skrzynia uwiêz³a nam i nie mogliœmy jej ani wydobyæ, ani
zapchaæ g³êbiej. Zaproponowa³em, ¿eby wyj¹æ zw³oki ze skrzyni i pojedynczo
zakopaæ w œniegu. Jednak od bramy wezwa³ nas Jirzak do natychmiastowego
wychodzenia.
Porzuciliœmy wszystko i pobiegliœmy do bramy. Odliczono nas. By³o nas
w tej grupie dziesiêciu. Przydzielono nam trzech SS-manów i kazano biegiem
doganiaæ konwój. SS-manów tych nie znaliœmy. Dobrze, ¿e byli w bojowym
oporz¹dzeniu, to sami nie mogli zbyt szybko biec. Popêdzono nas na most
kolejowy. Tam nie by³o mostu drogowego, by³ tylko nieczynny ju¿ prom. Most
kolejowy by³ strze¿ony przez oddzia³y wojskowe, ale nie pamiêtam, czy to
by³ Wehrmacht czy SS. Po bokach mostu by³y chodniki wybite deskami, a œrod164
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kiem pod szynami by³y szerokie przeœwity. Widzia³em, ¿e Odra tylko przy
brzegach by³a zamarzniêta, w nurcie p³ynê³y ju¿ p³aty kry. By³o to chyba nastêpstwo œcieków chemicznych, bo têgi mróz trzyma³ ju¿ od doœæ dawna.
Za mostem skierowano nas w prawo, przez pola w kierunków wa³ów, po
œladach przemarszu naszych kolegów, na prze³aj przez pola. Bieg stawa³ siê
coraz wolniejszy, bo i towarzysz¹cy nam SS-mani ju¿ siê pomêczyli. Dopiero
za wa³ami rzecznymi zobaczyliœmy doœæ daleko przed nami konwój ewakuacyjny, rozci¹gniêty daleko, mo¿e na pó³tora do dwóch kilometrów. Takie rozci¹gniêcie powodowa³y przede wszystkim sanie ci¹gniête przez ludzi. Szli
na prze³aj przez pola i zagony. Nie szli zbyt szybko, ale droga by³a bardzo
ciê¿ka, œnieg wszêdzie prawie do kolan, a miejscami, po bruzdach i nierównoœciach, znacznie wiêkszy. Z punktu naszej obserwacji ten smutny pochód,
z saniami i ³añcuchem postów w pewnym oddaleniu po bokach, nasuwa³ porównanie z dawnymi transportami zes³añców na Sybir. Czy w ka¿dym pokoleniu historia musi siê powtarzaæ?
Minê³a jeszcze co najmniej godzina zanim dopêdziliœmy konwój. By³a tam
ju¿ pierwsza wioska, chyba Ganserau14. Zmêczeni, spoceni, ziaj¹cy i kaszl¹cy
nie mogliœmy podpêdziæ tych ostatnich oko³o 100 metrów. Konwój wchodzi³
powoli na drogê wiejsk¹. Tam te¿ niewiele by³o lepiej. Miesiliœmy rozdeptany
œnieg jak kaszê, usuwaj¹c¹ siê zdradziecko spod nóg. Co kawa³ek sz³y sanie,
ci¹gnione przez 10-15 ludzi i dwóch ludzi sz³o u dyszla. Na koñcu szeregi
coraz bardziej pomieszane, ludzie id¹cy przewa¿nie po trzech, prowadzili siê
pod ramiona. S³ychaæ by³o ju¿ wiele wrzasków i nawo³ywañ niemieckich.
Nagle pos³yszeliœmy strza³y. W pierwszej chwili myœla³em, ¿e to gdzieœ za
nami, ale do³¹czaj¹c do oddzia³u zobaczyliœmy pierwsze okrwawione trupy
w fosie. Kiedy do³¹czyliœmy do oddzia³u, esesmani na koñcu pytali tych, co
z nami przyszli, kogo przyprowadzili, czy to s¹ uciekinierzy? Nie, to s¹ sanitariusze. Towarzyszy³ temu wybuch œmiechu.
Na koñcu pochodu by³o istne piek³o. Tam wlok³o siê coraz wiêcej krañcowo wyczerpanych ludzi. Szli z trudem, prowadz¹c siê po kilku, potykaj¹c siê
i upadaj¹c. Wstawali i z najwy¿szym trudem stawiali nogi do dalszego marszu. Jeszcze choæ kilka kroków przed œmierci¹! A kiedy ju¿ nie mogli i wyraŸnie odstawali od innych, kazano im wchodziæ do fosy, bo wtedy esesmanowi
wygodniej by³o strzelaæ. Czasem rozstrzeliwano ca³¹ trójkê prowadz¹cych siê.
Podczas przechodzenia przez wioski, nie rozstrzeliwano. Wtedy kazano os³abionych prowadziæ sanitariuszom lub wyznaczano do tego pierwszych z brzegu. Widzia³em jak Zió³kowski z Wi¹ckiem wlekli przez ca³¹ wieœ jednego ju¿
na wpó³ ¿ywego. Potem, kiedy wprowadzili do fosy tego biedaka, trzech esesmanów zdjê³o broñ z ramienia, zbli¿aj¹c siê do nich. Zawo³a³em, ¿eby uciekali do przodu i nie zostawali w tyle.
14. Ganserau – obecnie G¹siorów, wieœ le¿¹ca w pobli¿u Brzegu Dolnego.
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Na koñcu pochodu by³o bardzo niebezpiecznie. To by³ chyba jakiœ ukraiñski oddzia³ SS, bo dolatywa³y mnie urywki ukraiñskich zdañ. Tych twarzy nie
widywa³em w Dyhernfurcie. Zwykle zabijali strzelaj¹c w ty³ g³owy do stoj¹cego w fosie lub klêcz¹cego wiêŸnia. Po takim strzale z bliska, krew pryska³a
na wszystkie strony z czaszki. Kilka razy widzia³em dodatkowo bestialskie
obrazki, ¿e wyjmowali jeszcze bagnet i ¿gali trupa w klatkê piersiow¹. Zauwa¿y³em, ¿e oddzia³ tych obcych esesmanów mia³ bardzo d³ugie bagnety,
takie jakie widywa³o siê u nas w niektórych oddzia³ach saperów i artylerii.
Potem korzysta³em z nieuwagi konwojentów i w razie pomieszania szyków szeregów przeskakiwa³em do przodu. Wreszcie po po³udniu znalaz³em
siê mniej wiêcej w po³owie kolumny marszowej. Tam nie by³o ju¿ tak denerwuj¹cych obrazków i ma³o by³o s³ychaæ, co siê dzieje na koñcu. Trzeba by³o
tylko, od czasu do czasu, na zmianê ci¹gn¹æ sanie. Chyba dwa razy do wieczora szed³em w takim zaprzêgu i wiem, co to znaczy. Ci¹gnienie sañ znacznie
os³abia³o ludzi. Po ka¿dej zmianie kilku s³abszych poddawa³o siê i odpada³o
do ty³u, a to ju¿ by³ pocz¹tek koñca.
Prawie wszyscy byli na czczo, bez jedzenia i picia tego dnia. Po drodze
nie by³o nawet wody. Gasiliœmy pragnienie, polizuj¹c œnieg. Najgorzej jednak by³o tak zacz¹æ. To nie gasi pragnienia, przeciwnie, potem chce siê piæ
coraz wiêcej.
Szliœmy jakimiœ bocznymi drogami, na skróty. Wlekliœmy siê przez jakieœ
ma³e wioski czy przysió³ki. Po drodze mijaliœmy ma³e grupki Volkssturmu. Nieletnie wyrostki i staryki siwe w panterkach, z pancerfaustami i karabinami w rêkach. Patrzyli na nas z pogard¹ i odraz¹, niektórzy pluli na nas lub pod nogi.
Po drodze odmawiano nam nawet wody. W jednej wiosce, nasi konwojenci sami siê napili i nam pozwolili napiæ siê wody ze studni. Spod domu podskoczy³a jakaœ dziewa wiejska i porwa³a wiadro, a uciekaj¹c wymyœla³a jeszcze esesmanowi: Jak nie wiesz, po co ci dali karabin, to daj mnie, a ja ci poka¿ê, jak siê to robi!
Ale tymczasem trafia³y siê i litoœciwsze osoby. Sam widzia³em, jak w pewnej wiosce sta³a przy p³ocie jakaœ ch³opka z koszem i nie bacz¹c ani pytaj¹c
esesmanów, rzuca³a miêdzy szeregi karpiele, które wiêŸniowie wy³apywali
z wdziêcznoœci¹. Tego dnia po po³udniu, we wsi na skrzy¿owaniu dróg sta³ na
poboczu ewakuuj¹cy siê dwuko³ow¹ bryczk¹ lekarz zak³adowy z fabryki
„Anorgana”. Poprawia³ uprz¹¿ na koniu i przygl¹da³ siê nam id¹cym z wolna.
W pewnej chwili nasze oczy spotka³y siê. Skin¹³ g³ow¹, coœ powiedzia³ do
towarzysz¹cej mu kobiety, zapewne ¿ony. Poda³a mu torbê, on coœ wyj¹³ w papierze, podbieg³ do esesmana z konwoju i coœ mówi³ do niego, wskazuj¹c mnie
rêk¹. I zawróci³. Esesman rozwin¹³ papier, wyj¹³ jakieœ kanapki i zjad³, podœmiewaj¹c siê.
Droga nasza tego dnia wiod³a przez wioski: Ganserau, Schäferberg, Gloskau, Kobelnick, Stefansdorf, a¿ do Neumarkt, czyli do Œrody Œl¹skiej. Wiele
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razy po wojnie przyrzeka³em sobie odbyæ jeszcze raz tê drogê, ale jakoœ do
tego nie dosz³o. Jest to razem oko³o 30-35 kilometrów. W takim œniegu i w takich warunkach solidny marsz wojskowy. A my musieliœmy odbyæ tê drogê
zupe³nie na czczo, o g³odzie i ch³odzie. Ludzie byli do ostatnich granic wyczerpani i wynêdzniali, a do Gross-Rosen by³o jeszcze co najmniej drugie tyle
drogi, oko³o 35-40 kilometrów.
Przed zmrokiem na przedmieœciu Œrody Œl¹skiej zapêdzono nas na noc na
zagrodzone siatk¹ jakieœ podwórze nieczynnej cukrowni. Nie wydano ¿adnego jedzenia ani picia. Za p³otem stanê³y gêste stra¿e. Do p³otów nie wolno
nam siê by³o zbli¿aæ. Czêœæ esesmanów urz¹dzi³a siê z boku bramy cukrowni,
przy wejœciu i przy budyneczku portierni, inni na dworze woko³o. By³ tam
miêdzy nimi i nasz SDG oraz kilka znajomych twarzy Blockführerów. Oni mieli
obfity suchy prowiant i najedli siê do syta.
Niektórzy nasi koledzy grzebali w du¿ym œniegu do³ki, siadali w nich po
kilku, nakrywali g³owy kocami i starali siê zasn¹æ, inni robili to samo na stoj¹co, zbijaj¹c siê w du¿e grupy, aby im by³o cieplej. Ja trochê spacerowa³em,
a potem opar³em siê o jakiœ s³upek i w tej pozycji drzema³em, budz¹c siê tylko kiedy traci³em równowagê. Czasem pada³ pojedynczy strza³, ale nie mo¿na
siê by³o zorientowaæ, z której strony. Dobrze ju¿ po pó³nocy, mo¿e nawet nad
ranem, gdzieœ w s¹siedztwie rozpoczê³o siê uporczywe strzelanie. Tak¿e i u nas
w k¹cie podwórza wybuch³a krótka strzelanina i jakieœ zamieszanie. Jedni
mówili, ¿e by³a próba kradzie¿y, inni, ¿e próba ucieczki, jeszcze inni, ¿e ktoœ
na boku chcia³ siê za³atwiæ, a pó³œpi¹cy esesman zacz¹³ strzelaæ. Nie wiem jak
by³o, ale widzia³em jedne zw³oki odci¹gane na bok, z opuszczonymi spodniami. Có¿ tam by³o do kradzie¿y? Potem u nas siê uspokoi³o, tylko gdzieœ w mieœcie jeszcze strzelano. Od wschodu, od frontu by³ ca³kowity spokój. Usta³a
tak¿e strzelanina w mieœcie.
Ju¿ œwita³o, kiedy pod bramê naszego ogrodzenia podjecha³ jakiœ wojskowy motocykl. By³ jakiœ ruch pod bram¹, jakieœ rozmowy, potem otworzy³a siê
brama i jakiegoœ wiêŸnia w pasiakach wepchniêto do œrodka. Podszed³em bli¿ej i zobaczy³em, ¿e jest to nasz dentysta Fischer. By³ przera¿ony i zszokowany. Rozmawia³em z nim przez chwilê. Opowiada³, ¿e zosta³ z chorymi, spodziewaj¹c siê, ¿e Niemcy uciekaj¹c zostawi¹ ich w spokoju. Po naszym odejœciu by³ taki moment, ¿e stra¿e zesz³y ju¿ z wie¿y, a wiêŸniowie chorzy zaczêli wychodziæ, szukaj¹c po blokach jedzenia. Ale stra¿e wróci³y na stanowiska
i zaczê³y do nich strzelaæ, i nawet kilku zabito. Potem nadal nie wolno by³o
wychodziæ. Po po³udniu podjecha³y auta ciê¿arowe i zaczêto po kolei chorych podwoziæ autami do mostu kolejowego na Odrze. Podwo¿ono najpierw
tych, co mogli sami chodziæ. Byli bez ubrañ, pó³nadzy, okryci jedynie kocami.
Ko³o mostu rozstrzelano kilku, a resztê, oko³o 120 ludzi, w towarzystwie kilku esesmanów popêdzono do Neumarkt naszymi œladami. Po drodze rozstrzelano wielu. Szed³ z nimi tak¿e kolega Ha³aszyñski, ale nie wie, co siê z nim
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sta³o. W Neumarkt oddano ich Volkssturmowi w celu rozstrzelania. Kiedy
zaczêto ich rozstrzeliwaæ, pod pozorem kradzie¿y miêsa w s¹siedniej rzeŸni,
on popad³ w szok i zacz¹³ krzyczeæ, ¿e jest Niemcem. Nadjecha³ jakiœ wojskowy patrol, wys³uchali go i zabrali, tu przywo¿¹c. Nie wie, co dalej siê tam
sta³o, ale ju¿ niewielu zosta³o ¿ywych. By³ bardzo zdenerwowany i roztrzêsiony, po kilka razy opowiada³ to samo.
Po kilkunastu minutach ten sam motocykl podjecha³ pod bramê. Wywo³ano znów Fischera. Powiedziano mu, ¿e w miejscowym szpitalu potrzebuj¹ stomatologa i tam go zabieraj¹. Nie wierzy³, nie chcia³, ale wsadzono go do kosza motocykla, i pojecha³. Myœla³ wtedy, ¿e zabieraj¹ go na rozwa³kê, prosi³,
¿eby tego nie powtarzaæ, co nam opowiada³. Dowiedzia³em siê póŸniej w GrossRosen, ¿e rzeczywiœcie pracowa³ w tym szpitalu jako stomatolog. Prze¿y³
wojnê. W latach szeœædziesi¹tych widziano go nawet w Polsce.
Rano, jak siê ju¿ ca³kiem rozwidni³o, zaczêto nas ponownie formowaæ do
marszu. Zmar³ych i zamarzniêtych z nocy by³o kilku. Wiêcej by³o zabitych
w tym k¹cie ogrodzenia, gdzie by³a strzelanina w nocy. Kazano poznosiæ
wszystkich pod p³ot i tak tam zostali. Trudno dok³adnie powiedzieæ, ilu ich
by³o. Wszystkich razem oko³o 10, mo¿e do 15. Kilku z nich jeszcze ¿y³o, ale
byli ju¿ w agonii. Nie przypominam sobie, czy ich zastrzelono przed wyjœciem, czy te¿ tak pozostawiono.
Odszuka³ mnie nasz stary SDG. By³ wzburzony, pokazywa³ mi pust¹ torbê
sanitarn¹, i opowiada³, ¿e w nocy skradziono mu wszystko z torby, a na dodatek znalaz³ pod p³otem kawa³ek papierowego banda¿a, którym ktoœ siê podtar³. Na pewno zrobili to wiêŸniowie, on jest o tym przekonany, on by ich
wszystkich kaza³ wystrzelaæ. Zapyta³em go, gdzie spa³. Pokaza³ na czêœæ podwórza ko³o portierni, gdzie spali esesmani. Powiedzia³em mu, ¿e tam nie
móg³ siê znaleŸæ ¿aden z wiêŸniów, niech szuka swoich rzeczy miêdzy esesmanami. ¯aden z wiêŸniów nie potrzebowa³ takiego luksusowego papieru do
podcierania, bo s¹ g³odni. To jego koledzy ¿arli kie³basê do syta i popijali
wód¹. Wœciek³ siê staruch, i tak mnie zwymyœla³, ¿e nawet po³owy z tego nie
zrozumia³em. W ka¿dym razie ¿yczy³ mi wszystkiego najgorszego i jak najrychlejszej œmierci. Rozeœmia³em siê po raz pierwszy od d³u¿szego czasu szczerze i poszed³em do swoich. Usi³owa³em sobie zapamiêtaæ choæ czêœæ tych plugastw, które od niego wtedy us³ysza³em, ale wnet zapomnia³em.
Wyszliœmy w drogê doœæ póŸno, mo¿e gdzieœ ko³o szóstej, bo by³a mg³a
i taka szarówka, ¿e widocznie bali siê nas wyprowadziæ, ¿ebyœmy nie pouciekali. Nie dano nic do picia ani do jedzenia. W gardle zasycha³o tak, ¿e nie
mo¿na by³o ³ykaæ œliny. Obserwowa³em naszych prominentów lagrowych.
Ci byli przygotowani do drogi, ale widocznie bali siê jeœæ oficjalnie. Co chwilê coœ ukradkiem wk³adali do ust i nieznacznie ¿uli, aby nie zwracaæ uwagi.
Droga nasza prowadzi³a przez wsie, które dziœ nazywaj¹ siê Ciechów i Cesarzowice. Jak tylko wyszliœmy poza wieœ, rozleg³y siê na koñcu pochodu
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ponownie strza³y. Trudno dziœ sobie przypomnieæ nazwy mijanych wiosek.
Wtedy patrzy³o siê pod nogi, aby równo st¹paæ i nawet nie rozmawia³o siê
wiele w szeregu. Strzelano znacznie wiêcej ni¿ dnia poprzedniego. W pamiêci pozosta³y jedynie epizodyczne obrazy rzeczy najbli¿szych. W pobli¿u miejscowoœci Ujazd mijaliœmy po drodze autostradê i podchodziliœmy do jej przejœcia, obchodz¹c miejscowoœæ od strony pó³nocnej. Potem weszliœmy na drogê
wiêcej przetart¹ we wsi Dietzdorf (Drogomi³owice). By³o ju¿ dobrze po po³udniu. Po przejœciu przez wieœ zatrzymano nas na krótki, mo¿e pó³godzinny
odpoczynek.
Znajdowa³em siê chyba w po³owie konwoju, miêdzy ci¹gnionymi saniami, w pobli¿u jakiegoœ mostka nad parowem, a mo¿e nad zamarzniêt¹ rzeczk¹.
Od ty³u nadjecha³ motocykl wojskowy z dwoma oficerami Wehrmachtu. Zatrzymali siê ko³o mostku. Wo³ali konwojführera. Esesmani podawali wo³anie
do przodu. Nadbieg³ po chwili jakiœ Scharführer i meldowa³ siê. Nazwiska nie
dos³ysza³em, zreszt¹ nie zna³em go. Zosta³ przez nich zbesztany, ¿e zostawia
po fosach tyle pokrwawionych trupów. Czy wiesz, co bêd¹ za to Ruscy robiæ
z naszymi? – wo³ali. Tamten t³umaczy³ siê, ¿e ma rozkaz nikogo nie pozostawiaæ ¿ywego, a nie ma czasu na grzebanie, ani nie ma czym tego robiæ. A co
masz na tych saniach? – zapyta³ jeden z oficerów. W tych na przedzie s¹ dokumenty z komendantury, a na tych w tyle rzeczy osobiste esesmanów. Kazali
mu natychmiast opró¿niæ dwoje sañ i ³adowaæ na nie chorych i tych, co iœæ nie
mog¹. W ¿adnym razie nie wolno zostawiaæ zw³ok po drodze. Stali tak d³ugo,
a¿ te sanie opró¿niono. Czêœæ waliz i innych drobiazgów powêdrowa³a na inne
sanie, inne tobo³y, sanki, narty, paczki powêdrowa³y z mostu do parowu.
To spowodowa³o krañcow¹ wœciek³oœæ naszych konwojentów. Natychmiast
doprowadzono z ty³u pochodu wielu s³abeuszy i posadzono ich na sanie. By³o
ich wielu. Na jedne sanie siadano dla chwilowego odpoczynku i znów zmieniali ich inni. Bardziej os³abionych k³adziono na drugie sanie jak snopy, jeden
na drugim. Ludzie przygnieceni na spodzie przechodzili istne mêczarnie. B³agali o dobicie, nie mog¹c siê poruszyæ ani oddychaæ. Krzyczeli, p³akali, jêczeli i tak powoli milkli. W nocy przechodziliœmy przez Targoszyn i Bernsdorf.
Szeregi zacieœniono do maksimum i konwojenci szli o parê kroków od nas
bacznie pilnuj¹c, ¿eby nikt nie ucieka³. Widocznie postanowili dojœæ jednym
rzutem do Gross-Rosen. Po drodze, ko³o cegielni w Targoszynie zatrzymano
sanie, które by³y za³adowane pó³¿ywymi i zmar³ymi, i pozostawiono je w tyle. Poszliœmy jeszcze nieco do przodu i zatrzymaliœmy siê znowu. Tymczasem
esesmani przyci¹gnêli te sanie z powrotem. By³y puste, ale pokrwawione. Widocznie ludzi podobijali bagnetami. Widzia³em na w³asne oczy jeden taki
wypadek. Inni mówili, ¿e sanie zatrzymywa³y siê dwa razy. Ja widzia³em tylko jeden raz. Znowu na sanie powsiadali inni i pojechaliœmy dalej.
Do Gross-Rosen doszliœmy ju¿ dobrze po pó³nocy. Ko³o komendantury
pozostawiono wszystkie sanie. Tych, co nie mogli chodziæ zabrali koledzy
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pod pachy lub na ramiona. Stanêliœmy pod bram¹ do odliczenia. Przy bramie
sta³ Eschner i kilku esesmanów. Inni nas odliczali. Us³ysza³em w pewnej chwili,
¿e Eschner pyta: Ist der Doktor Casimir mit? I ktoœ odpowiedzia³: Jawohl, der
ist mit. Rozeœmia³ siê Eschner i powiedzia³: Na, das ist gut, wir werden uns
wiederschauen! Postawi³em ko³nierz i naci¹gn¹³em czapkê. Sta³em ko³o Jana
Szarego z kancelarii obozowej. Powiedzia³em mu, ¿eby za bram¹ odes³a³
muzu³manów do rewiru i ja pójdê z nimi, i tam prawdopodobnie zostanê, ¿eby
nie spotkaæ siê z Eschnerem.
Z tego, co wówczas zapamiêta³em pozosta³a mi liczba 1450 lub 1470 wchodz¹cych. Inni podawali po wojnie ró¿ne inne liczby. Nietrudno zrozumieæ, ¿e
nie udaje siê zapamiêtaæ wszystkiego dok³adnie w takich chwilach. Obóz GrossRosen znacznie siê powiêkszy³ przez ten rok, od czasu mego st¹d wyjazdu.
Brama przesuniêta zosta³a do przodu, ku szosie, oko³o 300 metrów. Kancelaria i kuchnia przeniesione na górê od strony kamienio³omów. W dawnej Bekleidungskammer, lub na jej miejscu, znajdowa³a siê izba przyjêæ rewiru.
Do rewiru poszed³em prowadz¹c oko³o trzydziestu chorych i ledwo trzymaj¹cych siê na nogach. W izbie przyjêæ akurat mia³ dy¿ur mój znajomy Czech,
pu³kownik Vasatko. Serdecznie siê ucieszy³ i wyœciskaliœmy siê. Zaraz poprosi³ lekarza i wszystkich przyjêto w stan chorych. Mnie te¿. Zaprowadzi³ mnie
do dawnego 1. rewiru i po³o¿y³ do ³ó¿ka. Przyniós³ mi jeszcze jakieœ swoje
jedzenie i coœ gor¹cego do picia. Zasn¹³em prawie momentalnie.
Spa³em bardzo d³ugo, chyba do popo³udnia. Zbudzi³ mnie jakiœ staruszek,
zupe³nie ³ysy, o dobrotliwej twarzy, drapi¹c mnie szpatu³k¹ w podeszwê stopy. Zerwa³em siê pytaj¹c, co siê sta³o. A on z czaruj¹cym, dobrotliwym uœmiechem powiada: Kolego, czas ju¿ coœ zjeœæ, bo wszystko bêdzie zimne. Ja jestem tzw. sanitariuszem na tej sali i nazywam siê Micha³owicz. Pan profesor
Micha³owicz z Warszawy, poprawi³ chory ko³o mnie. Zerwa³em siê przepraszaj¹c za zaspanie. Chcia³em siê przedstawiæ, ale powiedzia³, ¿e by³ tu ju¿
¯egleñ, nie móg³ siê mnie dobudziæ i wszystko o mnie ju¿ mu powiedzia³.
Od tego czasu rozmawialiœmy codziennie po kilka godzin. Serdecznie siê polubiliœmy. Profesor by³ urodzonym gawêdziarzem. Pomaga³em mu od razu
w zajêciach. Po ewakuacji do Litomierzyc, tak¿e przydzielono mnie na pomocnika do jego sali w tamtejszym szpitalu i prowadziliœmy nadal pogawêdki, a¿ do chwili wyzwolenia.
Profesor Micha³owicz (nr 29007) liczy³ ju¿ wtedy ponad 60 lat. Przyby³ do
Gross-Rosen, z du¿¹ grup¹ lekarzy, po ewakuacji Majdanka w kwietniu 1944 r.
Bardzo serdecznie wspomina³ tych lekarzy, którzy z ca³ego serca opiekowali
siê nim, zw³aszcza bardzo serdecznie wspomina³ dr. Sztabê, którego kocha³
jak syna, i dr. Nowaka. Oni mi wszystko u³atwiaj¹, mówi³. Traktuj¹ mnie jak
staruszka, którym siê trzeba opiekowaæ, a ja wszystko widzê. Czym ja tu ju¿
nie by³em, kolego? Nawet wyk³ady prowadzi³em po niemiecku dla kolegów
Polaków. Wmówili Lagerarztowi, ¿e ich trzeba podszkoliæ. Kazano mi robiæ
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wyk³ady dla sanitariuszy, po niemiecku. Niby, ¿ebym okazywa³ siê niezast¹piony. Ale oni prawie nie rozumieli tego, co ja mówi³em po niemiecku, wiêc
ka¿de zdanie t³umaczy³em im po polsku, niby jako dolmetscher, czyli t³umacz. To by³ naprawdê wspania³y cz³owiek. Umia³ znosiæ lagier lepiej od nas.
W wolnych chwilach, a mia³ ich bardzo ma³o, zawziêcie rysowa³ plany fermy
drobiowej, któr¹ mia³ za³o¿yæ po wojnie. A kiedy go po wojnie spotka³em
i zapyta³em, co z tymi fermami, powiedzia³, ¿e to dopiero bêdzie aktualne na
emeryturze.
Na obóz wychodzi³em dopiero po po³udniu lub wieczorami, nie chc¹c spotkaæ siê z Eschnerem. Obóz bardzo siê zmieni³. Wyolbrzymia³. Wszystko teraz
tu dla mnie by³o obce. Nowa brama, nowy plac apelowy, nowe krematorium
i olbrzymia nowa budowa, tzw. obóz oœwiêcimski. Dwa ma³e baraki, tam gdzie
by³a dawniej kancelaria obozowa, zadrutowane i przeznaczone na obóz kobiecy. Pierwszy raz zobaczy³em kobiety w obozie. Ewakuantki z Oœwiêcimia. Szokuj¹ce i ponure widowisko. Wynêdznia³e, obdarte muzu³manki, takie same obojêtne, zniszczone, jak i nasi, tak samo zapadniête oczy, tak samo wystaj¹ce
koœci policzkowe. Niektóre iska³y siê publicznie. A ko³o drutów koledzy wiêŸniowie i g³upawe docinki! Jak my ju¿ strasznie schamieliœmy w tych obozach!
Przecie¿ to nasze matki, mo¿e ¿ony i siostry, nasza ca³a mi³oœæ i nasz sentyment, brutalnie odarte ze wszystkiego. Wiedzia³em, ¿e s¹ obozy kobiece, ¿e
tam ich traktuj¹ nie lepiej ni¿ nas, ale co innego wiedzieæ i s³uchaæ opowiadañ,
a co innego zobaczyæ i wizualnie stwierdziæ, jak to œciska za serce.
Odwiedza³em te¿ kolegów z naszego komanda Dyhernfurth II. Byli zakwaterowani w czêœci oœwiêcimskiej obozu, w piwnicach niewykoñczonych bloków. Nie pracowali. Siedzieli w baraku i odpoczywali po tej szaleñczej drodze. Po paru dniach czêœæ z nich wyjecha³a do Mauthausen, razem z ca³ym
komandem Dyhernfurth I. Znacznie ponad 50 odesz³o do rewiru w pierwszych
dwóch dniach. Niektórzy z kolegów za³amali siê ju¿ po tym transporcie ewakuacyjnym. A czeka³y nas przecie¿ nowe transporty. Ci¹gle i stale wraca³y
jakieœ komanda i co kilka godzin wychodzi³y nowe transporty w œwiat. Nikt
nie wiedzia³ dok¹d. Donik¹d. W obozie Gross-Rosen panowa³ straszliwy ba³agan. W kuchni za ma³o by³o kot³ów. Jedzenie gotowano non stop przez ca³¹
dobê i wydawano na bloki dzieñ i noc. Wychodz¹cym komandom i transportom wydawano, na blokach lub przy bramie, w nocy jedzenie na drogê. Umówi³em siê ze Stasiem Czarnkiem, ¿e pójdê razem z nimi w transport, mia³ mnie
œci¹gn¹æ z rewiru, jeœli bêd¹ mieli iœæ w drogê.
Kiedy wychodzi³em z ich bloku, czeka³ na mnie wiêzieñ, którego nazwiska nie zna³em. Zna³em tylko imiê Karol. By³ gdzieœ z kieleckiego. Pracowa³
w Dyhernfurth II jako pomocnik szofera auta ciê¿arowego. Wszystkie auta
jeŸdzi³y wtedy na Holzgaz. Dlatego ka¿dy szofer esesman mia³ pomocnika
wiêŸnia, który pilnowa³ paleniska pod kot³em. On jeŸdzi³ ze mn¹ dwa razy
w lecie do sk³adnicy aptecznej w Neumarkt, st¹d go zna³em. Wyszed³ ze mn¹,
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aby mi opowiedzieæ, co siê sta³o z naszymi chorymi w Dyhernfurth II. By³
tam do koñca, by³ œwiadkiem naocznym zbrodni, jaka siê tam sta³a. Wróci³
z Jirzakiem i reszt¹ Blockführerów, którzy tam pozostali po nas, i z komendantem Brauerem. Po drodze zabrali z Neumarkt Weissa i jeszcze kilku, którzy konwojowali chorych. Podpisa³ Brauerowi zobowi¹zanie, ¿e pod kar¹
œmierci nie powie o tym nic nikomu. Dotychczas nic nikomu nie mówi³, nawet na bloku. Boi siê, ¿e go zlikwiduj¹ i tylko wyczekuje, ¿eby z jakimœ transportem wyjœæ niepostrze¿enie z obozu. Na bramie nie sprawdzaj¹ numerów
wychodz¹cych, ale on pracuje w gara¿ach i nie wie, czy to siê uda. Musia³em
mu daæ s³owo, ¿e w tym obozie nie pisnê o tym ani s³owa.
Z innych kolegów obozowych spotka³em i nagada³em siê serdecznie z ¯egleniem. On te¿ wys³ucha³ moich dziejów i tego, co opowiedzia³em mu o naszej ewakuacji. Tak jest wszêdzie. To samo opowiadaj¹ chorzy ze wszystkich
transportów. Oby jakoœ przetrzymaæ i nie za³amaæ siê. By³ tak¿e u mnie Kotula aptekarz, przychodzi³ dr Sztaba i opowiada³ o Majdanku, co tam prze¿y³
przez rok. Spotyka³em jeszcze niektórych znajomych obozowych, ale starych
wiêŸniów by³o ju¿ bardzo ma³o. Albo wyginêli, albo wys³ano ich na komanda.
Posy³a³em po Doliñskiego do kancelarii obozowej, ale przyszed³ tylko na chwilê, bo teraz tam te¿ pracowali dzieñ i noc. Spotka³em wreszcie znajomego
Niemca z SS-kantyny, komunistê Fritza Adolfa. Ucieszy³ siê, bo to by³ bardzo
przyzwoity cz³owiek. To, co mi mówi³ zastanowi³o mnie. Mia³ problem. Niemcy
og³osili ochotniczy zaci¹g wiêŸniów Niemców do SS. On nie wie, co ma robiæ. Jak to? – zapyta³em. – Ty z twoimi lewicowymi przekonaniami wahasz
siê teraz, kiedy ju¿ tylko krok do wolnoœci? No tak – odpowiedzia³ – ale ja te¿
jestem Niemcem, a tu mi ojczyzna p³onie. Nie wiem ostatecznie, co zrobi³, ale
to mi da³o du¿o do myœlenia.
Prawie tydzieñ, lub nawet wiêcej, po naszym powrocie do Gross-Rosen,
prawdopodobnie ju¿ 2 lub 3 lutego, wracaj¹c z miejsca zakwaterowania naszego komanda, zobaczy³em z daleka Eschnera, który sta³ przy traktorze ci¹gn¹cym przyczepê na Lagerstrasse, na wysokoœci 5 bloku. Zatrzyma³em siê
ko³o œciany bloku 6 i obserwowa³em. Z przyczepy schodzili ludzie pozawijani w koce, wychudzeni i ledwo trzymaj¹cy siê na nogach. Zobaczy³em znajome sylwetki. Po lewej na przedzie sta³ Józef Kisielewicz, podtrzymuj¹cy jakiegoœ starszego mê¿czyznê, równie jak on wysokiego, pozawijanego kocem.
Domyœli³em siê w nim jego ojca. Obok sta³ Ha³aszyñski w swojej charakterystycznej watowanej rosyjskiej kurtce z pomalowanymi czerwonymi pasami.
W takich kurtkach chodzili radzieccy pancerniacy. Zazdroœciliœmy mu tej kurtki
w obozie, bo by³a bardzo ciep³a. Obok niego sta³ chudy Jêdrzejczak. Wszyscy
byli zaroœniêci, wychudzeni i wyniszczeni. Z reszty nie rozpozna³em nikogo.
Byli to ludzie na pewno ze stanu chorych, bo wszyscy byli tylko w kocach.
Jeden koc owiniêty by³ jak spódnica, a drugim byli zawiniêci jak chustkami,
tak jak to nosz¹ kobiety na wsi. Powoli odprowadzono ich w kierunku zakwa172
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terowania naszych na obozie oœwiêcimskim. Nie mog³em tam iœæ zaraz ze
wzglêdu na obecnoœæ Eschnera, ale by³em nastêpnego dnia. Nie spotka³em
¿adnego z nich, bo byli gdzieœ w rewirze do badania czy gdzie indziej, ale to,
co opowiadali przekaza³ mi wszystko Czarnek i Stanis³awski. Podobno znaczna
czêœæ tych ludzi zosta³a w rewirze w Gross-Rosen i zginê³a.
Nie uda³o mi siê wyjœæ z komandem Dyhernfurth II w dalsz¹ drogê. 7 lutego ko³o pó³nocy przybieg³ po mnie Czarnek do rewiru, ¿e ju¿ wychodz¹ w drogê. Ubra³em siê b³yskawicznie i wybieg³em z nim razem na Lagerstrasse i tam
spotkaliœmy ich, id¹cych ku bramie. By³o nas jeszcze oko³o 1000. Ktoœ mówi³
o 950, reszta ju¿ wyjecha³a przed paroma dniami. Nikt nie wiedzia³ dok¹d
mamy jechaæ. Staliœmy pod bram¹ oko³o godziny, bo podobno nie by³o na
stacji zamówionych wagonów. Potem kazano siê wyspaæ, bo transport zosta³
odwo³any. Wobec tego wróci³em do bloku rewirowego, a oni zawrócili na obóz
oœwiêcimski. Nastêpnego dnia nie zasta³em ich ju¿ w Gross-Rosen. Okaza³o
siê, ¿e wtedy w nocy zawrócono ich ju¿ spod w³asnego bloku i wyjechali.
Nie by³o czasu, ¿eby mnie ponownie zawiadomiæ. Tak siê wiêc rozsta³em z wieloma obozowymi przyjació³mi, z wieloma okaza³o siê na zawsze.
Opowiadanie o wyniszczeniu chorych komanda Dyhernfurth II opieram na
relacji kilku bezpoœrednich œwiadków, a mianowicie: 1/ relacji ustnej dentysty Josepfa Fischera z Wiednia z 24 stycznia 1945 r., uczestnika pierwszego
transportu chorych do Œrody Œl¹skiej, 2/ relacji ustnej pomocnika szofera esesmañskiego samochodu ciê¿arowego z komanda Dyhernfurth II, wiêŸnia
imieniem Karol, z 27 lub 28 stycznia 1945 r. w obozie Gross-Rosen, 3/ relacji
ustnej oraz pisemnej kolegi dr. Józefa Kisielewicza ze Szczecina z lat powojennych, 4/ na relacji ustnej kolegi Mieczys³awa S³oniewskiego ze Szczecina,
uczestników drugiej grupy chorych, maszeruj¹cych na piechotê w nocy do
Œrody Œl¹skiej, oraz 5/ na relacji ustnej kolegi Tadeusza Ziemby z Kielc z roku 1975, podanej za poœrednictwem kolegi Zbigniewa Mariañskiego z Kielc
w 1975 r., uczestnika pierwszego transportu pieszego chorych. Oni s¹ ostatnimi, z grupy 25 chorych wówczas ocala³ych, ¿yj¹cymi do dziœ œwiadkami tego
ponurego wydarzenia.
Liczbê chorych pozostawionych w rewirze w Dyhernfurth ocenia³em na
ponad 500, w granicach do 550. Nie mia³em jednak ¿adnej mo¿liwoœci dok³adnego sprawdzenia, bo przez ostatnie dwa dni przed ewakuacj¹ nie by³o
ju¿ apeli, a stan chorych ci¹gle siê zmienia³. Z moich interlokutorów i respondentów nikt nie potrafi³ podaæ dok³adnej liczby chorych, jedynie kolega S³oniewski podaje liczbê 669. Bêd¹c w ostatniej grupie dowiezionej do mostu
kolejowego mia³ j¹ zas³yszeæ z meldunku esesmana Rapportführera Jirzaka.
To jest mo¿liwe, i to siê tak¿e mo¿e zgadzaæ z obrazem ca³oœci.
Po wyjœciu g³ównego konwoju ewakuacyjnego wiêŸniów w drogê, rano
23 stycznia (lub, jak podaj¹ niektórzy, 24 stycznia) 1945 r., w obozie zostali
chorzy, stra¿nicy na wie¿ach oraz w komendanturze Lagerführer Brauer, Ra173
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pportführer Jirzak oraz kilku esesmanów. W komendanturze zaczê³o siê palenie wszelkich pozosta³ych dokumentów i akt. Znoszono te¿ wszelkie akta i papiery znalezione w blokach i rewirze. Niektóre pakowano w paczki, inne palono. Przy tym zatrudnionych by³o kilku esesmanów, Brauer i Jirzak osobiœcie dozorowali (Karol).
Pocz¹tkowo stra¿e zesz³y z wie¿y, ale kiedy chorzy zaczêli wychodziæ w poszukiwaniu jedzenia, butów i odzie¿y, wrócili stra¿nicy na wie¿e i zaczêli strzelaæ. Zabito przy tym co najmniej 2 chorych (Fischer, Kisielewicz).
Oko³o po³udnia przyszed³ do rewiru jakiœ esesman i kaza³ iœæ do kuchni po
jedzenie. Z kilkoma chorymi posiadaj¹cymi ubrania i buty poszli tam sanitariusze Kisielewicz i Ha³aszyñski. Przyniesiono resztê jakiejœ zimnej kaszy,
powybieranej z kot³ów nieczynnej ju¿ kuchni, i jedzenie wydano chorym.
Potem znów przyszli esesmani i kazali tym samym ludziom iœæ a¿ w okolicê kuchni i dokoñczyæ zakopywania w rowach przeciwlotniczych pozostawionej tam rano skrzyni ze zw³okami z rewiru oraz 2 zabitych (zastrzelonych)
przed po³udniem chorych.
Po po³udniu przyszed³ do rewiru Lagerführer Brauer w towarzystwie Rapportführera Jirzaka i Blockführera Weissa. Za nimi podjecha³o auto ciê¿arowe z przyczep¹. Kazano wychodziæ najpierw chorym chodz¹cym z rewiru i szonungu i ³adowano na auto, za ka¿dym razem co najmniej po 35 osób. Autem
podwo¿ono ludzi do mostu kolejowego na Odrze i wracano po nowych. Pozostawionych ko³o mostu pilnowali esesmani. Kursów by³o co najmniej 15.
Wszystkie liczby s¹ szacunkowe, nikt wtedy nie liczy³. Ludzie byli zaskoczeni, niepewni ¿ycia i zszokowani, niezdolni do liczenia i normalnego zachowania. Co najmniej 95% tych ludzi by³o bez obuwia i bez ubrania. Rzeczy
chorych natychmiast po przyjêciu by³y zdawane do Bekleidungskammer. Dla
zwalnianych z rewiru otrzymywano czyst¹ bieliznê, ubrania i naprawione buty.
Na skutek rozbicia baraku Bekleidungskammer w dniu poprzedzaj¹cym ewakuacjê, wszystkie znajduj¹ce siê tam zapasy ubrañ i butów zosta³y rozebrane.
W ten sposób chorzy pozostali bez ubrañ. Wiêkszoœæ posiada³a tzw. laczki, to
jest pantofle szmaciane na drewnianej podeszwie. Do drogi chorzy zawijali
stopy w jakiekolwiek szmaty, najczêœciej z papierowych sienników i okrywali siê swoim kocem jak chustk¹. Poza tym posiadali tylko bieliznê, najczêœciej
podart¹. Chorzy biegunkowi zwykle nie otrzymywali kalesonów, tylko koszulê. W takim stanie zabierano w drogê ciê¿ko chorych ludzi, wiêŸniów-zak³adników, w zimie, przy obfitym œniegu i 15-stopniowym mrozie. Oko³o 50%
tych chorych by³o niechodz¹cych (relacja szofera, Kisielewicza i Fischera).
Kiedy zebrano ju¿ ponad stu kilkudziesiêciu chorych ko³o mostu kolejowego, co s³abszych rozstrzelano, przy czym – wed³ug opowiadania Fischera
i Ziêby – ustawiano po kilku w szeregu dla sprawdzenia, czy jednym strza³em
mo¿na zabiæ wiêcej jak jednego.
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Pozosta³ych, oko³o 120 pó³nagich ludzi, popêdzono pod eskort¹ esesmanów naszymi œladami do Neumarkt. Doszli tam nad ranem. Po drodze znaczn¹
czêœæ tych ludzi zastrzelono. Tych, którzy doszli przekazali esesmani w Œrodzie Œl¹skiej tamtejszemu Volkssturmowi, gdzieœ ko³o rzeŸni, z poleceniem
likwidacji. W czasie rozstrzeliwania i awantury spowodowanej przez dentystê Fischera, nadjecha³ patrol wojskowy, który wstrzyma³ chwilowo rozstrzeliwanie. Pozosta³ych przy ¿yciu wraz z sanitariuszem Ha³aszyñskim i Ziêb¹
po³¹czono rano z drug¹ grup¹ chorych.
Tymczasem z obozowego szpitala zwo¿ono dalszych chorych chodz¹cych
i niechodz¹cych pod most kolejowy. Niechodz¹cych, w opatrunkach gipsowych i tych, co nie mogli ustaæ, rozstrzeliwano. Kazano im siê nawzajem prowadziæ i zanosiæ na most, zabijano i zw³oki skopywano i zrzucano do Odry.
Zabijano te¿ i ko³o mostu. Ca³oœci¹ akcji kierowa³ i sam najwiêcej rozstrzeliwa³ Rapportführer Jirzak z Zabrza. Szofer Karol opowiada³ mi o nastêpuj¹cej
scenie: Przywieziono starego ¯yda, ca³ego a¿ do piersi zagipsowanego. Zwleczono go z auta za poprzeczki drewniane dogipsowane do koñczyn dolnych.
By³ z nim jego ma³y syn, 13-14-letni. Kiedy Jirzak zbli¿y³ siê, aby zastrzeliæ
ojca, syn rzuci³ siê mu do nóg i ca³owa³ go po butach, prosz¹c, aby tego nie
czyni³. Jirzak przydepta³ brzuszek ma³ego i zastrzeli³ najpierw syna, a potem
ojca. Takich chorych mia³em rzeczywiœcie w rewirze. Nazywali siê Birnbaum
i pochodzili z Sosnowca. Ojciec spad³ z rusztowania przy pracy i po³ama³ oba
uda, tote¿ by³ ca³y w gipsie, a syna ma³oletniego przyj¹³em do rewiru dla pielêgnacji i karmienia ojca oraz dla podratowania zdrowia dzieciaka, bo by³ bardzo wycieñczony. Szofer Karol nie bywa³ w rewirze, nie móg³ takiej historii
sam wymyœliæ, nie zna³ bowiem tych ludzi.
Ostatni¹ grupê zwiezionych z rewiru chorych tak¿e przeselekcjonowano
ko³o mostu i zestawiono oko³o 180 chorych do dalszego transportu. By³ tam
te¿ Lagerführer Brauer. Tam pos³ysza³ chory, ¿yj¹cy do dziœ w Szczecinie,
Mieczys³aw S³oniewski, meldunek Jirzaka do Brauera: Gesamtzahl 669 Kranken. W tej drugiej grupie chorych znajdowali siê sanitariusze Józef Kisielewicz, Feliks Jêdrzejak i chory Mieczys³aw S³oniewski. Wys³ano ich w drogê
o zmroku, prawdopodobnie oko³o godziny 20. Przechodz¹c przez most kolejowy widzieli stosy zw³ok, oceniane na oko³o 100. Kisielewicz rozpozna³ jedynie kolegê ze swego transportu, Franciszka Staroszczaka (nr 23195). Zna³em go tak¿e. Przebywa³ wtedy w rewirze z powodu zapalenia p³uc. Innych
zabitych nie rozpoznano i z powodu ciemnoœci, i niezwykle tragicznych i szokuj¹cych okolicznoœci.
Tê grupê chorych konwojowa³ Blockführer Weiss z kilkoma innymi esesmanami. Zaraz za mostem kolejowym zastrzelono 17 najs³abszych. Potem, po
drodze pojedyncze egzekucje wykonywano strza³ami z pistoletu w ty³ g³owy.
Ta grupa chorych by³a najs³absza i najgorzej odziana. Du¿o ludzi nie posiada³o ¿adnych pantofli, jedynie nogi pozawijano szmatami. Szmaty te pogubiono
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po drodze i zostawali boso. Kisielewicz zapamiêta³ niejakiego Karola Wiêc³awka ze Œl¹ska, który szed³ ca³kiem boso. We wsi Schaferberg, ju¿ rano,
jakaœ kobieta, prawdopodobnie robotnica rosyjska, podarowa³a mu drewniane
pantofle. Zapamiêta³ tak¿e dwóch Jugos³owian, braci Serbów, którzy te¿ wtedy zginêli (Jugos³owian by³o tylko chyba 7 w komandzie Dyhernfurth II).
Zapamiêta³ te¿ ze swoich chorych pewnego wieœniaka, owczarza spod Wielunia, którego równie¿ zabito. Pamiêta te¿ pewien incydent z drogi. Dwóch os³abionych chorych, kiedy przechodzili przez jak¹œ wieœ, esesman zaprowadzi³
za furtê cmentarn¹ i tam zastrzeli³.
Grupa ta, w szcz¹tkowej liczbie, dowlok³a siê do Œrody Œl¹skiej dopiero przed
po³udniem. Rozlokowano ich pocz¹tkowo w jakichœ pustych domach, jakby jakimœ pomieszczeniu szkolnym. Blockführer Weiss sprowadzi³ grupê Volkssturmu i oni objêli stra¿, a Weiss i inni esesmani odeszli i wiêcej nie wrócili.
Po pewnym czasie zaprowadzono ich do innego pomieszczenia, do jakiejœ
szopy i tam do³¹czono kilkunastoosobow¹ grupê chorych, ocala³ych dotychczas z pierwszego transportu chorych. Nie dano im nic do jedzenia ani do
picia. W szopie by³o trochê s³omy i ludzie zmêczeni spali po k¹tach.
Po kilku godzinach, a mo¿e ju¿ nastêpnego dnia (Kisielewicz, S³oniewski)
Volkssturm zacz¹³ wyprowadzaæ po 8 ludzi i pod œcian¹ stodo³y odezwa³y siê
strza³y i krzyki. Rozstrzeliwano chorych po kolei, strza³ami w g³owê. Powsta³
niebywa³y pop³och. Ludzie zbijali siê po k¹tach szopy i Niemcy wyci¹gali ich
si³¹. Nie mog³o byæ mowy o ¿adnym oporze, to byli ludzie chorzy, os³abieni
i wycieñczeni. Dwóch Polaków, w tym prawnik z Warszawy Tadeusz Micha³owski (nr 3440), chcia³o uciekaæ przez szczytowe okienko, znajduj¹ce siê
w tylnej œcianie szopy. Szopa by³a jednak obstawiona i zestrzelono ich. W ten
sposób zginê³o w tym miejscu oko³o, lub ponad, 90 chorych. Kisielewicz by³
œwiadkiem jak sanitariusz Ha³aszyñski (nr 216) za¿y³ zawartoœæ posiadanej
ampu³ki z trucizn¹, dosta³ dreszczy, zsinia³, straci³ przytomnoœæ, i tak le¿a³
w szopie. W ten sposób chwilowo ocala³. (Ha³aszyñski mia³ tak¹ ampu³kê ode
mnie. Odkupi³em trzy takie od pewnego powstañca warszawskiego. Mia³ to
byæ roztwór cyjanku potasu. Jedn¹ otrzyma³ Czarnek, jedn¹ Ha³aszyñski, który by³ poœrednikiem w transakcji, trzeci¹ zostawi³em dla siebie. By³ to jakiœ
cha³upniczy wyrób, co by³o widaæ ju¿ po kszta³cie ampu³ek. Nosiliœmy to
w wacie. Nikt o tym nie wiedzia³, a wiêc i Kisielewicz nie móg³ wiedzieæ).
Tymczasem nadjecha³o auto z ¿o³nierzami Wehrmachtu i dalsze rozstrzeliwanie wstrzymano. Ha³aszyñskiego, który dawa³ jeszcze oznaki ¿ycia zabrano rzekomo do szpitala. Resztê ocala³ych chorych zabrano do pustej szko³y.
Tam ich ¿ywiono przez kilka dni, mo¿e oko³o tygodnia, kasz¹ i kartoflank¹.
Potem przywieziono Ha³aszyñskiego z powrotem ze szpitala. Przebywa³ w szpitalu kilka dni. Stwierdzono u niego ostre zatrucie jakimœ nieznanym œrodkiem.
W szpitalu spotka³ naszego dentystê obozowego Józefa Fischera i rozmawia³
z nim. Rzeczywiœcie zatrudniono go tam jako stomatologa.
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Pocz¹tkowo w szkole by³o ich oko³o 32, ale kilku zmar³o. Po up³ywie paru
dni zabrano ich jakimœ autem ciê¿arowym, czy traktorem z przyczep¹, i odwieziono do Gross-Rosen. By³a to ta grupa, któr¹ spotka³em na Lagerstrasse,
jak ich do Gross-Rosen przywieziono, i o której ju¿ uprzednio pisa³em. Zamykaj¹c ostatecznie tê relacjê mo¿na przyj¹æ, ¿e w Dyhernfurth II zosta³o w szpitalu obozowym oko³o 600 chorych. Jest to przeciêtna liczba z dotychczas podawanych od 500-550 do 669.
Ludzie ci byli ciê¿ko chorzy, bez ubrañ i butów, w œrodku ostrej zimy. Oko³o
300 najs³abszych zastrzelono oraz utopiono w Odrze, w okolicy mostu kolejowego w Brzegu Dolnym. Resztê, tak¿e oko³o 300, wys³ano pó³nago w marsz
zimowy do odleg³ej oko³o 35 kilometrów Œrody Œl¹skiej. Czêœæ wystrzelano po
drodze. Oko³o lub ponad 90 zabito w Œrodzie Œl¹skiej. Egzekucji dokonywa³
miejscowy Volkssturm. Ocala³o chwilowo 26 (³¹cznie z Fischerem). Odwieziono do Gross-Rosen 25, ale tylko 6 posz³o w dalsz¹ drogê ewakuacyjn¹. Do dziœ
¿yje prawdopodobnie jeszcze 4 (Fischer, Kisielewicz, S³oniewski i Ziêba).
Tak wiêc bilans komanda Dyhernfurth II, na podstawie dotychczasowych
relacji, nale¿a³oby zamkn¹æ nastêpuj¹cym zestawieniem. Od chwili za³o¿enia
tego komanda we wrzeœniu 1943 do stycznia 1944 r. zginê³o oko³o 400 wiêŸniów. Przez 57 tygodni, od stycznia 1944 do ewakuacji obozu w styczniu
1945 r., ginê³o co tydzieñ 14-16 wiêŸniów, razem oko³o 912. W g³ównym transporcie ewakuacyjnym zginê³o oko³o 250, chorych zginê³o oko³o 574. Do GrossRosen w transporcie g³ównym przyby³o oko³o 1450 oraz oddzielnie 25 chorych. Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e przez komando Dyhernfurth II przesz³o ponad 3600 wiêŸniów, w tym oko³o po³owa Polaków. Oko³o 1470, ³¹cznie
z niektórymi chorymi, dosz³o z powrotem do Gross-Rosen. Zginê³o oko³o 2150,
a wiêc 60%.
Poza bardzo ostrym re¿imem stosowanym w czasie trwania tego komanda,
jak bicie, rozstrzeliwanie, wieszanie, g³odzenie i nadmierna wyzyskowa praca i stosowanie ró¿nego rodzaju szykan, w wyj¹tkowo bestialski sposób przeprowadzono ewakuacjê tego obozu. Wypêdzono wiêŸniów podczas wyj¹tkowo ostrej zimy w transport pieszy, nie pozwalaj¹c im nawet zjeœæ œniadania,
bez ¿adnego prowiantu na drogê, mimo ¿e w magazynach by³o doœæ chleba,
i pêdzono bez picia i jakiegokolwiek jedzenia przez dwa dni i jedn¹ noc, w œniegu i na mrozie. W ten sposób doprowadzono ludzi do krañcowego wyniszczenia. Wyj¹tkowe bestialstwo zastosowano wobec chorych. Ludzi pó³nagich i bosych zmuszono do marszu œmierci, aby ich w koñcu i tak rozstrzelaæ, a po³owê chorych, niezdolnych do poruszania siê, zastrzelono i utopiono w Odrze.
Odpowiedzialny za te bestialstwa komendant obozu Karl Brauer nigdy nie
zosta³ postawiony w stan oskar¿enia. Jego zwyrodnia³y pomocnik z Zabrza,
20-letni Erwin Jirzak, postawiony przed s¹dem w Zelle, pod obcym nazwiskiem, uszed³ kary, a wiêzieñ, który go tam wskaza³ i doprowadzi³ w 1945 r.,
Mieczys³aw S³oniewski ze Szczecina, zosta³ za rzekome fa³szywe oskar¿enie
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skazany w brytyjskiej strefie okupacyjnej na 5 lat wiêzienia, z czego odby³
27 miesiêcy w niemieckim wiêzieniu. Taki by³ bilans sprawiedliwoœci wymierzonej na Zachodzie za zbrodnie w Dyhernfurth. Nikomu z wiêŸniów Dyhernfurth, IG Farben, jako w³aœciciel fabryki gazów bojowych w Dyhernfurth, nie
wyp³aci³ ani grosza odszkodowania.
Zbrodniarze i zwyrodnialcy niemieccy, którzy podczas ca³ej wojny nie byli
ani jednego dnia na froncie, jak Brauer, zaledwie 20-letni Jirzak, Schneider,
Weiss i inni, „rozp³ynêli siê” w spo³eczeñstwie, które ich otoczy³o po wojnie
opiek¹ i traktowa³o jak swych narodowych bohaterów.
Temida by³a niezwykle ³askawa dla oprawców z Gross-Rosen. Sprawiedliwoœæ dosiêg³a jedynie obu grossroseñskich Lagerführerów. I Thumann, i Ernstberger zostali rozpoznani w strefie angielskiej jeszcze w 1946 roku, os¹dzeni
i powieszeni15. Ale nie odpowiadali oni za zbrodnie dokonane na wiêŸniach
w obozie koncentracyjnym. O tym w procesach nie by³o nawet mowy. Odpowiadali oni jedynie za likwidacjê kilkunastu angielskich lotników w tym obozie. Inni te¿ byli s¹dzeni. Ale co za szczêœliwy dla nich zbieg okolicznoœci!
Komendant Johannes Hassebroek i s³ynny oprawca Helmut Eschner, zwyrodnialec i morderca, odpowiedzialny za tysi¹ce œmierci, w pierwszym procesie
skazani zostali na kary œmierci. Zapomniano tylko wykonaæ wyroku. A po
paru miesi¹cach po prostu u³askawiono ich. Hassebroek by³ jeszcze raz postawiony przed s¹dem w Brunschwicku, ale na podstawie ustawy z dnia
2.08.1969 r. o przedawnieniu zbrodni zabójstwa, nie rozpatrywano jego sprawy. Zosta³ zwolniony. Dziœ ju¿ nie ¿yje. Eschner jeszcze kilka razy by³ s¹dzony i nawet skazywany, jednak zawsze by³ u³askawiany i wychodzi³ na wolnoœæ. Za swe „wspania³e czyny wojenne” pobiera rentê i pracuje jako spokojny i szanowany komornik s¹dowy w Duisburgu, mieœcie, gdzie przez d³ugi
czas inspektorem policji kryminalnej by³ by³y polityczny wiêzieñ Gross-Rosen, Werner Jacobi. Nawet taki œwiadek oskar¿enia by³ za ma³y dla tego zbrodniarza. Wypychali sobie w obozie z³otem kieszenie i teraz staæ ich na „dobrych” obroñców. Podczas procesu Eschner nie móg³ sobie przypomnieæ
np. swego podkomendnego esesmana Drozdowskiego, z którym przez kilka
lat dzieñ w dzieñ razem mordowali ludzi. Twierdzi³, ¿e mo¿e i spotka³ gdzieœ
tak¹ twarz, ale nie zna go. Jedynie jeden ze zbrodniczych esesmanów Gallasch nie wytrzyma³ nerwowo i powiesi³ siê w celi przed procesem. By³y
co prawda i inne jeszcze procesy wybielaj¹ce, jak np. oskar¿anie szofera niejakiego Blume, który mia³ rzekomo mordowaæ wiêŸniów w komorach gazowych na autach, ale prawdopodobnie takich komór w Gross-Rosen nie by³o.
15. Anton Thumann zosta³ skazany na karê œmierci za zbrodnie pope³nione w KL Neuengamme. Wyrok wykonano 8.10.1946 r. w Hameln. Natomiast Walter Ernstberger w 1953 r. zosta³
uznany przez S¹d Rejonowy w Wiesbaden za zmar³ego; prawdopodobnie pope³ni³ samobójstwo. I. Sprenger, Gross-Rosen. Ein Konzentrationslager in Schlesien, Köln 1996, s. 303, 308.
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Odmówi³em zeznañ w tej sprawie, poniewa¿ nic mi w tej sprawie nie by³o
wiadomym. W czasie przes³uchañ, prowadzonych przez niemieckich prawników zapyta³em z ciekawoœci, co mówi¹ ci oskar¿eni, jak Eschner i inni. Odpowiedziano mi ca³kiem powa¿nie, ¿e twierdz¹ oni niezbicie, i¿ tylko wype³niali swój obowi¹zek ¿o³nierski, polegaj¹cy na strze¿eniu nas zza drutów...
abyœmy siê nawzajem za szybko nie powybijali... Tak zeznaj¹ oprawcy z obozu, gdzie zginê³o co najmniej 40-45 tysiêcy ludzi. Nie wiêŸniów skazanych
wyrokiem prawomocnym, ale zak³adników bez wyroku, w tym wiele dzieci
i kobiet. Tam dehumanizacja i ludobójstwo panowa³o na co dzieñ. Wiedz¹
o tym tysi¹ce ocala³ych ofiar. Czy¿ mo¿na siê dziœ z nich naigrawaæ jeszcze
takimi s¹dami i wyrokami? Czy¿ na podstawie tak pojêtej sprawiedliwoœci
mo¿na kiedykolwiek dojœæ do pojednania narodów? Od takiej sprawiedliwoœci zachowaj nas Bo¿e!
Po odejœciu naszego komanda Dyhernfurth II w transport do obozu DoraMittelbau pozosta³em prawie sam na rewirze w Gross-Rosen. Zaprzesta³em
w ogóle wychodzenia do obozu. Mówiono, ¿e z rewiru wyjedziemy na samym koñcu. Obóz ju¿ prawie opustosza³. Codziennie, co kilka godzin odchodzi³y coraz to nowe transporty w niewiadomym kierunku. 11 lutego rano ju¿
by³o wiadomym, ¿e nasz transport odejdzie tego samego dnia. Nikt nie wiedzia³, co bêdzie z chorymi, których by³o oko³o 1500 do 2500. Nikt nie zna³
dok³adnej liczby. W ka¿dym razie, kiedy chodzi³em do kolegi ¯eglenia na
sam dó³ baraku zakaŸnego, widzia³em, ¿e wszystkie baraki s¹ prze³adowane
chorymi. 11 lutego przed po³udniem spotka³em id¹cych do baraku rewirowego, gdzie mieœci³a siê izba przyjêæ, Lagerarzta z Oœwiêcimia Friedricha Entressa i jego SDG Josepfa Klehra. Zna³em ich obu i o pomy³ce ¿adnej nie mo¿e
byæ mowy. Przystan¹³em z boku, ¿eby siê z nimi nie spotkaæ twarz¹ w twarz.
Wtedy pomyœla³em sobie, ¿e zapewne sprowadzono ich tu, jako specjalistów
od „obozowej eutanazji”, aby wykoñczyli pozosta³ych w rewirze chorych. I to
jest chyba przyczyn¹, ¿e do dziœ nie jest znana ¿adna informacja, co sta³o siê
z pozostawionymi w Gross-Rosen chorymi. Oko³o po³udnia wydano nam zaopatrzenie na drogê. Bochenek chleba, jedn¹ puszkê konserwy miêsnej i po
paczce krajanej prasowanej cebuli. Niektórzy g³odni, zw³aszcza spoœród chorych, wiêŸniowie wyznaczeni do transportu „za³atwili siê” w mig z tym przydzia³em. Ja te¿ zjad³em chyba po³owê swego przydzia³u, a resztê pochowa³em
po kieszeniach na drogê. Cebulê zachowa³em w ca³oœci, gdy¿ nigdy nie jada³em surowej cebuli i mimo g³odu i znanej mi wartoœci witaminowej tej jarzyny, nigdy w ¿yciu nie mog³em siê prze³amaæ, aby j¹ jeœæ na surowo.
Wyszliœmy z obozu zaraz po po³udniu. By³o nas bardzo du¿o. By³ to chyba
najwiêkszy transport ewakuacyjny jaki kiedykolwiek wyszed³ z Gross-Rosen.
Wydawa³o mi siê, ¿e kiedy pierwsi dochodzili ju¿ poza kamienio³omy, skrêcaj¹c w kierunku stacji kolejowej, ostatni dopiero wychodzili z obozu. A wiêc
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szli wszyscy z obs³ugi administracyjnej obozu, blokowi, funkcyjni, pisarze,
kucharze, kantyniarze, ca³a obs³uga rewiru, lekarze, sanitariusze oraz czêœæ
chorych. Wlekliœmy siê bardzo powoli. Ja szed³em z dr. Janem Nowakiem,
Romualdem Sztab¹ i prof. Micha³owiczem. Nie wiem sk¹d wziê³y siê, zbite
z deseczek, prowizoryczne sanki dla profesora Micha³owicza. Ktoœ to chyba
w ostatniej chwili pozbija³ prowizorycznie, bo doœæ niebezpiecznie wygl¹da³y. Zreszt¹ profesor nie chcia³ na nie siadaæ i szed³ dzielnie, trzymaj¹c siê nas
pod pachy. Wlekliœmy siê w ¿ó³wim tempie, chyba ze dwie godziny. Taki marsz
powolny jest bardzo mêcz¹cy. W ka¿dym razie, kiedy doszliœmy na stacjê
okaza³o siê, ¿e brak wagonów. Poniewa¿ by³em przy koñcu tego pochodu, nie
wiem, czy czêœæ kolumny za³adowano ju¿ do wagonów, czy te¿ jakiœ wczeœniejszy transport czeka³ na odjazd. Widzia³em bowiem na stacji wagony odkryte towarowe wype³nione wiêŸniami.
Kiedy ju¿ zapada³a szarówka, zawrócono nas do obozu. Marsz powrotny
by³ nieco szybszy. Kiedy doszliœmy do obozu by³o ju¿ ciemno. Zaprowadzono nas do baraków po prawej stronie Lagerstrasse i nie wolno ju¿ by³o ani
rozchodziæ siê, ani wracaæ do rewiru. Wokó³ nas rozci¹gniêto ³añcuch postów
(postenkette). Wchodzenie do baraków trwa³o doœæ d³ugo. By³o nas bardzo
du¿o, chyba oko³o 4000. W tym momencie nadlecia³ ze œwistem jakiœ samolot
pojedynczy i dwa razy, zawracaj¹c nad obozem na niskiej wysokoœci, ostrzeliwa³ obóz z broni pok³adowej. Niewiele widzia³em, mimo ¿e by³em jeszcze
na dworze, bo œwiat³o wy³¹czono i by³o ca³kiem ciemno. O ile wiem, nie by³o
wtedy zabitych. Tego wieczora i nastêpnego dnia rano nie dano ju¿ nic do
jedzenia.

Transport do Leitmeritz
Zaraz rano wygnano nas z baraków i uformowano ponownie kolumnê marszow¹. Tym razem sz³o wszystko szybko i sprawnie. Na stacji kolejowej czeka³y ju¿ zwyk³e wêglarki kolejowe. Upychano nas do najmniejszych po 80 ludzi, do wiêkszych znacznie wiêcej. W rogu ka¿dego wagonu siedzieli na sto³kach esesmani z konwoju z broni¹ maszynow¹ gotow¹ do strza³u. Nie by³o
mowy o siedzeniu. Na burtach wagonów te¿ nie wolno by³o siadaæ. Profesor
Micha³owicz i kolega Nowak siedzieli pod œcian¹ wagonu na swych sankach,
otuleni kocami. Mnie uda³o siê tak¿e dostaæ gdzieœ miejsce z oparciem o boczne
deski, ale trzeba by³o uwa¿aæ, ¿eby nie wypaœæ, bo nasz wagon by³ z najmniejszych i mia³ bardzo niskie burty. Ze wzglêdu na wiatr zawijaliœmy siê
w koce, co nas trochê chroni³o podczas jazdy. Z przodu bardzo d³ugiego poci¹gu by³ wagon osobowy i taki sam z ty³u. Tam jechali zapasowi konwojenci
esesmani i gdy tylko poci¹g gdzieœ stawa³ po drodze, wyskakiwali i formowali po obu stronach ³añcuch postów.
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Nasz wagon by³ prawie na koñcu sk³adu poci¹gu. Mo¿e trzeci lub czwarty
od koñca. Dawa³o nam to lepszy widok do ty³u, natomiast przodu poci¹gu nie
widzieliœmy prawie wcale. By³ bardzo d³ugi i na serpentynach wi³ siê jak w¹¿.
Myœlê, ¿e w wagonach mieœci³o siê co najmniej ze cztery tysi¹ce wiêŸniów.
W drodze ju¿ okaza³o siê, ¿e w naszym wagonie znajduje siê zapasowa deska
i jakieœ klocki. Z tego u³o¿ono pod jedn¹ œcian¹ deskê do siedzenia i w ten
sposób oko³o 20 ludzi na jeden raz mog³o siedzieæ. W ten sposób ka¿dy z nas
mia³ szansê po kolei posiedzieæ oko³o 5 godzin na dobê.
Wyjechaliœmy wczeœnie i jechaliœmy stale w kierunku zachodnim. Z paru
pierwszych godzin jazdy nic nie zapamiêta³em, widocznie spa³em na stoj¹co.
Kiedy ockn¹³em siê, zapamiêta³em przecudowny zimowy krajobraz jakiegoœ
miasteczka w promieniach dopiero co wzesz³ego s³oñca. Ma³e, œliczne, spowite w œniegu miasteczko, powy¿ej niebieskie niebo, a na nim z³ote chmurki.
Wszystkie dachy domów i wie¿e koœcio³ów z³ote i czerwone jak w bajce i tylko niteczki bia³ych i czarnych dymów snu³y siê pionowo w niebo. Nieprawdopodobny bajkowy obraz. Nikt nie wiedzia³, co to za miasto. Kiedy podjechaliœmy do stacji, okaza³o siê, ¿e jest to Hirschberg, czyli Jelenia Góra. Minêliœmy stacjê bez zatrzymywania siê.
W ogóle przez pierwszych kilka godzin jechaliœmy bez zatrzymywania siê.
Wszêdzie mieliœmy woln¹ drogê. Dopiero od Görlitz jazda sta³a siê wolniejsza i nudna. Brudne zapchane stacje towarowe, bo tylko na takich zatrzymywaliœmy siê, wyczekuj¹c na wolny przejazd, wyczekiwanie, szarpanie wagonami, nieprzyjemne, bo to powodowa³o ludzk¹ falê os³abionych ludzi w wagonach, wzajemne deptanie siê, wykrzykiwanie, wymyœlania poszkodowanych
i falê wzajemnych niechêci. Czasem uda³o siê z przeje¿d¿aj¹cych lokomotyw
wyprosiæ trochê nieœwie¿ej, ale ciep³ej wody z tendra lokomotywy, od maszynisty. Czasem dawano za darmo, czasem trzeba by³o przerzuciæ parê papierosów. Pocz¹tkowo nasi esesmani nie zabraniali, potem jednak nie by³o wolno.
Ale có¿ to znaczy³o, te kilka mena¿ek wody na co najmniej 80 do 100 ludzi.
Jeszcze wiêcej powodowa³o niechêci tych, którzy nie mogli nawet ust zamoczyæ, do tych, którzy napili siê do woli.
PóŸnym wieczorem zatrzymaliœmy siê na dworcu towarowym w DreŸnie.
Wiele w ¿yciu s³ysza³em i czyta³em o tym cudownym mieœcie. Z naszego miejsca postoju nic jednak nie by³o widaæ. Du¿o woko³o wagonów i przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów towarowych, chmurê dymów gryz¹cych w oczy i nad tym wszystkim most, a raczej a¿urowy metalowy pomost dla przechodniów pieszych.
Zanosi³o siê na d³u¿szy postój, bo z poszczególnych wagonów wyci¹gano
zw³oki zmar³ych i zadeptanych na œmieræ. W naszym wagonie by³ tylko jeden
zmar³y. Przed nami i poza nami wyci¹gano po kilka zw³ok. Dwa wagony przed
nami wyci¹gano kilka zw³ok i tam wybuch³a jakaœ awantura. Mówiono, ¿e jakieœ zw³oki by³y ogryzione przez innych. Inni twierdzili, ¿e by³y tylko pokaleczone przez podeptanie. Nie widzia³em tego naocznie. Jednak esesmani kazali
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wiêŸniom schodziæ z wagonu, rewidowali ich, a dwóch czy trzech, którzy nie
mogli o w³asnych si³ach wdrapaæ siê z powrotem do wagonu, zastrzelili. Widzia³em tam i naszego esesmana Gallascha z pistoletem w rêce, ale czy on strzela³ nie widzia³em. I w³aœnie wtedy, z k³adki dla pieszych nad torami, ktoœ zacz¹³
coœ wrzeszczeæ po niemiecku, kiedy zabijali tych wiêŸniów. Jakiœ siwy staruszek dozna³ szoku. Dobieg³o mnie tylko kilka s³ów, z powodzi tych, które krzycza³. Was macht ihr? Ihr verrückte Banditen! Nasi esesmani na wagonie zaœmiewali siê. Ale jeden z postów ko³o wagonu z³o¿y³ siê z automatu i polecia³a
w tamtym kierunku seria strza³ów. Dziadek przykucn¹³ nagle i zacz¹³ uciekaæ
k³adk¹ wraz z innymi, coœ tam jeszcze pokrzykuj¹c. No, to ju¿ pocz¹tek koñca,
pomyœla³em, kiedy strzela siê ju¿ na dworcach do w³asnych obywateli...
Kiedy ju¿ zapad³a noc, ruszyliœmy z dworca w DreŸnie dalej w kierunku
zachodnim, mówiono, ¿e w kierunku Chemnitz. W szczerym polu stanêliœmy
po ujechaniu 10, mo¿e 12 kilometrów. Tam utknêliœmy na kilkanaœcie godzin.
Wiele razy zasypia³em i znów siê budzi³em. Mia³em straszne pragnienie, ale
nigdzie nie by³o ani œladu œniegu. Ktoœ z kolegów mia³ jeszcze trochê jakiegoœ
p³ynu w butelce. Odkupi³em to za skórkê chleba i moj¹ przydzia³ow¹ cebulê.
Odda³em ca³y bloczek prasówki, bo nie znosi³em widoku cebuli. Nieco odœwie¿ony obserwowa³em z dala na horyzoncie miasto Drezno. Z daleka wygl¹da³o piêknie. Tyle strzelistych wie¿ koœcio³ów i gmachów. Ktoœ z naszych,
kto zna³ to miasto objaœnia³ i nazywa³ poszczególne zabudowania. Niewiele
rozró¿nia³em szczegó³ów, bo to siê coraz bardziej zaciera³o, w coraz wiêkszej
chmurze porannych dymów.
I wtedy zawy³y syreny, ze wszystkich stron. Na niebie od strony po³udniowej, wysoko, pojawi³ siê regularny du¿y czworobok czteromotorowych samolotów, lec¹cych w kierunku Drezna. Pod nimi i nad nimi widaæ by³o klucze
os³aniaj¹cych samolotów. Znawcy nazywali je po kolei: te du¿e, to amerykañskie Liberatory, a te ma³e, to Moskity i Mustangi! Obserwowa³em to z zaciekawieniem i pobo¿nym ¿yczeniem: ¿eby tak w cel! nie chybiæ! Kiedy by³y
ju¿ nad Dreznem, polecia³y od nich w dó³ cienkie smu¿ki czarnego dymu,
rozrastaj¹ce siê ku ziemi w czarne s³upy wokó³ ca³ego miasta. I ju¿ zawraca³y.
A tymczasem sz³y nastêpne kwadraty ciê¿kich samolotów, ca³ymi szachownicami zape³niaj¹c niebo, jak na defiladzie. Nadlatywa³y nad cel zawarty miêdzy s³upami dymu. Jak na komendê, nagle w powietrzu zadrga³y i pozbywa³y
siê ciê¿aru bomb, które ze œwistem lecia³y ku ziemi, znacz¹c swój œlad bia³ym
znakiem na niebie, jakby wykrzyknikiem, za nas, za mord, za wojnê! A ziemia
dr¿a³a i podskakiwa³a od wybuchów, i trzês³a siê, i grzmia³a. Tak wygl¹da³
dywanowy nalot na Drezno 13 lutego 1945 roku. Trwa³o to bardzo d³ugo.
Kilka godzin. Morze dymów, p³omieni i trzêsienie ziemi. Naliczy³em wówczas ponad 500 samolotów czteromotorowych. Niektórzy twierdzili, ¿e by³o
ponad tysi¹c.
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Nasi esesmani zeszli wszyscy z wagonów i otoczyli nas w polu gêst¹ postenkett¹, oddalon¹ od wagonów kilkadziesi¹t metrów, ¿eby w razie czego
mieæ lepsze pole do ostrza³u. Tymczasem z wagonów p³ynê³y œpiewy. Myœlê,
¿e nie by³o w Europie takiego hymnu narodowego, którego by tam wtedy nie
œpiewano.
Widowisko by³o ju¿ chyba ku koñcowi, kiedy pojechaliœmy dalej. Jechaliœmy doœæ szybko, tylko na wjeŸdzie do Chemnitz postaliœmy ze dwie godziny.
W nocy dojechaliœmy do Plauen. Twarze wiêŸniów o¿y³y. Nie koñczy³y siê
dyskusje, dok¹d nas wioz¹. Jedni twierdzili, ¿e do Flossenbürga, inni, ¿e do
Dory, jeszcze inni wymieniali Buchenwald, Bergen-Belsen i wiele innych nazw
obozów i podobozów, których wówczas nie zna³em nawet z nazw. Staliœmy
na dworcu osobowym. Nasi konwojführerzy ci¹gle ganiali do budki dy¿urnego ruchu i widaæ by³o, ¿e tam prowadzili jakieœ rozmowy telefoniczne i coœ
tam pisali. Wreszcie chodzili wzd³u¿ wagonów po peronie i widaæ by³o, ¿e
liczyli wagony i nad czymœ debatowali. Wreszcie znów powsiadali do wagonów. Na koniec naszego konwoju podjecha³a dodatkowa lokomotywa. Przypiêto j¹ i odci¹gniêto czêœæ wagonów do ty³u. Przednia czêœæ poci¹gu odjecha³a i przetoczono j¹ na inne tory. Potem odjechali. Nas przetaczano te¿ po
bocznicach, potem jeszcze raz wróciliœmy do stacji, a potem i my ruszyliœmy
w drogê, ale ju¿ prawie nad ranem.
Kiedy zbudzi³em siê z kolejnej drzemki, przeje¿d¿aliœmy prawie bez zatrzymywania siê przez stacjê Cheb. Mia³em wra¿enie, ¿e to chyba gdzieœ w czeskich Sudetach, ale nie by³em pewien. Jechaliœmy prze³êcz¹ górsk¹, wzd³u¿
jakiejœ rzeczki, a wstaj¹ce s³oñce œwieci³o nam prosto w oczy. A wiêc jedziemy na wschód. I znów zaczê³y siê domys³y. Niektórzy twierdzili, ¿e wioz¹ nas
do Austrii, do Mauthausen. W Sudetach nie znaliœmy ¿adnych obozów koncentracyjnych. Ktoœ opowiada³ coœ o czeskim Terezinie, ale ani on sam, ani
nikt spoœród nas nie mia³ ¿adnych wiadomoœci o tym obozie.
Podobno taki istnia³ gdzieœ w Czechach dla ¯ydów, nie wiedzieliœmy jednak nawet gdzie to jest. W drodze z Cheb zboczyliœmy jednak z g³ównego
szlaku jeszcze bardziej na wschód. Przeje¿d¿aliœmy wtedy w³aœnie przez Mariañskie £aŸnie. Profesor Micha³owicz by³ tam kiedyœ i opowiada³ nam o tym
uzdrowisku oraz objaœni³, ¿e jedziemy teraz w kierunku Karlovych Varów.
No, to znaczy, ¿e Niemcy chc¹ nas jeszcze podleczyæ przed wypuszczeniem,
zaczêto ¿artowaæ. Przejechaliœmy jednak i Karlove Vary, i jechaliœmy ci¹gle
dalej na wschód. Pozosta³o nam jedynie podziwiaæ piêkno okolicy. Jechaliœmy wzd³u¿ rzek, dolinami, po piêknych serpentynach, a woko³o nas by³y
wysokie góry pokryte jeszcze œniegiem.
Dzieñ by³ s³oneczny, œliczny. Wszystko woko³o topnia³o, ale nie czu³o siê
ju¿ mrozu. Stoj¹c twarz¹ do s³oñca odczuwa³o siê ju¿ wyraŸnie ciep³e dzia³anie promieni s³onecznych. Nawet siê trochê porozpina³em. By³em do tej drogi
doœæ ciep³o odziany. Mia³em pod p³aszczem ubranie cywilne, pomalowane
183

KL Gross-Rosen
pasami czerwonej farby olejnej, dobre we³niane spodnie pumpy i granatow¹
we³nian¹ marynarkê, sweter i ciep³¹ bieliznê.
Przejechaliœmy Teplice, Lovosice i chwilê zatrzymaliœmy siê w Terezinie.
Myœleliœmy, ¿e to ju¿ tu bêdziemy wysiadaæ, ale po chwili pojechaliœmy dalej.
Tylko zmieniliœmy kierunek na pó³nocny. Jechaliœmy powoli, przejechaliœmy
most kolejowy na £abie i po chwili wjechaliœmy na jak¹œ ma³¹ stacyjkê kolejow¹ Leitmeritz. Podstawiono nas pod rampê boczn¹ i esesmani powyskakiwali. By³o jasnym, ¿e dojechaliœmy na nasze miejsce przeznaczenia.
Po chwili zwyk³y obozowy ceremonia³ roz³adowania. Ochryp³e krzyki:
Aussteigen! Schnell! Los! Los! Poza wrzaskami na ogó³ oby³o siê jednak bez
wiêkszego bicia. Wszystkim ju¿ nogi zesztywnia³y od tej jazdy, wszyscy byli
krañcowo wymêczeni, i my, i oni. Powoli ludzie z³azili z wagonów i prostowali nogi. Prawie co czwarty nie móg³ samodzielnie ustaæ i by³ podtrzymywany przez kolegów. Z wagonów wyci¹gniêto na koñcu wielu, co ju¿ nie mogli
ustaæ o w³asnych si³ach. Tych trzeba nieœæ. Poza tym jest kilkanaœcie zw³ok
zmar³ych w drodze. Na razie uk³adaj¹ ich na peronie. Potem przyci¹gaj¹ jakiœ
wózek i esesmani ka¿¹ na nim posk³adaæ zw³oki. Formuj¹ nas w pochód. Z wagonu obs³ugi wychodzi wreszcie nasz konwojführer. Okazuje siê, ¿e jest nim
nasz Unterscharführer Gallasch. Ochryp³y ju¿ od wrzasku, nadal wydziera siê
i podaje komendy, które trudno zrozumieæ. Przeliczaj¹ nas kilka razy, sprawdzaj¹ iloœciowo w swoich papierach i ruszamy. Przechodzimy przez miasteczko przedmieœciami, przez jakieœ w¹skie i krête uliczki i dochodzimy, na górze, za miastem, pod jakieœ budynki koszarowe, obok których widaæ typowe
dla nas obozowe druty. Za drutami jakieœ budynki, jak stajnie, i du¿o wiêŸniów w pasiakach. By³em na samym koñcu pochodu i d³ugo musia³em czekaæ
na ulicy, bo w bramie dok³adnie odliczano nowo przyby³ych. By³o nas chyba
oko³o dwóch tysiêcy. Nie wiem, nie liczy³em, nie pyta³em nikogo. To ocena
na oko. Wiem, ¿e na koñcu pochodu niesiono co najmniej piêciu i prowadzono kilkunastu. Przed bram¹ sta³ Gallasch i sprawdza³. Kogoœ prowadzonego
wyci¹gn¹³ z szeregu i kaza³ si¹œæ pod murem wachsztuby. Widz¹c to, wszyscy
podtrzymywani przez kolegów o¿yli i starali siê wejœæ o w³asnych si³ach do
bramy, mo¿liwie wysoko podnosz¹c nogi. Jednak wszystkich niesionych kaza³
Gallasch posadziæ pod murem. Nas zatrzymano jeszcze w bramie, bo gdzieœ
tam w przedzie powsta³ zator. Wtedy us³ysza³em zza wêg³a, gdzie posadziliœmy naszych chorych, strza³y pistoletowe. Tam ich dobijali. Stamt¹d wyszed³
po chwili Gallasch i jeszcze drugi esesman, którego nie zna³em, obaj z pistoletami w rêkach. Schowali je do kabury i zapalili papierosa. My poszliœmy
dalej. Wtedy widzia³em Gallascha po raz ostatni. Dok³adny esesman. Rozliczy³ siê zabitymi, aby nie dostarczaæ do innego obozu muzu³manów. Swoista
etyka esesmañska.
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