AL Leitmeritz
Obóz w Litomierzycach by³ fili¹ robocz¹ obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu. Nazywa³ siê Kommando B V lub Kommando Richard. By³ wówczas przepe³niony wiêŸniami przywo¿onymi tu ze wszystkich stron Rzeszy.
W barakach drewnianych oddzielonych p³otem z drutu kolczastego by³ tak¿e
obóz kobiecy. Mê¿czyŸni byli znacznie gorzej zakwaterowani, w starych murowanych stajniach na piêciopiêtrowych pryczach. Wszêdzie by³o du¿o b³ota,
nawet i w tych blokach-stajniach. Praca zasadnicza by³a w sztolniach na dwie
zmiany. Tam pracowano przy poszerzaniu tuneli podziemnych, gdzie remontowano jakieœ silniki, prawdopodobnie od czo³gów, i wyrabiano czêœci do rakiet. Ruch w obozie trwa³ dzieñ i noc, bo stale wychodzi³y i wraca³y jakieœ
komanda do pracy i z pracy, i wtedy wydawano jedzenie.
Podzielili nas na bloki. Ja dosta³em siê na blok czwarty. Tam znów spisywanie numerów i przydzielanie miejsc do spania. Dosta³o mi siê miejsce na
5. piêtrze, tu¿ pod sufitem. Poprzednik zbudowa³ tam coœ w rodzaju psiej budki czy raczej tunelu podobnego do trumny. Boki obite kawa³kami dykty i tektury, wewn¹trz nieco zatêch³ej s³omy, a wejœcie z okr¹g³ym otworem, jak do
psiej budy, ale zas³aniane kawa³kiem dykty. Trzeba by³o pilnowaæ swojego
miejsca, o ile by³o znoœniejsze, bo chêtnych silniejszych by³o pod dostatkiem.
Codziennie dzia³y siê sceny wyrzucania na si³ê intruza, a póŸniej, kiedy nas
jeszcze bardziej zagêszczono, nikt nie mia³ sta³ego miejsca do spania. Po prostu wracaj¹c z pracy, k³ad³ siê na pierwsze lepsze wolne miejsce i wstaj¹c do
pracy zostawia³ miejsce nastêpnemu. Wszystko trzeba by³o nosiæ ze sob¹, gdy¿
cokolwiek pozostawione, przepada³o.
Po spisaniu nas, wydano nam po raz pierwszy jedzenie, cienk¹ zupê z brukwi i po kawa³ku chleba. Po tym posi³ku, nie rozbieraj¹c siê i bez mycia, rzuci³em siê w s³omê do spania, bo by³em z drogi rzetelnie zmêczony. Zdj¹³em
tylko buty i po³o¿y³em je pod g³owê, bo mia³em spuchniête nogi. Od jedenastego lutego nie œci¹ga³em butów z nóg, a wiêc czwarty dzieñ i trzy noce.
Kiedy odespa³em swoje zmêczenie, nie wiem nawet, czy to by³o jeszcze
tego samego dnia czy nastêpnego, wyszed³em na obóz. Z radoœci¹ spotka³em
W³adka Kotulê, starego przyjaciela z Gross-Rosen. Dowiedzia³em siê, ¿e mia³
szczêœcie wejœæ do obozu z grup¹ grossroseñskich lekarzy. Zostali przyjêci do
rewiru i zatrudnieni. On razem z pu³kownikiem Konopk¹ zosta³ zatrudniony
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w aptece. Leków i materia³ów opatrunkowych wprawdzie ma³o, tyle co kot
nap³aka³, ale jakoœ szanuj¹c pracê, mo¿e siê tam we dwóch utrzymaj¹.
Postanowi³em tak¿e jakoœ siê zakotwiczyæ w rewirze. Koniec wojny zbli¿a³ siê, nie by³o sensu wiele pracowaæ dla przepad³ej bez mojego udzia³u wielkoœci Niemiec. Poszed³em do rewiru na rekonesans. Z kancelarii wychodzi³
w³aœnie jeden ze szreiberów. Znajoma, chyba jeszcze oœwiêcimska, twarz. Tadeusz? – zapyta³em. Odpowiedzia³ cynicznym pytaniem: Có¿ ty nieboraku,
¿yjesz jeszcze? Oczywiœcie – odpowiedzia³em – i coraz wiêcej chce mi siê
¿yæ! No, wiêc czego chcesz ode mnie? – pyta dalej – mo¿e pracy? Nie, chcê
chleba i lekkiej pracy. Na którym bloku jesteœ? Na czwartym. No, przypadkowo znam tego blokowego. Napisa³ coœ na karteczce i kaza³ mi to oddaæ blokowemu, a jutro zg³osiæ siê do niego, to coœ wymyœli. Pokrótce jeszcze poopowiadaliœmy sobie nasze dzieje i poszed³em na blok.
W³aœnie rozdawano na bloku nowe numery flossenbürskie. Otrzyma³em
nowy numer, bardzo wysoki, 87341. Nigdy go jednak nie naszy³em. Po prostu, najpierw nie by³o szmatki, a potem okaza³o siê, ¿e i inni starzy wiêŸniowie niechêtnie zmieniaj¹ swe niskie numery na nowe, jak siê mówi³o, milionerskie. Niektórzy nawet nosili jeszcze swe numery z Oœwiêcimia. Stary numer budzi³ wiêcej szacunku u kolegów. Blokowemu odda³em na koñcu kartkê
i powiedzia³em, ¿e od jutra mam siê zg³osiæ do pracy w rewirze. Zawo³a³ mnie
do swego pokoju, aby mnie wykreœliæ z komanda roboczego, gdzie by³em ju¿
zapisany do pracy. Pozosta³em tam jeszcze za ³askawym zezwoleniem, bo odbywa³ siê w³aœnie wieczorek kulturalny. Blokowy zdoby³ w³aœnie z naszego
grossroseñskiego transportu nadwornego œpiewaka, o mi³ym g³osie. By³ nim
Wojciech Dzieduszycki. Wzmocniony dodatkow¹ brukwiank¹ i kromk¹ chleba, pracowicie odrabia³ to szczêœcie, œpiewaj¹c ariê za ari¹. A w dzieñ bêdzie
sprz¹ta³ i zamiata³ blok, ¿eby mu siê ze szczêœcia nie przewróci³o w g³owie.
Ka¿dy jakoœ potrzebuje ¿yæ.
Rano zg³osi³em siê do szpitala i zosta³em przyjêty do pracy jako pomocnik
profesora Micha³owicza. Jemu wlepiono salê niemieck¹ w rewirze. Ze wzglêdu na wysokoœæ kwalifikacji i wyœmienit¹ znajomoœæ jêzyka, przydzielono
mu funkcjê, której nikt nie chcia³ siê podj¹æ. Ale oczywiœcie nie by³ przecie¿
w stanie wykonywaæ ca³ej pflegerskiej pracy, ³¹cznie ze s³aniem ³ó¿ek oraz
sprz¹taniem i zamiataniem sali. W innych salach chorych te drobne prace wykonywali ozdrowieñcy. Tu nikt nie chcia³ takich drobnych prac wykonywaæ.
Tak wiêc spotkaliœmy siê ponownie na jednej sali, jak ostatnio w Gross-Rosen. Ale zajêcie nieszczególne. Sala czysta, ³ó¿ka z czyst¹ poœciel¹, a w ³ó¿kach same wypasione ³ajdackie mordy kapów i blokowych z wielu obozów,
z których ka¿dy mia³ wielu ludzi na sumieniu. Ka¿dy rozwala siê sam w ³ó¿ku, które mu codziennie trzeba poœcieliæ, pod czystymi puchatymi kanadyjskimi kocami, a nad nami, o piêtro wy¿ej akurat sala polsko-rosyjskich muzu³manów, wychudzonych i wyniszczonych do ostatnich granic.
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Umawiamy siê z profesorem, ¿eby wypisywa³ jak najwiêcej diet dla Niemców, wtedy to, co zostanie bêdziemy posy³aæ o piêtro wy¿ej. Zgadza siê pod
warunkiem, ¿e nawet my dwaj nie bêdziemy z tego korzystaæ. Z lekami nie
mamy wiêkszych k³opotów. Na zlecenie podpisane przez profesora Konopka
zawsze coœ tam znalaz³ w aptece, a nadwy¿ki posy³a³em na górê. Profesor
bardzo starannie przepisywa³ diety ograniczone, sumiennie t³umacz¹c Niemcom, ¿e to dla ich dobra, ¿e ka¿da nadwaga i ka¿dy t³uszcz u cz³owieka jest
jego najwiêkszym wrogiem. Œmiaæ mi siê chcia³o, jak uwa¿nie kapowie s³uchali i pos³usznie wykonywali jego polecenia, jak starannie wykonywali æwiczenia gimnastyczne i jeszcze na ten temat prowadzili miêdzy sob¹ dysputy.
Codziennie jednak czêœæ ich jedzenia wêdrowa³a na górê. Odbiera³ to jakiœ
wychudzony medyk krakowski. Kiedy po kilku miesi¹cach spotka³em go porz¹dnie ubranego na krakowskiej ulicy, nie mog³em go poznaæ. Koñczy³ w³aœnie studia lekarskie. Poszliœmy zaraz oblaæ to spotkanie, na jego koszt, bo ja
by³em ca³kowicie go³y. By³ to póŸniejszy pu³kownik lekarz dr Lechos³aw
Bogucki, wielce sympatyczny cz³owiek. W dwa lata póŸniej z jego szwagrem
dr. Karolem Gr. s³u¿y³em w tym samym pu³ku w Tarnowskich Górach i pozna³em przeurocz¹ siostrê Lechos³awa.
Profesor Micha³owicz w codziennym ¿yciu by³ przecudownym cz³owiekiem. Wiele stara³em siê od niego nauczyæ, a przede wszystkim stara³em siê
wyrównywaæ swój sprostaczony 5-letnim obozem sposób bycia i ¿ycia. W leczeniu oraz badaniu by³ nad wyraz sumienny. Nie stosowa³ ¿adnego szablonu
i uproszczenia obozowego. Nie zbagatelizowa³ ¿adnej skargi, mimo ¿e mia³
do czynienia z samymi kapami, bandytami. Nawet do nich, na proœbê profesora, sprowadza³em czêsto dr. Fischera, którego profesor bardzo ceni³. Okaza³o
siê, ¿e i miêdzy tymi ludŸmi stwierdzano nierzadko gruŸlicê p³uc. Wtedy pozna³em bli¿ej dr. Fischera z Zakopanego i czêsto póŸniej do niego zachodzi³em na naukê. By³a to istna szko³a fizykalnego badania, jakiej nigdy przedtem
nie mia³em podczas studiów. Mia³ na oddziale swoim klasyczne przypadki
gruŸlicy w ró¿nych stadiach chorobowych. Od niego po raz pierwszy w ¿yciu
nauczy³em siê wys³uchiwania „spadaj¹cej kropli” przy jamach gruŸliczych,
za pomoc¹ zwyk³ego drewnianego stetoskopu.
Od tych dwóch wspania³ych lekarzy, starszego ode mnie pokolenia, nauczy³em siê wiele przez te dwa ostatnie miesi¹ce moich obozów. Przede wszystkim ludzkiego prostego, medycznego sposobu myœlenia. W pierwszych latach powojennych jeszcze kilka razy odwiedzi³em dr. Fiszera w Zakopanem.
Ostatni raz ze zdjêciami mojej starszej córki, zaniepokojony orzeczeniem miejscowego radiologa, które on zinterpretowa³ w ca³kiem inny sposób, i uspokoi³ moje obawy.
Profesor Micha³owicz bra³ mnie do ka¿dego badania i ka¿de rozpoznanie
g³oœno uzasadnia³ podk³adem naukowym. A poza tym bardzo lubi³ naukowe
pogawêdki. Zaczyna³ od listków zarodkowych i mezenchymy i powtarza³, ¿e
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mezenchyma jest tym dla rozwijaj¹cego siê organizmu, czym owies i siano
dla konia, tylko ¿e wszystkie konie to rozumiej¹, a lekarze nie wszyscy. Kiedy
po wojnie spotka³em go w Katowicach, na szkoleniowym wyk³adzie dla lekarzy, podszed³em do niego na koñcu. Pozna³ mnie zaraz, ucieszy³ siê i uœciska³,
i pyta³ jak siê podoba³ wyk³ad. Powiedzia³em, ¿e chcê siê trochê upodobniæ
do konia, ale nie bardzo mi to wychodzi. Zastanowi³ siê, a potem stukn¹³ siê
palcem w g³owê i powiedzia³: A jednak coœ ci zosta³o! Drugi raz spotka³em
go w Warszawie z pocz¹tkiem 1947 roku. Mia³em wtedy powo³anie do wojska. Natychmiast wybra³ siê ze mn¹ do Ministra Zdrowia dr. Michejdy, aby
mnie reklamowaæ i chcia³ mnie zatrudniæ w swojej klinice. Ja jednak z wielu
przyczyn ¿yciowych nie chcia³em wówczas odraczaæ w nieskoñczonoœæ s³u¿by wojskowej.
Nawet w obozie profesor Micha³owicz prowadzi³ niezmiernie pracowity
tryb ¿ycia i bardzo systematyczny. Wszystko dzia³o siê o swojej porze. Badania, obchód lekarski dwa razy dziennie, w po³udnie spacer pod œcian¹ rewirowego bloku z dr. Sztab¹, M¹kowskim lub dr. Nowakiem, a wieczorem
godzina prywatnego rozmyœlania. Wtedy profesor rysowa³ plany swojej farmy kurzej, w czym mu nie wolno by³o przeszkadzaæ. Praca uszlachetnia,
zwyk³ by³ mówiæ.
Obóz w Litomierzycach przypomina³ najbardziej zaniedbane targowisko
z ma³ego wschodniopolskiego miasteczka. Masy b³ota i t³umy ludzi depcz¹cych bez celu w tym b³ocie. I stare stajnie s³u¿¹ce za mieszkania. Wysokie jak
hale targowe i wype³nione w dzieñ i w nocy oberwanym t³umem wynêdznia³ych ró¿nojêzycznych muzu³manów przeró¿nie odzianych. Rano i wieczorem
jedne komanda wychodzi³y do pracy, inne wraca³y z pracy, st¹d o ka¿dej porze, gdzieœ wydawano jedzenie. Poza tym ci¹gle, codziennie o ró¿nych porach
dnia, przychodzi³y jakieœ nowe transporty wiêŸniów. Widzia³em raz grupê trzydziestu wiêŸniów, przyby³ych transportem pieszym z Buchenwaldu. Wychudzeni, zaroœniêci, ledwo trzymaj¹cy siê na nogach. Czekali na przyjêcie do
rewiru. Opowiadali, ¿e przed trzema tygodniami wysz³o ich ponad 1000 z Buchenwaldu. Postów by³o oko³o 200. Bezcelowo b³¹kali siê, maj¹c wra¿enie,
¿e esesmanom to odpowiada³o, aby siê wykpiæ od ewentualnego skierowania
na front. Reszta zginê³a po drodze. Pocz¹tkowo dobijali wszystkich, potem
chorych pozostawiali po wsiach, po stodo³ach, ale co tam z nimi zrobiono nie
wiedz¹. ¯ywili siê tylko tym, co dostali od ludzi po drodze. Przewa¿nie surow¹ brukwi¹ i kartoflami.
W Litomierzycach jedzenie tak¿e by³o bardzo liche; jak powiedzia³em nie
braliœmy z profesorem Micha³owiczem nic do jedzenia po kapach. Coœ jednak
jeœæ trzeba by³o. Miêdzy obozem mêskim a ¿eñskim by³y kopce z kartoflami.
By³o specjalnie wydzielone komando jeñców radzieckich do pilnowania tych
kopców. Dowiedzia³em siê o tym dopiero w kwietniu. Byli to ostatni jeñcy
radzieccy, którzy uchowali siê jeszcze z dawnego obozu jeñców wojennych
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w Gross-Rosen. Ich starszym by³ Iwan, ostatnio z komanda Dyhernfurth II.
Kiedy mnie spotka³, przyniós³ mi kilka kartofli. Zanios³em je do apteki, gdzie
Kotula z Konopk¹ ugotowali je i przyrz¹dzili. Od tego dnia W³adziu Kotula
potajemnie codziennie przygotowywa³ mi æwiartkê spirytusu, sporz¹dzonego
z salicylowego, po str¹ceniu salicylu za pomoc¹ natrium bicarbonicum, a ja
przehandlowywa³em to z Iwanem za czapkê kartofli. Potem jednak spirytus
salicylowy siê skoñczy³. W aptece nie by³o nic. Zamiast materia³ów opatrunkowych przywieziono a¿ z Pragi tzw. pakiety porodowe. By³o tam parê opasek papierowych, 1 opaska p³ócienna, paczka waty, paczka ligniny, paczuszka
gazy, tasiemka, 200 ml sagrotanu oraz 200 ml denaturatu. Iwan nie dawa³ mi
spokoju. Konopka mia³ pewne opory moralne, wiêc uprzedzi³em Iwana i handel szed³ dalej. By³ g³ód nawet wœród pracuj¹cych pod dachem i w rewirze.
W obozie kobiecym w Litomierzycach by³em tylko jeden raz ze szrajberem Tadeuszem z rewiru. Spotka³em go i zawo³a³, ¿ebym mu pomóg³ zanieœæ
jakieœ lekarstwa w paczkach. Musia³o tam byæ i coœ do jedzenia, bo wiêŸniarki, które go zna³y, cieszy³y siê i mówi³y, ¿e ju¿ im ¿o³¹dki do krzy¿a poprzyrasta³y. Widok muzu³manek kobiet jest znacznie przykrzejszy ni¿ mê¿czyzn.
Wracaliœmy w milczeniu. Mówi³em mu tylko, ¿e przez jeñców radzieckich
mo¿na by by³o tam po prostu przez p³ot przerzucaæ kartofle. Powiedzia³ tylko:
wiem, ale esesmani pilnuj¹. Wiêcej tam nie by³em. Nie wiem nawet, lub nie
pamiêtam, czy pracowa³y, ile ich tam by³o itd.
Od kwietnia w obozie jeden raz dziennie podawano niemieckie komunikaty wojenne – das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt... Na blokach
u blokowych pojawi³y siê odbiorniki radiowe. Sk¹d i jak siê wziê³y, nie wiem.
Nawet specjalnie siê z tym nie kryli. Wszyscy ju¿ wiedzieli, ¿e klêska Niemiec jest nieuchronna, ale dla nas sz³o to wszystko jeszcze o wiele za wolno.
Wiadomoœci frontowe przenika³y doœæ prawdziwe do obozu. Wiedzieliœmy,
¿e ju¿ prawie ca³a Polska jest wolna, ¿e ju¿ jest polski rz¹d, ¿e Wojsko Polskie
bije siê na Wschodzie i Zachodzie. W obozie terror wyraŸnie zmala³. Blokowi
powoli robili siê jak baranki. Ju¿ prawie nie spotyka³o siê bij¹cych kapów.
Spotykali siê wiêŸniowie ró¿nych obozów: Oœwiêcimia, Majdanka, P³aszowa, Monowic, Blachowni, Buchenwaldu, Mauthausen, Dachau. Jedynie o bardziej na zachód po³o¿onych obozach, jak Ravensbrück i Bergen-Belsen jeszcze niewiele wiemy. Nasza wiedza o obozach wyraŸnie siê poszerza³a.
Naloty lotnicze na okolice w Sudetach od marca sta³y siê bardzo czêste.
Nie by³y to naloty dywanowe, masowe, jak na Drezno 13 lutego, czego byliœmy œwiadkami, ale czêsto bywa³o po kilkadziesi¹t samolotów alianckich. Naloty odbywa³y siê przewa¿nie w dzieñ oko³o po³udnia i samoloty nadlatywa³y
od strony po³udniowej. Czasem obóz podczas nalotów oznaczano w dzieñ
bombami dymnymi, a w nocy czerwonymi œwiat³ami na spadochronach,
tzw. choinkami. Obóz sam nie by³ nigdy atakowany. Z tego wzglêdu esesmani
w czasie nalotów masowo chronili siê z koszar w naszym obozie.
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Nas sanitariuszy podzielono na trzy komanda. Podczas nalotu jedna czêœæ
pozostawa³a na miejscu w obozie w pracy, druga czêœæ sz³a w pola, poza obóz,
oczywiœcie pilnowana przez esesmanów, a trzecia czêœæ sz³a do sztolni, rzekomo dla zabezpieczenia tam pracuj¹cych. Ja by³em ca³y czas w grupie drugiej – polnej. Dwa razy zamieni³em siê jednak z koleg¹ i poszed³em do sztolni
z ciekawoœci. Najprzyjemniejsze, ale i najniebezpieczniejsze by³o komando
polowe. Wiosna w Sudetach przychodzi wczeœnie. W kwietniu s¹ ju¿ du¿e
trawy i rzeczywiœcie wszystko kwitnie. Mo¿na siê tam by³o wylegiwaæ na trawie, ale trzeba by³o bardzo dobrze siê chowaæ. Ka¿dy nalot poprzedza³a penetracja samolotów myœliwskich, przewa¿nie Moskito, które nadlatywa³y nagle
i niespodziewanie na niskich wysokoœciach i ka¿dy podejrzany krzaczek ok³ada³y ogniem karabinów maszynowych. Niemieckie samoloty nie pokazywa³y
siê ju¿ wcale. Raz tylko widzia³em uciekaj¹cego tu¿ nad ziemi¹ myœliwca
niemieckiego. W powietrzu panowali ju¿ bezapelacyjnie alianci. W czasie
dy¿urów w sztolni prowadzono nas do du¿ej hali podziemnej, tzw. kantyny
czy te¿ sto³ówki. By³a to du¿a sztolnia, wysokoœci oko³o 5 metrów i œrednicy
oko³o 30 metrów, wykuta w litej skale. W ró¿ne strony rozchodzi³y siê korytarze i tam by³o s³ychaæ stukot maszyn i ha³as fabryczny, ale tam nie wolno
nam by³o wchodziæ. To by³o w oddaleniu oko³o 600 do 700 metrów od wejœcia. Wejœcie by³o tylko jedno i tamtêdy pod ziemiê wje¿d¿a³y poci¹gi z maszyn¹ spalinow¹. Podczas drugiego pobytu w sztolni, a by³o to ju¿ w ostatnich dniach kwietnia, widzia³em jak wiêŸniowie zdejmowali z wagonów skrzynie z napisem „Achtung – Sprenggefar!” i uk³adali je pod œcianami wjazdu do
sztolni oraz wewn¹trz korytarza wejœciowego. W tych sztolniach mo¿na by³o
pomieœciæ tysi¹ce ludzi, a wejœcie by³o tylko jedno. Znaliœmy ju¿ Niemców,
wiedzieliœmy do czego s¹ zdolni i byliœmy pe³ni obaw.
W obozie mówi³o siê ju¿ otwarcie, ¿e sztolnia jest podminowana i istnieje
plan wysadzenia nas tam w ostatniej chwili. Pod koniec kwietnia przesta³y ju¿
przychodziæ transporty z innych obozów. 22 kwietnia wyszed³ w transport do
Dachau dr Mazurek z naszej grupy grossroseñskiej wraz z innymi wybranymi
wiêŸniami. Takie transporty odchodzi³y z obozu jeszcze do ostatnich dni. Rozmyœlaliœmy nad tym i dochodziliœmy do wniosku, ¿e to s¹ transporty dla wykoñczenia œwiadków lub niebezpiecznych dla Niemców ludzi. Tak te¿ s³usznie rozumowa³ dr Mazurek i jeszcze na terenie Czech uciek³ z transportu i ukrywa³ siê do wyzwolenia. Jak inaczej mo¿na by³o traktowaæ te wybierane transporty do ostatniej chwili, kiedy ju¿ nawet transport kolejowy by³ niepewny.
Uciekali tak¿e ju¿ pojedynczo wiêŸniowie. Niemcy nawet starali siê ukrywaæ przed nami te fakty. W ka¿dym razie nie by³o ¿adnych poszukiwañ, przeci¹gaj¹cych siê apeli itd. O faktach tych dowiadywaliœmy siê przypadkowo.
W zwi¹zku z tak¹ ucieczk¹ mia³em pewn¹ przygodê. Pewnej nocy, a by³o
to ostatniego kwietnia 1945 r., us³ysza³em, ¿e ktoœ w nocy w³azi do mojej
„budki” do spania i na tle otworu wejœciowego widzê coœ co przypomina
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lufê. Podci¹gn¹³em nogi i wrzasn¹³em. I us³ysza³em znajomy g³os: Tisze bladŸ!
Tisze! Eto ja Iwan! Struchla³em. Wlaz³ do mnie na górê z pepesz¹. Pierwszy
raz widzia³em tê broñ z bliska. Zreszt¹, gdyby nie ta broñ, nie uwierzy³bym
mu. Opowiedzia³ mi, ¿e uciek³ kilka dni temu z obozu. Jest teraz w partyzantce rosyjskiej w okolicy. Wróci³ po kilku swoich towarzyszy. Ale jutro
jest 1 maja i potrzebuje koniecznie alkoholu. Wstawaj i idŸ do swojego Kotuli, niech daje chocia¿ litr denaturatu. Inaczej pójdê ja i jak nie da, to... Moi
ludzie dostarczaæ wam bêd¹ codziennie kartofle. Za³atw to szybko! No, stary
druch, nie boj sia!...
Tak i poszed³em, zbudzi³em Kotulê. Nie mia³ ani kropli niczego, tylko denaturat w aptece. Ale trzeba zgody Konopki, bo on ma klucze. Konopka jednak ba³ siê i nie chcia³ rozmawiaæ, ale w koñcu da³ klucze. Tak¿e powiedzia³
W³adkowi, gdzie jest jeszcze spirytus salicylowy. Przecie¿ oni potruj¹ siê denaturatem! ZnaleŸliœmy jeszcze oko³o 700 gram spirytusu salicylowego. Kotula zasypa³ to garœci¹ sody i po dobrym potrz¹œniêciu zabra³ siê do s¹czenia.
Ja rozpakowa³em dwa pakiety porodowe i do³¹czy³em oddzielnie denaturat.
Zabra³em to wszystko i poszed³em. Iwan ju¿ siê bardzo niecierpliwi³. Poci¹gn¹³
spory ³yk dobrego alkoholu, przerobionego z salicylowego i powiedzia³, ¿e
jeœli chcê, to mo¿e w inn¹ noc przyjœæ po mnie i wyprowadziæ mnie z obozu.
Ale nie zg³osi³ siê wiêcej. Jego ludzie dostarczali nam jednak regularnie kartofle w plecaku.
Inne takie spotkanie mia³em ju¿ 10 maja na dworcu g³ównym w Pradze.
Wysiedliœmy w³aœnie z wagonów, nie wiedz¹c, gdzie siê zwróciæ do Czerwonego Krzy¿a, kiedy podbieg³ do mnie jakiœ ¿o³nierz, dziwnie ubrany, wo³aj¹c:
Kazik, jak siê masz. Nie wiedzia³em, kto to jest. Przedstawi³ siê jako Kazik
z rewiru. O nazwisko nie pyta³em, ale twarz znajoma. Mia³ na sobie buty z cholewami, ¿ó³ty kombinezon i tropikalny he³m oraz karabin i dwa medale na
piersiach. Jego kolega, którego mi przedstawi³ jako Mietka, te¿ z Krakowa,
by³ bardzo wysoki i mia³ wszystko to samo, tylko kombinezon mia³ granatowy i tylko jeden medal. Powiedzia³, ¿e przed kilku dniami uciekli z obozu.
Spotkali partyzantów czeskich. Poszli razem. On zabi³ kilku Niemców, to ma
dwa medale. Koledze uda³ siê tylko jeden strza³, wiêc ma tylko jeden, ¿artowa³. Teraz jako powstañcy s³u¿¹ w oddziale ochrony dworca, ale za kilka dni
zorganizuj¹ poci¹g do Krakowa. Pokazali nam, gdzie jest punkt Czerwonego
Krzy¿a.
Z rewiru w Litomierzycach niewiele mogê opowiedzieæ. Po prostu by³em przydzielony do pomocy profesorowi Micha³owiczowi i nie mog³em go
zostawiæ samego. Poza tym zachodzi³em jedynie do apteki, na oddzia³ gruŸliczy, do laboratorium i do doktora Popka. Lekarzem naczelnym spoœród wiêŸniów by³ radziecki lekarz, jeniec wojenny. Jeden raz tylko z nim rozmawia³em, kiedy zaszed³em do niego z naszym Grisz¹ Pietrowem z Dyhernfurthu,
w sprawie przyjêcia go do pracy w szpitalu. By³em tak¿e jeden raz w sali
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zabiegowej, przy operacji resekcji ¿ebra. Z moich pobie¿nych obserwacji
wynika, ¿e lekarzy wiêŸniów by³o bardzo du¿o i na ogó³ zatrudniano ich
wszystkich w szpitalu.
Nie zna³em zupe³nie lekarzy esesmañskich. Po prostu unika³em ich, a do
naszego budynku nie przychodzili zupe³nie, widywa³em ich tylko z daleka.
Zreszt¹ to by³o zjawisko zupe³nie zrozumia³e. Pod koniec wojny wszyscy
starzy wiêŸniowie, którzy byli œwiadkami wielu nieludzkich rzeczy w obozach, unikali spotkania z tymi, którzy ich mogli poznaæ i postaraæ siê o usuniêcie jako niepotrzebnych œwiadków. Dopiero po wojnie, podczas s¹dowego przes³uchania w sprawie dr. Willi Jobsta, SS-Hauptsturmführera i Lagerarzta w Gross-Rosen, na zlecenie w³adz s¹dowych czechos³owackich, dowiedzia³em siê, ¿e on nie odszed³ na front z Gross-Rosen, ale do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu i by³ potem Lagerarztem w Litomierzycach.
Ja go tam w ka¿dym razie nie spotka³em, ani o tym nie wiedzia³em.
Pod koniec kwietnia 1945 r. mówi³o siê wiele o przygotowaniach do wysadzenia sztolni, byæ mo¿e razem z nami. Kilka dni po zajêciu Hamburga przez
aliantów mówi³o siê, ¿e radio Hamburg poda³o ostrze¿enie dla naszego Lagerführera Untersturmführera Painkego, który zreszt¹ by³ tak¿e przedtem
w Gross-Rosen, ¿e w Hamburgu aresztowano ca³¹ jego rodzinê jako zak³adników, w razie gdyby cokolwiek sta³o siê z wiêŸniami. Ja sam tego nie s³ysza³em, ale opowiadali koledzy godni zaufania, którzy twierdzili, ¿e s³yszeli to na
w³asne uszy. Potem nadesz³a wieœæ o œmierci Hitlera i zdobyciu Berlina przez
radzieckie i polskie wojska. Twarze wszystkich wiêŸniów sta³y siê radosne.
Teraz z godziny na godzinê oczekiwaliœmy koñca wojny. Ale te godziny wlok³y siê niesamowicie. Od 5 maja komanda przesta³y chodziæ do pracy. Radzono i politykowano w ka¿dym punkcie obozu. Na blokach ju¿ ca³kiem oficjalnie s³uchano radia.
7 maja w po³udnie poszukiwano wszystkich, którzy umiej¹ pisaæ na maszynie. Pisali oni przez ca³e popo³udnie i noc blankiety zaœwiadczeñ o zwolnieniu z obozu. Nastêpnego dnia, tj. 8 maja, po œniadaniu i apelu poinformowano nas o zwolnieniu do domu i likwidacji obozu. Pocz¹tkowo mówiono, ¿e
jedynie obs³uga chorych w szpitalu pozostanie nadal przy swoich chorych.
Do bramy podchodzili wiêŸniowie najpierw blokami, a potem po kolei, jak
kto stawa³. W bramie sta³ stolik ze stosami wydrukowanych zaœwiadczeñ. Jedni
z pisarzy wpisywali tylko nazwisko, datê i miejsce urodzenia i zamieszkania,
inni stemplowali pieczêci¹ obozow¹ i za bramê wychodzili wolni. Zaœwiadczenie mia³o nastêpuj¹ce brzmienie:
Sicherheitspolitzei. Kdo B. V O.U. (Ort Unbekannt). Den 8 Mai 1945 J.
Bescheinigung: Der ..................... geb. am .............. wurde auf Anordnung der
Kommandantur der Kdo B.5. und Sicherheitspolitzei entlassen. Er ist angewiesen am kürzesten Wege seinen Heimatsort zu erreichen.
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Zwolnionych ustawiano w setki i ka¿d¹ setkê zwolnionych odprowadza³
do mostu na £abie jeden esesman. £aba by³a granic¹ protektoratu Czech i Moraw i III Rzeszy. Ale kiedy jedni ze zwolnionych wrzucili esesmana ca³kiem
po prostu z mostu do rzeki, nastêpnych a¿ do koñca odprowadzano do mostu
w konwoju, pod stra¿¹ uzbrojonych esesmanów. Tak trwa³o a¿ do po³udnia.
Przygl¹daliœmy siê temu z zazdroœci¹, ale postanowiliœmy wytrwaæ przy chorych i nikt siê nie wy³amywa³. Ale kiedy skoñczy³o siê ju¿ zwalnianie wiêŸniów, zajecha³y pod rewir dwa auta ciê¿arowe i wysadzono z nich oko³o 20 lekarzy czeskich, cywilów pozbieranych gdzieœ prosto ze szpitali. Wszyscy byli
w bia³ych kitlach, niektórzy ze s³uchawkami na szyi i w kieszeniach. Przywieziono te¿ jeszcze wiêksz¹ grupê pielêgniarek, tak samo w odzie¿y ochronnej.
Nam polecono natychmiast zebraæ siê i wyruszyæ w drogê. Niczego nikomu nie
zdawaliœmy. Nie wiem, czy z kierownictwa wiêŸniarskiego rewiru pozosta³ ktoœ
w obozie, czy odeszli wszyscy. By³o nas wychodz¹cych oko³o pó³torej setki.
W pierwszej czwórce maszerowa³ nasz senior obozowy profesor Micha³owicz
i œpiewa³ z nami, ca³¹ piersi¹, „jeszcze Polska nie zginê³a”, œmia³ siê i p³aka³
razem z nami. By³a niesamowita radoœæ. Czeka³em na ni¹ 1693 dni.
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