ROZDZIAŁ V

Ewakuacja Gross-Rosen
Wiadomo, że ja w Gross-Rosen byłem od października 1943 roku i miałem
możliwość poznania na własnej skórze, dlaczego był to tak „sławny” obóz...
Po klęsce stalingradzkiej niektórzy Niemcy zaczęli rozumieć, że wojna dla
nich nie wiadomo jak się zakończy. Co prawda niektórzy fanatycy wierzyli
jeszcze w tzw. Wunderwaffe...1 i w to, że odmieni ona złą passę i przyniesie
upragnione zwycięstwo. Jednak kolejne klęski na frontach zmuszały do zastanowienia i refleksji... Większość funkcyjnych Niemców miała dość dobre
rozeznanie w sytuacji militarnej Niemiec i zdawała sobie sprawę, do czego to
ostatecznie doprowadzi... Trzeba przyznać, że esesmani starali się utrzymać
„odpowiednie” morale wśród swoich sługusów, ale przecież większość z nich
miała też „swój rozum”...
Sytuacja na frontach zaczęła wyraźnie wpływać na poprawę warunków
bytowych więźniów, szczególnie w zakresie pewnych „swobód”, o których
jeszcze do niedawna trudno było nawet pomyśleć. Funkcyjni już nie tak często
korzystali ze swych uprawnień „panów życia i śmierci”, no może z wyjątkiem
kilku fanatyków i zwyrodnialców... Zmiany te zauważalne były szczególnie
dla takich więźniów jak ja, czyli tzw. starych, wyróżniających się szczególną
żywotnością.
„Rozluźnienie”, o którym wspominam, miało też ogromne znaczenie
dla tworzenia się autentycznego „podziemnego” ruchu więźniów, tworzenia
1 Wunderwaffe („cudowna broń”), to wyrażenie, które powstało w hitlerowskich Niemczech
w okresie II wojny światowej. Propaganda hitlerowska mówiła o tajnej broni o wielkiej sile, która
będzie w stanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę przegrywającej na wszystkich frontach
III Rzeszy. Tą bronią miały być rakiety V1, V2, V3 dalekiego zasięgu, zastosowane pod koniec
II wojny światowej przez Niemców. Rakiety pionowego startu o masie startowej dochodzącej do
12 700 kg, mające razić cele oddalone nawet o 300 km. 12 czerwca 1944 roku z wyrzutni odpalono
10 pocisków w kierunku Londynu, z czego tylko 4 dotarły do Wysp Brytyjskich.
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się struktur kierowniczych tego ruchu, a także wykonywania konkretnych
czynności rozmiękczających system zniewolenia... Wykorzystując niektórych
funkcyjnych, wyraźnie sprzyjających więźniom, organizowano życie obozowe inne niż znaliśmy dotychczas... Powstała komórka prowadząca nasłuchy
radiowe i opracowująca komunikaty rozpowszechniane drogą „pantoflową”
wśród więźniów i nie tylko... Była gazetka, drużyna sportowa, koncerty orkiestry czy też seanse filmowe (rozrywkowe)...
W tym okresie więźniowie nie nosili pasiaków, tylko ubrania cywilne
i bieliznę cywilną po zmarłych więźniach. Odzież była poddana dezynfekcji
i w obozowych warsztatach odpowiednio oznakowana. Na plecach marynarki był wycinany prostokąt i w to miejsce wszywana łatka z pasiaków.
Natomiast w malarni malowano olejną farbą (koloru brązowego) „lampasy”
na spodniach (z boku), by z daleka było widać, że to nie jest jakiś cywil tylko
więzień.
Były czasy, że wychodząc do pracy mijaliśmy przy bramie grającą nam
do marszu orkiestrę... Odbieraliśmy to jako szyderstwo z naszego życia...
W sytuacji, gdy na każdym kroku czyhała śmierć, gdy każdy myślał, jak
przeżyć dzień i nie dać się zniszczyć... Jak coś skombinować do zjedzenia,
bo głód wywracał wnętrzności i nie pozwalał o niczym innym myśleć...
A tu orkiestra i jej skoczne marsze... I okazuje się, że ta sama orkiestra może
w więźniarskiej kantynie koncertować, urozmaicając życie więźniom, a także
zdobywać ich aplauz...
Absolutnie nie znaczy to, że natychmiast nastąpił rozkład dyscypliny
czy zlikwidowano tzw. Lagerordnung... Nie, nie... O tym nie było mowy...
Nadal, po przyjściu wszystkich komand z pracy i wejściu do baraków, sygnał
dzwonka wzywał na apel wieczorny. Wszyscy musieli być przed blokiem,
ustawieni po pięciu... Nadal stan faktyczny więźniów musiał się zgadzać
z ewidencyjnym... Dobrze było, jak się zgadzał. Wtedy pozostawało tylko
oczekiwanie na Blockältestera... Nadal trzeba było „poćwiczyć” przed przybyciem Rapportführera... Jeżeli stan całego obozu się zgadzał, była komenda
„rozejść się” i każdy wracał na swój blok.
Coraz rzadziej jednak zdarzały się przypadki, że po rozkazie „rozejść
się”, jakiś blokowy zatrzymywał swój Block i zarządzał tzw. sport... Chociaż,
zdarzały się i wyjątki. Zauważyliśmy, że nagle zmieniono sposób przyjmowania „nowych” więźniów.
Przyjęcia zaczęły odbywać się pod dachem bloku, a kąpiel w normalnej
łaźni. Bez mordowania, bicia i tortur, a także bez kąpieli w kadzi z gorącym
roztworem lizolu... Ograniczono też czas pracy po kolacji, co szczególnie
miało znaczenie dla komand pracujących przy rozbudowie obozu, które
czasem latem musiały pracować nawet do 23.00.
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Zrezygnowano z obowiązku przynoszenia przez komanda powracające
z pracy kamienia budowlanego, który to obowiązek, z braku sił, dla wielu
więźniów kończył się śmiercią... Znacznie złagodzono system kar i zajęć
zbiorowych „za karę”. Mniej było przypadków morderstw i spektakularnych
„zakatowań” w czasie pracy. Było więcej lekarstw i lekarzy do dyspozycji
więźniów.
W ostatnim okresie mieliśmy w niedziele wolne. Mogliśmy wtedy iść
nawet do innych baraków w odwiedziny do kolegów i znajomych. Po południu były rozgrywane mecze, na które mogliśmy iść popatrzeć... Dotyczyło
to głównie więźniów, którzy zachowali jeszcze trochę sił, że mogli iść... Było
bardzo dużo takich więźniów, którzy nie byli w stanie iść, a inni woleli
oszczędzać siły na następny tydzień...
Mecze piłki nożnej polegały najczęściej na rozgrywkach pomiędzy drużynami międzyblokowymi, ale także więźniowie Niemcy mieli swoją drużynę
„narodową”. Rozgrywki te miały też grozę i drugie „dno”... Strzelenie gola
BV-erom niosło ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo... Szczególnie niebezpieczne były mecze narodowe z drużyną esesmanów i strażników... Kiedyś
taka wygrana przez drużynę ukraińską 1:0 zakończyła się śmiercią całej
drużyny ukraińskiej...
W jedną z niedziel umówiliśmy się z Józiem Komisarkiem, czyli Marianem
Chojnackim, na mecz rozgrywany przez „naszą” reprezentację... Wyjątkowa
sytuacja, bo Józiu zazwyczaj pracował na okrągło. Tym razem miał wolne
i jak zwykle, gdy miał wolne, koniecznie chciał się spotkać ze mną. Byliśmy
wśród innych więźniów, gdy Józiu wskazując na piękne, przedwieczorne
niebo, powiedział:
– Zobacz, jaki piękny „widok”...
Oczywiście, to była aluzja do mojego prawdziwego nazwiska... Stojący
w pobliżu nas więźniowie, jak na komendę spojrzeli na niebo, a później na
Józia... Tylko my wiedzieliśmy, jaki jest podtekst tego zachwytu... Roześmieliśmy się, jednocześnie...
Jedynym więźniem, poza Józiem, który wiedział o moim prawdziwym
nazwisku był Antoni Frąckowiak... Do Gross-Rosen był przywieziony z innego więzienia i rozpoznał mnie w Effektenkammer, od razu przy przybyciu
transportu... Też go poznałem i zaraz podszedłem do niego:
– Antoś... Słuchaj, co ci teraz powiem... To ważne... – powiedziałem,
ściszając głos tak, by nas nie usłyszał nikt z więźniów, których akurat przyjmowaliśmy, ale także z etatowej obsługi Effektenkammer. – Ja tu nazywam
się Kostrzewski Józef... Pamiętaj, nigdy nie mów nic nikomu na temat mojego
prawdziwego nazwiska...
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– Jak sobie życzysz Józiu... – powiedział, ze zdziwieniem w głosie.
– Nigdy bym się nie spodziewał, że cię tu spotkam...
– Ja też nie... Pamiętaj... Kiedyś, powiem ci więcej...
– Jasne... – rozstaliśmy się udając, że wyjaśnialiśmy tylko jakieś niezgodności w kartotece.
Antoś pochodził z Poznania. Przed wojną był kapelmistrzem u Cegielskiego albo w Stomilu, dokładnie już nie pamiętam... Mimo że był ode mnie
znacznie starszy, bardzo się przyjaźniliśmy. Był naprawdę bardzo sympatycznym kolegą. Często umilał nam obozowe życie piękną grą na harmonijce
ustnej. Tak się złożyło, że byliśmy potem na jednym bloku, a to ułatwiało
nam kontakt ze sobą. Pomagałem mu, jak mogłem... Często dostawałem
coś do zjedzenia od Józia i posilałem się bezpośrednio w Effektenkammer,
wtedy Antoś jadł „na bloku” za mnie zupę czy też chleb. Był mi za to bardzo
wdzięczny... Przykre, ale nie doczekał wolności... Został razem ze mną wywieziony w czasie ewakuacji Gross-Rosen do Leitmeritz. Gdzieś po dwóch
tygodniach zaraził się tyfusem... Niestety, tego nie przetrzymał... Zmarł na
moich rękach w obozowym rewirze. Był przytomnym do ostatniej chwili
i prosił mnie, bym powiadomił jego rodzinę. Według jego opowiadania, miał
w Poznaniu dwie córki w moim wieku, ale, niestety, po wojnie, mimo starań,
nie udało mi się ich odnaleźć...
Zdarzały się przypadki, że do obozu byli przywożeni inni koledzy. Między
innymi był taki Jędrzejczak, prawdopodobnie Feliks... Pochodził gdzieś spod
Kutna. Też poznał mnie... Starałem się z nim nie spotkać, by przez przypadek nie ujawnił mojego prawdziwego nazwiska. Na szczęście, został szybko
skierowany do innego obozu. Spotkałem go dopiero po wojnie.
W styczniu 1945 roku, ze względu na nadmierne przepełnienie obozu,
a także ze względu na zbliżający się front i konieczność zapewnienia siły roboczej w przemyśle zbrojeniowym, zaczęto wysyłać z Gross-Rosen transporty
w różne kierunki. Oczywiście, tylko na zachód i najczęściej do środkowych
Niemiec. Ewakuacja podyktowana była także chęcią zatarcia wszelkich śladów
ludobójstwa, morderstw i niehumanitarnego traktowania więźniów. Dziś wiemy, że kierownictwo obozów otrzymało jednoznaczny rozkaz od Himmlera:
„...Żaden więzień nie może wpaść żywy w ręce nieprzyjaciela”. Chodziło więc
nie tylko o zatarcie śladów, ale także o zlikwidowanie wszelkich świadków...
Najpierw byliśmy świadkami ewakuacji innych obozów. Pod koniec
1944 roku przychodziło bardzo dużo transportów, głównie z Oświęcimia.
W Gross-Rosen wytworzyła się niesamowita ciasnota... Po prostu, nie było
już gdzie tej systematycznie zwiększającej się liczby więźniów upychać...
Rozpoczął się „szaleńczy” w tempie wywóz więźniów z obozu... Początkowo
były to transporty złożone z wagonów „bydlęcych”, później każdy wagon był
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dobry... Nawet na zwykłe węglarki ładowano 80–100 więźniów, część z nich
szybko umierała, robiąc miejsce żyjącym... W obliczu totalnego braku środków transportu, zaczęto wysyłać więźniów w kolumnach pieszych2 . W jednej
z takich kolumn odszedł też mój kolega Józio... Ta forma transportu zbierała
największe krwawe żniwo... Głód, nadludzki wysiłek, choroby pomagały
esesmanom... Kto nie wytrzymywał tempa, był zastrzelony... A było takich
więźniów coraz więcej...
W Gross-Rosen finał rozpoczął się rano 5 lutego 1945 roku. Popędzono
ponad 2 tysiące więźniów na stację w Rogoźnicy. Upychano ich do wagonów,
jak worki ze zbożem, byle więcej...
Ja zostałem wywieziony z Gross-Rosen ostatnim transportem. Było to
9 lutego... Obóz był prawie pusty... Wyszliśmy rano z obozu na stację.
Na drogę każdy otrzymał suchy prowiant. Było to około kilograma chleba
i jedna konserwa lub kawałek pasztetowej. Dochodząc do stacji, słyszeliśmy
rozlegające się strzały... Oznaczało to, że front wschodni jest niedaleko...
Słysząc te strzały, zatrzymano całą kolumnę – ok. 1000 osób – i staliśmy
może godzinę. Powiedziano nam, że pójdziemy z powrotem do obozu...
I w południe wróciliśmy... Tu rozeszliśmy się każdy na swój blok. Blokowi
byli do końca...
Przenocowaliśmy na bloku i następnego dnia wyszliśmy z obozu...
Z obozu wyszliśmy bez żadnego jedzenia. Każdy musiał się zadowolić suchym prowiantem otrzymanym w dniu poprzednim... W obozie zostało
tzw. Kanalkommando, którego zadaniem było przeszukać kanały, czy tam
się ktoś przypadkiem nie ukrył... Po wyjściu naszego transportu, obóz był
dokładnie przeszukany...
Tym razem poszliśmy nie na stację w Rogoźnicy, tylko skręciliśmy w prawo i szliśmy pieszo może 3–4 godziny, aż na następną stację... Transport był
2 „Marsze śmierci” – nazwa nadana wpierw przez środowiska więźniarskie, następnie przez historiografię, marszom ewakuacyjnym, wyruszającym z niemieckich obozów koncentracyjnych,
gdy zbliżali się alianci, przede wszystkim Armia Czerwona, w 1944 i 1945 roku. Wymarsz
z obozów następował na kilka-kilkanaście dni przed nadejściem frontu. Więźniowie, skrajnie
wyczerpani pobytem w obozie i morderczą pracą, maszerowali w głąb III Rzeszy, gdzie mieli nadal
służyć jako darmowa siła robocza na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Marsze
stanowiły dramatyczną chwilę w historii więźniów hitlerowskich obozów. Większość marszów
odbywała się na mrozie, zimą 1944–1945. Odcinki dziennej marszruty wynosiły ok. 20–30 km,
noclegi improwizowane były niekiedy też pod gołym niebem. Pasiaki więźniarskie nie pozwalały
w stopniu wystarczającym zachować ciepło ciała. Żywieniowe racje dzienne były wypadkową losu.
Każde odejście od kolumny traktowane było jako próba ucieczki bądź niezdolność do dalszej
drogi i karane natychmiastową śmiercią. Śmiertelność podczas marszów była bardzo wysoka. Tym
niemniej zamieszanie i niecodzienność sytuacji więźniarskiej powodowały również dużą liczbę
ucieczek. Pierwsze marsze wyruszyły w 1944 roku z Majdanka; najsłynniejszymi marszami na
terenie powojennej Polski były marsze z Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen i Stutthof.
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dokładnie pilnowany przez esesmanów. Dużo ludzi, naszych współwięźniów,
nie wytrzymało tej drogi... Padali, wyczerpani... Próbowaliśmy im pomóc,
ale nasze siły były też już wyczerpane... Zostawali na drodze... Esesmani odsuwali ich na bok drogi i tam ich pozostawiali, uprzednio dobijając strzałami
z pistoletów... Patrzeć na to nie było wolno, bo gdy ktoś się odwrócił, natychmiast dostawał pałką albo kolbą karabinu... Esesmani popędzali i zmuszali
do marszu w zwartych szeregach, w kolumnie po 5 osób.
Wreszcie doszliśmy do jakiejś stacji kolejowej, gdzie załadowano nas
do otwartych wagonów. Do każdego ładowano 80–100 osób... Porządku
w każdym wagonie pilnowało dwóch uzbrojonych strażników... Wstawiono
także niewielką beczkę z przykryciem, która miała stanowić prowizoryczną
ubikację dla podróżujących tu więźniów. W czasie tej podróży przeżyliśmy
gehennę... Przez te 4–5 dni podróży, nie otrzymywaliśmy żadnego wyżywienia... Musiał nam wystarczyć ten chleb, który dostaliśmy na drogę... Nie było
także nic do picia... Jedynie ratowało nas to, że często podał śnieg... Łapaliśmy
płatki śniegu na dłonie, braliśmy do ust i gasiliśmy w ten sposób pragnienie.
Podróż była makabryczna... Musieliśmy podróżować cały czas siedząc,
albo być w przysiadzie... Jeśli ktoś wstał, to mógł zostać przez esesmanów nawet zastrzelony, takie ostrzeżenie otrzymaliśmy zaraz po załadunku. Był taki
przypadek, że jeden z naszych kolegów, mimo ostrzeżeń, wstał i chciał się
zbliżyć do esesmana, i o coś zapytać... Ten nawet nie pozwolił mu ust otworzyć,
uderzył go kolbą i powalił na podłogę... Ten wycieńczony człowiek szybko
zmarł i nie dojechał do celu naszej podróży...
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