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N treść koleJnogo zeazy~u •przeżyliśmy Grosa-Rosen• ekła
dajo ~1 w pomnienia wtężniów z jednego traneportu, przy.~iezion~ o do obozu w 1942 roku. Wspomni•nta te atanowiQ świa
dsc t wo tamtych czasów, ukazujoc losy w19tn1ów w obozie koncentracyjny Grosa-Roaen.
W let eh 1940-1942, podobne były lo•y wittniów przywiezionyc~ innymi tran port mi. Swiadcz, o tym najpełniej liczby
pomordć'\•

roku

anych .

okresi

pomięd zy

, ·.o rle

objęto

e1erpniem 1940 roku i grudnie• 1942

ewidencj, 6953

więtniów

/bez 2. 500

r d.ieckich, pozoatajęcych poza e idencJ,/.
o ~wini tr nn,ert otr~rm ł w obozie numery więźniarskie od
2.576 de 3.075.
jcńcó ·

ierć

od sierpni 1940 roku do 31 grudnia 1942 roku
ponic ło 2.850 więźnió 1 nie elie wszyscy 3eńcy radzieccy.
Liczby te nie ukazujQ Jeszcze w pełni wszystkich ofiar. liczbt
po ord snych w obozie Gross-Rosen nelety uzupełnić ofiaraai
śmiert l~ymi w obozie koncent racyjny
Dechau. W latach 19411942, W), :ieziono do tego obozu. w etanie najwitkszego wyczerpania 1 ze kutkami ś iertelnych chorób, l ęczn ie 1.007 witźniów.
Tylko nieliczny z nich udało ię wydostać z grotocego ia nieS

bezpieczeństwa śmierci 1 doczekać

wyzwolenia.

z

wielu transportów przywiezionych w tym okresie do obozu
Gross-Ros n nie przetyl taden więzień. Tym witkazego znaczenia
nabieraję relacje zawarte w Zoazycie. Być mote nie będt one
jedyny 1 fivpomn ieniami z lat, które n1ew,tpl1w1e naletQ do
najtragiczniej zego okre u w tyciu więźniów w obozie koncentracyjny• Gross-Rosen.
o omawianym transporcie opublikował. Doc.Dr
Alfred Konieczny w wyd wnictwie Historycznym Uniwersytetu
Wrocłewa kiego pt. ·studia nad faszyzmem 1 zbrodniami hitlerowak1m1" /To• z 1981 roku/.
S za rszę pracę
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jarzy jędrzejczyk
K.L~ Auschwitz Nr 16740
K.L. Grosa-Rosen Nr 2636

Ze wapo

nleń

W obozie koncentracyjny• zdoł łe• przeżyć
12 aieeięcye Każdy przeżyty dzień był jednak pełen niepewności
jutra. Dokonywane w oboz1• zbrodnie na wiłtniach nie d wały
tadnej pewności, że ktokolwiek z n s opuści ten obóz z życie•.
Na przelo•1• aaja - czerwca 1942 roku całe nasze komando
pracy jeszcze przed oficjalny• zakończenie czasu pracy zostało nieoczekiwanie sprowadzone na plac przed obozowo kuchn1t.
Stali ta• już więźniowie z innych koaand roboczych. Na placu
przed kuchnio krtciło w t wielu ••••••nów,
także w1tin1owie
z obozowego biura przydzi lu pracy, z kapem Otto Kiaselaa.
Zwykle w takich aytuacjach należało aif spodziewa~ azczeg6łowej
rawizji więtn16w i azukenia przedmiotów, przenoezonych nielegalnie na teren obozu. Więtniow1e przyłapani na tich niedozwolonych praktykach byli bici 1 najcztściej oaadzan • karnej
ko•pan11. To równało eit szybkiej, niechybnej ,a1erc1.
Uwagę naezo przykuwał ponadto fakt, że wśród
znajdowali eit tacy, których dottd Aie wid%1el14•y w obozie.
a takte towarzya ocy 1• Qywil. Przed tt zgrajf oprawców auaial
osobiście przejść każdy w1oz1eń. Najwatn1ejazt rolt apełn1al
tu ów cywilny. Wekazanego w19tnia zapiaywali witiniowie z ko•anda arbeitedienetfDhrera. Oain1tc1e tej aegregacji nie było
•otliwa. Wśród wi9tniów w kezanych przez cywila, znalazłem alt
równiet ja.
Kiedy zakończył eię taje•niczy dla naa przegltd, dowiedzieliśmy eit, te maay być wysłani do Groee-Roeen. Nikt dottd
nie ałyezal tej nazwy w obozie. Wśród wyznaczonych do trana~or• tu kro~yć poczęły najprzeróżniejez domyaly. Nikt z na• jednak
nie przypuszczeł, te niewinna nazwa Groea-Roaen, w1,że si z
jednym z najbardziej zbrodniczych obozów koncentracyjnych.
Nikt tet nie doayślał it iatn1 nia ta• kaaieniołomu.
Kiedy wazy tko jut było przygotowane do transportu, wydano
nam prowiant na drogf. Nie aogliśmy r.adal zrozu•ieć, dlaczego
na czaa transportu ubrano naa w nasze cywilne ubrani•· Załado
wani do krytych wagonów towarowych ruazyl14my pełni niepokoju
do nieznanego na• celu. N ai oprawcy nie zapomnieli nae przed
odJazdea oai--rzec, że w przypadku głośnych rozmów w• gonac~
lub przy próbie ucieczki, wazyacy z wagonu zostan, roe~rzelani.
Pod wieczór przez szpary w wagonie widać było niewielkie
góry. Była już noc kiedy pociog zatrzyaał ait na jakiejś •alej
etacj1. Słychać było głośne rozaowy eeeaaan6w 1 azczekanie psów.
Wagonów Jednak nie otwierano. Noc ap9dz1liśay za•knitc1 w wagonach. Kiedy nadezedl ewta, wagony pootwierano z trzaakiem 1
przy nieuatannych krzykach 1 biciu, wyakakiwa11,my na teren
dworca. Tu przejęli n• esee•ani z •1ejacowego obozu. Było to
przyjfcie wywolujQce wśród nas et~ach.
Tren port~

••••••nów
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ku obozowi.
a w dali ,..,idsć

Ruszyliśmy

wa

czereśni,

Wzd łuż

było

drogi

czerwie niły się

dr~e-

gór y . Z pr!r;;,';J st r ony d,.,.

str ze gliśmy kamienioło~, a w nim znsno nem paaiaki nięźnió~.
Na s tolcu wzgórza umiejscowiony był obóz. Sprot"Jiał w r ażonio
.
ja kie goś mar1enotkcwego miasteczka cyrkowego. N1ebawsm prz~kroczyliśmy jego bram,.

Na stoku, wewnotrz obozu dostrzegliśmy pasęce się stado
Dla nas był to widok niecodzienny, rzecz niemo~liwa w
obozie Auschwitz. O, jak tu fajnie - poniedział Romek Olszyna.
Tu 1m się musi dobrze powodzić, nawet gęsi hoduj, l To byi
nasz ost atni uśmiech tego dnie 1 przez wiele dni ns$tępnych.
W-0kół naszej kolumny gromadzili się coraz liczniej nasi
opra~cy. LagerfOhrer, zgraja eeeemsnów, blokow1ch 1 ich wielu
pomocników.
. . ~rzvj :;5-1.a_w_2p9~!!,. Więzień dolCletecher /tłumacz/ wygęsi.

J~nni:( na1hu ~e j•~H!te'lmy w obozie kcncnntracyjnyra Groos-Roe.sn
że p~n re~ortfChrer do nas prze mówi.

.1

Wysoki,

szczup ły esesQan n1e mó wi ł, a ryczał. Sypał ateprzekleństw i ró~nych obelg na prze klętych Pola~ów - bQn•
dytćw 1 rno r d~rców . Po jęgo •kr ~~oe6wczy~· popisie, .?ystępił
wi,;;;l,.f.dł, które~o cp=&ka na ręk c~~ia ś~~l.aóczyła , że pełni
fu;;i;cję la;sre „tGstr a~ Ne joąo pcle::~.1ie tii.-y9tę;,ili z azsrcgu

ki~m

przv~iez1Gni z ne~i Nio~cy. Wystapiło ich kilku. M~ły , rudy,
koól~:1v f,..;i:;.,1it:,c z,. óf'~ł gło~. Do,-;:;a::?:ił ee~emenom i f Ultkcy~nym
obozo.:;y!:: , :że v, ty!:1 transporcit" prz::~ ł:::'1o .,~ j•-;ii:;, 1-~az-,,c~ po-~k1ch
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to Prill, jedGn z bardz1eJ zn anych obozo~ych ketó~.
kilk a kopnięć. Uderzenia w brzuch przeplatały sit z
uderzeniami w głowę. Wkrótce miałem rozciętQ wsrgę, podbite
oczy, silnie kr wew iłem z nosa. Wy$tarczyło mu to widocznie, bo
z r 6~~Q pasję wzi~ł się za kolejnego wi ę źnia. e-z prz~rwy
tr.-f.,~·; t:rzyki r vzjuozonych opr&r:ców i jęki bit ych . g.;10 pc::ait-

Otrzym~łem

t;;;i jck ć;l:ugo tr n~ł a ta pierwsza c:>as ~k ra. Pr e.Ldopcd,:,bnie
trw~ł~~, j@szczo dłużej. gdyby nie koniec~~ość z~rejestrowania

nas w ~ho:zio.

t!io cchł:mQlitoy jeszcze z tych wydarzeń, gdy rozpoczęto
w-1czyty,.,an ie nas z listy, według kolejno~ci numo r6w z obozu
Auscn~itz. Po z ~pisaniu nezwi$k i po rozeb raniu $1ę do naga,
byliśmy pędzeni do kadzi, zastępuj~cej obozcw~ leżnię. Tu
9t~!1 t e~ C?r=~~y z pełami 1 pc:eniali nas. Ta n!s ccdzisnna
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cierpień było strzyżenie i galonie . ~oniewQt
Lył"'.:ć::l s t osm1!:o.""Jo wczo3n1ej W'/rtołany. brzytwy naszych fryzjerów
nis byli j~~=~z~ zhyt stępione 1 fryzjerom nie b~rdzo e1ę
1es2cz~ sr.,1o3Z'/ło. C::1ę!i:i t o~u miałem stosunkowo niewiele
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s~n~ kęr!el ~o!agała na wskaki~eniu do ke~zi po k~lku ~!ę fniów
norsz, zonurzan1u cię w cod:io. Z więtnio mi nn!ej oprc~ny~i
fizycznie, o~rc~cy z~bcwieli się podtapicniam ich.
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blof~u e!6"",Jym .

n ~-ziło się do niego po nieheblo anych deakseh. Trafiłem
okr~ydło
Pie r·nszQ poznano n a bloku ład zQ był eztubor,y
/ ta,
1:by/, ni
idzi eli śmy jeszcz
bloko go.
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r a'·, j ok nięks::ot ć w Groe -Rosen, skł adał się z sali
dz1enn~j /t .c- reum/ i s ypialnej /Schlefsasl/, ubikacji i umyaln1. Te ost atnie był! je zeza nieczynne. Przed bloki• były
prc~ izoryczn1e zainsta owane rury doprowadzajoc• woaę, umieszczone nad dre nieny korytem. Obozowa latryna, jedna na cały
obóz, zn j dowała się na terenie położonym poniżej naszego
araku . Pod bl okie siódmym istn1ałn duża piwnica. K1lkudz1e•
a ięci u wię źniów zapędzono tam do napychania
ienników.
Po obiedzie rozpoczęto z nami musztrę. ew1czyliśmy zdej•owanie i n ak ł adani nakryc1a głowy. Tako szkołę przechodziliśmy,
jako zugong1, r6 nież w obozie• Auschwitz. Tu był jednak inny
tego rytu ł. Niezr.i1ern1. trudno nam było przestawić ait. Naez
blokowy, z wygl ~du przypominajęcy bardZ1ej aałpę nit człowieka,
Karl Kirchman, nie o ie s zkał nao zapownić, te jeśli nie nauczymy się poprawnie nykonywać tych czynności, to obiadu nie dostaniemy.
Po ka acji wydawało nam się, te będzie aotna spokojnie
połotyć się s pać 1 trochę odpoczoć po dziennych trudach.
Niost t y, ztubc~ n" k ozał poz ... stenie w tage sreumie. Blokowy
ze ie r zał bl iże j i ę z n mi zapoznać. Przy~ zedł z esesmanem,
blokf Chrer e~ naazsgo bloku. Esesman nazywał sit ~uchelik.
Blokowy usis jł na etole, zapalił papiero a, spojrzał po
wszystkich 1 zeczoł ew@ dłu g mot:,ę . - ·~a jut jestem w obozach
sto t,wed:icści a miesi ę cy. Wi d ziałem rótnych bandytów, ale takich,
któr zy w ob ,,·ach ni ~ieckich mordowali Nie~ców nie spotkałem.
Tu j eat obó z ni e·iecki . To sobie zsp amiętejcie. My wam pokażeay
Jek o ię żyj e, J a k ię pracuje i jak Nieacy dadzo sobie radt
z taki mi bandyt ami j ak wy"'.
Tek by~ głó~·na t reś ć jeęo wystQpienia, którego ełucha
liś y wylękn1 n1. Był o ono d oś c dłu g ie 1 w głó wn ej mierze wypełnione wyzwiskaa1 1 g roźbami. Czuliś•y, 2e jeżeli nie zajdo
jakieś zmiany, to długo nie będ@ eit tu z nami zabawiać. Koniec
nasz będzie szybki. Z minorowymi nastrojami kładliśay eit epać.
Rano znów apel, a po nim musztra 1 roboty przy niwelacji
terenu wokół bloku. Po południu to aamo. Prace wykonywać aua1el1śmy biegiem pr zy ako pan1a enci• k7"zyk6w 1 bicia. To była
sobota. Narazie pracuj e y, gdzie kto trafi. Podział oficjalny
do koaand ma naetopić jutro. Gdzie byśmy nie trefili, waz~dZ1e
czychały na nas niebezpieczeństwa. Mogliśmy zc1n,ć! albo przy
robotach związanych z dalez1 rozbudowo obozu, albo w kamieniołomach.

Nasze lo y , z adecydowaly ait w niedzielt przed południem.
Więzień z obozowej echreibatubr odczytywał nasze numery, a wywołany pod wał zawód. Przez ki ka miesięcy, w obozie Auschwitz
pracowałem
komandzie elektryków. Podale• wite,~• jeate•
uczniem w ty zawodzie. Byłe• już na tyle doświadczony w 'Obozie, że wi edziałem, iż zawód rzemieślnika aoże aprawlc, ~•
dostanę się do komenda
fachowców.

w

Po wstępnej selekcji nastQpiła druga. Wszyscy w wieku do
lat bodaj trzydziestu pięciu odstawieni zostali osobno. Nowo
tworzone ko ,ando w kamieniołomach miało się składać z najmłod
szrch i najzdrowszych więtniów. Nagle niespodziewanie padło
po ecenie, aby wyet~p111 reichsdeuteche. Potem, aby wystopili
ci co znajQ język n1em1~ck1. Wyst4p~ło nee około dwudziestu
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i jako pierwsi wpisani zostaliśmy na listę przy&~ych ste1netzl.Ghrlingo . Po dobraniu dalszych ~ięźniów odstawiono nas
odrębnie. Dotychczas kamieniołom nie miał takiej grupy roboczej . To, ze będziemy się uczyć w zawodzie kamieniarokim,
eprmiiło nem wielkQ ulgę. Byliśmy ju:t pewni, :te nie będziemy
pracy wykonywać biegiem 1 nie będziemy pchać cit~kich lor,
załadowanyc h kamieniem. W tym te:t to komandzie przetyło najiięcej więźniów z auachwitzkiego transportu. Grupa naoza zostało te:t wyr6:tn1ona specjalne naszywki na ubraniu - •steinmetzlehrlinge•.
Część więźniów z naszego transportu trafiła do komanda
pracującego przy rozbudowie obozu,• którym funkc~, oberkapo
pełnił wyj,tko\7y morderca, August Schneider, częśc do ró:tnych
robót w kamieniołomie, gdzie funkcję oberkapo pełnił Bernhard
Mikolejtschak . Więźniowie pracujQcy w kamieniołomie, •1el1
naszyte numery więźniarskie koloru czerwonego, a pozostałe
komanda pracy koloru Qzarnego.
·
W czerwcu 1942 było na stanie obozowym około 2.000 w1tź
n1ów, w t ,ym duża grupu Niemców, głównie przeetopców kryainalnych, którymi obsadzono niemalże wszystkie funkcja obozowe.
Było kilkudziesięciu żydów 1 kilkudziesięciu radzieckich jeń
ców ~jennych. Większość w· tym czasie więźniów stanowili Polacy.
Ws po~nieni jońcy radzieccy stanowili resztki z 2.500 jeńców
prz\~;iozionych w październiku 1941 roku z obozu Lamsdorf
/Ł oc binot-t:ico/ . Najintelig-.entniejezym wśród pozostałych przy
tyciu był młody , wyaoki jeniec, powszechnie znany jako Gregor Igor Gurow. Znał on nie:tle język niemiecki. Spełniał w obozie
rolę tłumscza 1 wyróżniał eię życzl1wościQ dla więźniów.
w blokach w obozie Gross-Rosen panował inny retia anltell
w obozie Auschwitz. Wejście do bloku w butach było zabronione.
Buty zostawiało sit przed barakiem i nie zawsze oczekiwały
one potem na właściciela. Nie wolno było wieczorea wnosić ubrań
do sali sypialnej. Nsle~ało je złotyć w przepisowo koetkt 1
zostawić w tagesraumie na stole. Obowi@zywał także specjalny
rytuał słania łó~ek. Stosowana w baraku dbałość o czystość
była tak:te przyczyno wielu ludzkich tragedii. Nie daj Bo:te,
jeśli u więźnia znaleziono weoz. Co tydzień. w niedziele, odbyało się w bloku powszechne golenie. Fryzjerzy blokowi. naai
koledzy . nie mieli przed tym nic wspólnego z frrzjerekim zawodem. Nikt epod ręki tych •fryzjerów• nie wyezed bez okaleczenia. Nikt jednak nie protestował. Każdy z nas musiał zdotyć
przed apelem wieczornym, aby mieć przepieow~ ogolono głowt i
twarz.
Poczatki komanda Steinmetzlehrlinge. Dla w1tźni6w tego
komańda przeznaczono w bloku siódmym sztubę B. W poniedziałek,
~iedr inni więźniowie rozpocz,11 swe prace, myśmy pozostali
na boku. Spośród tych, którzy znali jtzyk niemiecki, wyznaczono tłumaczy. Zostali nimi Oanek Lipka 1 Oohen Zimmermann.
Ten ostatni był nauczycielem języka niemieckiego wpolskiej
ezkole.
.
Przemówienie do nas wygłosił szef naszego azk9lenia 1
przeło:tony w kamieniołomie, majster Teupert. Przedstawił się,
co to on za jeden, czego będzie od nas wymagał i czego będziemy
się uczyć. Teupertowi towarzyszyło kilku innych, cywilnych
kamieniarzy. Ci ostatni mieli nas uczyć praktycznie.
Tvupert tłumaczył budowę granitu 1 zasady jego obróbki.
Oak p~zystało n~ dobrych 1 p~słusznych uczniów, słuchaliśmy
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jego wykładów na atojtco. Zapoznano na• z podatawowyai narz,dz1a•1 pracy. Katdy aueiał brać po kilka razy poazczeg6lne
narzędzia 1 wkuwać na pa•itć ich nieaieckie nazwy 1 przeznaczenie.
Przy tej nauce towarzyezył na• atałe jeden z blockfDhrer6w.
najczęściej juchel,k i Dreakaulia /znany wittnio• jako Drozdowek1/. Interesowali eif oni naazyai poetępaa1. Syatea nauki był
taki.~• to co aówił Teupert lub inni ••J•trowie, koledzy
tłumacze podawali na• w jtzyku polaki•. Tluaaczenle to powtarzali kilkakrotnie, poczy• naetopowało przepytywanie w1tt~16w.
Ci. który• nie udało alt opanować materiału. otrzyaywali od
esee~anów chłostę.
Po zakończeniu tzw. azkolen1a teoretycznego, naettpily zajęcia praktyczne. Na kilku w1ttn16w przypadał jeden cywilny
•aJeter. Nie byliśay przyzwyczajeni do wielogodzinnej pracy
- z •lotkiem. Po kilku godzinach katdI z naa miał poobijane rtc•
1 obolałe •1tśn1e. Praca nie azła w te po myśli naazych nadzorców. Miała wite poll6c kara chloety.
Pod koniec czerwca naatopil oetatni, decyduJ1cy egzaain.
Każdemu z nae zależało, aby wypadł on poay,lnie. Uprzedzano
nae, te kto odpadnie, pójdzie do roboty w kaaienioloaie. Egzaainował Teupert ze awoj, obat ... , w obecności raportfDhrera
Eachnera. arbeitadienetfDhrera Schramaela. Kilka du2ych kaaieni uetawiono na kozłach 1 czytani nuaera•1 w1ttniow1e przyatt•
powali do egzaainu. Każdy auaial wykonać kawałek obr6bki. Wkła
dało
aakei•u• wya1łku, aby egzaain zdać po•r'lnie. Mnie
przydała alt również znajoaośc nieaieckiego. Ba e• ait jak
katdy z nae. Powolnie wykonywał•• wyznaczone •1 prac,. Spocił•• eif ze atrachu jak przyalow1owa myaz. Kiedy •ajater orzekł gut • wówczaa dopiero odczul•• zatczenie. apowodowane nie tyle
wya1lk1em fizycznym, co atrache• 1 napifcie• nerwowym. N1ekt6•
ry• kolego• przyazło zdawać jeazcze egzaainy poprawkowe.
w czerwcu naatop1la zalana w naazy• bloku na funkcji blokowego. Ku naezej rado,ci przeetal ni• być Karl Kirchaann. Jego
aiejece ~•Jtł Willi Pithof, znany w obozie pod przezw1ak1e•
Kno&el. Kirchaann awansował na lagerelteatra. Knobel nie był
dla nas funkcyjnya najgorezya. Niektórzy wittniowie, a zwlaaz•
cza Ryaiak Kurowski. znależli do niego doj,cie. Miało to 1atot•
ne znaczenie dla nae wszystkich, uaieszczonrch. bloku aiódaya.
Pótniej przywarło do Knobla określenie - po ski blokowy.
Funkcjt ewo pełnił do końca 1942 roku. tj. do czasu, kiedy blok
ten przeznaczono na obozowy rewir.
w czerwcu 1942 roku funkcjf raportfDhrera obJoł jeden z
najbardziej prymitywnych eaeamanów - Helaut Eachner, nieo~1,czny cień Antona Thuaanna. Zar"'dzono w obozie zek•z floazeni•
czapek. Czapkę na głowie •usieli aieć wi9tniowie w czaa1• apeli.
Przed wymarszem naszego koaanda do pracy w ka ienioloaie zjawił
się na bloku więzień Nieaiec, wyeoki blondrn• który przedatawił sit jako Roeaa. nasz kapo. Reno po ape u kazał na• uatawić
się przed blokiem i czekać a~ zaprowadzi na• na a1ejace zbiórki
komanda Steinbruch. Przy ty• pierwazya spotkaniu, jak katdy
funkcyjny nie zrezygnował z wygłoazenia do naa •owy. pełnej
inwektyw pod naazym edre••• • w Auschwitz nie nauczono na• pracować, my ait o to poatara•y 1 zrobiay z waa porzodnych ludzi
i dobrych robotników. Kto ait nie doetoauje, tego czeka kre•atorium - zapowiedział.

.1,
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Po rannym apel~ prowadzi nac Rooaa w kierunku brc~y. Dłus3
kolumna więźniów komanda kcnieniołomu pierw~zs ,,.ychodzi z o~o-..
zu. Komando Steinmetzlehrlinge stm,owi w tcJ kolu::,nie odr-ol::1:t
grupę. Na terenie komieniołornu odbijamy w prs~o. Tu zsraz
znajduje się nowo wybudowana hala, miejsce naszej pracy. Czoka
na nae już majster Teupert z innymi majstrami. :est też ko~<lndofOhrer Steinbr.ucho i oberkapo. Kepo Rosaa wy.~ołuje z listy
poszczególnych w1ętni6w i wyznacza ia stanowiaka procy. Na
kozłach letQ duża kamienie, przeznaczone do obróbki. Przykazdym niezbędne narzędzia. W takim samym porzędku ~usimy je zostawić po zakończeniu pracy. W rogu hali kantorek majstra Teupsrta.
Przez oszklone okno widzi cało halę. Pracę zacz~ ner.1y od produkcji ulicznych krawętników. Pótniej profil produkcji steimetzlehrlingów będzie aię zmieniał. Przyjdzie czns obróbki płyt
chodnikowych. a neatępn1e produkcja nagrobków cmentarnych. To
b9dzie jednak wtedy1 gdy opanujemy dobrze za«ud kamieniarza.
Dla części z nas nie me jut ciejsca w hali. Ci pracuję nasta•
nowisksch urzędzonyc~ uokół hali.
Otr:yr.u.;J~ ar:óJ l<emień. Pod okiem majstra wykonuję pierw:szą
fazę obróbki. Młotek jest ciętki. waży około dnóch kilogramów.
Ręce niewprawne ao takiej pracy. Co jakiś czas z~miast uderzyć
w spitz3jzer. trafiem w dłoń. Przod pyłem i odłamkami maję nes
chronić zwykłe oln~lary, w drucianej oprawie, W miarv
upłYffu
czasu ręce stają się co~?.~ aniej •prawne, coraz bardziej od~zuwalny jeat ból.
Teupart nieu9tannio obserwuje więźniów. Wśród stanowisk
pracy kr~ży bez przerwy kapo Roasa. Gdy Teupert uzna, że któryś
z więźniów nie wykonuje pracy w odpowiednim te~pie wekazuja go
kapo. V~1nny otrzyma karę cbloa~y. By ona miała charakter "'wy1

chowawczy• karze tej 1.;rz·tylodac się anuszQ inni więźniowie.
od Teuperta oo raajatrowie eprawujęcy nadzór nad
poezczególnymi więźn1a~1. Oni sprawdzają robotę, pouczaJo jak
nale~y najlepiej ję wykonać.
Kilkaset metrów od nas, na zboczu góry pracuje komando
kapo Newalda. Kilkudziesięciu kolegów również z naszego transportu bez przerwy kuje k1lofaa1 zmurezałt akałę. ładuJ• na wózki
1 wywozi w dół. Newald wy~• a1t na w1tźn1ach. Towarzyszy mu

Łagodniejai

jego zastępca ~upp. Słychac bez przerwy ich głosy, ponaglajoce
witźniów do pracy, syp1o nieustannie wyzwiskami. Pchanie wózków
pełnych i pustych odbywa a1t biegi••· Nie przez przypadek kolumnę Newalda określano jako komando śmierci.
o dziewiątej rozlega sit głos syreny
k••ieniołomie.
W pierwszej chwili jesteśay zaskoczeni. myślimy,~• ktoś uciekł

w

z obozu. Syrena w obozie Auschwitz w czasie pracy zawaze oznaTu na szczęście oznacza ona przen.··1 w
pracy. ?owodujG j f potrzeba dokonania odstrzału kamienie , ka-;
aienioło~ie. Kolumny robocze odprowadza sit na pewno odległośc.
aby wysadzone kamienie nie spadały na lud%1. W ty• czasie rozda-·
wany jest więźniom tzw. fryaztyk. Stanowi go jeden kawałek
chleba posmarowany najczęściej kawałkiem surowej. końskiej
kiełbasy. Dobre 1 to.
Zulaga jeat równie~ okazjo dla okradania w1tźn16w przez
kapów. Nie otrzymujQ jej nie tylko zabici, ale i dogorywajocy,
a gdy Jest jej jeszcze mało - równie~ wittniow1e uznani za
małowvdajnych w pracy.
~raca w obozie trwa oficjalnie od azós~ej do dziewittnastej,
z krótkę przerwo na apel południowy 1 epo~ycie obiadu. Wszyattie
czała ucieczkę więźnia.
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koaanda pracy achodzo wó~cza• do obozu. W obozie trzeba e1t
bardzo pieezyć, aby zd,żyć zjeść zu~t 1 ponownie u•tawić ait
w komendzie do wy•arszu. Najmniejaze epóżnienie powoduje
represję.

eż nie zawsze można było odpocz4ć.
bowiea w obozie roboty przy rozbudowie. Gdy te dodatkowe prace ominęły więźniów, aożna było z kolegami porozmawiać
o przetytym dniu.

Po apelu wieczornym

Trwały

•

..

Walka o przetrwanie.
Na poczotku lipca aieliśay pierwazo
wypłat, z kont obozowych, na które wpływały niemieckie marki '
od rodzin. Zezwolono nam również na wysłanie liatów. Za
pierwsze otrzymane marki kupiłem od więźniów pracujocych w
warsztacie szewskim skórzany ochraniacz na rtkt i lepsze buty.
Kupiłem tet papier listowy 1 znaczek. Nie wszyscy z na• znaJo
Język niemiecki. Ci co go znajQ maj, pełne ręce roboty. Piazt
kolegom listy. Każdy chciałby napieać jak najwięcej, ale 11st
aa tylko jedni stronę, druga zastępuje kopertę. Treść mote
zawierać jedynie dobre wiadomości. Każdy obow1,zkowo musiał
pisać, te jest zdrów. Można też zapytać o zdrowie najblitazych,
przekazać pozdrowienia 1 to niemal wszystko. Najwatniejazą
sprawę było to, że list etanowił w1 domość, -e nadawca ~yJe.
Pod listem nadawca podpieywał się własnoręcznie.
Pomimo, że praca w komandzie Stainmetzlehrlinge dawała
najwięcej spokoju, to w obozie podlegaliśmy takiemu eamemu
rygorowi. jak 1 pozostali więźniowie. Tu ne• groziły najwięk
sze niebezpieczeńst a. Głównym katem obozu był lagerfOhrer
Anton Thumann. Dla zaskarbienia sobie j go zaufania w malteetowaniu wi~źniów prześcigali eię zarówno esesmani, jak i funkcyjni obozowi. Na blok siódmy często znienacka wpadał blockfOhrer
Juchelik 1 lagerelteeter Kirchmann. Każda ich wizyta powodowała repre je na więźniach. W czasie jednej z takich •wizyt•
juchelik pozb awił mnie obiadu bez żadnego powodu. Było to w
poczQtkach lipca. Rozpoczynaliśmy jeść obiadowt zupę, gdy nagle
wpadł ~uchelik. Siedziałem u brzegu
tołu 1 dobrze widziałem
jak wchodził. Ni• aztubowy krzykntł ·Achtung•, Jaju~ atełe•
na baczność. Jucholik nie patrzoc na sztubowego, skierował ei,
ku nie 1 zaczął od bicie po twarzy, a potem zaczqł mn1e kopac.
Kazał odebra6 01 zupę.
Zup~ choć nie zaspokajała, głodu na długo,
ale na jakiś czas wywoływała uczucia pełnego żołędka. Niomal
każdego dnia był ktoś pozbawiany bfdź obiadu, bodż . kolecj1.
Dość szybko poczęły się wśród więźniów pracuJ,cych w
St inmetzle ,hrlinge tworzyć grupy wspólnej pomocy, tak w aiejacu
procy, jak 1 w bloku. Miało to duże znaczenie psychiczne 1 prak•
tyc%ne, pomagało przetyć kolejny dzień. Nie sposób wy ienić tu
w zystkich więźniów, których poatawa zasługuje na wdzięczn,
z, 1 nkę. Wymienię najbardziej zapamivtanychs Władek Domż~leki,
Tom ek Okal1ński, Bolek Drabek, Henryk Kobylański, Henryk Swifcki,
Ro on Olszrna, Rajmund Gauke, Ourek Winkiel, Wiesiek Gazda,
Jerzy Kow ewski, Oerzy Potempa, ~ózef Pietrzak, bracia Niereccy.
w niespełna miesiąc od rozpoczęcia pracy w kamieniołomie
w komandzie Steinmetzlehrlinge naettpiły masowe zachorowania na
oczy. co raz to kilku więźniów nie wychodzi z nami do pracy •
Zeczynajo tracić wzrok. Oednego dnia i u mnie coś sit stało ze
wzrokiem. Na pocz,tku czułem tylko ból w oczach, ale po trzech
- czte~ech dniach jut nie rozpoznawała ludzi, widziałem tylko
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cienie. Nie

zgłosił•• aię do
eldowałem aię wraz~ innymi

kolumny roboczej, a po apelu zajaku chory. Nas kilku Stein~etzlehrlingów odstawiono na bok. Wiedziano już o zachorowania~h
w naszym komandzie. Zakroplono nam oczy lekarstwem i wydano
decyzje o zwolnieniu z pracy na •ześć dni /Schonung/. Codziennie zgłaszaliśmy alt do Rewiru na zakraplanie oczu.
Po sześciu dniach nasttpiła kontrola. Widziałe• już dobrze.
uat,piło łzawienie 1 azczypanie powiek. Między •obt schorzenie
to zwaliśmy egipako ślepoto.
Oednym z naezych •arzeń było wyrwanie eię z tego obozu.
W połowie lipca rozeszła ait wieść, że chorych będzie się wyyłać do obozu w Dachau. Nie wiadomo skod istniało wśród
więźniów przekonanie, że w obozie tym 1atni•J• dobre dla więź
niów warunki. Każdy z naa chciał dostać sit do przygotowywanego transportu. Spośród więźniów z naszego transportu wybrano
tylko kllkudzieaitciu. Odpadłem, gdyż uznano anie jeazcze za
zdrowego i zdolnego do pracy. Przepadła jedyna nadzieja wyjazdu
z tej przeklttej aordown1.
Praca przy obróbce bloków granitowych szła nam coraz
eprawniej. Wykonujemy już wyznaczone na• normy. Warunki panujoce w obozie przerzedzajo równiet szeregi w komandzie
Steinmetzlehrlinge. Grupa nasza staje aię coraz mniej liczna.
~ut w sierpniu widać wyretnie jak przerzedziło się w naszej
hali.
Przy kolejnej wypłacie •arek• naszych obozowych kont,
postanawiamy zebrać trocht pieniędzy dla naszego kapo Roaay.
Nie pamittam już, który z naezych kolegów podjoł eię tej aiaji,
ale spełnił jł z powodzenie•. Udało au eit wt1ówić Roaaie, że
jeet dobrym kapo i wiele innych pochwał. Niemcy lubili pochwały. Powiadomił go, że witźniowie pragnf mu za to odwdzięczyć
sit, przeznaczajoc trochę •arek na zakup papierosów w obozowej
kantynie. Rossa wzbraniał aio trocht z przyJęc1·e11 pieniędzy,
ale gdy go zapewnił, że o ty• nikt aif nie dowie, przyJQł je.
Stał się po ty• łagodniejszy• dla nas.
Rajmund Gauke pochodził z Zawiercia. ~a miała• tam wujka,
którr pracował na kolejowej poczcie. M1eliśmy z Rajmundem
wepó nych w ty• mieście znajomych, a aiędzy 1nny•1 kierowniczkt
apteki Zofit Paaierbińako 1 rodz1nt Piaseckich. w jednym z cywilnych majetrów Rajmund rozpoznał znajoao twarz z Zawiercia.
Rajmund i majster przez kilka tygodni wzajemnie sit obserwowali.
Przyszedł mo•ant, że podczas odbioru gotowego krawę~nika zaaienili wreszcie ze sob, kilka nieznacz,cych ał6w. Teraz od czasu
do czasu trafiaj, a1t Rajmun~owi niewielkie kawałki chleba,
podrzucane w u•ówione aiejace przez aajetra. Niby bez przyczyny majster informuje kiedyś Rajmunda, że we wrześniu ma kilka
dni urlopu i wyjeżdża do rodziny do Zawiercia. Rajmund zastanawia ei~. po co mu o tr• wspomina? Czyżby czekał na jakoś
wiadomośc od Rajmunda da rodziny? Chyba tak •. Rajmund przyjaźni aię ze mn,. jeden, czy dwa listy to już bez znaczenia.
Majster nie odmawia Jego prośbie. Mimo to nie czujemy aię zbyt
pewnie. Trzeba czekac na efekty. Majeter jednak nie zawiódł.
17 grudnia 1942 roku wysyłam oatatni nielegalny list.
A oto jego treść: ·Moi najdrotai. ~u~ trzeci list wysyłam do
Was, ty• razem świ1teczny. W pierwszy• rzędzie dziękuję Wam
za to wazyatko coście dla mnie zrobili, za paczki 1 za pieniodze, na które co dnia oczekujf, a które majo nadejść jeszcze
przed Bożym Narodzeniem. Może jut jutro je otrzymam?
14

~

Grypa wysłany z obozu przez Oerzego Ovdrzejczyke dnia
17 grudnia 1942 roku.
Nr archiwum Groaa-Roaen 1.5.3.38.
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Jeete• zdrowy i ezujf eif wyśaienicieo Nic •1 ni• brak prócz
Wae. Bote Narodzenie btdt •Ptdzać ~•z•• z kolegaa1 z Ośw1tc1a1a.
Jest Jut nas n1ew1eluo Właśnie dzieiaj oaawial1ś•y~ jak eobie
urzodzi•y wepólno wigilit~ Po świętach napiazt do Waa 0 to

Wam op18Zfo

W poniedziałek

dostałe• l1et z tyczeniami świotecznyai odp.
Hanki i Heni~ Bardzo byle• z niego zadowolony~ Heni 1 Hance
bardzo za niego dziękuj, 1 proszę o nowe~ Heniai złót tyczenia
świ9teczne ode•nie z obozu wezyetk1• aoia kolego• 1 koletanko•
Hance, Ren1v Dance, Jasi~ Tadkowig Heńkowi, Jurkowi oraz
Jurkom 1 Staśkom z Oświtciaiae
Kochana Haauaiu, niechaj Mamusia podczae ,witt duto je. śpi 1
wypoczywa i niech Maausia epędza świtta tak Jak przed woJnt,
jak byś•y byli razea, ~dyt dueza aoja 1 eerce jeet cały czaa
przy Waa. Babci dziękuje za placki, które dla anie piecze,'
btdż zdrowa i weaoła, bo •uoisz doczekać końca wojny, kiedy
wezyacy btdzie•y znów raz••· Ucałujcie odeanie 1 podz1tkujC1e
za atarania o anie Wujkowi Bolkowi 1 Cioci. Wa• tycz, tego co
obie••• tycz,. Co jest z Tetuaiea. Wujka jótka, Ciocie 1
julki ucałujcie odeanie. Pani Rutkowakiej dzitkUjf za paczkt.
jeazcze raz Wa• aocno ścieka• i calujt - jurek.
azyetk1• znajomy• tycz, Weaołych Switt, nigdy nie zapoainajf
1 dzitkuję 1• za to co Wa• oni dobrego zrobili. ~erzy - Piezcie
do anie częecieJ. - 17.XII.1942•
,{ ·
W drugiej połowie 1942 roku, wraz ze wzro•t•• teapa rozbudowy obozu, wzra•ta zapotrzebowanie na budulec. Przy powrocie
z kamienioł omów, w południe 1 wieczore•. katdy witzień auei
przynieść na plecach duty kaaień. Eaeamani 1 kapowie pilnujo,
by kamień był odpowiedniej wielkości, 1• witk•zr ty• lepezy.
róba wzi9cia ka•ienia aa1ego kończy a1t ttg1• anie• i nało
żenie• ka•ienia naJw1,1ezego. Buduje ·eit tet • ezybkia teapia
baraki W CZfŚCi eaeamanekiej . Przy ich budowie. W katdO nie•
dzielt do południa pracuje koaendo Steinaetzlehrlinge.- Praca
j eet cittka. ale dobrze, te tylko do południa. W aiedzielt
ie aa brotzulagi 1 nie•• przerwy w pracy. Aby nieco odeapntć,
t rzeba funkcyjnego pocztatować pap1eroeea. Te zaś aajt tilko
1tżniow1e aajocy pianitdze ne obozowy• koncie. Witżn1ow e
Ni„cy na ogól ich nie aaj1. Gdy kilku koleg6w dobierze eit
razem. przerwy w pracy ••31 aiejace niemełte co 'odzint. bo
coraz to kto inny z nee cztetuje nadzorc,. Tak1 unkcyjny etara ait aieć u eiebie to•••• grupt, wi'e. te·nte tylko popali,
ale jeszcze zaoezcztdzi na pótniej.
/ Od czaau do czaau blokowy Pithof przynieeie na blok n1eieck1 dziennik •v&lkiecher Beobachter•o Mo~na go nawet•
obozie zaprenuaerować, ale nikt z Polaków nie chce. Wieczore•
niektórzy znajocr Jtzyk n1ea1ack1 aog1 go przejrzeć. Mimo
głodu ciekawi by iimy eytuecji na frontach8 zwłaezcza na frono1e
schodnia. Dominowały zreezto wiadoaości z tego frontuo Zdjtoia
uśa1echn1tt ych toln1erzy z podpieaai •stolz und S1egere 1*ine,
chwalajtc• •fatwo i waleczność Dberaenechówe W niejednej były aapk1 z oznaczeniaai odniesionych zwyeitetwo Przeratało nae.
\ że zdołali zajść at tak dalekoo
Ww wrześniu, aajater Teupert coraż rzadziej etoeowal na
wittniach kart chloatye Doatal14ay w tya aieeiocu trzech nowych Vorarbe1tr6wo so nial witźniowia Nieacys Hein~o S1dow i
Franz. ·Przywieziono ich z obozu we Floeeenburgu~ gdzie takte
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pracowali w ke•1en1ołoaach. Jak na potrzeby ·szego komanda,
niewiele uaiejo. Na re~ie udajo fachowców. s, bardzo nieufni
. i czujni. Chodzo po hali 1 gdzie tylko aogo, wtrocaJt ewoje
trzy grosze.
w czaeia rannej przerwy wolno zapalić. Kto ma papierosy
wyci,ga i zacioga s1,. Ja nie umit · palić, ale wt, przerwt
palt epecjalnie, aby dodać sobie powagi. To jest zreazto
jedyny papieroa dziennie. Nowi Yorarbeitrzy nie majo papierosów i krtco &if wokół nas, próbuj, o tya 1 owy• zagadać. Wieay
dobrze o co 1• chodzi. Rozmawiam z nimi swobodnie po niemiecku.
Lubio sit chwalić swoJo przeezlościo. Heini chwali eit, te b_ył
w jednej z najlepszrch ban~ przemytniczych, graaujocych na
granicy po•itdzy Be gio i Holandio. Opowiada chttnie jej
wyczyny.
.
Sodow 1 Franz to zwykli złodzieje, kieszonkowcy. Lubio
deaonatrować ewój kunszt. Kradno nam papierosy 1 nial nas
cztstujf. Czaee• udajt, ~e nie dostrzega• kradziety, aby 1•
nie podpaść. Za jeden czy dwa. papierosy nie warto ryzykować.
Najlepiej, jeśli wyra~ało 1• alt podziw, te tacy modrzy i aprytni. I• funkcyjny był bardziej prostacki, tya łatwiej było au
wmawiać.~• nie jest zły, a tylko jego ofiara jest głupia.
Czas eprawie, ~e panujoce warunki w obozie coraz aniej
naa szokuj,. :Jedynie p~nujocy głód jest wciot nie do zniesienia. Najgoraz• •• godziny pomitdzy wydawaniem posiłków. Rano
wieay, ~e poza tak zwano kawo nic witcej nie btdzie. Pierwsze
godziny ido jeazcze roZllache• po nocy. Około dziewittej, ałotki
pracuj, coraz wolniej i eiezej. Czekamy na dźwięk syreny z
kamienioło•u co oznacza krotko przer"'• brotzulagę i kawę przynieaiono z kuchni kaaieniołoau. To czekanie podratnia uczucie
głodu. W południe krótki apel, niemełte w biegu zjedzona
brukwiana zupa 1 znów wyaaraz do pracy. Nie motn aię apótnić grozi to poaodzeniea o niechtć do pracy. a co gor·aze - o chęć
ucieczki z obozu.
Opisane ni~ej wydarzenie aiało aiejace na przełoaie wrześ
nia - patdziernika. Około godziny aledemnastej zawyła syrena.
Wtedz1el1śay
ju~ co to oznacza. Ktoś uciekł 4 obozu. Rzecz
wr9cz nieprawdopodobne na warunki panujoce w obozie. Porzuc11iśay w pośpiechu narztdzia, uetawiajoc ei~ na zbiórkt komanda.
U nas nikogo nie było brak. Odetchnoł kapo, odetchntliśmy 1 my
wazyacy. Zarztdzono zbiórkt całego koaenda Steinbruch. Rozwścieczeni •••••ani wraz z kapami sprawdzajf atany w grupach
roboczych. Na azcztście nikogo nie brak. Wracamy wezyecy do obozu. Przed bra•t cala świta z obozowej komendantury. Mina Antona
Thumanna nie wró~y niczego dobrego. Stoi rozkraczony ze ewy•
n1eodłocznya pae• alzackim.
My z traneportu z KL Auschwitz znamy konsekwencje takich
ucieczek. Jeśli uciekł Polak czeka nas wszystko co najgorsze.
Na razie nie wiemy kogo brak w obozie. Cały obóz ustawiono jak
do apelu. Naaz blokowy wściekłr, sprawdza stan bloku. SO
wszyscy. Przez obóz przebiega w eeć, te brak dwóch Niemców.
Poai•o to nasz blokfDhrer Juchelik nie szczędzi nam kopniaków
1 bicia. Na na• ~ladowywuJe ewo złość. Po apelu pada rozkaz,
te cały obóz atać będzie tak długo dopóki nie zostan, złapani
uciekinierzy. Ta atójka trwa cało noc. Słabezych przesuwamy
do ,rodka. Z brzegu i po bokach atajo najwytrzymalsi~
cych podtrzyaujo koled~·. aby dotrwali do rana. Licz ~ ~ ~;.~o
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dadzo nam wczoraje
kolacje i goroco kawo. w najgorezej kondycji•• Ci, którzy trafili do komanda Newalda i Juppa. Porztd•
ku w koluanach pilnujo obozowi funkcyjni 1 blokfDhrerzy.
•
Ka1!dy z nich trzyma w rtkach drog - najczęściej atylie ·. ko od
kilofa. W koluanach obowiozuje zakaz prowadzenia ~ozmów.
Panuje absolutna cisza. Od czasu do czasu któryś z bloków
ćwiczy MC~zen ab - MQtzen auf /czapki zdJoć - C%apk1 włoj;yć/.
Coraz cztściej ałychać poJtkiwaniat ju2 nie aogę. - Tak aijajo
godziny. Nogi bolo coraz bardziej. Od czaau do czasu przed lub
za blokiem pojawia sit Anton Thumann ze ewy• owczarkiem, eły•
chać czyjeś jfki 1 głośne warczenie paa.
·
Dobrze, 2e obóz poło2ony jeat na zboczu góry. Wiejocy
chłodny wiatr orze2w1a naa. Powoli, bardzo powoli zaczyna
świtać.
Zaczyna ukazywać sio wachodzoce ałońce. Przyglodamy
ait sobie. Na ka2dej twarzy nieludztie zatczenie. Nie wiadomo
jaka aiła naa trzy••· za,czeni •••••ani udajo, 1!e •• w foraie,
ale i oni coraz mniej•• akorzy do krzyku i bicia. Jeden tylko
wydaje sit nie być zmtczony . To Anton Thumann * nieodłoczny•
paea.
Pada wreszcie rozkaz ro~ejścia ait po blokach. z kuchni
przynieaiono upragniono jak nigdy kawt. Blokowi wydajo wieczorowe porcje chleba. Ka2dy aiada gdzie •o1!e, aby tylko trocht
odpoczoć. Ten spokój nie trwa długo. Władze obozowe zarzodzajo
wyjście koaand do pracy. Btdzie to citżki dzień. Ale nie tylko ·
więźniowie •o za,czeni. Obozowi funkcyjni te2 kryjo ait gdzieś
po kttach, aby odpoczoć. Nie krtco sit te2 jak zwykle ••••••ni.
W koaandzie Steinaetzlehrlinge ka1!dy z naa •• stołek, na
którym może ua1tść. Jeat to atołak azczególnego typu. Na ni•
ua1tść wygodnie nie ao2na. Ale to ju2 jeat coś. Wszyacr pozoatali witźn1owie aogo na• tego pozazdrościć, zwłaszcza dz aiaj.
Zbudowany jeat z kawałka nieheblowanej deski z jedno nogo w
środk u deski. Naaz kapo i voarbeitrzy te2 sit gdzieś pochowali.
Stuk młotków w hali Jeat bardzo leniwy. Każdy z naa jeat śpiocy.
Nie nadzoruje nas dziś nawet majster Teupert. Uciekinierów nie
achwyta~o. Z obozu zbiegli kanałaai kanalizacyjnymi.
W ~aździerniku przychodzo nowe transporty . Wyniszczonych
praco 1 obozowymi warunkami wywozi się z obozu. Miao to nasila
ait tempo prac przy rozbudowie obozu. Jest ~uż gotowe atałe
ogrodzenia wokół obozu. Niedostateczna ilośc witźniów w komandach Neubau uzupełniana jeat praco witżn16w z innych koaand
roboczych. Po wieczorny• apelu pędzi sit dodatkowo setki witż
niów do robót przy budowie baraków. Kopio rowy Pidifundamenty.
Noa~ kaaienie i części baraków. Praca odbywa eto przy n1euatannych krzykach i biciu. Teren robót oświetlajo re(lektory. Praca
t r wa conajaniej do godziny dzieaiotej wieczór. Więźniowie podejaujo próby wyrwania ait z tych robót. Jeet to niezmiernie trudne.
Póki t rwajo te roboty, więźniom nie wolno przebywać wewn1trz
bloków. Przychwycony w nich więzień jeat bity i ponpwnie zaptdzany do robót i to . najcię2azych. Dopiero po ogłoszeniu końca
pracy wydawane•• wieczorne porcje.
Najbardziej ryzykowni wkradali sit do blokó~ oknami ze
achlafaali. Nasz blokowy Knobel na ezcztście udawał, że tego
nie widzi. Na blokach kapowie 1 lagerelteater przeprowadzali
doraźne kontrole. Sypialnie były żle oświetlone. Kóntrolowano
zazwyczaj łóżka. Witżniowie ukrywali sit pod łótkami wzdłu1!
azczytowej ściany, gdzie najtrudniej było ich dostrzec.
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Chodzie w niedziele po południu po obozle, apotykałem
kolegów pracujocych w innych komandach pracy. Było ich coraz
mniej. Władek S1korak1 pracował w komandzie malarzy, wygl~dał
już bardzo żle. ~ego kapo, Morpaster, znany był z wyjttkowej
złośliwości. W oczach Władka widać było nieprzezwycięton, chtć
do tycia, powtarzał stale: muszę przetrwać. Rozmowy były prowadzone niemal zaweze na te eame teaaty, zawsze padało sakramentalne pytanie - jak c1 idzie i zawsze te sama odpowiedź Jak widzisz, jeazcze żyję.
Nieuchronnie zbli2ała się zima. W listopadzie otrzymaliśmy akarpety, rękawiczki, sweterki, płaszcze, nawet nauszniki.
Do doau udało a1 a1t wyalać ju2 dwa nielegalne listy. Grypsy
te azły drogoa Rajaund Gauke, majster, pani Zofia Pasierbińska,
ak1d docierały do •ego wujka Zys_muntaw Zawierciu. Szły one
neatfp~1e do ••go dziadka w Brze2nicy nad Warto, a następnie do
Ostrowi Mazowieckiej, gdzie aieszkała moja matka. W przewożeniu
tych ~iatów do Ostrowi Mazowieckiej pomagały również inr, si osoby,
częato ka1t2a. T• drogi docierały też do mnie niemieckie pienitdze. Były one bardzo pyzydatne. Dzięki ni• zwiększ, łaeka
wościt traktował anie blokowy Knobel. mogłem tet poaagać niektórym kolego•. Wiele apraw aożna było załatwić w obozie gdy dyeponoweło aio te2 papieroaaai. Były okresy kiedy papierosów brakowało powszechnie. W takich okresach funkcyjni sięgali po różne
,ro~k1, aby je zdobyć od witźniów. Zarzodzano częste kontrole
ubrań i e1enn1k6w, a znalezione papieroay stawały się łupem
funkcyjnych.
W obozie dalej obowifzywał zakaz przesyłania wifżnioa paczek przez rodziny. Pomimo, że pracowałem pod dachem i miałem
dodatł(,)Wt porcjt zupy, to jednak byłem coraz słabszy. Pieztc
oficjalne llaty próbowałem w nich przemycić prośb~ o paczki .
Za taki liat zoetale• kiedyś ukarany. Przez dwa tygodnie wykonywać auaiale• wieczore• dodatkowo pracę karn ij w obozie. w dniu
ogłoazenia tej kary pozbawiony zostałem wieczorowej porcji chleba. Poa1ao tego przyazla do obozu paczka zaadresowana na moje
nazwisko 1 nuaer. Tego sit nie epodzie~ałem. Zaskakujoce też
lrfly okoliczno,ci zwitzane z jej odbiorem. Więzień ze echreibstudy obozowej przyszedł do anie na blok. Miałem natychmiast
póJ'ć z nia. Różne ayśli przechodziły mi po głowie. Takie nagłe
wywołanie nigdI niczego dobrego nie wróżyło. W schreibatubie
pełnił dyżur b okfOhrer
Hanke. Za•eldowałem eię zgoonie z obowiozuJ•cya rytuał•• · Zapytał anie najpierw, czy umiem po nieaiecku. O~powiedziale•, 2e tak. Dopiero wówczaa ozRajmił mi, te
przyszła dla anie paczka 1 że lagerfuhrer pozwolił •1 jQ wydać.
Była to ekroana paczka, zawierała zaledwie kilka pierników 1
kawałek masła. Rodzina wysłała paczkę mimo wyraźnego zakazu.
podawanego w nadruku obozowego listu, nie była więc pewna, czy
paczka zoatanie ai doręczona. Musiałem oficjalny• listem zawiado•iĆ nadawct, te paczkt otrzymałea. Pierwsza paczka była . dobry•
zwiaatunem. Hogł•• oczekiwać na dalsze.
w niedługi• czaaie pótniej oficjalnie wolno brło Już pieać do rodzin o przesyłanie paczek. Zaczęły one nap ywac w
1943 roku. Odmieniły one loay wielu więźniów.
Do końca grudnia 1942 roku przebywaliśmy na bloku siódmy•.
?oaiao, te nie był on oazo spokoju, to jednak czuliśmy ait tu
o wiele pewniej niż witźniowie w innych barakach. Nieugięcie
·~ierzyliśmy. że to jui nasze ostatnie w obozie świfta Botego
·~~rc~7.en1A. Choć było głodno. świtta te przeszły spokojnie.
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Wielu na• płynęły z oczu łzy. Katdy •yślt był daleko, wapominajoc rodzin,.
w końcu grudnia, lub w pierwazych dniach ·etycznie 1943 r9ku przenieaiono nae na blok óaay, gdzie niepodzielnie panował
jeden z najkrwawazych blokowych - Weka Osi. Był to nowy okr••
w naezy• obozowy• tyciu. w poczotkach 1943 roku naatQpiły tet
korzyatne zai,ny w obozie. Przenieaiony od naa został do obozu w Majdanku główny kat wlttniów unteraturmfDhrer SS Anton
Thuaann. ;Jego aiejace zajoł przyałany z KL Mauthauaen Walter
Ernaberger. Pod jego rztdaai zaalał teror obozowych funkcyj"Ich. Kltaka nleaiecka pod Stalingrad•• przynioala uaęczony•
w ttnlo• tet witcej nadziei na pr~etycle 1 wyzwolenie. życie
pokazało, te najtrudniejazy okr•• a1e11,ay poza aobo. Nadayłe•
ne paczki łagodziły trocht głód. Najwatn1ejaze, aby teraz nie
podpaść kt6reauś z obozowych oprawców i nie zg1ntć w epoaób
najaniej oczekiwany. W 1943 roku 1 p6tniej w 1944 roku, niektórzy z pracujocych w SteinaetzlflT'linge dopuazczenl zoatali do
pracy w innych koaandach i aogli tam udzielać poaocy. Niektórzy
nawet objtli funkcje blokowych. Niewielka jut pozoatała przy
tyciu grupa w1ttn16w z tranaportu auachw1tzk1ego trzyaała
eit w koleteńeki• kontakcie do końca, do dnia wyZWfalenia .
Nr archiwua Groaa-Roaen
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Roaan Olazyna
K.L. Au•chwitz Nr 7889
K.L. Groaa-Roaen Nr 2608

Tragiczne losy
Po przywiezieniu z K.L. Auechwitz do obozu Groee-Roaen,
przekonali,ay alt ezybko, parafrazuj,c polaki• przysłowie, te
wpadliśay z deazczu pod rynn~. To co zaetal1ś•y w obozie, było
dnea tego, czego do,wiadczy11,ay w K.L.Auachwitz.
Po~• nieludzki• terror••, panował tu powszechny głód. Zdobycie
dodatkowego potywienia było nieosi,galny• aarzeniem. Okradanie
wlttniów z · głodowych racji tywnościowych, przekraczało tu
wazelkie wyobratenia. Kradli wszyscy funkcyjni i ci którzy byli
na najnitazy• ezczeblu w hierarchii obozowej i ci co etali
na jej szczycie. Nawet zupa z brukwi nie trafiała do wittniów
w ilościach przewidzianych przez władze obozowe. Za wyJ,tkowo
azcz,,11we uwatało alt w ty• czaaie wyznaczenie przez blokowego na •funkcjt• nosiciele kotłów z zup,. z kuchni do bloku.
Tak zwani •easentregerzy• posiadali prawo do wylizywania kotłów, po wydaniu z nich zupy. Szcztśliwce• był takt• ten witzień, któreau udało sit zdobyć nielegalnie kawałek surowej
brukwi.
Mały stosunkowo etan wittniów w obozie eprawiał, te obełu
ga kuchni obozowej była nieliczna. Nie istniało tu koaando
o~1•raczy kartofli i brukwi przy obozowej kuchni. Czynności
te spełniali wittniowie, wyznaczani doratnie przez blokowych
i to w godzinach wieczorowych. Po•i•o całodziennego za,czenia
prac,, wyznaczony witzteń nie unikał tej dodatkowej pracy.
Stanowiła ona okazjt zapełnienia ukradkie• pustego tołtdka
brukwi, bodt burakaai. a niekiedy nawet aurowyai kartoflaai.
Wielu wittniów nie wytrzyaełych na głód, zwłaazcza btd,cych
jut w etanie akrejnego wyczerpania, rzucało sit na wszystko.
co uznali za nadajoce alt do zjedzenia. Skutki tego były tragiczne.
Tragicznie kończyły ait czteto próby wyniesienia aurowej
brukwi po zakończonej pracy w poaieezczeniach obozowej kuchni.
Tylko niekiedI 1 to co odwa~niejazy•. udawało sit przenieść
do bloku kawa ki brukwi. cz•••• buraków.
Od jeaieni 1942 roku w piwnicach pod bloki•• a16d•y• urzodzono
aagazyny dla przechowywania brukwi, buraków 1 kartofli. Co odwe~niejei więtniowie z tego bloku, zakradali ait do piwnicy
noc,. Wciskano ait ta• przez aaleńkie okienka. Wyprawy te nie
zawsze kończyły alt dla śaiałk6w azcztśliwie.
Panujocy głód aprawiał, ~e witzień bez przerwy •yślał o jedzeniu. My,1 o najedzeniu alt do ayta była jedny• z głównych
pragnień. Dla zaspokojenia tego marzenia, wielu więźniów gotowych było na wszyetko.
Tak np. w kuchni kamieniołomów uwagt wittniów przykuwał
dobrze upasiony kot. Sam widok kota sprawiał Ju~ olbrzymie
wratenie.Kot był nie•iecki wite witzień nie aiał prawa nawet
go pogłaskać. Niesamowity• wydarzenie• stał eit fakt, kiedy
kot ten ju~ zabity. znalazł się w bloku aiódaym. Kilku ryzy21

kantów podj9ło trud jego ugotowania. Nie była to bynajmniej •
ani rzecz łatwa. ani bezpieczna. Gotowanie •oęło odbywać e1t
tylko noc,. Duży proble• sprewiała koniecznośc zdobycia odpowiedniego naczynia. Co prawda, każda aztuba na bloku była wypoea~ona w kilkulitrowy dzban blaszany /kana/. ale J•J użycie
nie było aożliwe. Kana aiała na sztubie awoje aiejace 1 •usiała ait ta• stale znajdować. Poaiadanie dodatkowej kany wymagało jej zdobycia na inny• bloku. Tak też ait stało.
Kot okazał e1t niezaiernie twardy. Gotowanie trwało trzy
noce. Były to noce nie przespane przez kilku więźniów. Nie
wszyscy ~ednak zaangażowani przy gotowaniu, zdołali w sobie
przeła•ac uprzedzenie do kociego a1taa.
Jakie mogły brć skutki panujocych w obozie warunków?
Przede wazyatki• o brzymia '•iertelność. W transporcie z K.L.
uechwitz znajdowali
w1tźn1ow1e. kt6rr• udało
przeżyc
w taatya obozie nawet okr•• prawie dwóch at. Tu niknęli w
oczach z dnia na dzień. Tu wielu nie przetrzymało kilku czy
kilkunastu dni.
Pierwazt śaiertelnt ofiar, atał sit w dniu 10 czerwca
Frantisek Kaderabek. Naattpno był w dniu 12 czerwca Julian
St acherski. W •iesi,cu czerwcu śa1erć poniosło 20 więźniów.
Z każdym m1ee1,ce• ilość ofiar była coraz w1ękaza. W roku 1942
wielu więźniów w etanie krańcowego wyczerpania wywieziono do
obozu koncentracyjnego Dachau. Dla wielu z nich nie było Już
ratunku. Do końca 1942 roku, w obu obozach poniosło śmierc conajmniej 291 więźniów z o,w1fc1aakiego transportu. Wiadomy•
Jeet, że jedynie 66 w1tźn16w nie dosięgła śaierć w obozach.
Wielu z nich najtrudniejszy okres 1942 roku przetrwało w koaandzie Steinmetzlehringe.
w11tniów tego ko•anda przez cały okres cechowała duża aolidarnośc. Pod koniec 1942 roku kaaien1ołom otrzymał zamówienie
na wykonanie dużej ilości płyt granitowych dla mias1a Poznania.
Obróbka tych płyt wyaagała o wiele wifcej wysiłku aniżeli produkcja krawtźników ul1cznrch. Przy ich obróbce trzeba sit było
cztsto posługiwać wieloki ograaowy• •lotem. Nieatety wielu
więźniów nie było już zdolnych do takiego wyaiłku. Najsłabszy•
przychodzili z bezinteresowni pomoc, silniejsi. W tej ostatniej
grupie byli między innymi: Kazi•ierz Pejaik. Floriar, Czajka,
Ryszard Kurowski. Johann Ziaaeraann. Z1ameraann był reichsdeutache•. czuł aię jednak w pełni zwiozany z Polakaai. Mieszkał w
Polace. W poczotkach okupacji zwi,zał sit z ruchem aporu. Było
to przyczyn, jego aresztowania 1 osadzenia w obozie koncentracyjnym. W 1944 roku został blokowya. D•!:~ utrzymyw~ł bliskie
kontakty z w1oźnia11i komanda Steinmetzl . r1nge.
Od 1943 roku zasadnicze znaczenie w przezwycit:teniu głodu,
ądegrały paczki żywnościowe, nadsyłane z poza obozu. Nawet te
najskromniejsze. •iały swoje znaczenie. One w duzym •topniu
decydowały o przetrwaniu.
..
Kiedy w poczotkach 1945 roku nadzieje na wyzwolenie -oyły szczególnie duże i jak nigdy dotod realne. przyszło Jeazc,ie więtnio•
przeżyć najbardziej tragiczny okres w· przededniu likwidacji
obozu Grosa-Rosen. Dotyczyło to czasu i warunków panuj1cych w
transportach ewakuacyjnych. Transporty te pochłonfły liczne
ofiary śmierte l a. Również w tych transportach z,g1noł ślad
o kilku więźniach z transportu czerwcoweęo. Uznac należy, że
ponieśli w czasie tych transportów śmierc. Brak pełnej dokumentacji z innych obozów koncentracyjnych nie pozwala również
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losów kilku innych wi~źn16w. wywiezionych z obozu Grose-Roeen Jeszcze przed ewakuacjf. Szczegóło„ loay 500

na ' wyjaśnienie

witźniów

przywiezionych z K.L. Auachwitzprzedstawia opracowany

wykaz.

Nr aechiwim Groea-Rosen 1.6.45

Zabudowa. obozu
(Czerwiec I942)
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Szkic obozu z cz :) rwca 1942 roku odtworzony przez Romana
Olszynę

Nr archiwur 1 Gross-Rosen 4.1.8.
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