jerzy Kowaleweki
K.L. Auschwitz Nr 31119
K.L. Groes-Rosen Nr 2751
Nie aotna zapomnieć
Do obozu koncentracyjnego Groae-Roeen dowieziony została•
w grupie 500 wi9tniów z obozu koncentracyjnego Auachtdtz.
Traneport nae�odnotowano w Groas-Roeen pod dato 6 czerwca 1942
roku.
Tras, poaitdzy obozami odbyliśay w wagonach towarowych.
Na stacji przeznaczenia ode�rali naa od konwoju esesmani z
•iejscowego obozu. Nowi naai oprawcy ju� na dworcu •olejowy•
pokazali nam przedsmak tego co nas czeka za drutaa1 obozu.
Drogę ze stacji odbyliśay pieszo. Wiodła ona przez aiaa
teczko. Miejscowa ludnośc nie okazywała nam byn•j•niej ayapatii
ani współczucia. W drodze do obozu mintliśay kaaieniołoa, o
którego istnieniu nikt z nas nie wiedział. jego widok stanowił
pierwszy, złowrogi znak na naszej nowej •drodze �ycia•.
Wśród krzyków 1 bicia przekraczaliśmy obozowo bram,. Cere•
moniał zwiQzany z przyjmowaniem transportu trwał wiele godzin.
Na bloku powitał nas blokowy kolajn, poracjt szykan 1 bicia.
Towarzyszyli mu i inni blokowi funkcyjni. Najgorsze było jednak
jeszcze przed nami.
Więzień w obozie nie mógł pozostawać bez pracy. Praca czeka
ła na nowe ofiary. NajwiękazQ grupf z naszego tranaportu przezna
czono do robót w kamieniołomie. Najlepiej trafili ci, których
wyznaczono do nowo tworzonego komanda - Steinmetzlehrl1nge -.
Do tej grupy trafiłea i ja. Mieliśmy ait uczyć obróbki bloków
granitowych. jak na panuj,ce w obozie warunki, tu było jeszcze
najspokojniej. Pr.acy nie musieliśmy wykonywać biegi••• nie praco
waliśmy na otwartej przestrzeni� nie istniało tu powazechnie,
niczym nie ograniczone bicie, A to już było bardzo du�o dla
nadziei uratowania życia.
Zamierzenie władców kamieniołomu aby wykorzyatać nae jako
fachowców nie azło jednak w parze z warunkaai ietniejocymi w
obozie. Na skutek głodu i terroru eseeaanów i funkcyjnych opade
liśay coraz bardziej z sił. Coraz częściej ntkać nae zacztly
różne choroby. Stawaliśmy się coraz mniej przydatni do civ�kiej
pracy. Coraz częściej ubywać zacztli wittniowie 1 z tego koaanda.
Rosła śmiertelność.
Skierowani do pracy w kam1en1ołoaie zajmowali od poczttku
blok 7. Funkcj9 blokowego pełnił wtvzień Niaaiec zwany w obozie
Knobel. Było to jego przazwieko. Nie należał on je•zcze do naj•
gorszych. Grupie Steinmetzerów wydano nawet biel1zni pościelowo.
Były to jednak tylko pozory dbałości o nas.
W transporcie naszym było kilku więtniów Niemców. Rozpow
szechniali oni wśród miejscowych funkcyjnych fałszywe inforaacje,
funkcje opanowane so przez
że w obozie Auschwitz WJZystkie
Polaków, którzy morduJt więźniów Niemców. Te pomówienia wzmagały
tylko represje wobec Polaków.
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Decydujęcy wpływ na loey w1tźn16w w obozie wywierał ewy•
postępowaniem ówczesny lagerfDhrer, untersturafahrer SS, Anton
obozie
Thumann. Należał do naJkrwawszych oprawców nie tylko
Gross-Rosen. Znali go dobrze witźniowie Sachsenhausen, a póż•
niej Majdanka 1 Neuengamme. Po wojnie doe1ęgła go kara śmierci.

w

Załoga SS 1 funkcyjni nie tylko atarali ait dorównać
Thumanowi w mordowaniu, ale 1 prześcign1ć. W ty• czasie funkcje
blokfuhrerów pełnili tacy znienawidzeni •••••••1 jaki Schra•••l,
Dreekaulis, ~uchelek, Oer~ak, Gałatach, Hinze, Witt1ng. RaportfDhrere• obozu 1 pierwszy• pomocniki•• Thuaanna był Helaut
Eachner. Wśród kapów bylit Lipineky ~1k1el, Prill, Vogel,
Katachyaka i wielu innych •
. ~a skutek oboaawych warunków, w końcu 1942 roku w koaandzie
Sfeinmetzlehrlinge pozostało zaledwie kilkudziesięciu witźn16w.
Zostałem również wyrzucony z tej grupy przez kapo za niedokładne
wykonywanie pracy. Wykonywaliśay wówczae w pierwazya okreaie krawężniki drogowe. Kilka dni pracował•• w kam1en1tłoaie przy dźwi
gu. a następnie w koluanie tranaportowej. Przy tej pracy więzień
nie wytrzymywał dŁugo.
Loa jednak nie opuścił mnie. Oakiaś azcztśliwya traf•• przydzielony zostałem do obozowego koaanda elektryków. Tutaj wraz z
innymi budowałem stałe ogrodzenie wokół obozu. Było to aałe
liczbowo komando fachowe 1 nie praktykowano w nia tak •••owych
represji. Na szcztście kapo Willi Michaleky nie wykazywał akłon
ności sadystycznych.
Po pewnym czasie jednak dostałem tyfua 1 znalazłea aię w
obozowym Rewirze. Znów otarła• eię o śaierć. W tya czaeie, w obozowym Rewirze /baraki •zpitalne/ pracował polaki więzień, lekarz
Kazimierz Hałgas. Był niezwykle oddany• dla wsp6łw1t2n16w. Oego
mo~liwości działania były jednak ograniczone nie tylko orakiea
środków farmakologicznych, ale i postvpowanie• funkcyjnych rewirowych. Niejeden z tych co przeżył obóz •a au wiele do zawdzitcżenia. Kilkutygodniowy okres pobytu na Rewirze pozwolił •1
przetrwać ten trudny dla mnie okres.
W lutym 1943 roku, dotychczasowego lagerfahrera Antona Thu••nna przeniesiono do obozu na Majdanku. Cały obóz odetchnoł. ~ego
następca, hauptsturafuhrer SS Walter Erneberger złagodził terror
obozowych funkcyjnych. W ty• czasie wittniowie uzyakali zezwole•
nie na otrzymywanie paczek z poza obozu. Coraz bardziej zaczt•
liśmy wierzyć w przetrwanie obozowej gehenny. Nieacy przetyli
teł szok klęski pod Stalingrad••·
W barakach rewiEowych, cokilka tygodni przeglodu ehorych dokon~
wał lekarz SS-man. On decydował, czy chory mógł jeszcze pozoetac,
czy winien być skierowany jut do pracy. Nie interesował go bynajmniej etan zdrowia witźn1a, a jedynie czae pobytu w rewirze. W
czasie takiej wizyty usunifty zoatałe• z Rewiru, chocia* byle•
jeszcze bardzo słaby.
·znałem trochę język niemiecki, wite akierowano anie jako~eprz1tacza do baraków essesmańskich. Robota apokojna. a 1 jedzenie moż
na było dodatkowo zdobyć. Zaaklimatyzowałem ait w ty• nowym
miejscu pracy, którego zazdrościło mi wielu witźniów niemieckich.
Pod koniec 1943 roku zostałem zadenuncjonowany przez wap6ł
w1ęźnia Niemca. Wydał mnie, że słucham radia 1 zakazanych audycji. Tym razem trafiłem do komanda kanalbau. Budowaliśmy rurociog do obozu.
w lutym 1944 roku opuściłem obóz transportem ·do obozu
koncentracyjnego Dachau.
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Ze wszystkich przeżytych obozów koncentracyjnych, Gros~Ro·s en był najgorszym w mych wojennych losach. Z\'Vłaszcza za
czasów Antona Thumanna. Nie zostawiał on więtniom żadnej nadziei no przetrwanie. W rzemiośle mordowania Thumann szkolił nie
tylko esesmanów, ale całe zgraje funkcyjnych. NajbardzieJ zbrodniczymi typami obsadzał obozowe funkcje. Trzeba było miec dużo
samozaparcia i troski ze strony kolegów, aby można było przetyć
okres Antona Thumanna. Wielokrotnie jak i inni ocierałem się o
śmierć. Wśród więźniów z naszego transportu wykształciło się
olidarna ~rodowisko. Od lata 1943 roku niektórzy z naszrch
kolegów dostawali się Jut na ró2:ne obozowe f.unkcje 1 mog i
ułatwiać innym obozowe życie.
Olbrzymią rolę odegrały nadsyłane przez rodziny 1 przyjaciół paczki żywnościowe. Ich zawartoś6 ułatwiała takte wpływanie
na niejednego obozowego funkcyjnego. Składane im prezenty
ułatwiały~ załatwianie różnych spraw. Pozwal· ało to na ratowanie
współwięiniów od bicia lub umieszczenie w bardziej spokojnym
miejscu pracy. Poczęstunkami więźniów nie gardzili też niektórzy
blokfOhrerzy.
Kiedy wywożono mnie do Dachau. w obozie pozostawało jeszcze
ki lkudz~esięciu więfnió~ z czerwcowego t~ansportu. Można zastancw ia ć ~iQ
czy to mało dużo? Uważam, że była to ta
g~rstka, któr a ~ieła szczegó nie silnę wolę przetrwania, a przy
tym r ór'l:l.ie± d ~ ż o szczęścia. Byli to koledzy bardzo aktywni w
p r ic c i~~~t~łDni u zbrodniczym niebezpieczeństwom. Katde też działanie zoi srz 2.ję c o do podtrzymania · wiary w przetrwanie miało koloe eln e ~~aczen i e . Z~ws ze dobre wiadomości i pogodę ducha m~3li
dla n?s .Jo .::e'f Li pk a i Roman Olszyna. Nawet kiedy było najciężej
igdy n ie wi dz i ałem w nich żadnego załamania. Zawsze było z ni.~ o e zv~ porozmawi a6 .
ws~o~n106 t ez pra gnę kilku kolegów spoza transportu z Auóchtz, którzy swą p o s tawę n obozie zasłużyli na wymienienie. '-; a
zcsługu j .Q z właszcza koledzy: Foik, Lebida, Lewandowski,
Sz ostak . 85.n ł e k, Doliński, Hałgas, których stat więźniarski w
obozie Gross- Rosen był o wiele dłuższy nit nasz.
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Bole~ław Włodz-mierz

K.L. Auschwitz Nr 810
K.L. Grosa~Rosen Nr 2582

Poczekalnia

śmierci

W Gross-Rosen baraki i cały obóz położone były na zboczu
góry kamieniołomowej, biegnąc w dół do bagnistej chyba łęki.
Za łaką był nieduży las i teren znowu podnosił się. Na samym
.dole, tuż przy drutach, nieduży prostokQt terenu był zastawiony,
jak jakaś mikroskopijna widownia teatru, węziutkimi ławkami.
Były to po prostu deski op ~rte na wbitych w ziemie palach. ale
tak blisko siebie ustawione, że gdy siedziałeś tam, czułeś na
nerkach ucik kolan tego co siedział z tyłu. sam zaś kolanami
wwiercałeś się w kogoś poniżej. No i ściśnięte łokcie z prawej
i z lewej, bo na ławeczkach było przewaznie więcej ~iedzących
niż miejec. Nie wolno było rozmawiać nawet szeptem, ani ruszać
siń bo pilnujęcy kapo bił natychmiast długą żerdką. że z góry
leje daazcz, albo ża piecze słońce - to nie ma znacz~nia. Bo
to właśnie była kuracja, lagrowy przepis dla rekonwal ecentów.
~0 ci siedzący - to chorzy, a tsn pilnujęcy z żerdkę - to
•pielęgniarz", a całe to miej ce wraz z opisanym obrządKiem - to
tzw. schonun8 obozu Groes-Roaen . Słowo schonen - znaczy: chronić,

osłaniac. A więc

sr•ego rodzaju zabieg kliniczny. tle w
rzeczy była to z.Ą"ycz aj 3 poczekalnie-.::· a ftli gćw. którz,1 1 rewirz:. ob zcvym jako szczyt łaski le,·.icznej "dos tali
ech? u.,...,n ł prcP !a:::iZ"'Jt)O ~ 0 cnt:,, s na to dz.: ne r1ia1nce .:: ł i!~\·!·i #
Tom siedzieli, siecze,' aeszcz ,mi w1atre:n lub upał IT, b·d.;1c
$ię perman~ tnie kola nami :!. ł(J,·ci.,Jmi, b 4 .-uch;_. i bez sło··a , od
ap 3lu do a;:,,:,.lu, b 1 ::1. a rychło · n z.de zł a nec na wł o_,-:y ... b1oku.
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to se.no. W tej sytuac ji "kuracja"' była "'Z, .. ś
ko,. nnd:.-:ie.
Sie':lział~m aż dwe dni w tej okropnej poczekalnin. · M:i.riio ża
byłem przedtem dotłucz~ny do granic wyobraża 1 ności i - zd,wało 
by się wyt rzym rJ1--; ~. Cfu·;;~ołem no urwanie się z c:;chorn.mgi..1, ma
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o·ozie trzeba Dył się rato~o6, ch~ćby przez lepszy przypr - cy. Nauczony złym doświadczeniem z deklarowaniem przeszłości int ligenckiej, w tym obozie przy urzędowym przyjęciu do
obozu rodałem jako zawód: Filmtechniker, co okazało eię wielkę,
jakby nis było, lekkomy6lnościę. W poprzednim, prz ·iwojennym
dział

1.cieleniu ~tud i cwałern wprawdzie - w trybie fakultatywnym - tech39

kina u Witolda Romera na lwowskiej politechnice, uaiałe•
z kamero filmowę, ukończyłem nawet organizowany
przez PAT-a kura wyświetlania filmów 16-kowych, wszystko to
Jednak nie pomogło mi ani odrobint w kłopotach, które mnie
czekały. Zarezeetrowany przez schreibera zawód nie uchronił
mnie od cięt~iej bieganiny z taczkami i łopato, gdzie straszny
Harry Lipinsky pałko i wrz•akie• wycietał z nas siódme poty.
Gdy więc po paru tygodniach, pewnego popołudnia przybiegł na
komando ł9paciarzy laafer z arbeitseinaatzu i wywołano mój numer, zdziwiłem się, ale 1 ucieszyłem jednocześnie, bo katda bowiem przerwa i odmiana w beznadziejnej bieganinie z obci,teniem
musi cieszyć. Aliści tut za krótkotrwało radości, wyłoniło sio
zmartwienie. Bo cót się stało? W miasteczku Grosa-Rosen zachorował nagle jedyny kinotechnik, a kino miejscowe miało tego dnia
zamówiony seans dla Hitlerjugend /Góry w śniegu/ i zaraz pote•
drugi - dla załogi easeemańskiej /Serce pod kotwico;.· Oba te
tytuły, oczywiście w niemieckim brzmieniu, będt pamiętał chyba
przez całe życie. Bo cót się stało?
w rejestrze zawodów h&ftlingowakich wyczytano, ~e jest
Jakiś kinomechanik /to było właśnie przy aoim nazwisku/, no wite
biegiem do miasteczka, post z karabinem ~iegł równiet 1 do roboty. Po drodze truchlałem jut częściowo, ale do reszty zamarł••
ze strachu w samej kabinie. Coś tam rozumiałem się na technice
kinowej i sam rzut oka na sterczocy samotnie, atary, zdezelowany aparat Ernemanna do tego z zepsuto regulacj, węgli w lampie
łukowej - wystarczył. Ale dobiegajęcy z sali jazgot zebranych
już hitlerjungów 1 perswazje dy~urnego esesmana: •oalej, prtdzej,
ruszaj się, ty świński psie• - nie pozwoliły na rozmyślania 1
w1tpliwc 1.
Założyłem jakoś taśmę, puściłem w ruch aparat, rozpitty na
nim jak na krzy~u. bo z jedną rtkt na kremarierze, a z drugo na
ręcznym regulatorze w~$11 w lampie. I w tej sytuacji, gdy ani
mowy o tym, by spojrzec przez okienko na ekran, z eali dobiega
mnie ryk radości umundurowanych podrostków i Już do kabiny wbiega esesman, krzycząc: Zatrzymaj, natychmiast zatrzymaj t• i kopiąc mnie w różne, dostępne jego nodze, części ciała. A ja nie
mogę spełnić jego życzenia. poniewat nie wiem, Jak zatrzymuje
się Ernemanna. a boję się zapalić taśmt 1 epalic kab1nf. W rezultacie eaes•an wrzeszczy, film leci dalej, at eit rolka akończy,
a ja już widzę w okienku, te pomyliłem najoczywiściej rolki.
ponieważ na ekranie miotaj, się w objęciach marynarzy jakieś
bardzo porozbierane detale dziewczęce.
.
Gdy rolka dobiegła końca, udało mi aię jakoś zatrzymać
aparat - na tym jednak nieudanym debiucie skończyła się moje
lagrowa kariera kinomechanika. Odesłano mnie natychmiast z
powrotem do obozu. Ile tu jeszcze dostałem w zęby ••• Watne jednak, że wrócono mnie już nie do łopaciarzy, gdzie był mój dotychczasowy przydział, ale - o dziwo I - do komanda elektryków /gdzie
był kapo Michalsky, z kościami dobry człowiek/. Rugajocy mnie
esesman z arbeiteeinaatzu uważał najwidoczniej, że skompromitowany kinomechanik zdegradowany być winien na elektryka.
nikę

obchodzić się
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Pewnego ranka, tut po apelu, sam Th11111ann wezwał całe ko•ando elektryków i zarzędził natychmiastowe sprawdzenie trzeciej fazy w pot,tny• drucianym płocie, okalajęcym cały obóz.
Katdemu z elektryków komanda przydzielono odcinek obejmuj,cy
kilka słupów betonowych, na których naciognitte były druty 1
zarzQdzono pośpiech. Wzdłut całego terenu tej roboty przechadzali się kontrolujocy -eaeamani. Nie muszę opisywać Jaki kło
pot wynikł ze mn,, którego elektrycka fachowość ograniczała
aię na komandaie do noszenia •krzynki z kablami oraz drabinki.
Lekko zaaferowany kapo Michaleky poc1ognoł •nie za rtkaw w
•ożliwie puaty punkt obozu /na dół, za prostokot achonungowy/
i postawił ~nie przy jedny• ze słupów wraz z aojt skrzynko.
·Rób tu cokolwiek• powiedział, odkręcaj dolne izolatory, albo
coś, gdy ktoś obleci prędzej ze awoi• odcinkiem to zmieni ctt·Powiedział, pogonił dalej, zoetałe• sam. Plecami do terenu,
obozu, z nosem tut przy słupie, udawałem sam przed eobo, że coś
robię obcęgami. Bałem sit nawet tywiej poru•zać, bo poat z pobliskiej wieży wartowniczej, zaciekawiony, przyglodae sit teau,
co na dole.
Czsa dłużył aię bardziej niż bardzo. Niby spokój na ty• T
rzeczywiście pustawym - odcinku. Za drutami ł1ka, za łok, lasek,
~migaj~ nisko Jaakólki, ja postukuję cichusieńko flachcengami o
dolny izolator. Leciutko, aby nie natrafić na coś naładowanego
pr~dem. Nawet nie wiem, czy wył4czony i co jest z tymi fazami.
Nogle gdzieś za plecasi kroki, nareszcie ktoś z prawdziwych
aie~tryków nadobodzi .•• Odwracam eiv - a tu w efektowny8 rozkroku zatrzymał się jakiś scharfOhrer. Neldujf sit, bo co innego mogę uczynić:·H&ftling 2582· ·Mach weiter , each we1ter
•przerywa mi 1 patrzy. Odwracam się do słupa i zaczynam coś
dudrać obcęgami przy izolatorze~ Mija wieczność, za plecami
cisza. Okropne, nie do wytrzymanie. Wreszcie słyszę :•ou• ro~ię w tym zwrot jak na mu•trzeł czapkę eprętyście zrywa
z
gło~y - a on wcale nię rozzłoszczony, pyta tyl ko z niejakie•
zacie k uffieniem w głosie : ·was bie du eigentlich von Beruf? • .
Ze st r3 chu zdobywsm s ię na dzi ;y nowotwór językowy~ no i zawodowy . ·~ilmkinoolektriker· - krzykntłem głośno. ScharfOhrer
zaczyna się śmiać, wpierw cicho, potem coraz głośniej. A pote•
mówi: ·F1lmoko•1ker b1•t du vielleicht. be•timmt aber kein
Elektriker• - 1 dopiero teraz zawrzeszczał z całej aiły: ·Kapo,
Kapo ntmm den Idioten we·g l" I na tym aię skończyło. Nawet nuaeru
nie kazał zapisać - jsk by to nie było w Groea-Roeen. Głowy
nikt ml nie ucioł, bo paru kopniaków pro for~a nie warto nawet
pa1wifłtać.

Głowę wraz z ~yciem straciłbym dopiero pam1ttnego /dla
mnie oczywiście/ ezóatego sierpnia 1942. Saier4· była wówczas
o par~ mili~etrów ode mnie - w ecener11 grożnej. okrutnej 1 po
niemiecku komedianckiej. Nie była mi Jednak. Jak si~ okazało,
pj_sana. Nie warto więc mówić o powodach 1 detalach. Przed ty11
faktem jednak--! po nim - sprano mnie tak dokuMentnie, te już
się z tego w trybie normalnym nie pozbierałem. Owego dnia, na
placu apelowym. przed fronte• etoJocych w szyku wazyatkidh bloków - ocalałem, a wykończyłoby mnie - dosłownie 1 fizycznie parę dni schonungu, przyznanych mi ·dla poratowania zdrowta•e
Na szczęście - jak wspomniałem - dołączono anie do transportu
do Dachau. Tam dopiero stanęłe11 na nogi.
/Wyjotek z ks1ężk1 - Wieez Jak jest - Wyd.Łódt
Nr archiwu• Grose-Roeen 4.6.46e
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PowracaJ,ca

pamięć

Komin krematoryjny w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
bez przerwy. To przez ten ko•in wyznaczały władze obozowe
naszQ drogę ~o Wolno~oi. Nikt. z nas w ty• obozie nie mógł sobie wyobrazic, że mogQ istniec jes~cze bar dziej tragiczne obozy.
Kiedy więc szykowano transport z obozu, zapragnęłe• opuścić
w nim K.L.Auechw1tz. Przy wyborze w1ęźn16w do transportu 1 ~a
znalazłem sit w ich gronie. Uwatałem ten fakt za okolicznośc
ezcztśliwę. Tsk tet w dniu 6 cze r wca
1942 roku rozpoc2'łe11
nowy rozdział w więźn i ar$k!~ życiu, jako więzień obozu koncentracyjnego Gross -Ro uen. numer 2765.
~uż w dniu dotarcia do Groee-Roeen zacz,łe• jak i inni
poznawać ietniejfCQ tutaj rzeczywi•tość i to zaraz po przejściu
obozowej bramy. Obozowi funkcyjni. widzoc nas w cywilnych ubraniach, spodziewali sit u nae nie wiadomo jakich kosztowności.
Namawiali do ich oddania, zanim nam jł odbior, eeee•ani. Były
to naiwne marzenia , gdyż ~e wszy$tkiego ju~ dawno nas ograbiono
w obozie Auschwi tz .
Po rozebraniu aię do naga 1 pozoetawien1u wszystkich rzeczy na placu, po kilkunastu p~dzono naa przy nieustannych krzykach i biciu do bloku 9 , gdzie vetawiony był zbiornik wypełnio
ny wodo ł speł n i~jęcy rolę k4pieliska. Z gorfCI wod, zmieszany
był lizol . Na wychod24cych ze zbiornika więźniów kierowano pod
dutym ciśnieniem wod~ z wę~y parcianych. Tak sit z naai zabawia li obsłu g ujQcy nas obozowi funkcyjni . Dalaze tortury 1 szykany
t r~~ły podcz~s ~t rzyze nt a 1 gole ni a. Każ dy z nas wychod z ił z
rych zabiegów poka l e c zony . Godne oprswcćw było także powitanie
u r~ę d zo n e nam na bloku. Czukał na&, po zakończeniu formalności
dymił

p rzyj ~c i a do ;)b c~~ł, jeszcze przydział p r„cy .
..,. •:• .:;.- ~~a- Rnaftn l ~tnie ł y w z.nsadzie uwie g "- ńwne grupy robocze:
~-1
··J
.. ·,z,~ to ~.:.'"'::.f: 0 t: : i.om 1 d ru go potrzubnt, dla rozbudowy 1 utrzy1
mania ~~ zo ctk~ 1 0baług~ -~o z u. Tylko nieliczna grupa witfniów
pr eco~=l ~ dlb oo trzeb z ałog i eue~ roań ~ ~i ej .
.
N 1 ~:; • e t y , .:.•· 1 (} przydzielono do prac y w kamieniołomie, do
kolumny t ranspo r toweJ . Prac a t o ~zybko wyniazczała siły. Zała
dowan i e 1 wy.-11 2. lrn r;d.t.·n~ od bywał s i \: w mor derczym te111pie. Nikt
t u d ł u go n i e wytrz ymu :ł. • ~ 1"1.'Jrt e lnoóć w kamieniołomie byłe duta.
Nie dłuuu t.:J ? wyt ,..zymłtłem iJr/.y tej ro b<'C ie, powiększył•• liczb~
~ horycb w obozo~ym Rewirz tl.
_
'-:1 nh, dL..191!.1 c za sie p o p r zywiezieniu naszego traheportu,
ówc~~~ny bloko• y tt~n s Weas~l. L~mlło~any w ~uzyce, czynił u
władz obozowych i1t aran1a o utworzenie obozowej orkiestry. W
nas:zy :u tr a r".:lpc i ,:; i e :znalazło się kilku kolegów grejQcych na
ró ż;,y ch i r,s t ru me n tach. Wyszukał nas Wessel. Zdawaliśmy przed
ni m egzamin z umiejętności. ~a składałem go z umiejętności gry
na skrzypcach . Pomimo , ~e miałem bardzo pokaleczone dłonie na
s ku te k pr acy w k&mieniołomie, próba mojej gry wypadła pomyślnie.
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Z mego transportu Weeael zakwalifikował do zeepołu jeazcze:
Czeeława Bobera, ~ana Piegzt, Tadeusza Romańskiego. Kilku
szcztśliwców wybrano z pozostałych .więiniów obozu. Wszystkich
nae przeniesiono na blok 2, w którym Weaeel pełnił funkcjt

blokowego. Brliśmy teraz po jego opieko, abyśmy mogli ćwiczyć
i grać. Ne boku doatewaliśmy dodatkowe porcje zupy. Zaieniono
na• przydziałr pracy na bardziej apokojne 1 nie powodujoce
zwłaszcza oka eczeń r,k. Dzięki temu trafiłem do komanda elektryków. Kapeffl komanda ~ył Willy Michaleky. Mówił on po polaku,
ale lubił podkreślac, te J••t reichadeutachem.
Ze wzgltdu na dbałośc o auzyke otrzymałem prac, przy
zakładaniu przewodów elektrycznych w barakach obozowych. Jako
koaando fachowe doatawaliśmr tzw. drugie śniadanie /fryeziik/.
Były to dwie małe kromki eh eba, posmarowane margaryn, lub aielony•, koński• mięsem. Wydawano je o określonej porze dnia w
komand%łe
pracy.
Mimo powazechnie panuj1cego w obozie głodu, nawet te niewielkie porcje były okradane przez funkcyjnych. Czynił to takt•
zaatopca kapy naazego koaanda. Przed ich rozdaniem odkrawał
z ka~dej porcji drobne kawałki. O tym fakcie poinformowałem kapo.
Efekt końcowy nie był dla mnie pomyślny. Przywołani winowajcy,
witżniowie n1e•1eccy wyparli się zarzucanych im czynów. Michalaky
uznał mnie za oeobę niegodnt zaufania. rzucajęcę oskar~enie na
Niemców. Za kart otrzymałem lanie 1 zostałem przeniesiony do
robót zwiozanych z budową obozowego 08rodzenia.
Po pracy każdy z nas starał się cwiczyć w graniu. W soboty
po południu i w niedziele odbywały aię próby zespołowe. Wieczorami Wessel rozpisywał nuty na różne inatrumenty. Niedostateczne oświetlenie nie ułatwiało au tej pracy. Wiedzęc- że pracuję
jako elektryk zażyczy~ sobie zrobienia mu oświetlenia na etole.
Nie aogłem nie spełnic. Kiedy o wykonanej pracy dowiedział sit
Micbaleky wpadł w złość. Za wykonanie każdej ·fuchy• epo brał
od blokowych różne podarunki. Tym razem to go ominęło. Nie omintło natomiast mnie bicie.
W komandzie elektryków panował zwycza~, że po zakończonej
pracy, wszystkie narzędzia trzeba było zdac. Były one zamykane
w epecjalnej akrzyni, a klucz od kłódki zabierał kapo. Pracował•• jut przy budowie ogrodzenia, kiedy w komandzie zdarzył
sit kiedye dotychczas niespotykany wypadek: w czasie wieczornego
apelu stwierdzono brak jednego witźnie. Władze obozowe uznały.
te nie aógł on opuścić terenu obozowego i gdzieś ukrył się.
Zacztły sit poszukiwania. W czasie tych poszukiwań ~naleziono
obok ogrodzenia notyce do cięcia drutów. Było to przewinienie,
które nie mogło ujśc bezkarnie 1 wiozało się zawsze z podejrzeniem o zamiar ucieczki. Całe nasze komando zebrano przed blokiea
achre1bstuby. Z zapowiedzi Antona Thumanna wynikało, te całe
komando otrzyma naletn, kart chłosty. Nie pomogły nawet Michalakiemu tłumaczenia, że Jest niewinny. Otrzymał jako pierwszy 25
batów. Biło dwóch niemieckich funkcyjnrch. Karę takę otrzymał
też jego zastępca 6ritz Teufel. Szczęś iwie
jednak kary uniknęli pozostali więźniowie komanda •. Pr,yprowadzono bowiem szukanego więźnia. Ukrył eię w beczkowozie, którym wywożono nieczyateś- .
ci z obozowej latryny poza teren. Eaeemani zabili go kopniakami
i biciem.
w komandzie elektryków dotrwałem do ewakuacji obozu. Z upły
wem miesięcy powiększał się skład obozowej orkiestry. Nasz
kapelmistrz Wessel dumny był z zespołu. Często orkiestra grywała
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wieczorami w obozo~ej kantynie, a nawet w kantynie eaaesmańskieJ.
Pod opiekQ Wesaelego czuliśmy się pewniej.
Na przełomie stycznia 1 lutego 1945 roku dochodziły do obozu odgłosy artylerii i huki wybuchów bomb lotniczych. Front był
bardzo niedaleko Groes-Roaen, a wraz z ty• roeły nadzieje na
nasze wyzwolenie. Niestety była to tylko nadzieja. Władze obozowe zarzQdziłr bowiem ewakuację więźniów, 10 lutego wyruszyliśmy
na stacje ko ejowę. Okazało eit, te kolejarze nie podetawili
wagonów. Wieczorem zarzędzono powrót do obozu. Nie wszyscy jednak powrócili o własnych siłach. Trupy zaetrzelonych zwieziono do
obozu. 11 lutego ponownie wyprowadzono nas na stację. Tym razem ·
.za~ado~ano ~as do wagonów - węglarek i powieziono w nieznane.
Dzięki stnraniom Wesselego cała orkiestra ząładowana została do
jednego wagonu. Był to transport śaierci. Pod opieko Weaaelego
tylko obozowa orkiestra przetyła ten transport bez śmiertelnych
strat. Wyzwolenia doczekałem w dniu 8 maja 1945 roku w obozie
Leitmeritz# podległym komendanturze obozu koncentracyjneg6
Flossenburg.
Nur:1er archiwum
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