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Wielka przyjaźń nawięzana między starożytnym filozofem Arysto
telesem a królem Aleksandrem Wielkim. gdy na dworze Filipa _II Ma
cedońskiego Arystoteles był wychowawcę kilkunastoletniego następ
cy tronu, Aleksandra, została gwałtownie zerwana w pierwszym roku
·wojen perskich. Ró:tnie tłumaczę historycy to zerwanie; w jakimś
sensie przyspieszyło ono przecież koniec życia Ary�totelesa, tak
bogatego w doróbek naukowy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wy
bitnv już wtedy filozof kontynuowania tej przyjaźni nie pragnęł.
Naocznie przekonał się bowiem, iż pierwsze już nad Persami zwycię
stwa to nie tylko wodŻowskie talenty i oczywiście sława 21-letnie
go króla Aleksandra, ale także masy ludzi zniszczonych biologicz
nie, lub moralnie i fizycznie. Choć Arystoteles zdawał sobie spra
wę ze zwiQzku tych nieszczęść z warunkami toczonej_wojny, to jed
nak nie mógł on •usprawiedliwić" przyczyny dla tak nielu�zkiego
jej skutku.
Masowa śmierć wielu ludzi jako skutek prowadzenia wojen albo
na więksZQ skalę podejmowanych jakichś przedsięwzięć, np. budowa
egipskich piramid., jest znanym w dziejach zjawiskiem. Zajmowane
wobec nich postawy oparte si na kulturowym i cywilizacyjnym dorob
ku, na prawnych i etycznych zasadach uznawanych indywidualnie
przez każde9u człowieka, arupy ludzi, narody, kraje, kontynenty.

.

'

Faktem jest, że zwiQzek przyczynowo-skutkowy przyjmuje osobliWQ postać w dobie faszyzmu. hitlerowskiej ideologii. Zmieniaję
miejsce "skutek• i •przyc�yna". Nie spotykanych dotęd rozmiarów
zagłada ludzi nie była skutkiem tylko wojny. Przetyliśmy NGross
Rosen•, aby świadczyć faktom:•to było ludobójstwo I

5

Zdłisław Brodzki
P-34889
W HITLEROWSKIII OBOZIE FONFTEICHEN - FILII GROSS-ROSEN

1. Selekcja więż�iów w Gross-Rosen
Po przybyciu we wrześniu 1944 r. transportem z powstania war
szawskiego do Gross-Rosen i otrzymaniu numerów obozowych, wszyscy
więźniowie zostali zakwaterowani na blokach Nr 9 i 10, przeznaczo
nych dla nowo przybyłych, tzw. zugangów, dla wyeliminowania zakat
nie chorych lub niezdolnych do pracy.
W tym czasie przydzielony zostałem do bloku Nr 10, którego
blokowym był młody Austriak, wysoki, przystojny i energiczny męż
czyzna. Lubił on twardę dyscyplinę i porządek, w tym.utrzymywanie
ścisłej higieny osobistej. Za znalezienie jednego insekta obiecy�
wał "nagrodę". Do pomocy miał sztubowych i szlafsalowych, z któ
rych szczególnie jeden był bardzo aktywnym i gorliwym .w wykonywa
niu poleceń swego szefa blokowego. Głos miał ochrypły, lecz do�
nośny, wszędzie b�:� go pełno, a specjalnie dawał się we znaki
więźniom podczas lokowania ich do snu. W barakach przeznaczonych
na kwarantannę nie byęo łóżek, toteż spanie odbywało się na nie
wielu siennikach rozkładanych na noc bezpośrednio na podłodze.
Ilość więźniów była tak duża, że ·szlafsalowy używał bambusowego
�ija do ubijania spragnionych snu, czynięc,to w ten sposób, że
układał więźniów w bocznej, lezącej pozycji.
W cięgu nocy atmosfera była nie do zniesienia. Panujący zaduch
z wydzielanego· potu tak zmasowanych ciał doprowadzał do mdłości.
Ludzie cierpięcy na choroby żołądka lub pęcherża zmuszeni byli
opuszczać swoje legowiska i udać się do ubikacji, mieszczęcej się
w drugiej części bloku. Takie sytuacje powodow&ly powrót do miej
sca, które z reguły było już zajęte przez rozluźnienie się pozo
stałych kolegów. Następowało deptanie w ciemnościach, co wywoł yw a
ło reakcje w postaci wzajemnego kopania się i wyzwisk. Najczęściej
wychodzęcy zmuszeni byli czekać w przedsionku no porannę pobudkę.
W dzień mieliśmy obowięzek stać przed blokiem w dwuszeregu i
na komendę siadać lub stać. Tego rodzaju "zajęc�e� było �ciężliwe
i męczęce, uwzględniając istniejęce warunki atmosf�ryczne na
wierzchołku góry, na której zlokalizowany był obóz, czyli cżęste
deszcze, na przemian słońce lub nękaj�ce wiatry. Ubranie nasze
składało się w tym czasie ze spodni, bluzy, czapki i drewnianych
czułek /bez bielizny osobistej/, nie mówi�c o skarpetach itp. W
międzyczasie byliśffly przeprowadzani na Apelplatz, na którym odby
wała się musztra w języku niemieckim /baczność, spocznij, czapki
zdejm - włóż, szyk marszowy, zwroty itd./.
Wszelkie uchybienia, epótnienio w wykonywaniu ruchów podczas
musztry lub nieznajomość swego numeru, wywołanego po niemiecku,
powodowały indyw�dualne ćwiczenia karne, jak biegi wokół placu,
żabki, czołganie się /lotnik/ względnie otrzymywanie kopniaków,
bicie. �auli tych wykroczeń podcz�s mus�try było więcej, prz�dłu
żano naukę, z jednoczesnymi zbiorczymi cwiczeniami karnymi. Poru
szanie się po blokach było zakazane. Do tego trzeba było mieć spe
cjalne upoważniert1e, z którego korzystała służba techniczno-kon
serwacyjna różnych urz�dzeń, np. elektrycznych lub kanalizacyjnych
oraz inni funkcyjni �ięź�iowie. Posiłki dwa razy dziennie donoszo�
ne były przez specjalnie wyznaczonych więiniów w kotłach-termosac�.
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Tylko chwilowa nieobecne ć blokowego mogła pozwolić na przeprowa
dzanie rozmów z kolegami czy z więźniami z sęsiednich bloków.
Przy zgolonych głowach ze "sztrajfami" szeroko:ici -6-7 cm trudno
było poznać nawet najbliższych znajomy_ch, których było wielu.
Rozpoznałem wjród nich między innymi Mieczysława �ankowskiego z
Warszawy, Romana Kucharc�yka, �ózefa.Młynarczyka i wielu innych,
-przybyłych ze mnę transportem z powstania warszawskiego.
· Wreszcie �kończył się okres kwarantanny, obowięzujęcej musztry,
robienia porzędków w obozie, takich jak czyszczenie szutru, któ
rym wysypywane były wszystkie ścieżki i drogi przy blokach, czysz
czenie z resztek trawy zasieków z drutu kolczastego przy ogrodze
niu parkanu obozowego. Doszła do nas wtedy obiecujQca wiadomość o
możliwości kierowania zugangów do pracy na tzw. arbeitskomandach.
I rzeczywiście, następnego dnia, po odczytaniu tej wiadomości po
śniadaniu 1 zarzędzono .zbiórkę naszego transportu /ok. 600 osób/
w grupach po sto osób na placu apelowym. Ustawieni w szeregu cze
kaliśmy. W pewnej chwili przybyła komisja, składajęca się z eses
mańskiego kierownictwa obozu, na czele które! stał major Wehrmachtu.
·
Podano odpowiednie komendy: Achtungl, MUtzen ab! Przy tej pa
radzie następiły indywidualne rozmowy i rejestracja numerów więź
niów. Pytania stawiane przez komisję były następujęce: wykształce
nie, wykonywany zawód, lata praktyki, nazwa miejsca pracy, posia. dane inne umiejętnoś�i zawodowe. Moje odpowiedzi �yły tak sformu
łowane. abym mógł byc zakwalifikowany na wyjazd do arbeitskomanda.
Podałem, że jestem absolwentem średniej szkoły mechanicznej,
obeznanym z naprawQ pojazdów samochodowych, że praćowałem w fabry
ce metalowej i podobne wymysły, gdyż zdawałem sobie sprawę, że
odrzucenie mnie z transportu grozi skierowaniem do pracy w miej. scowych kamieniołomach, co równałoby się bliskiemu kresowi mego
życia. Tu muszę wyjaśrtiĆ, że moja sylwetka i stan zdrowia, mimo
23 lat, nie wskazywały na tężyznę fizyczno. możliwo do ?rzetrwania
obozu. Wypływało to ze złego odżywiania się podczas okupacji hi
tlerowskiej i z udz�ału w powstaniu warszawskim, podczas którego
panował głód. W takiej też sytuacji była większość kolegów z
ostatniego, transportu� Znalaz-ło to potwierdzenie przy rozmowie
oficera z następnym więźniem; który przedstawił się jako inżynier...
elektryk, ze studiami na Politechnice Warszawskiej, odbytymi prak
t.ykami za·wodowymi w Szwecji i Angli:i oraz z 40-letnim stażem pra
cy zawodowej. Zapytany o wiek - 65 lat - został zakwalifikowany
do krematori\Jm.
2. Transport
Dalsze wypadki nastQpiły bardzo szybko. Nazajutrz o godz. 5
rano zostaliśmy wrczytani wg numerów na zbiórkę, zaopatrzeni w
kromki chleba z p asterkiem margaryny oraz, co najważniejsze, w
nowe pasiaki i nowe drewniane obuwie /bez płaszczy i bielizny
osobistej/. Tak wyekwipowani na drogę, pod silnQ eskort� SS-manów
zos.taliómy przeprowadzeni·ok •. 2 km do znanej nam już stacyjki ko
lejowej Gross-Rosen. Mijaliśmy uśpione jeszcze kamieniołomy, sto
j,ce wagoniki i lokomotywki parowe, dźwigi do przeładunku oraz
śpięce miasteczko.
Transport kolejowy z Gross-Rosen odbywał się pod tym samym
konwojem SS-manów. Po kilku godzinach, kiedy już się rozwidniało,
przez okienka bydlęcych wagonów ujrzeliśmy Wrocław. tliasto, pod
ówczesnę nazwę Breslau, było Już nam znane z transportu do Groes
Rosen. Mosty, baseny wodne i rurt Odry, liczne fabryki i duży
7

ruch - zrobiły na nos dodatnie wrażanie. Nie mogliómy wtedy prze
widziec, joszcze, że Wrocław po wyzwoleniu będzie naszym miastem.
Jazd pocięgiom trwała z przerwami i postojomi na -bocznicach do
nast· pnego dnia rano. Zatrzymani na małej stacyjce, zostaliśmy
pognani pod wzmocnionym konwojem SS-manów wzdłuż bagnistej drogi
polnej. Po półgodzinnym marszu ujrzeliśmy we mgle bramę nowego
obozu koncentracyjnego, ale takie same druty pod wysokim napię-.
ciem i drewniane strażnice z wartowniami górujQce na linii ogro
dzenia parkanu. Były też duże jupitery migające w ciemnościach
po całym terenie obozu, a wokół, wzdłuż linii drutów, rozmieszczo
ne bunkry naziemne żelbetonowe dla postów z SS-mańskich kompanii
wartowniczrch.
Znaleź iśmy się w obozie koncentracyjnym FOnfteichen, podleg
łym Gross-Rosen. Budowany od 1942 roku, położony był na wolnej·
przestrzeni podmokłych łęk, pół kilometra od wsi i stacji kolejo
wej fliłoszyce, w rozwidleniu torów kolejowych na trasie Opole �rocław, tuż ne jego przedmieściach. Powierzchnia terenu obozu
przekraczała centralę w Gross-Rosen. Było to jedno z największych
komand i mieściło się na terenie powiatu Oława, z osięgalnym sta
nem dziennym w latach 1944-1945 do 6000 więźniów.
FUnfteichen, ja� w�vkszo�6 obozów koncentracyjnych, przezna
czone było między innymi dla dostarczania taniej siły roboczej
firmie l<ruppa "Bertha-Werke", Markstadt, �ajmującej się produkcję
,·brojeniowę. Zakłady te oddalone były od obozu ok. 2 km /obecnie
znajduje się na tym terenie fabryka autob�sów "�elcz"/.
3. Rozkład dnia
Rozkład dnia pracy więźniów był nostępujQcy: pobudka - godz.
5 rano, mycie się w rynnowych umywalniach i śniadanie, składajęce
się z 3.� 1 wodnistej zupy, tzw. melki, 25 dkg chleba, którego
właściwie trudno nazwać chlebem, i 2 dkg margaryny. Zbiórka na
apelowym placu o godz. 6. Podczas pobytu w umy\.,lniach, umieszczo
nych w specjalnym bloku, ukradkiem �ymieniano za pajdkę chle�a
papierosy, tytbń krupczatkę. Za chleb i margarynę można było wy�
mienić częś�i odzieży lub innego pożywienia. Najwyższą siłę na
bywczą posiadały papierosy, które regulowały wartość pozos,tałych
artykułów 1 w żależności od ilości prz noszonego "towaru" cena
była każdego dnia inna. Zbiórka na aper placu na�t-ępowała · wg blo
ków. Następowało zdawanie raportów raportfirerowi SS i raportfi
rera dla komendanta obozu o stanie li-ezebnym więźniów na blokach
i na rewirze. Następna zbiórka była niezwłocznie po gongu obozo
wym wg przydziału pracy w halach fabrycznych oraz wymarszu poszcze
gólnych kolumn roboczych esesmani jeszcze raz liczyli stan kolumn
po stu ludzi każda.
Droga do fabryki wiodła początkowo przez przejścia torów kole
jowych, następnie polem, wśród siatki z drutu kolczastego 3-metro
vJej wysokości, aż do brarn fabryki. O godzinie 7 odbywały się
zbiórki w �alach fabrycznych i kolejne liczenie stanu więtniów,
później zbiórki, w poszczególnych działach produkcyjnych., tzw.
szyfach, a następnie wymarsz na stanowiska robocze do konkretnej
pr cy. Ola bieżącego sprawdzania stanu liczebnego więźniów zarzę·one były co 2 godz. zbiórki całej załogi. Następowały one po po
niu sygnału przez syrenę fabrycznę i nigdy nie trwały dłużej
jak 5 min. Wyj�tek stanowiły przypadki, gdy kogoś brakło.
Przerwa obiadowa następowała w fabryce od godz. 13 do 13,30.
·v tym czasie posiłki spożywali Niemcy, oraz �racownicy innych na
rodowo,ci, Zdtrudnieni na wolnej stopie. Posiłki te były przywożo!

na z ce�tralnej kuchni w kotłach-termosach i na gor�co spożywane.
�ak zauwatyłem, odrębne zupy otrzymywali Niemcy, Włosi i pozostałe
narodowości /termosy były oznaczane odpowiednim kolorem farby na
zewnętrz, co wskazywało, dla kogo s� przeznaczone/.
N�estety �ięźniowie na tego ro d zaju uczty mogli się tylko z
.daleka patrzec, a w korzystnym przypadku, g dzi'eś w zakamarkach
skła dowisk fabrycznych wyczyścić z resztek zupy pusty zbiornik,
ale to eif trafiało tylko szczęściarzom. Większość więźniów,
oazczędzajQC własne siły, bez obiadu lokowała się, gdzie się dało
w zakętkach miejsc pracy, aby zasnęć na czas przerwy. Osobiście
z najbliższymi kolegami kładłem się pod nawiewnikami ogrzewczymi
na betonie i z miejsca zasY,�iałem. Przy tym na zmianę cżuwaliśmy,
aby na sygnał syreny obud zic si� w porę na zbiórkę; gdyż wie dzie
liśmy, że spóźnienie grozi publiczno chłostQ. Nieraz byłem świad
kiem takiego katowania więźnia za niedokładn, prod ukcję, przekra
czajoc, tolerancję błędu obróbki metalu, montażu itp. oraz za ła
manie dyscypliny pracy, za nie z d jęcie czapki przed przechodzęcym
SS-manem, nie podporzędkowanie się poleceniom kapo względnie do
niesienia przez nadzór techniczny fabryki o złym wykonywaniu pra
cy. Wymierzenie kary. polegało na tym, że na ławkę ukła dało więźnia
d wóch funkcyjnych i siadało mu na rękach, a inn ch dwóch wymierza
ło pejczem 40 do 50 uderzeń w pośladki, czy w precy. G dy katowany
. omdlał z bólu polewa�o go zimnę wodę i dalej stosowano bicie. Obo
zowi funkcyjni, kapo i inni, częściej wymierzali doraźne kary na
miejscu we własny1ę zak_resie. Nawet za minimalne przekroczenia
wzglę dni� za nieuwagę stosowano kary o różnym rozmiarze. Jako
pr�ykład tego niech posł_uży fakt, jaki mnie spotkał. W 1945 r. za
trudniony byłem w hali Nr S na montażu głównym. Podczas zbiórki
· porannej na swoim dziale kapo Niemiec zauważył, że stojQc w drugim
szeregu, na jego rozkaz "achtung" z opóźnieniem przybrałem postawę
na •baczność". ot·rzy11ałe11 za to sil-ny cios butem poniżej żoł�dka,
po którym, zemdlony, usunęłam sit na beton. Koledzy, ratujęc,
przenieśli mnie w bezpieczne miejsce i z trudem po zakończeniu
pracy odprowadzili do obo%u. Skutki tego kopnięcia były okrop�e.
Zsiniały _pkolice brzucha, pozostał silny ból, uniemożliwiający
chodzenie. W przyszłości musiałem się jeszcze bardziej wystrzegać,
.
aby nie podpaść władzy ·obozowej •
�
Bicie więtniów nie było rzeczQ przypadku. Utarło się w obozie
�akie powiedzenie� "3ak bę dziesz bity w poniedziałek, to spotykać
cię będzie to samo w każdy dzień całego tygodnia". Bicie więźniów
po twar�y lub szpicrut@ przez funkcyjnych należało w zasadzie do
cod ziennego porzędku.
·.
Powrót z fabryki do obozu odbywał się w takim samym ukła dzie
i dyscyplinie co droga z obozu do fabryki. Następowało to o godz.
19 wieczorem. Czas pracy wynosił więc 12 godzin + 2 godz. marszu,
czyli razem 14 godzin. Powracające kolumny masz�rowały piętkami,
liczoc każda po 100 więźniów. Maszerujęcy mieli obowiozek trzyma
nia się pod ra•iona d la u daremnienia ewentualnej ucieczki. Próba
·ucieczki jednego więźnid �owodowała rozstr.zelanie pozostałej
czwórki. Po stronie zewnętrznej drutów, co 10 kroków, szli uzbro
jeni w broń maszynowo SS-mani z tresowanymi psami. Od strony wew
nętrznej drutów ezedł kordon policjan.tów obozowych, rekrutujęcych
się a pośró d więźniów niemieckich. No.sili oni na głowach białe na•
krycia, a w rękach trzymali d rewniane pałki na skórzanrm uchwycie.
Przestrzegali porzędku maszeruj,cych kolumn i nawoływa i krzykiem
. do równania szeregów, stosuję� najczęściej pałkę.
Po powrocie do obozu następowało znów lic.zenie powr·acajęcych
z fabryki, musztra, czołganie etę w błotn�stym żużlu plącu apelo
wego, czyli •gi�na�tyka".
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w obo :, ie i na bloku

pelu wieczornycn chorzy mogli uzyskać zezwolenie blokowego
ie na wizytę lekarską na "rewir". Najczęściej szli do le
chor·y z wysoką goręczk� z ró�nych przyczyn, ale rewir to
ł inlna relacja.
Obowitzkiem wieczornym była k�piel. Przed barakiem, w którym
n jdowały się natryski, bez względu na temperaturę dnia /zima-la
trzeba było zdjąć odzie�, ułożyć Jt w kostkę i przejsć do
t
1 ni, w oddzielnym baraku, gdzie każdy otrzymywał na·rękę odrobi•
n� sproszkowanego "•ydła" koloru szarego piasku. Następnie, przehodz�c pod pryszni�, polewany był silnym strumieniem wody na
przemian goręcej i zimnej. Cała ta "kQpiel" trwała ok. 5 min., po
, ZYffł przydzielony specjalny więzień funkcyjny wyp,dzał opieszałych
za pomocA pałki gumowej lub drewnianej, aby zrobic miejsce dla
następnych. W tych warunkach, bez ręcznika, trzeba było się szybko
ubrac i udać na blok. Tam blokowy, po sprawdzeniu czystości oso
bistej i odzieży, czytelności numerów więźnia na bluzie i spod
niach, wydawał przy pomocy sztubowego miskę zupy /norma litr/.
Praktycznie chochla zawsze miała prawo się zakołysać w ręku sztu
bowego i w t m przvo�1ku otrzymywało się ok. 3/4 litra. Na ten
obiad, bo koracji nigdy nie było, otrzymywaliśmy przeważnie br�k
w1ankę lub innQ lurę. Był to podstawowy i·oatatni posiłek każdego
dnia.
Mieszkałem na 9 bloku, którego blokowym był Karol Hołubiak z
Warszawy, 19•letni chłopak z Grójeckiej, przebywający w· więzie•
niach i obozach ok. 4 lat. Miał on nie 'lada praktykę w wykonywa
niu swojej poważnej funkcji wychowawczej. Nie znajęc go wcale,
starałem si� nie podpaść i nie zawrzeć blitszej znajomości z jego
pięścio lub pałko. Widz,c, że �yąie obozowe nakazuje bardzo inten
sywnie myśleć, patrzeć i we wła�ciwy sposób reagować na .ótaczaj,ce
zjawiska, postanowiłem rezygnować z codziennej k4pieli po pracy.w
łaźni i w zamian myć się w umywalniach waszraumu. Bałem się, że
kilka takich natrysków to zapalenie płuc i koniec. Czyniłem to
w ęc w ten sposób, te myłem w zimnej wodzie głowę, szyję, uszy i
jednę nogę, czyli to, co sprawdzał blokowy przI wydawaniu zupy.
kie było moje zdziwienie, kiedy blokowy kaza mi_ obnaty� nogę
nie tę, którę w tym celu umyłem, �imo mycia nóg na przemian. Po
postu wpadłem. Otrzymałem kilka gum po plecach oraz polecenie
do-kładnego umycia się. Wypełniajęc polecenie blokowego, otrzymałem.
w dródze wyjętku należnę porcję zupy tylko dlatego, �e �yłem Pola
kiem tak jak on. W innym przypadku musiałbym głodowac do następne
go dnia. Po kilku miesięcach pobytu w obozach więźniowie opadali
całkowicie z eił. Brak paczek �ywnościowych i listów, których jut
nie przysyłały rodziny, szczególnie po upadku powstania warszaw
skiego i wyzwoleniu epod okupacji terenów Polaki na linii Narwi i
Wisły. Nie nadchodziły one również i z pozostałych terenów, ju�
wyzwolonych. Ciężka ponad siły praca, głód, choroby powodowały
liczne zgony.
1
'
Blok 9, Jak i pozostałe bloki, był zbudowany z desek 1 usta
wiony na betonowych podmurówkach. Wnętrze jego składało sit z.
trzech części: środkowa, jadalnia, wyposa�ona w stoły drewniane i
stołki, a nadto w żelazny piec węglowy. Pomieszczenie to ełutyło
za sypialnię dla Hlokowego 1 było miejscem, do którego nie wolno
było się zbliżać ani tam przebywać. Posiłki były wydawane właśnie
w jadalni, lecz spo�ywać je trzeba było w pozostałych dwóch czę- •
ciach baraku, na stojQco. Brak łyżek zmuszał do wykonywania ich
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w
wł11 nym z11kr ,, 1A n. t r 111 fnb ki I obiło się tam iqły,
br ytwy, note i inna przedmi• ty Nitki do szycia wydostawało e
węty gumowych.
Po obiedzie do czasu ciszy nocnej blokowy zarzędzał różne
uciężliwe prace: czyszczenie blatów stołów, stołków i ich częś�i
drewnianych tak, by wyględeły na wysoki polyak, mimo ie nie były
używane: czyszczenie drewnianych części prycz, kojek, zamiatanie
i mycie podłóg, klozetów, porzędki wokół baraku, wreszcie ostat
nia funkcja - lik�idowanie insektów we własnej odzieży. Pry�ze
kojki na bloku były dwu- i trzypiętrowe, z papierowymi siennikami,
których grubość /wraz ze "słomę"/ nie przekraczała 3 cm. Wszystko
to bez pościeli, do przykrypia były cienkie i zuiyte koce. Baraki
były nie ogrzewane. Podczas zimy ściany od wewnętrz pokryte były
grubQ warstwę szronu, powstałego z naszych oddechów. Na jednej
kojce spało po dwóch, a w niedzielę po 5 więtniów przrpadało na
kojkę. W tych warunkach moina było się tam zmieścić, eżQc bokiem
lub na przemian - nogi do głów.
Podczas ciszy nocnej, od god�. 22 do 5 rano, dość często za
rzędzanó alarmy �otnicze próbne i prawdziwe. Przy takim alarmie
wszyscy musieli w cięgu kilku minut opuścić blok i chować się w
rowach przeciwlotniczych przed barakiem, przy czym nie było mowy
o ubieraniu się. Kaidy, jak mógł, łapał swoje rzeczy i bieg�em
udawał się do echoru.
Głód sprawiał, że jadło się wszystko co tylko dało się zjeść.
Pospolite zupy obozowe ze "szpinaku", którym były pokrzywy lub
gotowana trawa, również nie były wykluczone z konsumpcji. Bywali
jednak tacy szczęśliwcy, którzy czasami spo�ywali czosnek lub ce
bulę, przysłaną w paczkach od rodzin lub przez Międzynarodowy
· Czerwony Krzyi.
Na moim bloku jedna z parterowych kojek w środkowym rzędzie
byle zasłaniana od czasu do czaeu kocami, tworzQcymi jakby para
wan. Byłem pewny, że w tym łóżku wypoczywa jakiś zmęczony pracę
kolega więzień. Jakie było moje zdziwienie, kiedy się dowiedziałem,
ie w tym miejscu spotykaję się homoseksualiści, zapraszając do
siebie tzw. "pipli", małoletnich chłopców. Działo s1ę to wszystko
za wiedzt blokowego, który tego rodzaju spraw; tolerował. Robili
to przeważnie wysokiej rangi funkcyjni narodowości niemieckiej,
zwani prominentami.
Na bloku 9 znajdowali się między innymi następujący więźniowie.
Władysław Forrs, inż. Antoni Okniński, Roman Kucharczyk, dwaj moi
bracia, Anato iusz Brodzki i Ryszard Janczewski /brat przyrodni/,
redaktor Michał Bonerko, Jak Rogoz;ński, Kazimierz Wielograf wszyscy z Warszawy, a nadto Stanisław Swoboda, Tadeusz Paderewski,
Leon Dziubiński, Z4ółko ze Slęska, Tadeusz Krawczyk.
Z nimi, a także z innymi więźniami zamieszkującymi mój blok
nawiQzywałem rozmowy polityczne, dotyczęce klęski Hitlera na fron
cie wschodnim i zachodnim. Ponieważ żadna prasa nie dochodziła do
naszych rQk 4 pozostała nam wzajemna informacja. Najlepsze wiado
•ości z frontu i o sytuacji w Niemczek otrzymywałem od niemieckich
kolegów, którzy sporadycznie uzyskiwali aktualną prasę hitlerowekę.
Często rozmawiałem ze starszym wiekiem Niemcem - �ntyfaezystę,
przebywajocym w więzieniach i obozach od 12 Jut lat. Był on w ro
zu•ieniu prawa III Rzeszy.niebezpiecznym dla społeczeństwa i dla•
tego otrzymał wyrok całkowitej izolacji do czasu zakończenia woj
ny. Nosił ze aobą du�ej wielko ci mapę, wyciętQ z gazety i ryao•
wal na niej czerwonę kredkę ltnie frontu niemieckiego wg aktualne
go etanu działań wojennych, przy czym cieszył się z ietniejęcej
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sytuacji podobnie jak my. Często powtarzał, ie kres panowania
Hitlera jest 1ut bliski 1 te 1no�emy li�zyć na szybkie wydostanie
sit na wolnośc. Oczywiście tego rodzaju pocieezajQce wiadomości
przekazywałem najbli�szym kolegom na bloki i na terenie fabryki.
Miało to ogromne znaczenie dla podtrzymania ducha i wiary w zwy
cięstwo oraz w przetrwanie tej makabry 9 Załamanie psychiczne
zawsze przyspieszało drogę do krematorium, a nieetety miało to·
miejsce coraz częściej.
Zima w obozie dawała się bardzo we znaki i część więfniów wy
konywała z worków papi�rowych po cemencie okrycia pod marynarki.
ja sam sporztdzilem sobie takie okrycie z worka jutowego. Była to
skuteczna ochrona przed wiatrem i zimnem, zwłaszcza podczas wielo•
godzinnego wyczekiwania na placu apelowym, kiedy to na ubraniach
1 częściach twarzy powstawał biały szron. Władze obozowe szybko
zorientowały się, te więtniowie jakoś "utyli", zarztdzono więc na
placu apelowym zbiórkę i szparę na blokach. Wydano rozkaz zdjtcia
ubrania i w taki sposób zostaliśmy pozb�wien� naszych ocieplaj,
cych uzupełnień odziety. Powtór�enie się tego rodzaju wykroczenia
zagra�ało represjami karnymi.
Według planów komendantury obozów w Gross-Rosen, obóz FOnftei•
chen miał być powa��1e rozbudowany 1 pomieścić 12 OOO wittniów.
w tym celu na pocz�tku 1944 r. rozpoczęła się budowa dutych, o
dwu kondygnacjach, bloków z pustaków cemen�owych. Pod nadzore• cy
wilnej firmy niemieckiej zostali zatrudnieni więtniowie przy pra
cach ziemnych, instalacji wod. kan. oraz murarskich. BędQc zatrud
niony �a jednym z odcinków budowy, w pierwszym okresie pobytu w
FOnftaichen zetknęłam się z następujęcym przypadkiem: Podczas po
łudniowego liczenia więźniów brygady budowlanej nowego obozu
stwierdzono brak więźnia. Poszukiwania w pierwszym okresie nie da
wały rezultatu. Byliśmy pewni, te następiła ucieczka. A� wreszcie
po ok. dwóch godzinach sprowadzono na plac apelowy chłopca majęce
go ok. 17 lat, narodowości niemieckiej. Następnie przemówił komen
dant obozu, wy�szy oficer SS. Sens tego przemówienia był mniej
ięcej taki: "Więźniowie znajduję się pod szczególni opiekę admi1 tracji więźniarskiej, a w szczególności komendy obożu i dowódz
v SS. Stworzone zostały im właściwe warunki do bytowania i zaf . 11iono im pracę dla zwycięstwa Wielkiej Rzeszy. Łamanie reguła
nu obozowego Jest niedopuszczalne, a katde jego przekroczenie
l i le przykładnie 1 surowo ukarane, a� do kary śmierci włącznie.
n oto więzień próbował ucieczki i zgodnie z regulaminem powinien
rozstrzelany. władza Niemiecka jednak stosuje również środki
b
wychowawcze 1, bioręc pod uwagę młody wiek więtnia oraz to, te
przebywa on w obozie zaledwie od kilku dni - wydaje się decyzję
ukarania go chłostę 50 pejczy. jego niemiecka narodowość nie zwal
nia go od przestrzegania regulaminu więtniów, wręcz przeciwnie,·
powinien świecić przykładem innym, a wymierzona kara jest bardziej
urowa". Następnie komendant przestrzegał wszystkich przed podob
nymi wypadkami, gdy� nie będzie stosowana tadna taryfa ulgowa,
żadne ułaskawienie, tylko kara śmierci. Więzień ponadto zostanie
skierowany do pracy w karnej kompanii i oznaczony czerwonymi na
szyciami w postaci koła na bluzie i plecach, oraz wygolona mu zo
stanie na głowie �roga sztrajta wzdłut uszu, tworz,c krzyt. To
będzie widoczny znak, że próbował ucieczki z obozu.
Następnie przyetępiono do wykonania kary. Bicie po obnatonych
plecach 1 biodrach 1 gdzie się dało, przypominało młóckę zbota
cepami. Tego rodzaju. katowanie wprowadzało skazanego w etan omdle�
nie. Jego krzyk lub wycie powodowało często, �e komendant pod�-

zł iloś6 batów. Nieprzyt Mnego skazańca zaciognięto do pobli
skiego bar ku, przeznaczonego dla więźniów karnej k6111pani1. Oto
była "lekcja wychowawcza" 1 objaw sadyzmu naszych opiekunów epod
znaku trupiej główki.
5. "Rewir•

Szpital.obozowy, tzw. "rewir", poło�ony był w FOnfteichen na
terenie zasadniczego obozu w wydzielonym miejscu, ogrodzonym par
kanem z drutu kolczastego. Na tym terenie były 4 �araki, przezna
czone dla chorych, a dwa mieściły kostnicę, magazyn odzieży wioziennej i umywalnif.
Sam odwiedziłem rewir kilkakrotnie, skarżQc eię lekarzom na
etan podgor,czkowy, spowodowany przeziębieniem i wyczerpaniem
organizmu. Przy tych wizytach otrzymałem jedn, tabletkę bliżej
nie znanego specyfiku o nie znanej mi nazwie i musiałem wynosić
sit na blok. Przy innej okazji zgłosiłear-się do dentysty, ponieważ
krwawiły mi silnie dzi,sła i wszystkie zęby poczęlr się ruszać
tak poważnie, że groziły wypadnięciem. Przy tym ei ny ból w jamie
ustnej całkowicie utrudniał jedzenie chlęba. Porada u dentysty
wygl1dała mniej więcej tak: po zajęciu miejsca na stołku w rzeko
myffl gabinecie lekarskim, lekarz spojrzał w jamę uatnQ i powiedział:
"Co ty, bandyto, przyszedłeś, żebym cię wyleczył -·to w warunkach
obozowych nie jest możliwe. Twoja choroba to szkorbut. Awitamino
za zrujnuje ci cały organizm. Musisz jeść dużo cebuli lub czosnku,
którego �ie ma.w obozie. Teraz zrobię to, co w warunkach obozo
�ych jest możliwe-. W kQcie na podłodze ujrzałem butelkę z ciemnym
płynem oraz kubeł z kapustę. Czekam, co będzie dalej. Lekarz wy•
ciognęł drut i owinęł go watę, maczajęc w płynie. Jak sio okazało,
w butelce była jodyna. Wypędzlował mi dzięsła i wszystkie krwawio
ce miejsca jamy ustnej. Dał mi na rękę garstkę kapusty 1 kazał mi
eię wynosić na blok, naznaczajęc wizytę na dzień następny. Po tym
pędzlowaniu lały mi się łzy z bólu, ale lepiej mi s�ę zrobiło po
natychmiastowym spożyciu kapusty. Paniewa� bardzo mi smakowała,
postanowiłem powtórzyć tę kurację jeszcze tego samego dnia. Sta
nęłem w kolejce do lekarza jako ostatni. Lekęrz z miejsca rozpo
znał mnie po śladach jodyny na ustach i kijem przepędził groż�c,
�e na przyszłość zanotuje mój numer dla wymierzenia kary przez
blokowego. I tak skończyła się moja kuracja, poniewat następnego
dnia lekarz już nie miał kapusty, odbyło się tylko pędzlowanie
jodynQ. Dalszy mój kontakt z rewirem w późniejszym okresie był
jut berdzi
konkretny. Dzięki ntemu uratowany zostałem od nie"
chybnej śmierci, ale o tym szczegółowiej opowiem daleJ.
ZwiększajQca się. ilość chorych i ograniczona ilośc miejsc na
rewirze eprbwiły, że chorzy byli odsyłani na blok bez jakiejkol
wiek pomocy. w tym w.szystkillł jednak ?tiałem trochę szczęścia, gdyt
termometr wskazywał, że mem ponad 39 temperatury. Była to podsta
wa do przyjęcia na rewir, a dodatkowym argumentem sugerowana przez
lekarzy możliwość zachofowania na tyJue, przy którym trzeba było
szybko izolować chorego od zdrowych więźniów.
Przyj9cie na rewir było bardzo uproszczone. Wystawiano kartę
choroby 1 kartę ciepłoty, która przytwierdzana była przy kojkach.
Kazano się obnażyć z odzieży i iść do umywalni umyć się pod nad
zorem sanitariusza, który·zwracał uwagę na umycie głowy i całego
ciała, co było wykonywane pod lodowatą wodQ bez stosowania mydła
i r9cznika. Tak jak stałem, pDłożyłem się na parterowej. wolnej
kojce w środkowej części baraku chorób wewnętrznych. Spanie w ni13

c·ym nie odbiegało od spania na bloku. Spłaszczony na grubo:/
palca siennik, jeden koc bez bi lizny osobistej i polcieloweJ
Rono i wieczorem sanitariusz zmoczon, w zimnej wodzie szmatą
przecierał wszystkim chorym klatkę piersiową i kopiowym ołówki
malował numer �1ęźnia. To znakowanie miało uchronić administrac
obozu przed zmianę numerów ludzi zmarłych na tyjęcych� co wi�z1'
się z osobami posiadajęcymi wyroki śmierci eędów niemieckich lul
wydz�ałów politycznych. Mimo to każdy więzień miał obowiązek za
wieszenia 'na ezy1. "tabliczki śmierci", blachy, na której wybity
był ewidencyjny numer obozowy. W Grosa-Rosen nie stosowano tatua
�u na ramieniu, jak to miało miejsce np. w Auschwitz.
Pierwsza noc przebyta w szpitalu była dla każdego koszmarem.
Przybywajęc z wysokę gorQczko, pomyślałem sobie, że teraz wresz
cie naprawdę odpocznę i wyśpię się. Ulokowany na parterowej kojce,
przed zmierzchem rozmawiałem z najbliże ymi chorymi, których bli
żej nie znałem. Jakie było moje zdziwienie, k�edy po zbudzeniu się
następnego ranka ujrzałem wokół mnie nieboszc-zyków. Wszyscy moi
sęsiedzi w cięgu nocy zmarli. Pomyślałem sobie, kiedy przyjdzie
kolej na mnie, aby .ujrzeć ten r,tieznany "lepszy" świat, bez męczar
ni i tortur.
Po tych rozważani':lch zasnęłam. Obudził mnie sztubowy, wręcza
jęc miskę wodnistej melki. Po śniadaniu zapowiedziano inspekcję
lekarzy SS. Przy wejści� naszych władców na.teren bloku każdy cho-.
ry miał obc,wiązek unieśc się na komendę "achtungl" do pozycji pół
leż1cej. Oczywiście martwi nie podnosili się i noszowi w tym przy
padku mieli obowiązek wynoszenia zwłok do kostnicy. Przy takiej
"inspekcji" sprawdzano przede aszystkim wysokośó temperatury cia
ła chorych. Jeśli malała do 37 , wydawano polecenie zwolnienia na
blok do pracy. Tych przypadków było niewiele, bo w większości by
ły to ciężkie choroby obożowe, jak flegmona, biegunka, jaglica i
inne.
Przed pójściem na rewir wiedziałem, że mój brat, Tadeusz, już
tam przebywa. Nie było mowy o jakimś odwiedzaniu chorych na rewi
rze. Zastanawiałem się, jakę drogę dać znać bratu, że też tu
jestem. Jakie było moje zdziwienie, kiedy . końcu sali w bloku, w
którym przebywałem, ujrzałem brata. Był względnie wypoczęty, tem
peratura ciała spadła i wg tego kwalifikował się do wypisania.
W tych warunkach, pod nieobecność funkcyjnych na sali� prżyszedł
do mnie. Ze słów jego wynikało, że nawiązał kontakt z kolegę z
Krakowa, któremu blokowy z terenµ obozu codziennie przemyca dodat
kowe porcje zupy, chleba i margaryny. Odbywa się to drogę przez
druty rewiru. Otrzymaliśmy od niego trochę nadprogramowego jedze
nia.
środki lecznicze, �akie stosowali lekarze były bardzo ograni
czone, można powiedziec - żadne. Ja byłem leczony w ten sposób,
że otrzymywałem jedynie pastylkę nieznanego tółtego specyfiku,
prawdopodobnie na spędzenie gorączki. I tak płynęły dni. Brat mój
po tygodniu został uznany za zdrowego i poszedł na blok do pracy.
Po dwóch tygodniach i ja musiałem wrócić do normalnych zaję6 obo
zowych.
Wyżywienie dla zatrudnionych w fabryce było z dodatkiem dla
pracuj�cych, o czym już wspominałem, natomiast Jedzenie szpitalne
było okrojone o �/3 racji dla pracujęcych. Zupy były bardzo wodni
ste, podobne do młeczny6h, ale tylko w kolorze, i słodkie, na sa
charynie.
Po moim przyj�ciu r1a blok, blokowy gospodarz Hołubiak, zapy
tał: "No i co, bondytÓ, już jesteś zdrów - to weź się do roboty".
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atolów w jadalni. Kontakt/ wspó
bardzo utrudnione i ogr n I zone. ·potkania t 1kio t zreszt nial � ne. odbywały si9 układkiem w umywslniaQh 1 latrynach w chwilach
wolnych od zajęc na blokach.
Dzi�k1 pami�ciowej pomocy �olegów wymienię tu niektóry�h blo
kowych Polaków, sprawujQcych swe funkcje w 1944 r. dó stycznia
1945 r.: Blok Nr 1 - Tadeusz /brak nazwiska/, Nr 2 - obywatel na
rodowo1ci czeskiej, Nr 6 - Jan Nowakowski, Nr 9 - Karol Hołubiak,
Nr 10 - Tadeusz Tański, Nr 24 - Czesław Dębski.
Z licznych więtniów politycznych Polaków, znajdujocyeh się w
FOnfteichen, między innymi.z�ajdowali się: int. Stanisław Frankie
wicz /blok 10/, Tadeusz Krawczyk z Warszawy, Zygmunt świeca i jego
brat Swieca, Bogdan Tupikowski_, Michał Augustyniak, Bogdan Wyro
biec, Tadeusz Łapiński z Łap, Feliks Kidawa z Krakowa, Jerzy.Przy
byłek z Koluszek, Edward Traczyk z Piaseczna, �erzy Zwierzchowski,
Piotr Długosz, int. Antoni Zboińeki, Merian Tyminiński, Aleksander
Beker z Warszawy /blok 1/, Stefan Ryś z Otwocka, Zygmunt Oruń.
6. Praca w Fabryce Kruppa "Bertha Werke•
Praca w fabryce, jak jut wspomniałem, odbywała·eię na dwie
zmiany: dzienna od 7 do 19 i nocna od 19 do 7 rano. Poczętek i
koniec pracy nastvpował przy sygnale syreny fabrycznej i liczeniu
więźniów przez·SS-manów na głównej drodze komunikaĆyjnej wewnątrz
hali fabrycznej. Hala miała wymiary około 400 x 250 -•• wzdłu� ha
li mieścił się mały skład pociągu towarowego, 10 wagonów i lokomo
tywa.
Po przybyciu do fabry�i otrzymałem przydział, jako nowicjusz,
do pracy w hali nr 5, w której odbywał się montai polowych armat.
Grupa nasza liczyła ok. 50 więźniów i została skierowana na prze
szkolenie do szkoły fabrycznej. Było to niewielkie miejsce wydzie
lone w środku hali fabrycznej, ogrodzone kilkumetrowę siatkę dru
cian�. Stały tam frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki oraz
stoły kreślarskie wypoes�one w imadła, pilniki i inne narzędzia.
Przez ponad tydzień byliamy tam pod stałQ opiekQ kapo, który usta
wiał nas w dwuszeregu, wydajęc co jakiś czas rozkaz, aby stać lub
siedzieć na zimnym betonie. Przy maszynach i obrabiarkach praco
wali więźniowie, obrabiajęc części metalowe. Przypuszczam, �e był
to rodzaj długotrwałego szkolenia, gdyż kilku więźniów, pr�ydzie
lonych do maszyny, dokonywało powtarzajęce się operacje pod okiem
fachowca. też więźnia. Poczttkowo sędziłem� że 1 nas przeszkolę,
kiedy zostano przeszkoleni nasi poprzednicy. w rzeczywistości sta
ło sit inacżej. Dwutygodniowy pobyt w tej drucianej klatce, Jak w
ogrodzie zoologicznym, stania tam lub siedzenia w bezruchu przez
12 godzin nie miał żadnego sęnsu. Opasły, młody, o czerwonej twa
rzy kapo Niemiec, z nudów wyżywał si§ nad nami. Usłyszawszy gdzi.eś
za plecami rozmowę wię!riiów, szybko karał winnych biciem po ple
cech, twarzy lub gdzie się dało swoją gumową pałkę, której nie wy
puszczał z ręki. Załatwianie potrzeb fizjologicznych mogło się
odbywał pojedyncze, w pomieszczbniu odległym o 150 m, zlokalizo
wanym przy bocznej ś�ianię hali. w tym celu kapo zuganga udajoce90 się do tego przybytku oddawał pod opiekę "starego• więźnia.
Charakterystycznym przykładem stosowanego sadyzmu przez kapo był
przydział temu samemu więźniowi czyszczenia codziennie tej samej
tokarni, która stała bez ruchu. Trwało to przez. całe 12 godzin
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1 k>po zauwatył, te czyezczęcy maazyj , j
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woJę pr ,cę choć na chwilę lub rozmawiał z sęeiadern
r ty�hmiast wymierzał mu r1zr.
P okresie takiego "szko enia" nastąpiła decyzja rozmieszcze
-t 1 n y h więźniów do właściwej pracy. Bez spodziewanego fak
. ·:O szkolenia zawodowego pewnego dnia ujrzeliśmy przedstawi
,•li niemieckiego dozoru fabryki. Jak się okazało, byli to majtrowie poszczególnych działów produkcyjnych: spawalni, nitowni,
·okarni, frezarek, narzędziowni i montażu głównego. Rozpoczęły
·,ię rozmowy, z których zorientowałem się, o co chodzi; Trzeba by
ło szybko pomyśleć, jak trafić do działu ·produkcji, który byłby
najbardziej odpowied�i, a z drugiej strony najmniej szkodliwy dla
siły i zdrowia. Następnie odbył się egzamin praktyczny, na który
s•ładało się: ręczne piłowanie części metalowych pilnikiem, od
czytywanie wymiarów na suwmiarce, dokonywanych na wyrobach fab
rycznych. Ponieważ majstrowie już wcześniej wiedzieli,· że jesteśmy
"fachowcami" od metalu, zaczęli wybierać kandydatów do swoich
iałów. WyglQdało to jak kupno niewolników na targu. W międzycza
sie przeprowadziłem rozmowę z jednym z majstrów montażu głównego,
który zgodził.się wzi�Ć mnie do pracy. Następnie uprosiłem maj
stra, żeby przyjęł d� pracy mojego brata Tolka. Drugi brat Ryszard,
m_imo moich zabiegów, nie traf ił do naszego działu, lecz do bryga
dy spawaczy elektrycznych. W ten sposób rozdysponowano wszystkich
więźniów, k�erujęc się raczej własnę ocenę wizualnę, a nie ich
fochowościę. Decydował przypadek,.wiek i kondycja fizyc�na, dają
ca nadzi-eję na dłuj:sz.ę eksploatację człowiek•a.
Następnego dnia otrzymałem swoje stanowisko pracy, która pole
gała na szeregu czynnościach przy montażu zasadniczej części pod
wozia armaty. Praca ty wymagała obróbki części metalowych, szlifo
wania ich przy użyciu szlifierki i przecinaków pneumatycznych, a
często użycia zwykłego 5 kg. młota dla spasowania niektórych grub
szych elementów. W wielu przypadkach niezbędne było korzystanie z
pomocy spawarki elektrycznej dla nadlania stopu i szlifowanie nie
których części.
Po czterech dniach pracy - nauki majster nakazał nowym pracosamodzielnie. Szło nam to niemrawo. Zdawaliśmy sobie sprawę,
,
dla kogo i dla jakich celów pracujemy pod przymusem, robiliśmy
więc wszystko, aby pracę opóźniać i jak sit dało sabotować.
Majster, widząc naszę małą wydajność. wezwał kapąszyfa i oświad- ,ł, że nie wykonujemy przewidzianych norm dla więźniów. Rozmowa
kapo i nami była bardzo krótka. Zapowiedział, że przy powtórzeniu
się takiego meldunku majstra zawiadomione o tym zostanę ·władze SS,
a winni poniosę karę, gdyż fabryka. w której pracujemy, jest za
kładem o produkcji wojennej. To pierwsze poważne ostrzeżenie pod
naszym adrosem przejęło nas, gdyż wiedzieliśmy, co z nami w takich
przypadkach mogę zrobić. W następnych dniach staraliśmy sit więc
utrzymać pozory dobrych pracowników, wyrabiajQc normę minimum i
pomagając przy tym sobie wzajemnie.
w pracy tej zaczQłem szukać sposobów i metod dla oszczędzania
własnych sił. nie liczęc się wcale z jakościę wykonywanej pracy.
Skutki mojej "usprawnionej" pracy, a właściwie sabotażu nie dały
długo na siebie czekać. Na pewno części mojego montażu wpływały
na krótko użyteczność wyrobów i rozpadanie się armat, a to właśnie
był mój cel i moicn kolegów.
Na dziale montażu zatrudniony był Antoni Sobociński, z którym
niejednokrotnie przeprowadzałem rozmowy na temat metod stosowania
sabotażu. Podał mi on wiadomość, że Niem_cy nie p·rowedzą ścisłej
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ewidencji więźniów wykonujocych pracę kreślonych elementów, st�d
też po odbiorze procy przez kontrolę techniczn9 trudno j�st ustaliĆ.
kto odpowiada za braki. Majstrowie natomiast rozliczali się z pra
cy więźniów ogólnie, rejestrujQc codziennie ich numery obozowe.
Wypoczynku podczas· pracy w zasadzie nie było. Miały .miejsce
cięgłe zbiórki na środku hali, sprawdzanie przez SS-manów stanu
liczebnego wi9źniów i komenda pozwalajQCB na rozejście się do sta
nowis.k pracy.
Pod koniec listopada i w pótniejszym okresie 1944 r. następo
wały opóźnienia dostaw czvści do montażu głównego i innych dżia
łów. Fabryki niemie-<:�ie,zlokalizowane na terenie Prus Wschodnich,
były w tym czasie objęte bo�bardowaniem przez Armię Radziecką.
Z tych przyczyn następowały częste przerwy produkcyjne w naszej
fabryce. W takich sytuacjach władze niemieckie przemieszczały
więźniów do różnych działów, tam gdzie mogła odbywać się produkcja,
np. w nitowni, przy gwintowaniu śrób, transporcie wewnętrznym 1tp.
Do chwil tzw. wypoczynku można było zaliczyć przebywanie w
ubikacji. Czas prze,jścia tam i z powrotem zaliczany był do wypo
czynku, nie liczoc zasadniczego pobytu w ubikacji.
Przed wejściem do ubikacji stał funkcyjny zaopatrzony w pejcz.
'
"Szajekapo", jak go 1'.ertobliwie nazywaliśmy. kontrolował on tzw.
"szajsmarki .. , okręgłe metalowe blaszki, na których uwidoczniony
był nr hali fabrycznej i nazw� szyfu. Bloszki takie, będijce jedno
cześnie przepustk� do ubikacji, znajdowały się pod ścisłą opiekę
i ewidencję szrajbera szyfu. Były one w dwóch kolorach: zieionym uprawn�ajęcym do wejścia do pisuaru, i czerwonym - ·uprawniającym
do zaj,cia sedesu. Takich kolorowych marek w naszym dziale na 50
wuętniów wydawano 5 sztuk. Można·było je otrzymać od szrajbera,
który prowadził ścisłę ewidencję /nr więźnia, nr marki, godzina
pobrania i godzina oraz minuta zwrotu/. W ten sposób szajskapo mógł
odpowiednio regulować ruchem w nadzorowanej ubikacji. Spotkanie
więźnia z zielon� markę na sedesie upoważniało kapo do stosowania
kary pejczem na miejscu, co w zasadzie działo się na porzQdku
dziennym.
Okoliczności sprawiły, 1'.e na moim -dziale szrajberem był mój
kolega z okresu okupacji, z którym pracowałem jako konduktor war
szawskich tramwajów. Był to Ryszard Zawadzki. Tego rodzaju znajo
mość pozwoliła mi na szukanie pomocy przy uzyskaniu szajsmarki,
która nie byłaby kontrolowana przez nikogo i z której będzie można
korzystać w każdej chwili. Zawadzki udostępnił mi takQ markę, oczy
wiście czerwonę, z której korzystali w razie potrzeby tylko naj
bli1'.si i wtajemniczeni.
Wśród załogi "starych" więiniów naszego działu, jak mi się wy
dawało bez większego wysiłku pracowali Rosjanie. Wypływało to po
prostu z te�o. że przed aresztowaniem pracowali oni w fabrykach
i byli przyzwyczajeni do warunków pracy, z którę się tu zetknęli.
"Wydajna" praca była raz w tygodniu nagradzana przez majstra
przyznawaniem •premieszajnu" o umownej wartości jednej marki nie
mieckiej. Za ... dobre" _wyrtiki pracy również kilku kolegów otrzymało
od 2 do 3 marek tygodniowo. Oczywiście grupa "nowych pracowników"
o premii nie mogła nawet marzyć, raczej słyszeli tylko ciQgłe uwa
gi i nagany za z.łQ pracę oraz groźby konsekwencji. Pomyślałem, że
nigdy nie doczekam eię takiej premii i postanowiłem działać od
strony psychologicznej. NŚ kwadrans przed zakończeniem pracy, k�o
pioc wodę beton, zabrałem się do zamiatania całego działu. Ruszy
ło to sumienie starszego wiek�em majstra. Poklepoł mnie po ramieiena w
niu mówiqc, te za to dostanę ''premieszain"·
, bo to je
.
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fabryce. 1 w ten sposób w najbliżSZQ sobotę otrzymałem pierwsze i
:ostatnie dwie marki, c�yli maj�tek nielada. Kantyna obozowa za
jednQ markę wydawała: 10 papierosów ��uno" i miskę zupy·względnie
10 deko zepsutej pasty rybnej firmy "Maggi". Papierosy można było
wymienić na inne artykuły spożywcze: margarynę, chleb,. a nawet na
części garderoby. Zupę zjadało się natychmiast·, a bardzo słona
pasta służyła do smarowania chleba i tylko zwiększała pragnienie.
7. Ewakuacja i wyzwolenie

Nieoficjalne wiadomości, jakie docierały i krężyły wśród więź
niów, w$kazywały w drugiej połowie stycznia 1945 r. na zbliżaj�cy
się front atakujęcej Armii Radzieckiej i u jej boku Armii Polskiej
od Wschodu ·oraz arm"ii alianckich od Zachodu. Potwierdzał to istnie
jący chaos organizacyjny wśród zarządu i majstrów fabryki. Nieryt
miczne dostawy części do montażu z innych terenów Niemiec powodo
wały przerwy produkcyjn , przestoje aszyn i brak możliwości za
trudniania więźniów i 1 �nych obcokrajowców, pracujących z wolnej
stopy�
Wcześniej jeszcze # bo na poczętku stycznia 1945 r., zapowie
dziano bardzo ważne wystąpienie komendanta obozu do wszystkich
więźniów i funkcyjnych. Przeżywaliśmy.tę zapowied� z dużym niepo
kojem nie wiedzęc 1 co może nas spotkac. A� wreszcie chwila ta na
stępiła. Po powrocie z fabry.ki, ustawieni na placu apelowym,
oświetlo'nym tego wieczora wszystkimi reflektorami ze strażnic i
na samym placu, po sprawdzeniu stanu więźniów przez raporfirerów,
byliśmy przekonani, że nastąpiła jakaś ucieczka, że uciekinierzy
zostali s�hwytani i czekamy na publiczno egzekucję. Jakie było na
sze zdziwienie� kiedy usłyszeliśmy w różnych językach tłumaczenie
słów komendanta obozu. Brzmiały one w naszych uszach jak dzwon
wieszczęcy wolność: "Więźniowie, jesteście pod dobrę opieko SS i
kierownictwa obozu. Macie zagwarantowane wszystko, co więźniom
mo�ne stworzyć w warunkach wojny. Zbliża się koniec wojny, której
zwycięstwo nale�eć będzie do Hitlera i Trzeciej Rzeszy. Koniec
wojny to dla was koniec pobytu w obozie i powrót do domu do wa
szych rodzin. Jednak władze obozowe przestrzegaję, że �eraz właś
nie dyscyplina musi być szczególnie przestrzegana przez więźniów,
a wszystkie polecenia władz obozowych i samorzędu witźniarskiego
całkowicie respektowane. Brak posłuszeństwa będzie surowo �areny
at do kary śmierci włącznie".
Blokowy Hołubiak, wyraźnie podniecony Folą tłumacza, chciał
ze swej strony tet coś wnieść, oświadczajęc uroczystym głosem:
"Wy bandyci, jak chcecie ujrzeć wolność, która ju� jest blisko,
nie próbujcie ucieczek lub innych sztuczek, bo zginiemy wszvscy.
Za takie próby będę sam vymierzał stosowne kary".
Tym akcentem zakończyło się przemówienie komendanta obozu, po
którym wróciliśmy. n bloki. Tego rodzaju niecodzienne \vy&t�pienie
było z miejsca wśród� źniów i funkcyjnych odpowiednio komentowa
ne, a jednocześnie stwarzało n dzieje przetrwania i podnosiło na
duchu. Idęc następnego dnia do fabr�ki wi ieli y, że ludność
niemiecka wychodziła na okolic e pol- z łopatami, budujęc rowy
strzeleckie i przeciwczołgowe la swoich wojsk. Były to umocnienia
na przedpolach Breslau. �ednak wi omości, docierajęce do obozu
potwierdzały, że front ,1 miecki jest w cięgłym odwrocie.
Błyskawiczna ofe s·
Armii Radzieckiej, rozpoczęta 12 stycz- •
nia 1945 r., spowodov;...
ż .ss-ma�skie władze zarzijdrtły natych1
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�a owę ewakuacjo riaezegc obo�u do Groas-Rosen. Wśr�d w19fniów
Far.freichen z blokv nr 9, który był moim blokiem przed kolejn'fl!'
pójściem na rewir, byli dwaJ moi braci�, Rysiek i Tolek, 1 wielu.
innyuh, jut upr�edni� wymienionych. Na rewir trsfiłem ponownie z
plac� apelowego, na którym zemdlałem� wyczerpanie. Ewakuacj� z
rewiru była poprzedzona s%eregiem po eobie naetvpujocych badań
chorych, a rac�ej ealekcJ,, prowadzon, poczętkowo przez lekarzy •
. a nastQpnie przez samych SS-manów, którzy decydowali· i kwalifiko•
wali chorych do włoczania 1�h do kolumn ewakuacyjnych. Wygl,ąalo
to tak, te kaidy chory był dosłownie stawiany na nogi prz r pomocy
personelu rewiru i gdy tylko potrafił u·trzymyweć sit chwi t o
własnych silach- kierow&no.go do ewakuacji.
·
Godzint wymarszu ogłoszono biciem dzwonu i go�gów obozowych,
po czym naat,piło liczenie witfniów, bicie, popychanie. Słowem-·
jak co dzień. Na t&renie rewiru dokonano przegrupowania chorych,
kt·órych pozostało przy tyciu około 300, segreguJoc ich i lokuj1c
według rodzajów chorób� jak: czerwonka, tyfue ., flegmona i inne.
Baraki rewiru, jek sit p3tniej okazało, były zam1.�owane, co grozi•
ło calkowito zagłaJo pozostałych jeszcze przy tyciu chorych. Mimo
ewakuacji wi9źniów z głównego obozu, byliśmy nadal strzeteni przez
$&-manów: dopiero 22 stycznia 1945 roku po południu przekazano
obóz do strzetenia polowej tandarmerii i policji niemieckiej.
Etym cżaei.e, nie otrzymuJoc posiłków, rozpoczviiśmy ·yotowanie
��p raz dziennie ze nzorganizowanyoh" resztek jedzenia i rozmaite•
go zielska. W w1tkezości przypadków chorzy silnie gor1czkowali .1:
nie z�ewa}i sobie nawet sprawy, co się wokół nich działo •. Wzraate•
joca ilośc codziennych zgonów, nie ogrzewane b�raki, brak wody,
dwiatła, potywienia po�odowały zupe�ne otfpienie myślow•, ni�reago•
wanie�& otaczajoce zjawiska, słowem bezwład myśli i woli. Sytua•
�ja taka była nie do �nie,ienia.
·
Wielka śmiertelność więźniów i let,ce sterty.ciał
przed barakami zmusiły wreszcie Niemców do zarzodzenia
trupów obok obozu, około 150 · metrpw od gł.ównej bramy w
wei Miłoszyce, w małym, liściastym lasku� Transport ciał
·,1, w ten sposób, te ok. 10 wivźniów cio�ntl� z� noęi nieboszczy�
ke na miejsce, do głtbokiego dołu,� którym miał_byc zakopany.
Oale�ia odgłosy artylerii, a wk�ótce
karabinów maszynowych,;
zwiastowały zblitajQcy sit front i wolnoac tym, którym starczy.
jeszcze sił na part dni. Atmosfera wśród witźnidw stawała -eit n·1.e
pokojoca, napięcie wzrastało z godziny na godzint. Szeptano, że
�oetaniemy wysadzeni w powietrze wz9l9dnie obrz�ceni granatami i
spaleni dla zatarcia hitlerowskiego barbarzyństwa. Jednak bardżiej
wytrwali starali się podnieść pozostałych na duchu, wskazuj,c na
wyraźne zblitanie sit frontu i·Armii Czerwonej, nio&@cej wy%Wole�.
nie.
Drugiego dnia i nocy takiego wyczekiwania,.tendarmaria dokona•
la przegl1du baraków, zapowiadajfc jednocześnie i przestrzegąJ•c,
te każde wychylenie gło� z baraku lub usiłowanie wyjścia groz�.
natychmiastowym zastrzeleniem. Mimo zamkniętych ok�ennio w naszych
barakach. eiedz1c w ci1gu dnia w półmro�u, �beerwowaliśmy prze�
azpary. co sit dzieje przy barakach k.om�ndy ·obozu, opuazczon�J
przez SS-manów. Widzieliśmy, że warty eo,, okresowo zmisniane 1,:·:a
atraż obecnie sprawuje wojsko, ubrane\w c.ywilne ubrania, z kara•
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Po długim jak całe wieki dwudniowym wyc%ekiwaniu nad�zło
wreszcie dla nas wyzwolenie. Pamiętnego �nia 23 etycznip'�945 ro•
ku, o godzinie 11 rano przy 18-atupniowym.mrozie i śni,19u, dwun1:1•
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stu zwiadowców konnych Armii Czerwonej, okrytych białymi peleryna
mił przyniosło nam upragnionę wolność. Oddział Armii Radzieckiej,
prz:ybywajęcy do obozu, spotkała nieliczna już grupka więźniów u
bramy wjazdowej. Trudno opisać to spotkan�e. Radość i łzy więiniów
łęczyły się z niedowierzaniem, że można już swobodnie rozmawiać z
oswobodzicielami. Zapoznajęc się z warunkami życia więźniów, żoł
nierze radzieccy pytali, czy WGród nas znajduję się jeszcze opraw
cy, którzy mordowali więźniów. jak się okazało, było wśród nas
jeszcze dwóch kapo obozowych, którzy korzystajQC z zamieszania
podczas ewakuacji ukryli się wśród chorych więźniów. Jednym z nich
był kapo o przezwisku "Cygan". Przeprowadzono krótką rozprawę sę
dowę na placu apelowy�: zapadł wyrok rozstrzelania obu kapo. jed
nocześnie oznajmiono nam, że chorymi zajmę się sanitariusze wojsko
wi, którzy przybędę w niedługim czasie. Dl� tych zaś, którzy mogę
wyjść o własnych si.łach z obozu, droga na Wschód jest już wolna.
Ponieważ wszyscy chorzy na rewirze pozbawieni byli·bieliz�y
osobistej, leżęc na pryczach pod jednym kocem, zaszła konieczność
wyszukania ubrań i bielizny dla tych, którzy mogli udać się do
swoich rodzin. l<ilku więźniów "zorganizowało" z pobliskiego domu
kolejowego ubrania, ułatwiając w ten sposób wyjście niektórym ko
legom z obozu bezpośr���io po jego oswobodzeniu. Otrzymawszy ubra
nie znalazłem się i ja w pierwszej grupie opuezczajęcej obóz.
Wśród więźniów tej grupy poza mnę byli: Stefan Ryś z Otwocka, Ro
man Kucharczyk z Warszawa, Tadeusz Łapiński z Łap i paru z Żyrar
dowa •
. jak stwierdziliśmy, w magazynach poza drutami obozu znajdowa
ły się spore zapasy żywności, z których dla czteroosobowej grupy
wzięliśmy jeden bochenek chleba i 4-kilogramowQ skrzynkę marmola
dy, lecz z tych prowiantów nie skorzystaliśmy. Okazało się bowiem
już na pierwszym kilometrze naszego powolnego marsz·u, że zabrakło
nam siły do niesienia żywności. Trzeba'było pozostawić ją. Docho
dzQc do pierwszej wsi /obecne Miłoszyce/, oddalonej o 0,5 km od
obozu, spotkaliśmy Polaków oznaczo�ych literą "P". Byli to robotni. cy wywiezieni ·przymusowo na roboty do Niemiec.
Mimo jazgotu karabinów maszynowych, huku dział i rozrywajęcych
się pocisków artyleryjskich wracaliśmy razem do domu. Droga do
kraju wiodła przez miasta: Namysłów, Kluczbork, Lubliniec i Czę
stochowę do umęczonej, drogiej każdemu Polakowi Warszawy.
Ja byłem wolny, lecz moi bracia i wielu, wielu moich kolegów
- nie doczekali s�ę tak upragnionej wolności. Wszyscy zginęli z
ręk hitlerowskich oprawców podczas wielomiesięcznej tułaczki ewa
kuacyjnej po różnych obozach koncentracyjnych, rozsianych gęstą
siecię na terenach III Rzeszy.
Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.3. 10
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Fragment obozu FOnfteichen
Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.1.11.

Obóz ·Fonfteichen" w 1965 roku; ogl1dała
go grupa b. w1,żniów
Nr archiwum Groee-Roeen 3.3.1.2
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