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Sobota 20 stycznia i945 roku minęła sześciotysięcznej rzeszy
~~ężniów obozu koncentracyjnego FOnfteichen w radosnym podnieceniu i oczekiwaniu wielkich wydarzeń. Zdenerwowanie i widoczny
strach hitlerowców utwierdzały nas w przekonaniu, że zwycięska
ofensywa wojsk radzieckich posuwa się szybko naprzód. W tym dniu
nocna zmiana została cofnięta od bramy obozowej i nie poszła już
do pracy. Długo w nocy trwały ożywione rodaków rozmowy, wszystkim
snuła się w mrślach z takim utęsknieniem oczekiwana wolność.
w niedzie ę 21 stycznia o godz. 4 rano wyraźny huk salw artyleryjskich podrywa wszystkich na nogi. W serce każdego więźnia
wstępuje coraz silniejsza nadzieja, że wyzwolenie już blisko. Każ
da salwa etanowi w uszach więźnia radosny śpiew, zwiastujfcy wolność. Niestety, następujęce po sobie wydarzenia przerażaję nas.
Bestie spod znaku swastyki nie chcę wypuścić ze swych szponów
uc i emiężonych ofiar, obmyślaję plan zagłady obozu i ewakuacji.
Następuje selekcja rewiru. Więźniowie chorzy i elaniajęcy się na
nogach, odziani w nędzne łachy, zostaję przydzieleni na bloki.
C i ężko chorych pozostawiono~
O godzinie 12 wycie syreny alarmowej ścięgnęło więźniów na
pl ac apelowy. Wściekłe krzyki blokowych, kapów oraz blockfOhrerów
z psami wypędzaję więźniów z baraków. Przed bramę i wokół obozu
cały komplet załogi SS oraz dodatkowo przydzielonych około 200
bandytów z ukraińskiej SS-Galizien, uzbrojonych w ręczne karabiny
maszynowe. Krótkie ostrzeżenie ze strony raportfOhrera, że ktokolwiek będzie próbował ucieczki, ten będzie zastrzelony. Pochód-widmo, otoczony ss-~anami, wyrusza przez zaśnieżone pola w kierunku
Katowic. Towarzyszy nam w górze stado kruków 1 gawronów.
Przy dwudziestostopniowym mrozie przeprowadzono całę kolumnę
przez zamarznięte koryto rzeki Odry. Okrążamy Wrocław od południa
i półkolem kolumna idzie w kierunku zachodnim. O zmierzchu zostajemy wprowadzeni na dziedziniec dużego majątku obszarniczego, kolumna formuje czworobok, po czym pada krótka komenda "hinlegen!"
/kłaść się/. SS-mani ustawili co parę kroków karabiny maszrnowe.
Koksiaki daję im trochę ciepła i światła, ułatwiajęcego pi nowanie
nas. My zaś, skuleni, ściśnięci, przeżywamy koszmarn~ noc. Mimo
potwornego zmęczenia dość szybkim, parogodzinnym marszem, niemożemy zasnąć. ŁQczymy się przeto w grupy po 3-4 osoby, kładęc na
ziemi, przeważnie ośnieżonej, jeden lub dwa koce, a resztę się
przykrywajęc.
O świcie pada
s zę . Nie pomegaję

komenda "auf!", ale niestety nie wszyscy ję,ły
uderzenia kolbami ani szczucie wilczurów. Wielu
więźniów zmarło z zimna, część zmogła choroba, na którę zapadli
jeszcze przed wymarszem z obozu. Wyznaczona przez SS-manów grupa
więźniów zbiera zmarłych, zakopując ich ciała częściowo w ziemi,
a częściowo tylko przrsypujęc śniegiem.
Pochód rusza w da szę drogę. Szosy zajęte są przez cofające
się oddziałr wojsk niemieckich, drogi zatarasowane przez uciekinie r ów cywi ów. Nas prowadzę polnymi drogami lub po prostu przez
pola, co ułatwia znacznie SS-manom szybsze pozbywanie się ucięż
liwego balastu, jakim są dla nich konwojowani więźniowie. My zaś,
zmę c z eni, przemarznięci i wygłodzeni, goręczkujęcy, potykamy się
co raz częściej. PadajQ dalsze ofiary. Coraz częściej słychać wy22
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mocno zmarznięta.
Idziemy dolej • .Jeden drugiego Jrow..:i 'zi pod ro 1 .... .,. i po -/-, .t:=
je: syn ojca, brat brata, przyjaciel ~rzyjociela. silnie~- :y
słabszego, dodając im otuchy i pocieszając. Pocieszamy się zr esz tQ
wzajemnie, żo jeszcze jerlen dzie~ - dwa i będzie po wszystkira.
Dzielimy się ostatnimi okruchami zmarzniętego chleba. Jakże trudne
i dalekie jest jednak spełn·icnie naszych marzeń. Nadc11odzi druga
noc - spędzona w podobnych a może jeszcze gorszych warunkach.
Efekty spania pod gołym niebem są bardziej dotkliwe niż w dniu poprzednim. Liczba trupów jest znacznie większa. Idziemy dalej.
Na skraju polnej drogi widać kopiec zmarzniętych na kamień bu,raków cukrowych. Więźniowie, nie bacząc na 3t rzały SS-manów, na
bicie kolbami, szczucie psami, rzucają się, by je zdobyć.
Na rozstaju drogi stoi samotny krzyż. Dochodzi do niego resztką sił młody chłopiec, dziecko może szesnastoletnie, spoględa w
górę, szukając jakby ratunku. Ale pada strzał i kończy to młode
życie.

Trzecią noc spędzamy w stodołach dużego majętk~ ziemskiego.
Rano przed wymarszem kilkunastu więiniów zakopuje się w sianie.
Niestety czujne wilczury wyszukuję wszystkich. Ustą~ieni pod jednę
ze stodół, giną od kul karabinowych. Czwarty dzień marszu zbliż~
nas do znajomych okolic. Mijamy położony w oddali kamienioło Ll , a
. za chwilę widać komin krematorium w Gross-Rosen. Dochodzimy do
tej -potwornej kaźni, w której straciliśmy część naszego zdrowia,
a wielu z nas życie.
·
Obóz główny jest zapełniony transportami ewakuacyjn ·."n i z OśwL.?
cimia, dla nas nie ma już miejsca. Ale jeszcze nie w pełni obłożo
ny jest nowo wznoszony obóz, tzw. "oświęcimski". Sa raki z cegł y
nie wykończone, bez drzwi, bez okien i podłogi, b ez garstl· i s łom y
- oto nasze nowe lokum. Jako wyżywienie otrzymujemy raz dziennie
trochę wodnistej zupy, i to nie zawsze, gdyż w o~ozie panuj e 1,i elki rozgardiasz i bałagan. Warunki sanitarne okropne, szerzy się
wszawica i choroby. Stosy trupów narastaję, a przybywaję coraz ~o
nowe komanda.
Po czternastu dniach od naszego przybycia, tj. 8 lute go 1945
r. rozpoczyna się ewakuacja obozu Gross-Rosen. Czę qĆ ~dęźni :•
idzie pieszo w kie~unku południowo-wschodnim, w grupach po o:oło
2000 ludzi. Większoś6 zostaje załadowana do pociągów towaro11ych
po mniej więcej 2000 osób na każdy pocięg. Do otwartego wagonu - w
glarki ładowano 150 więźniów, którzy w pozycji siedzącej mogli
zajmowa6 tylko dwie trzecie wagonu, jednę trzecią - środek - z ajmowało 4 SS-manów ze swoim wyposażeniem służbowym i prywatnyn.
Cia~nota, zwłaszcza noc~. kiedy nie wolno biło się podnie ść , okropna •
. Całe wyżywienie na drogę to pół kilogr 3m a chleba, któr y 1ięk 
szoś6 zjadła od razu, szybko więc zaczął doskwierać głód, ale
przede wszystkim pragnienie.~ drodze nie otrzymujemy żadnego n6poju, chociażby tylko zimnej wody. Prawie każdy więzień ma go rącz
kę, więc pragnienie jest tym bardziej dokuczliwe. Ponadto dzieją
się rzeczy straszne. Kapo, blokowi maltretuję nas, biję dla przyjemności. Kto uklęknie lub up~dnie, nie ma już sił na podniesienie
się i w ciasnocie ginie zaduszony. ~ szy zbiera się całymi garścia0

23

-

mi, ale tak, aby nie widział tego S3-man, gdyż skończyłoby si Q to

:.'., mierci~.

Dojeżdżamy do ~eimaru. Mamy być ulokowani w Buchenwaldzie
lecz ten obóz Już jest zapełniony. Ilość trupów w każdym wago~ie
wzrasta, stoimy coraz luźniej, ale wyżej. Pocięg w jednym z więk
szych miast, bodajże w Lipsku, zatrzymuje się na dłuższy czas,
zjeżdża na bocznicę. Następuje segregacja według proporcji: dwa
wagony trupów, jeden wagon żywych. SS-mani pracuj~, dobijajęc muzułmanów. Ginie wielu kolegów i znajomych jeszcze z Pawiaka. z sę
siedniego wagonu na czworakach wychodzi patrzęc błędńym wzrokiem
mój kolega z celi na Pawiaku, działacz lewicowy z Legionowa, Józef.
Chcę mu udzielić pqmocy, lecz on szeptem prosi: pozdrów moję rodzinę, powiedz, że nie wytrzymałem. Stojęcemu obok SS-manowi daje
znak, aby go dobił. Na moje perswazje, aby się nie poddawał, nie
ma już siły odpowiedzieć. Jego mgliste oczy zdaję się mówi6 "to
wszystko nie ma już sensu".
Pocięg rusza dalej, by po kilku dniach dowlec się do Mauthausen w Austrii. Otwiera~ą się drzwi wagonów, więźniowie, nie majęc
już si ły, by je opu ś cie staczaję się jak kłody, popędzani szturcha ,1cami i kopniakami. Na ziemi resztki topniejącego śniegu i
wielk i e kałuże wody . kt~rę piję umęczeni ludzie. SS-man~ przy pomocy kolb i kopniaków formują kolumnę marszową, po czym ruszamy
w kierunku obozu. Z tyłu i z boków dobiegaję wystrzały. W ten spos ób dobi ja się wyczerpanych. Silniejszym dodaje otuchy nadzieja,
że w ob oz i e będę nieco lepsze warunki, które pozwolę nam przetrwać
do ko ń ca.
,
·
Na re sz cie brama obozowa i plac apelowy. Temperatura spada do
min us dziesięciu stopni, wieje ostry, przenikliwy wiatr, a my
s t oim y w kolejce przed łaźnię. Nad ranem, w grupach po 50 osób,
wc hodz im y do ł at ni, gdzie oczekuje nas prysznic z prawie gotujęcej
się wod y. Skór a schodzi całymi płatami, a z nię wszystkie robactwo.
Smar owa nie pachwin i głowy cuchnącym płynem dezynfekcyjnym dla koni i ••• w jedne j kos z ulini e na mróz. W tych warunkach, jak się
pót ni e j - o kazało , zapa lenie płuc zdziesiątkowało stan osobowy więź
n i ów . Um ieram. in. dwóch moich przyjaciół, aresztowanych wraz ze
mnę . Samoc hod y, jeden z a drugim, przewożę przez trzy doby zwłoki
więźniów ze stacji kolejowej do krematorium. Płomienie ognia widoczne sę z kominów krematoryjnych, a swęd spalanych · ciał czu6 nie
t y lko na terenie obozu. Ponieważ krem a toria nie nadężaję, komendant obozu rozkazuje kopać olbrzymie do ly i zakopywa6 w nich sterty trupów na metr 1 wyżej.
.
.
Je st druga połowa lute go i dla p o zostałych jeszcze przy życiu
wi ęź niów zaczyna się kolejn y etap ob ozowej wegetacji, przydział
na bloki zugangów, a następ nie do komand pracy. Przez pewien czas
przewozimy w piętkę z kremator ium prochy spalonych. Układamy je w
równe pryzmy kompostowe w obozowym ogrodnictwie z przeznaczeniem
na nawóz pod warzywa i kwi a ty.
Wreszcie zbliża . się maj 1945 roku. Do obozu przenikają coraz
p om y ś lniejsze wieści; natomiast wśród SS-manów wyraźnie · narasta
n iepokój. Praca w komandzie obsługi 1 naprawy samochodów, do którego zostałem przydzielony, trwa szesnaście i więcej godzin na dobę. Wszystkie pojazdy muszę ~być sprawne. SS-mani szykuję się do
ucieczki, a nas znów ogarnia lęk, czy nas nie wymordujQ.
3 maja załoga SS-mańska ucieka ·, a 5 maja 1945 roku zostajemy
uwolnieni przez VI Armię Amerykańskę.
Niestety, nieliczna garstka pozostałych przy tyciu więźniów •
z byłego podobozu grossrozeńskiego FOnfteichen· była jut u kresu
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żywota.

Wystarczy wspomnieć, że ważyłem wówczas 37 kg, a w podobnym stanie była zdecydowana wóród nas większość. W kilka dni po
oswobodzeniu ob-0zu zebraliśmy się, aby ustalić liczbę pozostałych
przy życiu, 1 okazało się, że jest nas około 200 osób, a więc
tylko 10 procent z liczby transportowanej z Gross-Rosen do Mauthausen. Ilu pozostało przy życiu więfniów byłego komanda FUnfteichen trudno określić. gdyż byli on1 ewakuowani z Gross-Rosen do
kilku obozów /m. in. do Buchenwaldu, Flossenburga, Dachau, DoraMittelbau i innych/.
.
Szlak naszej Golgoty, znaczony tysiącami mogił i przesiąknię
ty krwią męczenników-bohaterów, leży na wyzwolonej ziemi dolnośląskiej i jest ~roźnym os(rzeżeniem dla wszystkich. Niech śmierć
naszych przyjaciół i kolegów, ojców 1 braci, krwawięce z bólu serca rodzin, które straciły swych bliskich, zobowiążę nas do pamię
ci o Nich 1 do ciągłego czuwania. Ich tragedie niech zawsze przypomina o groż1cym w dalszym cięgu niebezpieczeństwie wojny.
Nr -archiwum Gross-Rosen 3.3.3.13

Droga ewakuacji więźniów FUnfteichen
do Gross-Rosen w styczniu 1945 roku
Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.1.9
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Po obozie kr~żą coraz bardzi~j optymistyczne wie3c1. Kolega
Marian Kossowski z Sandomierza, który w Zakładach "Bertha-Werke"
ma dobre stosunki z cywilnymi majstrami czeskimi, przynosi do obozu gazety niemieckie. Dowiadujemy się z nich, że 12 stycznia
armia radziecka rozpoczęła ofensywę znad Wisły. Pułkownik Stanisław Swoboda-Lubczyński. były zawodowy oficer, analizujęc komunikaty naczelnego dowó'dztwa n~-emieekiego informuje, że of ensyv,a
Armii Czerwonej przybiera gl.:gantyczne -rozmiar-y, p!"Zynoszęc duże
sukcesy.
:Jesteśmy pełni •optymizmu, ale płk Swoboda jest -realistą. Przypomina nam, że w kasie pancernej każdego ·komendanta obozu znajduje się dokument oznaczony napisem "streng geheim" /ściśle tajne/.
Jest tam rozkaz Hitlera, który wyraźnie stanowi: "Żaden więzień
obozu koncentracyjnego -0:i.e -t11oże -dostać .się źyNy w ręce nieprzyjaciela". :Jak wykona ten :-ozkaz ",swego wodza" Otto Stoppel, komendant obozu? To ...,rzecież jego wierny żołni.erzf Walczył w elitarnych jednostkach SS, wch.odz,cych w skład .YI armii gen. von Paulusa, gdzie został ranny w rękę. Przewieziony samolotem do szpita•
la w Berlinie, po wyleczeniu, nie mógł już wrócić do swojej armii,
gdyż by~a ona wraz ze swym -dowódcę w niewoli.
Dzień 20 stycznia. W obozie słychać coraz wyraźniej strzały
dział polowych, co świadczy ., że front już blisko. W grupie więź
niów, w której s~ 111. in. -płk Swoboda-Lubczyński i Jasio. Nowakowski z Radomia - również .zawodowy wojskowy - zastanawiamy się nad
szansami obrony, gdyby .zeszl.a taka .potrzeba. Jest z nami również
Leszek Piotrowski, kt'Ór-y "pracuje jako kalifaktor u komendanta
Stoppela. Cieszy si-ę jego zaufaniem, a dla nas jest idealnym informatorem. Prosimy 901 aby ' za wszelkę cenę dowiedział &it. jaki~
s~ plany komendanta w s~.osunłtu do wi9źn1DW. ~est to dla ftłl8 sprawa zasadnicza!
~eszcze tego -e aaep drtf.a t..e&Zfek 4.n forllluj~ 1 ~e St oppel cPlee zostawić obóz z wa,ęf'f!ld.smt a wye-ofać ;załogę S$-;$anów. t-Uestet·v w dniu
następnym ot~~ym.u.j emy od La&"a neWQ, · f)f"Zykrę informację. U komendanta obozu byila .p~·dehgaaje wi~nltów niemieckich, któ.rzy
prosili, aby "nt.e ·. - e ~ a.-cn z tymt polskimi i ru-skiłłi bandy•
tami, bo j a ~ . . -~bl-i•mi, to a.ednak płynie w nieh ta e.ama
niemi·ecka kr.ew.... ałenali e:Obi• -e.p:,ra-w-ę z tego, ile krzywd i nie•
szczęść wyrztdu.14. ..-..s.,o~nd.ol'II itmy_ch nar-odow-ości, 1 bali się kons-ek•
wencji. W tej - s ~ ~ j i ~l!lant ,Qb.ozu podjęł decyzję o ewakuacji
całego obozu do -~ 1 9 e - ~ .
21 stycznia 1-9 45 r.)kU P-fl)Qad tuteść tysięcy wi.ęźniów, w kolumnie otoczonej _przez ~ A - ~ SS. z 'których część poeuda p-ey,
wychodzi z obozu. N:a "'9'irz-e 90zo-staje około 200 oho-rych,. któr1:y
nie mog, już chod.z:i-ć o ,wła&A-y.ak ei-lach. Płk Swoboda s-u9eruje,
abym z moimi kole.gami 9zedł na ko:ńc.u ,k olumny, w środku s, J-a.sio
Nowakowski i V'.gdełt . sm.arzewski ze ,swoimi blokami. Jest bardzo zimno, poniżej ~O c~ ~ i .pokryte 3TUbQ warstwą śniegu.
Gdy p-r,z-ee,bedzuny .:p.rze~ .z-emarznięto Odrę, podchodzi. do nas
Stoppel i każe, aby na sanki należące do SS-manów i cięgnione
przez nas, zabrać ,wska~nego przez ni-ego więźnia, gdyż jest sła
by i nie może dalej iśc. ~ak się okazało. był to Zyd austriacki,
b. dyrektor teatru w Wiedniu, świetny aktor, który w obozie FUnf•
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t ci.en n zor gnn izow: ł t c; t r dl . ,S- :.rnó i . Po roz
moj ego poby i u v, oboznch us;. ' t. ... a~ m, ±c SS-r.rnn ,...l
ni a , i to ży do. Komentujemy to zdurzoni , mi~ ~z.y
ną zmian ę w post ę po wa ni u oprawcó•·.1 w sto ~>l nku do

pi- , t1~;.·:y v c.~::r, i . .
ce rd o,y. ·, wi· .!"'O - j.J·o radyk~l
wiQźnió·. /'le o
tym, że byliśmy w bł ę dzie, mogliJmy się przekona6 j uż za ch~ ilę .
.
Krańcowo wyczer pa ni wleczemy się co r az wo lnie j. Co r az czQl~:aj
też padają najsłabsi, a gdy t yl ko mi nie ich ko l um na , nat ych,,i8~ t
przy leżęcym czy siedzącym jeszcze. zj awia si ę zwi ast un imiorci .

podoficer SS Gallasch, który zaws z e w j e dn a kowy sposób
swoje zadanie. Te same ruchy, gdy zbliia si ę do swoj j
strzela w to samo miejsce - w ty ł głow y. Nioncy, a tym
SS-mani, są dokła~ni w wykonywaniu s woj ej roboty 1 be z
względu na to, jaka ona jest.
Wieczorem zatrzymuję nas na nocleg - b ędzi emy s pal i w j~dnym
z dużych majątków obszarniczych. r1a on b a rdzo dogodny dl a SS ukł ad
budynków gospodarczych. Tworzę one kwa drAt, między nimi s ę tylko
trzy przejścia, a w środku znajduje się wielkie podwórze . Niejeden z nas myśli, jakby tu uciec, ale spra wa n i e j ost prosta. Wszystkie trzy przejścia, jak i całe podwórz e, obstawione sę gę s ł:'o
wachmenami, gotowymi do strzału, gdyby k t o ś z n Ds próbował się
podnieść. My zaś, zmarznięci, prz ytulamy siQ coraz mocniej do $1ebie, aby straty własnego ciepła były jqk najmniejsze, aby jakoś
do rana przetrwać. Większość więźniów śpi na garstkach słomy wyrzuconej ze stodół, przykryta kocem zabranym z obozu FUnfteichen.
Nielicznym tylko udało się wej ś ć do obory, stajni lub stodoły,
które były przeznaczone dla funkcyjnych •
. Gdy zrobiło się widno, po komen dzie ''antreten", idziemy dalej.
Na miejscu pozostaję słabi 1 zamarzni ę ci. Pozostaje także część
załogi SS oraz utworzona z więźniów grupa robocza . SS-mani penetrują dokładnie, przy pomocy psów, wszystkie budynki gospodarcze,
wycięgaję ukrytych w nich więźniów i likwiduję na miejscu. Ten
sam los spotyka tych, którzy z braku sił nie mogę j uż podnie ś ć
się z ziemi. Dla zatarcia ~ład ó w l ud obójs t wa , zorganizowana przez
SS-manów grupa więźniów po rzędkuj podwó rze , zakopuj ą c zwł o ki zlikwidowanych i zama r zn iętych poza te r e nem "go ś cinnego" gos podarst wa .
Nasza kolumna posuwa się da loj. a l e na trasie pozosta j e cora z
więcej więźniów, i to l ud zi młodszych , którym nie starcza już si ł
do kontynuowania marszu. W pewnej chwili z ja~ ia się przy na s Stoppel, odwołując na bok Leszka. IdQc kilkana ś cie me trów za ~o lumnę,
butny do tej pory lagerkomendant co ś Leszkowi tł um aczy i o~owiada. Po godzinie wiemy, o co szło w tej rozmowie. S toppel poruszał
w niej różne tematy, o wojnie, o polityc e , wyrażajęc p rzy t ym niezadowolenie, że on , frontowiec, musi na z ap leczu wykonywać inne
czynności. Najbardziej żal mu było gin ą cych ludzi, s z czególnie
młodych , przed którymi dop i ero przyszło ś ć .~ nastę p nym dniu, j u ż
nie tylko wobec Leszka i nie tak dyskr e tn ie ja k poprzednio. żał o
wał padajęcych z wyczerpania ludzi .
Komentujemy to międ z y s obę jako pl an owe st warzani e dla si e bie
alibi, że wykonywał tylko roz kazy s wych p r z e łożonych, al e os ob iście to on kochał tych, który c h SS-mani mor d"'Nnli „ W czw· r t ym dni u
naszej gehenny sprawa się wyja ś nia i Stoppel po az uje swe prawdziwe oblicze. W rozmowie z Lesz ki em Pi0t rows kim pow r óci ł do te go t e matu, że szkoda mu mł o dych l udzi, a l e t ym raze m uczynił to w kontekście zmniejszania się ilo ś ci rąk do pracy. Tw ie r d ził , ż e armia
niemiecka już od 1939 roku walczy 1 żo łnie rz e po z akończon e j wojnie będę musieli odpocząć, wi ę c kto bęaz i e na nich pracow ał, j a k
zginę ci młodzi ludzie? St opp&l uk a zał się, tym momencie nie t ył~est nim
wykonuje
ofiary i
bardziem

2:'

kn jdko
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ludzl, ale jako cyniczny i wyra chowany kalku-

l n tor .

·

Tymczasem w kolumnie dzieję się rzeczy straszna. Na drodze padają już nie tylko starci i najsłabsi, ale także chłopcy, którzy
na poczętku naszej cierniowej drogi czuli się jeszcze względnie
dobrze. W pamięci mojej pozostał obraz chłopca z powstania war- .
szawskiego. Gdy zauważyłem, że pozostaje w tyle kolumny, zacząłem
mu tłumaczyć potrzebę maksymalnego wysiłku, bo wojna zbliża się
do końca, a my będziemy wolni. Na to on płaczęc, pokazuje mi swoję pierś 1 mówi: "Tu jestem zdrowy, ale nogami nie mogę poruszać".
\V pewnym momencie, z wielkim wysiłkiem próbuje przedostać s- ię
przez rów do krzyża,. stojącego po drugiej stronie. Niestety, nie
starcza · mu sił i przewraca się w rowie. W ie dzęc, co go czeka za
chwilę, naciąga płaszcz na głowę, gdyż nie chce widzieć mordercy.
Ale SS-man jest bezwzględny. ~cięga płaszcz 1 strzela z pistoletu
w tył głowy. Tak robi znany nam spec Gallasch.
Ale śmierć słabszych fizycznie więźniów przychodziła do nich
również z najmniej oczekiwanej strony. Oto funkcyjny więzień imie•
niem Wasyl - Ukrainiec, sympatyk gen. Własowa, wraz ze swoję grupę napadali na śpięcych, zabierając im resztki chleba. Chirurg
Jan Pierzchała z wr~~!awia, który był świadkiem takiej sceny, nie
może tego opowiadać spokojnie. W czasi& tego marszu-śmierci zg1nęł co trzeci więzień, co oznacza, że około-2000 więźniów, którzy
~ yszli 21 stycznia 1945 roku z obozu FOnfteichen, nie dotarło do
Gross-Rosen.
Po wojnie dwaj znani dziennikarze wrocławscy, Andrzej Bułat 1
Wacła w Dominik, postanowili przybliżyć te fakty naszemu społeczeń
stwu . Z ogromnym nakładem pracy, w oparciu o setki dokumentów,
wizje lokalne, przeprowadzane przy współudziale więźniów - uczestników tych tragicznych dni, napisali książkę pt. "Aż stali się
prochem i rozpaczą". A Stanisław Kubiak nakręcił reportaż okolicznościowy, który . nadała telewizja wrocławska w 1981 roku. Pozostały
więc dokumenty, które pozwolę przyszłym pokoleniom pamiętać i
·
wspominać o tragedii więźniów FOnfteichen w styczniu 1945 roku.
Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.3.12
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OD KRAT WIĘZIENNYCHx/

Gross-Rosen
Do Gross-Rosen przyjechaliśmy ledwo żywi w Wielką Sobotę.
Formalności wstępne, kępie!. Około godziny 2 w nocy znaleźliśmy
się w baraku. Przesiedzieliśmy, jak kto mógł, do rana, znużeni
do najwyższego stopnia i gŁodni. O godzinie 7 dnia następnego,
t j . w WielkQ Niedzielę, otrzymaliśmy pierwsze od 3 dni pożywienie:
po 1/2 litra wody zabarwionej otrębami. ~est to popularna u Niem-

ców potrawa zwana "melka". Swięta Wielkanocne były smutne i głod
ne. Do Gross-Rosen przywieźliśmy tyfus · plamisty. Spowodował on 6tygodniowQ kwarantannę. Byłby to dobry wypoczynek, lecz straszna
ciasnota /brak miejsca do snu/ i długotrwałe apele na polu nago,
na zimnie, zdecydowały, że był to okres b. przykry. Bicie przez
esesmanów i sprzedajnych heftlingów również dało się we znaki.
Wielu z nas zmarło od pobicia. Sławny tu był Iwan - jeniec rosyj_ski, który opowiadał, że z 18 OOO jego współtowarzyszy pozostał
tylko on 1 jeden kolega. Z dalszych informacji wynikało, że ten
to właśnie Iwa·n był głównym narzędziem mordu w ręku Niemców. Zginęł on w marcu 1945 r. z ręki Rosjan w obozie Mauthausen.
· W Gross-Rosen cały nasz transport podzielono n~ komanda kierowane do różnych odległych od siebie miejscowości. Ja trafiłem do
fabryki armat Kruppa w Markstadt /po polsku . w Laskowicach/, 20 km
na wschód od Wrocławia. Pracowałem tam do 20.I.45 r. jako sekretarz majstra w dziale . luf armatnich. Praca czystsza i lżejsza niż
przy maszynie. Przydział do Kruppa przyjąłem z zadowoleniem. Tyle
się słyszało o tych zakładach. Chciałem naucznie poznać organizację pracy w takim wielkim przemyśle, zdobycze techniczne, tajemnice budowy groźnej broni, no i samych Niemców. /Znajomość Niemców
tylko z życia w obozie nie można uważać za dokładnę i wszechstronnę/.

19.V.44 r. o godzinie 3 rano wyruszyliśmy pieszo z obozu .
Gross-Rosen do stacji kolejowej tejże nazwy, odległej o 4 km.
Ubrano nas w nowe parciane pasieki. Piękny poranek, drzewa w bieli kwiecia, świeżo, chłodno. Przy odejściu dostaliśmy po 10 Łłkg
chleba i 2•3 dkg margaryny, pożywienie na 30 godzin jazdy koleję.
Warunki jazdy, jak zwykle, wprost nieludzkie: cały czas na nogach,
o głodzie, baz wody, bez możności opuszczenia wagonu.
20.V.44 r. o godzinie 9 przybyliśmy do obozu FOnfteichen, odległego od zakładów Kruppa o 4 km. Obóz ten liczył 5 OOO więźniów,
zatrudnionych w tychże zakładach.
Jak zwykle dokuczliwe formalności wstępne, kępiel, strzyżenie,
i pod wieczór do baraku - oczywiście bez jedzenia. Z wyględu miejscowych więźniów staramy się odgadnęć warunki bytowania. Spostrzeżenia ujemne: •mizerni, zmęczeni, brudni. Ubranie i bielizna wprost
czarne od brudu i lepkie. Odżywianie niżej _wszelkiego minimum.
X/Józef Kobyliński, Od krat więziennych ••• w: Wspomnienia z niemieckich obozów koncentracyjnych. Praca zbiorowa, napisana
przez byłych więźniów politycznych niemieckich pbozów koncentracyjnych. Ebensee, 1946 - Ośrodek polski b. więźniów OK - Camp
400, górna Austria, s. 151. Wybór fragmentów - A. Romanow.
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Szpinak z piaskiem i brukiew. Praca w fabryce 12 godzin, zbiórki,
apele i droga do fabryki oraz powrót 6 godzin. Na spoczynek 5-S
·godzin. Kiedy odliczy sio prace porzędkowe w baraku oraz alarmy
lotnicze wówczas na spanie wypadnie przeciętnie 3-4 godziny n~
dobę. Smiertelność b. du~a: dziennie około 1 procent całego sta-

nu. Perspektywa

niewesoła.

W

zakładach

Kruppa

21.V.44 r. Pierwszy dzień u Kruppa. Są to zakłady przeniesiorękami polskich w;ęźniów z Essen, po zbombardowaniu w r. 1942~
Wykończono już 6 hal, gdzie na 2 zmiany pracuje około 7 OOO lu dzi

ne

.

;..

.
Dalsze hale w budowie. Wg założenia, całość zakładów miała wynos16 20 dużych hal 1 po wojnie również miała być obsługiwana przez
więźniów •. Przrstępiono już do budowy baraków dla kilkudziesięciu
tysięcy niewo ników.
.
Dziś nie ma już większego .osiedla w Niemczech, gdzie by nie
było obozu. W przyszłości, przy reżimie hitlerowskim, byliby tylko wię_źniowie i policjanci. Do ludzi wolnych należałoby parę milionów hitlerowców. ŁP~n& perspektywa! Z nastawienia, jakie można
zaobserwować, nie ma mowy, by obecni więźniowie mieli być kiedykolwiek zwolnieni z obozów. O godz. 4 popudka, 1/2 litra wody z
otrębami, 15 dkg chleba+ 25 dkg chleba do kieszeni jako obiad,
zbiórka, apel i o godzinie 6 wymarsz zmiany dziennej. Zmiana wynosiła około 2 OOO więźniów. Eskortuj~ esesmani i ich psy, które
niejednego z nas kaleczę w czasie drogi. W ten sposób SS-mani d~żę do utrzymania zwartości kolumny w czasie marszu, zapobiegaję
ewentualnej ucieczce więźniów. Droga uciężliwa, zwłaszcza podczas
błota i podczas marszu porę nocnę. ~ako nowi, przeznaczeni jesteśmy na halę V, gdzie przydzielono nas do szkoły. Uczę tu bardzo
szybko. Np. profesor uniwersytetu, lekarz czy astconom po 2 tygodniach nauki odchodzi do pracy na maszynie jako wykwalifikowany
tokarz, frezer, szlifierz itp. Ten · sam stopień doskonałości osię
gaję ludzie umiejęcy zaledwie czytać i pisać.
- Poszczególne hale mieszczę różne działy produkcji, a powstałe
części spotykają się w montowni. Zakłady Kruppa produkuję miesięcz
nie 400-450 armat polówek i kilkanaście dalekonośnych, · ciężkich
armat. W rozbudowie dział artylerii p~zeciwlotniczej.
Rzuca się tu w oczy w·ielka ilość kierowników, nadzorców, poganiaczy. Robotników cywilnych około 20-25 procent - przeważnie
Czeci i Francuzi. Reszta to więźniowie, głównie~olacy i Rosjanie.
Dyrektorów jest z pięć stopni: maję oni zastępców, asystentów,
nadmajstrów, majstrów, robotników przodowników, ich zastępców.
Cała zgraja! A wszystko pogania ledwo żywego z głodu i zmęczenia
więźnia. Często dochodzi do bicia i kopania. Wielu więźniów umiera na skutek obrażeń spowodowanych biciem. Prócz władz fabrycznych
więźniowie mają jeszcze i własne, tak zwanych kapów. Kapowie to
więźniowie narodowości niemieckiej, z reguły przestępcy i sadyści.
Tylko takich wybiera się na te stanowiska. Każdy z władców ma
prawo tycia i śmierci w stosunku do więźniów, toteż los tych
ostatnich jest b. ciężki. Gonieni, bici, kopani, głodni, brudni i
zmarznięci, niewyspani, pędzę ciężki żywot. Większość pragnie jedynie szybkiej śmie·rci. O powrocie do rodzin i wolności przestali
marzyć. śmiertelność jest tak duża, że wystarcza parę miesięcy,
by człowiek zdrowy i dość silny przeniósł się do wieczności. Bardziej nieszczęśliwych ludzi od więźniów w obozach niemieckich nie
ma na świecie.
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Po 20 dniach szkolenia zostałem przydzielony na halę IV w
chara kterze pisarza u majstra w dziale luf armatnich. Majster wstrętny Niemiec z Essen, najgorszy u Kruppa - mam pecha. Mam
trudno ś ci w porozumiewaniu się z nim. Mówi dialektem bawarskim,
b. szybko i niewyraźnie. Gubię się wśród setek przeróżnych maszyn
i ~óżnorodności robót. Nie znam przy tym nazw technicznych. Poczętek pracy ciężki. Nie ma u kogo dokładnie się poinformować.
Robotnik przodownik, 21-letni Czech z Pragi, postrzelony młodzie
niec, zawsze zagoniony, zresztę niewiele orientuj~cy się w pr.acy
sekretarza.
.
Własnym dociekaniem pomału wszedłem w tryb swych czynności.
Polegały one na odbiorze o~ robotników prac akordowych, wystawieniu dowodów rachunkowych, notowaniu czasu pracy maszyn, przeszkód
w pracy, składaniu meldunków periodycznych, buchalterii, rozrachunku między Kruppem a komandami obozu.
.
Dziwnym wydaje się, że Zakłady Zbrojeniowe sę obsługiwane
przez więźniów, pozostawienie których na wolności było niebezpieczne dla Niemiec. Nawet kontrola dokładności obróbki części uzbrojenia, gdzie dokładność wymagana jest do 1/100 mm, wykonywana
jest przez więźniów, i to przeważnie Polaków.
Stale się słyszało o zdolnościach organizacyjnych Niemców.
Pilnie obserwuję, co się tu dzieje, i przychodzę do przekonania
wręcz odwrotnego. Jest tu marnowanie sił ludzkich,~ przez to
wadliwa organizacja pracy. Nierówność produkcji poszczególnych
działów jest przyczynę, że np. dla braku jakiegoś ~ołeczka montownia nie może złożyć przez cały dzień ani jednej armaty.
· Administracja zakładów jest rozbudowana niepomiernie. ~edni
wydają zarzQdzenia, drudzy zmieniaję je, modyfikują. Dezorganizuje to robotnika i obniża wydajność pracy. _
.
Zwróciłem uwagę na to, że dyrektorzy zakładów Kruppa, zamieszkali w odległości 3-5 km od fabryki, przyjeżdżają do pracy rowerami, a więc tak samo jak przeciętni robotnicy. Dlaczego nie limuzyną?

Okazuje się, że zarobki dygnitarzy niemieckich są b. skromne.
Np. dyrektor hali/+ 1000 maszyn przy 3000 robotników/ pobiera
miesięcznie 700-1000 marek, podczas gdy mój 21-letni Czech robotnik, przodownik-fachowiec\ otrzymuje 550 mk. Zwykły robotnik, .
·
Niemiec, zarabia tu około 300 mk, obcokrajowiec 200-250 mk. Jak
na stosunki polskie rozpiętość płac niewielka. Rzuca się tu w
oczy laicyzm niektórych majstrów niemieckich. Niejednokrotnie
stawiają oni robotnikom tak niedorzeczne zadania, że wzbudza to
śmiech. Przyczyny tego wkrótce zrozumiałem. Większość dyrektorów,
majstrów itp. to nie fachowcy, ale ludzie posiadający grubszą gotówkę. Gotówka prowadzi do zakładów Kruppa, a zakłady chronią od
wojska. A więc korupcja panuje i u "Ubermenschów", i to w tozmiarach większych niż w "bagnie słowiańskim". Np. mój majster jest
z zawodu krawcem, tutaj uchodzi za dobrego majstra prawdopodobnie
dlatego, że jest energiczny~ terrorystę.
Więzień, który miał dosyć tytoniu, mógł nic nie robić, otrzymujęc przy tym premię za wzorowę 1 wydajnę pracę. Za butelkę wódki i 100 papierosów można kupić każdego Nięmca. Toteż więźniowie,
którzy otrzymywali dobre paczki żywnościowe z domu, urzędzali się
tu wcale znośnie, podczas.gdy w tym samym czasie ich koledzy tysi~cami ginęli z powodu fatalnych warunków.
,
Charakterystyczna jest tu powszechnie dajęca się zauwożyc niechęć, z jakę jest wykonywana ~raca. Poza nielicznę garstk ę Niemców, którzy przez swą 99rliwoś6 pragnę utrzymać się w zak ła da ch,
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wszyscy inni ·pracuję pod przymusem. A więc niewolnikiem j est w 1ęPolak, Rosjanin czy Fr~ncuz. Ta kim samym niewolnikiem jest
robotnik cywilny Czech~ jest ich tu najwięcej, Francuz, Ukrai ni ec ,
a nawet Niemiec - niehitlerowiec. Gdy się wczuwa m w tę wybitnie
niewolniczę atmosferę pracy 1 gdy sobie uprzytamniam, że s przymierzeni prod~kuJo w atmoef~rze oddania 1 dobrych chęci, łat ~o jest
przewidziec wynik wojny, nawet wówczas, gdyby zasoby materiol ne
i osobowe przeciwnik6w się równoważyły.
Częeto rozmawiam z robotnikami Francuzami. Jest ich w moim
dziale pięciu, - w tym aptekarz, artysta malarz , dwaj subie kci tek stylni 1 tokarz zawodowy. Wszrscy tutaj pracUjQ przy maszynach jako tokarze. Złapani pyli na u icy, w kinie czy wprost wycięgni ęci
z łótka 1 pod groźbo rewolwerów sprowadzeni do Niemiec. Do w ięź 
niów Polaków odnoazo aię b. tyczliwie. Stosunek Czechów d~ Pola ków
jest nieprzychylny - nie mog, przeboleć Zaolzia. Poza tym sę zdeklarowanymi rusofilami, a retim komunistyczny uważaję za najlepszy. Z trudnościo udaje się ich przekonac, że owa wyidealizowana
teoria znaczni• traci na uroku po zetknięciu się z nią w praktyce .
Zagadk~we dla nas jest nie bombardowanie zakładów przez Amerykanów. Lotnictwa radzieckiego nie widać zupełnie, pomimo że zakła
dy Kruppa a, im znane. Ma~y do nich żal z powodu takiej wstrzemiotliwości, katdy bowiem alarm lotniczy przynosi nam wytchnienie
w pracy i motność zobaczenia słońca /wymarsz poza fabrykę/, którego nie widzi•y czaeem całymi tygodniami.
Administracja Kruppa interweniowała w sprawie odżywiania więź
niów, częste bowiem •t wypadki, że robotnik,pada z wycieńczenia.
Może to wpłynie na poprawę wiktu, co jest warunkiem naszego "przetyć lub nie przetyć•. Można sobie wyobrazić, jak pragniemy końca
wojny 1 jak pocieszamy się wzajemnie każdą pomyślnę plotkę. A tym
czasem na ogólny stan 5000 więźniów miesięcznie umiera około 1000
- 1500. Powód:.. wycieńczenie głodem, długotrwała praca, zimno.
Najgłupsza choroba w tych warunkach jest śmiertelna.
Los chciał, że w zwiQzku z pracę u Kruppa otrzymałem pierw szą
i ostatni, oficjalnQ w obozie chłostę. Wbrew mej woli zamianowano
mnie starszym szyfu /szyf-dział produkcji/. Do obowięzków moich,
poza normalnrmi, należały: ewidencja więźniów zatrudnionych na
szyfie, dopi nowanie zbiórek do apelu i odmars.zu, pośredniczenie
w zatargach między majstrami i robotnikami cywilnymi a więźniami.
Najgorsze było to, że taki nic nie znaczący pionek ponosił odpowiedzialnośc za uchybienia więźniów na szyfie. Był więc kozłem
ofiarnym, na którym skupiała się złość niemiecka.
W połowie czerwca uciekło podczas pracy nocnej dwóch Rosjan,
w tym jeden z mojego szyfu. Wyrok niemiecki arcymędry: starszym
szyfu wymierzyć po 25 batów. Podobnie po 25 sztuk otrzymaję naj~
bliżsi współpracownicy uciekinierów. Wracamy z pracy. Na placu .~
apelowym obozu władze w komplecie - wszyscy zaopatrzeni w tęgie
bykowce. Cało zmianę ustawiono w czworobok. Delikwenci musieli
osobiście przynieść szafor-stołek. Katami byli: tęgi Niemi ec i
atarazy bloku 5 O, mój ziomek 1 znajomy z Łucka.
Pierwszym, któremu wymierzono sprawiedliwość, był pewien
Izraelita - wrzeszczał przeraźliwie. Drugim byłem ja. Całę siłę
woli przywołałem do pomocy, by z godnościę znieść to upokorzenie.
Uderzenia były b. bolesne, zwłaszcza tęgiego Niemca. Czułem, że
ciało rozrywane jest na strzępy. Zacięłem zęby. Liczę razy 15,
- 16, 20, 25. Pada 26 raz i słyszę: "genug"! Był to głos starszego
obozu. Wstałem zadowolony z siebie. Nie pisn~łem. Widzę na sobie
zaciekawiony wzrok setek ludzi, jak również ich· współczucie.
: zień

"'
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baraku wyciąga się do mnie setka dłoni, by wyrazić uznanie.
Paczko.wiczo zapraszaję na poczęstunek. Zapominam o bólu. Dwa tygodnie nie mogłem usiąść na czterech literach.
W styczniu 1945 zaczęły krężyć różne plotki o ofensywie radz:i.eckiej. Po pewnym czasie usłyszeliśmy strzały. Otucha wstąpiła
w nas. Niestety, na kilka godzin przed przyjściem wojsk radziecki.eh wywlekli .nas z obozu i pieszo powędrowaliśmy do swego obozu
macierzystego w Gross-Rosen. Pozostali tylko chorzy. w pobliżu 
baroków z chorymi /ok. 800 ludzi/ wykopano dwa dute doły. Pozostało z nimi 12 $S-manów. Łatwo odgadnęć, jaki los spotkał chorych.
Marsz do Gross-Rosen /2ygzakowata droga wynosiła około 150
km/ trwał 4 dni i był początkiem strasznej makabry, jaką przeżyli
więźniowie podlegający ewakuacji na skutek przesuwania się frontu
wschodniego. Tylko część najsilniejszych przetrzymała strasznę
próbę. Wszyscy słabi padli z trudów, kijów lub od kul ni.emieckich.

VJ

Ewakuacja
18.I.45 r. instalowano ~eszcze u Kruppa maszyny zrabowane w
Polsce. Obniżało to realnośc pogłosek o szybkim zbliżaniu się
frontu. ~ednak już 19.I. w nocy raptownie przerwanó pracę, a 20.1.
o godz. 16 cały obóz w liczbie 5000 ludzi pieszo wyruszył w drogę.
Zakłady Kruppa z 5000 maszyn, sporę ilościę surowcl:;1 i gotowego sprzętu pozostały dla zdobywcy terenu.
· Wyposażenie nas na drogę było różne. Niektóre baraki rozdały
po 1 kg chleba, 15 dkg margaryny i 25 gr machorki, inne nie zdęzy
ły wydać nic, podczas gdy magazyn zawierał dużo chleba, kiełbasy,
cukru, sera, a nawet ciastek i cukierków. Wszystko to było przeznaczone dla esesmanów, którzy ze strachu zostawili całę żywność.
Mnie _zapros~l~ do swej paczki o. i F. Mieli oni bliskie stosunki
z magazynem, przeto ich woreczek wystarczył nam na cztery dni
drogi. Mogliśmy ponadto wspierać najbardziej potrzebuj~cych.
~uź · po 3-4 godzinach marszu najsłabsi zaczęli padac na drodze.
Zostali oni bez skrupułów zastrzeleni przez esesmanów. Do pierwszego noclegu, tj. w cięgu 6 godzin marszu, esesmani dobili 74
więźniów.
.
Do stodoły ziemianina, mogęcej pomieścić maksimum 1500 ludzi,
wciśnięto, wśród krwawych bójek, nieopisanego zgiełku, łamania
ręk. nóg, rozbijaniu głów kijami i rewolwerami, około 3500 ludzi.
Około 1500 więźniów, a w bej liczbie i ja, nocowało na śniegu.
Temperatura wynosiła - 20 Ci wiał dość silny wiatr. Siedem godzin oczekiwania i dalszy marsz!
21.I.45 r., skoro świt, wypędzono nas na dziedziniec majętku.
Optymiści łudzili się nadzieję, że dostaniemy coó do ~edzenia.
Wszystkich spotkał zawód, gdyż nawet zimnej wody napie się nie
pozwolono. Ruszamy w da!szę drogę głodni, niewyspani, zmarznięci.
Słychać już dość często strzały. To dalsze ofiary kul niemieckich.
Biedacy, którzy stracili swe siły w pracy na rzecz Niemiec, zostali bez litości zamordowani, gdy nie byli z~olni do dalszego marszu. W dniu tym zamordowanych zostało kilkuset więźniów.
Drugi nocl~g - podobny do pierwszego. Ten sam brak miejsca,
te same walki, nie mniej trupów. Osobiście tym razem trafiłem lepiej, zdobywaj~c miejsce w szopie na drewno. Omal nie pad!em jednak z ręki esesmana. Dla otwa~cia drzwi szopy potrzebny był drą
żek, jaki zauważyłem na . pobliskim kurnik~. SięgnQłem po niego.
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nieporęczne, nie śmiertelne. UpDdłer.1, ale po chwilj. odzy::;k&łc,

przytomnoś6. Przez dłuższy czas odczuwałem ból~ le~ej częJcL c
wy, a głównie skroni.
22.I.45 r. o godz. 6 pobudka i dalszy morsz. ~ mc rszu udeło
mi się - napi6 wody. Przyniosło mi to pewnQ ulgę. Notoraiast głó
stał się tak dotkliwy, że elementy b.Jrdziej ryzykanckie, nie Z\'12··
żajęc na kule i kolby niemieckie, rz uc ały się grupami do przy droż
nych domów prywatnyc~. rabując ży~no ś ć. Zastrzelenie kilkunas tu
"rabusiów" nie powstrzymało dalszych. Zresztą kalkulow~li słus z 
nie: na jedno wyjdzie umrze6 od kuli padajęc po drodze z głodu,
czy tet z powodu rabunku. W ostatnim przypadku ginęli nie wszys cy ,
gdy w pierwszym nie ocalałby nikt.
Zdarzały się wypadki, że więtniowie z postrzałem głowy po
pewnym czasie podnosili się i chcieli iść dalej - wtedy dobijano
i ch. Zauważyłem niezwykłę determinację, z jakę poddawali się śmier 
ci nieszczęśliwi więtniowie i obojętność, z jakę reszta współtowa
rzyszy patrzyła na tP~ niesłychany i bezprzykładny akt zbrodni.
~eden z biedaków upadł przed grupę miejscowych łudził przyględaję
~ych się przemarszowi, jakby u nich szukaję~ ratunku. Czy sądzicie,
że odezwał się choć jeden głos w jego obronie, w chwili gdy morderca esesman przykładał mu do skroni lufę rewolweru? Nie! Przygląda
li się z ciekawością.
Inny znów doczołgał się ostatkiem sił do stopni kapliczki z
wizerunkiem przedstawiającym święt~ R6dzinę. Po kil.ku minutach
schody kapliczki zalane zostały krwię, płynęcę z przestrzelonej
głowy Polaka. Gęstoś6 strzałów wzmagała się z każdę godzinQ. Do
końca dnia mar~zu padło kilkaset osłabły c h z głodu i trudu wi~i-

niów.

23. I .45 r. Co za

rado ś ć !

Rozdano nam po 1/2 litra zimnej \':ody

i ••• po 1,5 kg chleba. Tr-~ba było widzie6 u szczę ś liwienie biedaków! Za ten ochłap gotowi byliśmy przebaczy~ morderstwo tysi ęca

naszych kolegów. Głód jest cierpie niem strasznym. Tego dnia zasłabnięć 1 zabójstw było znac zn ie mniej niż dnia poprzedniego,
bo tylko około 150. Za to nocleg z 23 na 24 był czymś nie do opisania.
Do dwóch obór /bydło było ewakuowane/ wpędzono po około 2200
ludzi - było tak ciasno, że z trudnoócię można było st nć. ~o 3
dniach ucię~liwego marszu i przeważnie bezsennych nocy rozgrywały
się wstrzęsajęce sceny o prawo i miejsce spoczynku. Nieludzkie
ryki, piski, rzężenie duszonych zlewały się w jeden rozpaczliwy
głos. Wkrótce powstała taka dusznoś6, upał i brak powietrza, że
wszystko zaczęło się dusić. 2200 ludzi w rozpaczliwym wysiłku
pchało się do drzwi, by zaczerpnęć powietrza, wyt ., arzajęc kłębo
wisko wzajemnie się tratujęcych, ~zarpięcych pazurami i zębJrni
zwierzęt. To znów pojedyncze i choralne wołanie: "wody"! Inni
chcieli podpalić oborę, lecz na szczęście nie mieli ognia.
Szczęśliwym trafem z~~1a~łem się wraz z kilkunastu kolegami
na poddaszu obory. Ni e b}łem obję ty ruchami tej masy, sam jednak
widok i głosy, jakie 1 och od2iłu z dołu, były tak stras zne, tak
przejmujęce, że bliscy b yliśmy obłędu. Sceny Dantego to nieudolna
wyobraźnia. Natural ni e nocy te j nikt oka nie zmrużył, a r~no trupów nawet nie liczono r było ich zbyt dużo.
. •
w ostatnim dniu ma rszu, jak i w dniach poprzedn ich, strznły do
dobijanych były równi ~ż liczne ; n~e zwracano już na to uwcoi.
24.I.45 r- o godz . 17, głodni i ~mie rtelnie znużeni, przyby34

li ś my do swego obozu macierzystego. Czy SQdzicie, że przygotowano
dla na~ cho6 po kwaterce gorQcej wody? Nie. Nie tylko gor~cej,
ale i zimnej dla nas nie było. Wpędzono nas do b_ędącego w budowie
baraku, bez drzwi, okien, podłogi, światła. Tu i ówdzie leżała
kupa śnieg~ lub stała kałuta wody. Tu mamy mieszkać i spać. Na
pow. 300 m - 1000 ludzi, w tym . około 100 "prominentów", tj. Niemców i ich "piplów", która to grupa, jako uprzywilejowana, zajmowała niewiele mniej miejsca nit reszta więźniów. życie w tak wielkim tłumie i na tak małej powierzchni samo przez się jest tak
uciężliwe, że bez towarzyszących w obozie "dodatków", jak głód,
chłód, bicie 1 tyeięce innych różnych szykan, Jest piekłem, które
wytrzymują tylko Jednostki.b. silne.
Najgorsze były noce. Przy najenergiczniejszym biciu i łamaniu
kości przez władze baraku /z reguły Niemcy~ zbrodniarze/ wszystkich nieszczęśliwych ułożyć się nie dało. Jedni leżeli na drugich.
Co chwila wynikały na tym tle kłótnie, bójki i interwencje Niemców, którzy w ten sposób mieli pretekst do zabicia kilku biedaków.
Korzyść z tego była podwójna: Niemcom pozostały porcje chleba, a
nam trochę więcej miejsca. U dużej ilości ludzi przy tej okazji
uległy zmiażdżeniu nosy, uszy, następiły zdarcia skóry z twarzy,
złamania kości. Rozbestwiony Niemiec nie patrzył, gdzie stawia ·
swój pełen gwoździ, ciężki but. Po leżęcych pokotem ludziach biegał jak wściekły, bijęc grubym, ciężkim dręgiem na·prawo i lewo • .
Otrzymanie należnej porcji chleba lub zupy w tych warunkach
było sztukę nie lada. Różni, silni w łokciach, sprvciarze 1 ludzie
bez skrupułów potrafili pobrać i dwa razy, inni po 2-3 dni nie
jedli absolutnie nic. Ba, nawet wody nie było, i to nie tylko do
napicia się, ale i do umycia. śmiertelność b. duża. W takich warunkach żyliśmy do 10.II.45 r., tj. do następnej ewakuac~i.
10.II.45 r. odgłosy walk rosyjsko-niemieckich słychac było
coraz wyraźniej. Orientujemy się, że front przesun~ł się. już na
zachód. A może nas zagarnQ? Pewnej nocy pada rozkaz: "Wszyscy
Niemcy i Volksdeutsche, zbiórka przy głównej bramie!" Uciekajęl
Zapanował radosny nastrój. Niestety, radość mija. Po godzinie
·
Niemcy wracaję. Siedzimy dalej. Jednak po kilku. godzinach nagle
zbiórka i wymarsz na stację kolejowę. Jesteśmy zadowoleni, że wy•
jeżdżamy koleję: przy marszu piechotę zginęlibyśmy wszyscy. J~- ·
steśmy tak wyczerpani, że jut po paru godzinach większość padłaby
na drodze.

Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.3.18
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Właściwie hie wiem, dlaczego różni publicy ści, a niekiedy 1
historycy, powstanie hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w
FOnfteichen /dzisiejsze . Miłoszyce k/Oławy/ , filii Gross-Rosen,
uparcie więżę z 1943 ro., a niektórzy podaję wyłączn ie rok 1944.
Hitlerowska machina adminiśtracyjna była w 1943 r. wprawdzie jeszcze bardzo sprawna, ale czy naprawdę na tyle, teby w cięgu jednego roku zdężyła wybudować, obsadzić kadrę i zapełnić więźniami
ponad 100 obozów koncentracyjnych - filii groeeróseńskich ? Wętpli
we. Wątpliwe tym bardziej, ~e - jak wiadomo - Alfred Krupp już w
lutym 1942 r. zapłodnił myśl Hitlera projektem, aby w jaktejś zacisznej okolicy wybudować nowe zakłady zbrojeniowe, sugeru jęc zarazem, by do realizacji tego przedsięwzięcia zaangażować . najtań
szą siłę roboczą, a więc więźniów obozów koncentracyjnych.
Tego samego 1942 roku. konkretnie 8 sierpnia, w kwaterze Hitlera zapadła decyz~~ o rozpoczęciu budowy wielkich zakładów
zbrojeniowych na terenie dzisiejszego ~elcza k/Oławy. Zainteresowanych bliższymi szczegółami w tej sprawie odsyłam do zeznań w
procesie norymberskim Otto Saura, jednego z głównych współpracow
ników ministra uzbrojenia i amunicji III Rzeszy, Alberta Speera.
Wraz z decyzję o budowie zakładów zbrojeniowych postanowiono wybudować w ich pobliżu filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen,
właśnie w FOnfteichen. I jeszcze w tymże 1942 r. ruszyły równolegle dwie budowy - zakładów zbrojeniowych i obozu koncentracyjnego. Byłem tam w owym czasie. Nie pamiętam już, czy był to ~aź
dziernik, czy początek listopada, ale w tym mniej więcej okresie
przywieziony zostałem z Będzina - via sosnowieckie więzienie - w
około SOC-osobowej grupie i pod silną eskortę SS, do obozu pracy
przymusowej, czyli ZAL w miejscowości noszęcej wówczas dwie nazwy:
Markstadt 1 Laskowitz.
~uż następnego dnia podjęliśmy pracę przy wykopywaniu buraków
cukrowych na polu, na którym - jak się wkrótce okazało - miały
stanęć hale produkcyjne, oraz przy stawianiu baraków, które stanowiły pierwsze elementy późniejszego obozu koncentracyjnego.
Nie chcę tu opisywać morderczego tempa 14-godzinnego dnia pracy,
bo o FOnfteichen, a nie o Markstadt-Laskowitz zamierzam mówić.
Jeżeli jednak zeczęłem swoje wspomnienia niejako rysem historycznym, to tylko dlatego, że historia powstania tej grossroseńskiej
filii jest stosunkowo mało znena i nie wiadomo dlaczego omijana
przez hietorykó~ i publicystów parajęcych się tę tematykę.
Latem lub wczesnę jesienię 1943 r. ZAL Markstadt-Laskowitz
zaczęł ulegać likwidacji. Znalazłem się w pierwszej kilkusetoso- bowej grupie więźniów skierowanych do obozu koncentracyjnego FUnfteichen. Była to kilkukilometrowa droga przez mękę do piekła.
W bloku Nr 26 królował blokowy Kannengieser, znany sadysta 1 zarazem złodziej, w którego procesie w 1946 .r. przed sędem w Wałbrzy
chu byłem głównym świadkiem oskarżenia.
:Już jako haftling Nr 25584 pracowałem nadal przy budowie zakładów•
zbrojeniowych. Pamiętam dokładnie, że pierwsza gotowa hala produkcyjna, aczkolwiek nie wiem dlaczego, otrzymała nr 11. W tym
samym dniu zaczęto wśród więźniów wyszukiwać specjalistów: ślu sa
rzy, tokarzy, frezerów, kowali itp. Marzyłem o tym,- aby dostać się
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do procy w holi pro~ ukcyjnej, pod dachem. Tym burcl zi , ze zo powiedzi==no , iż "kto będzie procowa:. u l<rupp „ b,rl-:i, tr ymy•no ł
dod atek w post aci 20 dk g 1lebo or o z zw ięko..,.ony ,,, z ... i - , moraa ryny i marmolady". Zgło s gm oi ę i ••• dostałem od bloko:~0 pot , nego kop niaka w podbrzus ze , a następnego dnia poszedłem io
swojej normaln ej pracy. Pr acował em w tym czasi e w firmie "August
Nieteche - Tiefbeuges elachaft, Ba rlin-TAm olhof".
Już do końc a tyc ia będę pam iętał to przedsięb ~o rstw c zajmuj · ce eię wykonywaniem wykopów na budowie zakł ad ów i ul,ładaniern rur.
I nie dlatego, że praca była tu mordercza. Ciężka praca fizyczn~ .
aż do utraty sił, był a wymagan a także w innych przedsiębiorat ~:a ch,
w których pótniej procowałem, Jak np. w firmie "Betonba~ - GrUn
und Bielfinger" czy też "Schal horn-Glogauq~ Ale tu,~ f itochego,
więźniowie mieli wyjQtkowego obermajstra - Franza Gr demanna z
B-erlina 1 majstra Karla Plischke ze Strzegomia. Ten pierwszy lubował eię w spychaniu do głębok ich wykopów "leniwych" więtniów. a
drugi był "łagodniejszy" - namiętnie bił łopatą każdego, który w
jego przekonaniu był zbyt powolny. A że cięgle twierdził, iż
wszyscy więiniowie s~ zbyt powolni - zajęcia mu nie brakowało.
Grod-emanna b .ędę wyjątkowo dł ugo pamiętał z dwóch zwłaszc za powodów • . Pierwszy, dotyczy współwięźnia, który od kilku dni pracował
razem ze mnQ. Wiem, że był krawcem z Sosnowca i chyba nazywał się
Lewin. Miał wrzody na dwunastnicy. Razem kopaliśmy·rów już na
głębokości około 4 m. Mój kolega odrzucał właśnie piasek na powierzchni, który ja łopa t ę wyrzucałem z drugiego rusztowania wewnątrz wykopu. W pewnym momencie Lewin przykucnQł, bo chwyciły go
bóle. Nie wiem, ek~d nagle pojawił się obermajster. Bez słowa nogę mocno pchnęł wi~źnia, który z krzykiem spadł na dno wykopu,
uderzajęc po drodze o belki wepierajęce deski na ścianach. Pracujqcy na samym dole więzień ledwie zdęrzył odskoczyć. Zanim pomyjleliśmy, co zrobić, Grodemann wrzasnęł: "raus". Wyszliśmy z wykopu. Obermajster kazał nam nosić deski do u~ocowenia ścian, a
sam poszedł w kierunku stoj ęcych opodal dwóch eseemanów, którzy
zajścia nie widzieli. Po chwili rozmowy wrócił z nimi na miejsce
zdarzenia. Cała trójka nachyliła się nad wykopem, a jeden z esesmanów zaczęł gło6no wołać: ··hej, ty, wsta~-vaj ! Kiedy po kilku
okrzykach więzień nie reagował, esesman chwycił leż~cy na deskach
krótki kilof i cisnęł go do wykopu. Kiedy i tym razem wię zie ń nie
porus~ył się, przywołano nas, czterech więfniów, i polecono Lewina wynieść na wierzch. Zrobiliśmy to wyj ęt kowo szybko. Nasz kolega nie dawał oznak życia. Ułożyliśmy go - jak nam kazano - za
pryzmą piasku. Po skończonej pracy byli ś my zdziwieni, że polecono nam nieść zwłoki do obozu. Wcześn~ej bowiem tych, których zamęczono lub zab ito na terenie budowy, grzebano gdziekolwiek, byl e
głęboko. Tyle że wc ze śni ej esesman, w obecności innego Niemca z
danej firmy, zrywał więźniowi numer i sporzędzał notatk ę. Tym r azem było inaczej.
Następnego dn1a Franz Grode man n był jakby inny, łaska~zy.
Nosiłem właśnie deski z· drugim !·ole gę , gdy kiwnął na mnie palcem.
Zerwałem czapk~ z głowy i podbiegłem do oberma jstra, stajęc przed
nim na bacznośc. Zap ytał mnie. CZ\ wiem, gdzie mieści się 4ego
biuro. Gdy odpowiedziałem twierdzęco, polecił
za el owac się
w polowej kuźni, obok biura. Prac ował am yjętkowo przyzwoity
Niemiec spod Berlina, Emil Hoppe. Przez 5 dni pomagałem mu w
ostrzeniu stępionych kilofów, służęc;ch do gładzenia ścian w wykopie. Praca lekka, pod prow~zorycznym dachem 1 bez naązoru esesmanów. I byłoby nadal wszystko -0obrze, gdyby nie skusił mnie
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1
chleb z '1ilargaryno posypan ę . cukrem - przysmak · psa obermajstra.

; Wpr awdz ie _ już na drugi dzie ń pracy w k uźni próbowałem podb~erać
psu ż ar cie, ale bez skutku „ U dał o mi ęi ę to w. ,:trzecim 1 w czwar•
tym dniu, a
piotym Franz Grodemann przyłapał mnie na kradzieży.
Zbity 1 skopany, z rozbitą wargę, wracałem ' do pracy przy wykopach,
ale obermajster i tak okazał mi "wielkę łaskę", nie meldujijc o
kradzięży ~łużbie obozowej ani nie wtr1caj1p mnie pótn1ej do wyk9pu. I to jest drugi powód nie pozwalajocy mi zapomnieć Fr4nza

w

Grodemanna. _

~

Każdy były wi9z1eń FOnfteichen przyzna mi," że

praca na budozbrojeniowych była daleko ciębza 1 niebezpieczna;":;,
niż · wewnątrz hal p-rodukcyJnych. · Wewn•trz wi92ień czuł si~ ,,b ardziej
bezpieczny. Przede wszystf<1m był pod nadzore11, cywilnym Niemcó"w,
co wcale nie znaczy,_ 1t nie był kontrolowany przez sł. ut:b9 ·ss 1 .
~e nie był . narai:ony na ezykanI• Ale . łlłiał l}adt nad głowt, ciepleJ.~
konkretne :zajoc1e. Motna śm1a o pow1edz1ec, _.te witzień zatrudnio•
ny u Kruppa był w pracy bezp1.aczn1eJ•zy nlt na terenie obozu. Na
budowie zaś żyło się w c1t9łym etrachu, niemal bez przerwy -pod
podwójnył!' nadzore11: ału:tby SS 1 n:l•i_
e ckich majstrów, których
w1ększośc należała do SA. Tu częeto padało ~it z wycieńczen~a i
zimna, t~ esesmani . urztdzal1 polowani• na «?8łabionych wi-9tni6w,
których . dobijano, tu nie wolno było zam~lcac drzwi w polowychwychodkach podczas załatwiania własnej potrzeby, nie narażaj•c się
na ""'strzał poprzez drzwi. Gdy wracało eit po pracy do obozu· w
mokrym ubl'"aniu i butach - to rano w tym samym stawało się napla.cu apelowym. Wewnę·t rz hal produkcyjny-eh nie.' było prawie mozliwo•
ści kradzieży papierowych worków po cemencie. Na budowie zaś - na
każdym kroku. Cięgle kusi~Ó, by ukraść._ aby z worka, po wy.cię,eił.ł
odpowi-ednich dziur, zrobic sobie dodatkowo koszulę-ocieplacz- .
Bo więźniowie pracujący na zewnętrz prze~ więksZQ część roku byli
2:ziębnięci. ° Kradziono więc worki mimo groźby śmierci, a groźba
wielokrotnie się spełniała, gdyż kradzież worka traktowano jako
sabotaż na szkodę I I I Rzeszy.
·
Jeśli moina mówić o ilościowo równej śmiertelności wśród
więźniów FOnfteichen, wynikłej z warunków panujących wewnętr~
obozu - to jeśli weźmie się pod uwag, warunki pracy poza obozem,
należy stwierdzić, że ta śmiertelnośc była dużo -wyższ~ wśród więź
niów zatrudnionych przy budowie zakładów zbrojeniowych niż ~ezpo- -.
ś rednio przy produkcji. Jest to zupełnie zrozumiałe, nawet j z ·
tego powodu, że większość więfniów, przynajmniej poczętkowo~ pracowała przy _wzno·szeniu hal produkcyjnych.
Powiedziałem na poczętku, iż z ZAL Markstadt-Laskowitz,"idęe -:
drogą przez mękę trafiłem do piekła"; Tak. FOnfteichen_ bylo ' p,1ek•
łem na ziemi. ~yięc _kiedY. jesieniQ 1944 r. znalazłem - się w 300~osobowej grupie wżględnie młodych 1 silnych - więźniów, przeznaczonych
do przeniesienia do innego obozu, konkretnie -do Walimia, wydawało
mi si~, ~ że wygrałem szczęśliwy los. Tymczasem i okazało s~ę. ~e .
prawdziwe piekło miałem dopiero poznać. Ale to już zupełnie -in_na
historia, apzko!wiek także w filii Gross-Rosen.

wie
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W marc u 1~44 roku zoatał om a resztow ny podcz~c pełn~ nia fu~ 1
cji komendanta placówki AK. Poc zęt kowo przebywałem w gea(apo w
Tomaszowie Mazowieckim na tzw. Zapiecku, sk~d po uko ń cZt".H"l'J:n .
"śledztwie" przekazano mnie do wi ęzienia, znajduj cego $ię ?rzy
ul. św. Antoniego.
·
Wkrótce zostałam przewieziony do obozu koncentracyjnego„ Tran
sport nasz składał eię z ok oło 1000 osób. Konwoj enta~i byli
Ukraińcy-esesmani, r> ich stosunek do nas mo żna b~z _przesady o:~reślić Jako zwierzęcy. Bili nas na każdym kroku, rabujęc przy t ym
co lepsze rzeczy bo , jak mówili, tam, dokod jedziemy, nic nam jut
nie btdzie potrzebna. Dobre buty czy innę wa rtościowi część garderoby musieliśmy ponadt o oddawać z dobrt mino, w przeciwnym bowiem
wypadku nast vpowało kopanie 1 bicie po twarzy. Wagony towar we ,
którymi nas przewotono, wysypane były niegaszonym wapnem, aby w
razie ucieczki łatwo było nas rozpoznać. Po dos yć długo trwającej
podróty transport nasz zatrzymał e1t na małe j stacrJne Grees-Roeen.
Osłabieni podróto oraz wycieńczeni z głodu i pra9nienie, poPtdzani rykiem SS-manów, musieliśmy szybko wyskaki~ac z wagonów
na nisko ra11pf. Z uwagi na zwittzane do tyłu ręc e, prawie każdy z
nas walił si9 na twarz, rozbijajęc jQ do krwi. Na tych zaś, którzy
zr,cznie wyskoczyli z wagonu, nie · robi~c sobie krzywdy, s ypał się
grad razów bykowcami. Wyładowano około 600 osób, sze śc iu więźniów
zmarłe w transporcie, reszta pojechała dalej w nieznane.
Po uformowaniu kolumny, ruszyliśmy piotkami w kierunku pobliskiej wsi, gdzie przyjęto nas obraźliwymi wyzw1.ekami. Po o ko ło
trzech kilometrach marszu dotarliśmy do obozu, dozna joc już przy
bramie sadystycznego przyjęcia. Oczekujęcy wewnQtrz SS-mani tłukli
nas, czym tylko się dała, w wyni ku czego prawie wszyscy mieli śmy
ślady tego -powitania" w post aci ran, guzów i siniaków. Po tej
czynności nastQpiło krótkie r egulaminowe przyjęcie na placu apelowym i przygotowanie się d~ rewizji. W tym celu zmuszeni byliśmy
rozebra·Ć się do naga, a dwie grupy "rewiden fów" przystfJpiły do
akcji. Pierwsza kontrolowała jamę ustną delikwenta, druga grupa
sprawdzała odbytnicę. Do tego celu słutyły ustawione na placu apelowym dwie telazne beczki. Więzień mu si ał szybko i sprawnie podbiec, a następnie przewiesić s ię p rzez beczkę, twarzę ku ziemi.
Po kon~roli odbiegał na bok, a jego miejsce zajmował następny
więzień.

Dla mnie osobiście kontrola . ta wypadła niezbyt pomyślnie. Po
niedawnym śledztwie w tomaszowskim gestapo ciało moje było prawie
cale sine. Prócz tego wywięzał się początek 9angreny obu ud, przeto nie byłem w stanie szybko i sprawnie zajoc "honorowego" miejsca na beczce, jak to czynili moi młodzi 1 mniej skatowani koledzy. Dowlokłem sit do beczki i ułoży łe11 tw~rzę w dół. Krótka kontrola 1 w wyniku silnego kopnia ka mom entalnie znalazłem sit na
ziemi twarz, do góry. Siarczyst y kopniak był kar, za niesprawne
wykonanie rozkazu. Wreszcie po zbiera łem si ę i przeszedłem do grupy zrewidowanych.
Naetfpnie skierowano nastia blok 9 tzw. Zugangeblock. gdzie
otrzy11aliśmy pasiaki i. ~umer wię źnia , któ.ry ka~dy z ·naa musiał
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sobie przyszyć na bluzie po lewej st r onie klatki piersiowe j i na
; prawej nogawce spodni, tak abr był widoczny. Podczas mego trzydniowego pobytu w tym bloku, ekarz /?/ SS-man za kwalifikowa ł piociu z nae jako chorych 1 skierował do rewiru. Dostałem aię na
ezóatkt, na blok chirurgiczny.
.
Jeszcze w bloku 9, przed wieczornym apelem, otrzym ałem paJdkt
chleba oraz porcjf •argaryny. W bloku chirurgicznym otrzymałem to
eamo. Zadowolony z dodatkowej tywności wierzyłem, te btdzie •1 tu
znośnie s nie z~ałe• jeszcze wtedy warunków obozowych • . Tymczaae11·
zainteresował alt •ojo oaob, rewirkapo, pelni1cy zarazea funkcj9
blockllteatera, Kurt W1lbl1. Wywołał on aój numer 1 spytał, dlaczego wziołe• chleb 'W rewirze, akoro jut działaj . otrzymałem ewojo
porcjf na poprzedni• bloku. Poczotkowo próbowałem tłumaczyć, te
w Groea-Roaen jeete• zaledwie trzeci dzień 1 eodziłem, te jeet to
dodatek dla chorych. Widzoc jednak, ,te kapo ryczy na mnie jak
zwierzt, azybko połknołe• etrzyaano porcjt, aby jej nie utracić,
bo 1 tak kara mnie nie ainie.
Wówczas Wilbli rozkazał ai ukltkn1ć na podłodze i oprzeć eit
o tył pryczy. Nagi, bo tak przebywali witżniowie w rewirze, uklokłem, a kapo tołnierakim b~~em kopał anie kltczocego w brzuch 1
podbrzusze aż u•tami pociekła •i krew. Wówczas nakazał zabrać
mnie do umywalni, gdzie skierowano na mnie strumień wody z guaowe•
go w9ta, co spowodowało omdlenie. Oetatkiem·świadomości pomyśla
łem przez moment, te to już koniec, choć jak eit później oka zało,
życie kołatało eit jeszcze we mnie. Naatfpn,go dnia dostał em zapa•
lenia płuc, a to, że przetrwałem, zawdzi9czam jedynie wyjątkowej
opiece doktora Kosibowicza, lekarza na VI rewirze, równiet więź
nia politycznego z Btdzina. Po dwóch miesięcach prymitywnego leczenia, bo takie tylko było dla nas doetfpne, wyszedłem "zauzuł
maniały" i nadal chory.
Przydzielono mnie na blok 18. Grosrozaniacy wiedzę, że pobrt
w tym bloku należał do b. trudnych. Był to blok przeznaczony da
Niemców. Przebywali tam w wifkszości „zieloni", czyli kryminaliści. Na każdej z dwóch sztub było po sześciu Polaków. Do naszych
obowiązków należało ścielenie Niemcom łóżek, utrzymywanie czystości w bloku 1 wszelkie inne posługi. Czynności te wykonywaliśmy w
większości obok naszych codziennych zajęć. Niemcy azykanowali nas
w różny sposób, np. do ubikacji wolno nam było wejść tylko wtedy,
gdy robiliś•r tam porządek, a do sztuby tylko wtedy, gdy trzeba
było iść spec. Wieczorem aueieliśmy wszystkim Niemcom czyścić
trepy. Mała usterka w pościeleniu łóżka, źle oczyszczony trep lub
znaleziona przez blokowego na podłodze najmniejsza choćby słomka,
powodowało bicie nas po twarzy, kopniaki lub karne ćwiczenia.
Niemcy nienawidzili naa podwójnie: za to, że jesteśmy Polakami,
a w dodatku wi9źniami politycznymi. Takie były aoje warunki mieszkalne. A jak przedstawiała eit praca?
Przydzielony zostałem do tzw. Stehkommando. W wi9kazości przebywali w nim elabai 1 chorzy wittniow1e, których zadaniem było
etać bezczynnie przez 10-12 godzin, bez chwili wytchnienia. Pilnowali na• funkcyjni 1 gdy tylko ktoś usiadł, zaraz dostawał baty.
z okresu •pracy• w Stehkommando pr~ypominam eobie zdarzenie, którege byle• naocznym świadkiem. Pewnego dnia przywieziono do obozu
ośmiu Zydów i uaieezczono na 8 ibloku. Ponieważ w trm czaaie · w ea•
mym Groae-Roeen nie było w ogóle żydów /przechodzi 1 tylko przez
przyjfcie 1 kierowani byli do Aueeenkomaand/, przeto wzbudzili
ogromne za1ntereaowan1e wśród wittniów. Kim był~ i dlaczego przy-•
wieziono ich do ,Groaa-Roeen, nie dowiedziałem się. Wkrótce ~ypro40

.

wadzono ich przed blok i kazano im parami boksować a1,. Jeden z
SS-manów krótko przrgl1dal a1, walce 1 przerwał Jo, oznajmiajQC
delikwentom, te jeś 1 nie będQ walczyć neprawdt, to on im pokate,
jak nalety się . bić. Nieszczęśnicy, obaw1ajQC a19 utracić tycie,
pocztli bardziej serio wykonywać rozkaz. Wynik był smutny. Polowa
·z walcz,cych legła na ziemi półprzytomna. SS-mani, ryczęc z uciechy, .utworzrli z trzymajQcych 819 jeszcze na nogach nowe pary i
nakazali da &ZQ walk9. Ostatecznie na placu boju pozostał jeden
tylko żyd. Po skończonej "zabawie" wszystkich walczocych zabrano,
prawdopodobnie ~o krematorium.

Dzisiaj jest to Jelcz

·

W sierpniu 1944 roku przeniesiony zostałem z Gross-Rosen do
podobozu w FOnfteichen. Zostałem zatrudniony w zakładach Kruppa,
zwanych Bertha-Werke. Były one oddalone od obozu o około 2-5 3 ,O km. Więźniowie pra·cowali na dwie zmiany-szychty przez okrQgłe
dwadzieścia cztery godziny. Mnie przydzielono do grupy budowlanoporzQdkoweJ, . pracujQcej w zasadzie tylko na dziennej zmianie. Do
naszych obowiQzków należało obsiewanie trawę schronów przeciwlotniczych, wyładunek cegły, cementu i innych materiałów budowlanych.
Pewnego dnia, r~zładowujQC materiały w nowej hali produkcyjnej, zobaczyłem w ażurowych skrzyniach nowe maszyny, tzw. obrabiarki, na których można było odczytać "Made in USA". Wtedy zała
małem się całkowicie. Nie wierzyłem, by w warunkach amerykańskich
do~taw dla Niemców można było przetrzymać piekło obozowe. Jako
Heftling z tzw. Postapery /areszt paczkowy/ ważyłem zaledwie 41
kg p·r zy wzroście 186 cna. Od marca do września, tj. w ciągu pół
roku, utraciłem 45 kg wagi.
·
W obozie FOnfteichen była duża ilość żydów, · przeważnie z Pol•
ski, Węgier 1 Rumunii. Szczególnie utkwił w mej pamięci polski
żyd, p~noć syn zamożnego współwłaściciel~ jednej z kopalń na Górnym ŚlQsku. Jako oberkapo znany był na terenie fabryki ze swego
okrucieństwa.Był postrachem wszystkich więźniów, na jego widok
miało sit śmierc w oczach. Mimo niskiego wzrost·u bił bardzo silnie. Pewnego dnia tente oberkapo uciekł. Przypuszczam, że było to
"posmarowane" z zewnętrz duż~ ilościQ złota i innych kosztowności
W pogodny, jesienny wieczór 1944 roku miał on odebrać jak zwykle
raport od poszczególny
kapów 1 forarbeiterów o stanie liczbowym
komand roboczych przed opuszczeniem terenu fabryki i udaniem się
do obozu w FOnfteichen. Ceremonia ta nie mogła eię odbyć, poniewa~, jak stwierdził komendant konwoju SS, oberkapo gdzieś się zaszył. Po przeszukaniu terenu fabryki nie odnaleziono go - zniknęł
w sobie tylko wiadomy sposób. W odwet za tę ucieczkę zastosowano
wobec nas karne ćwiczenia: padnij, powstań, tabka itd. Represje
te jednak nie pomogły i oberkapo nie odnalazł się. Jak się później
okazało, wyjechał z terenu fabryki samochodem osobowym, w towarzystwie oficerów i prawdopodobnie przebrany za jednego z nich.
Rekwizytem przypominajQcym nam tego kata było jego ubranie znalezione w jednym ze schronów przeciwlotniczych. Były to prawie nowa
pasiaki ze starannie wyszytym niskim numerem, którego jednak nie
zapamiętałem.

Następnie pracowałem wkomando, którego zadaniem było grodzenie drogi prowadzęcej z obozu do zakładów Bertha-Werke. Była to
dla nas bardzo ciętka praca. ~zczególnie wyczerpująca ~tało się
przenoszenie bębnów drutu kolczastego. Dozór popędzał nas stale
z uwagi na pilność robót, zwięzanych z koniecznościę zabezpieczenia trasy przemarszu do pracy 1 z powrotem. Po kilku dniach zacho-
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rowałem na podwójną flegmonę lewej nogi, wobec czego przeniesiono
mnie z bloku 36 na rewir, P.dzie przeprowadzono mi opera c ję .
Smiert elność wśród wi ęzniów była bardzo du ta , powodowana m ię
dzy innymi skandalicznym etanem sanitarnym -obozu. Panowały tu róż
ne choroby z powodu totalnej wezawicr• W Groee•Roaen dwa razy w
tygodniu przeprowadzano P_!"~egltd bie izny i nie pamiętam wypadku.
s by u więźnia znaleziono wesz. W FOnfteichen była ich ~ała maea,
a ponadto było wszędzie brudno. Kąpiele, najczęściej pod zimnQ
wodt, nie dawały pozytywnych rezultatów, a długie wyczekiwania w
kolejce powodowały masowe zapalenia płuc 1 duto śmiertelność z tego powodu. Tak zwane odkaianie bielizny, trwaj1ce zaledwie kilka
minut podczas kąpieli więźnia, nic nie dawało - bielizna 1 odzież
zdę~yły w tym czasie ledwie sit podgrzać.
W styczniu 1945 roku przebywałem w dalszym cięgu w rewirze,
niezdolny do tadnego ruchy, z otwartymi ranami po drugiej operacji podwójnej flegmony prawej nogi i z wysoko gor,czkę. Przeprowadzano wtedy ścisłt selekcję wszystkich chorych, z których 80
procent skierowano do różnych bloków poza rewirem. Pozostałych
około SO citżko chorych, wśród nich byłem i ja, spędzono na jeden
blok rewirowy. Nie orient=«aliśmy się, o co chodzi, ale wkrótce
dowiedziałem sit, że obóz będzie likwidowany, rzekomo ze względu
na zakończenie prac w fabryce. Wszyscy więźniowie majQ iść do macierzystego obozu w Gross-Rosen, a ciężko chorych miały zabrać
samochody. Przez dwa dni nie otrzymaliśmy tadnego pożywienia.
. ~ak się później okazało, obóz był całkowicie ewakuowany, z wyjQtkiem nas ciężko chorych 1 jednego wartownika z volketurmu, który pilnował całości. Nie mieliśmy ju~ żadnego wyjścia. Kto tylko
był w etanie, zwlekał się z pryczy i szedł do kuchni.szukać potywienia. W magazynie kuchennym znaleźliśmy wiadro marmelady i kilka
kilogramów kaszy manny. Wszystko to podzieliliśmy równo na pięć
dziesięci~ chorych. Przy pltdrowaniu magazynów SS znaleźliśmy też
nowe pasiaki, a· w kantynie troch~ spleśniałego chleba 1 tytoń.
W mitdzyczaeie zmarło kilku ludzi., toteż wynieśliśmy ich zwło
ki przed - rewir. Gdy to zobaczył nasz stra~nik, kazał nam przenieść
zwłoki za drutr, gdzie przy zagajniku, w wykopanym już dole, znajdowało sit wie e trupów, całkiem nagich. Swoich zmarłych umieści
liśmy w tej mogile, pozostawiając jQ z braku sił nie zasypanQ. Po
powrocie do rewiru stwierdziliśmy, te naszego stratnika już nie ma.
Zwyczajnie uciekł. W tej sytuacji wielu z nas zaetanawiało sit,
co robić, wszak już byliśmy wolni. Czy wyjść poza bramę obozu i
cieszyć sit wolnościo jak dzieci najpitkniejszo zabawkQ, czy pozoetac nadal na rewirze w oczekiwaniu na pomoc z zewn1trz. _Emocja
i radość z faktu przetycia obozowego koszmaru skłaniały nas do
wyjscia naprzeciw wolności, rozsądek natomiast nakazywał nam pozostanie jeszcze za drut'ami ze względu na brak sił.
Gdy w dniu n~atępnym zobaczyliśmy wchodzocych na teren obozu
żołnierzy radzieckich z grupy zwiadowczej, wiwatom i radości nie
było końca. Nasi wyzwoliciele udzielili nam pierwszej niezbędnej
pomocy, dzieloc sit z nami wszystkim, co mieli przy sobie.
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