Stani:sław Ruman
P

6057

O RUCHU OPORU W FUNFTEICHEN

· Transport kolejowy do obozu Groee-Rosen liczył na st. kol.
Radom ok. 30 wagonów towarowych okratowat-�h. w tym "wi�źniarka',
specjalny wagon do przewo:tenia więźniów. Laładowano mnie 17 maja
1944 r. do tej właśnie •w1ętniark1�. w której Jechało Ju� z in
nej stacji, prawdopodobnie z Dęblina, 5 wytezych oficerów radziec
kich w mundurach. Do Gross�Roaen dojechaliśmy 20 maja 1944 •
Było nas w tym transporcie ok. 1_500 więźniów. Na ulicach miastecz
ka nie było ani jednego człowieka; mieszkańcy przyglQdali się nam
z ukrycia, zza firanek w oknach.
W samej centrali obozu Gross-Rosen przebywałem tylko tydzień,
praoujoc w kamieniołomach. KorzystajQc z ogłoszonego werbunku do
fabryki, podałem się za ślusarza i ok. 27 maja wyjechałem na ko
mando do FOnfteichen. gdzie pozostałem do 27 stycznia 1945 r.
/mote do 25 stycznia - nie pamiętam dokładnie/. w centrali Gross
Rosen spotkałem się z kilkoma znajomymi z konspiracji, w tym: z
Włodzimierzem Chojnackim z Garbatki k. Radomia, studentem medycy
ny, który po 3 latach pobytu w Oświęcimiu został to przeniesiony,
na tzw. rewir, jako pielęgniarz. Po powrocie z obozu uzyskał w
cięgu roku dyplom lekarza w Krakowie. Ze Sławkiem Łuczynem, synem
fotografa z Garbatki k. Radomia, który pótniej był'również ze mno
w FUnfteichen. Był to chłopiec w wieku 19 lat. Z Pawłem Morgałło,
z którym w roku 1939 wyruszałem na front w składzie 9 pp leg. Za
mość. a który niestety teraz pełnił w obozie funkcję blokowego na
bloku tzw. Gamli /inwalidów/ i znany był jako "krwawy Paul". Mor•
dował bowiem własnoręcznie więtniów, w tym równie� mojego byłego
dowódcę z 9 pp leg. Zamość. mjr. Fieła. Ponadto zetknąłem się z
Budulskim /imienia nie pamiętam/, późn1ejezy111 prezydentem miasta
Radom. z jego s_iostro Ireno Budulsko przebywałem w więzieniu ge
stapo w Radomiu /została zesłana razem z naszym transportem i \y
wieziona 17 maja 1944 do RawensbrOck/. Netomiast w FOnfteichen
byłe• ze Zbigniewem Szczepaniakiem /lub Szczepańskim/ i z wspom•
nianym wy�ej Sławkiem Łuczynem z Garbatki. Innych więźniów znałem
tylko z imion. W patdzierniku 1944 poznałem przez nasz@ obozowQ
konspirację zorgan1zowan, przez pułkownika Hynka, słynnego przed:
wojną baloniarza. Przyjechał traneporte• .. zugangów" z Montelupich #
w Krakowie nosił trupy z rewiru/. Nigdy nie przyjQł żadnej pomocy
od wapółwiężniów. Był bardzo ambitny. Przez niego próbowałes lL
stownie zawiadomić rodzinę, gdzie jestem. gdyt sam, maJęc tzw.
poatsperę, nie moglem ani wysyłać listów, ani otrzymywac paczek.
Nie pamitta� dokładnie numeru bloku w FUnfteichen ani nazwiska
blokowego. My nazywaliśmy go "Ferdynand". Pam ętam jednak dokładnie
jego wyglQd: tęgi, opasły Niemiec o czerwonej twarzy, z usposob��
nia choleryk, znany w oliozie �ederasta. W złości zabijał więźniów.
Na aęsiednich blokach byli Polak Nowakowski z Radomia i Niemiec z
Capone", najbardziej ceniony
zielonym winklem. znany u nas "
przez esesmanów.
W FOnfteichen dział
s tecznie organizacja podziem�a. do
której od poczętku nale�a em. Zadaniem jej było zdobywanie wiado
mości frontowych i podtrzym�anie na duchu załamujęcych się więź
niów. Jak wiadomo, w obozie pe owało wieczne milczenie� któr
działało deprymuJQCO nawet na 1lnych psychicznie. Postanowiliśmy
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i nJ tym. odcinku zadziałać. z mojej inicjatywy w dniu 15 sierpnia.
l'd.ęc w $wi·ęto Woje-ka Pola-kiego, wyszliśmy na a-pel poranny o
lilkanaście minut wcześniej i po raz p1.erwszy zaśpiewaliśmy woj•
&kQWt pieśń aodlitewnę "Pod TwóJą O�ronę". JU! następnego dnia
poszły naszy11 śladem dwa najbll�:sze bloki. śpiew było ełychać w
całym qboz1a, a •1•o to, ku naszemu zdziwieniu, nikt z Niemców
nie zareagował, natomiast nastrój w cały•- obozie wyrain1e si� po
prawił. Pod koniec tygodnia ju� prawie wszystkie bloki równiet
śpiewały na apelu wieczornya "Wazystkie nasze dzi9nne.sp�awy".
Wreszcie zainteresowali ait tym ese8łllan1. Wyczytano trzy numery
na ape1u porannym, w tya równie� móJ Nr 36057, ośw1adczajoc, �e
zostajemy na bloku a pote• jedziemy do kreaatorium do Gross-Rosen.
Mo�e to dziwne, ale wyszedlea z szeregu raczej z radoanym wyrazem
twarzy 1 wte�y.....podbiegł do anie eseaaan �. kopn1wezy kilka razy,
kazał wst,pic do azeregu. Na bloku �1eczorea otrzyaałea od bloko
wego 10 pałek i kilka- kopnJ.akdw. po kt6ryeh chorowałn.
W GOnfteichen p„acowal• w zakładach Kruppa "Bertha Werke.•
jako ślusarz na aontatu ar•at od ok. 25 maja 1944 do 27 sierpnia
1945 r., w tym pobyt na rewirze od 26 grudnie 1944 do ok. 27
etrczni.a 1945 r �ak •1 -!, wydaje, na hali fabrycznej, jednej z
ki ku w zakładach :�. "ppa. praeouało wraz ze mnę około 2000 heft•
lingów � około 500 pracowni-Iłów oywn.lnych. Z obozu do fabryki było
około� km drogi. z pobytu w fabryce zapamiftałea. wizytf Kruppa
/chyba Alfreda/ w otoczeniu licznej generalicji. Krupp był wtedy
w biały llłUndurze. Od tego dnia dostawaliśmy pajdkt chleba więcej,
a także wydano nam czapki_bawelniane - pilotki zamiast obozowych
beretów. Na moia ezyfie-monta�u pracowało najwięcej oficerów ra
dzieckich. Był� oni prawdopodobnie w kontak�ie z wywiadem, Niemca•
mi nedzorujęcyaL prac, i chyba przekonań l•wicowych, ;dyt przez
nich otr�ywaittmy zawsze Wldadoaośc1 frontowe, i to prawdziwe.
N� nae
azyfie dzitki przyjaznym stoeunkom rosyjskich heftlin
g6W z Bajatrem. kt6ry wedłuQ nm.ie musiał być koaunisto, oficero
wie iadzieccy otrzymywali w drodze wyjQtku na fabryce zupę, po
zostałę wlcotlach pracownik'- cywilnych.
PracuJęc w konep1racli obozowej byłem jednym z organizatorów
ucieczek głównie z fabryki, a,nie z obozu. Ucieczki organizowane
były dla 1ndywidualnych-więtn16w lub dla grup 3-4 oeof?owych. Do
-pe,-mego czasu udawały al� ucieczki w załadowanych wiór-ami stalo
wymi poc1Qgach, w odkrytych wagonach. Wióry ładowali o�hotnicay
więźniowie, a nadaof"owali esesmani. Korzyatajoc z ich nieuwagi,
wiQiniow�e wakak1wal1 na wagony, a pozostali szybko zakrywali ich
wiórami. Esesmani aprawdzeli wagony przed wyjazdem z hali tylko
z wierzchu. Dzięki temu udało aię uciec kilkunastu więźniom poli•
tycznym /wyltcznie/. Ta najlatwiejaza droga ucieczki została jed•
nek wkrótce wykryta. Inne ucieczki, pojedyncze, to wyjścia kana
łami CO /miały prefabrykowane płyty wierzchnie/ głównie w czasie
alarmów- lotnJ.czych. Przez tych uciekinierów, którym udało s�ę
zbiec na począt�u wagonami, naw1ęzal1śmy kontakt z Polakami via
Wrocławiu. W aiesioc potem dowiedzieliśmy się od pracowników cy•
wilnych. �e gestapo wrocławskie szaleje, gdyt ktoś podszył ei{f
pod ich •azyld" i eamochodem wjechał w mundurze oficera gestapo
na teren fabryki, przedatawiaj�c na piśmie ż@danie wydania 4
wi�tniów /konkretne nazwiska/, rzekomo na przesłuchanie. W tej
sprawie dochodzenia na naszej hali jednak nie było, przynajmn1�j
wśród więźn16w.
Do ucieczek nieudanych należały głównie desperackie ucieczki
z obozu przez druty lub w czas�e przemarszu do fabryki. Z reguły
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kończyły się

one zastrz lenie ur.ieka
tem do naga, wiesza no na bramie obozu z
bin wieder da " i kaza no nam przed nim d
orkiestry obozowe j.
Od ok. 2-3 sierpnia nikt nie odważył się· obozie ni
zaś p iewać, a le nawet głośno mó ić ." ezcie n eepodzi ·ani
grudnia rano Niem cy sami przynieśl~
. nasz blok choin k • M;·
liśmy, że to prowokac ja , al
' rawdz li śmy, że n i nnych bł.
tet były choinki. W tym dni u pra owaliśmy w fabryce no nocnej ~1. ia•
nie. Zebraliśmy się wię c pod choink~ /wszystk~e na rodc ~ości/ Q
godzinę ~rzed apelem wiedzornym i rozpoczęliśmy śpiew ć kol dy:
najpierw Polacy, potem inni 1 reszcie N-cmcy zaśpiewali awoj:
"Stille Nacht". · Blokowy był niem a. kompletnie pijany i ś pic~~ł
naj g łośniej.
Gdy mieliśmy jut i ść do pracy, ktoś z nas zaczęł, a wszyscy
ryknęli pełnQ piereiQ "Jeszcze Polska nie zginę ł a". Nikt z Nie1·c6w nie zareagował, choć wiedzieli, że wszysc y Polacy, ś pi ewaj·c ,
płacz,. Ktoś jednak doniósł o tym do SS . W pie rwszy dzień po świ ę
tach przyszło ich dwóch na nas z blok. Bl okowy z r ob~ zb iórk ę całego bloku, na środ ku s ali posta wił tabore t , kazał mi s i ę p- ożyć
i liczyć ude rzania p ałkę do 25 r azy. ~ak się pó źniej dowi -rlz ałem
od kolegów, d oliczyłem do 17 1 zemd l ałem, a mimo tQ blokowy bił

mnie dalej. Potem, rozebra nego do naga, bez znaku życi a, wywieziono · mnie na podwórze przy r ewirze 1 wyniesiono na stos trupów ocze_kujQcych na transport do krema torium. Rano przyszli leichentregerzy, w wi;kszości żydzi - lekarze węg i erscy z ostatniego zugangu
oraz kilku innych, a wśród nich równi eż puł k own ik Hynek , i zaczę
li ładować trupy na samochód ciężarowy . Hynek, widzQc, że ja ży
ję, porozmawiał z lekarzem wę gier s kim i razera wy ieśli mn ie na
rewir, na salę tzw. lungenentzO ndung /zapaleni
luc/. Tu ten sem
lekarz zrobił mi , aut o che mot erapi ę , czyli przestrzyk n ięcie mojej
własnej · krwi, i tak p rze l eżałem do ok. 21 stycznia 1945 r., kiedy
to dowiedzieliś my się, że obóz bę d z i e ewakuowany 1 ze chorzy z
rewiru mogq uda ć ei ę też na ewa kua c ję . Nikt jednak nie poszedł,
gdyż to byli ju ż dogorywajęcy więźni owi e . Przez kilk
następnyc h
dni dawano nam tylko raz dziennie zu p ę, aż wreszcie ok. 25 stycznia zjawili się w rewirze żan dar mi obwieszen grana a i. Baliśmy
się, że to będzie likwidacja cho rych, ale zażQ dal i tylko, by ci,
którzy mogą chodzić, zeszli z łóż ek do gr zebania w śnie gu trupów,
których etosy leżały przed blo kiem rewiru, gdyż nie odwożono ich
do krematorium obozu Gross-Rosen od ki lku dni .
Następnego dnia zapanował a w obozie zupełna cisza, al
nit
też nie podał nam już nawet zupy. Trzech z nas wysz ło na rekonesans. Doszliśmy aż do kuchni SS , al e 1 tam nikogo nie b: o. Wrócili ś my na rewir ze akrzynkQ marmolady i kilkoma kartoflami , proponujQC kolegom opuszczenie obozu, g dy ż każdej chwili spodziewać
&if możoa było powrotu Niemców. O ka zało s ię , że tylko· 1 d iu aoże chodzić. Obwijajqc nogi szmatam i /buty odebrano nam przy wejściu na rewir/, wyszliśmy poza dru ty w głę bo k i śnieg i wł kliśmy
eię tak ok. 8 godzin. Nagle u słyszeli śmy serię pocisków nad gło
wami. Około 200 mod nas stali żołni erze w pa pachach i wołali
roayjeku, teby podejś6 blitej. Dowiedziaws zy się , ~e wś ró d ~ae ..
ma ani jednego ruskiego, v.· zięl i nas za s zpi egów niemieckich 1 ?Oelali pod ściank~. Po dłuższym t łuma cze n i~ zam k nięt o nas w pinn~cy baraku 1 postawiono ~artownika . Dzi ęki na~tępując ej nocy ud~ło
nam eif uciec z piwnicy 1 te raz dopiero zori en towaliśmy si , ż·
idziemy pod front. Unikali ś my następn yc h spotkań z żołnierz~~i,

~

idęc polam i i laeaai na Nemalau-Kreuzburg-Roaenberg. Z Nemslau
/chyba nasz Namysłów/ szło Ju~ tylko nas dwóch w kierunku na Cz ę~
etochowę. Przy ul. Wieluńskiej, przed wejściem do Cztetochowy,
zostaliśmy aresztowani, gdyt byliśmy chyba pierwszymi więźniami
wrecajocymi z obozu. Zwolnienie po Jednya dniu zawdzięczam koledze,
który przed aresztowaniem przez geetapo aieazkał w Częetochowie
i którego rodzina udowodniła, te był w Groae-Roeen witzniem politycznym. ·
2 lutego 1945 r., korzyetaJ,c z pociogów towarowych, pr~yjechałem do Rad011ia do rodziny. Chorował„ potem prawie cały rok.
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Do transportu ja i więtniowie z całego oddziału VII i innych
wyprowadzeni zostaliśmy z cel na korytarz więzienia,
ustawieni piQtkami 1 powiązani drutami. Nad ranem 29 marca 1944 r.
załadowano nas na samochody ciężarowe i przewieziono na dworzac
kolejowy Warszawa Zachodnia. Cała trasa od więzienia do dworca kolejowego, była obstawiona ęsesmanami z psami. Załadowano nas do
bydlęcych wagonów towarowych 1 po kilku dniach dojechaliśmy do
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W obozie tym, po przebraniu w
pasiaki i nadaniu mi numeru obozowego - czerwony trójkęt z literą
P nr 26006 - zostałem umieszczony w bloku przejściowym. Numeru
bloku nie pamiętam. Na drugi dzień po apelu zabrano nas do pracy
w kamieniołomach. Byłem w grupie roboczej, której kapo był Niemiec
- kryminalista. Więźniowie nazwali go MMarynarz": był on okrutnym
bandyt, w et~eunku do swoich "podopiecznych". W krótkim czasie z
zakł~dów Kruppa przyjechali majstrowie w celu naboru zdrowych
więźniów do pracy. J8 równiet zgłosiłem się i zostałem zarejestrowany.
Po przyszykowaniu transportu z dużę grupę więźniów dowieziono
nas do komanda obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w miejscowości
FUnftaischen. Tam zostałem umieszczony na bloku 10~ gdzie blokowy~ był Polak, Marian, niski, krępy z ochrrpłym głosem. Wraz z
innymi wi9źniami zostałem zatrudniony w fi ii fabryki Kruppa, która mieściła eię około czterech kilometrów od obozu. Praca w tych
zakładach była na zmiany dzienne 1 nocne po dwanaście godzin na
zmianę. Pracowałem tam na maszynie tokarskiej do chwili ewakuacji
obozu z powodu zblitającego się frontu wschodniego. W czasie pracy
w tych zakładach miała miejsce w nocy udana ucieczka, w której
uciekło kanałami dwóch więźniów - jeden, Marian, z którym się
przyjaźniłem, imienia drugiego nie pamiętam. Z chwil~ zbliżania
eię frontu wschodniego w lutym 1945 r. komando zostało ewakuowane
do macierzystego obozu Gross-Rosen, skęd zostaliśmy ewakuowani,
tzn. pędzeni pieszo do obozu koncentracyjnego Mittelbau Dora. Po
drodze wycieńczeni więźniowie padali, a esesmani dobijali ich,
strzelajęc w . głowę. Trupy pozostawiali na drodze. Po przybyciu do
obozu Mittelbau Dora i nadaniu mi numeru obozowego P 109841 zostałem umieszczony w bloku, gdzie mieścił się warsztat cerowania
skarpet dla hitlerowców. Tu głód był straszl i wy. Ra cje żywno ś cio
we bardzo znikome i raz dziennie. Na drewnianyc h pryczach spaliśmy
po dwóch a nawet trzech więźniów. Na tym bloku razem z wi ęź nia m i
mieszkali blokowy i kapo. Blo składał się z dwóch sztub mieszkalnych, warsztatu d? cerowania s arpet. ·, środku blokt był ąa nita
riat z betonowym okrągłym prys . nicem do mycia.
Blokowy i kapo w swoich drewnianych skrzynkach mieli je<lzenie:
chleb, margarynę i kiełbasę. Ja, nie wytrzymuję c g ł odu, postanowiłem zabrać im to jedzenie. Zos tałem jednak złapany. Za karę w
obecności więfniów całego bloku dostałem 25 batów i zostałem skierowany do karnej kompanii w Nordhausen. Było to pod koniec marca
1945 r. P amiętam, że w obózia Mi ttelbau Dora miała miejsce ucieczka pięciu wi;źniów. Daty tej ucieczki nie pamiętam. Więźniów tych
złapano 1 na placu apelowym w.obecności całego obozu została wykonana egzekucja przez powies~enie. W karnej kompanii w Nordhausen
oddziałów
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warunki był y okropne, poniewa ż nio b yły to barak i, lecz ja kieó
h~ngary lub duże g araże. Spa li śmy na barło gu bez przykrycia, a
jedzenie dawano raz dzienn i e. Po kilkudn iowym pobyci e w obozie
przeż yli śm y nalot aamolotów alianckich. Bomba r dowano miasto oraz
obóz. Daty nie pamięta m, le cz p am i ę t a m, ż e było dużo zabitych
więź niów, przeważnie w zbombardowanej kuchni. Wartownicy esesmani
pouciekali, a pozostali przy życiu więźniowie porozchodzili się ·
po całej okolicy. ~a z jednrm więźniem, którego nazwiska nie pamiętam, przez dwa dni błQka iśmr się po polach bez jedzenia.
Wreszcie, wyczerpani, postanowi iśmy się odda6 w ręce ~ludności cywilnej.
Pamiętam, że dotarliśmy do jakiejś wnioski i tam barmanka naj•
pierw nas nakarmiła,· a potem oddała w ręce żandarmów. Zostaliśmy
osadzeni w więzieniu w miejscowości Halle, gdzie przebywaliśmy
dwa dni. Potem-zostaliśmy odstawieni do transportu kolejowego, w
którym już przebywali inni wyłapani więźniowie. W tym transporcie
kolejowym przebywałem do zakończenia wojny. W dniu 9 maja 1945 r.,
już po zakończeniu wojny, transport został odstawiony do Czechosłowacji 1 przekazany Czerwonemu Krzytowi w miejscowości Teresin,
gdzie nae wszystkich skierowano do szpitala na leczenie. Po dwóch
miesiącach pobytu w szpi~~lu Czerwonego Krzyża w Teresin~e powróciłem 23 czerwca 194~ r. do Polski.
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Fahiańeki

ŻYCIE

OBOZOWE W FONFTEICHEN

FUnfteichen było największym obozem-komandem zewn~trznym obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Więźniowie zatrudnieni tam byli

przy produkcji aprz~tu zbrojeniowego w zakładach firmy Krupp
•eertha Werke", przeniesionych tu z Nadrenii. W tym czasie wiele
zakładów zbrojeniowych otwierało swe filie na terenach Dolnego
ŚlQska, poniewat były one trudniej dostępne do bombardowania przez
lotnictwo alianckie.
.
W obozie znajdowało sio około trzydziestu baraków-bloków mieezkalDych, cztery baraki-bloki rewiru, dwa bloki tzw. echonungu
oraz kuchnia, kantyna, magazyny, umywalnia, ubikacje 1 plac apelowy. Wszystko to było ogrodzone płotem z drutu kolczastego pod napięciem elektrycznym t zasiekami. Uzupełniały całość rozmieszczone
dookoła wieże etratnicze, wysokości około ośmiu metrów~ Na zewnątrz ogrodzenia znajdowały się budynki komendantury 1 obsługi
obozu.
Stan dzienny więźniów wynosił stale około sześciu tysięcy ludz1
. różnych narodowości, w tym zdecydowanę przewagę mieli Polacy, a
następnie Rosjanie 1 żydzi.
FUnfteichen nie posiadało własnego krematorium ani komory gazowej. Zmarłych zakopywano po prostu na pobliskich ·polach lub w
późniejszy~ okresie wywożono samochodami do Gross-Rosen. w końcu
roku 1944 śmiertelnośc wśród więźniów była duta 1 wynosiła około
· sześćdziesięciu osób tygodniowo, co dawało stały ubytek siły roboczej, która była systematycznie uzupełniana przez nowe transporty
z Groea-Rosen.
W jednym z takich transportów uzupełniajocych, w poczętkach
października 1944 r., znalazłem się wraz .z kolegami: Zenonem Śmie
tańskim i Zygmuntem Wojtczakiem. Trafiłem na blok Nr 24, gdzie
rzodził BV-erowiec Gustaw /nazwiska nie znam/, który wraz z grupę
funkcyjnych, ze sztubowym Romanem z Łodzi, stworzyli wiQźniom wyjętkowo trudne warunki życia.
Mieszkaliśmy w barakach zmontowanych z elementów drewnianych
na podmurówce, składajQcych się z dwóch pomieszczeń do spania i
jednego dziennego, który był trlko na pokaz, gdyż Wifźniowie, ciąg
le wypędzani z bloku, przebywa i przeważnie na dworze. Montaż elementów był tak niedbały, że przez pozostawione szpary i prześwity
sypał się do środka śnieg, przeciekał deszcz i przedostawało się
przejmuJ1ce zimno, tym bardziej te sypialnie w ogóle nie były
ogrzewane. Pracowaliśmy w systemie dwunastogodzinnym, raz na dzień,
raz na noc. Od godziny siódmej do godziny dziewi9tnaetej i odwrotnie.
Po zmianie dziennej wracaliśmy do obozu około godziny dwudzie-.
etej pierwszej. Otrzymywaliśmy obiad-kolację i po spełnieniu róż
nych obowiozków mogliśmy położyć si~ spać. Budzono nee jut około
godziny czwartej rano, potem było mycie, sprzQtanie, śniadanie.
apel 1 wymarsz do pracy. Wszystkie te czynności uzupełniali blokowi swoistymi, wymrślonymi.zarzędzeniami. Na przykład w bloku 5
codziennie rano b okowy przeprowadzał swym podopiecznym Mkopiel·.
Wszyscy mueieli bez względu na pogod9 i porę roku, pobiec nago do
umywelni, umyć się 1 wrócić. ~czywiście podczas ubierania powstawały r6tne pomyłki, kredziete odzieży i bałagan. na który tylko
czekali funkcyjni, przywracajęcy "porzQdek" biciem 1 katowaniem.
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·Jnjburd:.:1.qj jcdr:a!< dci, ..lł.J '3i0 nm.1 ~~H) =-~n.1ki n_ocno z:c1i·t.l"i'l..:1. popo cułanocne.i pracy i przyj ';et!) <b obozu ok· ło god21ny
;~sW lQtaj o~rzymywali ti~y óniodanio i ~ zaminot sr~6 - zapQdzcno
nus do nuj różniej oz.ych \'!ymy ,":lnych czynnotici porzr.it,1 ko11ych , z~·,iązan:icw~ż

11ych z u trzymaniem higieny ooobiot13j .l czysto6ci no toronie bloku,
które trw a ł y nie r az do p ołudnia . Było to mycie, gol enie , golonio
co trzy dni paoka na głowie , o dmlzm·1iani1f, pona dto c zy.6zczen io i
naprowo odzieży: codzien ne szl ifowanie stołów, st o łków , ł ó~ek i
nnych sprz ę tów, myci e okie n 1 po dłóg , za mia tanie, grab i e nie i
sprzQt anie terenu wokół bloku, nos z e nie ży~ no ś ci z kuchni i szereg inn ych czynn oś ci, kt ó rych c e l em b ył o utrzymywanie więtniów w
stnłym napi ę ciu i z a t ri.adni a niu. Ka żde zagapienie si ę lub drobne
n ie do k ła dno ś ci przy \vykonywanych pra cach p owo d owały natychmiast
wymie rzarnJ karę indywi dualnQ albo korne ćwiczenia dla całego bloku.
Sadyśc i SS-mani i fun kcyjni, blokowi, kapo, sztubowi, znęcali
się na d swymi ofiarami w najbardziej wyrafinowany sposób: kopali
okutym i butami, bili pięścię, łokciem, pejczem, kijem, szufelkę
od węg la lub innymi b ędącymi akurat w za sięgu ręki przedmiotami.
Pamię t am , jak podczas nocnego alarmu l otniczego, wyrwani ze snu
w1ęź n iowi e st ł oczyli s i ę w drzwiach z sypialni do jadalni i wtedy
Zl)-Sta li o krutnie zma ~r.:> ':rowa ni przez blokowego Gustawa zwykłym
stołkiem , który posłużył mu za narzędzie do bicia. · Tak więc na sen
i wypoczynek pozosta wało nam zaledwie kilka godzin.
P racowa li ś my w pięciu wielkich halach fabrycznych, podzielonych na od dz iały /schiffy/. Ka żdy oddział posiadał własnego kapo.
Ra~em z nami pra cowali równ ież pracownicy cywilni: Niemcy, Francuzi, Polacy i inni. Podczas pra cy obow iązywały specjalne nakazy i
zaka z y , które nie pozwalały nam, między innymi na oddalanie się
z miejs ca pracy lub jakiekolwiek kontakty z cywilami. Poza tym co
trzy _ godzi ny zarządzano apel w celu sprawdzenia stanu więźniów.
Wsze lk ie uchybienia karane były nat y chmiast lub po przyjściu do
ob ozu i wezwa niu do kancelarii /schreibstuby/.
Za tygo dn iow~ pracę z Kruppa otrzymywaliśmy od czasu do czasu
..:<~on bon prem i owy / premiensche in/, za który mogliśmy otrzymać w
=c;.'.flt yn:_} obozowej kilka pa pi erosÓVI , lub co ś do zjedzenia, na przy'-ład m~ skę kiszonej ka pusty czy buraków. Ci, którzy mogli otrzymywać z domu paczk i ży wn o ś ciowe lub pieniędze, mieli się tro«?hę le~a j, ~le i t ak za kup za pie nię dze odbyV1ał się w szczególny, wyrar ,1 nowa ny sposób. W ięzie ź d ow iadywał się od blokowego, że ma na
81-.·;n konc i e pewn ę sumę p i·eniędzy, lecz nie do_stawał ich do ręki,
tylko zmusz ony b ył do jednorazowego wykupienia, za wszystko, ~ywnoó c i. ~e2e li była to wię k sza suma, to za całość wykupywano np.
dwie -trzy be czki kiszonej ka pus~y. buraków lub brukwi i przynoszono t o ws zy6 tko na blok. Oc z yw iście delikwent mógł zjeś6 tylko
określ on ę il o ś ć, przeważnie i ta k chorował z przejedzenia, a reszrozdawano "wybrańcom" lub muzułmanom.
Zd a rzyło się raz, że za pienięd ze jednego z więźniów zakupiono pa rę becze k solonej dyni. Po powrocie z pracy na dzienn~ zmianę i zjedzeniu obiado-kolacji, blokowy z zagadkową minę zapytał,
kto jest jeszcze głodny? Natychmiast zgłosiło się wielu, lecz zamiast jedzenia otrzymali tylko k~lka razów chochlQ, natomiast blo~owy wy brał sobie jednego z Rosjan /Iwana/ i spytał, czy chce
utr zym ać miskę jedzenia pod warunk iem, że. m usi zjeść jQ na oczach
,szya tkich. Wybran1oc z radości ą zg odził się na tę propozycję 1
u r~yatę pił do jedzenia. Ju~ po krótkim czasie przekonał się, te
imo gł odu, zjedzen~o ta kie j ilo ś ci solonej dyni nie jest_ wcale
•
twe-. z wielki m wysiłk 1em , pod grotbę kary, uporał się z zawarto-
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ócię,mioki
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poprosił

o pozwolenie

pójścia

do Uffi}'WBlni, aby móc

nr~pic 019 wody, lncz na to mu nie pozwolono. Na tym

właanie

pole-

g~ ła perfidi~, teby bez kary cielesnej przeżył jeszcze większe
męczarnie, nie mog c zaapokoić pragnienia. W tym czasie zresztę
j śzcze wiele osób kusiło eię na zjedzenie, już po tym zdarzeniu,
rozdawanej dyni. ponieważ pokusa zaepokojenia "choroby" głodu była
większa niż roz ~dek. Wezyacy jednak bardzo tego żałowali, gdyż
picie dużej ilości wody dla ugaszenia pragnienia spowodowało u
wielu rozstrój tołodka 1 biegunkt, która dla wycieńczonych organizmów była chorob4 nadzwyczaj groźn4 i trudną do opsnowania.
Dodatkowym
czenie były jeazcze kry i "ćwiczenia" za nieporzodek, poniewa~ nikt nie ógl zJ•ść zaa1erzonej porcji do końca,
starajfc aię ukryć l
wyrzucić Jł
zi kolwiek, co oczywiście nie
uezlo uwadze funkcyjnych.
Podcz a ego pobytu w FOnfteich n zdarzyło się kilka ucieczek
z terenu fabryki~ N jlepiej p ~ t • uc1eczk~ Rosjanina. jeńca
wojennego imieniem Seaza. który prac wal przy ą iedniej obrabiar•
ce. tuż obok n1e. Działo się to
zy tko n nocnej zmianie, podcza~ alarmu iotnicz go. Musiel1ś y przejść do achronów przeciwlotniczych, zn j uj cych 810 na zewnQtrz, niedaleko hal fabrycznych.
Było przy tym troch9 z eiesz ni
z powodu pośpiechu i c1emnośc1.
Kontrola równi~ była utr.udniona. bo o rócz wl9tni w chowali a19
takżo do schronów pracownicy cywilni. Saaza wykorzyetal moment
nieuwagi. nie pobiegł wraz z 1nnya1 do chr nu. lecz pod o&łOflłl
ciemności przedostał ei9 przez zewnętrzn
ogrodzenie zakładu 1
uciekł na wolność. Był to bardzo dobry
oment do uci czki dlatego,
te alarm trwał około trzech godzin 1 dopiero po Jego zakończeniu,
w czasie apelu, można było stwierdzić brak jednego z więźniów.
· Po parokrotnym liczeniu polecono nam zajęć swoje stanowiska pracy
i wtedy okazało się. że braku~e Rosjanina, mojego sęsiada. Czas
jednak działał na jego korzyści zanim rozpoczęto dokładniejsze
poszukiwania, on odbiegł jvt dość daleko lub ukrył się w bezpiecz•
nej kryjówce.
Całe to zdarzenie przeżyłe~ bardzo
ocno, poni waż bylem part
razy "J)ł'aeałuchiwany" przez kapo 1 SS-manów, czy nie zauważyłem
czegoś, co wekezywałeby na przygotowania do ucieczki. Jeśli fakt
ten miał by miejsce podczas pracy, groziła mi kara za niezgłosze
nie o braku moj.ego ęs.iada przy maszynie dłużej niż pięć minut.
orugo udan ucieczJc,, którę,znam tylko z relacji kolegów, była ucieczka jednego z wlęiniów z Krakowa. Po zakończeniu dziennej
zmiany, około godz. 19,30 rozpoczęl1śgy wymarsz do obozu. Było
cietR.n o, ai~pił dorbny deszcz. żeby dostać eię do naszej ogrodzonej drogi, muaieliśmy przejść kilkaset metrów po drogach wewnętrz
nych, zakładowych, z których również korzystali inni precownicycyw1le. Na jednym z zakr~tów wi zień wyskoczył z szeregu i nie
zauważony zmieszał się z grup~ cywilów, prewdopodobt1ie zaprzyjaź
nionych, którzy i:alowo stworzyli takę sytuacj~, umożliwiając mu
uc.ie-czkę do wcześniej przyg.o towanej kryjówki. zania ai
zorientowano, ju~ było po wazystki • ci ności przyjeły temu wyczynowi.
łłeJłMardziej uci r: 1el
na tym na liżei s ei dzi uci ejącego, za
to, j:e nie ,wazczfłl1 na c.z.ae lermu, i my wszyscy stoj~cy kilka godzin na -deszczu i ocz.ekujęcy nar zultaty poszukiwań. Wró~iliśmy
do obozu dopiero około pó~nocy z cich, -satysfakcjQ, te chociaż

jedneau z nas e1

Była również

powiodło.

udana ucieczka dwóch lub trzech więźniów pracuJocych jako hydraulicy. Ponieważ zakłady budowano w pośpiechu.
nie wszystko, co zapł nowano. zostało wykończone na czas. Narazie urz@dzono i oddano do użytku na naszej hali jednę ubikację,
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notorniost drugą, tuż obok, dopiero wyposażano. Grupa więtniów zatrudniono przy tym systomutycznie nadpiłowywała kraty, przynotoW'ljQC ucioczkQ. Działali oni w porozumieniu z cywilami, od których
otrzymali odpowiednie ubrania. Wreszcie, gdy wszystko było gotowe,
zar Dz po ap~lu o północy, przebrali się, wyłamali kraty i uciekli.
Na bezpieczne oddalanie się mieli czas at do rannego apelu, kiedy
to podczas liczenia stwierdzono 1.~h brak. Od tej ucieczki wprowadzono dwa dodatkowe apele o godzinie 22,001 3,CO w nocy.
Raz tylko zdarzyło się, że więzień pracujący w transpore-.ie
ukrył się w załadowanym wagonie. ale został odnaleziony i ciężko
ukarany. Nieszczęściem jego było to~ że wagon, w którym się ukrył,
nie odjechał w plano~anym czasie. Po stwierdzeniu braku, rozpo.częto poszukiwania zakończone „sukceee.m".
·
Chociat nie wszystki.e uci.eczki były prz.ez mi-s , zauważone, to
zawsze orientowaliśmy &io dobrze. co się stało „ po., clodatkowych
apelach, liczeniu 1 nerwowy:ca pos.zukiwan-iach. Zawsze· s-potyka:!,y
nas wtedy różne represje, kary, popędzanie, bicie i ćwiczenia,
które

O tym
stąd,

świadczyły o bezs1J.ności, złości i. beę.tialstwie SS-manów.
zaś• czy ucieczka była udana. czy Ais-,, dowiadywaliśmy się

gdy &chwytana ofiara _b·~
na oczach, wsz:ys-tki.cb bita 1 maltretowana, niera:e a:!'~ smiere:i„ a- ns-a:t.ępni.e pokazywana w miejscu
publicznym jako ostr-zeż.eni.e dla tych., któ.rzy mieliby chęć naśladowania.
.
Stosunkowo duża ilość podejmowanych w tym. czasie ucieczek spowodowana była zapewne o gl.'>lRą,sy~V-acj4 na frontach, która zapowia•
dała rychły koni-ee Trzeciej Rz:es.zy., Kiało to ni.ewętpłiw-ie swój
wpływ na zachowanie się obs-łu-gi. oba.;zu;, przej.aw.1.ające się zmniejzonę koncentracji, oznakami obojętności 1 rozluźnienia dyscypliny, co pozwalało więźniom na większą swobodę w tego rodzaju dzia-

łaniach.
Sprawą, na ·którQ warto również zwrócić uwagę w FOnfteichen_,
były warunki bytowe 1 higiena. Zacznijmy od wyżywienia. Było ono
następujQce: Na śniadanie otrzymywaliśmy pół litra zupy z kartofli;
którą przygotowywano w ten sposób,· że kartofle, po opłukaniu,
wrzucano w całości do kotła i zagotowywano, nawet nie dodając sol i . Powstawała z tego mętna, szara ciecz z pływaj~cymi w niej
obierkami. Do tego 30 dkg chleba i kawałek margaryny, twar.o gu,
marmolady lub pseudowędliny. Na dodat·ek specjalna premia od firmy
l<rupp, tzw. dziesiętka, w postaci kawałka chleba wagi około 10

na cały dzień, poniepracy około godziny 21 otrzymywaliśmy
jednego litra zupy z buraków pastewnych,
brukwi, marchwi czy jakiejkolwiek innej zielenicy. Zupa była przeważnie zupełnie zimna, gdyż kotły cze-kały na nas już od południa.
Ubranie więźnia w okresie le-tnim s.kładało się z pasiaków,
trepów i czapki. w zim.ie dodawano jeszcze płaszcz-pasiak i skarpety. Bielizna też ze specjalnego matel'"'iału w pasy lub c ywilna. O
ubiór każdy musiał dbać we wła-snyll), zakresie., otrzym u j ę c od czasu
do czasu "nauk9" 1 od funkcyjnych. Bielizny w ogóle nie p-rano, tylko
wymieniano na innę. ale dopiero po dwóch, trzech miesięcach noszenia. Nieraz dochodziliśmy do wniosku, że to postępowanie jest celowe, bo po co zra1.en1ać bie.liznę komuś, kto i tak w tym mniej wię
cej czasie pożegna si9 z tya światem.
Warunków do mybia 1 zachowania higieny osobistej nie mieliśmy
w zasadzie żadnych. Prymitywne obiekty, zwane umywalniami, urz~dzone były w ten sposó,b, że nad kamiennymi korytami przeprowadzo- •
no rury. z których kapała zimna woda. Po wpędzeniu do środka kilkudkg. Ta

ilość wyżywienia'mus1ała wystarczyć

waż dopiero po po1.vrocie
obiad-kolację w postaci
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dziesiociu osób trudno by ł o w nich ai ę porusza6, nie mówięc już o
myciu lub kQpa ni u . Ponadto rozchl a pywana woda wraz z naniesion~
z i e mi ę stw a r zał o błoto, rozdeptywane 1 roznoszone dookoła. ~edynym pożytkiem z umywa lni było to, że w nielicznych wolnych chwilach stawała się ona miejscem spo t kań z kolegami, a jednocze ónie
swego rodzaju giełdę, targiem, gdzie można było wymienić papierosy, chleb lub inne przedmioty codziennego użytku.
Poza cięgłym uczuciem głodu i brudem bardzo nam dawało si9 we
znaki zimno. Wystawalićmy na apelach na deszczu, chłodzie 1 mrozie. Spali ś my w pomieszczeniach nie ogrzewanych, na papierowych
siennikach wypchanych wiórami drzewnymi, pod jednym kocem, na dodatek przy otwartych oknach~ Jedynym schronieniem była fabryka,
która zabezpieczała nas przed wpływami atmosferycznymi.
Bardzo dokuczliwym zjawiskiem w obozie byle plaga wszy, które
stawały się nie do zniesienia. Sprzyjało ich rozwojowi też to, że
za każdym razem spaliśmy w innym łóżku, wybierajęc po prostu ·pierwsze wolne. CiQgłe akcje odwszawiania pomagały niewiele, najwyżej
dawały powód do bicia, · gdyż za każdę znalezionę wesz otrzymywało
się pięć batów. Próbowano także smarowania głowy i tnnych wrażli
wych części c~ała roztworem wody i żrących substancji chemicznych,
które zamiast zabijać wszy, tylko drażniły 1 niszczyły skórę, powodujQc przykre dolegliwości.
Osobnt spraw, było strzyżenie i golenie, którego musieliśmy
przestrzegać pod g r oźbQ kary. Nosiliśmy włosy długości do dwóch
centymetrów, z wygolonym przez całQ głowę pasem szerokości około
trzech centyme~rów. Również włosy na karku musiały być wygolone
równo z uszami. Czynności te trzeba było powtarzać co najmniej
raz na trzy dni /np. środa, sobota/ i były one dla nas istnt udrt· k,, ponieważ golono nas zazwyczaj na dworze w wielkim pośpiechu,
byle jak, a przede wszystkim tępymi brzytwami lub żyletkami, bez
mydła. Nie obyło sit przy tym bez zac~ęc i skaleczeń, które na
skutek br~du przeradzały aif nieraz w ropiejęce rany.
Do całości ~ycia obozowego trzeba j--es.zcze włęc-zyć pobyt w
szpitalu obozowym /rewirze/ 1 bloku ochronnym /achonungu/. Rewir
był wydzielony i ogrodzony płotem z pojedynczego drutu kolczastego. Przebywali w nim więźniowie chorzy lub wycieńczeni do tego
stopnia, że nie mogli o własnych siłach ustać na nogach. Wyżywia-.
nie podobne było do ogólnego, tylko pomniejszone o dodatki dla
pracujęcych w fabryce. Chorzy lężeli nago, bez bielizny, po dwóch
w jednym łóżku. Lekarzami, kapo 1 eanitariuezami byli więźniowie
często nie majęcy nic wspólnego z medycyno. Ciężko chorzy zdani
byli przeważnie na łaskę losu, natomiast lżej chorych próbowano
niekiedy leczyć lekarstwami zorganizowanymi od Niemców lub od
pracowników cywilnych i przemycanymi do szpitala. Konieczne zabiegi przeprowadzano "na żywo", bez znieczulania, za pomoc~ prymitywnych środków i narzędzi. Oczywiście nawet tych najprostszych
środków i lekarstw nie starczało dla każdego i dlatego też trzeba
było cudu, żeby wyzdrowieć. Komu się to udało, zostawał z rewiru
wypisany 1 przechodził ria schonung, gdzie przed powrotem do fabryki jeszcze przez dwa trzy dni był wykorzystywany do różnych prac
porzędkowych w obozie.
_
Obóz rzędził się właenymi,nieludzkimi ·wprost prawami. Panował
w nim stały terror fizyczny i psychiczny. Puszczona w ruch pr~ez
oprawców machina z okrutni bezwz~lędnościQ niszczyła wszystkich,
którzy stanęli na jej drodze. DoRładny opis lub odtworzenie tego,
co działo ai9 za drutami, jest wprost ~iemożliwe. żeby ~o właści
wie zrozumiec, trzeba to . bamemu pr z eżyc.
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Przedstawione powyżej fakty i wydarzenia SQ tylko drobnymi
fragmentami niedoli więźniów. Bestialskie traktowanie, głodzenie,
maltretowanie, wyniszczanie przez pracę ponad siły 1 zabijanie wszystko to stwarzało warunki, w których przeżycie kilku miesięcy
graniczyło z cudem. Z tych właśnie powodów Aussenkommendo FUnfteichen /obecnie ~elcz/ zaliczyć trzeba do symboli cierpień, katorgi i męczeństwa ludzi.
Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.3.17

'
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Czerwiński
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UCIECZKA
Od chwili aresztowania mnie oraz w czasie przebywania na gestapo 1 w wiozieniu w Tomaszowie Mazowieckim /wówczas przy ul.
Antoniego/, a potem podczas transportu, jak też i w obozie koncentracyjnym w Grosa-Rosen, a nasttpnie w obozie koncentracyjnym w
FOnfteichen w 1944 r. myśl o uc,eczce nigdy nie dawała ai spokoju.
Zapewne jak każdemu takiemu jak ja.
Pod koniec maja 1944 r. rano przywieziono mnie transportem z
Groea-Rosen do FDnfteichen. Zaraz w tym samym dniu widziałem, jak
witźniowie wynoaili na drewnianych tragach 7 czy 8 niemożliwie
wychudłych trupów z bloku 14. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i zarazem pogłtbiło mojt chtć i odwag, do ucieczk~. Takie wi•
doki nie należały do rzadkości. W kilka dni po przyjeździe do
FDnfteichen byłem zatrudniony przez dwa dni przy kopaniu "zygzakowatych" rowów, tzn. przeciwlotniczych. Przy tej pracy byłem naoczny• świadkiem, jak dwaj SS-mani podeszli do nas - nie wiem, co im
eit nie podobało - i zastrzelili kopiocych obok mnie dwóch Rosjan.
Te wszyetkie widoki 1 poetfpowanie z nami ugruntowały we mnie
przekonanie, że należy uciec, nie zważajoc, co btdzie. Szansy do
ucieczki nie było, •le około 15 listopada 1944 r. przyazła mi
myśl, aby zbadać kanały w fabryce Kruppa, gdzie brłem zatrudniony
przy ••azynie. Kanałaai były doprowadzone kable e ektryczne do
maazyn. Byłe• na hali 4. Jak inne, tak 1 ta hala podzielona była
na tak zwane azyfy. Mitdzy ezyfami były kanały, o których wepom-

t ••

niałem.

Mitdzy szyłem 28 a 29, pracuj,c na nocnej zaianie, rozpocztłem
dorywcze badanie płytkiego, woskiego, lecz dość długiego kanału.
Kanał ten był nakryty cementowymi płytami wielkości płyt chodniko•
wych na ulicach. Aby mnie nikt nie zauważył, zachowuj,c ostrożność,
podniosłem jedn, z płyt nakrywaJ,cych kanał. Zobaczyłem, że jest
możliwość czołgania się kanałem. Dach hali spoczywał na podwójnych
filarach w kształcie dużej litery H, a aiędzy tyai filarami, ustawionymi w prostej linii, przebiegały omawiane kanały. Udałem, że
idt do ubikacji, meldujoc to &Qaiadowi, którv ~racował na a,siedniej maszynie. Ubikacja była w drugim kG~cu hali.· Obszedłem krę
giem ezyfy i wróciłem kryjoc się za aoJo szafko narzędziow, 1
filar. Upewniłem aię, że nie powinien mnie nikt widzieć, i wszedłem do kanału. Na jego dnie pozostawiłem kawałek deski pochodzocej ze ekrzynki od opakowania, by wracajoc ~ powrotem wiedzieć,
gdzie wszedłem. Powrót kanałem był motliwy tylko czołgajęc eit nogami do przodu, gdyż w kanale nie było możliwości obrócic ai9.
Było tu prawie zupełnie ciemno, światło dochodziło tylko szparami
nakrytych płyt. Czołgałem się kanałem w kierunku toru kolejowego,
któ,ry zbudowany był dla podstawiania wagonów na hale. Od miejsca,
gdzie wszedłem do kanału było około 50-60 metrów do toru. Doczoł
gałem sit do końca tym kanałem i dalej droga się skończyła mniej
więcej przy torze kolejowym. Obmacywałem r9koma kable, gdzie dalej prowadzo, i zauwa~yłem, że skręcaj, wgłęb. W czasie obmacywania kabli, wepierajQC aię rękQ o spód kanału, odczułem jakby
sit dno kanału poruszyło. Powtórzyłem to czynność - rzeczywiście
z lekka kołysze sit jakby nierówno położona płyta. Nic więcej nie
mogłem zrobić gołymi rękami. Wycofałem aię tyłem do mieje~a zazna55
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czonego deskQ. Z dużQ ostrożnościę uniosłem płytę i wyszedłem z
kanału. Potem wróciłem do maszyny i zaczęłem pracować.
Tej nocy już więcej do kanału nie wchodziłem. Liczyłem się z
tym, że częstsza moja nieobecność przy pracy może być podejrzana.
Czas pobyt~ w kanale musiał być bardzo krótki, gdyż pobyt w ubikacji był określony na około 7 minut. Podczas przebywania w FOnfteichen postanowiłem udawać człowieka bardzo flegmatycznego, by nikt
mnie nie podejrzewał o ucieczkę.
Nocna zmiana trwała tydzień. Więc następnej nocy po apelu na
hali, gdyż nae często przeliczali, po godz 22· zabrałem ze sob,
dwa płaekowniki żelazne o długości około 35 cm i kawałek drewna
do podkładania przy podważaniu. Ostrożnie wszedłem do kanału, pozostawiajtc znak i podczołgałem się znów do intereeuj1cego mnie
miejsca. Podważyłem płytę płaskownikiem, korzyataj1c z niedutej
szpary; bez trudu dała mi aię wyważyć. Odsuntłem jt ostrożnie
pod siebie, licz,c aię z tym, że na pasie stojQ tam co parę •etrów SS-mani. Waun1łem rękę na całQ długość, odczułem luz, poruszaj,c płytę w lewo i prawo. Nagle zobaczyłem bardzo słaby blask
światła. Wyst~aszyłem się, nasłuchiwałem chwilę, nachyliłem głowę
zobaczyłem, że odkryłem właz do dużego kanału, głębokiego około
półtora metra i 70 czy 80 cm szerokiego. w · końcu tego kanału świe
ciła aię żarówka. Według mojej orientacji, kanał, zwany przeze
mnie 1 głównym, przebiegał pod torem kolejowym. Widziałem dokładnie
zawieszone kable na boku kanału. Obserwowałem j eazcze chwil·t, nie
zauważyłem jednak żadnych ruchów ludzkich. Dysponowałem bardzo
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krótkim czasem -

musiałem już wrócić

płytę i wycofałem się.
Następnej nocy zdobyłem się

na

na

halę

odwagę

i

do pracy.

wszedłem

do

Zaauntłem

głównego

kanału. Było spokojnie, więc ruszyła• w kierunku świecocej się ża
rówki - liczęc na hali w kierunku pierwszego ezyfu. Po drodze widziałem kable skręcajoce do poszczególnych małych kanałów, między
szyły. Po lewej stronie napotkałem tej samej wielkości kanał co
główny, o długości około 6-7 metrów, ale ślepy; dalej nie prowa•
dził. Takich kanałów spotkałem 3 czy 4, lecz ostatni, boczny, był
zakończony schodami betonowymi, nakrytymi z góry deskami. Dosze-

.

dłem do końca głównego kanału aż poza świecQCQ żarówkt i również
dalej nie można było iść, też był zakończony betonem. Wróciłem z
powrotem do kanału bocznego. Próbowałem odsunQĆ deski, bez specjalnego wysiłku zrobiłem to i wyszedłem po schodach do nie wykończo
nego pomieszczenia, które było poza ścian, i torem na hali, gdzie
stali SS-mani, czyli znalazłem się poza najgorszą do przebycia,
strzeżoną strefę. w nie wykończonym pomieszczeniu poza materiałem
budowlanym nic nie było, a w zewnętrznej ścianie duże okno z lufcikiem na dole, którym swobodnie można by się wydo&tać na dwór i
który eię otwierał. Wydawało mi się, że jestem już za długo, więc
powróciłem na halę do pracy.
.
Sodzilem, że tQ drogt będzie można eię wydostać, ale uciekać
jeszcze nie mogłem, bo nie byłem przygotowany. Bałem aię, czy przypadkiem ogrodzenie fabryczne nie jeet na jakimś odcinku pod prodem
wysokiego napięcia. W zwiozku z tym zdobyłem na hali kawałek gumowego brezentu i uszyłem coś w rodzaju rękawic. Następnie chciałem zdobyć nożrce do cięcia drutu, ale to eię nie udało. Na ezyfie
30 pracował Bo eeław Majchrzak, znałem go z wolności. Mieszkał na
wsi Nowe Chusty, pow. Brzeziny, miał około 57 lat. Pracował przy
czyszczeniu luf armatnich wewnQtrz i miał kombinerki. Postanowiłem
na krótko przed zdecydowani ucieczki iść do niego i pożyczyć •
Upłynęło parę _
dni, nim byłem gotów. W następnym tygodniu prze-
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szedłero na zmianę dziennę, tj. od 5 do 22. By~o to 19 listopQda
1944 r. W tym dniu, będęc już przygotowany, biłem się z myślami,

czy

uciekać,

czy nie - co w ogóle robi6. Na

sarnę myśl

"uc1oka6"

szumiało mi w głowie ze strachu. liedziałem, co robią z tymi, którzy uciekaję, jeśli ich złapię, wiedziałem, w jaki bestialski sposób ich mordujQ. Pamiętałem kilka zorganizowanych ucieczek. i to
przez ludzi mQdrych, ale żadna z nich się nie udawała - zawsze

byli chwytani; Ostatni przede mnQ kolega Wil czek z Warszawy, pracował na 2 ezyfie przy załadunku wagonu wiórami od tokarni. wszedł
do wagonu i koledzy go przysypali, czy też bez wiedzy kolegów został przysypany. Wprawdzie wyjechał wagonem z hali, lecz wkrótce
był apel ·J po przeliczeniu S~-mani szybko się zorientowali i w
tych wiórach go zadźgali szpikulcami. To mi stało w oczach i hamowało przed zdecydowaniem się na ucieczkę.
Mo~e będzie mnie to ośmieszało. ale tak było: w nocy z 19 na
20 listopada miałem sen, który jeszcze dziś pamiętam. Śniła mi
się biała gęś siedz,ca na gnieździe i śmiała się do mnie, a ja
jakoś rur, kulnQłem duże białe jajo pod tę gęś i ono przeleciało
na drugę stronę. Zastanawiałem się nad tym enem, przyrównywałem
jajo do siebie, że jeśli ono przeleciało rurą na drugę stronę, to
mote i mnie się uda wydostać na wolność z piekła.
20 listopada jeszcze zastanawiałem się, co robić, wreszcie
. konkretnie postanowiłem uciekać. W tym dniu udawałem, że jestem
chory na biegunkę ;. ~ówilem do więźniów pracujęcych na sęsiednich
maszynach, że muszę często chodzić do ubikacji. Robiłem to dlatego, że by~o dużo kapusiów i nie można było nikomu wierzyć. Trzeba
oyło spowodować, aby nie było podejrzenia z powodu mojej nieobecności i bym miał więcej czasu na oddalenie się, nim zameldują, że
· mnie · długo nie ma, i aby myśleli, że jestem chory i siedzę w ubikacji. Przed godz. 17 pożyczyłem kombinerki, i zaraz po apelu,
majęc już całe wypoaatenie, tj. rękawice, kombinerki i dwa płaskow
niki żelazne, zameld ow ałem sosiadowi, że idę do ubikacji. Okręży~
łem po szyfach, wszedłem do małego kanał~ wraz ze sprzętem, podczołgałem się do głównego kanału po uprzednim wyważeniu płyty.
W głównym kanale zdjęłem z nóg trepy i bardzo cicho i ostrożnie
dostałem się do bocznego kanału · zakończonego schodami. Posłucha
łem, czy kogoś nie słychać# ostrożnie rozsunęłem deski, którymi
były nakryte schody, wszedłem do nie wykończonego pomieszczenia,
zasuwajęc za sobę deski, by nie pozostawić śladów, podszedłem do
okna, uchyliłem lufcik~ ostrożnie wyjrzałem. Zauważyłem, jak
SS-man, który jeszcze robił obchód dookoła hali, wkrótce skręcił
za jej narożnik 1 znikł. Miałem już wy~ść przez lufcik, ale coś
mnie tknęło, by jeezcze chwilę zaczekac.; okazało się, że SS-man
również za rogiem hali postał chwilę i znów wyjrzał. Jeszcze chwilę poczekałem obsorwujęc, ale nie było nikogo widać, SS-man widocznie poszedł. 3eszcze chwilę odczekałem, ch ct ta chwila wydawała mi się godzin~ - zaryzykowałem, wyszedłem przez lufcik i wolnym krokiem udałem się w kierunku złożonego budowlanego materiału
leżęcego obok nowo budowanej hali. Między wagonikami /kolebami/
uznałem, że już mnie nie widać. Po chwili znalazłem się na ciemnym
terenie fabrycznym i wtedy szybkim kr~kiem, nasłuchujęc, dostałem
się do siatki, któro był ogrodzony teren fabryczny. Ogr9dzenie
nie było pod napięciem. Przedostałem się pod siatkę, skorzystałem
z jakiegoś dołka czy rowka. Aby nie robić hałasu, w obawie, czy
SS-mani przypadkiem nie maję obchodu poza ogrodzeniem terenu fabrycznego. jeszcze około 150 metrów szedłem b. powoli 1 ostrożnie.
Potem zac ,Qłem biec, na ile mi moje siły pozwal~ły. W polu było
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ciemno, uciekajQC potykałem się co kilka kroków. Wreszcie przepole i przystanąłem nie czujQc nawet zmęczenia. Nic za
mnQ nie było słychać, tzn. nie goniQ. Ruszyłem w kierunku stacji
kolejowej Marketadt. Zdążyłem dobiec do stacji, w tym czasie
gwizdnęł parowóz, pociQg ruszał, a ja wskoczyłem na wagon węglark ~
Wdrapałem się do wewnQtrz, była załadowana pokrzywionymi kawałka
mi tregrów i złomem. Schcwałem się, jak głęboko eię dało, i jechałem dosyć długo. Od czasu do czasu pocitg się zatrzymywał, być
może parowóz brał wodę, i jechał dalej. Kiedy się pocięg zatrzymywał wychodziłem na powierzchnię złomu i obserwowałem, czy nie ma
przypadkiem obławy.
Około północy za~ważyłem po dużej ilości świateł, że pocięg
będzie wjeżdżał zapewne na duż9 stację. Bałem się na nię wjechać,
sędziłem, że mogę prędzej wpaśc w łapy szwabów. Zszedłem na stopień węglarki, uchyliłem rączkę kranu przewodu pneumatycznego hamowania. Powietrze zaczęło syczeć, a pocięg zaczął zwalniać szybkość. Widziałem, że jedzie dosyć wolno, więc wyskoczyłem po uprzednim ustawieniu rączki kranu do poprzedniego położenia. Pociąg nie
zatrzymał się, posapał i pojechał dalej. Okazało się, że wyskoczyłem w pobliżu . jakiegoś doś6 dużego miasta. Okręży~em to miasto polami, dostałem się do ~oru kolejowego już poza miastem. Na takę
dużę stację bałem się wracać, więc pieszo, nad torem, udałem się
do następnej. Pociągi jechały, ale wskoczyć nie mogłem, bo była
za duża szybkość. Wreszcie doszedłem do tarczy ostrzegawczej - teraz już się nie martwiłem o wsiadanie do pociągu. Przed aresztowaniem pracowałem w kolenictwie, więc się znałem. Odkręciłem o
dwa obroty korbę. na skutek czego obniżyłem lampy i okulary tarczy
- przez co pokazywała ona sygnał pomarańczowy, mimo że było podana na wolnę drogę. Potem podszedłem do semaforu wjazdowego, z którym współpracuje tarcza ostrzegawcza 1 na semaforze rów nież obniży
łem lampy o dwa obroty, przez co odłączyły się okulary z haka ramienia semafora. Kiedy był podany semafor na wol~ ~ d r o aę , to i ramię semafora było podane. Ale światło na semaforze zarnios t b yć
zielone, pozostało czerwone. W noc~ ma szynista poci ęgu , ni e wi dzęc ramon semafora, kieruje się sygnalizację świetl nę , jaka j est
na semaforze. Gdy pociąg jechał, wówczas maszynista widz i ał na
tarczy ostrzegawczej sygnał wskazujęcy zgodnie z pokazujocyn się
na semaforze "stój". Takich eksperymentów, jakie robił e m przy tarczy i semaforze, pracowryik kolejowy na swoim posterunku mecha nicznie nie jest w s~anie odczu6 i nie może ei~ zorientowa 6. Ni e długo
czekałem przy semaforze - jechał pocięg. Zagwizdał przed tarcz~
ostrzegawczę, po krótkim czasie zbliżał się do semafora i prawie
miał stanęć~ ~a w tym czasie ukryłem się za napędem semafora i
skoro pocięg miał stan~6. szybko podkręciłem lampy do góry na semaforze 1 ukazało się światło zielone, bo przecież ramię semafora
było na wolnę drogę. Na tarczy ostrzegawczej lampy musiały pozostać do rąna opuszczone, póki nie przyszedł kolejarz je gasić.
Czas był wojenny, światła na czole parowozu były przyciemni one,
więc maszynista ~ie mógł oświetlić i widzieć, że ramię jest podane, mimo że dość blisko podjeżdżał do semafora. Po jego minięciu
przez parowóz i kilku wagonów.wskoczyłem z ukrycia na stopień
węglarki, potem wdrapałem się do wewnętrz, była załadowana cegłą
szamotowi 1 poprzekładana słomę. Wycięgnęłem trochę słomy, bym
miał się czym nakryć w razie przejeżdżania przez stację pod lampę
gdzieś przy nastawni, aby mnie ktoś nie zauważył. ~echałem tym
pociQgiem niedługo, gdvż zobaczyłem przejeżdżajoc stację, że na
zegarze czas pokazywał około godz. 5 nad ranem. Dłużej nie mogłem
brnęłam

/

58

\

J< dw ·., n1 o

z11njQc t r .. ,oy nnl kio runku . aby w pas i aka ch ni e wJe t.lwL. no jnkJ dużą stncję, do tego przy rnio !}Ci e i w dzień, b o wów czos b y łbym nzybko odi ryty i zła pan y. ~adQc ok ur at przez l as , wo lałcM wyskoczy~ . PuclQg zwo lnił szybkoi ć, g d y ż jech a ł n o wz n i es i e ni ~. rJy down ł o mi si9 , żo bez t ru du \·.y s kocz ę . Niest e ty, sk a c zą c

wyw ró ci ł e m kilko k oziołków i w pad łem
Zmocz yłem s ię cał y, po t łu k ł em gło wę i

do ni ezbyt gł ę bokiego roku.
lewy bok. W yskakiwałem w
tr e pac h, by ć m oże prze z to ul a ma z o rni e , ale na ezczę ś cio i ś ć mog ł em, tylko oddycha ć głęboko było mi trudno. Zgubiłem jeden płask ow
nik ż elazny 1 komb i ne rki, drugi płaskownik znalazłem - leżał obok
roku. Wiedziałem, że niedługo będzie ś wit, nie mogłem nic więcej
wymy ś le6, jak pozostać w leste przez cały dzień. Oddaliłem się od
toku o około 500 m, napotk a łem las świerkowy, z gęstym podszyciem
i w tych ś wierkach aię zatrzymałem. Zmoczony, głodny i obolały
od potłu c zenia, mimo tego nałamałem gałęz~, zrobiłem daszek i
podłoże do siedzenia. Zimno i głód mi dokuczały, do tego padał
deszcz i mój daszek zaczęł przeciekać. O spaniu nie było mowy,
dzień si ę dłużył. Wre szc ie zaczęło szarzeć, miałem ochotę swę
kryjówkę o pu ś cić, lecz zdawałem sobie sprawę, że jest to listopad
i rob i się wcze ś nie ciemno, a ludzie jeszcze dość długo się kręcę.
nim pó j dę spać. Był to teren niemie c ki i wiedziałem, że n~e wolno
mi się z nik im spot k ać, ani te ż z nikim rozmawiać. Jak się ś ciem
niło, pozwoliłem sobie na rozr us zanie się, by rozgrzać skostniałe
chude ciało.
Około godz. 20 - j ~ k przypuszczałem - wyruszyłem w drogę. Obawiajęc się, że · do następnej stacji będzie daleko, wróciłem do tej,
któr~ nad ranem przejechałem. W pobliżu stacj~ napotkałem na gospodarstwo. Ponieważ głód bardzo dawał mi się we znaki, zaczęłem
się kręcić dokoła. Prawie że przy podwórku zobaczyłem murowaną
piwnicę, ostrożnie ję otworzyłem 1 wszedłem. Po omacku znalazłem
marchew. Nabrałem jej w kieszenie 1 za koszulę i oprócz kartofli
nic więcej nie znalazłem. Udałem się do tarczy ostrzegawczej, a
n a stępnie wróciłem do semafora. Po drodze w kałuży opłukałem marchew i pożywiałem się. Powtórzyłem eksperyment z semaforem, czekałem niedługo, zaraz słychać by ło jadący pociąg, po chwili wyjechał
z łuku. Zbliżył się do tarczy ostr zegawczej, zagwizdał, i zaczął
stawać. Podkręciłem o dwa obroty na semaforze. Pocięg , dość ener- ·
gicznie ruszał. Parowóz minęł s ema f or , za którym byłem ukryty,
zauważyłem, że to pocięg pasażers ki. Nie wsiadałem do niego, bałem się niemców. Upłynęło około 40 minut, zanim doczekałem się
pociągu towarowego. Po dokonaniu manipulacji z semaforem pocięg
zwolnił, wsiadłem do budki hamulcowej przy krytym wagonie, gdyż
była na obie strony otwarta, wiedziałem . , że w niej nikogo nie ma.
Jadąc pociągiem, przyszedłem do przekonania, że koniecznie muszę
się w jakiś sposób przebrać, a w szczególności zdobyć buty, bo w
czasie marszu trepy strasznie mnie zdradzały, uderzajęc w kamienie. Jazda tym pociągiem był~ mozolna, gdyż zatrzymywał się na
każdej stacji, a ja musiałe m s ię kr yć, by mnie drużyna pocięgo wa
nie widziała. Noc zeszł d , a etrogi u było niewiele. Przejeżdżając
obok budynku stacyjnego, zo bacz ył em , że jest godz. 4,30 czy 5,30
- nie pamiętam. Opuściłem ten poti~g -na tej stacji i udałem się
poszukać dziennego noclegu. Bałem s ię lasu, gdyż słota dawała mi
się

we znaki.

.

Około

kilometra od tej stac ji z obaczyłem gospodarstwo stojęce
w polu na uboczu. Po ci c hutku wszedłe m do stodoły, by przypadkiem
nie zbudzić psa. W pogotowiu tr zymałem w ręku sztabik żelazny,
który z eobę wzięłam. P l~ u r owa ł em w o todole trochę za ciuchami i
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butom i, al,.e nic było ni{.. l<orzy$tajqc z ciszy, podszedłem do budynku mloczarn1 zoboczy6, czy nie było ubr ania lub butów, ale zna·'\azł e~ tylko kartofle. Za brałem trochę i wróciłem do stodoły. Lagrze bałem się w słomę w sęsieku 1 postanowiłem przesiedzieć dzień.
)~ gryz ienia marchwi wydawało mi się, że już mi się zęby ruszaj~.
Byłero tak bardzo ,męczony, że nie wiedziałem, kiedy zasnęłam. Gdy
eię przebudziłem, było widno. Zjadłem pewnie ze dwie marchwie,
nagle słyszę, że ktoś wszedł do sąsieka. Wzięłam do ręki mój że
lazny płęekownik i czekałem w ogromnym napięciu. Na szczęście nic
złego się nie stało. Prawdopodobnie gospodarz wszedł po słomę i
zaraz wyszedł. Około godz. 20 opuściłem ostrożnie stodołę i skierowałem się do stacji, na której nad ranem wysiadłem. ·udałem się
znów do semafora wjażdowego i przechodziłem w niedutej odległości
od budynk u dworcowego. Tam spostrzegłem na poronie kilku Niemców
z automat ami. Krew uderzyła mi do głowy i zrobiło mi ei~ gor,co.
Pomy~lałem, czy przypadkiem nie jest obława na mnie. Ze strachu
zmien iłem kierunek. Poszedłem polami wzdłuż toru, nie zbliżałem ·
aię doń, myślałem, że może przypadkiem jest obstawiony z uwagi na
przejazd jakiegoś specjalnego pocięgu. Szedłem pieszo parę godzin,
s~ło się bardzo ciężko po rozmokłym polu. Widziałem światło tarczy
ottrzegawczej, konieczn ie ~hciałem się dostać do jakiegoś pociągu.
Bnrdzo ostrożnie pooszedłem do tarczy 1 odkręciłem okulary z lampami i znów z dala od toru doszedłem do semafora 1 odkręciłem lampy o dwa ob·oty korbę. Zaraz prawie nadjechał pocięg. Po manipulacj:i z sem;,f orem wsiadłem na platformę załadowaną drewnem i pojechałem „ Ten pociąg jechał bardzo dobrze, pra,wie eię nie zet rzymywa!, aż dostrzegłem łunę od świateł. Pomyślałem, że to widocznie
Jakaś większa stacja lub miasto •. Było sporo po północy. ZrezygnC?wałem z dalszej ja~dy, liczęc się z tym, że nie dam rady okrożyc
pieszo dużego miasta. Bałem się, że może mnie zaekoczy6 dzień.
przyhamowa łem więc pociąg 1 wyskoczyłem gdzieś w pobliżu nie
strzeż onego przejazdu. Poszedłem drogą może z kilometr 1 zobaczyom zabudowania stojące w pobliżu wioski. Po cichu wszedłem na
odwórko i z kolei pod szopę, gdzie stał wóz konny. Znalazłem jakiś ciuch. okazało się, że to paltko dziecięce. W szczycie 9bory ,
było mieszkanko, nie wiedziałem, czy jest w nim ktoś. Na oknie
nic było widać kwiatów doniczkowych ani firanek, domyśliłem się,
że zapewne paruję tu kartofle dla inwentarza. _Po cichu . otworzyłem
drzwi i, nasłuc hujęc, wszedłem do wewnątrz. Nikogo nie było, na~całeru garnki z ,lekiem. Z jednego garnka napiłem się. Ponieważ
nic więce j nie znalazłem, wszedłem do stodoły, zakopałem się w
sian o i zasn~łem. Spałem krótko, gdyż przebudził mnie ból tołędka.
Dost ałem rozstroju po mleku, ale wyjść nie mogłem, bałem się, że
mnie ktoś może nad ranem zobaczyć, do tego robiło się widno. Rozvoln~enie mnie bardzo osłabiło, ale pod wieczór ból brzucha trochę
ustępi ł.
'
Przesiedziałem w tej stodole do około północy, potem udałem
się do ~ioski. w pierwszym domu było ciemno, pomyślałem, te wszyscy śpią. Na podwórku s~ały właściwie dwa domy: jeden du~y, zbudowany z pruskiego muru był zamknięty. Pod szopę znalazłem starQ marynarkę, ale była tak sztywna, jakby ~Q zmoczono w smole czy far-'
bie, i nie mogłem jej na siebie włożyc. Zbliżyłem się więc do ·tego - drugiego domu, ale był zamknięty, wejść do wewnętrz tet nie
mogłem. z prawej strony wejś~iowych drzwi było półokno o normalnej
wysokości, w którym na dole w rogu brakowało kawałka szyby. Wło~y
łem rękę, odsunęłem zasuwkę 1 otworzyłem okno. Wszedłem do wewnotrz obmacując wszystko delikatnie, natrafiłem na wo rki za zbo60

r :1 m ką. nl,; n i
było ni . cło zj ·d.c:ente
ni żtid n eg o ubr an i •
y to s pic hr , z kt órego drzwi wyct,,d z i y na kory t a rz, gdzie byy wu j 1ci ov o
rzw 1 z p odwó rk a. Otw o rzyłem J e z kluc za ja k s z o ro-

k e , bym w razi o czego m ógł szybko uciec . Wchod z c p rzez okno
plchr zo, pozo at nwiłe1 tr e py p d oknem. Vi s-a -v is drzw i s pich rz~
były dr zwi do pokoj u. Cichu tko ' twor z yłem , nas łuchujęc, doleci ał
mni o odgł os c h ra pan ia . S,J dzi łem , że obok łóżka może być ubranie.
Zacz ąłem po ciemku macać, gd z ie c o jast i gdzie Jest łóżko. Okazało się, że był to pokój s t ołowy i nikt tam nie spał, a chrapanie dochodziło z drugieg~ pokoju. Na sto l e namacałem jabłka w
koszyczku, schowałem Je szybko do kies z eni. Nieco dalej namocałem
ka wałek chcleba, schowałem ~~b i e za koszulę, aby nie stracić tak
connego pożywienia w razie jakiegoś popłochu. Następnie dobrałem
eię do szafy. Na wstępie namacałem sukienkę, potem drugą, ale
dale j natrafiłem na jesionkę, k t ór ę z mi ejsca zawiesiłem sobie
na lewej ręce. Potem znalazłem garnitur, by~ jeszcze jden. W obawie, że może n i e paeowoć, na wszelki wypadek zabrałem obydwa 1
zawi ea iłftm również na ręku. Na półce w szafie znalazłem czapkę
n a r ci arkę 1 sweter. Z tym wszystkim wyszedłem na podwórze. Poniewa ż bu t ów żadnych nie znalazłem, idęc zabrałem spod okna trepy.
2 dn ych drzwi za sobę nie za mykałem, aby nie spowodować skrzypnię
cia . Udałem się na przełaj przez pol a w kierunku toru kolejowego
i wid ocznej łuny, którę i na d ra nem widziałem, opu&zczajęc pocięg.
Us z d łem polami około dwóch kilometrów i znalazłem się w sosnowym
las ku. W nim się ub rałe m, jeden garnitur był za duży, ale drugi
w s a m raz na mnie, j esionka t e ż p asowała. Obawiajęc się, że mo~e
mnie kto u ś ledzić, bym nie z ostał cał k i em nago , zdobyte ubranie
wł oż yłem na pa s i a ki. Sweter był d zie cięcy i również nie pasował.
Czapka była troszeczkę za mała , ale rozbiłe m ję i z biedę na gło
wę włożyłem. Za duży garni t u r i sweter zakopałem w polu.
Szedłem teraz pieszo aż do wspomnianej łuny świateł. Było to
doś6 daleko, ale innego wyj ś cia nie miałem, gdyż żadnego semafora
ni e spotkałem. Po drodz e zj a dłem kawałek chleba i dwa jabłka.
żywność musiałem oszczędza6, bo b yło ję bardz o trudno zło być. Doszedłem prawie do przedm i e ś cia, nie wiedzę c , która może byc godz ina . Natrafiłem na oęródki z al tonk ami. Wybr a łem jednę i pos t ano ~ iłem w niej spędzi e dzień. Urwałe m kłódkę i wszedłem do środ k a.
znalazł e m tam leżak, z c z ego si ę u c ieszyłem. Podczas dnia oszc z ęd
nie pożywiłem się jabłkiem 1 ch leb em_ Pod wieczór zdjqłe m pasiaki
1 schowałem w małej piwni c zc e pod podłogą altanki wraz z mo i m obozowym numerem 36132 na spodni ac h i bluzie. Wieczorem, może około
godz. 19 czy 20 opu ś ciłem altonkę i udałem się w drogę. D oś ć
sprawnie udało mi się ok r ę ży~ to nieduże miasteczko o nie z nanej
mi nazwie. Martwiłem się . t ylko, czy c ały czas idę w dobrym kierunku. czy hie jadę wgłęb Niemie c - tego się strasznie bałem.
Byłem słaby 1 nie chciałe m iść do nas t ępnej stacji, chociaż czułem się trochę pewniej w c ywi lu. Po okrążeniu miasta i doj ś ciu do
toru wróciłem w kierunku miasta do stacji kolejowej. Idoc, wpadłem
na pomysł, że kierunek rr ~eba ś ledzić po nalepkach na wagonach
towarowych. Samo dojście do orów stacyjnych z boku było dość
eprzyjajtce. Wejść na tory i mię d z y wagony nie mogłem. Stał tam
transport wojskowy, było g ur n o i rozmawiano po niemiecku. Czekałe
może z godzin,:. Od i eh, ł J d.,n p oci ęg , gwar się uspokoił, po-

my ~lalem, , że zapewn e ten woj: k• ,y t r ansp ort odjechał. St u ł jeszcze
jak i1 pcci'ęg. 06 t ro zn ie p o d::., ... ud Łem do nieg o , była przy nim lok o -

mo tyw

uate~i ono w kier un ku 1az 1y zami er ~onym prz~ze mnie.
nala p k{l z wagonu l pod~L e dłe m do słu p a ze świ atłem.

Z djQłem
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Wycz yt ołum jok r..t'.1 s tucJę na nale pce , nie p ami ętam nazwy, której
iiu z n a ł e m. ZdjQłem n ale p kę z dru gi ego wa gonu, przeczytałem "~ach
ru kau" i nie dowierza łem swoim oczom, wróciłem by ją zawieaió,
l ę dla powno ś c i, czy dobrze przeczytałem, Jeszcze raz podszedłem
pod ś w. i atło . Dobrz e, Kra ków - ucieszyłem się. Pomrólałem, te mu-

~ę

~10 t rzyma ł tego wagonu, to może trafię do Po ski. Niedługo

c~e~a łem,

p ociąg ruezył. W siad ł em do budki BQsiedniego wagonu do
"Krakau" 1 poj ech ałem. W czasie jazdy zauwatyłem, te gdybym nie
wsiad ł do tego pocięgu, lecz ruszył pieszo nad torem, do którego
re fiłem po okrążeniu miasta - byłbym szedł w jakimś innym kier unku. ponieważ tory rozchodziły się za etacjQ w dwa kierunki.
J e c hałem tym pociQgiem około 4 godzin. Było po północy, pociąg
na j a kiejś stacyjce zatrzymał się. Na s~siednim torze stał pocięg
z wojskiem, może ten eam, co odjechał ze stacji, gdzie było gwar-

no .
Zsunęłam szybko trepy z nóg 1 po cichu opuściłem tory stacyjne . Na szczęście przestało padać 1 było widać gwiazdy. Koło atu
mot rów od torów ukryłem się w kępie krzaków przy jakimś rowie.
S ędz iłe m , że transport odjedzie w pierwszej kolejności. Pomyśla
łem , że będę czekał, a skoro ruszy mój poci~g, to podbiegnę i po- ·
Jodę dalej. Po chwili loKomotywa od transportu wojskowego odjecha- ,
ło n a inny tor i pojechała z powrotem: a lokomotywa od mojego pocięg u dojechała do pociągu z transportem wojaka 1 po · krótkim czasie transport z wojskiem odjechał. Domyślałe m się , 1:e zapewne
ze p suł się parowóz i następiła zmiana. Czekałem dłu go , pociQgi
przeje żdżały na biegu przez stację. Myślałem, te przyjedzie jakiś
parowóz i pojadę. Było mi za dłuęo czekać, zaplanowałem podejść
pod budynek stacyjny, by zobaczyc, która godzina . Jeżeli dobrz e
pami ęt a m, było to 10 po godz. 4.
Nie było widoków na dalszQ jazdę, zrezygnowałem z czekania,
bo by ł a pora szukać dziennego lokum. Uszedłem z 500 metrów - trafiłem na wieś. Podkradłem się do najbliższego domu; w podwórku
był m ały budyneczek gospodarczy z normalnym oknem. Nie było widać
ani doniczkowych kwiatów, ani firanek, sędziłem, że nikt tu nie
ruieaz ka . W szedłem ostrożnie, gdyż drzwi nie były zamknięte na
klucz . N a ma całem garnki z mlekiem, potem wirówkę. MajQC nauczkt nie korzystałem z mleka. PoeunQłem się jes zcze da l ej . kopnąłem w
co ś , pomacałem buty, których było ze trzy pary . Ucieszyłem sit.
~yszuk a łem po ciemku, by był lewy i prawy , p rzył oży ł em jeden do
drugi ego - ta sama wielkośc. Uniosłem no gę przyło żył em do t r epa mniej więcej ta sama wielko ś ć. Były przy tych kamaszach i sznurowadła . Zabrałem więc tę parę butów 1 w obawie, że spo s trzegą brak
jedne j pary - poszedłem polami na drugi koniec wios ki. Wszedłem
do ostatniego gospodarstwa do stodoły. Po drodze w polu zagrzebałem' trepy 1 założyłem na nogi kamasz e : były t rochę luźne, ale
moź na było wytrzymać. Zagrzebał e m si ę w jeszcze nie wymłóconym
ży cie w sąsieku i przes ie d zi ał em cały dzień oraz z jadłem resztę
poiywienia~ Cieszyłej s ię . że wreszcie się już przebrała~ i pozbyłem trepów. Mim~ tego i ~ak nie mogłem we dnie podróżowac bo z
bu tów, jakie wybrałem - l ewy był bręzowy, a prawy czarny 1 do tego wygolona na gł owie sztrajfa w razie czego z miejsca by mnie
zdradziła. Dlatego musiałem unikać w dalszym cięgu ludzi.
Wieczorem wyszedłem ze stodoły, byłem głodny. ZaczQłem szperać po kopcach za ·march w ifł przy tym 1 sęsiedn im gospodarstwie.
Na trafiłem na kopiec z br ukw1ę, zabrałem dwie duże brukwie i udałem si~ do stacji kole jowe j , na które j zostawiłem pociQg z wago•
nem " na ch Kr a kau .. . Poci ęgu tego już nie by ło . Ob myłem brukiew w
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n,w i o kolej ow fil. rozłupc1 om, 11durzoj Qt; o szyr ę . nn kowa łki, z o·z i m j n i,Ć i uda om oię do s r:1a f oro wj aztlo\, go. no k onf-l łe m o ks porymontu z tarcz~ ostrzog a wczę. potem z semaforem . O k oł o godz .

22.30 odjoc h ałom pociQgiem towarowym . Wsiadłem do w ę gl a r k i za łado
wa noJ komio ni ami. Pocieszałem się tym . ż e jad ę to rem, kt óry kieruje mnio do ojc z yz ny. Br uk iew wyr, u~~~am . bo by ła ta k nio dobra , ~e
mimo g ł o du resz t y j ej n ic mogłem zjeść .
tJje c h a łem k a wa ł d r o gi, p r zyhamowałem po c iąg i wyskoczyłem, bo
głód mi dokucza ł i czuł em, z e C3ł kiem jestem zm a r z nięty i słaby.
Ud ło mi się raz, w i ęc po st anow i ł em zary z y kowa 6 , wej ś 6 gdzie ś do
mioszkanio i z dobyć c o ~ kon kr e t neg o do zje dz oriia. Wszedłem no
podwórko w j a kiej ~ wios c e , .drzw i do mie sz ka nia były zamknięte.
Przyględał o m się prz ez s z yb Q ok na wnęt rzu mieszk a nia 1 dostrzegłem
na etole, który stał pod oknem , pół bo c henk a wiejskiego chleba.
Nie miałem się jak dost a ć do tego c hleba, ale zn a lazłem na podwórk J drewno i wziąłem jeden ko ł ek - ubzdu r ałem sobie, że jak energicznie końcem uderzę w sz ybę , to nie będzie bardzo słychać, i
t a k zrobiłem. Szyba wprawdzie wyleciała choć narobiła strasznego
brzęku, bo poleciała aż na pos a dzkę, ale nie patrzyłem na to,
szybko eięgnęłem rękę po chleb. W tym czasie otworzyło się drugi~
okno na tej samej ścianie poza wejściowymi drzwiami i jakaś Niemka zaczęła się drzeć na całe gardło. Ja z chlebem pod pachą w nogi
i uciekałem at do toru kolejowego, a potem do następnej stacji.
U szedłem może z 5 kilometrów. Nagle wśród ciemności, w niedużej
odl egłości spostrzegłem most 1 dość wysoko nad torem przęsła mostowe. W obawie, że most może być strzeżony przez wartę niemieckQ
oddaliłem się od toru w bok, by lepiej widzieć, czy nie chodzi
wartownik. KucnQłem na łące, przyglądałem się na most pod górę zauważyłem, że jakbr ktoś stał. Dla pewności poszedłem nad rzekę
czy kanał może z ki ometr, nie było żadnego mostu kołowego. Rozebrałem się do naga, spakowałem wszystko, co miałem razem z chlebem w jesionkę, i wpław przez rzekę o głębokości, jak się okazało,
pod pachy. Przebrnęłam lodowat~ wodę 1 po drugiej stronie się
ubrałem. Potem, na ile mi tylko siły pozwoliły zacząłem biec, by
się rozgrzać. Później było mi bardzo ciepło. Pojadłem chleba, popiłem trochę wodt z rowu, głód zaspokoiłem i poczułem się trochę
jakby silniejszy. Szedłem jeszcze dość długo, nim się dostałem
do semafora. Po dokonaniu manipulacji, wsiadłem znów do pocięgu
towarowego. Jechałem może z godzinę czy półtorej 1 zdawało mi się,
te będzie zapewne nad ranem. Dłużej bałem się jechać. Było dla
mnie ważne, że odjechałem dość daleko od tego miejsca, gdzie zabrałem chleb i narobiłem szumu. W godzinach rannych pociąg przyhamowałem 1 wyskoczyłem. Zaczęłam szuka6 kryjówki, abym mógł spokojnie przesiedzieć cały dzień. Wśród ciemno ś ci widziałem jakieś
kontury. Były to ruiny po cegielni czy jakiejś fabryce. Tam nie
było gdzie się skryć. Idęc dalej, zobaczyłem jakie ś gospodarstwo.
Przeszedłem drogę brukowanę ~ w s zedłem furtkę na podwórko o do ś ć
dużych rozmiarach. Dom duży, jednopiętrowy. obora dłu g a 1 ogromna
stodoła. Sędziłem, że td Jakiś bogaty gospodarz. Chciałem wejść
do stodoły, nie mogłem, bo był a za m knięta na dużę kłódę jak nigdzie.
Zamierzałem wejść do obory - też pozamykane. Wreszciu w szczycie
stodoły przy drodze, na dole pogęg1wały g ęs i - też zamknięte. Jedynie nad gęsiami był strych z m ~ł y m i drzwiczkami, który nie był
zamknięty i stała podstawiona dr nbi1 ka . W sz e dłem po dr a binco do
góry na ten stryszek - było pełno ~i a n a . 2 robił e m dz iuro w aionie
i przykryłem się nim. Byłem b~rd z o z m ę c z ony i mimo ne r wów szybko
zusnQłem. Nie wiem. jak dług o spałem , gdy aję przebu dzi łem było
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rupotnio widno, o nawot od czosu do cza s~ pokazywało się słońce.
Cl1wilara i p adał donzcz . ~ylnzłcm ze swego legowiska, poczołgałem
się ~o sionio do luki przewiewu w murowanej ścianie, by zobaczy6,
co o~ę dziojo na podwórku. I w tym momencie ujrzałem na schodach
domu stojQcogo z gołą głową oficera SS.
~ ·pierwszej chwili cały zdrętwiałem, ale oprzytomniałem 1 pom yńlołem, ~e zapewne
przyjechał na urlop. Może wieczorem gdzieś
wyjdzie; ale jeśli będzie siedział w domu, to i tak się wydoatanQ.
Powróciłem do legowiska, nakryłem się sianem 1 czekałem wieczora.
ZeenQĆ jednak już nie mogłem. Sam widok SS-mana nerwy mi rozstroił.
Upłynęły prawie dwie godziny, dochodził mnie głos maszeruj,cego wojaka, jakby szli drogę brukowan,. Coraz to wyraźniej słysza
łem tupot butów z gwoździami. Zaniepokoiło mnie to i nerwy nie
dałr mi spokojnie leżeć. Wyszedłem z legowiska, podcięgnQłem się
do uftu przewiewowego w ścianie 1, o dziwo I zobaczyłem, że to
wojsko to jacyś jeńcy. Każdy z nich miał na plecach napisane czerwonę farbę duże litery "SU" i cała ta kolumna skręciła na podwórko.
Ustawili się, a SS-man ich przeliczył. Przypuszczalnie było ich
około 200 ludzi. Potem kilku zostało, a reszta weszła do jednopiętrowego domu. Wtedy zauważyłem, że okna tego domu są zakratowane. Ci, co pozostali, ~~ś robili - prawdopodobnie oprzotal1 ży•
wy inwentarz. Nie mogłem dokładnie widzieć, co robię, bo róg stodoły mi zasłaniał. W tym czasie doleciał mni~ głos rozmowy po rosyjsku i ju~ nie miałem wątpliwości, że to jeńcy rosyjscy. · SS-man
stał z automat ~rn po środku podwórka. Nagle idzie jeden z jeńców w
moim kierunku. Szybko schowałem się w siano~ legowisko. ~eniec
ten wszedł po drabince, zrzucił siana i zaraz zszedł. Byłem w
strasznym napięciu. Po niedługim czasie zrobiło się gwarno na podwórku. Szwab krzyczał "ryhe". Wyjrzałem znów. Ustawili się 1 po
przeliczeniu poszli prowadzeni przez SS-manów tQ samo drogą. Zro-·
zumiałem, że to jakaś gospodarka więzienna 1 jeńcy poszli do pracy.
Wtedy nerwy i krew zaczęły we mnie działać. Zastanawiałem eię, w
jaki sposób tu wszedłem, że mnie nikt nie zauważył. Zadawałem sobie pytanie, czy wartownik spał, czy też nie maję warty w nocy na
zewn~trz. Z tego dostałem temperatury, że wprost mi wargi zaczęły
pękac. Przemyśliwałem, w jaki by sposób z tego więzienia się wydostać i w jakim czasie byłoby najbezpieczniej. Wyjście miałem
tylko jedno, i to w kierunku podwórka. Około 17 czy 18 . jeńcy znów
zostali przyprowadzeni na podwórko: po przeliczeniu kilku zostało,
reszta weszła do więzienia i wtedy zapaliło się światło. Okna były normalnej wielkości, więc dobrze widziałem, jak się myli, a
potem przeszli do następnego pomieszczenia i rozstawiali miski na
stołach. SS-man znów stał na podwórku i znów ktoś wszedł po siano,
zrzucił na dół 1 zszedł. Niedługo zaczęło padać, a po paru minutach,był to już ulewny deszcz. SS-man odszedł ze środka podwórka,
być może się skrył przed deszczem. Coś mnie w tej chwili poniosło,
zszedłem cichutko po drabince na dół, korzystaj~c, że róg stodoły
mnie zasłania, przedostałem się przez półtorametrowy . parkan i brukowankę poszedłe~ wolnym krokiem około 50 metrów za stodołę. Potem przez pole w kierunku toru kolejowego. Miałem tak ogromne pragnienie. że z napotkanej kałuży piłem wodę. Ochłonąłem już trochQ
z tego napięcia. Deszcz wkrótce przestał padać, więc ruszyłem nad
torem, by dojść do najbliższego semafo~a: w dali przede mnQ lśni
ło czerwone światło. Cieszyłem się, ale niestety, jak szedłem, tak
szedłem, 1 nie mogłem dojśc do czerwonego światła. Po upływie dłu
giego czasu okazało siJ, że to były jakieś wysokie maszty, oeygnalizowane czerwonymi światłami. Przemokłem doszcz9tnie, poobciera64
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bezpi e czne miej sen, to mn
jo .... czo gorzej wy czorpy ~rnł o. oo:-:on ... łem manipulacji jak zwykle
trza ostrzcgawczę i oomnforcm. z
trudem doczekałem się i ws dłcm na poc :~g . Około godz. 5 opu:ciłem pociQg, bo nadszedł czas szukania kryjowl i n~ o~ie6. iym pocięgiem poąjechałem w pobliże nie zn anego , i miasta, oricntujQC
eię znów po iwiatłach, chociaż były przeważnie przyciemnione, ale
jeszcze dobrze widoczne. Po opuszczeniu pocięgu uda łem ciQ w kierunku jakichś zabudowań. BY.la to tylko sama stodoła w polu - niedaleko od toru. Nie mogłem do niej wejść, bo była za mk nięta, a
nie chciałem urywać kłódki, gdyż byłoby jasne, że ktoś był lub
jest w stodole. Zrezygnował em . Ponieważ było to w pobliżu mia sto,
przypadkowo natrafiłem na ogródki działkowe i zn ów zamieszkałem
w j~dnej z altanek. Była zbud owana jak domek, miała kuchnię i komin. Miałem jeszcze chleb, głód mi tak nie dokuczał, ale zacz Q ł
mnie boleć żołędek. Z przyjemno ścię skorzystałem z polowego łóżka,
które było ziożone 1 stało pod ścianę w altance. Ze zmęczenia
zasnąłem, ale na krótko, bo było mi zimno i do tego miałem przemoczone ubranie. Wpadłem na pomysł i gdy zrobiło się ciemno, poszedłem na tor do tarczy ostrzegawczej, a było niedaleko,
i za brałem
jedną lampę z ogniem. Skryłem ją pod jesionkę, by nie było widać
światła, 1 przyniosłem do altanki, w której rozpaliłem ogień, korzystajęc z tyczek od fasoli. Były one pod ścianą i dachc • Lampę
zaraz z powrotem odniosłem. Wracając włamałem się do innej altanki i znalazłem garnek. Po drodze, z kręgu betonu /widocznie słu. żył do grzania wody i podlewania/, nabrałem wody, przyniosłem do
rozpalonego ognia i zagotowałem, a potem nałamałem chleba i wrzuciłem do wrzętku. Zrobiła się zupa chlebowa, niesłona, ale goręca.
Najadłem się 1 dobrze rozgrzałem. Po kolacji uważałem, ze już mogę wyruszyć. Po wyjściu z altanki okrężyłem miasto w do ść wczesnych
godzinach wieczornych. Po drodze napotkałem jaki ś tor kolejowy,
jednotorowy. Udałem się tym torem i doszedłem do przejazdu nie
strzeżonego. ~eszcze przed przejazdem z lewej strony toru, gdzieś
z kierunku pola, dochodził tor kolej ki w~skotorowej. Od przejazdu
tory te były ogrodzone wysokim parkanem cementowym. Trzymałe m się
szerokotorówki. Za przejazdem tor ten w odległoóci kilometra się
kończył, wchodził pod wysoki budynek stojęcy na .filarach, pod
którym były podstawione wagony. Widziałem kręcęcych się tam ludzi
i blisko nie podchodziłem. Domyśliłem się, że to jakaś fabryka
lub kopalnia. Do dziś nie wiem dokładnie, co to było. Nie było
możliwości pójść dalej - więc wracałem do wspomnianego przejazdu.
Zauważyłem, że naprzeciw mnie idzie dwóch wojskowych Niemców.
Możliwości ucieczki nie miałem, zresztę i tak by mnie złapali lub
zastrzelili, bo zaszliśmy się zbyt blisko. W dodatku byłem słaby,
to i tak bym daleko nie odbiegł. Nie wiem, skęd mi nadleciała
błyskawicznie myśl. Na szczęście leżała duża kupa złomu i obok
stały dwa wagoniki na azynach. Nie zastanawiałem się ani sekundy,
zaczQłem ładować do
ych wagoników leżęcy tam złom. Niemcy podeszli na wprost mnie, zobaczyłem, że są to żandarmi, ale tylko popatrzyli na mnie i bez słowa poszli dalej. Skoro·odeszli w kierunku fabryki, o której wspomniałem, ja, szybkim krokiem, ze spoconę
ze strachu twarz~ podbiegłem do nie strzeżonego przejazdu. Na wysokości fabryki niespodziewanie natraf ł em na sta c ję kolejki .
Gdy pr-zechodziłem torem obok r,iedużego budynku stacyjnego, zauwn -

żył

mnie ko l eJttrz Niom ioc , który wy o~ edł na próg s we go biura 1
po niemio c ku mówił, ż e nie woln o tu c hodzić.

C h oć po s z wa bsku mów i ę ni ebardzo, a le bez namysłu, trochę
p o d nos a, odpowied ziałe m, "Hern ab a de chundet mejte", Jodnoczem io m oc hnQłom rękQ 1 poszed łem dal ej „ Ni emiec się tym zadowolił ·
i wez od ł do owego biura. Pot znowu wyetępił mi na czoło i zrobiło

mi s ię gorQco, ale Jako ś przeszło. Za stacyjkę około 300 metrów
t o r kolejki skręcał w lewo gdzieś w pole, tak że nie odpowiadał
mi ~ierunek .. ~ Udałem eię w prawo, gdzie było widać światła. Po
drodze spotkałem na dość wysokim nasypie tor kolejowy. Widocznie
po nim pocięgi nie jeździły, bo szyny nie były wytarte od kół poci ęgu.~ Udałem się znąw tym torem, akurat w kierunku świateł, któr o poprzednio widziałem.
Szedłem ze 2 kilometry i doszedłem do stacji kolejowej, poło
ż onej poprzecznie do toru, po którym szedłem na dole, lecz tor ten
pr z ebiegał mostem nad torami stacji gdzieś dalej. Zszedłem z nasypu, obszedłem z dala, upatrzyłem najdogodniejsze mi~jece, na dojśc ie do stojących na stacji składów wagonów. Szperałem po nalepka ch kierunkowych na wagonach. Chwilowo nie mogłem natrafić na
n azwę stacji, którę bym znał. Wreszcie, w następnym składzie, znal azłem wagon, na kt6r~~ Ly~a nalepka z napisem stacji docelowej
·· nach Pet rikau". Czyżby rzeczywiście do Piotrkowa Trybunalskiego?
By ła to węglarka, więc zajrzałem, czym jest załadowana? Była peł
na odłamków szkła z szyb i innymi. Wiedziałem, że w Piotrkowie
j est huta szklana, więc już nie WQtpiłem, że pojedzie do Piotrkowa Trybunalskiego. Na wszelki wypadek zdjąłem jeszcze jednę nalepk ę z sęaiedniego wagonu-platformy i wyczytała~ "nach Tchenstochou".
Wagon do Częstochowy był załadowany pionowo kręgami drutu tak, te
trzy rzędy drutu etworzyły trzy rury. Postanowiłem się tych wagonów
t rzymać. Wszedłem do środkowej rury z kręgów drutu na wagonie boj ęc się, że w pierwszej z brzegu mógłby mnie zauważyć jakiś kolej arz. Czekałem dosyć długo. Zmarzłem, ale siedlis~a w drutach nie
opuszczałem. Wreszcie doczepili parowóz i wkrótce pocięg ruszył.
J echałem dosyć długo, lecz od czasu do czasu,pociąg się na krótko
za trzymywał. Po pewnym czasie wjechałem na dość dużQ stacjt, ale
z kręgów drutu nie wychodziłem. Następnie cały ten pociąg wciQgnit•
to na górkę rozrzędowQ, by dokonać manewrów z wagonami. Potem
jes z cze kilka razy przetaczano wagon, w którym siedziałem. W koń
cu sformowano cały skład. Myślałem, że odjadę, niestety, ca~y ten
s kład wypchnęli na inny tor i bez lokomotywa stał długo na torze
odjazdowym, gdzieś w końcu stacji. Deszcz dość mocno padał, byłem
zupełnie przemoczony i zmarznięty. Nie mogłem już wytrzymać dłużej,
zaryzykowałem opuścić wagon-platformę. Skryłem się w budce hamulcowej przy wagonie krytym, usytuowanej wysoko, w tym samym skła
dzie pocięgu.
Przesiedziałem tam może 15 do 20 minut, nagle słyszę, idzie
kt oś obok wagonów. Coś postukało jakby po kołach i wreszcie wchodz i ktoś · po schodkach .do góry, gdzie siedziałem, w budce hamulcowej . Zadrżałem ze ' strachu. Nie wiedziałem, co robić, ale natychmiast oprzytomniałem i złapałem go ręki żelazny p~askownik, który
w iozłem jeszcze z fabryki Kruppa. Otwierajo sit drzwi budki i po
pol sku: "A co pan tu robi? Zostaw pan to żelazo•. Ja pytam: "A
kto pan jest, Polak czy Niemit:'c?" On mi odpowiada: "Polak, nie
widz1 pan, ta kolej~rz. Jestem rewidentem wagonów, ale dokąd pen
hc J jechać ? " J akie ś takie poczułem zaufanie do tego kolejarza i
Lbl 1talem, co to 1est ~a etacJa o Odpowiedział, ~e Łazy. Podzięko
wolem i pyt a m, gdzie jest ~ranica Rzeszy i Generalnej Guberni.
fi

"W Poraju - odpowie~ział - 40 km za Łazami. /\le sk"'d pan J'?dzio':".
Odwatylem się wyznac mu szczerzo całQ mojo sytuację i pow-od zia łem, ie uciekłem z obozu koncentracyjnego, udowodniając w ygoloną
sztrajfę na głowie. ttw Poraju pociągi kontrolujQ" powiedział i
zaproponował mi by wejść w węgiel, a on mnie przykryje. Próbowałem, ale nie było możliwe wysiedzieć 1 wytrzymać ciężaru na pfecach. Wyszedłem i wpadłem na pomysł, żeby wejść do wagonu krytego,
oczywiście ładowanego i zaplombowanego. Wagon z budkę hamulcowQ
gdzie poprzednio siedziałem i w której mnie wykrył kolejarz, je•
chał do Grodziska pod Warsza~ę. Wszedłem na schodki budki hamulcowej, wybiłem okręgłę szybę, jaka była w klapie luki wagonów i odbiłem deskę, którą cala klapa była od wewnętrz zabita. W wybitę
szybę włotyłem rękę, odchyliłem zasuwy i klapa okna wagonu otworzyła się do wewnętrz. Pomógł mi kolejarz, znalazłem się w środku
wagonu, gdzie były jakieś paczki. Jednę zaraz rozerwałem, była to
soda w szarych torebkach po 1 kg. Kolejarz wyciągnął woreczek zza
pasa i podał mi, bym mu naładował. Naładowałem, ile weszło, powiedział, że - zaraz wróci i przyniesie mi coś do zjedzenia. Umówiliśmy się, że zastuka w zderzak trzy razy, a w międzyczasie kazał
mi splądrować, co jeszcze w tym wagonie jest 1 by mu jeszcze coś
naszykować z wyjątkiem sody. Był to ładunek z różnych towarów:
rur do kuchenek, gwoździ, kolan do rur, sienników papierowych,
szczotek do zamiatania i butów, termosów i jeszcze ,innych rzeczy.
Wkrótce kolejarz wrócił i przyniósł mi kawy z mlekiem, do tego
słodzonej, i chleba z margarynę. ~a w zamian załadowałem mu worek
szczotek do zamiatania wraz z kilkoma termosami i na tym się wymiana zakończyła. Uprzedził mnie jeszcze, że już więcej nie przyjdzie, bym przypadkiem nie otwierał luku na jakiś nieprzewidziany
stuk. Wkrótce potem doczepili parowóz i w niedługim cza~le pociąg
odjechał. Do Poraju było 40 km, miałem trochę czasu, więc zabrałem się do roboty, pozamykałem 1 zabiłem deskę na okno wagonu, by
nie budziło podejrzenia, że może ktoś być w wagonie. Wprawdzie
brak było w klapie okna wagonu jednej okręgłej szybki, a było ich
dwie, ale druga pozostała w porzQdku. W czasie jazdy z Łaz do Poraju, przygotowałem sobie w ładunku wagonu wejście w głob, niemal
do podłogi wagonu, a następnie zjadłem podarowany mi przez kolejarza posiłek. Nie wiedziałam, czy przypadkiem na granicy nie rozplombuję wagQnów, czego siQ bardzo bałem, ale zarazem się pocieszałem, że mam dobre ·schowanko w głębi ładunku. Czas mi się dłu
żył, ale wreszcie pocięg się zatrzymał. Nie byłem pewny, czy to
P.o raj, czy inna stacja. Godziny nie znałem. Na wszelki wypadek
zakopałem się w głębi ładunku. Po około 20 minutach usłyszałem
rozmowę niemiecką. · Naraz b~ch, buch, ktoś wali jakby pięścią w
ścianę czy drzwi wagonu, w którym siedziałem. Drżałem cały ze
strachu zatrzymuj~c oddech, gdyż wydawało mi się, że mnie usłyszą.
słuchałem, czy aby nie ot~ier aję drzwi wagonu. Po chwili doleciał
mnie głos, podobny do psiego skowyczenia czy ziewania. Poczułem
ei~ jeszcze gorzej i spociłem się jak mysz, bo myślałem, że pies
mnie może wyczuć. Wagonu nie otwierali na szczęście. Naraz słyszę,
że ktoś wchodz~ po schodkach do budki hamulcowej, która była przy
tym wagonie. Wreszcie ucichło i zapanowała cisza~ Pomyślałem, że
chyba już odeszli. Nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie pocięg
ruszy w drogę. wydawało mi się, że stoi on już cały dzień. Upły
nęło jeszcze do sc dużo czasu, -kiedy nareszcie pocięg szarpnął i
ruszył. Odjeżdżajęc, wyjrza łem przez szybkę po przeciwnej stronie
wagonu, gdzie wchodziłem. Jednak był to Poraj. Ulżyło mi na duszy,
strach mnie odleciał.
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~,dJG J!Jł do Częstochowy, zos tanowiołem się, jakim

,u.ł em sl.ę

cudem zna-

t..V,,ak u. Przye.z.Cł dłem do wniosku, że jednak gdzieś
dzlłem i pojechołum w złym kierunku. Lecz mimo wszystko tamto
JUŻ dla mn.ie nie było ważne, cioszyłam Si~, że mnie do tej --pory
111e złapali , i ~e jestem prawie już w znanej mi nieco okolicy,
Jak Łazy, Częstochowa. Liczyłem wtedy na to, że szczęśliwie doje•
dę w okolice l<oluszek, mając już poza sobQ całą gehennę podróży.
koło godz. 15 czy 16 dojechałem do Częstochowy. Wyglądało na to,
żo

dokonuję

nów,

manewrów przy odczepianiu,

i doczepianiu wago-

orientocję co do daty i dnia tygodnia. Po pewnym czaruszył i odjechałem z Częstochowy. Wówczas na całego

zaczQłem plQdrować

niż

a może

gdyż dało się odczuć szarpnięcia składem pocięgu. Stracił~m

Gołko wicie
pociąg

sie
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w ładunku. Okazało się, że nic więcej nie było,

poprzednio znalazłem. Był wieczór, gdy przyjechałem do Piotrkowa Trybunalskiego. Poci~g zatrzymał się na atacji towarowej. Pouokonaniu prawdopodobnie manewrów z wagonami, co trwało mniej
więcej około dwóch godzin, odjechałem z Piotrkowa Trybunalskiego.
Teraz zastanawiałem się, gdzie wyeiQśĆ z pociQgu i dokęd
pójść, aby było bezpiecznie. Rodzice moi mieszkali pod Koluszkami,
w Sędzielinie, dom stał pod lasem, pomyślałem, że tak od razu,
nie znajęc sytuacji, niPryezpieczrtie jest iść do domu, który może
być pod obserwacj~. ~ostanowiłem, że pójdę do wujka we wsi Pogorzałe-t.ugi, tj. 5 km przed Koluszkami. Jad9c z Piotrkowa przygo•
towałem sobie do zabrania kilka termosów, kilka szczotek do zamiatania na kij 1 jeden papierowy siennik.
Ok9ło godz. 21 przejechałem przez etacjf Rokiciny, otworzyłem
lukę wagonu, któro wszedłem, 1 nogami naprzód wysunąłem się na
zewnętrz, wisząc z boku wagonu. Wreszcie prawQ nogQ namacałem
Schodek prowadzQcy do budki hamulcowej tuż przy narożniku wagonu,
a drugą nogę koniec szyny, po której suwały się na kółkach drzwi
wagonu. Potem lewą r~ko trzymałem się ściany w otwartej luce wagonu, a praw~ pojedynczo powykładałem szczotki 1 termosy oraz
siennik na podłogę budki hamulcowej. Kiedy wisiałem z boku wagonu,
strach mnie ogarnęł, by przypadkiem po s~eiednim torze nie nadje•
cha ł pociąg, bo wtedy mógłby mnie czymś zaczepić za lachy. A popeł niłem głupstwo, że nie zdjęłam jesionki, tylko w niej wychodziłem z wagonu. Luki nie zamykałem i już w budce powkładałem wszystko do siennika.
.
·
Ponieważ wkrótce znalazłem się w pobliżu na wprost zabudowań
wujka, który mieszkał 300 metród od toru, przyhamowałem pociąg i z przygotowanym pakunkiem wyskoczyłem. Przebiegłem pas pola nad
torem i skryłem się w Jwierkach, które rosły przy torze. PociQg
powoli.odjechał, a ja wraz z pakunkiem udałem się do zabudowań
,
wujka. Wszyscy już spali. -Furtka była zamknięta, nie mogłem wejśc
na podwórko, delikatnie więc r.zucałem pacynkami ziemi w szybę.
Przebudziło to wujka, podszedł do okna, zapytał, kto tam, ale nie
otwierał. Ja półgłosem prosiłem, by mi otworzyli, krzyczeć nie
mogłem, bo po sęsiedzku mieszkał folksdojcz. Wreszcie córka wujka
poznała mnie po, głosie . 1 w pośpiechu wpu~cili mnie do mieszk~nia.
Zja dłem skromnę kolację i udałem się epac do stodoły, oczywiscie
już pod pierzyn~ i po uprzednim umyciu się i zmianie bielizny.
Spałem w stodole dlatego, że często przychodził ktoś do wujka od
folksdojcza.
Nazajutrz rano córka wujka pobiegła do drugiego wujka, który
mieszkał niedaleko komory celnej, by przyszedł ktoś od niego z maszynkę do włosów. W niedługim czasie zjawił się najstarszy syn,
Zy gmunt Smarz. On mi·ostrzygł głowę "na pałkę" i pozbyłem się
•
GH

/

sztrajfy. Był to 28 listopada 19,~4 r. Powiadom iono także i rnoj ,.
matkę, która pośpiesznie przyszła i przyniosła mi moje ubranie
wraz z . butami, dzięki czemu rozstałem się ze zdobytymi butn~i,
z których lewy był brązowy a prawy czarny.
Radości, jaka zapanowała w rodzinie i spotkania z ma tk ą nie
będę opisywał, zapewne· każdy to sobie wyobroża. Mama moja zapewniała mnie, ~e nie ma podejrzenia, aby ich dom był pod jak ąś obeerwacjQ, i pr9siła, bym poszedł do domu choć na trochę, bo ojciec
le~y chory. Zaryzykowałem i poszedłem, wprawdzie na krótko wieczorem i tylko jedno noc przenocowałem, gdyż jednak bałem się, że moQQ mnie szukać. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak blisko jest
front, i ~a tak szybko szwabów przepędzQ. We wsi Stare Koluszki
miałem krewnego Stanisława Dziedzińskiego i tam się ukrywa łem .
Potem zachorowałem na zapalenie płuc, leżałem przez 3 tygodnie i
dopiero po długim leczeniu jakoś się wykaraskałem. Ale musiałem
od Dziedzińskiego uciekać, bo najechało się Niemców do lasu i do
. wsi, było ich dużo, w ogóle ruch się zrobił. Byłem niepewny u
krewnych, zresztQ i oni sami o siebie się bali. _ Przeniosłem się
bliżej Koluszek do znajomych, do pana Długosza, i u nich na strychu spałem. Rodzina przynosiła mi jedzenie, ale moi gospodarze
także mnie żywili.
18 stycznia 1945 r. byłem już zupełnie wolny. Zawdzięczam to
Armii Czerwonej, która w tym dniu rano wyzwoliła Koluszki~ a mnie
-ocaliła przed śmiercio i przyniosła mi wolność.

/

Nr archiwum Gross-Rosen 3.3.3.,1.-

lll

1t-

1

śĆ

ie

ka
a.
8

d
y

ma•

•
69

