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Nazywam się Kari a Pitera z domu Zaleskich.
W 1939 roku w połowie października przeszłam granicę su
chą w ten sposób, że kupiliśmy z moim kuzynem autobus i 
zapełniliśmy go 17 profesorami z uniwersytetu jagiellońs
kiego w Krakowie. Trudności z uzyskaniem przepustki ze 
Lwowa pokonaliśmy dzięki znajomości języka rosyjskiego 
no i zegarkowi mojego nieobecnego męża. Jechaliśmy potem 
do Warszawy pociągiem towarowym 3 dni. Po przyjeździe do 
Warszawy bardzo prędko nawiązałam kontakty przez różnych 
znajomych.
Dzięki zdradzie byłego kuriera Ostoi, który był kurierem 
między Toruniem i Warszawą - 2 października 1940 roku 
Gestapo zaaresztowało grupę 150 osób, między innymi 
tego dnia zaaresztowany został Paweł Piątkowski, który 
zginął w Stutthofie, Witold Lendzion i wielu, wielu innych. 
Kobiet było w tej grupie 11 aresztowanych, wszystkich 
nazwisk już dziś nie pamiętam, -.z zapamiętanych to: 
p. Walentyna Karewska, p.Bołtuciowa, Hania i Iza Kalejko, 
Halina Stencel z Warszawy, Barbara Starzewska.

Nie wiedzieliśmy wtedy kto i ile osób zostało 
aresztowanych z tej t.zw. sprawy toruńskiej.
Dostawiono nas na Szucha. Ja zostałam aresztowana w miesz
kaniu mojej przyjaciółki na Krakowskim Przedmieściu, róg 
Koziej /Kozia 12/. W ostatniej chwili udało mi się scho
wać pod stół 1 gazetkę, drugą gazetkę i adres lotników 
kanadyjskich, uciekinierów z obozu, których w przed dzień 
zdołaliśmy wysłać na wschód, oraz moją legitymację - 
zniszczyłam, w jaki sposób to już nie będę opowiadać.

Badali mnie bardzo długo i dokładnie, wozili na 
Szucha, na Pawiak, nocą wozili po Warszawie, kazali po
kazywać różne mieszkania, o których udawałam że nic nie 
wiem, tłumacząc się tem, że nie znam żadnych mieszkań 
w Warszawie, że wogóle prawie Warszawy nie znam, gdyż 
mieszkałam we Lwowie.

Pamiętam dobrze niektóre z przesłuchań, 
przypominam sobie np. jedno, w czasie którego zobaczy
łam w aktach swoje pismo - raport, które dałam Ostoi.
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Ponieważ maszyna była zepsuta pisałam ten raport odręcznie 
to też poznałam odrazu swoje pismo i gdy mi go pokazano po
wiedziałam, że to ja pisałam. Zaskoczyło to gestapowców, to 
moje przyznanie się z miejsca, ale muszę zaznaczyć, że przed 
tem skomunikowałam się z p.Piątkowskim, który pcgrostu kazał 
mi wyprzeć się wszystkiego. Niestety, gestapowcy wiedzieli, 
że pan Piątkowski po ślubie z p.Turkowską zamieszkał u moich 
rodziców w Celestynowie. Stworzyłam więc tylko pierwszorzęd
ną bajeczkę, że ja o niczym nie wiem chociaż poznaje swoje 
pismo, ale p.Piątkowski, mieszkając u moich rodziców, prosił 
mnie o napisanie pewnego listu, bo skaleczył się w rękę, któ 
ra mu obierała i dlatego było mu bardzo trudno pisać, więc 
pisałam pod jego dyktando, ale co to było - tego nie pamię
tam. To moje tłumaczenie poprostu zaskoczyło gestapowców. 
Wieczorem' tego dn,ia wywieziono mi-ie do zupełnie pustego po
koju na Szucha. W pokoju tym nie było żadnych mebli, prócz 
maleńkiego stolika pod maszynę do pisania i krzesełka, 
ściany były opryskane krwią, zobaczyłam krwawe odciski rąk 
na ścianach - widok ten zrobił na mnie straszne wrażenie, 
ale ja przecież nie miałam nic do stracenia. Nikogo nie 
zdradziłam, żadnego nazwiska nie wymieniłam i postanowiłam 
że nie wymienię.

Zaczęło się okropne bicie, osłaniałam się odrucho
wo rękami - zbita byłam potwornie od góry do dołu.
Skończyło się to tem, że gestapowiec schwycił mnie za wło
sy i czołem uderzał kilkakrotnie o ścianę. Wtedy straciłam 
przytomność.

Obudziłam się w zupełnie innym pokoju - leżałam na 
jakiejś kozetce, czułam smak alkoholu w ustach i dusiła 
mnie krew w gardle. Spojrzałam na ręce, miałam całe za
krwawione i czułam, że krew spływa mi po szyi - krew wypły
wała mi z ucha.

Pierwsze wrażenie po odzyskaniu przytomności - to 
strach czy czegoś podświadomie nie powiedziałam? Otworzyłam 
oczy i zobaczyłam, że otaczali mnie cywilni, któ*rzy mówili 
po polsku. Gdy zobaczyli, że otrzeźwiałam, zaczęli mnie 
bardzo przepraszać - mówiąc że nastąpiła pomyłka.
Przełknęłam ten skrzep w gardle i powiedziałem, że dziwne 
pomyłki robią. Odwieźli mnie wtedy spowrotem na Pawiak.
Na Pawiaku umieścili mnie w celi "25
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Była to cela dla krawcowych, które chodziły codziennie do 
szwalni, a ja zostawałam w celi - one przychodziły tylko 
na obiad i potem wieczorem. Wtedy dostawało się jeszcze na 
Pawiaku chleb z odrobiną margaryny. One, wiedząc o tem, że 
mnie bardzo biją - cała bielizna była we krwi, nie mówiąc 
już o sińcach, jakby kiełbasy na całym ciele, pozostałości 
po gestapowskich pejczach i batach - nacierały mnie tą mar
garyną zeskrobywaną z chleba i okładały mnie kompresami.

Powtarzało się to przez 2 tygodnie. Po upływie tego 
czasu przyszła jedna ze strażniczek i szepnęła mi, żeby 
przygotować się na transport. Wtedy, bodaj że to było 8-go 
listopada, ustawiona została na korytarzach straż niemiecka, 
ale kobiety - strażniczki polskie pełniły w dalszym ciągu 
służbę. Jedna z nich przyniosła mi już następnego dnia, 
po moim przywiezieniu na Pawiak, gryps z miasta, w którym 
pytano mnie co trzeba wyjąć ze skrytek w mieszkaniu, gdzie 
byłam aresztowana, gdyż mieszkanie było zaplombowane, ale 
rewizji jeszcze nie było. Właścicielka mieszkania nie była 
aresztowana, gdyż w momencie ^wizytyM nie było jej w domu, 
widziała to wszystko z bramy naprzeciw ich domu - był tam 
chyba jakiś hotel i zdążyła zniknąć. Ha grypsie tym napi
sałam odrazu - wszystko co się da - oczywiście miałam na 
myśli,, żeby wyjąć wszystko ze skrytek. Dużo później, już 
po przyjeździe do Szwecji, dowiedziałam się, że zdjęto plom
by na mieszkaniu, wszystko usunięto i plomby spowrotem za
łożono. Kie wiem dlaczego lliemcy nie zrobili odrazu rewizji 
a tylko mieszkanie zaplombowali. W czasie rewizji, którą 
przeprowadzili w późniejszym czasie, zerwali parkiety, roz
bili piece, drzwi i wogóle splądrowali wszystko - znaleźli 
skrytki, ale zupełnie puste. Wyobrażam sobie jak byli roz
czarowani .-

Wracam teraz do tego, jak to było z moim wyjazdem. 
Wyprowadzili ,mnie ostatnią z działu, nazywanego jak mi się 
zdaje Syberią. Ha podworzu przed więzieniem odaziału męs
kiego stała ciężarówka, przykryta plandeką z ławkami i tam 
zastałam wszystkie więźniarki prócz p.Barbary Starzewskiej, 
która zachorowała na zapalenie płuc i w wysokiej gorączce 
leżała w szpitaliku na Pawiaku, - posadzili mnie między 
2-ma essesmanami uzbrojonymi w karabiny, specjalnie pilnu
jącymi mnie.
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Kie wiedzieliśmy dokąd jedziemy. Byliśmy głodni, było to 
w porze, tuż przed wydawaniem obiadu, jedliśmy tego dnia 
tylko po kawałku chleba, popitego kawą. Jechaliśmy w stro
nę Modlina, a wiedzieliśmy, że w tym kierunku, w lasku pod 
Warszawą masowo rozstrzeliwali, przypuszczaliśmy więc, że 
jedziemy na śmierć, tembardziej że zauważyliśmy przymocowa
ne do samochodu łopaty i kilofy. Minęliśmy jednak Modlin, 
przejechaliśmy przez Narew* Zatrzymaliśmy się w miejscowoś
ci, której nazwy dziś nie pamiętam, ale później dowiedzia
łam się, że stamtąd pochodził ks.Niewiadomy, który nosił 
imię ojca Sylwestra, rzeczywiście miał na imię Józef, pra
cował w Stutthofie w entlausungkammer. Wtedy było już ciem
no, ale przedtem przejeżdżaliśmy szosą, gdzie pracowały ja
kieś kobiety - Niemcy kazali nam śpiewać. Współtowarzysze 
zwrócili się do m nie  abym zaczęła. Zaczęłam śpiewać e Oto 
dziś dzień krwi i chwały - podchwycili inni, śpiewaliśmy 
pełnymi głosami, mijając te pracujące kobiety, one kiwały 
do nas rękami. Zaczęliśmy nabierać pewności, że nas nie 
stracą, bo chyba nie wieźliby nas tak daleko na rozstrzela
nie, bo przecież mieli miejsce straceń tuż pod Warszawą. 
Kobiet było nas 11, ilu było mężczyzn nie pamiętam, ale 
wszyscy byliśmy z tej samej sprawy.

Późnym wieczorem przyjechaliśmy do Grudziądza. 
Mężczyzn i mnie jedną z kobiet wysadzili na Młyńskiej przed 
gestapo. Wprowadzili mnie do celi w piwnicy, gdzie było 
wody 5 - 1 0  cm, ciemno zupełnie, prycza bez niczego, bez 
żadnego koca. Pozostałe kobiety przeprowadzone zostały do 
więzienia śledczego na Sądowej.
Na Młyńskiej codziennie wzywali mnie na przesłuchania, na
wet prosili i używali najprzeróżniejszych metod aby ze mnie 
coś wydobyć. Powiedzieli, że zawiozą mnie spowrrotem do War- 
szawy, aby pokazać gdzie są jeszcze skrytki w mieszkaniu 
na ulicy Koziej. Powidziałam, że nie wiem o .̂ żadnych skryt
kach > że nie znam tego mieszkania, że byłam tam krótko, bo 
zatrzymałam się tam tylko u mojej znajomej, a przecież mo
je miejsce zamieszkania było w CeŁstynowie.
Ostatecznie po 2 tygodniach przeprowadzono mnie do więzie
nia śledczego, gdzie były osadzone współwięźniarki z War
szawy. Każda z nas była umieszczona w innej celi i zasadni
czo nie mogłyśmy mieć styczności, ale przecież jakieś spo- 
bjjby znajduje się, żeby się porozumieć. Np. na spacerze.
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Tam też porozumiewałyśmy się. Ja robiłam sobie różne kawały
- plac spacerowy graniczył z jakimś parkiem, gdzie było du
żo ptaków,i kukułki, i sójki i inne, a ponieważ mam zdolnoś
ci do naśladowania, więc kukałam, gwizdałam ku uciesze i za
bawie innych więźniarek. Robiłam też ''koncerty * w więzieniu, 
gdzie echo się roznosiło, sprowadzałam całą menażergę do wię
zienia, aby tylko rozweselić jakoś współtowarzyszki. Okazało 
jsię, że w więzieniu są także więźniarki z Torunia, między 

\Jinnymi p.Kazimiera Jackowska i cała rodzina p.Piątkowskiego, 
matka, jego 2 siostry i zdaje się i ojciec.
Pozatem była rodzina byłych właścicieli kina w Toruniu, nies
tety nie przypominam sobie ich nazwiska. Rodzinę tą zadenun- 

\J cjowała p.Kazimiera Jackowska i syn z tej rodziny został 
skazany na śmierć i stracony w Toruniu w 1940 roku, jakoś 
pod koniec roku. '—

T<V więzieniu tym spotkałyśmy różne kobiety, była między 
innemi służąca jakiegoś doktora, posądzona o słuchanie radia. 
Skazana była na śmierć, wiedziała o tem, ale była tak spokoj
na, że naprawdę dawała nam przykład. To była bardzo prosta 
kobieta, ale swoim zachowaniem wprawiała nas w podziw.
Jako zawodowa kucharka dawała nam różne recepty na potrawy 
i rozmaite przyprawy. Była zawsze spokojna i pogodna.

Pewnego razu, nie iwem jakim cudem to się stało,dość, 
że aufzejerka Kiemka zwróciła się do mnie z pytaniem czy nie 
znam haftów - zawsze byłam zdolna do robót ręcznych, więc 
bardzo chętnie zajęłam się robotą ręczną, byle tylko nie 
siedzieć bezczynnie. Sprowadzano tam bardzo dużo materiałów 
do robót ręcznych, ona zauważyła, że ja znam się na tym,więc 
zrobiła ze mnie pewnego rodzaju nauczycielkę - prowadzała 
mnie po celach aby pokazywać i uczyć jak się haftuje i robi 
inne ręczne roboty. Robiło się naprzykład bardzo dużo pod
stawek z koralików.

Pod koniec 1940 r. zostały zwolnione p.Bołk i p. 
Doniecka, która była aresztowana ze mną razem, w tym samym 
lokalu. To była obywatelka rosyjska - Rosjanka - pracowała 
jako masażystka w Warszawie w którymś szpitalu. Została 
również zwolniona p.generałowa Bołtuć, resztę wywieziono 
gdzieś, nie wiedzieliśmy gdzie. Linie zostawili sobie na os
łodę. Zostałam tylko jedna jedyna z naszej grupy - politycz
na. W niedługim czasie dostałam egzemy na całym ciele od 
czubka głowy do palców od nóg. Wyglądało to okropnie, popros- 
tu otwarta rana, cała byłam szkarłatna.
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Czy bolało mnie to - nie wiem; byłam przyzwyczajona do bólu 
po masażach na Szucha i na Pawiaku, wiem tylko, że mnie to 
piekło i co chwila bielizna przylepiała się do tego, - było 
to bardzo nieprzyjemne i przeszkadzało mi w ręcznej robocie 
bo ręce były ciągle wilgotne. Lekarz więzienny przekazał mnie 
z miejsca do gesuntheitamtu. Więc w więziennym ubraniu, w 
pończochach pasiastych, bardzo szkaiatna, z bardzo śmieszny
mi, sterczącymi do góry warkoczykami - szłam dumna, z głową 
do góry. W gesuntheitamcie, jak mnie zobaczyli,( bez badania 
przekazali odrazu do dermatologa w mieście, oczywiście to 
wszystko działo się przez gestapo, bo ja podlegałam gestapo. 
Na drugi dzień przyszedł po mnie gestapowiec z psem i chciał 
mnie zabrad, ale aufsejerka uważała, że to "nie wypada'1', abym 
chodziła po mieście w więziennym ubraniu i dawała mi moje 
własne ubranie. Po przyjściu do tego lekarza dermatologa,oka
zało się,że w poczekalni było dość dużo ludzi /lekarz praco
wał sam, bez pielęgniarki/, ale gdy wyszedł i zobaczył mnie, 
natychmiast zabrał mnie do gabinetu. Gestapowiec chciał wejść 
razem, ale doktór go nie wpuścił. Ten doktór nie był Polakiem 
to był Belg zamieszkały w Polsce od 25 lat /o tem dowiedzia
łam się od więźniarek z Grudziądza/, jednak w gabinecie zapy
tał mnie po polsku skąd jestem? Wyjaśniłam, że jestem z War- 
szawy, gdzie byłam aresztowana jako więzień polityczny. Posie
dział mi,że mam egzemę, że wie jaka to egzema, że może ten 
rodzaj egzemy wyleczyć w ciągu jednego dnia, ale że nie zro
bi tego, bo przecież "proszę pani, nie wiadomo co panią cze
ka - dam więc pani pewne środki, które uspokoją i sprawią, 
że pani to nie będzie bolało, ale wyglądać będzie pani okrop
nie i że tę egzemę wykorzystamy, aby pani przychodziła tutaj 
2-3 razy w tygodniu na zastrzyki, których zażądam przez ges- 
tapc?.' Rzeczywiście doktór zażądał tych zastrzyków /to były 
jakieś zastrzyki wzmacniające/, prócz tego zażądał od gesta
po aby dawano mi podwójną porcję jedzenia i godzinę codzien
nego spaceru. 5Ta spacery nie zgodzili się, ale dali mi pod
wójną porcję jedzenia, 2 gramy margaryny i czasem jakąś zula- 
gę. Moje wizyty u doktora powtarzały się co 2-3 dni /po każ
dej wizycie mówił geitapowcowi, kiedy mnie ma przyprowadzić, 
podając dokładnie dzień i godzinę następnej wizyty. Za każ
dym razem zapisywał mi 1/2 litra spirytusu salicylowego i pu
der, bo chociaż mogłam myć się wodą, stwarzał pozory, że to 
coś groźnego. Każda wizyta u lekarza rozpoczynała się tym,
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że ten dobry człowiek dawał mi szklankę mleka i 2 bułeczki, 
zatrzymywał mnie około 20 minut,badał mnie z wielką powagą, 
zapisywał ten spirytus i puder, a ja zażywałam świerżego po
wietrza, no i poznawałam Grudziądz. Pewnego dnia gestapowiec 
nie zaprowadził mnie do doktora, wtedy on przyjechał sam 
do więzienia, dał mi zastrzyk, mówiąc po cichu, że te zas
trzyki kosztują po 20 marek za sztukę, że to na koszt gesta
po i cieszył się bardzo że tak naciąga gestapo. Ta sytuacja 
trwała kilka miesięcy. Lekarz ten to naprawdę bardzo porząd
ny człowiek i bardzo chciałabym go odszukać, aby mu podzię
kować za uratowanie mego zdrowia, ale nie wiem czy on żyje 
jeszcze, bo to był już wtedy stary człowiek. Aż pewnego dnia 
pod koniec października powiedział mi, że za parę dni wywio
zą mnie do obozu i radził mi abym starała się dostać do Stut- 
thofu, bo tam są wszystkie współwięźniarki, z któremi przy
jechałam z 7/arszawy. Byle tylko nie wywieźli do Hawensbruck. 
Dodał jeszcze- kże"jakie są warunki w obozie, tego Pani po
wiedzieć nie mogę,w każdym razie nie będzie pani siedziała 
tylko za murami. Teraz dostanie pani zastrzyk i jutro nie 
będzie śladu po egzemie i rzeczywiście sprawdziło się 
wszystko. Na trzeci dzień po tej ostatniej wizycie kazano 
mi się ubrać i wywieziono. Pojechałam do Malborka - byłam 
tam na takiej stacji rozdzielczej, gdzie tworzono transporty. 
Po tygodniowym pobycie w tym przejściowym więzieniu zawołali 
mnie do kancelarii, gdzie gektapowiec-urzędnik powiedział 
do mnie -"dokąd ty jedziesz?* Parniętając słowa dobrego do
ktora - z miejsca powiedziałam - Stutthof - i po południu 
tak zwaną grflneminą to jest więziennym autem zawieziono 
mnie do Stutthofu z jeszcze jedną, która była ukarana za 
ucieczkę z pracy i miała być w obozie kilka miesięcy.

W Stutthofie postawili nas przed bramę wejściową 
do samego obozu i kazali czekać. Zobaczyłam wtedy pierwszą 
jzę Malejko, która mnie poznała i puściła wiadomość po ca
łym obozie że przyjechała Marysia Zaleska. Zaczęły się spa
cery rozmaitych więźniarek i pomimo, że nie wolno było na
wet kiwnąć ręką, ale jakoś zaraz porozumiałyśmy się.
Pod wieczór zabrano nas do kąpieli. Tu był pewien mały wy- 
padeczek. Miałam jeszcze na ręku mój sygnet, pierścionek 
z brylancikiem no i obrączkę oraz inne drobnostki /zegarek, 
medalik/, ale zapomniałam wspomnieć, że przedtem wpuszczono 
nas do ustępu, gdzie spotkałam Izę Malejko, która powiedzia
ła mi, żebym co mogę oddała, bo wszystko zabierają. 21
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Oddałam jej mój sygnet i pierścionek, medalik schowałam - 
została mi tylko obrączka. Przed tą ''kąpielą" Niemcy próbowa
li zdjąć mi obrączkę różnymi sposobami, próbpwali mydłem, 
podkładali igły, ale to wszystko nie pomagało, wtedy chcieli 
przeciąć obrączkę ale zaczęłam krzyczeć ''najlepiej utnijcie 
palec"- naturalnie za to dostałam w buzię. Ale w tym czasie 
przechodził koło effektenkammer komendant Pauli i słyszał, że 
się tu coś dzieje. Na jego zapytanie ten Niemiec z effekten- 
kammer powiedział że ja nie chcę oddać obrączki i że wołam 
żeby mi ucięli palec z obrączką. Wtedy Pauli powiedział: 
zostawcie to jej - a ja prędko zażądałam żeby napisali że 
komendant zezwolił mi nasić obrączkę. W ten sposób udało mi 
się zachować obrączkę, którą nosiłam przez cały obóz i którą 
mam do dziś. Za to jednak blokowa Jackowska była na mnie x 
wściekła, mówiła mi , że mogłam ją zdjąć, że poprzedniego 
dnia widziała ją na moim lewym ręku a dziś mam ją na prawym, 
ale zawsze jakoś z tego wybrnęłam i do dziś ją noszę.
Potem zaczęła się kąpiel, puszczanie naprzemian bardzo gorą
cej wody to znów zimnej, ale jakoś przeszłam przez tę kąpiel, 
dali mi męską bieliznę, bardzo zniszczoną koszulę męską i 
kalesony i takiż drelich. Stamtąd z mokremi włosami, a było 
już bardzo zimno, pędem do bekleidungskammer, żeby sobie 
wziąć korki, - tam, nie pamiętam, nży to był wtedy Enoth, czy 
ktoś inny "obdarował~ mnie takimi dłubanymi holendrami. Mie
rzyli nie nogę tylko na wysokość, a ponieważ jestem dosyć 
długa uważali, że powinnam mieć bardzo dużą nogę, to też ho
lendry miałam ze 4 numery zaduże, tak, że te dłubane drewnia
ki szły sobie naprzód, a ja w nie wskakiwałam, najczęściej 
jednak trzymałam je w ręku, a chodziłam boso - żadnych skar
pet ani pończoch nie było. Po otrzymaniu drewniaków, przesz
łam do szpitala na badanie ginekologiczne. Tam było już bar
dzo dużo oficerów i podoficerów, którzy przyglądali się, jak 
to badanie się odbywało. Doktór Jasiński szepnął mi wtedy: 
"niech się pani nie krępuje, proszę nie zwracać nawet uwagi". 
Po tym badaniu przeprowadzili nas do baraku. Mam wrażenie, 
że to badanie miało na celu sprawdzenie czy się nie jest w 
ciąży. W baraku spotkała mnie odrazu p.Jackowska. Poznała 
mnie. Iza Malejko zaraz podeszła i dała mi paczkę papierosów 
paczkę tytoniu, zapałki i bibułkę jako podarek od naszych 
chłopców. Bardzo podniosło mnie to na duchu, bo przecież jesz
cze nie zdążyłam się nawet otrząsnąć z tego gdzie jestem, a 
już przesłano mi palenie,wiedząc, że palę, a kobietom nie
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wolno było kupować papierosów w kantynie, która jeszcze wte
dy była.

Na drugi dzień kapowa naznaczyła mnie do zmiany pracu
jącej na dworze, bez niczego ciepłego, bez żadnych dodatkow- 
wych ubrań, tylko w tym drelichu. Przy tej pracy spotkałam 
dziewczynkę- może siedemnastoletnią z Torunia, nazywała się 

^Irena Witkowska, bardzo mizerną i zauważyłam, że ma ona za
palenie pęcherza. Po powrocie na obiad zwróciłam uwagę Jac
kowskiej, że ona jest chota, żeby ją jakoś oszczędzió, że 
ona nie może stale Ehodzić w tych mokrych drelichach. Odbur
knęła mi,że to nie jest mija rzecz. Wieczorem pani Jackowska 
łaskawie zaprowadziła mnie na swoją sztubę i zaczęła mnie 
wypytywać czy nie wiem co się dzieje i wogóle co słychać, 
jak to zwykle pytało się gdy przyszedł zugang o wszystko. 
Następnie zaczęła opowiadać o swoich bohaterskich wyczynach, 
ale tego to już ja nie będę powtarzać, gdyż wiedziałam o jej 
"bohaterstwie*’ jeszcze w Warszawie, więc też powiedziałam 
jej to prosto w oczy, na co przyrzekła mi,, że tu długo nie 
będę. I od tego czasu zaczęła mnie szykanować. Nie dopuściła 
aby przyniosły mi coś te, które pracowały na flickammer.
Naprzykład, gdy przyniosły mi skarpetki i szalik, odebrała 
to odrazu "bo to w obozie zakazane". To też w bardzo krótkim 
czasie, jeszcze pod koniec 1941 roku, dostałam zapalenia 
płuc. Dostałam się więc do szpitala na oddział męski, bo 
szpitala kobiecego nie było wtedy, a tylko jeden pokój dla 
kobiet na rewirze męskim. Tam działy się niesamowite rzeczy. 
Dowiedziałam się o tem, bo zaraz obok była łaźnia, gdzie to
pili ludzi, robili "rzymskie łaźnie Działo się to w ten 
sposób, że gotowali jakieś zioła odurzające i delikwenci się 
topili, a specjalistą w tym był Franek Włodarczyk. On praco
wał potem gdzieindziej, usunęli go stamtąd, gdyż bardzo go 
zaczęli szykanować więźniowie. Brał on między innemi udział 
w zamordowaniu pana Karola Strarzewskiego, męża pani Barbary 
Starzewskiej, która została na Pawiaku. Popularnie nazywali
go nauczycielem............ Potem p.Włodarczyk pracował
w Politische Abteilung, tam znowu przysługiwał się bardzo 
podoficerowi Liedkemu, który "kochał" chodzić na egzekucje. 
Może to jest zapomniane i przebaczone, ale może ludzie nie 
wiedzą o tem, trudno mi to mówić, może powie także o tem 
i dr.Jasiński, który wie chyba o tamtych czasach najwięcej.

W trzy dni po zapaleniu płuc, znowu blokowa miała wła
dzę nademną, — umieściła mnie wtedy we Flickammerze, ale że

-  9 -  40
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okazało się, że umiem szyć na maszynie, więc zaczęłam łatać 
bardzo, bardzo źle wyprane /ze skrzepłą krwią jeszcze/ koszu
le, gdzie roiło się od żywych jeszcze wszy. Fozatem reperowa
łam koce i wszystko co było do reperacji. To trwałaodo kwietnia 
1942 roku /mniej więcej/.
Wtedy to wyszła "afera" - historia z paleniem papierosów, w 
której wpadła pani Narewska. Dostała ona paczkę papierosów z 
wypisanym swoim numerem, przysłaną przez jednego więźnia, jej 
przyjaciela z przed wojny. Po odstaniu po buzi od 3S-mana Dit- 
mana /dostała tylko raz/, powiedziała:"nie tylko ja jedna pa
lę", a gdy zapytał ją kto więcej pali - zaczęła wymieniaća 
Wtedy poszło 23 kobiety i około 100 mężczyzn, którzy dostar
czali "palenie"kobietom. Ona to wszystko wyśpiewała. Zaczęli 
je wypytywać - przyszła też kolej na mnie. Pierwsze pytanie 
było skąd ja dostaję papierosy, a ponieważ pani Narewska pra
cowała w tym czasie w Neubau jako sprzątaczka i dostawała tam 
papierosy i takie niedopałki, a ja od niej również dostawałam, 
więc z zimną krwią powiedziałam że dostawałam od niej. 
Powiedziałam, że palę bardzo niewiele, ale wtedy palę kiedy 
dostaję papierosy od p.Narewskiej. Powiedziano mi na to, że 
przecież pracując w Flickammerze mam styczność z mężczyznami 
i pewnie od nich dostaję papierosy — odpowiedziałam, że prze
cież nie wolno nam nawet z mężczyznami rozmawiać.
Była w tej sprawie papierosowej również jedna Niemka, nazwis
ka jej nie pamiętam, na imię miała Hilda. Miała ona czarny 
winkiel, pracowała potem w futrach, tam wybito jej oko, potem 
wstawili jej szklane oko, a potem jak otwierali puf - ona 
zgłosiła się sama. Przedtem jeszcze zaczęli namawiać wśród 
politycznych aby zgłosiły się do pufu, oczywiście żadna z 
Polek nie zgłosiły się. Bardzo się Niemcy temu zdziwili, ale 
nie zmuszalio Z Polek zgłosiła się jedna z Torunia, że tak 
powiem ^zawodowa*' z czarnym winkiem. Zgłosiła się też "Krępa", 
no I właśnie Hilda. Żyły one w specjalnych warunkach, miesz
kały w osobnych barakach poza obrębem obozu, ale nie wiem 
jak, bo nigdy tam nie byłam i nie widziałam Ich warunków ży
cia.

W obozie było kilka Polek z czarnymi winklaml, były to 
prostytutki z Torunia, ile ich było nie pamiętam, ale pamię
tam, że mówiono,że w początku 40 roku, cały puf toruński 
Niemcy aresżtowall 1 przywieźli do Stutthofu. Było wtedy, 
przezpewien czas, dużo czarnych winkli. One dostały osobną 
sztubę / w tym samym baraku/, zdaje się, że to była szósta.A
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Co się z nimi stało, już nie wiem, ale zdaje mi się, że 
je gdzieś wywiedli, ale tego napewno nie mogę twierdzić.

Wracając jednak do sprawy papierosów. Skończyło 
się bunkrem, a potem z miejsca wysłali nas do pracy w le- 
sie, do ścinania drzew, do karczowania pni, do wyrównywa
nia terenu, do wożenia piasku, a właściwie do noszenia pias
ku taczkami, takimi bardzo prymitywnemi taczkami. Nosiłyśmy 
też gałęzie, składały je na jedną kupkę i wykonywałyśmy 
różne takie prace. Była to bardzo ciężka praca, pod gołym 
niebem, a najprzykrzejsze było to, że obok nas, na naszych 
oczach ginęli mężczyźni, którzy poprośtu umierali z wycień
czenia.

Powtót do obozu z lasu był ‘"'normalny*' - śpiewający. 
Szliśmy w kolumnach - najpierw szli mężczyźni zdrowi, a właś
ciwie jeszcze mający siły, potem słabsi, a na końcu tacy, 
których trzeba było prowadzić, trzymając pod ręce, ci popro- 
stu wlekli się, i wreszcie, których już tylko nieśli - 
nieżywi.

Orkiestry obozowej w tym czasie jeszcze nie było. 
Apele odbywały się wtedy przed barakami. W początkach jesz
cze stawiano więźniów na naszych oczach, między kuchnią, bo 
wtedy kuchnia była jeszcze w tym pierwszym niewielkim bara
ku tjaż za bramą, i latryną, gdzie było później bekleidungs- 
kammer - tam była latryna. Stawiano tam bock, wywoływano 
numery i po apelu, tam właśnie ^odbierano * karę bicia na 
oczach wszystkich. To było straszne przejście dla matek, 
których synowie dostawali bicie, dla żon, i naturalnie dla 
nas wszystkich.
Ja sama dostałam tylko 10, właśnie po tej sprawie z papie
rosami - musiałam liczyć uderzenia głośno, ale powiedziałam 
sobie, przepraszam za powiedzenie, ale to było obozowe po
wiedzenie - dupa nie szklanka, nie pęknie.- 
I potem dwa tygodnie bunkra o chlebie i wodzie.
Ale był ktoś, kto-mnie podpasał - to była panna Wanda Ruk- 
sztal, lwowianka, która miała przed wojną tutaj gdzieś Zak
ład fryzjerski, dostała się do obozu i ona to właśnie w cza
sie spaceru przechodząc koło okna bunkra powiedziała: '"uwa
żaj pod ostatnim ustępem*’ i ja tam codziennie znajdowałam 
pół porcji jej chleba, bo w bunkrze dostawaliśmy tyłku 1/4 
porcji chleba i pół kubeczka letniej wody.
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Po dwóch tygodniach, jak przyszłam z bunkra na sztubę - . 
pierwsza rzecz to zapytałam czy która nie ma papierosa, 
ale wtedy Wanda Huksztal przyniosła mi trochę zupy, mówiąc 
**MIsieńku, ja dla ciebie tutaj uszparowałam troszkę zupy
- ty musisz zjeść, bo ty jesteś bardzo głodniutka

W ten sposób onaćzawsze się dzieliła, a sama była 
bardzo drobna i maleńka, taki pinczerek, - bardzo, bardzo 
dobry człowiek, ale poprostu kłębek nerwów.

Po bunkrze, jak już mówiłam, musiałam pracować w 
lesie pod gołym niebem w bardzo ciężkiej pracy. Byłam już 
czarna okropnie i ledwie że się trzymałam na nogach.
Wanda pracowrała przy kartoflach - kradła kartofle, wynosi
ła po jednym potem do późnej nocy piekła je w piecu w po
piele, a wtedy budziła mnie żebym zjadła te kartofle. Kie
dyś zobaczyłam tę szmatkę, w której Wanda przynosiła kartof
le, - trochę odszedł mi apetyt, ale w nocy nie widziałam 
nic, więc kartofle bardzo, bardzo były smaczne.

\J Pozatem później Zosia Piasecka, która zaczęła prowadzić szpi
talik oddziału żeńskiego dała mi znać, żeby za każdym razem 
po swoim obiedzie przychodzić do niej na dożywienie. Ona 
nie okradała chorych tylko zawsze umiała dostać więcej.
Ona stawiała na oknie zupę, sama stawała w drzwiach, patrzy
ła czy kto nie idzie, a tymczasem ja zjadałam trochę zupy.
To "podciągnęło" mnie szybko.

Bardzo nie lubiłam chodzić w tym brudnym blauajgu
- prałam więc to wszystko prawie codzień w zimnej wodzie w 
umywalni i saszyłam na piecu.
Pewnego dnia poszukiwali nowych pracownic do Neubau, a że 
chodziłam czysto ubrana, zwrócili na to uwagę i zabrali mnie. 
Wtedy blokowa Jackowska powiedziała, że do tej pracy ja się 
nie nadaję. Llimo to zostałam przydzielona do tej kolumny, 
do Neubau. Dostałyśmy wtedy po 2 nowe sukienki, jedną let
nią, drugą zimową, czarne fartuchy, białe chusteczki i skó
rzane korki, takie skórzane lacze. Pozatem przeniesiono nas 
na sztubę gdzie mieszkały Hiemki, to były przeważnie bibel- 
forszerki, żebyśmy nie stykały się z brudem, bo Niemny bar
dzo bali się wszy. Było nas 16-cie plas kolumna pralniana 
dla SS, kto ją prowadził nie pamiętam.
Traca zaczynała się o szóstej rano od zbierania i czyszcze
nia butów i stawiania ich na tym samym miejscu, potem poko- 
lei czyszczenie ustępów, czyszczenie korytarzy, słanie łóżek
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oficerskich w pokojach, sprzątanie dokładnie w pokojach, 
sprzątanie biur.
po obiedzie wiórkowanie parkietów wszędzie, we wszystkich 
pokojach, na korytarzach i t.d. Ponieważ ja byłam dość sil
na, dobrze zbudowana więc najczęściej dostawałam najwięcej, 
mimo, że"dowódca" naszej kolumny Wagner bardzo dobrze do nas 
się odnosił - np wtedy gdy dostałam jakiś szalony ból głowy 
iogłuchłam ; nic nie słyszałam, zauważył to i zapytał mnie 
dlaczego nie idę do szpitala, a wtedy były już aufzegerki, 
to było już po 1942 roku. Między nimi była tam panna Kopf, 
która bardzo wtrącała się do naszego szpitalika i ona to 
właśnie dokonywała pewnego rodzaju selekcji, która z więź
niarek ma być przyjęta do szpitala, a która nie - więc prze
ważnie chore nie zgłaszały się do szpitala bo bały się, że 
zostaną pobite przez nią i wyrzucone. Nic im to nie pomoże, 
przeciwnie zwrócą na siebie uwagę Kopkit która miała ten 
system, że wybierała sobie ofiary.
Wtedy na zapytanie odpowiedziałam Wagnerowi, że nie zgłaszam 
się do szpitala, bo panna Kopp nie przyjęłaby mnie, nawet 
nie dopuściłaby mnie do lekarza. - "Jak to"- zdziwił się 
ogromnie i z tym poszedł do dra Heidla i do Meyera, który 
kazał odprowadzić mnie do szpitala. Heidel posłał gońca po 
doktora Roszkowskiego. Ja w szpitalu czekałam. W tym czasie 
Kopka uderzyła mnie parę razy w głowę, zemdlałam, zaczęła 
mnie kopać. Wtedy podeszła Zosia Piasecka, odciągnęła mnie, 
a w tym właśnie czasie przyszedł Heidel i dr.Roszkowski. 
Heidel widząc to wszystko zabronił Kopce wstępu do szpitali
ka. Zostałam w szpitalu, położyli mnie do łóżka, dostałam 
nagrzewania lampą czerwoną. W tym czasie dostałam ropnego 
zapalenia kolana Zosie Buske "Buzia"’ i przynieśli ją do re
wiru. Pamiętam taki incydent jak Buzia leży, czeka na przyj
ście doktora, strasznie blada i akurat wchodzi Jackowska i 
powiada do niej tak: "Go ty tu udajesz, leniuch jesteś, nie 
chce ci się pracować — wstawaj z łóżka, wyłaz - inaczej pój
dziesz do komory". Na to nie wytrzymałam i powiedziałam Jac
kowskiej "czy pani już naprawdę zatraciła człowieczeństwo". 
*wapewno Pani nie czuje jak Zosię boli, ale nie wolno pani 
w ten sposób postępować. Pani miejsce jest na obozie, tu 
pani nie ma nic do robo ty,"a ona na ~toY nareszcie mam ciebie 
w szpitali i wylądujesz - wyjdziesz przez komin" - nic nato
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odpowiedzieć nie mogłam, ale słyszała to Zosia Piasecka i 
powiedziała, że załatwi to przez doktora Roszkowskiego.
Od tej pory Jackowska nawet nie miała wstępu do szpitala. 
Jakiś czas byłam jeszcze w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala 
wróciłam jeszcze do Neubau, ale prosiłam Wagnera, żeby mi 
zmienił pokój Kopp, bo to ja właśnie poprzednio sprzątałam 
jej pokój. Bałam się że się będzie na mnie mściła. Pamiętam 
jak Kopka wtedy przyszła, zawołała mnie do swego pokoju, 
zdjęła buty zakrwawione, pończochy zakrwawione, swoją spód- 
nicę-spodnie również we krwi i zadowolona z życia powiedzia
ła że: - wysłałam na łono Abrahama 20 żydówek - . Potem się 
dowiedziałam,'że to się odbywało w ten sposób, że ona ude
rzała cźydówki w twarz, one upadały, wtedy Kopka wskakiwała 
obiema nogami na klatkę piersiową załamywała im żebra, całą 
klatkę piersiową i tak pokolei wykończyła jednego dnia 20 
Żydówek. Wtedy kazała mi zabrać te rzeczy skrwawione, buty 
umyć, spodnie wyczyścić żeby nie było ani jednej plamki. 
Poszłam do Wagnera i pokazałam to, a widząc to Wagner zmie
nił mi pokój uwalniając mnie od Kopki„
W bardzo niedługim czasie przyjechał rzekomy narzeczony Kop
ki. Byłam przypadkowo świadkiem, gdy ona przedstawiała go 
komendantowi - mój narzeczony - komendant Hoppe zapytał:
* Który to już z rzędu, czy pani z tym narzeczonym ma tę 
dziewczynkę Ona miała już czworo dzieci i każde miało in
nego ojca, ale to nie przeszkadzało, chociaż Kopka nie cie
szyła się sympatią nawet Niemców. W bardzo krótkim czasie 
wywieźli ją, zdaje się że dostała spowrotem. przydział do 
Rawesbruck. Wtedy gdy wyjeżdżała stałam na tarasie i przyg
lądałam się jak się odbywa jej wyjazd. Przyszedł do niej 
jeden z SS-manów z zawiniętym w biały papier jakimś bukie
tem, okazało się że to były tylko witki jakichś rózg, czy 
coś w tym rodzaju.* Tak się skończył pobyt Kopki w Stuttho— 
fie* Na jej miejsce przydzielona została Bothe. Z tą moż
na było dojść do porozumienia, jeżeli ktoś jej czegoś nie 
zadenuncjował - wtedy biła, kopała, ale przecież one wszys
tkie w tym kierunku były dobrze wyszkolone.

Powrócę jeszcze do tej panny Witkowskiej Ireny, 
którą spotkałam w pierwszych dniach mego pobytu w Stuttho- 
fie. Mieszkała na tej samej sztubie, to znaczy na trójce, 
w kącie, ciemnym kącie,na parterze spała.  ̂kąta tego było
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bardzo czuć, ale nic dziwnego, przecież ona była ciężko 
chora na pęcherz. Miała zapalenie pęcherza i nie miała żad
nej pomocy. Okazało się, że jej siennik jest całkiem przegni 
ły„ Pani Jackowska kazała ten siennik wynieść do umywalni 
czyli do waBchraumu, potem dała jej jeden koc i kazała tam 
Irenie Witkowskiej spać. Dziewczyna strasznie się męczyła, 
czasem udało nam się ją przeszwarcować na naszą sztubę, ale 
ryzykowałyśmy, że rano Irena dostanie straszne bicie od Jac
kowskiej, pozatem miałyśmy takiego SS-mana zwanego przez 
nas Bombą, choć w rzeczywistości nazywał się Milentz, któ
ry nie szczędził bicia za byle co. Mógł być jeden jedyny rę
cznik o pół centymetra źle powieszony - to wystarczało, aby 
on na delikwentce, czyli właścicielce ręcznika mógł połamać 
stołek. Między innemi Wandę Ruczkal, która mi pomagała wte- 
dy gdy byłam w lesie, zbił strasznie, oblał zimną wodą, pos
tawił na dwie godziny na zimnie - wtedy ona zesztywniała 
całkiem - myśmy ją odciągnęły. Oczywiście starałyśmy się 
ją rozgrzać, ja wzięłam ją do •rawego łóżka. Moje łóżko było 
wtedy nad łóżkiem blokowej, która się wtedy przeniosła gdyż 
u niej remontowało się względnie przedzielało się jej sztu
bę. Nad ranem Wanda woła z przerażeniem: Miśku,Miśku ja cie
bie podsiusiałam, ty się na mnie nie gniewaj, ale ja ciebie 
podsiusiałam!* Oczywiście jakżeż mogłam się na nią gniewać, 
bałam się tylko, że działo się tp nad blokową, a tak bar
dzo chciałam jej jakoś pomóc,, Udało się rano, zaraz po ape
lu jakoś przeszwarcować na męski obóz da doktora Jasińskiego 
tam dostałam salolu, Wandę faszerowałam salolem, żeby się 
z nią nie skończyło tak jak z Ireną.Witkowską, którą bloko
wa Jackowska odprowadziła na pierwszyzastrzyk śmierci, któ
ry jej dał sanitariusz Haupt. Ja pamiętam, jak Jackowska 
prowadziła Irenę na męski obóz, wiedziałam gdzie i poco i 
powiedziałam Jackowskiej: "niech się pani opamięta, niech 
pani pomyśli co pani robi, jak pani ludziom w oczy spojrzy . 
Odpowiedziała: ** Zaleska, stul mordę, albo ja ci ją stulę . 
Wiemy o tem, że Jackowska potem odprowadziła jeszcze Szyd
łowską na zastrzyk śmierci, gdyż ona dostała ataku histerii 
i wiele jeszcze innych kobiet.

W Neubau pracowałam do .czasu zachorowania na tyfus. 
Po chorobie nie wróciłam już tam, tylko zaczęłam pracować 
w Strohszfcubie, tam haftowałam dla żony Hoppego, nie wiem
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skąd się dowiedział, że umiem haftować koralikami, jakąś 
balową suknię, wzór, który sama rysowałam i przesłałam jej 
do oceny, uznała że dobry. Pozatem rysowałam modele sanda
łów ze słomy, które tam robiłyśiąy i sama też robiłam te san
dałki, ale że wtedy byłam bardzo wyczerpana po tyfusie, za
sypiałam gdziekolwiek tylko siadałam. Pewnego razu, w cza
sie obiadu zemdlałam w Strohsztubie0 Jackowkka przyszła z 
Chemnitzem, raportfurerem, zastali mnie zemdloną i Chemnitz 
kazał oddać mnie do rewiru, gdzie doktór Roszkowski stwier
dził, że to jest ogólne osłabienie a opad krwi jest ponad 
300, dziwił się ogromnie że jeszcze żyję z takim opadem. 
Któraś z pań dostała właśnie paczkę z zastrzykami wątrobia- 
nymi, dała mi jeden zastrzyk, który zrobiła mi dr.Roszkow
ski. Prócz tego dostawałam codziennie jeden zastrzyk glu
kozy i wtedy zostałam już na stałe i do końca w szpitalu.

Gdy dowiedziałam się, że będzie transport
chorych, sama się zgłosiłam aby jechać z nimi. Podróż opi
sałam już poprzednio i Wala Felchnerowska przekazała go 
w czasie swoich relacji.

Wracając jeszcze do zastrzyków śmierci - robione 
były na męskim rewirze, na kobiecym dostała zastrzyk Ros
janka, która w jakimś szale, może nawet w obłąkaniu wdra
pała się na druty zupełnie naga, to było zimą, pokaleczo
ną okropnie trzymali ją do rana w bunkrze, a rano po zas
trzyku jakimś odurzającym, przenieśli do naszego rewiru 
i tam dr.Heidel osbiście robił je zastrzyk śmierci na na
szych oczach. To trwało parę sekund - ciało zszarzało, po
tem zczerniało. Jeśli chodzi o stosunki w szpitalu to współ
pracowałam tam z Zosią Piasecką. Ponieważ pracowałam przed
tem w ileubau i miałam tam jeszcze ciągle chody, znali mnie, 
starałam się chodzić tam z byle jakimś głupstwem, po up
rzednim porozumieniu się z Zosią Piasecką, nosiłam jakieś 
papierki, raporty. Zawsze miałam wstęp do rewiru SS-mańs- 
kiego i tam kradłam i •wynosiłam stamtąd glukozę, kamforę 
i inne lekarstwa. Jak się potem okazało to wyniosłam całą 
skrzynię glukozy. To nie było bohaterstwo, nie wiem nawet 
jak to nazwać, poprostu jakieś poczucie obowiązku pomocy 
i wykorzystanie możliwości. Glukoza szła do naszego szpita
lika, a Niemcy się ogromnie dziwili, że w czasie epidemii 
tyfusu kobiety nie umierają, a myśmy mieli i kamforę i 
glukozę dla podtrzymania serca w momencie kryzysu. Zastrzy
ki szły zresztą także i ne rewir męski. Jeśli chodzi o
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stosunki na rewirze, to będę broniła Zosi Piaseckiej, która 
musiała być bardzo stanowcza i w wielu wypadkach nawet os
tra bo inaczej nie dałaby rady, ale ona była bardzo sprawied
liwa, nikomu krzywdy nie zrobiła. Napozór była bardzo ostra, 
ale ona przecież ryzykowała życiem bardzo wiele razy, nie
raz wspólnie z nią wyciągałam Żydówki, które przychodziły z 
transportu i leżały pód Waschraumem, czekając na to, żeby 
ściemniało i wtedy miały pójść do komory. Jedną taką wyciąg
niętą spotkałam w MalmS, poznałam ją, przywitałam słowami: 
"Jesteś, żyjesz, jakże się cieszę", ale ona udała że mnie 
nie poznała, Pamiętam ten transport Żydówek z Kłajpedy. Łisz 
Liczył 12 tysięcy, wszystkie były rejestrowane, poszły odra
zu na nowy obóz. Niemcy zaangażowali je do kartofli, praca
0 której myśmy marzyły. Poszły tylko raz, potem nie chciały
1 wtedy Ni©mcy wyfenaczali do kopania rowów strzeleckich, 
gdzie one spały pod namiotami, stały w wodzie, nie miały 
możności wysuszenia swoich ubrań ta też ginęły tam jak muchy,, 
Jak poszedł transport Sześćset, to w niedługim czasie przy
wozili wynędzniałą resztę z popękanymi nogami i wogóle na 
wykończeniu. Z transportu tego Foth wyprowadził do komory 
gazowej 38 kobiet ciężarnych.

Wprawdzie rewir kobiecy miał pomieszczenie w końcu 
baraku kobiecego, ale ja zawsze wynalazłam jakiś powód, że
by przedostać się do rewiru męskiego. Na gestapo miałam po
wybijane zęby, ropiały mi, a dentysta był na rewirze męskim, 
Kiedyś dali mi znać że jest skazany i będzie stracony jakiś 
oficer polski, który wogóle nie przyszedł na obóz, siedział 
zdaje się 6 tygodni w bunkrze. Po otrzymaniu tej wiadomości, 
pod pozorem że idę do dentysty, poszłam na rewir męski - 
w gabinecie lekarskim i dentystycznym było takie okienko, 
przez które można było wszystko widzieć. Dostałam się tam 
i widziałam na własne oczy jak Hoppe kłócił się z Chemni- 
tzem, kto będzie go rozstrzeliwał. Chcieli go najpierw po
wiesić ale on oparł się temu mówiąc ^jestem oficerem pols
kim i według prawa międzynarodowego mogą mnie tylko rozstrze
lali wtedy oni we wdóch kłócili się który z nich pierwszy 
będzie strzelał* ten "zaszczyt "przypadł oczywiście Hoppemu
jako komendantowi.

Jeśli chodzi o gazowanie, to oprócz Fotha, gazował 
jeszcze taki Niemiec, którego nie pamiętam nazwiska - był 
ospowaty, wysoki. On wyprobowywał działanie gazu.
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Przyszedł akurat wtedy transport z Warszawy. Oni nie byli 
jeszcze zarejestrowani. Wybrano 40 mężczyzn, postawiono ich 
przed naszymi barakami, jeden z nich oddał mi książeczkę do 
nabożeństwa, którą mam do dziś, mówifę, że jest to jego ksią
żeczka od Komunii £?w., z tym że jeżeli będzie można mu oddać, 
to prosi o przechowanie. Go się z nim stało nie wiem, więcej 
nigdy go nie spotkałam. Tego samego wieczoru, już po apelu, 
po godz.9tej, o zmierzchu, zaczęła się strzelanina. Co się 
okazało - że Niemcy wybrali 40 mężczyzn - starzy więźniowie, 
uprzedzili ich że prowadzą do gazu, wtedy oni zaczęli ucie
kać. Zaczęła się strzelanina, jednak ich pozbierali, zamknę
li w gazkamerze i okazało się, że w ciągu 3 minut ciała całe 
były czarne, poprostu spalone. Wobec tego Niemcy uważali, że 
trzeba oszczędzać na gazie - przenieśli te ciała odrazu do kx 
krematorium i posłali $o drugich 40-tu i wtedy nie wiem, mo
że to właśnie ta druga czterdziestka zaczęła uciekać, już 
nie pamiętam, w każdym razie była ta strzelanina, nawet jeden 
z więźniów był ranny w baraku. Wtedy tej drugiej partii dali 
bardzo małą ilość gazu, ato działo się około 10-tej wieczo
rem. Na drugi dzień gdy przyszli ci, którzy pracowali przy 
gazkammerze o 6-tej rano, zastali jeszcze żywych i takich 
musieli kłaść do pieca. Opowiadał mi to jeden który tam pra
cował. Żydówki też szły do gazu - były to przeważnie te, któ
re wracały z aussenkommando. Tym mówili, że pójdą do szpita
la, do sanatorium i te szły do gazowania i to w gazkamerze.

Ale wracając jeszcze do rewiru kobiecego. Rewir 
kobiecy założony został pod koniec 1941 roku, albo początek 
1942, a ja jeszcze pracowałam wFlickamerze i Zosia pracowa
ła tam też. Pewnego dnia przyszedł Heidel i wskazał na mmie. 
Ja jednak *nie znałam języka niemieckiego'#, gdyż odrazu po 
przyjściu do obozu zorjentowałam się, że na funkcje są wyz
naczane tylko te, które dobrze znają język niemiecki, a ja 
w żadnym razie, za Boga, nie chciałam by- na żadnej funkcji. 
Komedie były z pisaniem listów po niemiecku, bo ja niechcia- 
łam zdradzić smę ze znajomością tego języka. Wtedy też wy
mówiłam smę Heidlowi t^m, że nie znam języka niemieckiego 
i wtedy wybrali Zosię Piasecką, która pochodzi stąd i znała 
perfect język niemiecki. Prosiła mnie o pomoc w urządzeniu 
szpitalika, dawałam jej rady. Urządziło się i bardzo długo 
Zosia była sama, aż bardzo zwiększyła się liczba więźniarek. 
Od samego początku był doktór Jasiński i dr.ŁIirau z Gdańska,
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który później zmarł i to był właśnie jedyny normalny, 
uczciwy pogrzeb w Stutthafiea Pauli zezwolił na ten pog
rzeb dlatego,że jak chodziły słuchy, doktór Mirau uratował 
życie żonie JJaulego, ale czy to była prawda - to nie wiem.

Można jednak powiedzieć, że doktór Mirau powinien 
mieć glorię, bo poświęcił życie dla innych. Panowała wte
dy epidemia biegunki, ludzie marli jak muchy, więc dr0Mi- 
rau wyszukiwał jakichś środków do wyleczenia chorych i 
ustalenia powodów zachorowań i sam smę zaraził.

Pamiętam jak wystawili jego ciało w trumnie przed 
wyjściem przed bramą. Komendantem był wtedy jeszcze Pauli, 
który odszedł ze Stutthofu gdzieś we wrześniu czy paździer
niku 1942 r., a wtedy przyszedł Hoppe, ale Pauli podobno 
też nie był pierwszy, przed nim był bastdzo krótko, jak ja 
przyszłam to już go nie było, ale mówiono że był Miller<> 
Wtedy Hoppe był jakoby zastępcą. Adjutantem był Glass - 
i to adjutantem zarówno Paulego jak i Hoppego. Glass był 
później więziony i jest więziony w Niemczech Zachodnich. 
Wzywali mnie na proces przeciwko niemu, ale odmówiłam, jak 
również na proces przeciwko Liedtkemu, przeciw Hauptowi, 
przeciw drugiemu Knothowi, jak również w tym procesie ma 
być sądzony Glass. Pytano mnie przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych w Szwecji czy zgadzam się stawać jako świa
dek, ale odpowiedziałem że nie chcę, bo zawiodłam się 
na sprawiedliwości niemieckiej.

Wracając do rewiru żeńskiego to po doktorze Mirau 
przyszedł doktór Roszkowski, a potem było lekarzy więcej.
Był między innymi doktór Łoziński, który rzekomo odebrał 
sobie życie, ale to nieprawda - on się zatruł. To było 
już pod koniec naszego pobytu w obozie. Był on bardzo o- 
fiarnym lekarzem, ale nie mógł patrzeć na te wszystkie zbro- 
nie niemieckie. Był on w obozie z synem, który został lau
frem rewirowym i to wiem od jego syna. Znałam tę rodzinę, 
bo właśnie byłam aresztowana u Bronki Łozińskiej, która 
była szwagierką doktora Łozińskiego.

Jeśli o śmiertelność na rewirze kobiecym, to 
tam naprawdę bardzo mały procent umierało, nawet na tyfus. 
Umierały te kobiety, które miały bardzo osłabione serce.
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Była naprzykład pani bchumacher z córką. Umarła ona na 
moich rękach, bo wtedy bjtłam już pielęgniarką.
Umarła także w szpitalu Zosia Krukowska, której angina 
przff*żuciła się na płuca i umarło wiele, wiele jeszcze in- 
nnych, ale ratowane były naprawdę bardzom usilnie.

początkowo byłam pielęgniarką nocną, a Zosia 
siedziała ze mną nieraz do późnych godzin przy ciężko cho
rych i ratowałyśmy im życie.kobiet właśnie tymi zastrzyka
mi kradzionymi z rewiru SS-mańskiego.

Był taki wypadek, że zachorowała matka siedem- 
naściorga dzieci,/była później w Szwecji/, przez dwa Qni 
nie wyczuwałyśmy wcale pulsu, a jednak odratowałyśmy sta- 
rus zkę.
Z Niemców jeden tylko Heidel był lekarzem i Haupt był 
głównym sanitariuszem i Knoth.
Breit natomiast był więźniem, który przyjechał z jakiegoś 
innego obozu wraz z transportem "zielonych 
Prócz Breita przyjechał także Łabądź z Bydgoszczy, syn 
aptekarza, który podpisał listę angedojcz, aby wyjść z 
obozu, choćby do wojska i byle tylko choć parę dni być na 
wolności. Co się z nim stało - nie wiem. Był tam jeszcze 
Szurlej, Kazio, taki wysoki,długi,szczupły, Breit i byli 
dentyści i dwaj, którzy pracowali w Neubau. Był jeszcze 
Niemiec i Polak, podobno kominiarz z Poznańskiego, nazywał 
się Klimczewski czy Klimkowski. Jeden z nich pracował jako 
pomoc lekarzowi dentyście, a drugi jako technik dentystycz
ny.

Zosia Piaseeka była u mnie w Szwecji, pływała wtedy 
jako kucharka na promie"KopernikuH

Najstarszą więźniarką była Szczypińska, która miała 
numer 8 tysigcy. Jeśli chodzi o najwyższe numery widzia
łam więcej niż 117 tysięcy. Szurlejowa już miała numer 
ponad 100 tysięcy.

Ja byłam do końca i pamiętam, że w marcu 1945 roku 
i w kwietniu Stutthof był przeładowany uciekinierami.
Było sporo Rosjanek, które rodziły, więc chodziłyśmy na 
nowy obóz. Na nowym obozie robiłyśmy opatrunki, gdyż w 
ostatnim okresie było tam dużo rannych od bombardowań.
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Proces Hoppego

Zaczęło się od tego, że napisał do mnie p.Seweryn 
Palicki - szukał mnie. Podano mi jego adres z tym, że 
jeśli chcę nawiązać kontakt to mam napisać. Oczywiście 
odpisałam, że jeśli mogę w czymś pomóc to bardzo chętnie 
służę swoją osobą, ale moje możliwości są bardzo skromne, 
a to ze względu na to że jestem chora. Byłam wtedy w sa
natorium płucnym. Otrzymałam bardzo szybko w odpowiedzi 
list, że nie chodzi o pomoc, ale o to, abym zgodziłi się 
zeznawać jako świadek w procesie przeciwko Hoppemu, Heid- 
lowi i Knothowi. Chodziło o Knotha, który pracował w szpi
talu. Ten drugi Knoth jest obecnie w procesie.

Zgodziłam się, ale był moment że chciałam się wy
cofać, jednak znajomi mi powiedzieli: "że prochy tych, 
którzy zginęli nie mogą mówić - więc muszą mówić żywi". 
Byłam wtedy zaitaz po op<racji płjica - byłam bardzo słaba. 
Mimo tego pojechałam do Sztokholmu, do ambasady niemiec
kiej, gdzie przyjechał również doktór Miller czy Meller.
Był bardzo uprzejmy. Ja odnosiłam się do niego źle, bo 
uważałam że to "Szkop ''
Zapytał czy byłam w Stutthofie - na moją twierdzącą od
powiedź, zapytał czym mogę się wykazać, że byłam w obo
zie. Zaczęłam, wzorem przesłuchań w Gestapo, trochę kpić, 
że to chyba odrazu widać i tak dalej.
Dał mi wtedy plik fotografii, abym wybrała z nic^ foto
grafię Hoppego. Odrazu znalazłam - kilka w cywilu, en fa
ce, i z profilu. To samo powtórzyło się z fotografią 
Heidla - wtedy powiedziałam, że chyba nie potrzebuję prze
glądać - miał charakterystyczną szramę na lewym policzku, 
był wysokim blondynem. Kazano mi jednak odnaleźć jego 
fotografię, więc bez wahania wskazałam Heidla. Co do 
Knotha, to nie wiedziałam, o którego chodzi. Byłam przy
gotowana na tego grubego z Kuchni i bekleidungskammer. 
2TecEtnak znalazłam fotografię, chociaż nie tego Knotha, na 
którego byłam przygotowana. 7/tedy dopiero uwierzono mi, 
że byłam w Stutthofie«

Następne pytanie to było jak długo byłam w obozie 
i jaki miałam numer. Wtedy zaczął mnie pytać co mogę powie
dzieć na temat tych trzech.
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Powiedziałam, że bardzo dużo, gdyż pracowałam w Neubau 
i iwele rzeczy widziałam, sprzątając w biurze Politische 
Abteilung. Widziałam wyroki podpisane przez Hoppego. 
Pracując w szpitalu widziałam rozmaite wyczyny Heidla 
i tu także mam dużo dop powiedzenia. Spytano mnie czy 
widziałam jak Hoppe kogoś zamordował lub nad kimś się 
znęcał. Odpowiedziałam, że to nie było trudno, bo działo 
sig to codziennie. Mówiłam o powieszeniu tego Rosjanina 
w obozie, o tem jak będąc w rewirze u dentysty widziałam 
rozstrzelanie jednego polskiego oficera, który siedział 
sześć do ośmiu tygodni w bunkrze, a wtedy widziałam i 
słyszałam kłótnię Hoppego z Chemnitzem o to kto będzie 
pierwszy strzelał - pierwszy strzelał Hoppe, a potem 
poprawiał Chemnitz.
Powiedziałam także o tym, jak z góry z Neubau widzia

łam prowadzonych skazańców, których potem wieszali, -
Wszystko to opowiedziałam w pierwszym zezna

niu, które trwało okło dwóch godzin.
To przesłuchane w ambasadzie w Sztokholmie było w począt 
kach czerwca, a w listopadzie zostałam wezwana przez szwe 
dzką policję, aby czemprędzej wyrobić wizę wjazdową do 
Zachodnich Niemiec;, bo za trzy dni jest proces w Bochum. 
Byłam bardzo osłabiona po amputacji płuca i zarządałam 
samolotu. W ciągu trzech kwadransów miałam załatwiony 
bilet do Dusseldorfu i naturalnie i wizą. Policja szwedz
ka odwiozła mnie do domu własnym samochodem. Dostałam 
prawie 1000 koron na rękę od wice-konsula w Halmstadt, 
z tym, że suma ta była "do wyliczenia". Naturalnie po 
przyjeździe do Bochum kazałam się zawieźć do najlepszego 
hotelu - uważałam że należy mi się to"za Stutthofdos
tałam pierwszorzędny apartament, który kosztował 50 mrk 
dziennie, ale za to był ze wszystkimi wygodami. Tego 
samego dnia poszłam zobaczyć gdzie jest sąd - chciałam 
również zobaczyć resztę Sztuthowian - świadków. 
Wiedziałam, że pan Seweryn Palicki i pan Bolesław Janio— 
rek będą napewno i będą również inni o których nie wie
działam.
JMastępnego dnia pojechałam taksówką wcześniej, chodziłam 
po rozmaitych korytarzach w kółeczko - siedzi iYaniorek, 
już gęba uśmiechnięta — "Pani Zaleska, doczekaliśmy się, 
Jak to dobrze!**
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Pyta się co kto wie! Odpowiedziałam, że mu nic nie powiem. 
Zobaczymy co będzie.

Wezwali najpierw p.Waniorka. Potem p.Lisika i 
p.Seweryna Palickiego. Był również Szurlej. Potem wchodzę

*ja„ - Z miejsca za^ządałam krzesełka, zdziwili się bo wy
glądałam bardzo dobrze, ważyłam 74 kg -po te^ operacji i 
byłam pełnokrwista, to był 1955 rok. Wyjaśniłam, że jestem 
po amputacji płuca i nie mogę stad. Za^ządałam rówhież 
tłumacza bo przecież łatwiej odpowiadać jak się człowiek 
namyśli, a znając język niemiecki, zanim tłumacz przetłu
maczy Ao już człowiek wie co ma mówić.

Mówiłam po polsku, ale jak się bardzo zdenerwowałam 
przeszłam na czystą niemczyznę. Sędziowie zdziwili się, 
dlaczego zarżądałam tłumacza, na co odpowiedziałam, że 
mieszkam już tak długo w Szwecji i dlatego plączę te dwa 
języki.

Pierwsze moje wrażenie, gdy weszłam na salę, zoba
czyłam odrazu po lewej stronie siedzącego Hoppego, Heidla 
nie było. Hoppe nic się nie zmienił, absolutnie ten sam, 
w cywilnym ubraniu, przystojny, patrzy-ł na mnie wilkiem 
tak samo jak dawnieje Knoth z miejsca mnie poznał, uśmie
chnął się nawet.

To był listopad 27-my lub 28-my, rok 1955<>
Hoppe bezczelnie poprostu patrzał na mnie, nie odwaraca- 
jąc ani na chwilę oczu.
Sędzia zapytał czy ja znam oskarżonych - odpowiedziałam, 
że tak i wskazałam - to jest Eoppe a to jest Knoth„ Kie 
dodałam, broń Boże, ani żaden komendant, ani s c harf tir er, 
tylko poprostu Hoppe. I zapytałam gdzie Heidel. Zmieszali 
się troszeczkę, a ja powiedziałem, że występuję przede 
wszystkiem przeciw Heidlowi, bo to nie lekarz, jeśli zabi
jał a przecież składał przysięgę ratowania życia ludzkiego. 
Po tym moim powiedzeniu nastąpiła pewna konsternacja, ale 
natychmiast zareplikowali, że w tym wypadku to oni mnie 
będą pytać, a nie ja ich„ Odpowiedziałam : dobrze, ale 
wobec tego to ja nastawię się tak jak nastawiałam się 
w Gestapo0

J Zaczęło się,- 'Go Pani wie o zbrodniach p.Hoppe-
*? * *gor
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"O zbrodniach Hoppego wiem bardzo wiele".- odpowie
działam, a że już przedtem sobie poprzypominałam wiele, 
zresztą miałam różne wycinki z gazet, o procesie Kejera 
i innych, więc to przypomniało mi bardzo dużo faktów.

Nie mówiłam datami, ale latami i okresami roku. 
Na to Hoppe wstaje i powiada: "Proszę jej nie wierzyć, 
bo Polacy wszyscy kłamią, i ja jej nie znam, ja jej nig
dy nie widziałem w Stutthofie ".

No to wtedy ja ~Co! przez półtora roku pan mnie 
dziesięć razy dziennie spotykał na korytarzu w Neubau.
A kto panu kąpał psa, którego pan szczuł na pasiaki, a 
mnie pies lizał, a nie ugryzł. Czy pan to przypomina so
bie? to byłam ja; - kto panu sprzątał pana trzy pokoje, 
jak nie ja T

-"Nie, to była Ursul Glowaki'- 
*To nie była żadna Ursul Glowaki, tylko Urszu

la Głowacka"- odpowiedziałem.
On mnie pyta "Kto był wtedy kapową w Neubau?'-

- ja na to : Pani Anna Szczypińska najpierw, a potem pa
ni Sofia Jackowiak.-

Wtedy sędzia zwrócił mu m ragę, że to nie on po
winien pytać mnie, na to są oni i prokurator.
Ale Hoppe nie zwracając na sędziów uwagi ciągle zaprzecza 
że mnie nie zna i że ja w Neubau nie pracowałam.

Trzeba zaznaczyć, że na sali po lewej stronie 
była tablica. Po jednej stronie tej tablicy był naryso
wany plan Stutthofu, a po drugiej plan Neubau, pierwsze
go i drugiego piętra i właśnie ten plan lMeubau był odwró
cony.

Więc gdy Hoppe zaprzeczał temu jakobym ja pra
cowała w Neubau - to sędzia zwrócił się do mnie: może 
pani nam pokaże gdzie były apartamenta komendanta Hoppe
go. Ja mówię Hoppego, opuściłam naturalnie komendanta,
- pokazuję "tu , ala tu jest błąd, tu powinno być okno, 
którego tu nie ma. Tu tych drzwi nie było. Wtedy oni spój 
rżeli po sobie i jeden z nich powiedział 'dziękuję bar
dzo Ja jednak nie zwracając na to uwagi pokazuję da
lej. Tu były gościnne pokoje, tu ten, tu ten i tak dalej.
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Pokolei pokazuję i wreszcie - a tu, na tym oknie, to 
kiedyś ukradłam im "mahandra ". To był Ko wy Rok, ukrad
łam, - i była awantury, a myśmy wypiły. A zresztą o tym 
fakcie to chyba Zosia Wam opowiadała.

No i potem speszył się trochę Hoppe, ale tylko 
trochę. Doszło do tego, że zapytano mnie, czy ja rzeczy
wiście widziałam podpisane przez niego wyroki śmierci, bo 
temu Hoppe zaprzecza, że on żadnych wyroków śmierci nie 
podpisywał i nikogo nie stracił.

Ha to ja: Go I - nie podpisywał ! - to Hoppe
zarzuca mi kłamstwo, a ja udowodnię, że ja podpis jego/widziałam na wyrokach śmierci. Proszę o kawałek papieru 
i ołówek.*

Hoppe miał charakterystyczny podpis / nie wiem, 
czy sobie przypominacie/.

Było najpierw 0 - kropka i takie duże H, potem 
p jedno, drugie p mniejsze troszeczkę i wszystko to pod
ciągnięte.

Zamknęłam oczy i z zamkniętymi oczami napisałam 
to wszystko, podeszłam do sędziego i podałam mu mówiąc: 
Proszę - to nie jest fałszowanie jego podpisu, ale tak 
jak ja sobie to upamiętniłam, to jest odtworzenie podpi
su, który ja widziałam na wyrokach śmierci.-

I tak ta katteczka przeszła przez ręce wszyst
kich sędziów, a wreszcie adwokat Hoppego podał ją jemu. 
Wtedy Hoppe zrobił się blady, był przerażony i od tej po
ry nie podniósł oczu, miał je cały czas spuszczone.

Jeśli chodzi o Knotha, to ja nie wiedziałam o 
żadnych jego przestępstwach, bo on miał z nami bardzo ma
ło do czynienia - proszki czasem nasypywał, czasem przy
szedł na rewir kobiecy i spytał czy nie potrzebujemy ja
kichś lekarstw. Co robił na męskim rewirze - tego nie 
wiem, więc nie mogłam powiedzieć.

Wtedy kazali mi usiąść sobie i przysłuchiwać 
się co inni będą zeznawać. Po mnie przyszedł Szurlej. 
Zaczął opowiadać o Hoppem, ale też spytał - gdżie jest 
Heidel?.
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Szurleja przedewszystkiem pytali o szesnastkę i o tru
piarnię, bo on rzekomo był na szesnastce. On opowiadał
o różnych nibyto sekcjach, przeprowadzanych przez dok
tora Heidla. W tym to baraku szesnastym, po prawej stro
nie od wejścia była sala dla chorych, a potem była sala 
sekcyjcyjna, która miała lukę, w którą wrzucali trupy 
odrazu do trupiarni i że Szurlej zrobił sobie dziurkę 
w ścianie i wszystko to widział.

Widziałj że Heidel krajał żywych /prawie tru
pów/. Zapytano Szurleja, czy to prawda, czy to jest moż
liwe. Odpowiedział na to, że może przysięgać że to jest 
prawda. Wiercili jemu dziurę w głowie, aby dokładnie po
wiedział jak to mogło być z tą dziurką przez którą to 
wszytko widział. Więę on wreszcie zdenerwował się, wziął 
kawałek papieru wyciął dziurkę i dał im ten papier mówiąc 
“'proszę sobie przyłożyć do oka i będziecie widzieć, - 
a ja właśnie przez taką maleńką dziurkę widziałem całą 

salę. "
Wtedy wreszcie dali mu spokój z tą dziurką.
Zeznawał dość długo. Wziął też tłumacza. Był bar

dzo zdenerwowany, on wogóle jest nerwowy, zreumatyzmowa- 
ny, poprostu niemal cały trząsł się.

Hoppe po moim zeznaniu nie odzywał się już ani 
słówkiem.I zdaje mi się, że Szurlej ostatni zeznawał w 
tym procesie.

Potem była przerwa, czy też było tego dnia zakoń
czone przesłuchiwania wyznaczone na ten dzień.
W tym dniu więcej świadków nie przesłuchiwano. Wyszliśmy 
na korytarz. Podszedł do mnie sędzia i powiedział: pani 
zeznanie było bardzo dobre. Proszę jeszcze przejść ze 
mną i powiedzieć mi co pani mogłaby powiedzieć o zbrod
niach Heidla. Więc wtedy zapytałam czy pan sędzia zechce 
mi łaskawie powiedzieć gdzie jest Heidel. - Ila to mi od
powiedział - ''Heidel nie żyje. Odebrał sobie życie w 
więzieniu"- zapytałam "dawno?", na co otrzymałam odpo
wiedź, że trzy dni temu.

Zdziwiłam się dlaczego? przecież to był lekarz, 
to był oficer - czyżby on stchórzył? - a sędzia mi na to: 

"Prawdopodobnie nie miał odwagi stanąć oko w 
oko ze świadkami zbrodni po przejrzeniu poprzednich zez- 
znań świadków.
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W poprzednich swoich zeznaniach, spisywanych jeszcze w 
Szwecji podałam wiele faktów o zbrodniach Heidla.

Między innymi podałam fakt zamordowania niemow
lęcia, z którym przyszła do Heidla więźniarka, prosząc
o poradę gdyż synek jej miał pęcherzycę. Heidel był 
wściekły. Podobno, po ożenku życzył sobie mieć syna, a 
tymczasem urodzi&ła się dziewczynka. To też widząc syn
ka więźniarki, która przyszła z chorym synkiem, zareago
wał w ten sposób, że chwycił dziecko za nóżki i rozbił 
mu główkę. To była "rada lekarza "dla chorego dziecka.

Sędziwie sprawdzili, że Heidlowi urodziła się 
rzeczywiście pierwsza córka. Musiałam dokładnie określió 
kiedy był jego ślub, jakie były z tym historie w Neubau. 
Wszystko się dokładnie zgadzało.

Mówiłam też, że widziałam jak Heidel robił oso
biście zastrzyk śmierci tej Rosjance, która wyskoczyła 
na druty. On sam osobiście dawał ten zastrzyk śmierci. 
Najpierw kazał zrobić zastrzyk Zosi, ale ona nie zgodzi
ła się i odeszła. Ja wtedy leżałam w szpitaliku - byłam 
chora. Heidel nie liczył się z obecnością chorych i 
w naszych oczach zrobił ten zastrzyk.

Potem mówiłam dużo o Liedtkem, który obecnie 
jest w więzieniu, zamknięty. On był szefem politycznego 
biura. Ten jest we Frankfurcie.

Mieli na tym procesie sądzić również Glassa, 
ale go nie przyprowadzili nie wiem dlaczego, bo miał 
prawdopodobnie być.
Gdzieś chorował, tak, że nie stawił się na proces.
Był on mały, łysy i z takim orlim nosem*
On był Hauptscharffórerem.

Selonki i Klifotha, którzy mieli być świadka
mi na tym procesie nikt z nas nie widział.

W tym dniu, w którym ja zeznawałam, było nas 
Zq Szwecji pięcioro Polaków - czterech mężczyzn i ja.

Była wezwana również Celina Czarkowska, ale 
ona nie mogła sobie nic przypomnieć, dlatego że ona 
przeważnie była w rewierze. Była chora na gruźlicę, 
więc oprócz Heidla, którego słabo pamiętała więcej nie 
mogła o nikim powiedzieć.
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O Innych świadkach nic nie wiem.
Żadnych świadków obrony nie widziałam.

Było na procesie bardzo dużo ciekawych, przeważ
nie Niemców z Innych obozów, byłych więźniów.
Podchodzili do nas, gratulowali nam, że my tak odważnie, 
prosto w oczy mówiliśmy o sądzonych.
Bywali na Innych procesach, gdzie wyczuwało się, że 
byli więźniowie mieli jeszcze "pewnego stracha" przed 
dawnymi władzami obozowymi.

Ja sędziemu opowiadając to wszystko, stwierdzi
łam że jestem pełna satysfakcji, bo przecież ja kiedyś 
byłam za kratkami I w obozie, a oni byli wolnymi i mal
tretowali nas. A teraz losy się zmieniły i być może ja 
ich jeszcze przeżyję.

Sędziowie gdy przekonali się, że mówimy praw
dę, kiedy naprzykład opowiadałam dokładnie różne fakty, 
ustosunkowali się do nas przychylnie, można nawet powie
dzieć, że bardzo dobrze.
W tej sprawie mieli ponad trzystu świadków do przesłucha
nia, ale nas Poaków ze Szwecji było tylko pięcioro.
Z Polski nie było nikogo.
Uie wiem czy był ktoś z Norwegów lub Duńczyków.
Było podobno bardzo dużo Niemców i Polaków, byłych więź
niów Stutthofu, którzy mieszkają w Niemczech Zachodnich,, 

Jeśli chodzi o podejście sędziów do tej spra
wy, to wyglądało na to, że początkowo chcieli załagodzić 
tę sprawę.

Przypuszczam, że Niemcy nie wezwali świadków a 
Polski, bojąc się że Polska może zażądać wydania Hoppego, 
a przecież w Niemczech Zachodnich zniesiona została kara 
śmierci.

Tam w Bochum wyrok był bardzo łagodny.
Z zaprenumerowanych gazet niemieckich dowiedziałam się 
że żona Hoppego i dzieci jego dostali pełną emeryturę 
starszego oficera i ta emerytura miała być Im wypłacana 
do czasu kiedy Hoppe będzie zwolniony.

Palicki i Waniorek mogą jeszcze więcej powiedzieć, 
a ja mam wycinki z gazet szwedzkich z tego okresu, prze
tłumaczę je na język polski I unogę przysłać przetłumaczo
ne artykuły. r-s. > n
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Sprawa odszkodowań.

Sprawa odszkodowań jest dość trudna, ale jednak wypłaca
ją rozmaite odszkodowania.

Starałam się o odszkodowanie "za utraconą wol
ność"- odrzucono mi tę sprawę. Staram się więc już i to 
długo, o odszkodowanie za utracone zdrowie. Mam przecież 
amputowane jedno płuco. Pokazywałam wszystkie klisze - 
prześwietlenia. W G<3teborgu był lekarz "zaufany " , zapła
cono mi podróż, tam był ten lekarz Niemiec, który stwier
dził, że był tylko w Hitlerjugend, a jego ojciec' był wię
ziony w obozie. Wtedy zapytał go z jakim winkiem był je
go ojciec - czy z zielonym? - odpowiedział że z czerwonym. 
Pokazałam mu kolejne prześwietlenia od 1953 roku - dał mi 
70 % utraty zdrowia. Dziwił się bardzo, że mogłam przyje
chać w tym stanie zdrowia. Odpowiedziełam mu na to, że 
przeszłam obóz, więc nauczałam się być mocniejsza niż 
jestem w istocie.
Przekazał mnie do innego lekarza, na szczęście Duńczyka, 
który podszedł do mnie bardzo serdecznie i bardzo po lu
dzku.

Otrzymałam wykaz co mi może przysługiwać za utratę 
zdror.la. W sumie miało to wypaść coś 18 tysięcy marek i 
stała renta po 140 marek miesięcznie.

Sprawę odszkodowania prowadzę jeszcze, właściwie 
prowadzi ją adwokatka z Dusseldorfu. Obecnie miałam ostat
nią od niej wiadomoś-, że jeśli udowodnię, że mój mąż 
miał wyższe wykształcenie to zostanę zaliczona do wyż
szej kategorii i wtedy dostanę dużo większe odszkodowanie. 
Ogólnie biorąc Niemcy stawiają różne przeszkody szczegól
nie Polakom, którym najchętniej woleliby nic nie wypłacać.

U
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Byli więźniowie Stutthofu zamieszkali w Szwec.ii.

Są to:
Marian Jankowski - pracował u szoferów - nie lubi mówió

na temat obozu, nawet nie starał się
o odszkodowanie z Niemiec. Zamieszkuje 
w Halmstadt.

Brzeziński - mieszka w Sztokholmie
Włodzimierz Lisik mieszka w Malmo
Józef lub Władysław Potarzyński
Bolesław Waniorek
Palicki Seweryn mieszka na północy Szwecji, był świad

kiem na procesie Hoppego
Józef Szurlej mieszka w G5°teborgu - był sanitariuszem

ostatnio ciężko chorował psychicznie,,
Wanda Sokolnicka mieszka pod Boros
Paszczuk dokładnie nie znany adres.

s c 4 a ^ > i  ,  r
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Ewakuacja drogą morską opisana przez b.więźniarkę 
Marię Pitera - Łaleską /Nr ob. 12319/ w liście do 
współwięźniarki Walerii Felchnerowskiej /Nr ob. 17450/.

Felchnerowska : Marysia Pitera zostawiła dokładny, pisany 
na gorąco obraz ewakuacji . Ja byłam z autorką w tej samej 
grupie ewakuacyjnej, ale w tym CŁasie przechodziłam t^fus, a 
po wyzdrowieniu byłam tak słaba, że nie mogłam widźieć tego 
wszystkiego, cd ona mogła widzieć.

"Dwa tygodnie makabrycznej podróży”.
"Żegnaj Stutthofie!" - bramy obozu otwarte, ale niestety 

nie na wolność, bo konwój dookoła. Pociąg długi, wagony towa
rowe wypełnione po brzegi ludźmi, szkieletami, chorymi, którzy 
ledwatie poruszać się mogą na własnych nogach i ciężko chorymi, 
którzy w wysokiej temperaturze są transportowani i jadą w nie
znane, tak samo jak ludzie zdrowi. Kobiet jest stosunkowo nie
wiele bo 140, w tym 61 chorych ; mężczyzn ok. 700.Już się ściem
niło a pociąg wciąż jeszcze stał na torach. Warkot zbliżających 
się samolotów zapowiadał nalot. I istotnie, po chwili

przecudne snopy rakiet rozdarły ciemności a ciszę 
przecięły huki bomb spadających gdzieś niedaleko. W wagonach 
przerwano rozmowy. Słychać było tylko ciche jęki chorych, uło
żonych w zbyt niewygodnych pozycjach - rzadko znalazło się miej
sce leżące. Wreszcie szarpnięcie jedno, drugie ... i ruszyliś
my. Krótkie westchnienie do Boga i prośbą o pomoc i opiefcę.
Zanim pociąg sformułowano i przetoczono na główny tor upłynę
ło przeszło dwie godziny, aż ruszyliśmy. Noc była cudna ; księ
życ wytoczył się na ciemnoszafirowe niebo i ciekawie zaglądał
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do wnętrz wygonów przez okratowane okienko. "Po co zaglądasz, 
ciekawski ? Przecież już nie raz widziałeś nas w naszej nędzy. 
Po co swoim czystym blaskiem razisz nasze oczy ?" Pociąg skrę
cił, księżyc ześlizgnął się z okienka, a ciężko chora spieczo
nymi ustami prosiła "Pić!" Trudno się przecisnąć z butelką wo
dy do chorej żonglując w ciemnościach między skurczonymi noga
mi siedzących na podłodze wagonu. Miarowy stuk kół sennie na
strajał, choć myśli tłukły się pod czaszką w niepewności głu
chej : "Dokąd nas wywożą ?" Różne krążą pogłoski ; jedni mówią 
żer ze względu na bliskość frontu rosyjskiego chcą nas wywieźć 
gdzieś w bezpieczne miejsce. Inni'znów, że likwidują obóz. To 
było jasne, bo już począwszy od stycznia były transporty, o 
których chodziły najczęściej bardzo mętne wieści. To znów, że 
transport ten ze względu na przewagę chorych jest przeznaczony 
na wykończenie, że po prostu załadują wszystkich na stary sta
tek, wypłyną na pełne morze i zatopią. Ale gdzie była prawda z nas narazie
nikt nie wiedział. I nikt też nie wiedział jak długo będzie 
trwać ta podróż.

Pierwszy przystanek - StBgen. Widać znieszczonie zabudowa* 
nia gospodarcze i w wielu miejscach zgliszcza jeszcze tleją
ce. Wieś zdaje się jakby wymarła. Nigdzie nie widać ludzi, 
nawet nie odzywają aię psy. Pociąg stanął, a po chwili znów 
nalot - bomby fosforowe padają bardzo blisko pociągu, ogień 
całymi płachtami rozlewa się dookoła. Palą się budynki? jas
no jak w dzień, ale pociąg nie tknięty. Gdzieś daleko słychać 
detonacje, nie rzadko terkocze karabin maszynowy, więc na-dzie 
ja:_może Rosjanie wiedzą o naszym transporcie, może nas odbi? 
ją. Dziecinne pomysły ! Pociąg rusza. Jedziemy wprzód i znów 
się cofamy, i znów jedziemy. Powieki kleją się do snu. Chłód 
poranka daje się we znaki, ale trzeba czuwać i pamiętać nie o 
sobie, bo chorym wciąż caegoś potrzeba. 0 białym dniu zatrzy-
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maliśmy się nad Wisłą w Nickelswalde. Kto mógł, kto był zdro
wy wyszedł z pociągu wyprostować kości. Wisła, jakby nie wi
dząc tej przeokropnej nędzy ludzkiej spokojnie płynęła szep
cząc odwieczną pieśtf o sławie polskich rycerzy, a może o bo
haterskich czynach powstańców Stolicy, a może o nas, o naszych 
rodakach, których krew spłyhęła jej wodami a ciała otuliła 
■ pieszczotliwie falami. Na przeciwległym brzegu widać jakieś 
budynki, ale też robią wrażenie jakby nikt tam już nie miesz
kał. Na prawym brzegu, w dół, jak okiem sięgnąć tabuny koni 
wynędzniałych pasących się na skąpej jeszcze runi. Na wałach 
gdzie niegdzie posterunki - pilnują by nie uciekły ich ofiary. 
0, naiwni, gdzie uciekać ? Przecież wszeędzie spotkamy się z 
wami, bo ten maleńki skrawek, na którym się jeszcze swobodnie 
poruszać możecie jest tak usiany wojskiem, policją i gestapor 
że co 100 m. można się natknąć na jedno z takich indywiduów! 
i usłyszeć : "dokąd ?" albo coś w tym rodzaju. Zmęczenie i 
głód coraz bardziej zaczęły dokuczać, ale nie khżhh ma nadziei 
że coś dostaniemy. Rożnie ćłi maleńkie ogniska by przy ich og
niu trochę się rozgrzać i zagotować wody. Okazało się, że jest 
zabitych kilka koni i że można dostać mięso. Rzuciła się głod
na gromada i z radością poprzynosili kawałaki mięsa. Dziwnie 
wyglądało całe błonie nad brzegiem Wisły upstrzone kocami za
wieszonymi na palikach i słaniającymi przed ostrym wiatrem. 
Ogniska obstawione najprzeróżniejszego rodzaju kubkami i menaż
kami pełnymi końskiego mięsa. Tylko ciężko chorzy pozostali w 
wagonach, których trzy razy przenoszono z wagonu do wagonu. 
Noszy nie było i dużo trudu kosztowało nim się zdołało wytłu
maczyć władzom, że jednak chorzy i ranni po nalotach w lagrze 
nie mogą leżeć na wilgotnej ziemi, na wietrze i deszczu. Wago
nów jednak dali bardzo mało, tak że niektórzy* a zwłaszcza męż
czyźni nie mogli się zmieścić i część chorych pozostała pod go-
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łym niebem. Z pozamykanych wagonów słychać było okropne jęki, 
wołania o pomoc i ratunek, stukania i dopraszanie się aby ot
worzyć. Ale nikomu nie było wolno zbliżyć się,otworzyć wagon 
i podać choć trochę wody. Warta chodziła i po prostu odpędza
ła tych, którzy chcieli nieść pomoc. Wieczorem nadjechał po
ciąg z rannymi żołnierzami niemieckimi. Jęki rannych pomiesza
ły się z jękami naszych chorych. Deszcz i chłodny wiatr siekł 
skulonych pod kocem, leżących na mokrej ziemi. Nie było przy 
czym się rozgrzać, bo wszystkie ogniska pozalewano. Na pyta-

O<0nie kiedy pojedziemy dalej odpowiadano nam, że o 23“  będzie 
statek i należy przygotować wszystkich chorych bo oni pierwsi 
będą ładowani. Rozpoczęła się druga z rzędu noc spędziona w ar- 
c.y niewygodnej pozycji. Nie było też pewności czy istotnie sta
tek będzie tej nocy. Koło północy przybił, do brzegu statek, na 
który przeniesiono rannych żołnierzy, a dla nas była przezna
czona barka długości ok. 30-40 m., szerokości 5-6-m,, wysokoś
ci 2,5 m. - stara, zniszczona, w której dawniej przewożono zbo
że, ze śladami i uszkodzeniami od pocisków. Z trzaskiem odsu
nięto drzwi wagonów i wśród jęków zaczęto wynosić chorych, skła 
dano ich nad samym brzegiem, tuż koło barki. Przerzucono deskę 
jako pomost i zaczęto ładować. Przez odsuniętą z góry lukę wrzu 
cano kolejno każdego z chorych nie zwracając uwagi na to, że 
jest wysoko, że ktoś w takim upadku złamie sobie rękę czy nogę, 
że rozbije głowę, potłucze czy że spadnie na poprzednio tam 
wrzuconego. Wśród przeraźliwych jęków, krzyków,napędzania od
bywało się w pośpiechu ładowanie. Było nam już wszystko jedno-
- czy zginąć teraz czy pójść na dno w tej pływającej trumnie.
Z kobietami obeszły się te bestie trochę łaskawiej, bo do lu
ki wpuszczono drabinę, po której spuszczano w dół jak na sa
neczkach chore owinięte kocem, najczęściej głową na dół. Oddział 
szpitala żeńskiego i męśŁiego był zaopatrzony staraniem sani-
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tariuszek - naturalnie Polek - i sanitariuszy w małe aptecz
ki, ale tych nie pozwolono mam zabrać, bo stwierdzono, że 
nam tych lekarstw ani materiałów opatrunkowych nie potrzeba. 
Miła perspektywa ! Więc jednak pójdziemy na dno!... Pozasu- 
wano luki. W sąsiedztwie gdzie byli mężczyźni słychać było 
ciągłe jęki. Powoli powietrze w przedziałach było tak dusz
ne, że trudno było oddychać. Żadnego okna; żeby chociaż zos
tawili małą szparę w luce. Pragnienie zaczęło dokuczać, ale
o tym, żeby dostać wody do picia nie mogło być mowy. Bo trud
no przejść między leżącymi pokotem na zmierzwionej słomie cia
łami w takich ciemnościach, wdrapać się bez drabiny po prosto
padłej ścianie, odsunąć deskę z luki by się wydostać na dach 
barki, gdżie było wątpliwym dostać wodę. Efcka holowana przez 
stateczek dopłynęła szczęśliwie do Helu.

Był to dzień 29 kwietnia - pierwszy dzień naszej niezwyk
łej podróży w barce - trumnie w nieznane. Na Helu marynarze 
ze stojącego obok statku dostarczyli nam kilka wiader wody.
To wystarczyło jedynie do ugaszenia pragnienia tylko chorym. 
Znów posypały się pytania : czy tę barką jedziemy dalej, czy 
dadzą bam coś do jedzenia i picia, czy długo pojedziemy i do
kąd. I znów przeróżne były odpowiedzi - że pewnie przeładują 
nas na statek Czerwonego Krzyża, że narazie nie obiecują nam 
nic do jedzenia, bo my sami wybierając się na transport po
winniśmy pomyśleć o zaopatrzeniu się w zapas żywności cho
ciaż na trzy dni. 0 naiwni, kto może myśleć o zapasach w lag
rze, gdżie już od stycznia nikt nie dostawał paczek z domu, 
w z porcji wydzielanych trudno było coś zaoszczędzić. Jak dłu 
go i dokąd jedziemy nikt nie umiał nam odpowiedzieć. Wielu 
było takich, że próbowali się oburzać, ale większość była zu
pełnie zobojętniała - było nam wszystko jedno co z nami zro-V
bią i dokąd wywiozą. Około 1500 przymocowano barkę do parowca
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i wypłynęliśmy na pełne morze. Oczywiście nie przeładowani na 
inny statek. Za barką na długiej linie płynął kuter rybacki, 
na którym był komendant transportu. Morze było spokojne jak 
rzadko. Coraz bardziej maleje półwysep Helu. 0, jak inaczej 
wyglądał on dawniej 1.Na pierwszym planie widać zatopiony sta
tek sterczący połową kadłuba, dalej ruiny budynków i przetrze
biony las. Smutny to widok, bo dał nam obraz naszej ukochanej 
ziemi nie widzianej przez nas tyle lat, przez którą przeszli 
nasi gnębiciele - tfajeźdźcy. Bólem ścisnęło się serce, zapano
wał jakiś dziwny żal i tęsknota i wzrosła nienawiść do tych, 
którzy zabrali nasze ziemie, wyniszczyli mienie, zabrali wol
ność, wydarli ojczyznę, dla której chcemy żyć. Lecz przyszły 
refleksje : Żyć ? Przecież to jasne, że w tej trumnie zginiemy 
bez^wyroku, bez śladu na dnie morza. Może za godzinę albo naj
dalej jutro. Ktoś przyniósł wiadomość, że mamy wylądować na 
Bornholm, że ze względu na to, że są chorzy będziemy oddziele
ni w specjalnym dla nas obozie, itd. Więc znów nadzieja : może 
jednak dopłyniemy ? Mija pierwsza noc na pełnym morzu. Ka da
chu barki jakiś dziwny ruch, słychać krzyki nawołujące do poś
piechu jednego z konwojentów, jakieś krótkie liczenie : rat, 
dwa, trzy... i znów naglenie, wyzwiska i przekleństwa. Co to 
jest ? To był pogrzeb tych, którzy pomarli w pierwszej dobie 
naszej podróży morskiej. A było ich pięćdziesięciu. Pragnie
nie stawał© się nie do zniesienia ; pijemy morską wodę, która 
jeszcze bardziej pobudzała pragnienie. Zaduch w lukach był tak 
okropny, że trudno opisać. Coraz częściej słyszało się :"Jestem 
taka głodna. Czy nie macie chociaż skórki chleba ?". 0 Boże, 
jakie to straszne kiedy się nie może pomóc, poratować chociaż 
tych najsłabszych. Niektóre kobiety miały w swoich"zapasach" 
trochę kaszki mannęj, którą gotowałyśmy dla chorych na morskiej 
wodzie w kuchence. Nieraz udało się zdobyć od konwojujących 
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trochę kawy - też słonej, którą słodziłyśmy i podawałyśmy cho
rym.

W trzecim dniu naszej morskiej podróży skoczył do wody zdrfi- 
wy mężczyzna i płynąc dawał kilkakrotnie znak ręką jakby po
żegnania. Na nasze wołanie "człowiek za burtą!" rzucono z kut
ra koło ratunkowe. Spokojnie podpłynął do koła, chwycił je, i 
widaó było, że nie czuje żadnego lęku. Zatrzymaliśmy się, od- 
cumowano kontrtorpedowiec, który cofnął się na ratunek. Już 
nie widzieliśmy czy go wyłowiono, ale prawdopodobnie tak, bo 
po kilku godzinach zabroniono nam wychodzić na barkę.
Rozpędzano wszystkich do luk i znów zaczął się ruciz na dachu. 
Trudno było oddychać w mrocznej i dusznej luce. Stanęłam więc 
na drabinie, którą pewnie zostawiono przez zapomnienie i tyl
ko głowę wychyliłam, kiedy zobaczyłam okropny widok : pogrzeb 
żywych i umarłych. Tak, to prawda - żywych. Ludzi nagich - 
prawdopodobnie dlatego, gdyby morze ich wyrzuciło na brzeg że
by nie można było rozpoznać że są z lagru. Trzymając za ręce 
i nogi na komendę:"raz...dwa...trzy " rozbujane ciała rzucano 
do wody. Widziałam broniącego się przy rozbieraniu, wprawdzie 
bardzo słabo ale jeszcze żywego człowieka, którego wyciągnęli 
z ldki . Po paru ogłuszających uderzeniach i kopniakach rozbu
jali i rzucili. Ale człowiek ten jeszcze płynął i wołał - po
tem siły go opuściły. Nie ma kary na tych łotrów ! Dłużęjnie 
mogłam patrzeć na tę zbrodnię. Zeszłam na dół i zwinęłam jesz
cze jedną nić na kłębek zbrodni, z którego powoli rozwinę wszyst 
ko to co widziałam i przeszłam.

Dzień w dzień powtarzały się ruch na dachu barki. Wiadomo by
ło co to znaczy, bo ludzie umierali z pragnieniar głodu, z bra
ku lekarstw i opieki w chorobie. Od chwili, kiedy znaleźliśmy 
się na barce przez cały czas podróży do Flentzburga nie dosta
liśmy nic do jedzenia ani wody. Podróż trwała od 27 kwietnia
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do 3 maja włącznie. Parę dni przed dobiciem do brzegu we 
Flentzburgu przeżyliśmy straszną noc. Morze było spokojne i 
nasza holowana barka lekko pruła toń Bałtyku. Noc zapowiada
ła się cicho i wszyscy jak mogli poukładali się do spoczynku. 
Wcisnęłam się na dach barki w kącik koło zwoju lin i cieszy
łam się, że nie muszę być w dusznej i natłoczonej luce. Sen 
i zmęczenie owładnęło mną i usnęłam skurczona. Obudziły mnie 
huki gdzieś niedaleko. Prześliczne snopy rakiet rozsypujących 
się wkoło wydały mi się jakimś dziwnym snem. Przekonałam się, 
że stoimy w miejscu, a jak okiem sięgnąć widać okręty wojenne
i łodzie podwodne niemieckie. Warkotusamolotów nie słychać, 
ale rozsypujące się rakiety i eksplozje były wystarczająco wy
raźnym wskaźnikiem, że to nalot na morzu. Coraz więcej rakiet
i coraz bliższe eksplozje. Widziałam na horyzoncie palący się 
statek. Pomyślałam o naszym losie. Co się stać może za chwi
lę ? Przecież ta łupinka pójdzie na dno nawet wtedy, gdy zosta 
nie trafiony jąkiś bliżej stojący statek, że się nie oprze 
większej fali, że się rozpadnie na skutek silniejszego wstrzą
su. Żadnego ruchu ha barce, wszyscy zamarli w dreszczu zgrozy, 
myśląc że to już kres naszej makabrycznej podróży, że się już 
nigdy nie spełnią marzenia z wielu lat niewoli i nędzy, że nig 
dy nie zobaczymy naszej ojczyzny i tych wszystkich, którzy 
tęsknią za nami. Czekaliśmy w tym pocie straćhu i bazradności 
bez okruchy nadziei że ocalejemy. Gorące modlitwy popłynęły 
ze strwożonych serc do stóp Stwórcy, by Bóg nas wysłuchał. Ho
lujący nas parowiec ruszył całą parą i szybko zaczęliśmy mijać 
okręty wojenne stojące w szyku bojowym, niemo czekając swego 
losu. Wydostaliśmy się z pierścienia żelaznych potworów i nie 
zmniejszając szybkości popłynęliśmy dalej. Daleko za nami wi
dać było rakiety i czasem płonące statki. Największe niebezpie 
czeństwo minęło. Mijaliśmy zatopione statki, których kominy i
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części masztów sterczały nad wodą. Uwagę naszą zwróciły ban
dery zawieszone do pół masztu na niemieckich Baszisgk stat
kach. Ale nikt nam nie umiał, czy też nie chciał powiedzieć 
na znak jakiej żyłoby. Podświadoma radość ogarnęła nas nasu
wając przenajróżniejaze domysły. Dopiero 3 maja zagadka zos
tała rozwiązana wiadomością podawaną z ust do ust, że Hitler 
nie żyje. Trudno opisać radość na widok świeżej zieleni dreew 
na brzegu, do którego przycumowano barkę. Zdziwiliśmy się, że 
już są takie zielone nie zdając sobie sprawy, 0e przecież ca
ły tydzień byliśmy na pełnym morzu, a wiosna przez ten czas 
dawała całej przyrodzie jakby dla naszej radości i pokrzepie
nia naszych serc znękanych świeżą sukienkę. Słodka zimna wo
da zdawała się być naszym wybawieniem po tylu dniach pragnie
nia. Obawa, że zabraknie wody do picia minęła. Jedynie głód 
dawał się we znaki. Rano 4 maja pozwolono wyjść na brzeg i 
rozdzielano chleb. Dziwnym nam się wydawało, że możemy swobod
nie chodzić po brzegu i zaroślach, że nie spotykamy posterun- 
ków, które spotykaliśmy przez cały czas niewoli. Świadomość, 
że nie jesteśmy jeszcze wolnymi wstrzymywała nas od tego że
by dalej zwiedzać brzeg. Na drugi dzień naszego postoju nasi 
ludzie wykopali duży dół, w którym złożono tych co zmarli w 
czasie kiedy wpłynęliśmy do zatoki i nie mogli ich wrzucić 
za burtę. Wszystkim Kazano wejść do luk i w tym czasie pogrze
bano 27 ofiar. Po południu przeholowaną barkę do dużego han
dlowego statku uszkodzonego, który już dość długo stał w za
toce. Nie posiadaliśym się z radości, że możemy wreszcie od
dychać świeżym powietrzem i że wolno nam swobodniej poruszać 
się niż na barce. Jeszcze tego dnia rozdzielono chleb i pier
wszy raz od wielu dni ciepłą zupę i kaszę. Zaczęły chodzić 
pogłoski, że jakfiy wojna z Niemcami skończona, że nami zajął 
się Czerwony Krzyż. Pięć dni przebytych na tym, statku dało
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nam dużo wypoczynku po trudach podróży, tym wmęcej, że dość 
regularnie dawano obiady i kolacje. Wśród chorych też była 
widoczna poprawa, bo dostawano trochę lekarstw. Wiadomość, że 
SzwedzŁi Czerwony Krzyż wziął nas pod swoją opiekę i że wyjeż
dżamy do Szwecji jako ludzie wolni była wprost nie do uwierze
nia. Ogarnęła nas jakieś dziwne rozczulenie i radość, że jes- 
teśym znów ludźmi o pewnym znaczeniu, nie tak jak to było do
tychczas - traktowano nas jako coś niepotrzebnego, co trzeba 
wyniszczyć, wyciągnąwszy poprzednio wszystkie siły.

lo maja praeładowano nas na mniejszy statek handlowy 
"...... którym mieliśmy wyruszyć do Szwecji. Luka przez
naczona dla chorych wydała nam się luksusowym szpitalem, bo 
można było ułożyć chorych wygodnie na rozesłanej słomie przy
krytej białym płótnem. Wszyscy cnuli radość, że opuszczają zie
mię tyranów, więc przy dźwiękach orkiestry dołączonej z tran
sportem z innego obozu - Neugammen odpłynęliśmy spokojni i uf
ni, chociaż jeszcze pod dozorem niemieckiej policji. Cóż zna
czy 25 godz. drogi w niewygodzie i na pokładzie dla nas, coś
my się tyle czasu błąkali po morzu w okropnej niepewności. Nikt 
nam teraz nie zabraniał podziwiać pięknego brzegu Danii, nikt 
nam nie kazał zejść z pokładu, mogliśmy swobodnie poruszać się
i cieszyć pięknem morza.
11 maja od rana gęsta mgła zasnft$ła krąg widzenia i nasz paro
wiec zatrzymałssię w obawie, by nie trafić na pola minowe. Upo
jeni szczęściem wolności nie zdawaliśmy sobie sprawy, że może 
nam grozić niebezpieczeństwo. Dopiero w południe mgła opadła i 
widzieliśmy jak bardzd blisko podpłynęliśmy do już oznaczonych 
pól minowych. Mijały nas niezliczone statki i okręty niemieckie 
pełne rozbrojonego wojska, a myśmy wiedzieli, że dziś oni są 
bez znaczenia, a za to my będziemy mieli prawo mówić o niemiec
kiej kulturze, którą poznaliśgiy na własnych plecach. Powoli
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zbliżaliśmy się do ziemi szwedzkiej. Na widnókręgu najpierw 
słaby, a potem coraz wyraźniejszy zarys lądu. Widać spokojnie 
płynące żaglówki i motorówki, już widać jak na dłoni cały 
port. Serce bije mocniej, bo czyż wiemy jak nas przyjmą ? 
jak nas potraktują ? Kto tylko mógł wyszedł na pok2aad, by 
przyjrzeć się ziemi, której władze mają nas przygarnąć, nas, 
bezdomnych, bez ojczyzny, steranych, wycieńczonych, słabych
i chorych. Statek zatrzymał się dość daleko od portu, podpły
nęła łódź policji portowej, ale już z daleka było widać ser
deczne znaki powitania i przyjazne uśmiechy na twarzach zało
gi. Dookoła zaczęły podpływać żaglówki, motorówki i łodzie,
i u wszystkich widziało się ten sam serdeczny uśmiech, a mo- 
że i współczucie. Po złożeniu broni i amunicji przez policję 
niemiecką powoli wpłynęliśmy do portu witani przez tłumy lud
ności szwedzkiej na molach , a nawet z okien pofeliskich domów 
powiewały chusteczki. Łzy radości cisnęły się do oczu, ale nie 
rndżna pokazać łez. Na brzegu całe oddziały Czerwonego Krzyża
i harcerze. Orkiestra nasza wciąż gra jeszcze marsz za mar
szem, a człowiek krzyczyłby z radości, że to już nareszcie 
koniec ucisku, prześladowania i niewoli. Pani z opaską - tłu
macz podchodzii do statku i mówi po polsku:"Witajcie rodacy".
W krtani coś dławi a łzy popłynęły jak groch. 0, jakże to 
cudownie móc płakać z radości, jak dobrze czuć się bezpiecz
nym i zostawić za sobą bicz niemiecki odbierający siłę i chęe- 
do życia..Na każdym kroku spotykamy się z serdecznością i 
życzliwą pomocą tych, którzy nas przyjęli, zaopiekowali się 
nami, dali możność wypoczynku i powrotu do równowagi i si|^. 
Myśl o pizystłości jeszcze drzemie, jedynie tkwi głęboko wry
ta nienawiść do naszych ciemiężców, a szczera wdzięczność dla 
narodu szwedzkiego i wiara w trwałą przyjaźń nigdy nie wygaś
nie w naszych polskich sercach. "
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K o m a n  O l s z e w s k i
były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof i Mauthausen

uroda on:/ 24 października 1913 roku*

Numer obozowy w obozie Stutthof - 14274 
Numer obozowy w obozie Hautnausen - i#d4

zamieszkały przeć wojną wo Włocławku 
obecni.© : Sopot ul •Kościuszki 50 m 3« 
zawód : prezes Spółdzielni budowlanej*

Nazywam się Olszewski P.ooan, pochodzą z Włocławka, jestem 
1913 rocznik. wianiem obozów koncentracyjnych Mauthausen,
gdzie miał era numer Stutthof - numer obozowy 14274*------

Aresztowano śmie 18 września 1939 roku pod Iłowem jako jeń- 
ca wojennego. Byłem podoficerem 31 pułku artylerii lekkiej z Toru-S
nia. Swataliśmy okrążeni i wzięci do niewoli. Początkowo byliuny 
"skoszarowani** w kiasstorze w Łagiewnikach pod &odzi<ą, skąd przes
łano m «  do Kutna i dalej w październiku 1939 roku do Woldenbergu, 
do Stalagu II C. Wiosną 1940 roku przeniesiono Tinie do kompanii
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rzemieślniczej do Oflagu II C. » jesieni tego roku podpadłem wła« 
dzorn obozowym za szerzenie propagandj' przeciw rekrutacji jeńców- 
żołnierzy na robotników cpilnych zatrudnianych w Rzesz;;, Odtrazu 
pcrtowano mnie do Szczecina, skąd bez żadnych przesłuchali dalej 
przez Berlin, Wrocław, Pragę czeską, Wiedeń do Mauthausen, do obc 
zu koncentracyjnego* Przyjechałem tam w końcu lutego 1941 roku w 
grupie około 50 osób. Byłem w mundurze wojskowym* Dostałem siŁ nc 
blok VII, Stuba A, gdzie większość stanowili Polacy* Blokowym był 
niejaki Unek, z pochodzenia Austriak, wiek około 50 lat, nosił 
zielony winkiel* Poranek, warunki higieniczne, czystość na blo
kach były w obozie w Mauthausem /v; porównaniu ze Stutthofem, jak 
później si* przekonałem/ zupełnie możliwe* Mieliśmy prześcieradła 
roczniki, łyżki, miski - i jedną szafkę na 3 więźniów* Fozatem wa
runki przydziału do pracy były tam jakoś ustabilizowane*' iiatomias- 
ilość morderstw dokonywyngrch samowolnie na więźniach była ogromna 
większa niż /jak później stwierdziłem/ w obozie Jtutthof* Mordo
wali wszędzie* Mordercami byli przede wszystkim "zieleni", którzy 
w Mauthausen mieli władzę nieograniczoną* » Mauthausen pracowałem 
w kamieniołomach jako jeden z 1200 więźniów* Ka& nami był oberkapc 
Zaremba, ślązak z pochodzenia, z zielony winkiem, człowiek wyma
gający, ale przychylnie odnosaący się do Polaków. Vszystkie "lep
sze miejsca" obsadzał w miarę możliwości Polakami. Ja osobiście 
zawdzięczam mu życie. Dostałem się przypadkowo do tak zwanej Straf 
kompanii kamieniołomów, gdzie pracowaliśmy z kolegą Kapsą Komanem 
oraz Wróblewskim Piotrem z Gdańska w bardzo cięikich warunkach*- 
Dla zobrazowania stosunków, panujących przy pracy podaj* następu
jące fakty. # -------- ------ --------------- ------

I«a parę dni przed Wielkanocą przekazano do naszego bloku 
niejakiego księdza Cebulko z Poznania, albo z Gniezna. Był on spe
cjalnie nienawidzony przez S3~manćw, którzy prawdopodobnie musieli 
być uprzedzeni przez komendantur * * Bito go i poniewierano nim wszę-
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dzie* lla bloku i przy pracy nie miał chwili spokoju* Zarzucano 
mu jakoby przyczynił się do wykończenia mniejszości niemieckiej 
w czasie działań wojennych 1939 roku. bijano mu agrafki pod paz
nokcie, kopano okutymi butami, bito - po twarzy i gdzie popadło* 
Kie było na nira kawałka zdrowego ciała* Spuchnięty i siny, stale 
był torturowany* Pewnego kwietniowego dnia zdziwiłem się względ
nym spokojem, jakiego zażywał ksiądz Cebulko* Pod pozorem zaopa
trzenia się w kamienie podszedłem blisko do księdza i zapytałem 
co to ma znaczyć że dali mu trochę spokoju* Odpowiedział mi: "Tak 
ale za jaką cenę - za chwilę skończę na drutach, na rozkaz tych 
szubrawców". Rzeczywiście za mniej więcej pół godziny vsrrprowadzo- 
no go poza grupę pracujących i pop.zono na druty. Kiedy zbliżał 
się do posterunku zauważyłem, jak ręka jego wykonała znak krzyża. 
Potem już bez wahania przekroczył linię dozwoloną. Zaterkotał ka
rabin maszynowy* Ksiądz zwalił się na ziemię* Kimo że trafiony 
został trzema pociskami to żył jeszcze aż do chwili odtransporto
wania go do bramy krematorium * Odetchnęliśmy wszyscy że ustała
y/reszcie jego męka* 4 - -------- ---- --- --- ----------- - -

Był też wśró_ nas legarz poznański - Żyd. W tym czasie 
był on jedynym Żydem w naszym komandzie. Zastosowano wobec niego 
nowe metody pracy. Musiał biegać z ciężkim kamieniem w rękach, aż 
do zupełnego wycaerpania sił. Kiedy pod wpływem zupełnego znuże
nia nie był w stanie podnieść nogi, aby przejść przez podwyższe
nie, na którym biegły tory kolejki - jeden z najbardziej zażar
tych SS-manów uderzył go kilofem w plecy* 2iieszcz*śliwiec zwalił 
się twarzą na tory* Rozbił sobie czoło. Stracił przytomność'. Ola 
przywrócenia przytomności kazali więźniom oblać go wodą* Kiedy 
otrzeźwiał, scena powtórzyła się z tj®, że kiedy upadł po raz 
drugi 33-man zdjął pasek z bioder i założył go na szyi ofiary. 
Powoli zaciskał pętlę aż tamten posiniał* Atedy pętlę zluźnił i 
oblewając nieszczęśnika wodą przywrócił go do przytomności * W tym 
dniu zostawiono go w spokoju, aby za kilka dni dokończyć rozpo
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częte dzieło. — - - ------------- - - ---- - - --- - - - - - -
Podobna sj/tucja spotkała innie także. 2 ciężkim kamieniem 

no plecach ganiałem na rozkaz kapo Nagela, zielonego przestępcy 
niemieckiego i napewno w niedługim czasie byłbym wykończony. Kie
dy byłem już u kresu sił nadbiegł kapo i uderzył mnie drzewcem 
łopaty w prawe ramię, obezwładniając mi zupełnie rękę. Ha moje 
szczęście nadszedł oberkapo Zaremba, który przywołał mnie do sie
bie i zapytał co to wszystko ma znaczyć. Zarembę znałem gdyż przy
chodził na nasz blok odwiedzać znajomych Polaków, więc śmiało po
wiedziałem że Kagel dybie na moje życie. Sygnał na zakończenie 
robót zakończył również i ten incydent, wieczorem Zaremba przy
szedł na blok, gdzie w gronie Polaków omówiliśmy całą sytuację* 
Zaremba zaopiekował się mną i skierował mnie do innej pracy, do - 
budowy baraków, a tam już Nagel nie wtrącał się bezpośrednio. 4 - 
Potem b*dąc już w Stutthofie zobaczyłem Zarembę na placu obozowym* 
Zaopiekowałem się nim akolei, zaopatrując go w chleb. Przypomnia
łem mu jego wkład w moje istnienie. - -------- - - - - - - - - -

$ czerwcu 1942 roku po apelu ogłosili blokowi, aby wszys
cy fachowcy branży drzewnej, stolarze, cieśle, dekarze zapisali 
si* u blokschreibera, bo b*dą zwolnieni z obozu, wyjadą do jakiejś 
fabryki na komando. Jak wspcanninałera pracowałem w Mauthausen w ka- 
mieniołomach, a ostatnio wykonywałem różne roboty budowlane i wie
dzieli że jestem fachowcem w tej branży. Przyszli więc koledzy do 
mnie z Naruszewiczem Czesławem, który zaproponował mi abyśmy zgło
sili się na wyjazd, może będzie nam lepiej niż w Mauthausen* co 
też zrobiliśmy. Zgłosiło si* zresztą wielu, z których wyselekcjo
nowali ^rupę 126-ciu, w tym było trochę Polaków. Tych, których 
pamiętam* naturalnie jeśli chodzi o Polaków to byli: Naruszewicz 
Czesław Aler^k/, Eozpłochowski Stanisław z Bydgoszczy, Laskowski 
Stanisław z Płocka, 3nyk Jan, Gordon Jan, Chmielewski Ada® prawdo
podobnie z Bypina i jeszcze kilku Poloków, .-.srod nas byli również 
Austriacy i Niemcy. Jeeli chodzi o Niemców to zgłosili się prze
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ważnie tacy, którzy tam, jak to ais mówi po obozowemu, byli spa
leni, to znaczy podpadli za jakieś machlojki obozowe i chcieli 
wyrwać ©i* z obozu. Nikt z nas z początku nie wiedział gdzie ma
ny jechać, bo mówili nam że ma®y być zwolnieni z obozu i że fĉ azii 
bodziemy gdzieś w jakiejś fabryce pracować jako rzemieślnicy# W 
ostatnich dniach czerwca zebrali nas razem, zewidencjonowali, nie 
wysyłali już na komando. Dostaliśmy tak zwaną żelazną porcję* na 
4 dni i przewieźli nas samochodami na stacjy pod eskortą 38-rcanćw« 
Było kilkunastu podoficerów i żołnierzy wachmanów, zawiadywał tą 
ekipą zastępca komendanta. Na stacji zapakowali nas do bydlęcych 
wagonów i przez 4 dni wieźli nas do Gdańska. Obchodzili siy z na
mi, jak na warunki obozowe, .yyjątkowo po ludzku. Z Gdańska samocho
dami przewieźli nas do Stutthofu. Pierwsze nasze wrażenie było 
raczej dobre, --tutthof w stosunku do Mauthausen, którego sam wi
dok był przygnrbiający, ogromne mury z kamienia, wszędzie był ka
mień, wydał nam siy jak sanatorium, bo to w otoczeniu drzew, so
sen i brzóz, ta komendantura przyzwoicie wyglądająca. Odnieśliś- 
■•y wrażenie czegoś dużo przyjemniejszego niż L authausen . Cała na
sza grupę, tych 126-ciu, to wszystko byli już starzy obozowcy, 
którzy przeszli już ciyżki obóz przez rok, półtora, dwa lata, a 
byli wśród nas i tacy, którzy mieli już za sobą 5 lat życia obo
zowego, bo siedzieli jeszcze długo przed wojną - to byli Niemcy 
i Austriacy - dla tych życie obozowe, taktyka obozowa dobrze by
ła zipana. Nie przeraziliśmy siy wiyc Stutthofu, nawet jak wspom
niałem Stutthof wydał nam si* przyjemniejszym od Mauthausen. - 
Zachowanie SS-manów nie robiło już na nas wrażenia, znaliśmy już 
to dobrze, tembardziej że nie potraktowali nas jak zwykły zugang, 
a tylko jak przerzuconych starych obozowców. Przyjechaliśmy ponad
to jako rzemieślnicy, chociaż prawdy mówiąc, było tam prawdziwych 
rzemieślników najwyżej 10.S. Przyjechaliśmy do Stutthofu 6 lipca 
1942 roku* Przeprowa zili nas przez tę bramy Stutthofu, podprowa

62



dzili nas pod kuchnią, była gdzieś godzina 2-ga, już po obiedzie, 
;lali liam w kubkach zupy* Poznaliśmy vrtedy odrazu Janka Krople^side- 
go i .jatka z kuchni, którego nazwiska nie parni ętam. Zupa wydała 
nai-: si* dość smaczna. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że w ostatniej 
chwili przed wyjaadssa dowiedzieliśmy si*, że jedziemy do Stuttho- 
fu, to też my Polacy mieli simy już zebrane cały szereg nazwisk lu
dzi, do których mieliśmy sit w Stutthofie zwrócić • Dcwiedzieliśngr 
się tego od byłego komisarza Gdyni Sokoła i obecnego wiceministra 
Rusinka. Ja w Mauthausen spałem w jednym łóżku z Sokołem, mieliśmy 
jedną szafkę, wiele miesięcy byliśmy razem, a z Rusinkiem zapozna
liśmy się przez Sokoła i tak sit złożyło, że byliśmy jeanego dnia 
zwolnieni z karnych kocand. Oni pochodzili przecież z tego obozu 
Stutthof, stąd też parnitali wiele nazwisk, podali je nam, opowie
dzieli o stosunkach panują«ych w Stutthofie, tak że przyjechaliśmy 
nie jako zupełni nowi, surowi ludzie, a jako starzy obozowey, zna
jący już wszystkie chwyty no i wiedzieliśmy już wiele o Stutthofie 
i ludziach w ty; obozie. Cała nasza grupa to byli ludzie silni,*
zdrowi, mocni to też mieliśm7 zasilić obóz Stutthof, jak póśniej 
dcwiedzieliśmy sit* Wziąwszy to wszystko pod uwagt zdawało alf 
nam początkowo, że zmieniło 3ię nam na lepsze* Takie było nasze 
pierwase wrażenie. Gdy przyszliśmy już na obóz, oczywiście mowa 
jest o starym obozie, odrazu rozdzieli nas na różne bloki. Ja z 
kilkoma kolegami, między innymi z Naruszewiczem destalićmy się 
początkowo na blok 3* Slokowym naszym był Kowalski, muszy powie
dzieć że bardzo przyzwoity człowiek - do nas odnosił się bardzo 
po ludzku. Łfy oczywiście rozumieliśmy co on może, a czego nie może 
bo przecież nie byliśmy już nowymi. Jakieś krzyknięcie czy nawet 
uderzenie ni o traktowaliśmy jako wyrządzony krzywd* , bo dobrze wie* 
dzieliśmy że jesteśmy w obozie koncentracyjnym* Dlatego w przeci*- 
wieńst ie do takich co to u mamusi pod fartuszkiem wychowani, nie 
braliśmy takich drobiazgów jakoś tragicznie. Poważnie traktowalic-
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my jakieś rzeczy duże, konkretne, a takie drobiazgi to były rze
czy proste i z tego zdawaliśmy aobie sprawy dokładnie* latego to 
chct- powiedzieć, że ten Kowalski, jak na warunki obozowe, dobrze 
się do nas odnosił, iiozmawialiśay z nim często, on dowiadywał siv 
od nas o warunkach i stosunkach jakie panowały w Mauthausen, wspo
minaliśmy mu o Sokole, Husinku, o innych, których znał bo wyszli
z obozu stutthowskiego i w ten sposób pierwsze msze stosunki obo-1 / ' zowe nawiązaliśmy. Nie przechodziliśmy w Stutthofie żadnego zugan-
gu, byliśmy traktowani jak starzy obozcwey i z miejsca liczyli się 
z nami wszyscy, bo niejeden z nas dłużej był w obozie jak ci w 
Stutthofie* Ponadto nie pozwolilibyśmy sobie przewodzić - była nas 
przecież grupa t26 chłopa i jeśli były jakieś próby nalotów, to
potrafiliśmy się w jakiś radykalny sposób obronić.---- - - - - -

Chcę jeunak powrócić do naszych wrażeń i przeżyć, bo to 
jest według mnie najistotniejsze. « okresie, w którym przyszliśmy 
to rzeczywiście obśz Stutthof był. na wymarciu. Ludzi było niewiele 
zresztą ludzie ci byli tak wygłodzeni, tak wystraszeni, tak prze
lęknij ci, tak wyniszczeni /przyszliśmy po 1-szej epidemii tyfusu/ 
że wprost nie da si* to opowiedzieć. Żeby zobrazować ich "siły", 
jakąś tvżyzny fizyczną tych ludzi, dam dla przykładu taki obrazek: 
25-litrcwy kocioł z zupą niosło w Stutthofie z jednej strony 8 lu
dzi i z drugiej ośmiu, dosłownie to wyglądało tak że za uchwyty 
trzymało po dwóch, z boku jeden drugiego trzymał za łokcie, chwy
tał siy go, żeby jakoś udźwignąć ten kociołek, podczas gdy w Maut
hausen dwóch normalnych ludzi niosło kocioł większy bo 50-litrowy. 
Ilu mogło być wtedy ludzi? nie mog* dokładnie powiedzieć, ale blo
ków było chyba sześć i żaden z nich nie był zapełniony. Spaliśmy 
pojedynczo i były jeszcze wolne łóżka. Kie wiec ile było na koman
dach, ale wiadomem mi było że tak zwane Auseenkomanda* A każdym 
razie obóz nie był przepełniony, ale wprost przeciwnie były jesz
cze wolne łóżka* Oczywiście zaczęło napływać coraz wivcej więźniów 
i obóz ziczął się powiększać. Ale o tym będę mówił później, chcę
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wrócić znowu do pierwszych wrażeń, do pierwszego stosunku nas do 
pracy i do wapwlkolegow* liozdzielono nas na różne komanda pracy, 
my Polacy wszyscy albo prawie wszyscy byliśmy w jednym komandzie* 
Pracowaliśmy na tak zwanej nocnej szychcie Kozpłochowski, Laskow
ski, Gordon, Chmielewski, Naruszewicz i ja, a również był z nami 
Adolf Czop z Pragi czeskiej, stolarz z zakładów lotniczych - z 
czerwonym winkiem, 2yło w naszym nocnyŁ komando około 30 do 40-tu 
ludzi. Były vrtedy całe masy nart zbie-raî ych od cywili Niemców i 
naszym zadaniem było /zresztą zarówno dziennej jak i nocnej zmia
ny/ skrobać te narty do czystego drzewa, a następnie kolumna mala
rzy, u których kapesr. był ióiopik stalowała te liarty na biało, okaza
ło si§ później że przygotowywali te narty na zimowe uderzenie, no 
i ta akcja trwała długo, bo ja aówifr obecnie o lipcu 1942 roku. 
Poszliśmy wirc wszyscy najpierw na nocną zmiany do stolarni i 
tam naszym kapo był Mach Alfons, bardzo przyzwoity człowiek ale 
spłoszony,wystraszony, zresztą jak wszyscy inni. Ci Indzie byli 
niesamowicie spłoszeni, wygłodniali, że to si§s poprostu nie da 
opisać, uni byli tak torturowani, tak bici bo w Stutthofie nie by
ło wtedy żadnego ładu i porządku* Jeśli chodzi o i!acha, to ten bie
dak chciał nam pomóc ile tylko mógł, ale on nie wiele mógł pomóc 
nam ani nawet sobie. W każdym razie Mach robił wszystko co tyło 
możliwe aby nam ulżyć, oczywiście pod wzglądem pracy, wykonawstwa 
robót, bo pod innym wzglądem nie miał żadnych możliwości, -eby 
jeszcze dać obraz ówczesnego Stutthofu, to trzeba powiedzieć o wy
żywieniu, a właściwie o głodzie. I ja tu żadnych bajek nie opowia
dam, jak inni "poeci", którzy byli miesiąc czy dwa w obozie i ods
tawiając męczenników teraz jakieś brednie mówią, nie mające nic 
wspólnego z obiektywną prawdą, ale mówię to co przeżywałem i wi
działem naocznie w bardzo ciężkim okresie obozu Gtutthof. Żeby zo
brazować jaki był głód, to dla przykładu mog^ powiedzieć że jak 
gdzieś przy narxach znaleźli paski skórzane z surowej skóry to od-
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rzynali te paski i gotowali z tego zupy dodając nać od marchwi • 
Ponadto jedli też klej stola raki, nawiasem mówiąc jeśli ktoś jadi 
klej to bardzo szybko się wykańczał, bo wiadomo że klej £kx& był 
szkodliwy dla zdrowia. Wskazuje to jednak do jakiego stopnia panc 
wał głód. Głód był straszny, poprostu nieda się to opowiedzieć• 

Jltutthoile jeden chleb był na 12 ludzi, w tyjr czasie w Mauthau
sen taki sam chleb dostawaliśmy na trzech. Jaka olbrzymia różnics 
Je uli chodzi o zupy - to była ona w Stutthofie strasznie rzadka 
i nawet nie cały litr na człowieka - mówię o tej pierwszej fazie 
mego pobytu w Stutthofie, bo później nieco aię poprawiło, a w ty® 
samym czasie w 'lautkausen dostawało się pełen litr zupy, a nawet 
była i dolewka. Jeśli chodzi o stan sanitarny, o higienę - to by
ła pod psem, cot. strasznego, wszy, bru.tęydza nie z tej ziemi, po 
czas gdy w Mauthausen już było to jakoś uregulowane, były prześci 
radła, były prysznice, umywalnie. Styta Ogólnie wónrlęp był tam pe
wien porządek, pewien ład, a jeżeli chodzi o Stutthof to, jak się 
to mówi pospolicie, kto raniej wstał ten rządził. Dla przykładu : 
my mieli^/ tak zwaną nocną szychtę więc po rannym apelu szliśmy 
spać, to jeżeli jakiemuś 5S-c;anawi coś strzeliło do łba, to wpadł 
na sztubę i zerwał z łóżek i zapędził do innej roboty, a na noc 
trzeba było znowu iść na swoją robotv* do swego komanda. Jednym 
słowem było straszne bezkrólewie. Jeśli chodzi o konandofurera w 
tej nocnej śmianie to był niejaki Sase - 33-nan, Gdariszczanin,str* 
szny zbrodniarz, bandyta niespotykany, sadysta i odnoszę wrażenie, 
że wariat, bo spał, spał, aż w pewnym momencie budził si* i pierw
szego lepszego, którego złapał - bił, rozbijał, nawet i zabijał*
To był straszny człowiek, bali si*. go wszyscy jak ognia. Kuszę po
wiedzieć, że odnośnie naszego zespołu z Mauthausen, miał pewne 
wzglądy, jećli to tak można nazwać, poprostu mniej nas się czepiał 
nie wiem czemu to przypisać, ale ogólnie to był straszny drań.- — 
To byłyby pierwsze momenty, pierwszy okres naszego pobytu w .Itutt- 
hoiie. Trwał on jednak dość długo, bo tych nart były tysiące, wi*e66



trzeba ten okres liczyć nawet na miesiące, aż chyba do zimy. Jesz
cze jedno - w tym czasie skontaktowaliśmy si?,to znaczy ta nasza 
grupka 12-tu czy 14-tu z więźniami Stutthcfu, bo mieliśmy jak już 
wspomniałem, pewne rozeznanie, wiadomości, o tych ludziach. - - - 

Jeśli chodzi o nazwiska, które przypominam sobie z pierw
szego okresu pobytu w obozie to: Janek Kroplewski i Antek z kuch
ni, to byli ludzie którzy przyjęli nas pierwszym kubkiem zupy. Po
zatem kowalski -blokowy, sztubowego nie pamiętam. Ze stolarni: Mach 
Alfons, Kwapisz Zygmunt, Knopik, Zdrojewski stolarz z Bydgoszczy 
pracował u Zygmunta Kwapisza, Cyganek z Kartuz, Foterek Czesiek, 
Rutkowski, braciszek zakonnik z Gdyni, pracował w stolarni, to był 
bardzo zrównoważony człowiek. Z ciesielskich warsztatów: kapo Kra
kowski, Szyller, stelmach z zawodu, Polak z czerwonym winkiem, Ro
gowski , ale nie Adam który był w magazynie, to był drugi Rogowski, 
pochodził z Gdyni, był też Radke, stary numer, z Gdyni, nosił es 
czerwony numer /Kaszub z pochodzenia/. Oni mieli czerwone numery, 
a my mieliśmy białe tatki, czarne numery i czerwone winkle, oczy
wiście jeśli ktoś był polityczny, a oni nie nosili winkli tylko 
mieli czerwone sacaeey łatki i na nich czarna numery. To byli pier
wsi więźniowie. To był też 3zramke, Patron, ten co później uciekał. 
Był Kozłowski blokowym, w tym czasie jak go poznałem to był bloko
wym na "szóstce". Poznałeś wtedy też Musolfa, Czerwińskiego, Szo
fera, był razem z Musolfem w warsztatach. Gdy ja przyszedłem to 
Kusolf był już w warsztatach, poprzednio podobno był blokowym.- - 
Czerwiński był dobrym fachowcem, pracował w warsztatach, był na 
bloku Kozłowskiego. Znałem też Władka Mikołajczyka, który podobno 
poprzednio był u kuchni, ale za moich czasów był sztubowyra. Był 
też Koczyński Tadeusz, którego póśniej powiesili. Pamiętam jago 
charakterystyczne powiedzenie w tym pierwszym okresie. Poszliśmy 
kiedyś do Józefa niewiadomego do kotłowni, bo tam było ciepło, w 
niedziel*. Była nas dość duża grupka - zeszliśmy sit na pagadusz-
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kv. Oti był stubendinst, musiał pilnować porządku, szczególniej, 
aby łóżka były dobrze posiane, a niektórzy nie wiedzieli jakie 
były konsekwencjo złego posłania tych łóżek, bo jeśli jedno czy 
dwa były źle posłane to jak wpadli 33-mani, to cały barak poprzew
racali. I ten Kopczyuski wtedy tłumaczył, że niektórzy mają preter 
sję, że musi nieraz szturchnąć czy krzyknąć jak ktoś źle tę swoją 
pryczy utrzymuje, a nieraz jemu większą przyjsrość wyrządza wywar
cie pewnej presji na tych ludzi,jak tym krzywdzonym. On się tak 
wtedy tłumaczył. 1 nyszys pojęciu to było wtedy zrozumiałe, bo w 
warunkach obosowaeh nie było innej kary jak cielesna, dzisiaj za 
przekroczenia płaci się mandat - wtedy mandatem było jak dostał w 
tyłek czy wogóle jakaś kara cielesna. *tedy absolutnie nie można 
go było nazwać jakimś zbrodniarzem czy sadystą - nie wiem co mu 
zarzucano i za co skazano go na ćmierć, wtedy je lnak to nie był 
człowiek, któremu można było coś specjalnego zarzucić. Pamięta® 
też z tego okresu Franka Włodarczyka, pracował już wtedy w Politi- 
sche Abteilung, ale bardzo czysto chodził do szpitala i wtedy wi
działem go jak przechodził koło naszych okien. Naszym łącznikiem 
między Matłaciakami i innymi był Czesiek Naruszewicz - to był nad
zwyczajny człowiek. Potracił do każdego znaleźć podejście, był in
teligentny, mądry, ale to wszystko mało - cm miał serce i potra
fił myśleć, wykorzystywał każdą okazję aby współbraciom, a nawet 
nie tylko współbraciom, ale wogóle współwięźniom pomóc. Robił to 
w taki sprytny sposób, że go nie zdemaskowali, niestety w ostat*- 
nich dniach naszego pobytu w Stutthofie poszedł do szpitala bo źle 
się czuł, bpdanie wykazało że miał gruźlicę, pojechał do Szwecji
i tar. zmarł.------ - - - ------ ------ ------------------- -

Dzieliliśmy się z kolegami przeżyciami z Mauthausen, a oni 
z kolei opowiadali nam o swoich przeżyciach w Stutthofie. I wtedy 
dowiadywałem się o rzeczach, których nie widziałem osobiście, a 
tylko znam z opowiadań, .yrażali się bardzo ile o Musolfie, o ISsa
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Krakowskim, o Kozłowskim, zresztą jego "wyczyny" to sam widziałem 
Kiedyś staliśmy na apelu pevmo 2 godziny, bo kogoś brakowało. Szu
kali na blokach i właśnie u Kozła znaleźli jednego, który spał w 
sienniku, to Kozłowski zatłukł go na śmierć i przywlekli na apel
już trupa. Pami *.ta~ ten moment.--- - - ------ ----

Katomiast było wielu innych, Polaków, jak Konarzewski, 
Kwapisz, Knopik i inni to ci ludzie, na ile widziałem robili wszy
stko, żeby pomóc współwięźniom. Ha czym ta pomoc polegała* Kie 
dając się zepchnąć Niemcom z pewnego stanowiska, przemycali, prze# 
chowywali ludzi słabych, którzy gdzie indziej byliby napewno wy
kończeni. Trzeba tu dodać, że w tym czasie kiedy przyjechaliśmy 
z Mauthausen to prawie wszystkie ważniejsze funkcje obozowe, na
turalnie jeśli chodzi o funkcje w pracy, były w rękach Poloków, 
w przeciwieństwie do Mauthausen gdzie wszystko było w rękach Kiem- 
ców "zielonych", a więc tych bandytów, podczas gdy w Stutthofie 
funkcje w pracy sprawowali Polacy i to Polacy polityczni z czer
wonymi winki ani i z wyraźną literą P i było wiadomo że to są więź
niowie polityczni.- - ----------------- - - ---- - - - - - - -

Chciałbym jeszcze powiedzieć o 33-manach, których pamię
tam z tego pierwszego okresu. To byli: komendant Pauly, mówili o 
nim, że to zbrosiiiarz, bandyto, że trzeba przed nim uciekać jak 
przed zarazą. Ja go mało widziałem, tylko na apelach, zdaleka, a 
zresztą on w krótkim czasie był odkomenderowany ze 3tutthofU. - - 
Rapportfttrerem był Aeiniger, lekko utykał na nogę, Blockf&rerami 
byli Bomba /Milentz/, Peters- krzykacz, tuman skończony, drań* Był 
też z Tigenhofu 33-man /chyba nazywał się Kosch/, taki zawsze uś
miechnięty, niski. Ten, nawiasem mówiąc, był dla nas dobry/, zaw
sze dawał nam "cynki" o rozmaitych nalotach, przestrzegał, uprze
dzał nieraz w ostatniej chwili - to był jedyny 33-man, o którym 
mogy mćwić pozytywnie. Był pozatem Lutz, kor andofOrer Siessnerei i 
Tischlerei. Był Base, bandyta nieskończony. Jeśli chodzi o Lutza
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nie widziałem, ale mówili mi o nim koledzy Szyller, Hadke, Rogow
ski i inni, że to był bandyta, który dosłownie siekiery zabijał, 
ale o tym mówili mi, natomiast na własne oczy widziałem, jak za
bijał Base - kijem, drągiem, zagniatał ludzi na ćmierć* Później 
był w DA«v - leller. 3ył też w tym pierw3z;m okresie Leising, by*- 
ło dwóch braci Knoth, jeda^był w rewicze, drugi w OeklaiCungska- 
mei** i.ajgurszy, który rzuoał si* w oczy swoim bandytyzmem to był 
Haupt, starszy sierżant, szef szpitala, zbrodniarz w moim pojtciu 
nie do opisania, "idziałem na własne oczy jak zabijał ludzi, gdy 
przechodzili da szpitala, nogą, kijem, czy czym popadło* PaBdytaa 
też Maiera - Bociana, ale to nie z pierwszych dni mego pobytu* 
.vracając jeszcze do kolegów, których poznałem w pierwszych cza
sach to byli jeszcze Szwarcbard Juliusz, nualarz •'.alek, nazwiska 
jego nie przypoednarn. sobie, 'Konarzewski Władysław, Sikorski Augus
tyn, Nogajski, Her bar, Węgrzynowicz, Jasiński, Witkowski /trzej 
ostatni lekarze/, Lewndowski acław, Haganowicz, Kostrzewa, iut- 
kowski, Niewiadomy Józef, Kmiecik Czesław, Kamiński Ddek, Drzewo- 
szeweki z lor unia, Ndek 3iniewicz, Wiktor Poćwiardowski , Józef 
Kucharski, Czesław Brzozowski, Grochowski, Kozłowski Stanisław, 
pracował w Schusterei, ten ostatni mieszka w Lęborku obecnie,
Piotr Dowbieszko, pracował w Schweinerei * - - - ---- - - --- - -

Chciałbym jeszcze wspomnieć tu o sprawie sabotażu, który 
zaistniał w tym czasie w Stutthofie, a o którym wiedzieli tylko 
bardzo nieliczni. To była inicjatywa Czeóka Naruszewicza, bo mnie 
nie ppzyszłoby to do głowy* Zresztą nie była tylko jego inicjsty- 
v;a, ale był on zreżyserowany przez Czeóka. Niemcy, którzy przysz
li z nami z Mauthausen zorjentowali sit że są przegrani w Stutt- 
hofie, bo władza, ta wewnątrz obozowa była w rakach Polaków* Dla 
przykładu poda® tu Szwarcbarda, Jzymańskiego, Eacha Kira pi sza* No 
wite ci Niemcy z Mauthausen chcieli za wazalką cant uzyskać jakieć 
stanowisko, zdobyć jakieś znaczenie w obozie* .. tym czasie trzeba
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było pilnie wybudować barak w tej przedniej czę&ci, naprzeciwko 
kobiet, za kuchnią i ten bsfcak miał być przeznaczony na 3ekleiduj> 
skamer* Chciał z tego skorzystać jeden z tych, którzy przyszli z 
nami, Austriak Michel, z zielonym winkiem. Długo siedział w obo
zie, był spryciarz i chciał się w tej robocie "pokazać** • Nawiązał 
kontakt z Naruszewiczem i namawiał go żebym ja podjął się z nimi 
razem tę robot*, wykonać* Ze mną bezpośrednio nie mógł się umawiać 
bo ja po niemiecku nie umiałem ani wtedy, ani do dziś nie nauczy- 
łem 3iv* iedział z Mauthausen że ja te rzeczy potrafię robić, 
wivc przez Ilaruszewicza poddał myśl, żebyśmy ten barak prrdko zro
bili, żeby poprostu "zabłysnąć" przed władzami obozowymi, że oni 
coś tam potrafią i coś znaczą* Czesiek przyszedł do mnie w nocy 
i zaczęliśmy się naradzać jak to zrobić żeby z jednej strony z 
nimi mieć dalej kontakty, ale z drugiej strony nie dopomóc im w 
dojściu do jakiejś władzy* No i rada w radę wykombinowaliśmy. - 
Baraki te były z elementów drewnianych, to były ciężkie elementy, 
to też więźniowie Stutthofu nie bardzo mogliby im podołać, a nasi 
byli silni, więc zaczęliśmy stawiać te baraki. Stawiając elementy 
nie daliśmy na noc odpowiednich rozpór, a tylko tak je ustawiliś
my, że przy najmniejszym powiewie to wszystko miało runąć. I tak 
istotnie się stało, bo ci Niemcy byli za głupi, żeby to wiedzieć, 
a Polacy jeśli nawet ktoś się zorjentował /bo wiedzieliśmy tylko 
my dwaj z Naruszewiczem, nie mówiliśmy nikomu, bo za taką hiatos**< 
rir groziłaby szubienica/ to nie zdradził się ze swoimi wiadomoś
ciami. Całym reżyserem był Czesiek, on tłumaczył mi co Niemcy mó
wią a z nimi rozmawiał po nieriecku* No i po 2 czy 3 dniach cały 
ten barak runął, a razem z barakiem upadł mit o wielkości tych 
Niemców, czy Austriaków. !.Iy znaliśmy ich, wiedzie liany co to za 
dranie są, gdyby dorwali si§ do jakiejś władzy i w ten sposób nie 
dopuściliśmy aby aię czymś wyróżnili czy odznaczyli* - - - - - -
Niezależnie od tego ten Michel, o którym wspominam, po jakimś o- 
kresie dostał siv na hilfskapo do stolami, a potem jakoś coś po71



kręcił i został naszym kapo, a I acha zabrali na dzienną szycht** 
.lach to był fachowiec wybitny, dużej klasy, zresztą ja już wspo
mniałem, że to był bardzo porządny człowiek, zupełno przeciwień
stwo do tego riiechela, który o tyle musiał sigt z nami liczyć, że 
nie był żadnym fachowcem, wi-vc był uzależniony od nas, bo on tyl
ko umiał gadać, porozumieć si* z władzami, ale jeśli chodzi o zne 
joraość pracy to był kompletne zero,

Gdy sprawa nart przestała być paląca, to zlikwidowali noc 
ną szycht ,, i przeszliśmy na prac i? dzienną, normalnie jak wszyscy 
inni* y z Naruszewiczem, iiozpłochowakim, Sbykiem Stasiem, Chmie
lewskim Adamem i Laskowskim poszliśmy do Zimmerei do Krakowskiego 
a Gordon poszedł do maszynowni, do Kwapisza. Tam na tej dziennej 
mianie pracował z nami stary obozowiec z czerwonym winkiem, nie
jaki Szyller, imiebia jego już nie pamiętam, pochodził z pod Cie
chocinka, był z zawodu bednarzem, zresztą bardzo dobry fachowiec* 
Un był już długo w tym obozie, miał wiele wiadomości i przekazy
wał co było i jak było• Mówił o Krakowskim, o Musolfie, o Ko:lle, 
i o innych, bo my tych ludzi nie znaliśmy z ich przeszłości.- - - 
tym czasie kiedy przeszliśmy do Zimmerei, to już napływało do 

obozu coraz więcej ludzi i zaczęliśmy coraz więcej nawiązywać zna
jomości, może nie tyle ja co Naruszewicz. To był bardzo żywy, ru
chliwy człowiek, mówił po niemiecku, po rosyjsku, wszystkim się 
interesował, nawiązał kontakty ze schreibstubą, z ateitseinsatzem, 
z rewirem i stworzyliśmy za jego inicjatywą jakiś zgrany zespół, 
szczególnie jeśli chodziło o wyłapywanie czy zabezpieczenie tych 
ludzi, którey w jakiś sposób byli zagrożeni. Przypominam sobie, 
że w naszym komandzie, poprzez Naruszewicza i Leszka Zdrojewskie
go, który był wtedy gońcem w Arbeitseinsatzu /nazywali go laufer/ 
umieściliśmy czterech młodych chłopców, .Rosjan, w wieku od 12-tu 
do 15 lat i ukrywaliśmy ich tam u siebie, bo przecież chociaż oni 
przychodzili do pracy, ale przecież nic nie umieli robić no i by
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li tak wycieńczeni, że trzeba było im pomóc* Ponadto było trzech 
oficerów lotników - Bosjan, potem zostali przerzuceni do innego 
obozu i nazwisk ich nie pani ętam* Poza nimi było jeszcze cały nxm 
szereg innych, między innymi był również nasz obecny wiceprzewod
niczący Szczęsny, dzidki takim kanałom* Poprostu było cały szereg 
ludzi, którzy nie potrafili robić, ale w jakiż sposób trzeba by
ło ich utrzymać. 3ył też u nas porucznik 3ohdan Czapski. - - - - 

Naruszewicz wyszukiwał przede wszystkim inteligencję cay 
młodych, poprostu pomacał wszędzie, gdzie trzeba było pomóc. Osa 
był w kontakcie z Leszkiem Zdrojewskim, z Sikorskim# z Herberem, 
z Nogajskim i innymi, przez których załatwiał, żeby takich sła
bych ludzi jakoś ukryć, żeby nie poszli do Waldkolony czy też in
nych ciężkich robót, gdzie za miesiąc, dwa czy najwyżej trzy byli 
by aic w jakiś sposób wykończyli* 3o to i głód i ciężka praca no 
i wpływy atmosferyczne, to wszystko sprawiało, że wcześniej czy 
później ludzie ginęli, a w warsztatach, gdzie znaleźli pewną opie« 
kt, pod dachem, no i lżejszej pracy mogli się uratować, tembar4»- 
dziej, że już w obozie zaczęło się trochę znieniać. To był już 
rok 1943, zaczęły już przychodzić paczki. A od tej chwili kiedy 
zaczęły się paczki to i życie zaczęło się zmieniać na lepsze w 
sensie odżywienia. Taka sama pomoc jak u nas była i w stolarni. 
Tam z kolei Zygmunt Kwapisz był bardzo wyczulony na to żeby pomóc 
gdzie się tylko dało i robił rzeczywiście bardzo dużo. Pamiętam 
że u niego był też cały szenąg ludzi, którzy nie mieli pojęcia o 
stolarce, był lekarz rosyjski, był Polak-raajar, z którym nawiasem 
mówiąc spotkałem się po wojnie i wielu, wielu innych. Julek Kno- 
pik był kapem w afclarni i też robił bardzo dużo aby jak najwięcej 
ludzi przetrwało, kładek Konarzew3ki"ukrywał" słabszych na holz- 
placu. Ti tym czasie były już warsztaty 3AW /Deutsche Ausristung3 

lerke/ i te warsztaty, bardzo niewielkie w tym czasie kiedy przy
szedłem do Stutthofu, zaczęły się ogromnie rozrastać i dawały moż-
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notć "urządzenia" wielu więźniów. Najpierw była tylko stolarnia, 
ciesielnia, źlusarnia, maleńki warsztacik, które później rozrosły 
sit i powiększyły* Kastąpił rozdział między rzemieślnikami, któ
rzy pracowali dla obozu, to były niewielkie grupki /np*Leising 
komando/ i coraz większymi warsztatami BAW* - - - - - - - - - - -

Nasza akcja pomocy nie szła tylko w jednym kierunku* Na- 
przykład w leśnych komandach kapami byli przeważnie I.iemcy, bo 
tam nie trzeba było fachowców, to wiem że do nich chodzili lolacy 
ci którzy coś znaczyli w obozie, i zawierali z nimi jakieś ufcody, 
żeby nie torturowali i nie gnębili podległych sobie więźniów* Jeś
li nie można było inaczej to załatwiało się ich przez szpital, bo 
takich najgorszych była możność "ustawić" przez szpital, to też 
lii esc y bali si* rewiru, który był obsadzony przez Polaków. - - - 

To były akcje obrony czy też ratowania nie tylko garstki 
ludzi, bo ci których umieszczało się w warsztatach to w stosunku 
do masy obozowej to była garstka zaledwie, ale był i jeszcze inny 
kierunek, lubowaliśmy oddziaływać na tych ostrzejszych, mniej wy
rozumiałych ludzi na •'stanowiskach" jak Krakowski, Î usolf, czy na
wet Kozłowski. Przecież tych ludzi wszyscy siv bali, dosłownie na 
samo wspomnienie ich to drżeli ze strachu, a my robiliśmy próbę 
oddziaływania na tych właśnie najostrzejszych. Jak taki facet był 
w humorze, to jakimiś okrężnymi drogami rozmawiała się z nim w 
łagodny sposób, mówiło się że przecież to wszystko są nosi bracia, 
kole.zy, żeby isk w jakiś sposób zmiękczyć ich serca, złagodzić 
ich stosunek do współwięźniów* Próby te udawały się dość dobrze* 
Pamiętam taki moment, kiedy Ilusolf jednego z więźniów zaczął bić, 
maltretować, za to tylko że znalazł u niego pod łóżkiem miskę zu
py, to Naruszewicz skrzyknął nas wszystkich, myśmy podbiegli i 
dosłownie zagroziliśmy Musolfowi, że "przestań draniu, łobuzie, 
dość już nazabijąłeś, namordowałeś - przestali, bo inaczej bidzie 
z tobą źle". I pomogło. Ha IJiemoów,którzy najwięcej wyżywali się
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w komandach leśnych, Karuszewicz również starał się wywrzeć .ypły 
łagodzący* Jeśli chodzi o Kozłowskiego, to ss milch czasów był 
on blokowym na szóstym bloku w starym obozie..Jak wspomiąłem my 
po przyjściu do obozu byliśmy na bloku Kowalksiego,na trojce, po
tem razem z nim przeszliśmy na 5-ty blok, bo w tym okresie obóz 
rozrósł si§ niesamowicie, tak że jeśli początkowo jak przyszed
łem to było na3 na jednym bloku 100 do 12o-tu, to póśniej było 
do 700 ludzi na bloku i właśnie wtedy spało na jednym łóżku po 
dwóch, trzech a zugang to nawet do pięciu na jednym łóżku* W t o  
czasie gdy przyszedłem to obóz był jakby **na wymarciu**. H e  mogło 
byś wtedy łudzi, trudno powiedzfcić, było 6 bloków, ale bloki nie 
>-ły pełne. każdym razie nie było więcej więźniów jak do tysią
ce, a v niedługim czasie w jakiś błyskawiczny sposób zaczi-ło do 
obozu przybywać wi-śniów. 7.’tedy nas, to znaczy tych mathauziaków 
przerzucili na blok 5-ty razem z Kowalskim* LagerSltestrem był 
wtedy jakiś ksiądz, Gdańszczanin, nazwiska jego nie pamiętam, - 
charakteryzował sit tym, że ciągle biegał, nie chodził. Po nim 
lagerSltestrem został Leman* Komendantem by# jeszcze Pauly, ale 
niedługo po naszym przyjściu by" odkomenderowany ze Stutthofu* 
Bapportilirerem był Wieniger, kulawy na jedną nogę, on był w stop
niu kaprala. ---- -------------

Ale wracając do rozrostu obozu. Jak zaczęło napływać du
żo więźniów, to przenieśli nas na 5-ty blok razem z Kowalskim, 
który muszś powiedzieć robił dużo dobrego, to co w warunkach obo
zowych było do zrobienia, przede wszystkim nie był sadystą, nie 
mścił się na ludziach, porządek trzymał, tego czy owego wykrzy
czał, nieraz nawet szturchnął, ale to rzecz normalna w takich wa
runkach, ale nie znęcał się, nie nadużywał władzy1 i nietylko nie 
zabijał, ale nawet nie odnosił się w jakiś ordynarny sppsób do 
wirśnióv? na swoim bloku. 3ądzc że nie było człowieka rozumnego, 
myślącego, żeby postawił mu zarzut, że on w jakiś sposób śle od
nosił się do obozowców, w przeciwieństwie do Kozła, który' był75



blokowym szćs ego bloku bo to był poprostu podły człowiek.- - 
Stubowym na tyia naszym piątym bloku był Bernard Fering, pćźniej 
był blokowym na 15-tyn bloku. On był jednym z tej grupy co razem 
ze m ą  przyjechała z Mauthausen, Austriak z zielonym winkiem, sam 
chwalił sir tym że był "kasiarzem", a to była specjalna grupa z 
zawodowych przestępców i oni uważali siy za co^ lepszego. Jeśli 
chodzi o tego Bernarda, to przypominam sobie, źe był na tyle luds« 
ki, źe w zimie 1942/43 grzał wodr w piecu i wieczorem jak małolat- 
ki przychodzili z roboty to mieli przygotowaną ciepłą wody do my
cia. # ten sposób on pomagał, a jak na warunki obozowe to była 
wielka rzecz. Jen fakt świ-dcz.. o ty?::, że i niędz; -iencami, wpra
wdzie rzadko, ale ziialazł sir człowiek, który starał si; w miary 
mażności pomóc innym. I ten Płatnie Bernard był takim zupełnie 
możliwym człowiekiem, zresztą i później jako blokowy 15-go bloku 
odznaczał siy tym, że choć krzyczał, wrzeszczał, ale nikomu krzyw
dy nie zrobił. Je^li już kogot. uderzył, to wiadomo było, że ten 
musiał zrobić coś, co zaszkodziło ogółowi. Trzeba zdać sobie z 
tego sprawy, że w obozie był przede wszystkim ogół, były numery,
a nie było jakichś panów. - - - - ----  - - - - --  - - - - - - -

Jak już wspominałem w końcu 1942 roku obóz rozrastał siy 
ilościowo - tłok robił si* niesamowity, warunki sanitarne nie do 
pomyślenia, wazy, głód, nędza. .. pewnym momencie, już dokładnie 
nie pamirtam kiedy to było, wszystkich nas z bloku piątego rozrzu
cili po innych blokach, po to aby blok piąty przygotować dla eks- 
trazugangu. Nie wiedzieliśmy dla kogo, ale cały ten blok został 
opróżniony. Ja dostałem się na blok szósty, do Kozłowskiego, wraz 
z kilkoma kolegami. Później okazało sit« że na blok 5 przyjechali, 
przypuszczalnie z Gdańska, tak zwani P&lizeih&ftlingi, to byli 
wiyiniowie, którzy mieli białe numery na rykawie, nie mieli żad
nych winkli. Kie znam bliższych szczegółów, co to byli za więć-

interesowałemniowie ze wzglądów politycznych, nie interesewalasay się tym, w 
każdym razie to nie oyli tacy więźniowie jak m y .  nosiliśmy
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numery na spodniach i na piersiach, winkle zależnie od charakte
ru zarzutu, a oni mieli tylko białe numery, bez winkli. Blokowym 
był tam zdaje cię 11511 z er, on chodził tak troszkę bokiem, to był
Kiemiec czy Austriak z zielony winkiem. -------- --- --------

Co jeszcze chciałby® dodać ze swoich wrażeń po przyjściu 
do Stutthofu - nic było tu żadnej organizacji, nie b;;ło żadnego 
porządku, życie było zupełnie nie ustabilizowane, każdy S3-man 
rządził się jak chciał i dopiero jak przyszedł na komendanta Hop
pe, to trochę to wszystko uporządkował. Jak wspomniałem, gdy przy 
szliśmy to był straszny głód, Hoppe zarządził zwiększenie racji 
tej zupy. Dostawaliśmy Y/tedy litr, a nawet litr i ćwierć, i to 
zupy gęstszej, szczególnie marchwi dodawali, podczas gdy w tym 
pierwszym okresie, jak tylko przyszliśmy to była taka sytuacja, 
że jak w takim kotle 25-litrowym było 2-3 kartofle - to dużo i
o takim, który dostał kartofla w zupie, to mówiło sit tak, jak 
obecnie mówi się o człowieku, który wygrał w Totka. Dosłownie w 
obozie wszyscy wiedzieli, że dzisiaj ten a ten dostał w zupie kar
tofla. Hoppe zarządził też, że nie wolno brać do pracy tych, któ
rzy pracowali w nocnej szychcie. Mogliśmy w dzień spać. Po drugie 
wyżywienie bezsprzecziJLe polepszyło się no i po trzecie, ale to 
już w późniejszym okresie, to oficjalnie podali nam do wiadomości 
że nie //olno było bezkarnie bić. Poprostu zaprowadził jakU porzą
dek. Za moich czasćw w nocy 33-mani byli poza tetenem obozu, za 
wyjątkiem komandofttrera, jakim był naprzykład Base na nocnej zmia
nie. Inni byli poza obozem. ------------------- --- --- ----- --

Chciałbym wrócić jeszcze do tej pomocy, bo nie można na
zywać tego jakąś organizacją, chociaż niektórzy przypisują sobie 
miano jakichś działaczy. Ja uważam, że tego nie było, była poproe- 
tu zwykła ludzka pomoc, jeśli ktoś nie zatracił człowieczeństwa, 
bo i to w obozie byłe, łatwym. Pomoc ta wyrażała się w najrozmait
szych formach. Frsr-pcr.iru' sebi wypadek (jrł-wskiego Jerzego, cy-
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gana, skrzypka* W jakąś niedzielę zapędzili ich tam do.pracy do 
lasu, to była specjalna niedzielna karna praca. Zobaczył to Naru
szewicz, przyszedł do ronię i powiada "ratuj go" bo tam tłukli, za
bijali. Ko i w ostatniej chwili udało mi się go wyrwać, pod pozorom 
jakiejś próby w oridestrze czy coś podobnego. To nie był ten major 
orłowski, któremu pomagał Knopik, zrobił z niego szklarza. Zresztą 
Khopik wielu pomagał. Do trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że wie
lu Polaków było kaporai czy blokowymi, jak Gordon, to oni w jakiś 
sposób łagodzili dolę współwięźniów, naturalnie nie mówiąc o takich 
jak Kozioł czy Musolf, ale to byli bandyci cez sumienia i o takich 
ludziach aż zgroza wspominać. Ogólnie biorąc, dzięki temu, że Po
lacy potrafili tę jakąś władzę utrzymać, to zaryzykują powiedzieć, 
że setki, a może tysiące ludzi przeżyło. Gdyby te funkcje objęli 
Niemcy to zginęłoby wiele tysięcy więcej, gdyż to byli "pożeracze" 
życia ludzkiego, a szczególniej polskiego. To twirdzenie uzasad
niam przeżyciami i obserwacjami z Mauthausen, gdzie rządzili Niem
cy, "zieleni". - ------ - - - — --- - -------- ------ - - - -

Słyszałem różne wersje, różne mowy"twórców" orkiestry obo
zowej - chcę powiedzieć zupełnie obiektywnie, jako jeden z tych, 
którzy byli pierwsi, kto był pierwszymi orkiestrantami* Kto dał 
myśl stworzenia orkiestry, to nie wiem, ale najbardziej "kręcił 
się" koło spravsy utworzenia orkiestry Austriak, który grał na wio
lonczeli, z zielonym winkiem, pozatem Bolek Cichocki z Gdańska, 
Janek Krzywiński z Grudziądza grał na klarnecie, ja grałem na trąb
ce, Zaleski grał ?>a jazzie, jak to nazywaliśmy, na bębenku. Było 
nas najpierw pięciu. Potem w miarę jak przychodziło więcej obozow- 
ców, została ogłoszona zbiórka na instrumenty. Kto mógł dał pie
niądze, kto miał instrument, to pozwolili sprowadzić i w szybkim 
teapie orkiestra aię rozrosła. Byli tan pófniej : Serocki z Gru
dziądza, IQa»an ze Starogardu, Jasiński, Bukowski z Gdyni, jeden 
Francuz, Pawełek Frynark grał na pianinie, Rosjanin Koman Bespalko
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grał na klarnecie /nazyv;al*my go iioman/, Daroochwał Olek na skrzy
pcach, doktór Duszyński grał na saksofonie, był też lekarz wete
rynarz, który grał na drugiej wiolonczeli* orkiestra rozrosła sit 
było trzydziestu i więcej ludzi w orkiestrze* . samych początkach 
istnienia orkiestry grywaliśmy na szczycie, przy waschraumie, ko
ło śmietnika, przeważnie w soboty po obiedzie i w niedziele. - 
Schodzili eię tam więźniowie - to było blisko obozu kobiecego i 
kobiety też słyszały* Usiłowaliśmy robić jakieś koncerty, jeśli 
to tak nazwać można było, bo potem jak była już duża orkiestra, 
to istotnie były koncerty, graliśmy poważne utwory* Później mu
sieliśmy grać wtedy jak wracały kolony z lasu, ale to już było 
w dużo późniejszym okresie, pewno koniec 1943 roku, a orkiestra, 
właściwie ten zaczątek orkiestry, powstał już w 1942 roku* To wte
dy wyszło takie zarządzenie, ale wtedy w 1943 roku to zdarzyło 
się żale-Wie kilka razy - widocznie Niemcy coś tam eksperymento
wali* To przeważnie było w niedzielę, bo na starym obozie to tyl
ko co druga niedziela była wolna. Dyrygenci zmieniali się - był 
taki Willi z różowym winkiem, potem nie pamiętam kto go zmienił, 
a ostatnio Niemiec z zielonym winkiem nie jestem pewny jak się 
nazywał Norbert chyba Neuman* To nie był żaden dyrygent, tylko ta
ki pajac, który dekował si^ w orkiestrze* Przedtem było kilku do
brych muzyków, między innymi był Pawełek Fryraark, skromny człowiek 
grał na pianinie* . pewnym momencie, naturalnie mówię znowu o 
starym obozie, nie wiem na czyje zarządzenie, przypuszczalnie źta- 
pportffirera, dostałem polecenie, żebym na każdy apel przychodził 
z trąbką* Byłem najpierw na apelu, a po odliczeniu szedłem do 
przedu, po drabinie wchodziłem na dach baraku i czekałem na znak 
KapportfOrera Chemnitza* Jak wszystko się zgadzało dawał ai znak 
i wtedy moim zadaniem było trąbić na cztery stron;/ świata 3ygnał, 
aby oi-mpai schodzili z posterunków, z postenketty, jak się to 
nazywało* Jeśli stan się nie zgadzał, to musiałem sterczyć na tym
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dachu tal: długo aż dali znak, czasem ^odzing i dłużej. I.amarzłam 
się* nieraz porządnie, bo czasem trwało to dość długo. Baz gdzieś 
schowali się więźniowie, to trwało kupę czasu aż ich z psami zna
leźli. To czekanie trwało czasem godzinę» dwie, ale najdłuższe a— 
pele to były już na nowym obozie, a wtedy grał już na trąbce Bla
szkę, bc ja zachorowałem w starym obozie na tyfus i po tyfusie 
doktOr Węgrzynowicz powiedział mi, żebym nie nracał do trąbki, bo 
to mogło mi zaszkodzić. Tyfus przechodziłem pć:ną wiosną 1943 ro
ku i tu rnusẑ . powiedzieć że tylko dzidki doktorowi Węgrzynowiczo
wi żyż:. tlałem tyfus planisty, wtedy chorowało bardzo dużo i bar
dzo niewielu przeżyło ten tyfus, ja należałem do tych szczęśliwa 
ców, którzy się z tyfusu wygrzebali .To było akurat w czasie kie
dy murowali komin krematorium i będąc jeszcze w gorączce przeglą
dałem się temu kceninowi i myślałem czy też pojadę* tjm koni noro, 
cay ale. Znałem już przecież krematorium z Mauthausen. I wte^y 
właśnie opiekował się mną doktór Węgrzynowic*. fiobił co było v? 
jego mocy, przychodził, pocieszał ranie, na duchu podtrzymywał, 
dawał lekarstwo. Koledzy przychodzili pod okno, odwiedzać mnie. 
Przychodzili pod okno między innymi Karuszevd.cz, Krzewski, Hoz- 
płochowski, Krzywiński, Stayk.IIie wolno było wchodzić na salę. 7. 
sali tyfuśników były malutkie drzwi i tamtędy, nie bawiąc się w 
wynoszenie, wyciągali za nogi zmarłych, bo tam zaraz naprzeciw 
była trupiarnia. Ja leżałem zaraz przy tej trupiarni na piętrze. 
Jak przeszedłem kryzys to przenieśli mnie na inną sztubę, jako oz- 
dr&Heńea, zdaje się że na 10-tą czy 11-tą sztubę. Wtedy było już 
w obozie więcej lekarzy, bo był już to okres, kiedy przenosili na 
nowy obóz, bo już cała lewa strona to znaczy 4-ty, 3-ci i 2-gi 
blok były zajęte przez szpital. Po tyfusie jeszcze pe^no 11 tygod
ni jakoś mnie Węgrzynowicz w rewirze przechowywał, bo najgorzej 
było, jak przyszło się taki osłabiony prosto do pracy. £iele rze
czy zapewniało się, łaJHMtej możno byłoby przypomnieć szczegóły;# 
gdybj* było nas razem kilku kolegów z tego okresu. - - -  - -  - -  -
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Przede wszystkim chciałbym jednak zwrócić uwagę na dsia- ' 
łalnośc dobroczynną ludzi tego typu co Czesio Karu8zwd.cz, Leazek 
Zdrojewski, Zygmunt Kwapisz, August ^ikoreki, .ładek Konarzewski* 
Zależy mi bardzo aby sprostować pewne rzeczy, które zwróciły moją 
uwag*, gdy czytałem książki tych Wąsowiczów* stawiają tam różne 
sprawy w takim świetle, aż zdaje sir-, że albo nie mieli pojęcia
0 życiu w obozie, albo byli parę godzin, bo poprostu nie chce się 
w głowie pomieścić, żeby człowiek, który był w obozie i widział 
wszystko - mógł w taki sposób pisać* Cały szereg nieścisłości i 
to nie tylko nieścisłości, ale ordynarnej nieprawdy, a ponadto 
wielkiej krzywdy dla ludzi /Sikorskiego, Pawłowskiego i innych/, 
którzy naprawdę z poświeceniea, z narażeniem życia / bo każde zde
maskowanie takiej roboty, że się pomarło innym, to groziło śmier
cią/ por agali współkolegom* oim zdaniem wielu ludzi aa, może już 
dzić nieżyjącym i ich pamięci, wyrządziło się olbrzymią krzywdę - 
bo to były oszczerstwo, wyrządzające wielką krzywd* ludziom , o 
których mówią, a ponadto jest to sfałszowaniem prawdy obiektywnej
1 historii o Stutthofie. Kie można tak spłycać tego zagadnienia, 
że starzy obozowcy po przyjściu sogangu chodzili wyłudzić od nie
go żarcie - to jest ordynarne kłamstwo, przecież ci starzy więźnio
wie wyszukiwali jeszcze w Zugangu ludzi, którym trzeba było pomóc
i przestrzec przed pewnymi niebezpieczeństwami, jakie groziły w 
obozie* I jeszcze Zu^ong nie wszedł na obóz, jak już myśleli - 
gdzie, kogo można umieścić* I tu chcę powiedzieć o Sikorskim Auguś
cie, o Leszku Zdrojewskim, o Karuszewiczu* I takich było wielu.- 
Przecież zanim Zugang dowiedział się o tym, gdzie przyszedł i po 
co, to już cały aparat ludzi myślał jak im pomóc* Stwierdzam to 
z całą świadomością i odpowiedzialnością i mogę udowodnić to dowo
dami i świadkami, bo ludzie stali jeszcze przy bramie w cywilnym 
ubraniu, kiedy już właśnie ci starzy obozowcy myśleli o pomocy dla 
nich* Kie jednokrotnie spotykali się z negatywnym stosunkiem* Przy
pominam sobie również że jak przyjechali ci z powstania warszawę-
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kiego, to Meier tłumaczył, że tam za drutami są bandyci, zbrod
niarze, żeby z nimi nie rozmaydać, nio chodzić tam* A jednak lu
dzie szli do nowych* Szedł Knopik, Zygmunt Kwapisz, Naruszewicz, 
Konarzewski i inni* 3yło ich tam sześciu czy siedmiu i nie szli 
po chleb, ale przechodzili koło nich, żeby w jakiś sposób dać im 
"cynki", chcieli podać im chleb, a nawet niektórym podawali* $ 
tym czasie nie było już w obozie takiego głodu, bo to co wspo
minałem o nędzy i głodzie w obozie to był rok 1942 i początki ro
ku 1943, a jak później zaczęły przychodzić paczki, to nie można 
mówić o głodzie, jako takim* :.'ożna mówić że było ile, ale to nie 
to samo co głód*- 3o jeśli ktoś dostał paczką, choćby to był sam 
razowy chleb, to już nie musiał jeść tej zupy z liści pokrzywy, 
czy buraków, czy wytłoków, a znowu dla tego co nic nie dostawał, 
zostawało więcej obozowego jedzenia* Czyli o głodzie już wtedy 
nie można mówić, bo wtedy nie groziła już śmierć głodowa* - - - 
Słyszę też czasem, jak dziwią się że mógł ktoś przeżyć par* lat 
w obozie i stawiają takim ludziom zarzuty - to już jest ootwarz 
w najgorszym wydaniu* To jest albo głęboka nieświadomość, albo 
perfidia - nie wiem jak to nazwać* 3o nie znając tych spraw, jak
że można o kimś mówić* Ja sam byłem w obozie, byłem bity, kopany 
i nie mam najmniejszej pretensji do tych ludzi* Pamiętam, że kie
dyś miałem 4 wrnody na szyi, chodziłem zgarbiony i jak szliśmy 
”zu ftfenf* to zwracali uwag;, żeby iść równo, bo łatwiej było li
czyć, a ja szedłem taki skrzywiony, to któryś tam doskoczył i rą
bnął mnie pięścią w te wrzody - zobaczyłem tysiące gwiazd* I czy 
ja mara mieć do niego pretensję? nie, bo on nie zrobił tego dla 
jakiegoś specjalnego sadyzmu, znęcania siy, ale to było jakieś 
przypadkowe uderzenie* To były w obozie rzeczy względne* Kto prze
żywał obóz, ale przeżywał go faktycznie, to umiał odróżnić zło 
od przypadku, czy od dobrego* końcu 1944 roku życia obozowe to 
było już zupełnie coś innego, ale i wtedy trzeba było rozumieć, 
źe to nie było sanatorium, ale obóz koncentracyjny*- - - - - - -
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teuv zresztą było pewne rozrzedzenie, bo w starym obozie, małym, 
liozącym około 4 tysięcy ludzi, było więcej 33-manów ni ż w okre
sie późniejszym, kiedy w obozie było 30 tysięcy ludzi, a .;_>-manÓ¥. 
było umiej, bo ich tam wypychali na front, a na ich miejsce przy
chodzili z Wermachtu starsi i kaleki. Panowały dużo łagodniejsze 
stosunki, wielu ludzi złagodniało. Tu trzeba powiedzieć o takich 
ludziach jak naprzykład Krakowski - to był kapo Zimmerei, młody, 
silny chłopak i opowiadali mi Szyller, Kowalldd i inni, że robił 
dużo krzywdy współwięźniom. Potem dzięki Karuszewiczovd zmienił 
się bardzo. Naruszewicz miał wielki dar zjednywania ludzi. To był 
człowiek z wielkim poświeceniem, potrafił znaleźć jakoś wspdlny 
j*zyk ze wwsystkimi, czy to był Niemiec, czy Rosjanin, czy Polak* 
Ozy to był prosty człowiek, czy inteligent* Z jednym ponodlił sit 
/to był kleryk/, drugiemi list napisał, innemu znćw dał kawałek 
Chleba, mydło czy rocznik, czy też postarał się o zmianę koszuli, 
robił wszystko co w jego mocy. Nawiasem mówiąc, ja musiałem jego 
pracę dekować, poprostu robić za niego, a on zawsze teczką pod 
pachę i chodził niby to w sprawach komanda, a w rzeczywistości 
to szperał gdzie, co, komu trzeba było poeaćc. To był prawdziwy a 
społecznik. Zresztą on nie był tylko sam, wielu takich było, bo 
walka jakaś zakulisowa, podziemna bezwzględnie w obozie była, nie 
nazywam tego organizacją polityczną czyyjakąś inną, tylko to była 
odruchowa, choć trochę zorganizowana pomoc. Byli tam Rosjanie, 
byli inni komuniści, między innymi i mnie nazywano tam komunistą, 
choć nim nie byłem, bo wogdle w tym czasie o tych sprawach nie 
wielkie miałem pojęcie, ale to była tylko pomoc koleżeńska, wyni
kająca z natur:; ludzkiej* .sperdnałera już kolegów, ktćrsy v: tej 
pomocy odznaczali się chcę dodać jeszcze jednego flegra, ktćry 
pochodził z Lipna, zdaje się Rylski /nosił literę A - Amerykanin/ 
cm też bardzo włączał się do tej pomocy - widziałem się z nim już 
po wojnie* Jeśli chodzi o szpital, to jeśli trzeba było kogoś za
dekować, jak naprzykład podpadł i musiał zniknąć na jakiś czas z
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koaanda to wtedy aało się do Węgrzynowicza, czy do któregoś in
nego lekarza, czy do flegrćw, szli nasi mówiąc że prayjdzie taki 
jako chory i ie trzeba go przemycić. I ..-tedy taki gośe znajdował 
schronienie w szpitalu* Dla przykładu, żeby nie mówić gołosłowni* 
to podają taki wypadek. Kiedyż f*abst zamordował jednego Polaka 
na bloku i o ten wiedzieliśmy i wtedy niejaki liącki z naszego ko
manda, chłop wielki, przeszło 2 m. wzrostu, wyskoczył i tak mu 
na^rzmoeił ile tylko wlazło, zbił Pabsta "na kwaśne jabłko". Ten
że blokszreibcr Pabst pobiegł do przodu do Ghemnitza że go napad
li Polacy, te “polnische banditen" gdy spełniał swoje obowiązki 
służbowe. Zwołali zaraz wielu SS-manów, wpadli do nas i kazali 
Fabstowi wskazać tego, który go pobił. Ale w międzyczasie już 
Czesiek Naruszewicz zorganizował pomoc, dzybko Kt̂ ckiego do szpita
la, flegrzy wpakowali go między chorych i jak d ---ani wpadli, ze
brali komando, żeby Pabst go poznał, to już go nie było. Dosłow
nie dzidki momentalnej pomocy ten Rącki przeżył. Nieraz to dosłow
nie sekundy decydowały, bo gdyby go złapali - to pewna śmierć. 
Nawiasem mówiąc tego Niemca Pabst a później powiesili w obozie tbo 
udowodnili ma źe popełnił zbrodni,.. Alt ted̂  była rozróba nie z 
tej ziemi i tylko dzidki rewirowi można było go uratować. Podob
nych wypadków było masę.- - -------- ---- - - - - - - - -

Trzeba powiedzieć, że wszyscy, którzy robili tak dużo do
brego, to robili to tak po cichutku, że tym ludziom, którzy przy
szli dużo później, to nawet nie śniło się źe można było tyle zro
bić. Oni nie robili tego dla popisywania się, czy żeby 3ię wobec 
kogoź czy wobec czegoś pochwalić - robili to bezimiennie, przy
puszczalnie do dziś nie wspominali o tym nikomu, ale ja byłem sł 
świadkiem tego i uważam, źe raz wreszcie trzeba to powiedzieć, 
dać świadectwo prawdzie. 3o twierdzenie że jeśli przeżył tyle Int 
to musiał być takim czy innym to jest tak krzywdzące, że poprostu 
nie znajduję na to określenia. Jeali więc chodzi o Sugangi, to 
stantąd wyłapywało się ludzi, co do których były wątpliwości, źe
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dadzą sobie jakoś rady i takich ludzi palcowało się pod dach, do 
warsztatów, a tam już właściwie mało co rosiło• Nic chcę przez 
to powiedzieć, że z warsztatów nikt nie umierał, ale w stosunku 
do leśnych komand to był bardzo mały procent# Takich wyłapywali 
Ilerber, czy Nogajski, czy Sikorski, czy Franek Włodarczyk, i chód 
ja osobiście mało się z nimi stykałem, znałem ich bardzo dobrze, 
kontaktował się przede wszystkim Naruszewicz, wiedziałem jednak 
że robili bezwzględnie wszystko co było w ich mocy, ale nie robi
li tego oficjalnie, bo gdyby Niemcy zorjentowali się że pomagają 
w jaldś sposób, no to czekałaby ich szubienica czy kula w łeb* 
Kobili to jak najbardziej dyskretnie, bezpośrednio nie oddziałowy 
wali, a tylko drogą pośrednią* Oni przekazy.zali Leszkowi, Leszek 
Cześkowi Naruszewiczowi, ten znowu dawał pod opiekę tego czy in
nego mnie czy któremuś z nas starych - mówię w tej chwili o naszym 
komandzie bo jak gdzie indziej to się odbywało to nie wiem* M ten 
sposób delu ludzi się maskowało, ukrywało* - - - - - - - - - - -

Mówi się o umarłych, że umarłym należy się wielka cześć i 
chwała, a ja atwieriaaa, że to nie je3t to o co chodziło, bo gdy 
oni umierali to prosili aby pomyśleć o żonie, o dzieciach, a z 
drugiej strony pamiętać o zbrodniach, które popełniali Niemcy, 
a ja tego nie widz** Mówi si* o umafcłym i jemu si* kadzi, a on 
już nie potrzebuje żadnego kadzidła, bo już nie żyje, ale trzeba 
pomyśleć o tem, o co na3 prosili* Nie, żeby dawać pieniądze, ale 
trzeby pomocy moruL.ej - to bidzie pamięć o zmarłych* Uważam, że 
i ja i moi koledzy i to prawie wszyscy nie jesteśmy w porządku wo
bec tych kolegów, którzy zginęli, a nie ma obozowca, oczywiście h 
nie liczę tych jako obozowców, którzy byli parę ostatnich tygodni 
czy nawet miesięcy w obozie i to niejednokrotnie po paru latach 
dobrego życia, więc uważam że niema obozowca prawdziwego, który 
wywiązałby się wobec tych którzy zginęli* - - - - - - - - - - -

To byłoby narazie to co chciałem powiedzieć na temat nie
których przeżyć v; staryn obozie* !foże innym razem opowiem o zrnia-
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nach ;)akic zachodziły 2yeiu oboso’«ym i o obozie w okresie póź- 
rdajazym to zaaczy o tak awonopa nowym obozie, o ewakuacji i 
wyzwolemu. - - -

Bel&cję aebrala

Ksysfcyna Kszemka 
Lut;/ 19S5 r*
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•./; JtiiGcja ol ozu, ucieczka, osnoLouzesie

b^/cuiitt ro*u byłea na 12-tya LIojŁu i w dniu
ewakuacji byłem chory na grypę, miałem za/alar nie srać udzia
łu w ewakuacji, bopo wiedzleli, że kto czuje się chory uo^e 
zostać v# obozie - chciałam lięc zostać, ale Aoledzy, y«cae-
góliiicj Jasio Krzywi.*s£i,powiedzieli, że gaić nie zostawią
(\: M

omego, że nuszę iść* aonieważ jednak czułam się < le, tj *o-
li1 •■'

ledzy szybik oderwali, ze szczytów lóżak parę uesea, zrobili 
takie prymityw&e sanie, dlatego» źe gdybym był bardzo slaby 
to cżcieli i.osadzić cnie na te sanie i ciągnąc* »ob©c «%x>, 
chociaż w takim stanic, w gorączce, w grypie, jednak .yoszed- 
Aen rasem z keJmgaai - z cwunastym i piętnastym blokiem* - 
25-go stycznia, gdzieś około godziny 1-ej, w obiad, oi>uści- 
li&sy obóz btuttbof, zdaje się jaico ostatnia grupa* idy wysz
liśmy na szosę, która prowadzi w kierunku Goa«.£aa i zobaczy
łem niemieckich ucxekiai.aró« i ranajrcn żołnierzy, z tembla- . 
ksai na sęku - to odrazu ozarowia-b&Łi* ir^ypeanlał tai się rok 
1$>9, jak ąy jgreofymliźmy cię* 5tedy A-ia mc/ śmieli się z 
nes, że uei&ju&lióa7 - poiK> wekiem to w <sy&li i to odrazu do
prowadziła unie do zdrowia* fio była jakby rekompensata za 
1939 rok* H e  będę omamiał takich szczegółów, jak noclegi na 
szosie, gdyż chyba dopiero na X i ą  nec ^lądowaliśmy w 
żydowskim obozie pod Pruszczem* *fcaa przed nasi była inna gra
ła i odeszła, a my sajęliśry to miejsce na nocleg* luao zro
bili zbiórkę i prowadzili nas z tego obozu przy lotnisku 
w j. ruszczę i prowadzili nas aalej* Od tego dnia, po u^jściu 
z tego obozu żydówek zaczęło się zabijanie* Już dobrali nsm 
się do aśkćiy, głów* ie tym, którzy op adli z sił* Jeśli zatrzy
mywał się taki biedak, nie mógł już ióć, to pocsątrioao kole
dzy mu ..-tfMaguli, ale Uo.-.czyie ai4; tak, że zastrzelili nie tyl~

87



ko tego chorego* który tak osłabł, że nie aógł iść, ale i 
tych którayr mu pomagali* ^utsiem tet?& wszyscy pcmuli się 
do praodu* poprostu jeden przez drugiego starali się dostać 
do przodu* żeby nie być na ko cu kelmmy, bo tam Najbardziej 
narażeni byli na śmierć* Jlate^o i ta po^oc koleże^-rca w ja
kiś sposób zaczęła się ograniczać* bo i ci zdrowsi* którzy 
mieli jeszcze 3akie taki© siły byli narażeni na ś&i«re* Are
sztą to za aało powiedziane narażeni* bo konłŁretnie z tyłu 
szedł jeden b^-iaan*w skórzanej czapce* i strzelał v&szystkich 
którzy «QTdamli mu się osłabli* którzy szli z tyłu* £ tak od 
ruszczą zaczęła się słać trupami nasza trasa* którą byliśi*' 

prov«idzeni* l.astępną noc nocowaliśmy w wiosce* nie wiem jak 
to wioska się nazywa* to było gdzieś między -ruszezen a 
Koweu* X tan właśnie dostaliśmy pierwszy raz od wyjścia z o- 
bozu* po paru dniach mrszu* trocnę ciepłej zupy* którą zor
ganizowali uospodarze z tej wioski* Gotowali ją gdzieś po dru
giej stronie* podczas gdy zay nocowaliśmy w a to dole po innej 
stronie wioski* Wieczorem zacząłem kombinować żeby uciec* pó
ki miałem jeszcze trochę sił* L© już zorientowałem się* co 
się święci* Więc póki czułem jeszcze trochę sił postanowiłem 
jakoś się urwać* porozumiałem siy z Aleksandrem Jarsaochwałem 
$0 i on to samo miał na zmyśli i wieczorem niepostrzeżenie* 
przesunęliśmy się tam gdzie gotowali tę zupę * gdzie zastaliś
my .acka Lewandowskiego* .e trzech naradziliśmy się co robić 1 
ustaliliśmy £e zaryzykujemy ucieczkę no i sposób postępowa
nia* Zwróciliśmy ujragę 0licowi Jar:aochw&łowi* że chyba on po- 
winien zostać* bo w kolumnie był jego ojciec* starszy czło
wiek i uważaliśmy że chyba on powianiem zostać po móc ojcu*
Os jednak* po rozuażeniu* powiedziały że ojcu i tioi nie aa 
moż 1 iwości pomóc * więc będzie probow&ł stroje życie ratować* 
Zdecydował* że ucieka razem z nami* Ustaliliśmy wtedy sposób

-  2 -  7 -i

88



ucieczki* Zorjentowali&ay się, o którycii ^Suzinach są zaia- 
ny posterunków, bo wiadomo, że w czasie ziatacy «o*uież czu
wa, a najmniej czujmy jest ainiej więcej w połowie swojego po
sterunku, więc postanowiliśmy, że będziemy uciekać jakieś ,* 
jo dzicy xo iŁiianie warty* 1*0 było już cuyba po północy* wy
szliśmy tylzymi ar z wierni, j^biegliśmy kawałek w pole, tam 
położyliśmy się w śnieg, czekając czy jest jakiś l-ueh, czy 
zauważono naszą ucieczką* Odczekaliśmy trochę - był z«pełsy 
spokó 4» znak że nikt naszego bra«u nic zauważy i* wynurzaliś
my się w śniegu, głowy owinęliśmy sobie ręcznikami, żeby nie 
było widać ani naszych ubra ciemnych, żeby ijfio jak najwię
cej bieli, bo w ten sjosob na śniegu nic byliśmy zdaleka wi
doczni i pojedy czo skok* Aby ualej od wioski* UUało nam się 
to dobrze. Gdy byliśm/ już od wioski w takie j odległości, że 
go łysi okien nikt cac nie mógł zobaczyć, zaczęliśmy się dalej 
razem już pocuaać* Ani ja ani Daimocb^aż zupełnie nie znaiiś— 
my języka niemieckiego, ani tern bardziej terenu, więc naszym 
takim trzemciiik iem został '̂ acck Lewaneowfitki, który mówił do
skonale po niemiecku no i znal teren bo był przecież Gdsu.ee- 
esanlzem* ..o drodze- napotkaliśmy takie ciocine wzgór&i, ouwa- 
lili&oy nogą trochę śniegu i zobaczyliśmy że to 'trupy naszych 
kolegów, zastrzelonych poprzedniego unia przez iao-awaów* trze
ba było odbić z tej trący, bo przewidywaliśmy że na tej tra
sie, którą ptzeehouziła kolumna, musiała być wzmożona czuj
ność z^rówoo ze strony w^a-nanów jak i ńieacćw cywilnych* io- 
st ano wiliśmy, że gdybyśmy ko^oś spotkali to nie przyznamy się 
że jesteśmy ze ^tuttaofU* ten sposób uostalism/ się do la
su, Gdzie troci*, odpoczęliśmy, bo przedtem przedostając się 
przez jakiż rów, czy też drogę polną jakoś niżej poiozon^, 
vpadł w śnieg do samej szyi acek Lewandowski* ky z Olkiem 
jakoś przeszliśmy bokiem, a aeek wpadł w ten śnieg i nie 
laógł się wydostać* Gdy zorientowaliśmy się że on sam sobie
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Kie da rady, bo to nerwy, 6crack i opadł zupełnie z sił* to 
zdjęliśmy to ręczniki,związaliśmy jakby w jeden sznur, oowhc- 
■i&lLścy jeszcze paski i jeden koniec rzuciliśmy Lewandowskie
mu, ja tr* stałem uru*:i koniec, a darmoch^ał jedną ręjcą trzy- 
mał się drzewa a drugą podał mnie i ja-oó w ten sposób powo
lutku ^ciągnęliśmy Wacka 2 'fcetSO śnie&tt* tła*. wyuosfcał aię & 
tege śniegu to był całkowicie wyczerpany i fizycznie i ner— 
.jov», załamał się i chciał zrezygnować z dalszej ucieczki,
Vo nic miał już zupełnie sił* o.rzekonaliśmy go jakoś źe mu- 
siny viać jak najdalej, od tej trasy się oderwać* io krótkim 
czasie przyszedł do siebie, wtedy zabraliśmy jege ba^ai i ja
koś dobiliśty do lasku* 2en odpoczywaliśmy pewno dół ^dżi
ny, bo wszyscy trzej byliśmy znaczeni i zdenerwowani* a o tym 
krótkim odpoczynku poszliśmy dalej* Schodząc do głównej szo
sy, jak dslś się orjentuję* z Bruescsa de Gdaj.aaa, w wiosce, 
której naz»y też nie znam, napetkaliśiiay dwóch żołnierzy nie
mieckich, prawdopodobnie na posterunku* jaiiiea schupo czy 
coś w tym rodzaju* Atedy Lewandowski wyciągnął rękę w górę 
bzyknął f1Xieii Hitler ’, Olek też* i tym kłamcom ayasło się, 
że to ktoś z ich grona, c;ięc opuścili karabiny, io już mieli 
je zwrócone w naszą stronę, my udając spokój przeszliśmy ko-
io nich. l.ie zatrzymali nas na szczęście be poprzednio posta
nowiliśmy, że darmo życia nie oddamy, każdy z nas miał w rę
kawie nóż i byliśmy przygotowani że będzi. my się bronie* Ale 
nie zaistniała taka potrzeba* Gdy doszliśmy do tej głównej 
drogi z 3ruszczą do Gda aka zaczęło już powoiutmu świtać* do
łączyliśmy pla cformę konną, które jechała w stronę Gdanajta, 
więc Lewandowski po niemiecku zaszwar etał czy cen iormaa 
nie zabrałby nas do Gdańska* /igouził się, więc wiele nie na- 
ryślając się usiedliśmy na tej platformie i tak wjechaliśay 
do Gd&aska* Irzed Gaa.. skiem co kilkaazieoiąt metrów stały jp*»-
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posterunki - zatrzyray ały ws ystkick pieszyck, którzy wcho
dzili lub .aychou zili a miasta* I*aa nic satrzysgrwali» bo wy- 
jlądaliśgy na tej 1 urze jak łasawucze—ii>betnicj[ i w ton spo
sób do^taJLióa/sSi^ do środka miasta. 1/io już prawie widno, 
ludzie szli do soboty* /eazliiaay we trzech. do klatki senodo- 
wej wskazanej przez Lewana>:;s -iego i on jossotił na sorę zoba
czyć czy jec;o oatka j*;St, bo siatka je&o mieszkała nie u sio- 
bie ale u sre«nych czy znajomy cłu .-y dwaj r M i ń ^ y  czekać t 
aż wyjdzie kobieta z jednym łuŁ dwoma wiadrami w ręku i kiw
nie Ktan giową. To będzie znak że trafiliby sakrze, wtezy ma
larza nią iść, bo ona wskaże nam drose* staliśmy tam noże l£t 
może 2u minut, trudno powiedzieć jak dluyo to byio, bo każda 
sekunda liczyła się na godziny a nawet na dnie* Luszre caodzi- 
łżś li w jedną i drut;ą stronę, a esy, uciokiniex*zy* poprostu 
drżeliśsy z przerażenia* itaraochwał już nawet zaczął wątpić 
czy u-ecek zecbce nam pomóc, laoże już się ulotnił, ale odpo
wiedziałem mu że na tyle co ja ^acka znam to on tego nie zro
biłby, źe pewuo coó tam jeszcze nie jest załatwione i oiate-
oO musimy czekać* £ r»eczywiścio, za par? dalszy ca dnut po 
tej naszej rozmowie, wyszła kobieta z wiadrami, przechodząc 
kiwnęła nam głową, zawróciła i poszła na górę, a mjr za nią* 
w czasie te jo czekania, ^dy przechodzili ludzie to usuwaliś
my że coś poprawiaj sobie, tak jakbyśm/ stąpili na cnwilę 
coś poprawić sobie przy bucie, eszliamy do mieszkania* Ęyły 
tam dwie starsze panie, jedna z nich to była ,Matka Lewandows
kiego .<acka* lyły przestraszone, przerażono, ale przytuliły 
nas jak «o^2y* Tam było bardzo ciasne mieszkanko, a ./nim 2 
rodziny, więc nie było jaożli^o&ci żebyśmy tam dłużej zostali, 
przy ich najlepszych chęciach nie było laożliwości nas tam z»* 
trzymać* Jo wieczora jednak zatrzymali nas* nocą
strasznie, brudni ,nied.oleni,oblodzeni, czarni no i gygłod- 
niali* i ierwsza czynco&ć to było uigyć się, okolic* jaJLi
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cos ciepła o do z j euzenia i pożalili naa spać* iisczorem, 
po naradzie postanotfA.liśEy, że Jacek zatitanie a my dwaj z 
jarmoeiiffałem opuścimy ten dom* iyła fcyl̂ o kwestia w jaki spo
sób się isydeat&ć i gdzie pójść* Urtidziliśmy że syn tej pani* 
ziłiajantój esy £re%o»j iecka, wyjdzie aa dworzec i kupi nun bi
lety do Groyai, wrtici, a wt«dy wy pójdziemy za nim na odleg
ło ić i«sroitową, bo uic zn&liśay Q4mjsanm «a<^wwaliśmy tę ost
rożność :=seby nie narazić tc^o człowieka aa óuieru gdyby nas 
złapali, bo w&dgmo że w ta*cir. wypadku czckuiaby nas ćmiorć* 
Olek £arnecmał był już taki ssyetraszony, że ssogóle nie casi* 
chciąjt się rugzaó,; mówił że woli żeby $> zabili byle znowu 
nie przechodzić tego strachu* A jednak trzeba tyio się ruszyć 
więc jakoś esa przetłu&acsy łem i poazli&ąy* fiat dworcu wszędzie 
ciemno, bo obowiązywał verdunkiun&* wieczór, diabeł żadnych 
nie było ani na stacji, ani w pociągu, nikt nie rozmawiał, 
wszystko odbyrało się beaszraerowo, po cichutku* siedliśmy w 
pociąg i pojechaliśmy do Gdyni, której żaden z nas nie znał, 
języka niemieckiego też nie znali c#, ale chcieliśmy dostać 
się de i&seu, do Kcscm, bo tam mieszkali rodzice kolegi obo- 
ze^ego I. attsBBZkiewicjMt, ks ktOror;o j& znałem dobrze i siedzia
łem od niego że tam mieszkają jegs rodzice, mają jakiś mają
tek, więc liczyliśmy że na saei łatwej będzie się praechoimć* 
Dojeżdżając do Gdyni usłyszeliśmy już polską monę i podsłu
chaliśmy, że ?orui zajęty i że tam ludzie byli na okopach, 
że tam wszystko rozbiło się, bo w Toruniu są już Bosjanio* 
Postanowiliśmy że będziemy udawać, że my właśnie z j>od Toru
nia v?racamy • żeby jakoś zsylić Niemców, że nie jesteśmy ze 
Stutthof u* Ubrania mieliśmy cywilne, ale krzyże jeszcze feyiy 
widoczne na plecach i na spodniach* § Gdyni wysiedliśmy z po
ciągu na dworcu głównym i usłyszałem ja& jakaś pani odezwała 
się do kogoś po rolsku* / jednej chwili decyzja* *odszedłem 
do niej, wziąłem ją pod rękę i szepnąłem do ucha ’w pani rę-
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ku ;o życie * Ona ourazu zorjento ?&ła się - nie ooezwała 
się nic, tylko ręką dala mi srane źe x*ozuaie • .ytody podszedł 
z drugiej strony kolega Dawochwał* wziął ją też pod rękę i 
yezliśmy tak we trójkę tunelem na tę stronę * gdzie dziś ul* 
Czerwonych Kosynierów i poezliimy dalej ta*c razem przez Gru— 
feówek do Chyloni* Mijaliśmy dużo posterunków* które zatrzyay-
wały wszystkich mężczyzn, ale kobietom dali spokój* kas nikt' hjft
nie zatrzymał, bo ta pani prowadząc r.as cały czas coś szwar— 
gotała po niemiecku, ryy tern niby odpowiadaliśmy ”javwhl,$sssfcl 
jawohl"f al* wcale nie wiedzieliśmy co ona nówi* V  ten sposób 
przedostałiśry się do Cłęrloni* Tern £&ozliśmy w boczną ulicę, 
kartuską, zdrje się nr. b7 i wtedy te pani powiedziała *tu 
mieszkają soi Jodzice”* i-ossła naprzód spaawdzić, czy w domu 
nie mc jakichś Meneów, a my mieliśmy czekać aż ona wyjdzie 
i lekko zagwiżdże to będzie anscnyio że śmiało możemy wejść* 
Rzeczywiście za parę chwil wyszła i mogliśmy wejść do miesz- 
kania* lam prędko zrzuciliśmy marynarki* żeby nie zauważyli 
krzyżów - p/oetaliśmy tylko w koszulach, no i oustawiliśmy 
tych uciekających z pod Torunia* męczenników e,dla Yaterlandu'’*
io była pani obako aska, młoda osoba, mogła mieć li> - 20 lat* 
jej powiedzieliścy prawię o sobie i dowŁeddieHacy się że ona 
była łączniczką z partyzantki i stąd znała różne charty* Ro
dzice jej i ie wie lisie li prawdy o nas* Csiyliśm/ się* dali nam 
jeść, a siatka pani Robakowskiej martwiła się że nie ma wol
ne jo pokoju* a jedyny wolny jest zimny* Ubolewała nad tynt* 
a nie wiedziała że sy nawet w psiej budzie bylibyśmy chętnie 
pali* bo co w naszej sytuacji znaczył zimny pokój* ale nic 

nie aówiliAąf bo nie chcieliśmy ich przerazić* następnego ran
ka* po śniadaniu, dali nam tr&chę Chleba na drogę i pani Ro
bakowska wyprowadziła nas przez laąy w stronę kczena* Kiedy 
widać już było Kczewo pożegnaliśmy się z nią i poszliśmy da
lej sami* Piedaleso kczewa cywile oewaiali śnie.; a naprzeciw-
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ko jechała armeria poloea i ci nas zatraysiali* ńył tam 
między nimi joden oficer, który umiał po i-oiĉ u, a my płae- 
ciei T:jó’-v ili^my ty lisa pa polsku« pytali nas utsąu jesteó&y*
.; iensfindzieliany In ti bajeczkę o ĵ iuaIu , ae praco waliśmy 
pr*y okopach i jak radzi ockie. czołgi na.echały to uciekliśiąy 
reaeui ą i ie' taraa chceiay zatrzymać si$ gdzieś na
*W *> Alfefc ' •■*■■ ;* -.•• , ' i • ' r* •*--3*-..-. .-■nei* Zim oficer nam uwierzył i kuzał zgłosić się do sołtysa, 

flt / jakiaęaA ..tam starszego wijski, a a do jakiejś tjoapo- 
ctarz* ir-zydsieŁii* fym razom dotrze nem się udało* ale nie aa 
ług©,-. W  ,*dtf doszliśmy 4&*cie& 130 m od §2ówjasj urogi, która 

Pł*wd$l 2 Pruszcza aa Kart osy przez *?.&<> dkowo, to usłysseliś- 
*y ^strzały i gdy oosaliźsjy do dsogi to zobsiesylióny szeroki

śniegu* <tei^al*ilóny się -o to prsoebedailm
kolu&ae naszych -;:• irfctho r/iakóar* £ raoczywiacie tak tyło* Za po-

, _ _ . i-  ̂ - - • ’ ' vi.v . • '• •'' ' • ,. '"" • •■ .' .

rę minut * m  zakrętu «yjeenały aanie, aa których jechały a 
. gg*ft«ki i Z S&noaawe #  pedori.ee* i saereyo«tf i to był taa 
władała « skór$aasj czapce który ssed* a ty&u naszej kolumny 
i taił stx zalał do ludzi i dalej ekaaało się, ie oa ^cm4 chv?i-
1 *i«r : Ćk* «.*£> *.*- -i «,xi-v v- *'• ' " " \ ■ •‘ *.* i’ < k *v- vv>̂>Jfey?- ̂

Ipcafcą ar :>,ł takich jak, sęr i aa tym pirycie Strzelił* Jak 
m «hal*3, seefcfcggl z sani i zaczął aas
wypytywać* co, skąd 1 tak dalej* Jak myliśmy taiwtv*Łalió«ąr

• • • - ?->-VvKv " " '' ''-'7 '«•' "-. . . tę #amą piosenkę o Toruniu* :. ic«ty ta o aj achały aalaj
ą z aa, ąe skeczy* i tea podoficer i aacz^li nas badać* Liuli£-»

- S. ■■ ■ •*- • . • . ' •*■ ’ r i-V V • ~r,ż̂ : ••-' • .< ”** ’-' >.i isy zmmi s»cagacie w tym aąaa^a aicasczyściut ao uaia kajali 
rospiąć mir^iark; , chcieli zobac^yo czy koszula obozowa, ale 
ja akurat aa ,d»iet.: przed ęwakuaeją dostąłeia od Licwiaaoat0» 
cywila^ koszule , a zao^u u û rraochs7ała asukali w chlebaku, a

, oa -tam. miał** octataiej paczki otr^ynaaej pr&ad e«akuacją,akai> 
p©ti;i wełaioae ręczaie robione i oooowy chleb* Gdyby zajrzeli 

akc., to choć niewiele tam zostało ale jednak Tina- 
leliby obojowe jedzenie, a Olek miał koszulą obozową* i en
podoficer zabrał jbu, a«cax^etki i poszedł nai^czód, a ten sr skó-
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rżanej czapce kazał tam stanąć pod cir zewem, uarmcliwaJU)wi 
Ponadto kazał rozłożyć ręce i już podnosił karabin, odbiez- 
pi eezy ł go i w tym w łaście icomemcie ten, poooiicer xx> wiedział 
"bałt • I znowu nadzieja zaświtała# f£en w skórzanej czajce 
zapytał co aa robić, na co ten podoficer odpowiedział że ma 
nas zostawić# Ie i razem odeszli de « u  Teres zastanowienie -
- co robić dalej? pójdziesz naprzód to napotkamy kolumnę , me— 

żem/ spotkać fcib-maadw, którzy *ią« napc ji*> po znaj i*, albo któ
ryś z kolegów mógłby odezwać się do nas i w ten sposób nas 
zdemaskować. Cofnąć się w tył - też nie aoźna be tem ci o^-ai 
zauważyliby nas i wtedy Jako pedsjrasnye& napewno zastrzelili
by nas* vist,atecs&ia po ©Dłutku, udając zmęczonych, poszliśmy
do wioski* *o prawej stronie ns. początku te^o Kczowa /wtedy
nasuwało się î ksau/ jest kui,i*ii«# ■■ ssaliśmy tam 4 dowiedzieliś
my się, że w wiosce Jest masa haft linków bo tu a obozu prowa
dzili. '.Tymczasem zrobił się Już wlecjsćr* Weszliśmy do Jednego 
domu po lewoj stresie.., tam zmowa zobaczyliśmy pełno uciakinie- 
rów* Znowu zdjęliśmy marynarki, ja byłem w cywilnej koszuli, 
e Dansoeiiarał w swetrze* $ pewnym momencie, Jate»ś i^rwołałem fcos- 
poóynię do pokojm i. tam .powiedziałem jej że poszukuję i^at#»a- 
kieeicza, że Jestem Jose kolegą, że en był piuvono«orm podcho
rążym fcasalerii /żeby wiedz iała,że ja go *t«w/ , że om i*ył z 

nami w obozie i razem ewakuowany* Dna swzzumiała że ja ^o azu- 
kam i ogromnie się przestraszyła* Ja jej powiedziałem że u- 
citkliśj.* z o los u. i . ciicasy uost.ać się <io rodsiców Ikatysakłe— 
wżeza 1 żeby z*as z niiii skontaktowała* łe była ^©szuśka^r^łasa 

i*raysłałą nam swego pomocnlkn, robotnika ̂ ospoo«a^ae£», *ola- 

ku, żeby en. nam poo5t;ł* Iłwwiska tej kobiety nie znam, caow 

byłam u miej po wo jnie 2 rasy, żeby .jodziękewsć ma pemee* £e~ 
mu robotnikowi X'oet^rzyłom wszystter* odpowiedział, me tumie
nogą nas z&traymać bo kręci sio wielu i że w wiosce

- ' . . . .
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stoją ^tuttbowicy, ale poradził nam iść na wyługowanie* wy
prowadził nas z mieszkania« przeprowadził *=rzez główną aro-
gę, na boczną# okazał nam kierunek i poszliśmy ualej* *r®e-

*kszli&ay przez zamarznięte jezioro* podcaoł&ftli&fiy aię poa 
Górę i usłyszeliśmy a zc aa kanie psa w* kierując ai^ słucliem 
doszliśmy do t/cił wybudowań* Ówiaeiło się malsakie awiatwiko 
, zapukaliśmy do okna* wpuścili nas da mieszkania* Ci ludzie 
nazywali ai^ iaczoaakowie* Jan iac&oazka z żoną i czworo *s*a 
dzieci /od 2 do o-miu lat/ które już spały* I.ie odmówili nam 
przenocowania na strychu* ióżno rano* gdzieś kolo laej lub 
ll-tej godziny przyszła do nas Gospodyni, przyniosła nam 
Chleba z masłem, *awy i zostaliśmy na strychu do zmiurzenu* 
Jtedy ..TÓcił Paczoszka z pracy z cioski i zabrał nas na dół 
do miusskanls* a przedtem paócil psa z Ła..cucha, dla bezpie
czeństwa* idwiedział nam* ze w wiosce pełno ludzi ze »tu£t- 
hofu, że są w kościele, ale nie wiedział jeszcze wtedy co my 
za jedni* .Dopiero wieczorem po kolacji chcieliśmy się umyć, 
rozebraliśmy alg i oni zobaczyli u mnie na pisssi medalik* 
$t6ry dała mi matka gdy «ęrchodsiłem na wojnę* wtedy dopiero 
wyzbyli się podejrzą,* że jesteśmy jakimiś szpiegami* którzy 
poszukują uciekinierów* bo po tym medaliku poznali że my Po
lacy* -tftedy. otwor&yli nam swoje serca* a my powiesz ieliśiąy 
że jeete&ry uciekinierami z takiej wiośnie kolumny ^tutthofs- 
kiej i że się ukrywasy* Od tego czasu całe dnie byliśmy w 
tym sianie* wieczorem schodziliśmy na dół, a oni pilnowali, 
żeby ktoś nie przyszedł i dawali nam ciepłą strawę* Myliśmy 
godzinę* dwie na dole 1 znowu na stryeh w siano* X tak trwa
le przeszło 5 tygodni* Żyliiny na strychu, a ci luozle nara
żając saoje życie ukrywali nas* karmili* a nawet słyszeliśmy 
jak odprawiali różne modlitwy i różaniec w naszej intencji, 
żetyśagr jakoś przetrwali* tf dziai, wyglądaliśmy przez szparv • 
słyszeliśmy zbliżający się front, ale czas dłużył się strasz
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nie. ieuyś taóoili&oy o te4 -o» ieti/. , śo siy ta£ ^ U ^ a / -  
ła £<ty aaiytałem a : attysakieoica*. i A j^aaało się, że oaa dla
tego tuk się jaaestraojęyła* bo aac i&aed aastŁ był u niej i;i- 
kedea StM^akiea&eJi 1 ona oyśŁ-ta, ae s&* Jtjo saukady* Xfr- 
e&osaka î Nfiedajlâ , eam wtedy, że Ifeu^askiL *^a .uksyaru alg u 
.•aie£a.ki«b ;«anseitióar9. aiedaloko na L̂i,u.j.K̂  iu9 skontaktował 
naa a© sobą 1 nocami pizychouailiare/ dosiebie9 naturalnie 
ali była aawŁelo śnieżna# tak ie 41ady aaraa a v ,/aio • .< o- 

oadfce skontaktował aea a e£ ieer»Jt roa/3S4in9 story ukrywał 
alg 9 Bratioayła praea siebie buaierac* On był na sobotach w 
tej «ieace9 latam arobił sobie agliny bunkier 1 jtttlitnlą u- 
c iekł od a wago f g ^ e d e m  i ukrywał aią. w tym buukrae. ,yv/ił 
go ton xnr.aowaica9 nosił ou jedzenie, a gdy śnieg ais padał*

.to w bunkrae byłe n«jsaytovrane troc&g urnsau i suel&ege clileba9 

aa ^■^^łck jak ais mgli do46£ «o iUogje* fe tym caaaia były 
ca^ato jakieó obław » a  .jak był taki^ifiesluit to 23/9 śeby 
aia narafcać tyci? ludat9 po poaaaniusię a tym oiicerem, i*>aa- 
liśoy a jgga oficerom do btmfcro» ffen bakier to była taka w 
abia onebioan nora* która olała u akoki9 soJacie prasa aa&a 

daiurę ja-a/fer/t*; deską, aa której była darnina i krajpecaejs 
pgpaecboUaił pr-aea tę deskę , Joic we i --aiią«y do bunkra i prsy- 
i-aitliĄigr ęftę to wyglądaiot to iwatfdaiwy kraak» i>o oddycha* 
ni# łęrła kuto. 2-calenm jacaeiJrtwfBdaona pod draeoo, prasa którą 
przecljed&iłp ioawiotraof l ̂  by$ zrobio jedną osoby» 
ijył mo<mi4H3& gałę&ni dębowymi, było tao rómieś In .> l+. ~>, 
w  nogi v'jŷ3»ebaoa ,«r-glitie daim\ . .iouość była taka* żo 
aofcna było staó, ii peasyst caaoio byłj? «as taa pięciu, było 
Strs^aaie d«#5;̂ r», bo poffletra* abyt duś̂ o aic; dosta .ało się 
Jpr-aea tę rwę f lył v btęakrae ten oiicor fosy^akl, aaa dwócl*9 

iiatjłrsait be wix a i Jaeaeae Jedea. aawajctg. x*ow dojeuia, 021 

uei ^ł a cioski bo el»eieli go ar oatat^e^ cii./iii v»iąć oo *>4-
■’* ‘ ‘ • f‘ r ' • »*•' • '*' ;•: ;.a\-•**/■ ' ■•• *■) ' ■ . "v , ■’ '•■ »•■ . •  ̂•* •>. -** ;’:**•>» ••'■ •_•.?• ■ • -Oka,# 00 4 iwoslał aię t̂ crywaś,* Ka^dy9 który oabodaił taa był
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świadom te^o, 4e w razie gdyby nas nakryli* to była przytS*- 
towaua ta: ka z ropą Ł zapaŁd* aięc gdyby n««a **a»zyli9 to śe* 
by nie dać się zamordować 9 to $ieliśisy zapalić tę sapę 1 aa- 
ni aieliśEy dobrowolnie zadusić się* 9 czasl* cay Myliśmy w 
bunkrze* to trat naszego gospodarza.aranciazafc ̂ sczoaaaa wągr— 
starał się nam 'lewo* pcpiesy i znowu w nocy *«>aaliśmy do 
aczoszków* tyiem nieoo>lan/9 2aocao*jr9 ubranie oeiŁre9 bo w 

tym bunkrze tak ałę żyło* a ja ostatnio W « a  v bunkrze9 pod- 
czas gdy inni wyszli* oięc pe pesiioeie do *«*fczoazfeaw umyłoa 
się, powiesiłem branie do tgauszenla. 1 , - > ^u*am fJpaA na 
siano# fen o lider został w bunkrze - nazwiska aia tfiem* 
mówił nam że by i. kapelmistrzem o orkiestrze* dostał ai@ do 
niewoli*. potem przerzucili go na soboty da tu j wioski i po tao 
zrobił tenbunkier 1 uciekł* Miał w bunkrze - .:^y±«e* i^awią- 
n ł  kontakt .o PociOiHilreml 1. Ani go przez cały czaa od lata 
żywili* .ciosce znają ^efo nazwisko# bo 'tam pracował* co«ta-
lo triom było źe będziemy przemrcoml do i»epobtt przea brata &a» 
ssH^o geapodarza* Franciszka* który aykomłinował sam papiery* 
Ja słałem, być pierwszy* drugi i>«rmecb»»ai a trzocil.iku4ł be 
tak aaz/^ralióoy liatppzkiawicza* iia drugi dziei; ra&o iacsooz-
ka z Daraochwałem zabili cielaka *aa drogęM* a tu nar as obła-
■ - • ~ • •--.. ■ • • . • -, ę/a prov/&daona przez .&£• Jakoś * ;;icrm zym mei^ncia aaa ominę—
119 poszli do następaego gospodarstwa* ^sczoszk*. lab zobaczył
przykryli zabitego cielaka gnojem 1 zawalali do małe że Jost
... .i ' ' . _ - ••• - " • ■-._•:•'•• - **" .._ •

obława* Szybko zeskoczyłem do mieszkania* brałem spodnio i 
usiadłem* wzląłea dziecko na kolasa - udawałam ła Rontom o

* f.ŷ . - . * t ' . * ' ; '. ’ . -'V- '
- :'• ' • - ̂ . - >iv • •bliskich stosunkach z typ. domem* 7 tym cs^ia pitzyazli ci 48 

z obłav?y* * odpadło im &e tu coś za daśo icsyan 1 te miody ęh 
« wieku oo^skofora — było nas przecież czterech.* 4aa ^aa^oszka
chwycił Y&rok i poszedł do srioski, Franciszek miał zea«dadcza

' ’ ' ,• •* ' • ..-i..,''.'

nie od lekc-r«a że jest chory9 to go zostawili o spokoju* o 
nas dwóch zabrali ze sobą do n^stypaaj wioski i tam zso&u ob—

-  12 -  8 $
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ława* Jednego ■ zostaoili żeby nas pilnować* i;o był
Ukrainiec* Zobaczyły to 2 koblety-Łosjanki, zagadały j) i 
ściągnęły do Mieszkania, żeby nam uoożllslć ucieczkę* Oaiido— 
chwal chciał, żebyśmy skorzystali z a&izji, ale ja ale zgo
dziłem się- aa to, bo przecież wiedzieli skąd nas wzięli, to 
wróciliby do i aczoazków 1 wstrzelali całą rodzinę* hic sog- 

liśmy ratować swego życia, kosztem świadomego narażenia tych 
którzy i nua i iaayci ̂ omo^ali* Sjodził alę ze mną i zoataliś- 
qy* Jidzieli aaa luazie z wioski, ci u których byliśmy w 
pierwszych suaertach i ci z ku~ni także* hiko&o więcej tam 
w wioace wtedy nie zlizali# Naprowadzili nos do xizodi&o;m i 
wpakowali do budki-remizy strażackiej * irzez dalaze dwa dal 
złowili jeszcze więcej,tak że tyło nas tam chyba osób*
Jeść nam nie dawali* • niedzielę, akurat jak ludzie wychodzi* 
li z kościoła po "gorzkich żalach", «3pprowadzili mes z tej 
renizy* Czekał już samochód ciężarom, na ictórym tyło pełno 
—maxi>v/ z karabinami* « sobotę robili £uż przesłuchania po

lo we* rzeałuchlsrall najpierw mnie, i to przed tą remizą* 
ówiłem bardzo głośno* iytał mnie podoiicer i przeglądając 
moje rzeczy znalazł ten lula żywy dokument i pamiątkę, którą 
dostałem od Cześka Naruszewicza - wizerunek Loski z ciernią, 
na tym wizerunku było napisane " -cce homo"-Oto człowiek* oka
zało cię że ten £odoiicer to był katolik z estialii* Napy
tał czy jestem katolikiem, potwierdziłem że tak, wtedy zapy
tał skąd pochodzę, powiedziałem że "ńealau , zresztą tę pio
senkę to już na pamięć umiałem* Olek ałymzał co ja mówiłem 
to później powtarzał to aamo* Mam wrażenie że było moim aa 
szczęściem że trafiłem właśnie na takiej człowieka, na ka
tolika i je, o jakoś sumienia rusz/ło* ho więc jaz; następnego 
dnia oprowadzili naa z tej remizy, to czterech z tej gruiy 
odstawili na lok• To byli t)armoch^aż, ja, jeden starszy gos
podarz, u którego znaleźli karabin, a jego syn ucit&ł z woj
ska*

-  \ i >  -
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ska i jakiś rządca esy a&ronorj# ktdrego wzięli za zabicie 
świniaka* tedy >lck powiedział 'no -oman* to już ladzie n a  
nasz koniec” • Vszystko tak wyglądało 9 ale ja nikłam silną 
wiarę • że i to przeżyje^/* Kesztę to znaczy 24 ludzi załado
wali na saochód i odjechali9 a naa czterech zostawili* xua- 
cili nas wolno* Irędko zniknęliśmy• Jak szli&ą,- przez wioskę 
koło kościoła# cmentarza9 to wybiegali ludzie z wielką rauoś- 
Cią9 całowali sas9 poprostu po rę .»nch9 po kolanach9 ho i^zyo- 
cy byli przekonani• że nas rozstrzelają* Tak L&ruzo cieszyli
się że .^szliśmy cało z tych rąk niemieckich*---------- -

xO kilku dniach rozpoczęliśmy dalszą wędróekę 9 do 
łopotu* /tedy nie było już widać tych krzyżów oLosowych,sta
raliśmy się przez cfLły czas je zr.iywać9 no i w tym bunkrze 
wszystko się zatarło# łosy już nam porządnie obrosły, hy- 
iiśî y od kamic ni i już podobni do ludzi* zawdzięczając to 
loczoszkom* bo to tyli bardzo ofiarni ludzie i ĵ ociagali nam 
jak tylko mogli* według planu przewiózł tanie pierwszego - 
Franciszek .taczosska w słomie na furze konnej do .»>oiotu9jak 
dziś parniętum na ulicę Adolf Hitler strasse pr/l - była tam 
stolarnia* Tu w łopocie przejął mnie Jan JasiL aki9 który był 
już wcześniej o wszystki;;. powiadomiony* On był z Jużego kac— 
ka i miał mi w jakiś sposób pomagać* ,racował w dopocie* — - 
Tymczasem na drugi czy trzeci dzieti po wywiezieniu mnie Kii 
Kczewo zostało zajęte przez Rosjan i ani Olek Jaroocńwał9 
ani l.ikuś nie przyjechali9 bo byli już wyzwoleni przez woj
sko radzieckie9 które doszło do dużego Kacka i tam 7 czy & 
dni stali# I*o i ten9 który o zonie wio dział i który mi począt
kowo pomagał był odennie odcięty# gnowu Jayłeia ukazany na łas
kę losu# Ukrywałem się więc w tej atolarni w trumnie« bo tam 
były takie wielkie trumny9 chyba na trzech czy czterech nie
boszczyków* Całe dnie siedziałem więc w takiej trumnie9 a w
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nocy wychodziłem, nabiera łon pau, taeiemu dużemu wilczurowi, 
jedzenie* Część zjauaiem ourazu póki iyxo caepłe, a resztę 
zabierałem w taki baniaczek u  póaażej* Jadłem dwa raz^ dsie
nnie* Jednego dnia przypilno ,*ałem juk de cnoze j Niemki,mie
szającej w pod;vórzu przychodziła siostra z«iaoana, jaaoś «qt- 
caułen że to jest i.olka, i jak wracała od tej choryj to za
ryzykowałam i wyszedłem naprzeciwko* jowidz lałem* *chcv * sio
strą rozmawiać'’• kiwnęła ręką że rozumie i sebjyto poszedł sa 
nią* i.osaedlem zachowując pewną odległość, aż do mieszkania 
tych sióstr - one mieściły się tum* gdzie dziś jest w óopo— 
cie przychodnia specjalistyczna, okulistyczna i inne* jfe ty
ło już pevajQ po p dniach me^o ukrywania się w tych trumnach* 
.puticiiy txie te siostry do siebie» uały mi jcśc, pozwoliły 
umyć się, ojolić* powiedziałem im o sosie i to k  jestem u- 
ciekiuierem ze .^utthofu* ;ypyty>rsły mnie esy to prawda o 
tych mordach w obozie i vjotóle o wszystko* O osozie im opo
sie działem, ale co się działo sdzie iaaziej to nie wiedzia
łem, bo tyiam przeć icż^dobre'* > lat za drutami* Uały mi ^sei 
r/jaciem Chleba, kartek żymiościowych* s których nawiasem mó
wiąc, nic miałem możliwości skorzystać* Ta moja samotność w 
•^opocie trwała chyba siedem esy osiem dni, nic licząc tych 
dni kiedy opiekował się mną Jasiński, i po tym czasie weszło 
vojsko radzieckie* ł aj pierw weszły ocaziały do .*olibek i ? 
przerwali połączenie Niemców w Gdańsku s Gdynią* To było chy
ba we środę, u w czwartek było już wojsko radzieckie w sopo— 
cie* I aj; ierw wkroczyły piesze oddziały t za nimi czo4*,i,dwo- 
au koluKL. ami* Jedni szli tą ulicą ,aoil iiitler otrasse, obec
nie 20 x a-ćzieraika, a druaay torami wolejowymi* - ------ —

Ostatnią noc spałem już nie w tych trumaach, bo a.iea» 
cy już poprzednie co dnia uciekli w stronę Jrzeozcma, sostali 
tylko szpicy* wopot zajęty tył be* żadnego boju, kilkanaście 
dni przed oswobodzeniem Gdańska* — ---- ---- - -
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ha sako c ze nie chciałam jeszcze dodać, że jeśli cho
dzi o Kczeno, o ^budowanie Kczewo, to u każuc^jo gospodarza
ktoś się ukrywał - u sąsiada iaczoszków, podczas tej obla^', 
ton co&ię ukryv7ał chciał &tą uciekać* i*isocy puścili za nli*

r̂-i numei,/» //iem lylko, że to był też otosowiec* o osviobaaze 
iii u poszedłem do iaczoszkósr, Jarmochtfała już tam nie było* 
Podziękowałem tym ludziom, bo przecież to im właśnie zawdzię
czałem życie* lyłem jeszcze u nich dwa lata temu, aie oni 
obecnie mieszkają w Kodzie* Widziałem się i^.mież po wojnie 
raz jeden z panią Kotako./ską w Wejherowie, chociaż ona miesz
kała podobno w łopocie*

Kolację zebrała w lutym 196? r Koman Olszewski

*

:
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drylieky wojskowe i Meliza© mową i wysłali 3o nzkoły, gdzie sp*. 
liśmy ma materaeack i bieliźnie z papieru. Na drugi dzień wiele 
ludzi wrzucało torebki z przyborami toaletowymi, owocem i cias
tkami przez płot, gdyż byliśmy w kwarantannie. Tieczoroa po kon
cercie naszej orkiestry - usiedliśmy pod ogrodem i zaczęliśmy 
śpiewać różne pieśni i piosenki. Tego ale mogli Szwedzi zrozumieć 
”Co wczoraj wydarei śmierci, dzisiaj już weselą się i śpiewają?," 
Wnet też dwie uliee okalające dziedziniec szkolay były pełne lu
dzi, którzy w skąpieniu słuckali aaszego śpiewu. Na zakończenie , 
zaśpiewaliśmy "Jeszcze Polska...'1, a Szwedzi zaśpiewali swój pię
kny hymn "Du gamk, du fria..." /Ty stary,ty wolmy kraju/.
Po badaniu rentgena przenieśli nas do willi Czerwonego Krzyża, 
gdzie mieliśmy wspaniale. Po dwu tygodniach wywieziono nas do 
Boras miasta o 60 tys. mieszkańców o przemyśle włókienniczym,?^ 
gdzie umieszczono nas w szkole dla dziewcząt, gclzie urządzono 
szpital dla chorych na gruźlicę. Tu leżeliśmy w salack razem z 
innemi narodowościami. Tu umarł pc kilku dniach Naruszewicz /Je
go brata księdza spotkałem w Bzymie później/. Opieka lekarska i 
pielęgniarska była wspaniała i Ti,sumienna. Wiele zawiązało się 
przyjaźni i nawet małżeństw między pacjentami i pielęgniarkami,
W  roku 1945 nie założono mi odmy. Służyłem często za tłumacza i 
pomacałem w biurze szpitala. Przeprowadzono mi operację żylaków
i fistuły. Od 1 listopada 45 przeniesiono nas na wieś około 5Ckm 
od BorUs do małego szpitala, gdzie mieliśmy doskonale. W lutym 
1946 założono mi odmę na lewej strofie i zoperowano mi szczękę 
górną /był® pełna materii/ oraz znów fistułę, 10 września 46 roku 
zacząłem pracowad u arckitckta w Boris a 7 lipce przeniosłem się, 
z moim szefem do Jtinkbping,mieściG o 50 tys.mioszk./kolebce zapa
łek/, ślicznie położonym na południowym brzogm jeziora ,,VatternH, 
drugiego co do wielkości jeziora w Szwocji.Jezioro to jest 120 kn
długie i bardzo głębokie, głębsze od Bałtyku....................
..... ............ wzywali nam aa proces przeciw fc.komendantowi
Hoppamu, lekarzowi dr«Heidlowi i SS-SekarUtrerowl Otto Knott.
Było to w roku 1955, T̂tedy pojeekali do Bockum na przes: Lisik, 
PalickijBrzoziński, Czurloj, p.Żelwska/?/ i ja. Sędzią śledczym 
był D'r,Fr6ge, który tu był w Sztokholmie i nas przesłuekiwał. 
Później otrzymaliśmy wezwanie w listopadzie. Okazało się, że 
wszyscy świadkowie Niemcy: m.i. Klifot,Zelonka /którzy odpowia
dali podobno z więzienia za nowe sprawki/ i wielu innyek wycofa
li 3woj® zeznania obciążające. Norwedzy nie przyjechali. Jedynie 
my-Polaey byliśmy najważniejszymi świadkami oskarżenia. Najwięcej 
dusili Szurleja, który jako ”Pfleger,ł widział zastrzyki uśmierea- 
ją««. Nim myśmy dojechali do Bockum, powiesił się Dr Heidl po 
kilku dniach procesu, Hoppe skrył się za ciemnemi okularami.107
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Pracował 10 lat w Szwajcarii jako ogrodnik i wrócił do Niemiec, 
sądzą®, śe nikt go nie pozaa. Eówależ podobao zamknęli starego
Knotka oraz Iieddiga. Nie wian, ©zy taatym wytoczono proces.
Sąd przysięgłyck zasądził Hoppego aa 5 lat więzieaia i Kaotfea 
na 2 lata* Prokurator wniósł apelację do Sądu Najwyższej;o,I:ta
ry polecił przeprowadzi<5 śledztwo jeszcze raz, Proces odbył dę 
13 maja 1957 również w Bockua* Byliśmy tass znów w czwórkę bez 
^zurlejai p* Zalewskiej• Dużo przyj esiaiej szy frzcwoćaicząey są* 
du* Skazali Koopego aa 9 lat więzienia i C lat utraty praw oby 
watelskidi i Knotka aa 3 lata i 3 lata utraty praw obywatel 
Prawdopodobnie zaapeluje znów prokurator, który do&ia&ał alf 
dożywotniego więzienia fila Hor .c o, waciaki z probiegu 
dragiego procesu /ale wiele piszą/, gdyby Ciebie lub kogoś inte
resowały specjfilaie. Oczywiście sad zapłacił aa. podróż 1 kl, 
okspressim oraz diety* Jednak muszę przyznać było to bardzo nie
przyjemnie rozwijać to sprawy znowu, tyjawioaoj, żo. wicie szcze
gółów zatarło się w paaięei* Niestety nikt nic mógł zdobyć doka» 
r:aatu, z którsgo wyaikałoby, żd Hoppe osobiście podpisał wyrok 
na więźniów lub podpisał wniosek o przeprowadzenie gazowania, 
^sczcgólnie pytali o żydówki i kc :orę gazową, której rysunek 
im posłałoa /zrobiłem go z paaięti w roku 194-G, tak aa a o plan
ebest:, :.oóć dokładny.
Pytasz się,czy-ezytałca książkę o Stutowie. Czytałem są. 
prsoz tsgo młodzieńca, który częściowo pracował u Ciobi®. Kies* 
tety było tam' wiol© nieścisłości, które starałem się sprostować 
dla Instytutu źródłowego istniejącego swego czasu w Lund. Efeig* 
aiast jedsn z norwegów /aia policjant/ Civiad Linde z Oslo, któ
rego spotkała® później w Oslo w roku 1951 przysłał mi książkę o 
'"tatowie aorweską, wydaną przez b.więźniów policjantów. Jest tac 
w nisj kilka rysuaków oraz aawet ta okropar pic dii, którą ułożył 
któryś z "Zielonych". ........... ......... ....... .

................. Adam H ogowski aa po© są tka ai ® os ze swia zsł się
PSiśalej przachodził aż 12 oeeresji* .......... . Zeckf lał.o m
się nowej operaaji / lab też może za ciężko pracował w fabryce 
włókienniczej/ i podczas operacji u»arł z powoda krwotoku. To 
jaż ekyba z 4 lab 5 lat tema.

/*/ Bolak
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F r a n c i s z e k  K u c z o r a

były więsier obozu btutthof

nuser obozowy zapomniany

aresztowany w dniu 1 września 19^yr

praeb^wał w Victoria ochule, potem Kowyr .tort

stutthof do Ib .BT .iyłOr. potem Sachsenhausen

zanieśakały przed no jutą w id a aku

obecnie Gdar.sk trzeszcz ul*Orzeszkowej 9 * 5

e ze ryt - lat 69
w , * .  . ^> '

.

Irzed aojzią pracowałem na kolei* Byłem ustawiacz m  

na Trojanie* poprzednio pracowałem w innych działach, byłem 

na zastępstwie na Zaspie, ale że miałem trochę dużą bozię, 

to przenieśli mnie na Trojan# Tan byli jeszcze zbójecki i 

Olszewski* Miałem egzamin na kierownika pociągu i  byłem us

tawiaczem* Jo je żdżsłen czasem do Westerplatte, do bramy, ale 

dalej nie bo tam tyła już inna druĄyna, a w mojej drużynie 

miałem jeszcze więcej flaków * Był tam ienta - on mieszka 

obecnie na Międlicach na ul*Malczewskie^* Lieecy mieli mnie
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już długo na oku* byłem im  ostatnia zje^.dzie Hallercąyków w 

Krakowie i tam amie sfotografowali i potea jak byi.dk aresz

towany i soja żona zoczę la się o aaie staras to pokąsali jej 

tą fotografię i zapytali rt a togo pani snass?** Łoje azieci 

były w harce istwi. Jak zeczęła ta bursa eJaoafiic to byłe*.
%

trzy czy cztery ras/ z dsiećni a rodnię ty. Podarli aa aaie 

ciuchy* mtzy&tko* Cbod^iłen skarżyć się a KosiaarLacie, ale 

co to pomagło? - nic. Vie4ziałe*ł że jak bęaaie ?*> jna to od

ra b u jeatem gotów* I  rz eczywiacie zanin pierwszy strsał padł 

na pocztę, to mnie już zabrali* Aresztowali «aie 1 września 

19^9 loku o godzinie >-ej rano. Jak przyszli unia aresztować 

to gestapowcy byli jaszcze a cywilu a z nimi był jeden kole

jarz* ars-y aresztowaniu byli w porządku - spokojni* Jopiero 

jak przyszedłem do Victoria Bciiule, bo ton mnie odrazu zapro 

wadzili to odrazu w nocy dostałem swoje szpicruty* ^epcnaęli 

asie do takiaęs baraczku aa podwórzu taj sskoźy* stamtąd zo- 

raz 2-go czy >-60 września jedzą część poszła do ^tuttiaofu* 

loszedł Młodzieniewaki, Lendzion i  inni, a ja  się jeszcze 

zostałem we fictoria ^chule* utamtąd zabrał mnie ^ehwarts 

do liowega lortu. San ^chwartz to był ^S-aas* obraturKf urer, 

który był najpierw w lanym iarcio, a potem w ^cuttnoiie* w 

Yictoria Cebule byłeś pewno 8 albo lo dni* był tam też Acko2

i  Kuochell* 2en ostatni prowadził aprowizację* I to om umie* 

cił asie zaraz w fioaym łtorcie w kuchni jako kuciiarsa* On aai 

lanie m ie  już przedtem, bo ja  od jego rodziców psrsed «*ajaą 

kupowałeś bydło* On był krupierem w kasynie w bo pocie* I to 

właśnie Kuschell śnie matował, bo gdybym był odrazu poszedł 
do Stutthofu, as a wtedy byłbym poszedł rasem z innymi w wic 

lki piątek na rozstrzał* lo ja miałem u lioaców trzy krzyży-

ki* Oni wiedzieli kto był prawdiiie^m jrolasios a kto nie*--
Ale jak sanie aresztowali to powiedzieli że byłem w sniejszoi
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ei polskiej. i i owym Iorcie tyłem od arze&mia de zisty. Gwiaz
dkę spędziłem jeszcze w Eoajm B»rcie« tym czasie kiedy waię

li wię^niów z ho wago - ortu de kocenia w li&anicy, te ^eiiwsrtz 
coś tam aykombinował i przenieśli mnie do Gdyni do koszar c- 

Gikracyj^ych, ale tam byłea tylko j oujlu, roc i jeaen dzie^ i  

spowrotem przewieili sale do l.owego i-orfcu i  ta* byłem jesz
cze do stycznia albo do lutego. To tęfł ostatni transport s 
Iowego lortu. Ja poszedłem razem z chorymi, be wtecfor już li-  

swiuowali Iowy :.ort* Jak przyszedłem do tutśiiofu to było zno
wu przyjęcie z tatami, z biciem. Tam był wtedy Vtol£, heufrauer 

SS^rani. Łeutauer nas przyjmował. oprócz niego Leisimg, iom- 

ba /H ilentz/ .Był też Aekolt, ale om mim *«trącał się a te |SE)9<ł 
przyjmowanie. #tedy a  Stutfcbofie był Jeszcze Lutz, ale em na

zywał się wtedy Szmydkoaski, był Sebwsrtsf m  i komendantem 

był i auły, a jego zastępcą oberaturabahmii&er .711hola, to by

ło je :;o nazwisko. Om był ~omemdamte& w Łowym aorcie. - ----

Jak przyjechałem de Btutthofu, to były ju£ tam chyba 

3 baraki. Była kuchnia, był ten barak gdzie był Uaka Rybiński 

tx> i  taa gdzie tyli ci wszyscy Gdańszczanie i  księża. X ja  

zrazu tyłem w tym baraku, tam toż był Lezdziom* itotw z te&e 

baraku zrobili a trafiko uaaado. *o przyjaździe do Gtuttaofu 

najpierw albo trzy dni poszedłem do pracy, ale nie do la-
* ......•, • v--:,| rsu, a ti/llco do tarfclaasungk.ui&aer# Taa pracował Cy«wrek, Janek

• - » ■ • * t -•
Gaamiec, ś/olt czy eoż ladobnago to nazwinko ana Junak Gdamiec

/Jan Gdamiec pedał to nazwisko jako karot/- uiô a zbierające
go relację/. Tym był«m parę dni i zaczęli mnie namawiać żebym 
poszedł zmów do kachni.jiĄfchodził i ,4ckolfc i ,->ca»*artz pytali 
czy chciałbym pójść de kacimi, ale ja prosiłem żeby mnie taa 
nie dawali, miałem już dość tej kucani w i*o®ym barcie. Vtedy 
mczęli mmie namawiać Rybiński, Łemdzlem i terasom, że jak 
będę w łnmlmt ta dla nieb będzie lepiej* Jak saesęli mi mó— 
wić "idź, Franek, Idź - będzie nam trochę lepiej'* to się w112



ko cu zgodziłem i poszedłem na tego kucharza* uL& chciałam 

iść to już dosyć dostałem batów jako Kuchara « Noqrm -torcie*
U hortjm .orcie to było gotowane na 1000 do 1?0G ludzi, ale 

dokładnie nie uożna powiedzieć bo tam był ciągle rueh jednyeh 

wywozili drugich przywozili, taki ciągły był praycnód i roz

chód* 4 btuttiaofifi gotowałam na 40*00 ludzi* iam przedtem bar

dzo dużo umierało, potem już troszkę śmiej* bo dawali mi do 

gotowania? minimalnie > prawie nic* et troenę kartofli• kasza, 

ryż, co oni tam gdzieś uzz&bzowali to prsymzło do kuchni* Mo* 

ziałem sam dbać bardzo o to żeby było choć coś do ugotowania* 

I.ie chcę chwalić &uschla» ula to , cboeiaż oia-etan to byfca ta

ka dobra dusza 1 co mógł zdobyć od Messców to dawał do kuch

ni* Kuschell to był podoficer, oborzchrfUrer, a bchwarta to 

był obersturmfurer* V kuchni pomagał mi Msdca Rybiński i  Janek 

Dobrowolski* fIo właśnie ióaka igfblńaki zaniósł tym co ich roz

strzelali w wielki piątek tą ostatnią wieczora?* Zimm  było 

bardzo, a ssy chodziliśmy » tym co mieliśmy na sobie ubrane 

srfcedy jak nas aresztowali.* « ie  dali nam żaanych ubra**, nic 

cieplejaaego* A w barakach było zimno, w tym baraku is&aie ja  

byłem te nie było żadnego piecyka, nie pamiętam żeby coś by

ło do ogrzania* fan mogło npe być ze IbO-ciu* Oo księży to 

oni odnosili się bardzo ile , bo tak im Hitler rozkazał, no i , 

do tych co poszli na rozstrzelanie to też tak *le jak i  do 

księży* Ais z początku to do Gdańszczan tak zle sij nie odno

s il i , dopiero później jsk z nich zrobili to <atra£fkomaaanao*

Z księży to był ksiądz Luaolewski, on pracował w kartofelsche- 

le ko&mando, tył ks*Komoxowaki, był kiecki z tycn co ja  panię* 

tam* Jak ziobili z Gd&^szczan to stsnf£kemmaada to popędzili 

ich do lasu do roboty, a żywności to kazali dać im mniej niż 

inaym* !<a D- eiu chłopa miałem dać jeden chleb, ale je  im wię

cej dawałem, to samo zamiast wody, jak mi kazali - to dawałem
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In kawę albo zupę • W tym czasie to p&alęto* że miał być je

den rozstraelaigr - 4yoek* Tych dydków to co ja wlew to było 

tześcaziaiiięc iu • Dni przyszli prędzej niż ja* Udziale* ich, 

ale nia często* bo ja sa lagier dużo nie chodziłeś, bo cały 

dzień ar tym diabelstswie, w tej kuchni byłe a zajęty 1 tak do

syć po sardzie dostałam* że tam ezasem file dopilnowałem cze- 

goś* że czasem dałem coś ma lesso, a potem tacy poszli się po

chwalić że dostali coś ode ai&ie* Sakamiee dostałem się do k*a 

bunkra* bo zdradził wala Ukrainiec, z zemsty za to śe zaka

załem mu etosie  margarynę* To był też więzie; * on sprzątał 

w kacimi i  kradł* l*o i  om poszedł poskarżyćt że ja  dawałem 

jeść tej karnej kompanii* on to widział i  widział co iuaejo 

że ja  drugim pomiąłem* Jedn tylko Kusfehell eo zdobył to dał 

mi do sushai o tern noże powiedzieć Perszon* bo to om mi powie 

dział że wpierw to nie potrzebowali łyżek* a jak ja przyszed

łem do kuchni to musieli sobie drewniane łyżki porobić* o 

bunkra dostałem się pięć dni przedtem* jak nas vgrsłali do ba^ 

ciisenhaussn* Ja cały czas spędzałem w kuchni* nocowałem też 

tam* Odrazu jak tylko dostałem się do kuchni to musiałem i 

nocować tam* Chodziłem też ma tan barak Odat;szczan* zajrza

łem tam trochę, bo Bale zrobili Stubenaltestrea* to musiałem 

tem zajrzeć* W tym bloku co stał naprzeciw kuchni to były już 

pzycse i  w tym baraku była izba choiych - tam Kappt urzędo

wał* On zresztą wtrącał się de wszystkiego* ja  też od nieco 

dostałem* za te alby że nie było czysto* Igy przecież byliśmy 

więżniaiai i  nie mleliśjąy nie do gadania*# że ja  kjbkam prowa

dziłem kuchnię to najpierw de śnie i  Haupt i Ieubeuer i  na

wet Pauly* bo om też przychodził aa kuchnię* On wszędzie zaj

rzał* Od j.aulegs też dostałem* bo Jrnuly spoczątku sam bił*

On ale mieszkał w obozie* ale jak wpadał to rozprawiał się*

2a moich czasów to Aakołt był KapportiTirerem - on zbierał ra-
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porty i sprawdzał stan więi>niów9 H e  było* Co było na obozie* 

to ja  nic bardzo wiesa, bo byłeii stale w kuchni* ‘2am pracowa

ło nas szauciu, a nawet potem ośmiu* Oprócz te i ;o byłj kartofel
*

st aele - to było kSTpelkoamande • Tan duśo się zmieniali* do

chodzili i  odchodzili. i‘o była taka tajna organizacja» bo jak 

kto zachorował czy był bardzo słaby to wUłaezali tso do obiera

nia kartofli* był jrtedy pod dachem* nie chodził do lasu* - - 

Kto wfcedy i-rayuzaelał pracę to aale nie interesowało* Mnie do 

kuchni wziął *>chwartz i  Kuschell* *>cńwartz pro wadził ewiuencjg

więźniów* - - - - - - - - - - - ----- ------— -

W i lalki* Py^odniu chodziły już pogłoski że tamtych 

is&ją rozstrzelać* Coś ze cztery óyyednie oni nie mieli już z 

nami styczności* I  aa ich było w taj strafko łonie coś >9 chło

pa* i?aa byli Lendzion* Greu&mant Ułodzlenioris&i, Blocii9 komo

ro wski, dużo <*da?j»zczan* ani byli już od nas całkiem odizolo

wani* .tieczorem poszli precz* 1 tego właśnie wieczora przy

szedł iybit ski i powiedział po cichu9 żeby dać im kawy* bo 

iłodziemiewski chce pić9 to ja  im jeszcze uszykowałem w Kybi - 

aki im tę kawę zaniósł, strażnik był jeszcze jakiż «ożlivęr i  

l.ybi.ski mógł im kawę podać* Ne ich rozstrzelali dowiedzie lia

ny się od Chińczyków co tam byli i od innych jaszcze* hyło 

tych Chii czyków trzech internowanych - oni byli przy so—ach*

X to właśnie oni nam powiedzieli "puk* i wtedy w iedzieliby  

już co się zrobiło* To było w Marcu w wielki piątek w 1940 r* 

Wtedy już dużo wywozili więźniów i  dużo aot*ych przy

wozili* A jak mówili* że na zwolnienie 9 to nożna było wiedzieć 

co to było za 'zwolnienie0* w kuchni też zmieniali* 2ych co 

lamię ta* to był tam Lokwiński, on powinien lepiej paaiętać9 

bo on był jeszcze młody wtedy* Tam był też Władzio Mikołaj

czyk* on był jeszcze wcześniej przede amą i był jeszcze jeden 

ale nazwiska nie nogę sobie przypomnieć no i  ten Ukrainiec*
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Jak en aorta wtedy tsrzeukarżył, to przyszedł do kuchni fceur- 

bauer, wszystkich wywalił, o anie do piwnicy wziął, tum pod 

kuchnią tyła piwnica* W tej piwaicy zaraz anie po mordzie 

nalać* che .as. a^ie zastrzelić, ale jakoś taj odwa&i ale niai

1 nie zastrzelił, ale zabrał anie za braaę 1 do bunkra* Taa. 

zaczął wnla obrabiać* loazle; oos sałaa 25* I a bunkra zabra-

11 anie na transport* żab/ transport nie ssedł akurat * to 

fcya taa zoistai w tya bunkrze* Ale to ^chaartz widział co się 

robi i san al powiedział że asa. pojechać* Euschsll pojechał 

z m m i Oo ^achsenhausea* To był duży transport — pewno ae

2 tgrsiące* 2 jedneco piekło przystali ay w drugie piakło* ale 

taa nas już nie znali* ,7 ^tutthofie nie ćostawałaa żadnych 

paczek - tylko praez anajoaych M ałen  aożność podać listy $

- grypsy* X nie tylko znoje* To toż tan Ukrainiec widział 1

o taa doniósł* Te listy od inzych ®i^^niów to ja alałea w 

aarynarce 1 jak anie w*i£*ł iteubauor to atedy kolega ai za- 

aienił aasynarkę* To był Ast* Jak ja przyszedłem a busteru, Ib 
to saeząłea pytać kto aa aoją marynarkę, powiedzieli a i , że 

to Ast aa, tan żołnierz* ho i  *j się znowu poaisnlaliżay i  

aaa tę miynarkę jaszcza dotąd - aa paaiątkę, cały czas praa 

trwała* To giypay wynosili a obozu aoi anajoai, chociaż to 

byli £o~*atni* Kuachell uynoslł, ochwarta, Ackolt* To było 

wielkie lyayko* A tan Ukrainiec powiedział* Eyło wtedy wiel

kie zanieś zonie, to ja prędko marynarkę zrauciłe® i  podali 

ai inną* X dopiero jak igrezedłea z bunkra na blok i to w 
ostatnią godzinę przed transportem to się dowiedziałeś, kto 

ml aają marynarkę i samieniiiśay się znowu* Zęby byli ałapa- 

pali te grypsy to by anie ^koń czyli, «  tak, że nie li tylko 

podejrzanie to dostałam w tyłek* - - - - --

koją żona starała się o anie, oyślaia że anie i^ypus* 

csą, ale jak jej pokazali tę fotografię to odraau wiedziała
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że nia aa żadnej nadziei. La tej fotografii to jstaiaiea bia

łą czapką, bo BJT Hallerczycy takie aosiliśm/* A ja już za mło

dego chłopca to ctrajkovmłeŁi w szkole, a rodzice musieli cier

pieć ta to* Byłe a wtedy pod Starogardem* 9  roku 190& i  1909 

tył u nas strajk szkolny, a ja  go organizowałem w naszej wios

ce* W pierwszej wojnie to wzięli unie do eojska* a Be lina or

ganizował 'lolnische T/eraaehtw i  ja  tam się zgłosiłem jak - 

przyszedłeś z Eununji w aiećeanastya roku* '3 Krakowie na ilan- 

tocli dos fcaliśay przeszkolenie i  aieli&g^ uderzyć na liosję, ale 

ay nie ehciellsay i  wtedy nas przesłali do iomży na 6 tygodni

a potem do Francji. ----- --- ----- ---• ------ ----

W Sachsenhausen jakoś soja opinia była niezła i  taa  

nie byłem kuchorzen* I  dopiero jak potrzebowali do Linz u to 

kazali się zgłosić kucharzom i musieliśs^r się zgłosić* I  wte

dy Lorentz rinie złapał i poszedłem do Linzu za kucharza* - - 

7yżyvrić więźniów tym co oni dawali - to nie było moż

na* 7 Stutthofie to ay kradliśay* Kusehell dopomogał mi do te

go kradzenia, okradaliśmy Cc5H-lcra, on był aagazynierem* l i  

Albrecht Kusehell nie mówił po polsku, to był zapafrty Liemiec, 

ale był człowiekiem* ^yciągnęliśą/ nieraz worek grochu, kaszy 

czy ryżu* Chleb to wtedy przywozili nam* Wydawali tyle na ile 

wypisał zapotrzebowanie Kuc che 11* Jydawali na taki stan wię 

niów jak tył poprzedniego dnia w obozie* Eył aagazyn główny 

taa gdzie mieściła się krankenstube, w ty* pierwszym baraku*

Ja miałem przy kuchni też aagaąy^t był taki podaagazya* 

jo terjo pod^agazynu ja miałem klucze* /szystko odbierałem rano 

po apelu* Zawsze było parę porcji więcej* bo przecież w Łocy 

umierali* a za tych ursariych to jogłea komu inueieu podsunąć*

l as to paaiętaa* że w nocy* w ciągu jednej nocy, umarło coś 

pięćdziesięciu ludzi* #yka. czuli się z choroby i  s wycieńcze

nia* Ale i mykc.: czali SS-srani* Z tych najgorszych co najwięcej
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wyka cuisli to byli ̂ eters, iiaupt, boBba-i.JJLenta,Iieubauar* - 
Leising to roznaicie, on siał takie ano je huoory* Jak cza
sem kota dostał* to też 7iykaj.czał* Był jeszcze jeden taki ma

ły, ale pamiętali jak on się nazywał aie te był teł kanał sza

tana. Jak wyjeżdżali aa aussenkosuBandaf to dostawali swoje 

przeznaczone jedzenie, jeśli wieczorea wracali to dostawali 

jedzenie aa cały dzie, - taki przydział* margaryny to dosta

waliśmy 2-p dkg aa więźnia, to tą margarynę dawaliby do je- 
dzeaiat do zupy* Jo gotowania dawali aaa kasze* groch, ryż, 

suche buraki takie natłoki, ud i  soesewleę - to przypalało 

się jak cholera* Mieliśmy sześć kotłów* Jwa były tylko do ka- 

war* rX'o też misieliśmy gotować dwa razy, zaczynaliśmy to nasze 

gotowanie o >-ej albo o czwartej raso* Największy kocioł aiał  

pojemność 200 do 250 litrów, były też po sto i po sto pięć

dziesiąt litrów* Se cotły Były wmurowane. Beton na podwórku 

stały takie stare wanny kąpielowe i  takie duże cebry i  tan 

wlewaliśmy to jedzenie* Kucharze saai nalewali do misek* Kie

ras przychodzili po trzy, cztery razy ci saai więźniowie, co 

się tam działo to trudno powiedzieć* Byli taa J>o—aani* Jak 

upoaniałea to niech bóg broni* 0dennie było żądane, żeby był 

porządek i jak nie dopilnowało* to dobrze dostałea od Haupta* 

A jak taa nożna było dopilnować* Z Krankenstube przychodzili 

po jedzenie więźniowie* irzychodzilis Pragę, dr*«?itkowski, 

dr*Mirau* Ale dużo to ja nie mogłea się interesować* Zawsze 

przy wydawaaiu jedzenia tyli ó o—ssani i  jak nie swgliśmy do

pilnować porządku to b il i , a ay dostaliśmy też i  to pierwsi* 

Wydawanie obiadu trwało godzinę, nieraz dłużej* Baro byłyJ'
porcje porobione - chleb i  kawa, cukru to taa był bardzo ma

ły przydział, w magazynie głównym pracowali iolacy - ale kto

taa był to już dziś nie mogę paaiętać* ----------- ----

błyskałem kiedyś że na tej sztubie gdzie byli *ydzi
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to jednej nocy kilkunastu się powiesiło, ale to tylko sły- 

szałea - taa był a atutowa taki Maks - żyd, to on bił ich 

taa, kopsi, ale i oa dostał też porządnie od leubauera* Cl 

Żydzi to przyszli z Victori* ,chule oni byli z Kartuz, z C»dy- 

a i, * Gdarska, a że ten Maks był troch? nie "tego", miał tro

chę kota jak to się aówi, to go wzięli za sztubowego* - - - 

Ja tak dudo ale wiem, bo byłem cały czas w kuchni, ale iuilewt- 

ski powinien wiedzieć więcej, bo oa brał jedzenie do rozdzia

łu dla tej straikoaeady. Oa żyje jeszcze i mieszka albo w Li- 

pcach albo w Oruni, to jest emerytowany kolejarz* Z tych eo 

parnię taa te byli razem w o Łozie to dwaj jtoćwiardowscy Franek
"5V>te'' f'- -*-1 j.- >•*. V,-. • .. **:'•. W-*r

i jego brat* Ter Franek też żyje i mieszka we /rzeszczu aa
- ...... ~ ... ... .... .. v

ul* Zbyszka, z Łegda. ca* lamiętan też Łanc;o?<skie£o ^y ^un ta ,

bo znałem go pcraed m  jaą, mieszkał blisko mnie* , a ja miess-

Imłea rraed vnjaą w Oda; sku aa ulicy, która teraz nazywp się

kaamitaa*

Franciszek kucaoru*
Felację zebrała s 
Krystyna Krzeweka
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A l f o n s  S z r a a k e

b /ł / abg&iet: obozu kouces.tr acyj^e^o ->tuttbof 

ruoer obozowy GJ>6 
aasd.es zkaly przed v*>jaii w Gdańsku 

jbeci ie ,*da* sk r^oaaca ttl*kuuickie^o MC 

zu,iód t elektryk

Ja zostalea aresztoviuay drucie ̂ o duia vjojay o ijoazi- 

cie 9-tej raso razem z trzema kolebami, &tóxzj byli koleja

rzami* Irzypadlcowo zualazlea się w ich doau i  taa zabrali uas 

wszystkich* Zabrali etłą icłi zodziuę, tam byio pięciu calopa 

u> i  ja szósty* To b/ło w Gda. sku kolo Jyrakcji aa tak zwa-
.1 ' .

sya il&tz* oiedzieliaai/ spokojuie, a tu przyjeckai sa

mochód , przyszło 6-ciu cywilów, kazali uaa podaieść ręce do 

gór/* Kobieta w plącz. A osi zrobili rewizję, szukali aatatt- 

daru wioślarskiego, bo koleba uiał uasz sztasdar wioalaraki, 

ale aie ao^li go ssaleźó, więc zaraz aas ^ssy-tkicu razea za

brali do samochodu i  zawiedli de Ylctoria ^ciiule* taiy pier- 

a&4y a„le. to uia;ic liśttf taa stać u c i^ ie *  wieczorem to
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zaczęli aas ganiać po ^ri całym tczecde szkolnym, ale .*iecae<f!v« J" ■- "ąf ‘̂Zjj
ron  to  d a li uaa do je d ze n ia  taką  n io y  zupę czy  kawę, a a a j-  

w ię ce j to  tam ty ło  *»oy, no 1 pajkę suchego c& eba*  patow a- '

11 aas do p i*m icy , ty ło  ta a  tro ch ę  aktowy, ta k  parę słom ek na 

k rzy ż  t^ io -ou /ch  i  tam przepędz ilia « y  aoc« Baao pobuuka 1 zno

wu ja k ie ś  ekscesy , to  k a z a li z a p a łk i z b ie ra ć  1 ta k ie  ta a  ró ż 

ne z a ję c ia  daw ali*  1« a czw artego a lbo  p ią teg o  w rzeżn ia  p rzy 

s z ły  autobusy 1 & a b r» li aas aa tra n sp o rt do £>tutthofu* Ja k  

p rzy je ch a liśm y  ta a  to ty ło  ty lk o  ogrodzen ie  i  wewnątrz w lo 

s ie  s ta ły  a&m ioty* Jak  aas a tra n sp o rt jr z y w ie d li to  b y ły  e ty -  

ba t r z y  a lg o  c z te ry  seaociaody, & w każdym s&aochodzie mogło 

ty ć  ao 00 osób -  napastow ali aa© ja k  b le d s i*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2*amioty, k tó re  z e e t& liś a y  w s tu tth o fie  to  mogły być 

p rzew idziane  aa 5 osób, a aas ta a  w pakow ali coam jsn ie j £ 15  

osób* i*eco«aliżsu ' w ub ran iach  i  to  p rzez pasę tygodn i*  i« ie 

ro zb ie ra liśm y  s ię  wcale* Jak  p ra y ję c iu ? liś ry  do b tu tth e fu  to  

tam ju ż  t y ł  jeden m ały tra a sp o rt -  b y ło  ae 20 nam iotów ju ż  

uttaw rioM /ciif to  a u s ie li wpierw  z ro b ić  ju ż  chyba cy w ile  a lb o  

s a a i ou -uan i p rzygo tow a li*  okąd b y li c i  p rzed  nami p rs y w ie z ie -

ni to aie wiem* - - - - - - - - - - -  - - - --

Jud w Victorta c<hul« były pierwsze "«ąypłc<tyw* Taa 

było Gestapo i cywile* niedzieli prsy stołach i  po kolei każ
dego wypytywali i gdzie urodzony, gdzie pracował, gdzie i do 

jakiej organizacji należał* hwaę  przyznać się że mnie trak

towali troaakę lepiej niż irnych, noże dlatego że pracowałem 

na btocaai gdańskiej, ale moich kolegów tych co byli prsy ko

lei to odrazu b ili strasznie* od nich chcieli wiedsieć o tym 
przysposobieniu kole jo wym i  dlatego zaczęło się tam na nich 

lanie nie a tej sieal, a mnie obyło się jakoś bez tego*

/t a li  anie gdzie należałem, to powiedziałem że de klubów wio

ślarskich, de &edanii, do chórów śpiewacz.feirw Odrazu wtedy do
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stałam w i r  636» I ten numer i l a ł w  cały czas «  Stutthofie* 

Jo samego ko ca Białas ten aan numer, nigdy nie znieniil Bi 

numeru* W Stutthofie jeszcze ras robili ewidencję i  tę kar

totekę* Drogi raz spisywali, ale robili to sani, ja chyba 

nic nie podpisywałem* Zabrali ai wszystko, osobiste rzeczy,♦
nawet grzebyk zabrali, wszystko poszło to torebki razem było 

spakowane* Kie pamiętam już żadnyen nazwisk z tych co przy

szli razem do stutthofu* Twarze tak,to zapamiętałem dziś chy
ba poznałbym tych ludzi, ale nazwisk to już nie mam w pamię

ci* Fatalnie straciłem pamięć po obozie* Ze Stutthofu to nie

których pamiętam naprzykład Sikorskiego Augusta - on praco

wał wtedy w stolam i* B^tcha też pamiętam też tył w stolami* 
lył tam też taki czarny, on był kapo w stolarni, nazywał się 
śzwarcbard, ale on przyszedł później niż ja* Ja byłem przez 

cały czas w stutthofie, tylko ostatnie dwa lata chodziłem 

do cegielni, ale to też rano ^chodziliśmy & wieczorem spow- 

zotem do obozu* Ja przeważnie robiłem instalacje elektryczne 

w lagrze* Pierwszą zimę to znaczy w 39 na 1940 rok to już mie

szkaliśmy w barakach, bo to drzem , które rąbaliśmy to odraz u 

takie mokre poszło na tartak i z tego były deski, z których 

stawialiśmy baraki* l a początku wszyscy pracowaliśmy przy wy
rębie lasu, a potem jak zaczęli budować baraki, to ja miałem 

szczęście dostać się do pracy jako elektryk* Kiedyś przy ape

lu wieczornym komendant i Eeubauer kazali wystąpić elektry

kom* Myślałem, że może potrzebują gdzieś do bambra albo do 

fabryki i tam pójdę, to zaraz wyskoczyłem 3 kroki naprzód, a 

l.eubauer zapytał czy niema więcej elektryków* Za chwil- «ys- 
tąpił jeszcze jeden kolejarz* Zaraz też dostałem się do ba

raku założyć tam instalację* Tam był przedtem cywil, a oni 

chcieli tego cywila i^ypędzić* i raco wełen z nim 14 dni* On był 

irsy tej robocie od początku, bo taa spoczątku byli cywile,

• 3 -  'to s
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drzewo .nosili i inne roboty robili i  był też ten elektryk* 

iostarał się już o materiał, ale go aypędzili,a ja zaczęlem 

robić oświetlenie uliczce, światło zakł&daiem w bar&itach* - 

Jak budowali dom *o*enóantury to także robiłem tam inat&lacj« 

lotem warsztat i  2.doniec zigeleikoamando* >V tym komandzie 

było loo chłopa i  ja wtedy tai się tam dostałem* Miałem w tej 

Zigelei całą instalację elektryczną pod nadzorem, pilnowałem 

tego, robiliśny remonty, naprawy ale byliśmy na szczęście zia 

leka od lagru* 'i‘o były dla mnie najlepsze czasy* <j?a ostatnie

lata to nie były już taicie złe* ----- - ---- — - - ----

Jak przyszliśmy do obozu to tu gdzie teraz stoi ko
mendantura to był dom starców, budynek do połowy murowany* - 
Chyba był dwupiętrowy* Część była drewniana* i.a początku by
ła tylko kucm ia połowa, potem jak baraki zaczęliśmy robić,
to najprzód stawialiśmy k u ch n ię .--- ----- ----- ---

Kto tam był wtedy? - z Ł —sanów to był l.aubauer, nei- 
sing, ijaoth, to było ich dwóch, jeden wysoki, chodził zawsze 
z cygarem, ten miał schreibstubę pod sobą i ten ryży co był 
w kuchni, a potem w bekleidungskasuMr* był jeszcze jakiś - 
I,e i ci, scharfurer, taki wysoki, chudy, xeters, bomba to było 
przezwisko, on nazywał się Milentz, był cieśla z Oruni - Sziąy- 

dkowski, który potem nazywał się Lutz* Łeising to też był 
cieśla* Jaszcze jeden, ale jego nazwiska nie pamiętam, on za 
zawsze chodził ze Lzmjdkowskim* U Leiainga był kapem Lieaiec 
z zielonym winkiem, to ten zawsze z j&elonkem siedział razem 
i z iLlifotbam* On był taki szczupły, nawet chudy, oni byli 
trzej najlepsi koledzy* La stjcryia obozie byłem najpierw w 
drugim bloku, taa później obok nas były kobiety, potem byłem 

w piątym bloku, potem u Kozłowskiego na 6-tym i u Zisanormana 
Byłem też koło rewiru na sztubie siedemnastej, to była. sztu- 
ba w bloku z prawej strony* i-otem na nonym obozie to toż by-
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łea ca różnych biosach. - - - — -. - - - 
Ki dy ty Ho zrobione napijcie w drutach ? ciakiuiduie 

nie paniytm: ale te był rok 194-2, ystodf przyszła duża gru
pa elektryków, oni przyszli rasom* Ja i ly42 roku tyłem już 
w cegielni, miałem fcaa zakażenie nogi* Ale aa syiuc. nie cńa- 
lowałe*. wcześniej jeszcze bo w roku miałem zapalenie 
płuc - wtedy byłe a na rewirze, tan tył wtedy doktór Kopczyń
ski, on fcyi pierw* sym lekarzem, a nad nim był taki a tary cy
wil, chyba felczer ze stutthofu, z wioski, to nie był >a-nan 
to właśnie on przychodził przeprow&azać kontrolę nad dokto- 
rem Kopczyńskim* On przynosił pigułki, najwięcej aspirynę, 
bo co taa oni dla więźniów cieli *fcady - aspiryna na wzyst- 
kie choroby* Drugi raz byłem w nowym szpitalu jak dostałem 
zakażenia nogi, robili mi operację. Do szpitala przyjmował 

./ai ten gruby iiaupt, a z lekarzy to tył /itkowski z łopotu, 

cLiy/ba Jasi aki i był Jęî rzymewics* ?> było już w 19*3 rokul 
Sis chciałem iść do szpitala, przez 14 dni chodziłem, a wła&~ 

cLwie wlokłem się do tej cegielni, aż jednego wieczora ten 

l.ieaiec z cegielni powiedział do SS-asna śebyfi wieczorem ko

niecznie poszedł do szpitala, be miałem już wtedy ze 40° go

rączki* I ziiraz następnego dnia zrobili mi operację* -----

cegielni to w dzień. pracowali nasi z obozu, palili 

pod piecem, a w nocy mieli dwóch palaczy cywilynciu To była 

cegielnia prywatna, ten mistrz mieszkał tam obok i jak my 

prsyazliśay to nassyny nie były jeszcze w ruchu* Stały oksy- 

te papierem i dopiero * f  musiel&my je czyścić, ustawiać i 

uruchomić na nowo* Sam była praca bardzo ciężka, ale najgor

sza to dla t/eh trzech ludzi co byli przy piecu. Dostali tam 
txochv wiycej tej zu£ki, ale co te pomogło* $ tej goryczce, 

co tam była, sscsególnie jak otworzyli piece to dosłownie la

to się z nich jakby byli wodą oblani. Po i  przy glinie, przy
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ładowaniu też była strasznie ciężka praca# I*ych ludzi co 

na wózki ładowali glinę to napra«*dę zawsze trzeba było żało

wać# To też między tymi ładowaczami to ly li strassmie as ła

bie n i, wieczorem to wielu z mich trzeba było kłaść aa wózku 

i zawozili ich do lagru, a czy taki człowiek potem wyzdrowiał 

to ja już ni? wiem# Tam było straszne osłabienie bo przecież 

wyjmowali te gorące cegły, ład rwali i zaraz nakładali do pic* 

ea następne żeby piec zcaskmąć* la cegielnia szła już ma po

czątku, potem ją wstrzymali i  po jakimś czasie ma mowo uru

chomili - dziennie musieli przygotować gliny na lb do 25 ty

sięcy cegieł# W cegielni nikt dłujo nie wytrzymał, najwyżej 

4  do 6 tygodni praca była ciężka nie do wytrzymania* 2!am był 

kapom Bilkowski Emil, potom Zelomke# io byłe straszme tempo* 

Tyłem raz przy tym jak zawozili trupy ma Zaspę* lży

łem przy ładowaniu# Jak zawiedliśmy tam to te trupy już się 

rozkładały, ciekło z trumien# Długo leżeli na holzplaeu za

nim zawiedli ma Zaspę# Ho były czerwone bejcowane z desek 

trumry* Jedyna normalna trumna to była zrobiona dla doktora

Mirau* - - - --------- - - ------------— - - — - - -
Ba ewakuację to wyszła nas grupa 100 do 120 osób,ca

ła Zigelei# lossliósy razem z blokiem 5 i  7* fcy poszliśmy 

do Ganz, tam byliśmy «  takim Arbę itslagrze i w tych barakach 

trsesiedzieliśmy pewno 3 tygodnie# lotem zrobili zbiórkę i  

mieliśmy dalej maszerować, no ale nas tam z tych około 1500 

ludzi to zostało chyba 600 jak doszliśmy do Ganzu* Jak zro

b ili tę zbiórkę to chorych zostało tam może 300 , a reszta 

poszliśięr jakieś 4 km, a tu słychać strzelaninę coraz bliżej 

to wtedy tern komendant co nas prowadził, to był bb-mam z Lit- 

vjy, ale porządny człowiek - poszedł do wioski zapytać się co 

to siycbać# iowidzieli że Bosjenie blis^co i że nie nadejdzie

my# ..tedy kazał zrobić w tył zwrot i spowrotem óo lagru# -
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Jak przyszli&sąy to ci chorzy co taa zostali to odrazu wszys

cy zrobili się zdrowi, bo jak nas zobaczyli to wiedzieli co 
jest i vy zdrowie li odrazu* liastępne&o dnia jak witaliśmy to 
obóz był pusty - SS—manów nic było i wszyscy rozeszliśmy aiy 

la dole było już oojsko rosyjskie* ? drodze jak nas prowadzi' 
li to S.;>-©&ni się zmieniali* fengło ich być ze dwudziestu* - 
Ale tych starych asów to jud nie było żadnego* Ci drudzy to 
byli tacy starsi, a na koniec przyszli Litwini i Ukraińcy*
W Ganzu do pracy nie chodziliśmy, nic tan nie robili&ąy* Ja  

już dudo nie pamiętam, będę musiał porozmawiać z kolegami,to

razem więcej sobie edżna przypomnieć* - - - --- ------ - -

Gdy tyła rozprawa przeciw tym dziesięciu bS-manom, 
byłem rrzy ;any na świadka i wtedy mówiłem dobrze o tym .^-manii 

co był aa przodzie, który zawsze wyczytyrał jak były jakieś 

zwolnienia, on był zawsze zadowolony ja* miał ano je cygaro, 
to był Ackolt, ten nikogo nie ruszył, to był dobry człowiek* 

Jak mógł to pomagał. Loja matka napisała do lagru de w porcie 

została moja syp łat a , bo ja  pracowałem w Padzie Portu, jako 
dżwigoey, to Ackolt napisał do tek firmy, że ja siedzę w lag
rze i żeby wypłacili mojej matce pieniądze* Do też na tej roz
prawie w sądzie powiedziałem, de ten człowiek nie był w sta
nie nikogo skrzywdzić. On dostał tylko 2 lata za przynależność
do - ------------------------------------------ ii-

Z Bady Bortu był w Stutthofie Ziółkowski czy podobnie 

się nazywał* Ci z Rady fortu to byli tacy co pracowali na wyż

szych stanowiskach i  oni po ten byli w btufcthciie* Był też w 

otutthofie drugi d&wigoiąy Budzisz - to był Gdańszczanin* Był 

też Król Stanisław - on zaraz po wojnie przyjął tutaj w Gdańs

ku kapitanat - co z nim t&raz, to nie wiem *---------- -

Jednym z pierwszych kucharzy to lył guczora, jego par

nię tan z pierwszych czasów w Stutthofie* - - ----- ---
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Był też w Stuttboiie jeduy** z plem^^ycb l&nło.mKi, aasy.«*łi 

m  Kikiriki* ale to wtedy był już ~*ary całowi^k. Pa»i$tu* 

także iJaymai 'akiego - krańca i jegu »y& Maku aay»a/;Skit któ

ry ter aa pracuje w Stoes&i* :Jięce$ jak prayuMucę sobie te 

jesacau poda*.

r. - v-;.:R»ł«

Alfons >srae&e

Relację zebrała

Krystyna Kraewska

Gdańsk# listopad 19^4 rok. aaM.vS»;

"*v »■"-

\

128



129



J / l
#

F r a n c i s z e k  P a t r o n
były więzień obozu koncentracyjnego Mtutthoi'
lurer oto ..ô y 2399
zamieszkały w bo wy* Juorz# Gda -skin
zawód * pracownik i światowej Straży pożarnej

Ucieczka z obozu

Byłam w obozie więźniem 1 czułem aiy jak w więzieniu, 

wi^c ciągłe myślałem o tam aby się % te^o więzienia aydotyo* 

Bardzo dłuiio prz/tsoto*ywaław się do ucieczki* Głodziłem wszy

stkie błędy, które popełniali c i, co poprze unio uciekali i 

starałem się żebj  nikomu nie dać poznać że szykuję uo 

ucieczki* /leciz lałem, że wszystkich., którzy uciekali - zła

pali *>./—mani przy pomocy psów, podarli ich psami, porozrywa

li psami i  przynosili te pouzarpane ciała do obozu, żeby dać 

nauczkę incym, przestraszyć ich* '3 stutthofie było o^oło dwu

nastu psów i te używace były do łapania uciekinierów* *eby 

zatrzeć ślady przed psami, postarałem się od tych. co nowi
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przychodzili do o Losu, trochę tytoniu* takiego prostego, w 

liściach, miałeś gumę z dętek sasochodpnyoh, £awal drutu, 

benzynę co i zapałki, zapalniczkę • i.onie waż pracowałem przy 

ściekach, które wychodziły z obozu do lasu, a byłeś starym 

więźnie a to mnie tak bardzo nie pilnowali, więc wszystko to 

taa przy tych ściekach przyszykowałeś, łącznie z zapasami

jedzenia* Ciałem aarsoladę, suchary, które z domu dostałeś 

i Wrzynałeś kilka siesięcy, żeby sobie zabezpieczyć na pod

róż, bo ci którzy uciekali to byli głodni, azli gdzieś do 

Gospodarza i  jeśli uniknęli złapania przez pey to toki gos- 

podarz zaraz ich icyd&ł* Oprócz tego miałaś trochę syciła, cu

kier* Jszystko się postarałam* Ja  wychodziłem poza lagier,
e* ’*»• -J. --rff-. &/.<£•* ... . . .

poza ton obóz, ale dalej to była postenkette, ten łaucuch 

posterunków i oni pilnowali, że dalej nie jożna było wyjść* 

Ja aogłes chodzić poza o to zen, ale naturalnie tam gdzie pil

nowali z tej ^ostenketty* Ytoz/ttka to ,co sobie przygotowa

łem aiałes schowane przy jednej poapie* — - ---
-

To był dzie:. 25 sierpnia 194-j* roku* *rzy brasie, 

w kierunku cegielni, siał posterunek jeden ócharlurer, pa- 

siętas jeszcze jego nazwisko, to był »eiss z hrodnicy, zo

baczyłeś że usiadł sobie trocbę za Larakies - to była okaz

ja , a ja takiej okazji pilnowałeś, żeby nie zapisali nuse- 

ru gdy wychodziłeś* Miałeś nuser 2099 - oni znali mój nu

mer i  jak ^chodziłem , to zapisywali* ,yskocżyłem przez ok- 

no z baraku, pomijając ten ix»sterunek, a tan co był na bud

ce to nie widział, że ja  /wyskoczyłem, uważał żo pomiędzy 

jednya fcarakien a drugis był posterunek, który przepuszczał, 

to on już naturalnie uwagi nie zwracał* Koło godziny U- tej 

frzed południem wziąłeś to wiaderko, które ciałem przygoto- 

wane i  pilnie usrażałen na. te posterunki w postenkecie* - - 

losterunki schodziły ./tedy, gdy zatrąbiono zbiórką* 'Po by-
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ła ta k  zwana postenketu i  oni musieli stad tak m u^o, oo- 

p ó k i mzyacjt którzy ^y» z li,n ie  wrócili do obozu, a jeże- 

l i  kogoż tyło trak, to  ta*  d ługo trębacz, który wcaodziz 

na dach i  t r ą b ił  ja k  wszyscy byli, a ic  zatrąbił* ,y& tręba

czem b y ł O lszew sk i, o i le  s ię  n ie  my « to on tak długo 

n ie  t r ą b ił dopók i wszyscy a i* a is  zeszli* Jak oa zatrąbił 

zb ió rkę  - wssyacy wachMuni s c u o d z ili się* Ja  się taz przy** 

gotowałam , że je ż e li sp estrze isą , że an ie  bruk i  dłuższy czas 

trą b k i n ie  b id z ie , to  będę uważał ż# z a w a ż /li  soją nieobec

ność i  wrócę • Gdy wychodziłem to  zobaczyłem, że po aojej ie- 

wsj s tro n ie  s t a ł taki ałody ~^>~aaa, ^a o k i i  zozaaeiał z ja 

kąż k o b ie tą , a z prawej stresy siedział taki starszy z czar

nya psea* Jedea od drugiego b y ł w odległości a ia  większej 

ja k  30 do 40 metrów* Upilnowałem taki iaoaant, że ten star

szy b y ł odw rócony, a te n  d ru g i rozmawiał z tą kobietą* któ

ra  jakoś tego SSmana wykręcała w swoim kierunku, że zda«faio 

a i c ię ,  £e pop rostu  zmuszała 3 a ie  do ucieczki - tak patrza

ła  na an ie* wtedy ja ,  tokia zu p e łn ie  spokojnym krokiem p rze 

szedłem  p rzez to ry  i  ayśla łem  że noże a i ai# uda* Chcia łem  

ratow ać s ię  u c ie czk ą , bo * » i wszyscy zoledzy poumierali* - 

Przeszed łem  p rzez tory, ale taa zaraz była azeaa, więc jak

bym ta a  ^ rszed ł -  to  zaraz an ie  z ła p ią *  <ięe poszedłem koło 

krem atorium  do la s u  i  aż pod Stegną paze oeaW ie* się przez 

szosę* Taa g d z ie ś  w la s ie  b y ł t a k i ta ra s  i  ja k  doszedłem  do 

tego ta ra su  to zobaczyłem  taa podarte ubrunie z jakiegoś w ię

ź n ia  - krzyże  b y ły  aa spodn iach  jeszcze widoczne* Jaz spoj

rza łem  na to u b ra n ie , to  przypoaniałea sobie tą książkę o 

fio b in se n ie , ja k  on s p o tk a ł ślady człowieka* Wtedy peayżl&~ 

łe a , że to  chyba o s ta tn ie  sekundy s e #  życia -  w ra z ie  zoba

czą  źe an ie  niema, to będzie  ze mną to saso co z tym co jego 

ty ło  to  ub ran ie  * Przypomniałem sobie, że ja k ie ś  dwa tyg od n ie
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przedtem dwóch Buskich schowali się w taką szklaną watę w 

nowym lagrze i chcieli uciekać# ,7tedy ja osobiście ich na 

noszach niosłem, to wnętrzności z nich podciągały pey, a 

oni jeszcze żyli - nieśliśm/ ich z jednym pielęgniarzem, do 

rewiru# Jak zobaczyłea to utranie , to przypomniałem sobie 

tych ludzi i pomyślałem że lada noaent m żc mnie to s&oo 

spotkać# IłO ale przedostałea się przez szosę i wtedy te a 

krzyże« które isiałea ca plecach, zasmarowałem skoabinowa- 

ną z kuchni sadz;; z sargaryną, bo przecież nosiłem te czer— 

mo 110 krzyże i było je widać# Irzed t/m jakieś dwa tygodnie 

nie dałem sobie solić bruzdki na głowie, żeby ta łysina x<>- 

kryła się trochę własna! i  żeby tak odrazu nic było widać, 

że jeatea z obozu# aoza tym postarałem się o koszulę taką, 

jaką nosili niemieccy poczciarze w białe i czerwone prążki# 

Tak przyszykowany i ubrany, wziąłem to wiaderko na rękę i 

miedzami, pomiędzy zbożem przedostawałem się# Odszedłem już 

parę kilometrów i w pewny u miejscu spostrzegłem mężczyznę 

jadącego na rowerze, on także mnie zauważył, zsiadł z rowe

ru i  po niemiecku powiedział że to jest prywatna droga, no 

i  szybkim krokiem zbliża się do unie# A ja przecież byłem 

słaby i  wyczerpany, jak każdy z obozu, wiedziałem że on od

razu mnie pokona, więc włożyłem rękę do kieszeni i  szybkim 

biegiem do niego# Jak zobaczył że ja tak lecę prosto do nie- 

go, to złapał rower i pojechał# A ja odszedłem dalej# tldzy 

że taa błoto, ale stoi jakiś wóz i  na pomadzie leży nawóz# 

jfcaś Losjanka nakłada ten nawóz# Wóz stał sam, bez koni,pod

szedłem więc do niej i  zapytałem po rosyjsku czy można pros

to przejść# Odpowiedziała !nie idzieie, tam gra.., bsłoto, 

nie pre jdiotie" i .^skazała, że u jakiegoś gospodarza jest 

ITze jócie# Udałem że nie słyszę i  poszedłem przez błoto# - 

Pyło bardzo głęboko, ale przedostałem się jakoś przez to
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błoto tak v ubraniu, ze wszystkin, a jak ^zeszedłem  na 

drugą stronę to zauważyłem że było taa co 6 w  b-ciu męż

czyzn, ale oni nigdy cie spodziewali się że ja  przejdę* - 

Tan na polu stał owies w snopach, zacząłem niby te snopy 

przestawiać i w ten sposób przechodziłem coraz dalej* i<a- 

raz usłyszałem jakiś szum* Jura su zrobiłem się taki naprę

żony# bo przecież tyle lat siedziałam w tym lagrze, od sa- 

cwgo początku, to też jak się człowiek wydostał na wolność 

to był ijorsalcie głupi* Myślałem* że już pędzą samochodami, 

jak to oni pędzili po tych uciekinierów, więc myślałem że 

to oni p^dną samechoaami, ao to cyklami, z psami, żefey nnie 

łapać* A tu wychylił aię statak, a właściwie koniny statku* 

lot«2& zobaczyłem i  statek, a ne nia paru u-̂ -manów* iadłom 

odrazu na siemię, po leżała u trochę, a potem bardzo ostroż

nie wszedłem do kanału* *ltfśla2am że będą mnie szukać, więc 

stanąłem głębiej, aż miałem wodę do pac U* czułem, że nogi 

drętwieją mi z zimna - woda zaczęła podnosić nnie de góry 

wkląsłem więc z Jtanału i  położyłem się na brzegu* Leżałem 

do późnej nocy ciągle patrząc czy kogo nie zauważę* Usły

szałem śpiewy iŁcrai «*cie u gospodarzy w pobliżu* Jak się  

wszystko uspokoiło, tyła pewno już połaoe* wtenczas roze

brałem się i cichutko przepłynąłem przez kanał, chwilkę od

począłem, ubrałem się i poszedłem dalej - szedłem do świtu* 

7tody zobaczyłem świeżo skoszony bób, stał w takich dzie

siątkach, był wysoki* Tan się schowałem, bo byłam pewsy, 

że nikt @o nie będzie woził, bo był mokryt dopiero skoszo

ny* Jak zrobiło się już całkiem wideo - usłyszałem śpiew, 

to był Francuz, śpiewał po francusku i  grabił a«;ieiniSKO* 

lotom przyszło jeszcze dwóch mężczyzn - ci nozoawiali po 

ukrai sku - mówili coś przeć iw Hitlerowi, gdy to usłysza

łem to chciałem z nimi nawiązać kontakt* Jakoś jeuen yazzss 

podszedł b liżej, </fcedy oddaliłem  snopy i zawołałem do nie-
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go “1'o warzysz, ruski - pozwól*' i ja* on sanie zauważył to za

pytałem czj tu £»żna siedzieć spokojnie • od^w ieaział mi, 

że mm  siedzieć cicho, bo jego gospoaarz idzie z psem na 

polowanie* X rzeczywiście o jeuiieś 30 metrów zobaczyłem - 

idzie Eieiaiec z dubeltówką i  psem, w takim kapeluszu z piór

kiem* lałem siy tego psa, ale on do anie ule leciał, tylko 

ganiał po polu* iotem przyszedł jeszcze raz beja kuski i  po

wiedział ijo rosyjsku, że wieczorem przyniesie ai kawałe* 

Chleba* Irzesiedziałem tam do późnego wieczora, ale w tym 

czasie jak oni poszli aa obiad, to ja zmieniłem miejsce, 

schowałem się w ostatnie anopy, bo bałem się że aaie aogą 

zdradzić i czekałer. ao wieczora co będzie dalej* ió^aym wie

czorem faktycznie usłyszałem jak przyszli i że rozmawiają, 
że mnie żałiją, że przynieśli kawał cale ba, a umie już nie 
na* tedy zacząłem le»cko kaszlać żeby anie usłyszeli* i<o i 
usłyszeli, podeszli bliżej i  dali mi chleb* i'aa chleb to by
ła sama pies • Zjadłem go i rozmawiałem z tymi ludsmi* Je
den z nich powiedział, że szkoda że uciekam, bo i tak zła
pią* On też uciekał, doszedł aż do Warszawy i tam go na moś

cie Kierbedzia złapali i spowrotem do tego ^ospodarza przy
wiedli* yśleli że ja też uciekłem od gospodarza* Podzięko
wałem im i  poszedłem dalej* inowu szedłem całą noc* W ogó- 

le szedłem tylko nocami* Najgorzej było gdy kończyła się 
noc, a nie było gdzie się schować* X tak było tej nocy9»le 
zobaczyłem taki późny rzepak - wysoki był* echowałem się 
w tym rzepaku - bałem się głowy wychylić* haraz usłyszałem 
jakiś szum i zdav/ało mi się jakby ktoś koło anie latał* - 
Głowę miałem taką ogłupiałą, byłem taki mocno przejęty i 
nie wiedziałem czy mi się nie zdaje* Laraz usłyszałem, jak
by stęknięc ie * tedy naciąłem nożem rzepaku, owiązałem go 
dokoła głowy, żeby się zdawało, że to kępka wyższego rzepa—
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ku i zacząłem leciutka loardaió się - nie zobaczyłem minogo

i nic poza jakimś gospodarzem, który orał o o koło poo m ode- 

&nie* Obejrzałem się dokładało i uspokoiłem się no i  px-zos

tałem słyszeć szmery* '/ieczorom poszedłem dalej* o świcie 

nie miałem gdzie się ukryć, był tylko duży krzak łozy, to 

też wlazłem do tego krzaka, w san środek* bano przyszło A 

dwóch chłopaków z krowami, uwiązali krowy przy tys krzpku, 

a sami bez przerwy bijali w około* Zrobiło s i £. całkiem wi

dmo i zobaczyłem, że bardzo bliziutko stało gospouarstwo i  

słyszałem, a nawet widziałem że tam młócili* Do obiadu sie

działem w tym krzaku jak pół żytor - na obiad cl chłopcy po

szli, .4asz,yna ucichła a ja •r/^ejizłem z tagjo krzaka do jakie- 

joś rowu i tym rowem jopeizieu dalej* ten sposób posuwa

łem się bardzo powoli aż doszedłem do ,?isły* Zor janto wałem 

si^ już że byłem pomiędzy kołatem a ./isłą* Teraz najgorzej 

było przedostać się przez Wisłę* Były łódki, ale ja  Lałem s  

się wziąść łódkę, /szedłem w wodę, dość długo mogłem iść , 

lotem zacząłem płynąć* f:a mieliźnie stał jakiś stótek i  z 

tego statku ktoś przez cały czas obserwował śnie przez łor- 
ietkv. i;o ale js^oś przedostałem się na drugą stronę* Tam 

odpoczywałem pewno ze 24 godziny, jadłem tylko takie czar

ne jagody - jeżyny* lotem ruszyłem dalej,zjćpoczątku brzegiei 
/lały, bo tam tyły takie łoziny, to aogłem czasem nawet w 

dzie iść, ale przeważnie szedłem nocą* W jednym miejscu 

spotkałem kroc*£, doszedłem do niej i zacząłem ją doić, a tu 

jakiś człowiek to zobaczył, przyszedł i powiada "ty piero

nie, ale krowr; to jest moja” * ŁJÓwił po polsku, więc zaczą- 

łec mu tłumaczyć że je&tem głodny, no to już nie krzyczał 

tylko kazał mi uciekać ’ żebyśsy obaj nie poszli do obozu’* 

domyślił się widocznie że skądś uciekam* ioszedłem więc da

lej* i ot en sleóz^ na Irscgu , issły i odpoczywam, aż tu przy

leciał raoże dwunastoletni chłopiec, zau ważył mnie i za-
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czął uciekać9 ale filę przewrócił, złapałem &>% przyprowa

dziłem nad #isłę - trsęsio się ae strachu* . ałem sięt że 

tanie zdradzi* M a  Siedziałem co aniii zrobić, była ta*a cuwi- 

lit że chciałem &  wrzucić do wody, ale to daiecko9 nic ni- 

Iconu nie rinne no i naprawdę sam nie tfieditiałea co robić* 

Sac żąłem go pocie ssać 9 pocałowałeś: nawet w głov^t arobiło 

cii się tak jakoś dziwnie. Zacząłem 3*  prosie, żeby nikomu

0 anie nie mówił, że ja tu jestem* Ze ja jemu nic złego nie 

zrobię* Przyrzekł mi że mnie nie adradai9 więc go puściłem*

1 rzeczywiście widocznie nikomu nic powie uai&ł, bo nie zau

ważyłem, żeby szedł ktoś w no ją stronę* X tak posa«*ałem
aż doszedłem niedaleko Grudziądaa* byłem już wtedy taki *qr-

czerpany , że jak napotkałem w polu druty 9 to nie wiedaiałem
i

jak Jsrzejść przea nie, dołem czy górą* Jeżeli chciałem iść 

przez wierzch, to nie aośSłea nogi tak wysoko podnieść 9 a iMd 

jak irzechodziłem dołem to nie iiałem siły podnieść się*- - 

Tak viyczerpany - myślałem że to już mój koniec i  wtedy zo

baczyłem takiego starszego uościa, już pewno po sześćdzie

siątce i on zaaważył mnie i  zaczął do unie coś mówić* Usi

łował mówić po polsku - wołał "clioc, choc tutaj ’• ..odszed

łem, a on mówi 'nudę1, odpowiedziałem, że tak9 jestem zmę

czony* Zaczęliśmy mówić po niemiecku* ładził mi żebym się 

położył i że on też był w niewoli w pierwszej wojnie i  wie 

co to jest niewola* */ał mi papierosa9 ale jak zapaliłem, to 

tak mi się zakręciło w głowie, że cało nie upadłem* ;tedj 

on kazał oi iść jeszcze ze trzy kilometry, że tam za górką 

jest taki domek biały i koło te&o domu są brzózki9 że w - 

tym domku mięsaka kobieta - katolicaka, nazywa się Eiedrow- 

ska i tam są dwie łódki* Doszedłem jakoś te perę kilomet

i rzeczywiście czystko się zgadzało - ta kobieta akurat sta

ła na dworzu* Poprosiłem ją , żeby przewiozła unio aa drogą 

stronę, k ona zaraz mówi "panie pan chyba a lagru, cbodzże137
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pen tutaj ’* loszedłen do mieszkania, poczęstowała aule je- 

dzeniea i zaprowadziła do stodoły* 7/ tej stodole bylea trzy 

dni* -to tych trzech dniach ta kobieta dala ai taki warunek, 

trochę to śmieszne, ale taić było* Ona chlała żebym podpisał 

jej taką deklarację że ją po wojnie poślubię to wtedy ona 

anie przechowa* To była starsza kobieta, córka pastora, wdo

wa, męża jej Meacy zabili, jadała jeone^o syna, który był 

na wojnie* Dwie siostry tej kobiety pracował,, w Grudziądzu 

w Gestapo* Widzi&łea je bo od wis dzały ją w niedzielą, ale 

ja byłem wtedy schowany w stodole i  taa przynosiła a i jedze

nie* Dala ai 24 godziny do nas^słu* iiehym był jakiaś łobu

zem, to nie namyślałbym się , przecież chodziło o życie, ale 

popatrzałeś aa nią , była pewno dwa razy starsza niż ja  i  po- 

ayślałea sobie że oszukać jej ale mogę* ha drugi dzie-. powie* 

działem że zgodzić się na ten warunek nie mogę* ,/tcuy dała 

ai na drogę trochę pożywienia i poszedlea dalej* Ale w tym 

czasie jak byłea a niej to był taki spadek* byłem w stodo

le na górze,na zbożu i  ta kobieta przyszła do anie porozaa- 

wiać* Ja jej jakoś zawierzyłem i  opowiadałem o sobie, ona 

była ciekawa, a okazała ai stoję dobre serco, drabina była 

przystawiona* I.araz wotor zabrzęczał, przyjechał jakiś szu

po, ona EOŁientalnle zsunęła się na dół i  słyszałem jak roż

ne wiała z tya schupo, pytała czy nie aają jakichś niewolni

ków, bo trzeba młócić a oaa jest saaa i  przydałaby się po

moc* Iostał chwilkę, porozmawiał, ale widocznie to byl jej 

dobry znajosy, bo chociaż widział tą drabinę, ale na szczęś

cie nie poszedł zobaczyć* Ja myślałem o tya że nie nic 

pod ręką żebym się ratował, zresztą byłea taki f^fczerpany, 

że nawet żadnego oporu nie stawiałbym* io ale pożegnało* tę 

kotietę i wyruszyłem dalej w drogę * ozedłem cayta 24 godzi

ny xa i taki byłem osłupiały, że po tych 24 godzinach wróci-
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łei: donładnie w to samo miejsce skąd iorszedłem* bjŁy wasa ja- 

icied Si^ajiiki, piski, a ja byłem taochę wypoczęty, -zeuiem 

więc już cię nie zatrzymując tylko uważałem żeby nie utknąć 

się z robotnikami i  wreszcie wieczorem, jak wzeszedł itsiężyc 

doszedłem do takich dwóch dużych stogów słony i  zobaczyłem, 

że to właśnie ntaisfcąd poprze dnie.:o unia wyszeułea* iak cafcą 

dobę w kółko chodziłeś* irz es ied ziałem w tym losie do nocy, 

wybrałeś sobie 2 gwiazdeczki i  poszedłem w £icrucku ..isły,

; • trsą-c na te gwiazdki. przechodziłam koło kamionki starej,

£& sionki Łowej ,  Kasieńki poprzecznej i dotarła** aż do Rypina* 

Tam ;diieś prze xjo co wałem u je liaeso 3®«podarz&* Chciałem iść 

do wioski Pirany - tam miałem adres dobrego zu.jome^, razem 

pracowaliśmy w straży* pożarnej, ja go wziąłem do siebie, on 
potea został zwolniony i jeszcze drugi trat, a jeden zmarł* 
Razywał się Grochowaloki, Mieszkał w FIranach* lżyłem już bar

dzo zmęcaoay, m c i  miałem odparzona, jak zdjąłem buty i  onuc z 
ki to na onachkach zostały paznokcie* i-apo tkałem jakieś małe 

gospodarstwo, tam były 6lady stawów rybnych i takie małe kie 

mieszkanie • 2:> tyło coło Radłowa* Gdy taa ooszedłem, to po

myślałem, że w takie maleńkim mieszkamiu to pewno będzie ktoś 

z majątku i zaszedłem tai • Była jedna &obieta i dwóch myżczyz 

mężczyzn, jeden miał jakieś 50 lat , a drugi młodzieniec pev*- 
około 17 lat* Uszedłem, powiedziałem, że jestem podróżny,bar

dzo wyczerpany i może coją dać mi coś do jedzenia* Niechętnie 

ale dała mi troszeczkę zjeść i zapytała gdzie idę* .idąc by

ło po mnie że skądś uciekam, bo byłem taki czarąy, chociaż 

miałem mydło, ale aydło już te«o br-udu nie brało* .tedy po

wiedz błem , że byłem na robocie w Niemczech koło Larlina, że 

jestem żonaty i mam czworo dzieci, że żona mi umarła, a gos

podarz nie chciał mnie puścić, a ja przecież muszę gdzieś u- 

lokowae dzieci, bo one rle mogą po ulicy biegać, więc uciek-
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iem. Jak załatwię to trezystaco, to do niego wrócę. Tmai L&Jkę 

X.o wiedziałem, bo inaczej nie aogłem mówić. I  zapyl*ałem mię

o te l irejcsr, bo w myśl mapy, to te f  Ireny Miały tyć gdzieś 

sr polliżu. 'Ja kobieta powiedziała że nie zna takiej wsi iira-  

ry. le coś ze cztery razy pytał sto kogo tas id^ • Odpowiedzią 

kem jej że Jeśli nie zna takiej wsi to nie Boże ziaać ton lu

dzi. Im zrmzumiałem, że ona anie tak wyciągi, za język. . lo

dzi al en, że ze mną już jest tak daleko, że Jak unie złamią, 

to i  tuk anie zastrzelą, ale ten człoiiiek Jest niewinny, więc 

Jak. mogłem poda<*ać je .jo nazwisko* i-o więc podziękowałem jej 

za jedzenie i dalej dam sobie jakoś radę. A wtedy ten stei>- 

szy mężczyzna mówi ** co tak człowieka męczycie, Sajcie mu 

spokój i niech fcobie idzie z Bobiear , a do mnie,żo uan iść 

do wieży triangulacyjnej a stamtąd jakieś B km do i iron* - 

Jak wyszedłem stamtąd to poczułem jakby to już były ostatnie 

sekundy me®o życia. Zobaczyłem na polu 5 stogów, za wszelką 
cen- chciałem dojść do tych stogów i  tam się skryć żeby ona 

nie wiedziała gdzie ja poszedłem, hbs doszedłem jednak do 

tych stogów. Zauważyłem że z mojej lewej strony jedzie na 

dwukółce 2 saężczyzn ile tylko ko serdąży. Zajeżdżali anie z 

przodu, iodjechali do anie. Jeszcze wtedy chciałem uciec za  

każdą cenę. iosęrślałem, że wszystkich aoich kolegów co ucie

kali to powielili albo psami podarli i  wiedziałem że anie też 

cie darują. Kombinowałem, że oni z bryczki wysiądą i  będą za 

mną gonić, to chciałem odciąć tego konia i uciekać, aoże się 

uda. Tern był rów, ale oni jakoś ten rów przejechali, ja  prze

skoczyłem znowu rów, oni zsowu go przejechali, ale przewró

cili bryczkę i dobiegli do anie. Jeden odrazu tak mule kap— 

mąl, że się przewróciłem. Wtedy zacząłem ich prosić, żeby ml 

dali spokój, bo ja  i tak ledwie na nogach się trzy^au. Zapy

tali czy jestem lolak czy iiuski. Jak powiedziałem, że jestem
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Polak, to mówią n ie  uciekajcie, ti« mu ule będzie«y'*Ale 

to a(y>;Iądaio jakby aszytsko było już umówione* Za Kawałek 

podjechał na rowerze jakiś milicjant 9 służbie nie«iec*iej 

który prawie po niemiecku nie isówił i  on anie zaraz wziął 

se sol>ą9 sicaŁ mi ręce i  zaprowaoził anie do ^aułowa koło 

Rypina, ran był i.iemiec, starszy &ość, ł /8 /»  raiał jeomą uwia> 

zdkę zatka i  ten powiedział "gleicb erscbosaen" i  zapytał czy 

rosumie* po niemiecku* Odpowiedziałem jawo u l '.  Już wtedy 

uważałem że nie warto kręcić, lepiej powiedzieć asz jfcitJco ,bo 

i tak żyć nie będ% to lepiej żeby anie o Urazu zastrzelili, 

a nie męczyli Jeszcze parę tygodni* więc posiedziałem że u- 

ciekłem ze -tutbboiu. Kazał anie wyprowadzić, mj&lałem że 

każe anie zaraz rozstrzelać, ale zaprowadzili anie do takie

go małecjo doaku. Miałem zaszyty aores tejo GrochowalSiSiego 

z Firan, bałea się że znajdą ten auaas, więc poprosiłem te- 

20 rolicjanta, żeby zaprowadził anie do ustępu* Zapytał czy 

nie będę uciekał, powiedziałem M jak aam uciekać, kieuy nogi 

trzęsą mi się ae słabości * i  że Jestem Już 2 tygodnie na po

lu i nic gotowanego nie Jadłem, tylko surową kapustę, bura

ka czy marchew* feiałem Jeszcze pora przy sobie* on zaprowa

dził anie do ustępu, ale prowadził aule jak psa, łańcuch 

niał przeciągnięty aa kółku u ręki* m  i  pozwolił mi wejść 

do ustępu* Jak tyl&o przymknął drzwi, no mentalnie rozdarłem 

to zaszycie gdzie była ta kafrtka i  kartkę połknąłem* .‘ftedy 

tyłem już spokojniejszy, irseprowudził mnie spowrotem i  za

powiedział że tu będę siedział najdłużej dwie godziny. Zos

tawił śmie, a ja obejrzałem sobie to pomieszczenie. Sam ty

ły wbite jakieś słupki, jakby wędzarnia, był tam drewniany 
węgiel palony, jakieś baki wmurowane, u dołu i u góry, w 
cemencie, i  była taka sztanga* Ho uOdzinie przyszedł do mnie 
i zaprowadził do tego biura, gdzie tył ten Kiemiec* jerzed
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tya biuren stał wóz zaprzężony w jednego konia 1 zrobione by

ło takie siedzenie z morka. Kazał mi taa vw?iąśc, ale mogłem 

ws jść bea pomocy rąk, a ręce aiałem z tyłu związane - wtedy 

poiaógł ni wsiąść* poprosiłem crochę v»dy, bo usta miałem suk 
pełnie spalone, zawołał jakąś pannę Zoo ją żeby mi przyniosła 
wody* Ona snusiała sanie napoić, trochę pooblow&ła a aa chwilę 

v{fszedł ten łtiemiec i znowu powiedział "glaich aeaoasen* i  

do togo,policjanta pewno ze 6 razy ppwbórąył "aufpasscnt aui- 

pas sen, das lat gutes vo^el* Po urodae złapała nas burza i  

straszmy deszcz - ten człowiek ani© okrywał bo v*idocznie l i

tował się że jestea taki wyniszczony* Przyjeehaliśrjy pod Sy

pia* taa były koszary aieaickic i taa byli baloniarze nianiec 

cy, zaczęli się pytać co ja za jeden - powiedziałea że jcstea 

spadochroniarz, bo ayslałea że ai prędzej w łeb palną i wrcsa 

cie będę aiał spokój* ale oni jak to usłyszeli to zaczęli się 

pytać po co przyleciałea. Odpowiedziałem, tak jak uaiałea po 
nieaiecku że miałea aoaty zrywać, ale za prędko unie złapali

- nie zdążyłem żadnego nostu zniszczyć* ,/ Eypinie zawiedli 

śnie pod tak zwaną 'czarną chorągiew” » tak to nasywalit bo 

taa jak kto wszedł* to prawie nikt żywy nie wychodził* 'Pan 

był jakiś ŁŁeaiec, kazał aaie rozkuć i  zapytał skąd jestea* 

Powiedziałea że uciekłem ze otutthofu* Dal ai zapalić i  jakoś 

nieźle się ze aną obchodził* Wtedy poayślałea że może tak źle 

ni® będzie* ionieważ dobrze nie umiałem po nieniacku to dali 

ai tłumacza* Sacząłea opowiadać że nic złego l.iemcom nie zro

biłem* Po on w^edy że aiałea zrobić podanie to byliby mnie 

zwolnili, poco uciekać* Zapytałem ao czy zna obóz, czy wie co 

się taa dzieje, że gdybym zrobił takie podanie to dostałbym 

25 aa tyłek, a podanie poszłoby do kosza, takie byłoby to z- 

zwolnienie* Tm  tłumacz wszystko to au powtarzał* To tamten 

tylko głową pokręcił* Zabrali ni *»zystko co aiałem9 wpakowali
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do Borka, te n  co tłu m a czy ł d a ł m i ka.sał Ch leba i  zaprow adzi

l i  do aresztu*  tjtlk o  sapo J ie d z ia ł żebym n ie  u c ie ka ł*  A le  ja  

n ie  byłem  ju ż  odo ln y  uciekać*  O b ch o d z ili s iy  ze atu* dosyć do

brze# Tam w a re s zc ie  by ło  k ilk u  lu d z i*  ja k  mnie p rzyprow adzi

li*  to  u s t a li z p ryczy  i  z a c z ę li py tać co ja  zrobiłem #  io w ie 

dzia łem  że uciek łem  z obozu koncentracyjnego#  /tedy m ów ili*  

że napewao mnie wykończą* J n i s ie d z ie li za rozm aite  rzeczy*  

ta k ie  głupstw a* to  wódkę p ę d z ili to  coś ta*a innego* ty ch  wy- 

w ie - li na d ru g i d zi* . na rozprawę* Ja  ta a  byłem  n ie c a łe  dwa 

tygodnie#  io te a  p rzy sze d ł jeden  t a k i baw orczyk, m ia ł ze sobą 

ta k i k ró tk i łańcu szek i  na tym łaacu szku  p ro w a d z ił mnie znowu 

do tego ic h  b iu ra . F y io  m i bardzo n ieprzyjem n ie*  aku ra t b y ł 

ta r  i  ty ło  bardzo dużo lu d zi#  .7 b iu rze  b y ła  jedna n ie w ia s ta  

i  ona p o s ie d z ia ła *  że te ra z  będą p is a ć  pro to  k ó ł,  a  ja  mam t łu  

maczyć s ię  ta k  ja k  mnie b ęd z ie  viyyo d n ie j # u ów iła  po p o lsku  i  

za p y ta ła  czy  ja  mówię po n iem iecku  czy ma tłum aczyć# M a tu ra l

n ie  wolałem  mówić po polsku# io  t y ła  bardzo uprzejm a i  dobra 

kobieta#  N apyta ła  g d z ie  s ię  u rod z iłem , gd z ie  pracow ałem ,gdzie 

w w ojsku służyłem # ioetm  za p y ta ła  mnie co zm usiło  mnie do u - 

c ia k tk i#  Pow iedzia łem , że w szyscy mol ko led zy  p o u m ie ra li, i  

że ja  jestem  w domu najsta rszym  synem, że ja k  dostałem  od ro 

dziców  paczkę z sucharam i to  fo rm a ln ie  je ś ć  ic h  n ie  mogłem, 

bo ja  rodzicom  pomagałem, a te ra z  s ie d zę  w ob o z ie  i  o n i m i 

muszą pomagać# Jak  m yślałem  o tym , to  byłem  fo rm a ln ie  ja k  pi* 

jam y, nawet n ie  pamiętam ja k  wyszedłem  z obozu# Jak  ju ż  wy

szedłem  to  p ó źn ie j sskodowałem  że ucieka łem , że w iedzia łem  

że ż le  z ro b iłem , a le  bałem  s ię  w ró c ić , bo ja k  wrócv to ba r

dzo mnie będą bić#  xt> patrzyła na m nie, potem d a ła  m i to , p rz  

c z y ta ła , ta k  w szystko ty ło  ja k  mówiłem -  n ie  m iałem  n ic  do 

pop raw ien ia , io d p isa łem  tern p ro to k ó ł, z a p ro w a d z ili mnie spow 

rotom  do w ię z ie n ia  i  w ieczorem  p rzy sze d ł t a k i s ta rs zy  aan
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i  p o w ie d z ia ł że następnego ran*. usywiozą mile spow rotea do o tu - 

tth o fu . Aż n i s ię  s ła b o  z ro b iio *  i  rze czy w iś c ie  następnego ra 

na p rzy sze d ł i  ta l r a i śm ie, n ic  s itu i t sp o so jn ie  prowa4*- 

d z ił  przez u lic e .  xo drodze za trzyaax  s iy , rozm aw ia ł z je an /a  

ko le ja rza * *  ja  na n icy o  czeka ła**  jsxi  n i s k rę c ić  pa^ ierosa*- 

...o tk a liś a y  te*:o fla n c a  z b iu ra , znowu 2 nJUi ro za a w ia ł* 'A Ja  

za czą ie a  znów e y a le c , aeb/ spróbow ać ucickać*  aa  dworcu sap /- 

ta łe r; ©ąy aogt o d e jść  z a ła tw ić  s ię *  ń o a a ł a i iś ć  za stodo łę*  

.roszed łe* , a le  ta n  w szędzie b y ło  p o le  o tw arte  i  n ie  b y ło  noś

n o śc i u c ie k a ć . gnpsucował an ie  do wagonu, od^ ał ao je  dokuaenty 

k ie ra  ani-cow i -o c io sa . p o k iw a ł ręką  i  p o je cń u ieE , a w ła śc iw ie  

p o je c iia liś * /  bo n ie  b y łe a  son , b y ło  ze ituą w ięce j w iy-n iów .

Irz y je c h a lia n y  do 'io ru n ia , w tenczas zobaczy ło*  ju ż  pe łna o a - 

aanów, b y li z p s a a i, z r o b ili kordon i  p ro sto  2 wagonu za la ko 

w a li nas do te * ie j k a re tk i*  *a dworcu w T o ru n iu  L / i i  ż o łn ie 

rz e « c h c ie li das naa pap ierosów , rz u c a li*  a le  c i  .w -u an i k łó 

c i l i  s ię a c h c ie li nawet s trz e la ć *  Z a w ie d li nas do ta k ie g o  ba

raku* io  t/i sa k i d łu g i barok* iua u s ta w ili nas na k o ry ta rzu  

i  za czę ło  s ię  aortow on ie* Lin ie  p r z / d z ie lil i do ty ch  co b / l i  

p rzezn a czen i do Gdai a^ *  bo to 2© a tu tth o fu *  Ja k  u s ły s za łe a  

to  słow o ó tu tth o f« to  a o g i u ię  pode aną z a trz ą s ł/*  i/u la łe m
4 - • ■ • • i * ■: \  .

co an ie  czeka -  a lbo  pow ieszen ie*  a lbo  ro zsza rp a n ie  p rze z  p sy , 

a lb o  b u n k ie r aa 14 d n i, to i  ta k  n ie  w yjdę, ta a  ju ż  an ie  wy

ko czą* 2 T o ru n ia  p ra w ie ,.li nas do *..altorka saaochoaaa i, k tó 

re  w jecha ły  a i sa  b rj» ę  do w ięź le n ia *  ao p ie ro  ja k  z a a k n ę li 

braaę w ię z ie n ia  to  nas wy ła d o w a li -  b y ła  ju ż  pewoo uoazina  

.—ta  rano* i  aa b y ło  dużo lu d z i,  a ś w ili że chodzą do tjO»poda- 

ra y , że n ie  ta k  z łe ,  nożua ta *  coś z je ść*  l<o to  wtedy so b ie  

pow yśla łe* , że będz ie  aożna probować u ciekać bo n a j lż e j  a n ie  

z a s trz e lą , to wolę n i aaa ia ć  do k reaa to riu a*  i.t> stanaw iałe* 

sob ie  że do tego p ie k ła  n ie  pojadę* Zaraz tego saaego d n ia
* ■ ■’ ’ * ‘ {- • .. . . ; ■ vj:; . . .  ’ . . . .

po o b ia d z ie , G dzieś ko ło  gadziny  > * c ie j, w y b ra li nas s ie d a iu  

jechać xiad i s ł  , łauować owoce* :.y ł z n a u i jeden  gestapow iec144



za ła d o w a li nas na saasoehód, t y ła  te ż  przyczepa* Pojechałem * r 
Jeść p o w r o lili nam ty ch  owoców, i le  ty lk o  c h c ie liśm y , aby n ie  

za b ie ra ć  n ic  do kieszeni* Pzecstfw iśc ie  n a jed liśm y  się ty ch  

owoców* ł y ł  ta n  jed^n s ta ry  wachman, p y ta ł mnie skąd jestem , 

częstow a ł pap ie rosam i, a le  c a ły  ezas b y ł p rzy  mnie i  n ie  aog

ie ń  s ię  urwać* Jak nu p o w ie d z ia łe ś  że u c io k u łe a  to  tyJUo po

k r ę c ił głową że to  n iedobrze*  Jak w racaliśm y to  samochód zos

t a w ili,  a nas p ie szo  p ro w a d z ił prasa m iasto* A ja  c ią g le  mam 
w n y ś li że t iz e b a  za w szelką ommę p łotow ać u c ie k a ć . Co nam 

czekać na śm ierć w P tu tth o iie *  P o b iło  się jua  cism oo* Paciay- 

l i łe a  się i  zacząłem  but poprawiać, on na a u ie  n ie  c z e k a ł,-  

ty ło  ju ż  ze 20 m o d le g ło ś c i i  naprawdę ty łbym  u c ie k ł, a le  n ie 

s te ty  o b s tą p ili sanie ta cy  s ło d z i P ie s c y , w ięc popraw iłem  n ib y  

ten  but i  d o p ę d z iłe a  tego wachsana* p rz y p ro w a d z ili nas do w ię

z ie n ia , a na d ru g i dzimń rano za ła d o w a li p e łn iu fck i samochód* 

Ilię d zy  innym i b y ło  tam dwóch m łodych K o sjan , na nogach m ie li 

ta k ie  le k k ie , c ie n iu tk ie  b u c ik i i  kożu szk i*  Po i  p o w ie a li nas 

p rzez Iowy -'wór do s tu tth o f u* Ja k  zobaczyłem  te n  la s ,  te n  o - 

bóz w P tu tth o fie  to  pow iedzia łem  so b ie  "mój g rób” , a le  tru d 

no n ic  ju ż  n ie  mogłem z ro b ić*  ir a y w ie . li nas do obozu, za raz 

w y ładow a li ra s  w szystk ich  -  p o s ta w ili pod ś c ia n ą , a ty ch  Pus 

k ic h  p o p ro w a d z ili d oko ła , do krem atorium  1 za raz usłysza łem  

s t r z a ły .  A nas tam tm  u s ta w ia ją , zapytałem  czy  mnie n ie  po z 

n a je , a te n  ”du b ls t  Pa tron  -  a e in  G o tt, m eln G o ttM* Za k lik  

m inut ju ż  wszyscy w ie d z ie li że jestem , p rz e c ie ż  wszyscy mnie 

z n a li -  ty łem  od początku  w s tu tth o fie *  Z a p ro w a d z ili nas pod 

karierę a tam p rzy sze d ł Hoppe -  komendant i  jego zastępca  xie- 

ie r-B o c ia n *  Zc j o ł i i i  m nie, podszedłem , wyprężyłem  s ię ,  ta k  j 

w iedzia łem  że lu b ią *  S p o jr z e li na a a ie , u śm ie ch n ę li s ię  oba;

i  Hoppe za p y ta ł czemu uciekałem * P le  m iałem  ju ż  w^eay n ic  dc 

s tra c e n ia , vrięc śm ia ło  pow iedzia łem , że w szyscy m oi ko led zy
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już aa a r i i  - nigdy nie *rócą, a ja się ratow ałem  u c ie czk ą  — 

odrazu tak wszystko po wiedziałem* hoppe s a i/ ta k  czy m i ~ le 

tyło żo uciekałem* io  ja  xu na to , «e je«te u n a js ta rs zy  w 

ro d z in ie , że przed nojną pomagałem rodzicom , a teras jak o n i 

ai przyaslą su ch a ry , bo p rz e c ie ż  nic lepszego przysłać n ie  

mogą, to  ja te  suchary oblewana łaarai i n ie  mogę ic h  jeśc*- 

C h c ia łe ś  s ię  -  m ówię-je&acae jeden ras z rouziwani zobacaye* 

io z n ó lc ic  a i ic h  jesacze  ta a  jeden raz zobuczyc -  to potem 

nożecie  ro b ić  za m ą co c h ce c ie , io  msaymtko b u  pow iedziałem * 

O n i s ta n ę li,  p o im trz y li na anie i  m iędzy sobą rozm aw iają, że

2 iencoa n ic  n ie  zrobiłea, że n ic  n ie  usradłem * Ale z a p y ta li 

jeo zcze  d laczego ucieka łem  ma warszawy, a aie do tid y a i, że 

pensa c h c ia łe ś  iś ć  do lasu, do partyzantów * .4tedy zaw o ła łe ś: 

" ic h , p& rtisanen  -  n e in ” i  że gdybym u c ie k a ł do G dyni to  z 

psami p o sz lib y  za raz aa mną i  psam i p o d a rlib y  nn ie  ta k , ja k  

iucych co u c ie k a li psam i p o d a rli*  l'a k  p o s ied z ia łem . ,<tedy bo

cian zapytał czy  chcę zostać v o lk s  de-Aachen* kopowi* usia łam  

że b y łe ś  - o la k ie s , jestem  lo l& ^ iem  i  aostomn ^olckictm* zo sta 

l i  wtedy ta k  z 10 m inut i  i e ie r  z a iy te ł ’co a nim  z ro b ić  * a 

ja k  Hoppe o d w ró c ił się w drugą s tro n ę , to ao baczyłem , że mu 

łz y  w oczach  stan ę ły*  l ‘ak jako ś p o tra fiłe m  je  jo  se rce  poru

szyć. .os «dł t r z y  k ro k i i  powiedział na burak* * I  a b so lu t* - 

nie iadne j  kary nie otrzym ałem  - a b so lu tn ie  n ic*  C ia łem  sacaę 

ście że trafiłem na raj wyższą władzę* A potem ten &ruby &notfc 

też mnie pytał caemu uciekałem, ale jasoś tuk spokojnie, de—

ii matnie, ego<iu powiedziałem że uciekałam bo cnclałem żyć*- 

Jak m ie  przebierał to kaaał ni dać najlepsze ubranie* - - 

Dostałem prawie nowe ubranie, ale mi je zabrali i  dali mi 

te pasiaki* ruslałem w tym chodzić i dali mi ba*ie kółka na 

pasiaki aa to że uciętełem. Za całą karę to dali mule do ro

boty do cegielni* Tam tył kapo taki z polskim nazwiskiem*
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- Ib

Jak dowiedział się że to ja jestem lutron, ten ca uciekał, ta 
dał mi lżejszą robotę - podwórko grabić, iotea przyszedł oru- 
r;i i zapytał esy umiea ogród kapać - powiedziałem, że jestem 

ogrodnikiem* lo to kazał ai kapać ogród* ^oprosiłem o sznur 
i całą 11 robotę zrobiłem bardzo ładnie, dokłaonie* X tak a 

tym o rodzie grzebałam, a przyszedł iieier i  zaazął mnie «orpy-
0

tywae ja k  uciekałem * Ja k  pow iedzia łem , że przep łynąłem  p rzez

7 is łę ,  to  c b c ia ł żebym pokaza ł Hak s ię  .v is łę  p i zepływa* J a  mu

na to  że k a lt '.  io oa że " je t z t  k a lt ; a jak ucieka łem  to  n ie

by ło  zim&o* £ e‘zy sze d ł śLnotłł i  z a c z ę li s ię  śm iać że te ra z  mam
k ó łk a  to  zda leka  w idać g d z ie  s trz e la ć *  I  ta k  zosta łem  w tym 

/~s .

og ro d z ie  peweo ze dwa ty g o d n ie • Aż k ie d y ś w nocy, ja k  byłem

ju ż  w łó żk u , spałem  p rzy sze d ł do mnie Z ie lo n k a  i  k a z a ł m i iś ć  

ze sobą* ./tedy pom yślałem  że to  ju ż  mój kon iec*  J a  byłam  na 

b lo ku  Z ie lo n k i*  A le  on zap row ad z ił mnie obok kantyny do ta k ie -  

£30 w ąziu tk iego  pokoju  -  w chodżiło  s ię  * boku -  p a trzę  a tam 

s ie d z i ła p p o rtfu re r  Cbem cits* N ie  b i ł  mnie ty lk o  jak im ś pa

tykiem  ta k  do tyka ł*  Z a czą ł mnie wypytywać o k tó re j g o d z in ie  

uciek łem  i  d ok ładn ie  k ie d y  -  po w id z ia łem  że £H £0 s ie rp n ia

o 11-te  j  przed obiadem* Aotea za w o ła ł ite rb e ra  -  p ow tó rzy ł to  

co pow iedziałem * £ znowu k ie d y  uciek łem  -  cU o d z iło  o to  żebym 

p o w ie d z ia ł że w nocy* Bo ja k  to , w d z ień  uciek łam  a w szy tk o  

s ię  u  n ic h  zgadzało* K a za ł m l dobrze so b ie  przypom nieć i  u la ł 

p rz y jś ć  na d ru g i d z iau  do c e g ie ln i po odpow iedz, a le  s ię  n ie  

pokaza ł -  w idoczn ie  wtedy w nocy t y ł  p ija n y*  A ja  rze czyw iś

c ie  u ciek łem  25 s ie rp n ia  1^43 roku  o g o d z * ll- te j p rzed  po łud

niem , a p rz y w ie ź li mnie spowrotem  & w rześn ia  roku*

Belację zebrał# Franciszek Patron

Krystyna Krze Hak a
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]>r« Julian Węgrzynowicz
były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof
nr. owiaowy
zawóds doktór medycyny
zamieszkały przed wojną w Toruniu 
obecnie: £<ębork, ul*2aycięstwa

E E L A C J E

Zacząć muszę od końca naszej epopei wojennej. 19 czy 20-so 
września w czasie Litwy pod Kutnem i łowiczem dostałem się 
wraz z innymi do niewoli - dwukrotnie uciekałem i spo*vrotem 
dostawałaem się do niewoli, dopiero za trzecimrazem udało 
mi się ostatecznie nawiać. lonieważ nie rogiem cię dostać 
do Warszawy przez puszczę Kampinoeską, postanowiłem wraz z 
innymi udać się do swoich miejsc zamieszkania* Przed wojną 
mieszkałem w Toruniu, więc tam się udałem. Wróciłem do To
runia w ostatnich dniach września, a może już w pierwszych 
października - dostałem się do swego mieszkania 1 pewno ja
kieś 10 dni do 2 tygodni tam mieszkałem* l'ć października
1939 roku, raniutfco, między 5-tą a 6-tą rano - usłyszałem 
stukanie do drzwi, otworzyłem, wchodzi Gestapo i SS-owcy*
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Bardzo grzecznie zapytali czy tu mieszka pan Węgrzynowicz, 
a na wają twierdzącą odpowiedź równie grzecznie poproszono 
mnie, abym udał się z nimi na &>misariat, ponieważ chcą 6ĵ ft 
wdzió personalia* ioa&li palto, laskę i do sataochodu, takie- 
39 krytego brezentem, gazie hyło już z© 20 osób - wepchnię- 
to mnie* Zawieźli nas nie do komisariatu a na idity* i taa 
już odrasu j^zy nys nadaniu rozpoczęła się gehenna* Sak jak 
to było u nich «r zaczaj u, planowane, przygotowywane, zaczę
ło się* Bijatyka, rozbijanie nosów, podbijanie oczu i tak 
dalej, po prostu .maltretowanie nas wszystkich* i-ylî zty tak 
zaskoczeni tym że poprostu nie siedzieliśmy co to się dzie
je* Kigdy nie przypuszczałem, że Niemcy, licsący się, bądk, 
co bądź., v skali światowej jako naród kulturalny mogli być 
do tego zdolni* *oprostu człowiek zgłupiał* Jtestało mi się 
trochę * lotem spisywanie personalii, no i zau&nęli nas w 
tym forcie i\x-*7* 'io były dawne koszary artylerii* iyrło tam 
już około 1290 ludzi z Torunia i z osolic* *rzeuftszysWiem 
inteligencja, było dużo lekarzy, cdyba ló-tu, między inny
mi dyrektor szpitala dziś już nieżyjący* l>użo z nich zwol
nili - przeważnie na skutek znajomości czy też powiązań z 
Kłamcami, czy z jakimiś ustosunkowanymi osobami* Sak, że 
zostało nas czterech lekarzy* dr* Dębski, dr*Jasiuski i ja,
no i zupełnie przypadkowo dr•*leszar* - - ---------- - - -

Jeśli chodzi o mnie, to wzywany byłem szereg razy 
na przesłuchania i to przeważnie w nocy* Zarzucano mi akt 
agresji w stosunku do Niemców toruna&ich, a również i to, 
że byłem lekarzem wojskowym, w formacjach lotniczych* Cho
dziło o to, że w swoim czasie, w 19$6 lub 1939 roku, w lo
kalu toruńskim “lod orłem", takim dość ekskluzywnym lokalu, 
gdzie czysto zbieraliśmy się, mieliśmy swoje loże, jak to 
|s?zed wojną lotnicy — przecież byUśoy dość dobrze sytuowa

-  2 -  /ł$0
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ni - pewnego wieczora, a właściwie w noc/ siedzieliśmy tam, 
a r iż ej zajmowali stolik .jacyś Sieoncy mówiąc/ cały czas po 
niemiecka aa temat/ polityczne srogie To lace* îo i wfcedfcr 
diabli nas wzięli, zaczęliśmy do nich pr z mawiać, że to 
przecież Polska, więc dlaczego po polsku nie mówią - oni 
zaczęli się stawiać, no i wtedy zrobiliśmy taki aa 1/ pogrom* 
Eieiacy odnotowali sobie nazwiska, wszystkich c/cii których 
znali, na szczęście mego nazwiska nie mieli, bo Jeszcze by
łam mało znanym* od niedawna zamieszkującym a Toruniu, ta 
mieszkałem tam zaledwie od końca 193& roku* To też wtedy 
w forcie niczego nie mogli mi udowdnić, Je się naturalnie 
'.sypierałaŁ swejo uczestnictwa, no i jakoś to *rze.~2ło* w 
przeciwnym bowiem razie byliby mnie rozstrzelali, jak wie
lu innych w lesie pod Torimiem t*zw* '‘Barbarki"* Oczywiś
cie te przesłuchania odbywał/ się normalnie według ich us
talonego trybu, z biciem, kopaniem, sińcami* lotem dali mi 
spokój* Co do innych lekarzy nie mogę powiedzieć co im za
rzucali, sle brali ich też na przesłuchania* Jednego Fle- 
szara jakoś najmniej ruszali, ale jak się później okazało, 
to był człowiek urodzony w Ameryce, przypadkowo wpadł do To
runia, przypadkom dostał się do fortu, był przewieziony 
do Stutthofu, ale wkrótce zostak zwolniony jako obywatel 
arerykańeki i wyjechał do Ameryki, gdzie i obecnie przeby
wa i jent tam lekarzem* - ---- -------- -- - - - - - - - -

loczątkowo tak we czterech siedzieliśmy w forcie 7# 
potem na Jakiś miesiąc przeniesiono nas do fortu ósmego - 
dlaczego nas przeniesiono nie wiem - może ten siódsy był 
przeznaczony dla innych celów, tego już nie wiem* - - - - - 

Dwudziestego trzeciego marca 1940 roku kazano nam
przygotować się na wyjazd. Czterech lekarzy* Dęfcski, Jasiń
ski, T lesz ar i ja. Prócz nas jeden 2yd, cbyba 72-1 etni, je
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den ksiądz, jeden inżynier* JLyło to "towarzystwo’ ai# z byt 
rokująca nadzieję* Element, czy taż grupę, lucUi, którzy we
dług zasad hitleryzmu powinni być 31znza.nl na śmierć* — - - — 
Ko i wyjazd .... w nieznene* Po drodzeajedziemy z Torunia 
w kierunku Chdłmna, przychodzą nam do słowy jakieś desperac
ki* myśli, zastanawiajmy się czy nie zrobić jatdLegoś aktu roz

pacz:' i nie obezwładnić kierowcę SS-m&na, d*6ch Selbschutzów,
j

co byłoby się napewno udało, ale niestety spotkallśnjy się 
ze sprzeciwem innych naszych współtowarzyszy, którzy powia
dają "no dobrze, my sle wyzwolisgr 1 gdzie pójdziemy"* My 
chcieliśmy zginąć przynajmniej w walce, ale tamci zaprotes
towali ze względu na rodziny* ofcec takiej arguiaentacji i 
to chyba większości, zaurzestaliśmy tych myśli* Jo jechaliś
my do Chełmna, tam doładowano piętnastu czy osiemnastu księ

ży, między innymi księdza Eolta - to znana postać na ioao— 
rzu* Pył to czwartek czy piątek przed świętami wiełkanocny— 

*1, to teft k3ięźa zo3tali bardzo sowicie i obficie obdarowa
ni paczkami przez katolicką ludność Chełmna i przez siostry 

ze konne* Ko 1 w tej zwiększonej grupie dowieźli nas do Gru

dziądze, y Grudziądzu samochód nasz zatrzymał alę i czekał 
dłuższy czes* Sas nie wjładowali* Czekaliśmy tak parę godzin, 

Ule iróMono nem nic na co czckany, aż po tych paru godzinach 

podjechały dwa czy nawet trzy saaochody ciężarowe, pod bre

zent er, kazano nam się przesiąść i okazało się, że to wiozą 
tak zwanych uczestników Eromberger Blutsontag / bydgoskiej 
krwawej niedzieli/* Wtedy nesze poczucia już całkowicie spa
dło, byliśmy przygotowani, że to wszystko już się kończy, 

bo wiedzieliś«f już, że takich ludzi to Pieiacy wykańczają* 
Było nas około 100 osób w tych, chyba, trzech samochodach* 
Uaturalnie nie zrorliśray nic widzieć ani wyglądać to taż zu

pełnie nie orientowaliśmy się gdzie nee wiozą* Jreszcie do

jechaliśmy do łleufarwasser, tam byliśmy tylko króciutko 1
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0 ale 3 w drogę. Oowieili nas do Stutthofu. - - - —  —  - -
Bo Stutthofu przywicili nas już prawie w nocy. Było 

to dwudziestego trzeciego albo dwudziestego piątego marca
1940 roku# Eył to Jlelki Czwartek lub Wielki iątek. Tego 
wieczora już nas iolitische Abteilung nie przyjmował* bo to 
była chyba już godzina lD-ta albo navet później - dali więc 
nas wszystkich z tego transportu na nowo budujący się blok, 
pierwszy od rewiru, baraku poprzecznego po prawej stronie. 
Była to chyba piątka lub szóstka* Barak posiadał dopiero dacł
1 ściany* nie było jeszcze okien ani podłóg* nie mówiąc już
o jakichś pryczach* Było tam trochę słomy, zresztą bardzo 
mało* tak że leżeliśmy właściwie na lodzie* - - - - - - - -

Baetępnego dnia przessliśay ten Bolitische /bteilung 
tam już tyło nonaulnie, typowo, ot takie cierpiętnictwo* Je
dyne co mnie zastanawiało* że jeśli jest założeniem wykoń
czyć pewną grup§ ludzi czy narodowości - to po co sk&aywaó 
ich na męczeństwo? To mnie zastanawiać* Oczywiście ten Żyd* 
który z nami jechał, ten 72-letni Epstein czy Pinkelstein* 
to już przy tym Ib lit is che Abteiluog został odciągnięty za 
włosy i zastrzelony jak pies* Jój Boże! nawet psa tak się 
nie strzela* Usłyszeliśmy dwa czy trzy strzały i wiedzieliś
my, że to już jego koniec* Tu zaczęła się gehenna i moim zda
niem najważniejszym dla takiego nieszczęśliwca to było od
powiednie nastawienie się psychiczne* Jeżeli taki nieszczęś
liwiec , więzień Stutthofu* zdawał sobie dokładnie sprawę s 
istoty rz$*zy* pozatem jeśli jego napięcie nerwowe nie zała
mało i jeśli przystosował się szybko do warunków, jakie is- 
niały - ten ewentualnie miał mniejsze lub więksse szanse 
przetrwania* Byli ludzie, którzy jak to obserwowałem szyb
ko się załamali* Ci ludzie* jeżeli nie szedł taki na druty* 
jak tego miałem dowody i widziałem / w tej chwili nie parnię-
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ten nazwiska, chociaż dłu^o je pamiętałeś/ to i tak się wy
kańczali* Eył taki jeden czy nawet dwóch nauczycieli, któ** 

rzy nerwowo nic wytrzymali, a zdali sobie sprawę, że idąc 
do ogrodzenia z drutów zostaną zastrzeleni i poszli* Zdaje 
mi się że posten miał prawo zastrzelić każdego więźnia, któ

ry znalazł się jeden metr od drutów* Wprawdzie druty by3y 

pod napięciem, ale to nie to go wykańczało - wykańczał go 
wachsaan, który widział go ze swego miejsca na”boclani* gnieź- 
dzie"* Jen metr od drutów to była taka linia demarkacyjna 1 
jeśli tam ton posten zastrzelił więźnia to dostawał w nagro
dę jakiś okres, może parę dni, urlopu* Dla nich więc było
to pielkie przeżycie i zabawa* - - - - ------— - -—  - -

Kie będę mówił o przyjęciach w Bolitische Abteilung, 
to są rzeczy już znane i oklepane* Mieściło się ono w tym 
drewnianym baraku i za moich czasów byli tam sami SS-manl*
Z Polaków nie było żadnego ani tam ani przy ewidencjonowaniu 

Przyjęcie kończyło się na zrabowaniu wszystkich kosztownoś
ci czy przedmiotów pewnoj wartości jak zegarek czy obrączka, 
wogóle wszystkiego co kto miał* To był zwykły rabunek, bo 

uważam, że inaczej nazwać tego nie można - wypuszczano /na 

o'józ/  tylko w rzeczach bez wartości, zresztą to są rzeczy 
jsnane i nie będę tego powtarzał* Botem dostawało się przyo
dział na blok, no i przydział do pracy* To były rzeczy "nor
malne”, setki razy już opisywane. - - — ---------- --- -

Pracowałem początkowo na holzplatzu przy drzewie, 
rąbaniu, wożeniu drzewa, sprzątaniu śniegu* Tak trwało do 
maja* W międzyczasie przerzucono mnie do budowania ustępów* 
Wywoziłem śnieg, wyczerpywałem wodę, takie zwykłe ciężkie 
prace* Drugiego lub trzeciego maja 194-0 roku stworzono gru
pę na tak zwane aussenkommando pod dowództwem oberscharfure- 
ra Mileirtza pospolicie zwanego Bombą* To był Gdańszczanin
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i to specjalnie pałający nienewiścią do lolaków* a tern bar
da i© j do Inteligencji, wyruszyliśay więc na to aussenkommaar- 
&o do Jrebernau* jak Łię potem okazało budować wały nadmor
skie , tamę nadmorską, aby wydrzeć ileś tam hektarów ziemi 
z pod zalewu morza* Bobota była w tempie "imaer laufschritt" 
to teS ludzie padali tam jak muchy* Wywożono ich do bazy do 
Stutthofu* skąd znowu przywożono na to miejsce nowych* Du
żo ludzi tam się wykończyło* Było nas tam przeciętnie oko
ło 200 do 250 ludzi* linie jakoś się udało* że po pewaym cza
sie onie obersciiariuier Milentz kazał mi zoatawaćw obozie 
i dkony/js.ć roboty porządkowe* "Ciekawy” był ten nasz ko
mendant Milentz - sadysta w każdym calu* znajdował szaloną 
przyjemność w gnębieniu inteligencji* i:oją funkcją* z jego 
rozkazu* tyło czyszczenie wszystkich ustępów i śmiał się 
bardzo muwiąc "ty doktór, ty dobx*ze ten ustęp wyczyściłoś”* 
Z&sal mi pozatem buty czyścić "na glanz” i to nie tylko z 
wierzchu, ale i podeszwy musiały być wyczyszczone* So były 
wyraźne szykany w których oni się lubowali* sytuacja zmie
niła się po pewnym czasie* kiedy zachorowało dziecko właś
cicielki domu* w którym mieszkali Ciency* Udzieliłem tam 
pomocy lekarskiej, na szczęście dziecko ^zdrowiało i jakoś 
od tego czasu Bomba zmienił stosunek do mnie* bo do tego 
momentu wybitnie mnie szykanował* a że nosił zawsze ze so
bą szpicrutę* to za każdym razem przy rozmowie musiałem od 
niego oberwać po twarzy i nie tylko po twarzy* B&źniej to 
ustało i to tylko dzięki temu udzieleniu pomocy dziecku*
Od tego czasu potrafił nawet zawołać anie rano i dać talerz 
niedojadków z ich stołu* Współtowarzysze moi niestety bar
dzo cierpieli* Warunki były bardzo ciężkie* Głód panował 
wielki* Przed Milentzea był w Prebernau Lenau - to był pi
jaczyna* ale nie był takim sadystą* a pozatem robił dobre
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Interesy z toni baumajstrami* ' Irebemam byicn od maja do 
20-tio lub 22-go gnsinia* lat* też ciężko zacfcoroaaitem, ale 
jakoś się ynyKarasteałem*

W ifcebernau to była jakieś przedsiębiorstwu* jak z- 
«OrlsXc u nich, pxy watns, któro gładko do obozu za każdego 
więźnia trzy czy pięć murek, a nas karniono kartoflami w mun
durkach i łbami z diorszów-ponuchli. Ta najczęstsze nesz* je
dzenie* lyła cłjyba kl'U;* razy ^ocnówa, to uważaliśmy za bar
dzo dobre jeuzenłe* W tyu okresie zabronione były paczki, to 
też żadnych paczek ani listów nie o>żna byio otr^*mad* Ginę
li więc ludzie na skutek wycieńczenia i głoduj ginęli ludzio, 
którzy już nie mogli ^trzymać to też próbowali ucieczki i 
też ginęli* Tak że zasadniczo nikt nie uciekł z tego obozu, 
chociaż próbo,' by 2̂  czynione* Chciałbyś jeszcze zaznacie, że 
w czasie naszego marszu, przeszło dwudziesto-kilometrowego, 
ze stutthof u do irebernau, pluto na nas, obrzucano nas gru
dami, łajnea, ayzywając M«ęr polscy bandyci” “wy urządziliś
cie krwawą niedzielę" i tanie róftne historie* To robiła jro- 
pastnoa i specjalne nastawiania, któro docierały niewątpli
wie prawie do każdego z cywilów* To był przecież teren Wol
nego Miasta Gdauaka, a i tu ludzie byli tak nastawieni* —  
To był obóz pierwszy założony na dzisiejszych, terenach pols
kich, ale wtedy to nie były ziemie polskie a teren wolnego 
miasta Gdai-oka* - - — - -

Irzed samymi świętami Bożego Narodzenia arócono nas 
do Stutthof u* !6ył to okres w którym wszyscy mieliśmy ciężkie 
chwile. Ja ró&nież miałem swoje przebycia, ale wtedy czułem, 
że moja psychika była już całkiem zrównoważona, po prosta ja 
miałem wiarę, zresztą nie wiem skąd ona ml się wzięła, ais 
wi«rżyłom* że ten obóz przetrwam 1 doczekam dolnej loloki*
X ta moja wiara trzymała mnie i tą wiarą zarażałem iiravy*ih,
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którzy blibej się ze imą zatknęli*--—  — - —- - — - - —

Staraliśmy się pomagać .jeaai drugim* bąpizyklad był 

w Prebernau kapo Łyczskowicz z pad 5wiocia, naucz/ciel z 

aawodtt, człowiek o nieposzlakowanym charakterze* du/by był. 

inny itapo, to by io by taB dużo więcej luuzi wyginęło* nie 

wiem co się z nim tsroz dzieje* Znał on dobrze język nie

miecki, to ażatwiało mu życie, a on z kolei pomagał innym*

Ja też wogłer jut podfcarmiać innych, bo Bomba jak już wspom

niałem anie dokarmiał, czasem tym talerzem jakichś resztek, 

czesem kawałkiem Chleba z margaryną, to też ja juio hjfiĄon 

już głoaoy i aieraz udało su. się poiuóe iiaym* weź tan 

inspektor szkolny śurzy^ski, którego zabrali wczcbaicj oo 

stutthofu i dali go do kolumny karnej - stiafikoŁony* £o 

była ^/kaaczalnia - na osobnym bloku mieszkali* m zimie 

chodzili bez żadnej ciepłej bielizny* w cieniutkich pasia

kach* Kie wolno było in mieć na!.7fct żadnego swetra i tak sł 

dzie.i i w nocy* ba bloku nie wolno było usiąść* 2*a szczęś

cie pomacali im inni więźniowie* Ja też po powrocie do Stu

tthofu mosłem trochę pomóc BurzyaSkiemu* ------- ----

Io powrocie do Stutthofu kazali mi znowu iść do*., 

"porządkowych prac", znowu zamiatałem śnieg i inne takie 

prace vgrkonywałem* Pewnego razu nie zauważy łeu» że z tyłu 

szedł i!athe&ius, coś mu się nie podobało, a że był to bok

ser, to jok mi dał !*8ierpov»so" to odrazu snalasłem się na 

ziemi, a on był Z8dov«ołooy, że udał ma się sieipo.y* Szcsz- 

tą narat nie usiłowałem stać po jego uderzaniu, bo aasŁeia 

już wtedy prawa obozowe, a wiedzieliśmy starzy obozowy, 

że jak Msthesius zamachnie się tylko, to lepiej już odrazu 

znaleźć cię na ziemi, bo on wtedy śmiał się i cieszył się, 

że mu się udawało położyć człowieka. — - — - - - - — — -

B> krótkim czasie, bo gdzieś około czy i>-go

-  9 -  M l '
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stycznia 19*1 loku staorzyli grupę więioiiów i %tjslaXi mas 
na e&terplatte* dla oczyszczania terenu* Grupa nasza 11- 
czyła około 200 ludzi. JbyŁ tam 2 nami jokiń ucberseharfUrer 
którego nazwiska nie pamiętam* nie był z tych najgorszych* 
Więźniowie mało go obchodzili* on był nastawiony na saabro- 
wcr-ie. yc zabsował stamtąd centralna ogrzewanie* %,anny* pie
ce* ccgłjf i vx>gólo materiał/ budowlane* .Ale to był możliwy 
człô /iek* Ba <©s berpiabt e część z aas chodziła po boranie 
sprzątała* ale większość była zatrudniona prasy załadunkach 
i s$rładunkach# Xiedyś zaalazły Bi;> tai; krov̂ r. Jakaś grupka 
z nasz/eh chodziła .je karmić i doić* to vrbedy nawet trochę 
rleka zorgi wizowaliśmy* Mieszkaliśmy w tyra głównym Łoayaku* 
a właściwie w jego resztkach* riętro było zniesione* ale 
na parterze* chociaż tam przeciekało* ale jakoś mieszkaliś
my* Często zdarzały się jakieś pokaleczenia* więc robiłem 
taa trochę opatrunków* inni znów wracając znosili po parę 
patyków* trochę gałązek* a na tej głównej sali były piecy
ki żelazne* tok zwane krystki* więc paliliśmy tam* Każdy 
starał się zorganizować coś do jedzenia* choćby trochę dor
szów czy iiąder* czy choćby wątroby dorszów* to beż tam ja
koś trochę odżywiliśmy Się* Zamykano nas w wya pomieć żale
niu o godzinie 7~ej wieczór en i tylko dokoła chodził wycn- 
man, wi;c mieliśmy napewno trochę lepiej niż w obozie*— —  
Byliśmy na Westerplatte do maja* Ii© wiosnę oczyściliśmy te
ren esterplatt# już tale "na gładko"» bo przed nami już go
inni trochę wyczyścili* - - - ------- - - - ---- - -

V początkach maja oali am spo^rotem oo &tutthofiw 
Zlikwidowali wtedy całkowicie Aussenkoramando Westerplatte* 
Tam miellźsiy bardzo dobrego kapo - to był lonorzanln* był 
on ulubieńcem tego naszego komendanta* pomagał mu wozić te 
materiały szabrowane do budowy willi czy domu i na koniec

- 10 - Ą i g
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z samochodu stu nawiał* Ifcmiętam* że ciessyliśuy £lt tom
bardzo» bo to by2 bardzo miły i  dobry człowiek* - — ---

Ko więc w początkach maj a wróciliśmy do ytuttbofuf 
dofltnłew alf do Waldkolony* l’am był.kapom Kozłowski* ale 
;jźxkoś ja od niego krzywdy nie doznałem* da wiedział kisi 
ja jestem* ale jakoś stale alo krzywdził* Kozłowski to nie
wątpliwie był człowiek choxy jpsycłiiciaie, ^ukaś teka jed- 
Kostka wypaczona przez przejścia w obozie* bo niewątpliwie 
on toż przeszedł swoje* Taa pracowałeś do 22«^o maja* pa
miętam dokładnie że dwudziestego drugiego maja 1941 roku 
kazano ml dołączyć się do grujsy wyjeżdżającej Grenzdor—
fu*- —  ---- -------—  - - —  - —

Grcnzdori. to było ausse akoamando jedno z najcięż

szych* To były Kamieniołomy* nie góry* a pola z .Kamieniami? 

(Erzefca było wozić te kamienie» tłuc 1 tak dalej, ale nie w 

■s,ys leżało sedno* rzecz miała się tak* że to było au&aenko— 

rcmando przeznaczone dla eksterminacji* lam w pierwszym rzę

dzie poszli nauczyciele* apóiniej księża* no 1 Żydzi. 'Typo

wa eksterminacja* Kogo tam mieli wykończyć to sykouczyli*

Z lekarzy to był tam przede mną Witold Kopczyński, Gdańsz

czanin* Bad nim się tam mocno znęcali* potem jego zabrali 

a dali mnie* W Grenzdoriie moja wiara w przetrwanie obozu 

zaczęła się załamywać* Wiedziałem co to jest Grenzdorf* - 

kapem był Kozłowski* Ale jakaś taka samoobrona życiowa ka

zała ml dojść do przekonania* że tu też będzie można jakoś 

przetrwać* komendantem był untersturmiurer - sadysta jak  

cnolcra - nazwiska jego nie pamiętam* Był też w Gremzdorfie 

jak w każdym aussenkommando sanitariusz "zgodnie z konwen

cją międzynarodową i  opieką nad zdrowo tnością:,9 z tą różni

cą* że ten sanitariusz miał zupełnie inne zadanie - nie 

zdrowotność a odwrotnie - uśmiercanie* Sam był sanitariu-

159



• “  • Ak'0

s z m  ZZ h-mptccliarfuior Ł a p ^ l*  Oa doaiedziai aię# że jes-

i.v-u lekarzem* i<o 1 w związku 2 tym był taki eweiies;aafc* Wmie
sza* to* ale warto opowiedzieć* bo jakimi aronami człowiek 
dochodził do taki.ca sytuacji* że mógł przetrwać* ho więc 
cNoduiło o to* że okolica była ozłocona z mężczyzn, to też 
bo-rasni po sajjęciccfe, Po służbie C-Louzili do bab* irssyeho— 
dńi raz kappcl do mnie i pyta: ty doktór? - odi-o v.iec z la łem, 
że tak, jestem doktorem* Wtedy on do nule "wiesz co* ja tro
ci^ nie mogę11 - no więc ja wtedy dawaj kombinować ja*. mu « 

“pomóc • xle mycię sobie* ja * cię już zi^paiaa aa wędkę — to 
będę tz-symał* Jawałem mi więc rozmaite rady* wtedy on ml ea~ 
cząl diiwać a to cinLeba* a to augy* Jednym słowem medycyna 
pomogła* Jelcem przekonamy* że guybym nie był ie&araem* to 

Grenadorfu nie tyłbym praefcraymał* Po tam a&Aan nie było* 
pracowało się przed obiadem i po obi odzie* czasem przycho

dziło się na obiad* czasom zawozili obiad aa robotę* Ja pray 
pr .c/ kamieniarskiej byłem krótko i  to dzięki tej impotencji 

te jo n&szego "pana", potem zatrzymywał mnie już w obozie* 

dawał rozmaite podłe funkcje * podłe w naszym mniemaniu* ale 
zbawienne dla przetrwania* czy też przetrzymania tego życia*
A ~a ja powiedziałem sobie że przetrzymam* Uo był© mi obojęt

ne jaką p®ts cę mi dawali* Zrobili mnie kelnerom - proszę bar
dzo , nosiłem im jedzenie, pamiętam kiedyś był taki da len* że 
ugotowali jakiś gulasz z płuc* nie chcieli tego cholery jeść, 
dotrze, 1x> ja  te dwa czy trzy razy zabiłem  i do siebie* A 

że tam był i Łokół i  inni* to ja im to zorganizowane jedze
nie dawałam* Był tam też razom ze mną jeden z Torunia* naz
wiska jego już nie pamiętam* wio a jednak że miał w x‘oruuiu 
du£<? drogerią. Ile mogłem to organizowałem jedzenia* bo ja 
dla siebie już przecież nic potrzebowałem* ciałem i z  kuca- 
nią kontakty* to też ile się dało to kombinowałem i przeka-
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sywałea kolesoa* /reszcie w końcu 1941 roku zaczęli obóz 

w (irerzfiorfle likwidować* ..'o kaacmdo w Grenada riie liczyło 

r5sruioż ponau dwieście do uraystu osób, codai.mate po k il

ka osób uniiarało» nie mówiąc już o tym, że vjykoi'czyli całą 

srupę Źy3ów* Fo 1 tan w Srenzodorfie Kozłowski już odzna- 

ciąył się sa^/auea# io apelu, na sali to taa się straszne 

sceny odbywały, krzyki, hałasy - on tac walił na lewo i na 

prawo* Cdyby rtedy "był jaki A Inny kapo co g inęła  by o wie

le mniej ludzi# 2o fcrzeba obiekty mie posiedzieć* chociaż, 

mimo tego suszę zaznaczyć, że Kozłowski aiał też swojo wa

lory • był Ib lok len 1 czuł się Bo lokiem* Obserwowałem go 

później, a-tjsatą nie fcylso ja ale i inni lekarze* On zresz

tą aiał w stosunku do nas respekt 1 to przede wsąfstkia do 
yaalskieg*, do na te też, choć już trochę mniejszy* W pew- 
JVCli Kwantach on się do nas zwracał# *jJo był chory człowiek
o słabej kondycji nerwowej* który na skutek tych przejść 

załamał się. ale bezwzględnie on czuł «14 loiakien* $ego 

jesteś pewny* Kradł* potrafił zakatrupić stołkiem* ale aiał 
jaklS taki swój respekt d? inteligencji polskiej i wielokro* 

tnie dawrJUlaay ^ytycEne cąy pole ceni© * żeby na tego czy in
nego uważał l on aię stosował do tego* -Jsayctko zależało od 
jego nastroju* Kozłowski raz wpedał w nastrój jakiś lirycz

no -relir;i3ny , innym razea* nie wiadomo było z jakiego powo

du* znowu w nastrój sadystyczny, jednym słowem zmienność 
typowa dla choroby psychicznej, czy psychopatii* oczywiści# 

choroby wytworzonej przez warunki cay ctoounki obozowe#—  

Zresztą na jego procesie ja wyrazlłea swoją opinio, że to 
jest człowiek najpierw do obserwacji psychicznej* a dopie
ro później do sądzenia# Za prędko ich wsaystkich skazano* 

u Grenzdorfie byłem do samego końca to znaczy do 
listopada* zostawili nas na koniec chyba ze 20 ludzi do roz—
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blórki. Jtedy był już głód* Było bardzo źle* lotem dali nas 

.leszcze aa jesienne roboty do majątku tam koło Grenzdorfu.

Pracowaliśsy taa przy wykopkach kartofli* buraków, brukwi

- aieszkaliśoy w majątku, baliśmy strzeleni, zamykani aa 
noc, ale wtedy to już głodu nie mieliśsgr - "organizacja " 
była dobra. V korcu listopada czy w początku grudnia przes

iano nas spowrotem do Stutthofu i tam odrazu zamknięto do 
bunkrów. - - —  - - - - — —

Wpakowali nas do bunkra, to tyła taka malutka celka 

tak* że nawet usiąść nie było można, tam byliśay chyba 2 do

by* myśleliśmy, że to już nasz koniec* że nas tern wykończą* 

czuliśmy się jak kurczak w kojcu, który nie wio* kiedy go 

wyjmą na zarżnięcie, Kle można było się ani do pukać* żeby 

załatwić jakieś funkcje fizjologiczne - poprostu tortury 

się tam przechodziło* Ani wody, ani Chleba nam nic dali -

- zapomnieli* Całe szczęście* że jako starych obozowców już 

nas nie rewidowali, a każdy coś miał, ten kartofle, to chleb 

a to nawet sam iec, tak, że nie brak jedzenia był najgorszy* 

ale najgorsze to było z tymi funkcjami fizjologicznymi, bo 

jak zostaniesz - to smród jak cholera, a potem i  bicie 1 

wogóle niech to cholera* — - —

Po tych dwóch dobach aypuścili nas z bunkrów, co 1 

do roboty* Ja poszedłem znowu do waldkoloay* Sto był wtedy 

kapom to nie pamiętam, ale nie Kozłowski* bo taa już jego 

poeharatali i  był już chyba w szpitalu* Bo to właśnie w tya 
czasie jak nas wypuścili na bloki to Kozłowskiemu samosąd 

zrobili* Ja wtedy chodziłem z siekierą czy piłą do lasu* - 

Przychodziliśmy tylko na apele - bo to od początku* czy to 

w Grenzdorfle czy w Stutthofle, to apel poranny i  wieczor

ny to była święta rzecz. W obiad nie było apelu* Ani w Grenz- 

dorfie ani w Stutthofle. - - -  -- - -  --
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1*0 więc prac a wałem w tej fałdko łonie - zima, czło-
wisk wiecznie mokry, zziębniętyt tyłem wfcedy na bloku pią
ty® koło rewiru, tam tył w tym czasie ^tubenaltestroa namia- 
ski. Wieczorem po tym "capstrzyku” w czacie kiedy w*zy*tki« 
światła były pogaszone /światła tyły tylko ca wieżyczkach 
strażniczych/, ubikacja tyła jeszcze wspólna na środku* nie 
tyło jeszcze ustępów na blokach - to tył przecież jeszcze 
stary obóz, tez kanalizacji! jeżeli ktoś potrzebował vęfjść 
w nocy za swoją potrzebą* to stawał w drzwiach baraku i mu
siał wołać* "Herr Bosten, titte auftsetten zu dtJrfen" i wte
dy dopiero można tyło iść, ale i to nie tyłeś pewny czy nie 
strzelą* Między innymi pamiętam z mojego bloku jakiś ksiądz 
czy zapomniał wołać, czy posten nie usłyszał, czy coś inne
go, dość że strzał padł i •••• koniec* To oni, ci posteni* 
rotiii sotie takie zabawy - no i zastrzelił człowieka, a
za to dostał jeszcze chyba 5 dni urlopu* - ---- — ------

Ho ale ja chciałem powiedzieć jaki wpływ aiał ów 
Kamiński na całość* Ele wiem skąd on miał wiadomości, bo ja 
dopiero świeżo z tego Auasenkoamanda przyszedłem i nic nie 
wiedziałem* ale co za odwaga u niego tyła - to jak już ty
ło ciemno, my wszyscy leżymy, to on zaczynał mówić '"proszę 
kolegów, sytuacja obecnie tak i tak wygląda i o°wiadał o 
sytuacji politycznej, strategicznej, a to tył akurat czas 
takiego ganiania się po Afryce Północnej, El ńlamein, no i 
takie rozmaite wiadomości* Ule »*iem czy wszyscy słuchali, 
ale udcwali, że nie wiedzą kto i co mówi* A to tył Kamiński* 
lii* wątpliwie on swoją dotrą robotę z rot ił* to to nas jesz
cze bardziej na duchu podtrzymywało. - -----------------

Tak ja taa pracowałem* ale już nie taruzo mogłem 
W/trzymać - słota, deszcz, śnieg, zaziębienia, to tylko w 
tym cieniutkim ubranku - dawało mi się to już porządnie we 
znaki* \7 nocy szereg razy musiało się lecieć za tą potrze
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bą fizjologiczną - straszne rzecz to była, co 15 - 20 mi

nut* Kombinowało się wprawdzie to jaicieś butelki, to znów 
coś knegoi ale to nic nie pomagało* czarem, ze już nio 
dam rady wytrzymać, więc postanowiłem jakimś sposobem dos
tać się do rewiru* poszedłem więc, a weeuy w rewirze był 

jeszcze doktór Mirau, bardzo zacny człowie** adaaszc zanim, 

lekarz. *ało się o nim mówi, ale on miał ogromne zasługi* 
i awet sami &j-stanl* Gdańszczanie mreli dla niego uznanie* 

Doktór Stefan Łiirau, mimo, że wychowany w niemieckiej kul

turze /mówił przepięknie klasycznym niemieckim językiem -
- był prze de ®s zys tkiem ^oiaiciem i  Ju*toli&xem* niestety w*ró- 

tee potem umerł na tyfus* Ho więc w tym czasie był jeszcze 
w tym czasie dr.Mirau, jako jeden z najstarszych, Hębski - 
nirurg i Jasiński - trzecn ich było* komendant tego szpita

la , stały, to był Haupt, oberscharfurer Haupt* *o pewnym 

czasie wywołują mnie z placu* Akurat budowaliśmy jakiś us
tęp* Wywołuje mnie naup^scnriiuer, później oberschrrurer 

/  bo znieśli to Haupt scharfurer/ i*aupt* każe mi pójść do 

pracy w rewirze* Ho to już dobrze* byłem mocno zadowolony* 

Przychodzę do rewiru* Haupt daje mi funkcję sani— 

tariusza-iiegra, jak to się mówiło* nobrze jest* mierzę tem

peraturę* daję nocniki - pracowałem u dr*Mirau na wewnętrz

nym* Ludziska umierają — Mirau zaczyna się złościć, że nie 

pomagam mu jako lekarz* Odpowiedziałem* że mam iub&cję sa

nitariusza i  nie będę mu właził do pracy jako lekarz* Ho, 

ale wtedy to odczułem jakbym lana boga za nogi złapał* że 

dostałem się do rewiru - to był chyba luty czy marzec l$*fr2r* 

Miałem już więc za sobą dobre dwa lata taitiej poniewierki 

po obozie, jak się wreszcie dostałem na tego ile gra* ran 

ciągle byłem głodny* Hie mogłem się nigdy dosyć najeść* - 

kucharzem był taki sierżant z 6>-go pułku piechoty z lora-
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eta czy Grudziądza 1 on mi powiada "czy ty si* nreezeie 

kiedykolwiek, najesz, czy nigdy nie najesz się?" a ja  su na 

to że głodny jestem* To on daje pajdę chleba s narcaryn^ i  

jeszcze cukrem posypeł. Co za jedzenie! A potem spanie! - 

siennik* poduszka* prześcieradło* podgłówek f  tylko jeden 

no pryczy I Forobiłem co do rmie należeło, siadem między 

łóżkami na stołeczku 1 • • •  odpoczywam* Jale mi tyło łotrze t 

Teraz dochodzę do sprawy eutanazji* Jak się zorjen- 

towałem, to można było powiedzieć* że szpital abozasjy 'wy

kańczał - tak - temu nie można zaprzeczyć* Ale to nie wy

kańczał personel nasz* polski* ale viykaaczali Kiemcy* Wykań- 

czali flegrzy chorych dla siebie niezgodnych, czy to z pun

ktu widzenia jakiejś uciążliwości dla siebie* jak naprzykiad 

taki chory brudził bieliznę, eh! to go ^ykorczyć i  już* wz

ględnie i  jakichś innych przyczyn* I  tu z całą odpowiedzial

nością twierdzę że teki fcafkiewics - fleger, który tył zda- 

jo ml się homoseksualistą* to jeśli taki 15-to czy 16-to le

tni chłopak mu mię nie isenłecterit poddał - to pokostu go «ykod$ 

czył* Więc takie rzeczy były* Jeżeli rozchodzi się o £S-oi- 

nów - to wvyfcańczali chorych* jak zorientowałem się , od po

czątku* Właśnie ton oberschrfttrer Haupt, czy poprzednio km-  

hauptscharfffrer Haupt* czyli ten stały komendant szpitala i  

jego pomocnicy* lam był taki gruby oberschsrftfrer, nie pamię

tam jego nazwiska, potem taki schrfttrer też był - cl popros

tu topili w łazience* Bjlacy nie robili tego, newet co do 

Broita, to chodziły słuchy* że on coś takiego robił, że się 

przysługiwał, ale ja tego stwierdzić nie mogę. Kle widzia

łem tego* A byłea wścibski - lubiłem zajrzeć wszędzie. - - 

Widziałem jak tamci topili - to widziałem przez dziurkę - 

to mogę twierdzić. To była taka metoda. X kogo ? przede wszy

stkim chorych, którzy nie rokowali prędkiego wyło czapla. -
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To miało być coś w rodzaju eutanazji* Ala eutanazja nia ty
ła w ścisłym tego s łowa znacz aniu* bo eutanazja /z greki/9 

to znaczy zadać śmierć człowiekowi w stanie beznadziejnym* 

w lwię człowieczeństwa* Kiel to tego ale było - tam było 

według Ich i»jr,nania* tusnania powtedzry ludzi niefachowych* 
nie Lekarzy* Taki sanitariusz jakim był ten obereciufurer* 

uvażsł* że jak duża gorączka - to co ten będzie darmo chleb 
zjadał* On do tego podchodził z punktu widzenia użytecznoś- 

ci tego człowieka do pracy* Ale to topienie to była metoda* 

£e tak powiem* trudna i  mało efektywna* Mógł «ykonezyć dwóch

trzech* czy pięciu na dobę i to wszystko* ----------- -

w soku 19<ł-2 przyszedł do obozu n>wy lekarz* 2o było 

krótko po moim przyjściu do obozu* luty albo marzec* nie mi« 

łen jeszcze funkcji le&arskiej* Jt0przednief$> lekarza* Gdańsk 

czanlna* którego nazwiska nie pamiętam* untersturmftlwera* 

raogół przyzwoitego człowieka* pr zenieśli do jednostek fron- 

to?/yeh* a przyszedł hauptsturmfftrer schrSdar, czy jakieś po

dobne nazwisko* dokładnie nie pamiętam jego nazwiska *  i  ten 

właśnie zaczął, wprowadzać taką masową eutanazjo* Ale przed 

jej wprowadzeniem zebrał nas lekarzy* między innymi byłem 

i  ja tam* chociaż pełniłem funkcję jaszcze sanitariusza*ale 

zmuszono mnie do pójścia* bo on wiedział* że jestem lekarzem* 

Erzez trzy dni buła dyskusja na temat eutanazji - co my są- 

dzicy o kwestii eutanazji* i^rzynejmniej przez 2 dni była ta  

sprawa omawiana* Oczywiście on to przedstawiał z punktu wi

dzenia humnitaryzmu* że my powinniśmy sobie zdawać sprawę * 

jako lekarze, że są przypadki beznadziejne* więc po co ta

kiemu jeszcze tydzień czy dwa tygodnie życia 1 ma ten chleb 

zjadać* kiedy roże on już teraz umrzeć* Czy my jesteśsy za 

tym, of lekarze-h£ftlindzy i  czy ewentualnie podjęlibyśmy 

się uczestniczyć* zgodnie ze swoim sumieniem* w takich przy-

-  18 -
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ppdkaeh 1 skracać to życia - przynosić takie nu człowiekowi 

ulgę v postaci gadania śmierci euotniazyjnej. oczywiście e 
naszej strofy spotkał się ze stosunkiem albo milczącym albo 

negatywnym* Dał nam tarnin 3-dniowy do namyślenia się* na
turalnie d/skuto waliśąy i  nasze opicie* wszystkich jak ty

liśmy były oczywiście negatywne co do jego propozycji* Bo* 

tanezja z punktu widzenia lekarskiego byłaby wybaczalna* a 

może nawet czasem konieczna* jednak my ważący byliśmy tak 

wychowpni i  taką dewizą przepojeni* że mieliśmy jedno zdanie 

które mam i  do dzisiaj* że dopóki człowiek żyje - muszę mu 

udzielać pomocy lekarskiej* dopieso jak następuje śmierć 

kliniczna* wtedy ja  mogę rezygnować* wcześniej nie* S’o by

ły dla nas ciężkie momenty* tego nikt nie widział* nikt nie 

słyszał* jednak do dziś żyjących nas d&óch* z pomiędzy tych 

czterech* to jest ćr.Jasineki * który jest w ^r ze ź n ie  i  

ja* my możemy o tem powiedzieć* niestety doktór Mirau zmarł 

w Stutthofie i doktór Dębski też zmarł w czasie okupacji — 
jednak my dwaj z dr* Jasiua&im możemy o tym powiedzieć* - 

Byliśmy przygotowani na zagładę* bo nam w tej formie przed

stawił* że jeżeli nie zgodzicie się to * * • •  On chciał popros- 

tu wobec świata* wobec zagranicy — szu&ać ludzi* którzy by 

za nich "wyjmowali kasztan/ z ogni er* żeby to było usankcjo

nowane ludźmi innymi* którzy przystąpiliby do tego zgodnie 

z przekonaniem* ńo więc byliśmy przygotowana, na wenystko* 

nawet io tego stopnia* że przebywając takie ciężkie momenty 

zaczęliśmy szukać pomocy już tylko u Boga* Strach przed koń

cem jest ogromny - zaczęliśmy się modlić* o omawiać litanie* 

Jednak na jego propozycje nie zgoaziliśmf się* nie wiem jak

by się to dalej rozbijało, ale ku naszemu, można nawet powie

dzieć* szczęściu* tenże hauptsturrofTfrer Gcirroder* czy coś w 
tym rodzaju, jakieś takie nazwisko pospolite, był krótko u
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ras 1 został przeniesiony do Oświeć lala 1 tan podobno, jak
dojedz ieliśny się od więźniów, którzy byli przesłani z Oś

więcimia do nos, zrnrł na tyfus plamisty* I  tak to nam się 

upiekło* nie mniej on nauczył tycń Sb-iaanóv?* którzy byli 

zajęci w szpitalu* i*o byli : 5bercchar ftSrer Haupt* drugi 

oberEchrrftfeer* taki gruby, nazwiska jego nie mogę sobla 
przypomnieć, uatersharfurar Kaoth* to była taka ofiaro, $asa 

jeszcze był jakiś scharfflrer 1 unterscharftlrer - 1 cl włoś

nie zaczęli stosować eutanazję* Już nie było topienia* a 

zaczęli robić zastrzyki. A rięc przede wszystkim chorym prze

wlekle. Fb tym lekaanmi przyszedł dr.Heidel. To bgrł rok - 
19^2* miesiąca już nie powiem - ale wtedy już "machina” by
ła puszczona w ruch i oni już to stosowali* Heidel w tya 

nie przeszkadzał - on przeprowadzał tylko segregację* nie

długo potem wybuchł tyfus plamisty, którego jedną z pierw
szych ofiar był doktór Mirau. Mieszkaliśmy w jedaym pokoju* 

nazwijmy to pokojom* mieszkało ras tam sześciu t dr*Mlrau* 

dr*Jasińskl* ja* Gliński czy Gliniecki, dentysta, a właści

wie technik dentystyczny z Torunia, iruszak-aptekars i  kapo 
Y.łodarczyk Prancis7.dc. Były 2 łóżka, dwupiętrowe. Zdaje się* 
żo nie pomyliłen się . ^i^c pewnego dnia, w dzień, Mirau był 

jakiś nieswój - nie zachoi^rwał Bl€ tak jak normalnie - mie

r z y ^  mu gorączkę 36°* nic wielkiego. Przespał noc, następ
nego dnia wstał, zaczął pracować* normalne przyjęcia, wie

czorem, po odmówieniu modlitw* już nie on zairoporow&ł jak 
codzień, a ktoś Inny, chyba Pruszak, - zgasiliśmy światło* 
Fagle światło zapaliło się* patrzymy w kąciku Stefan robi 

siusiu — co się stało? zwracany uwagę, że to nie tu* połe- 

żyliśjąy go do łóżka, a on przez całą noc nieprzytomny, ma

jaczył. Kie mocliśigr zorjentowaó się co to jest, podejrzewa

liśmy, że to w związku z jakimś psychicznym załamaniem* - -

-  20 -  Jłg

168



Aastępnego dnia już gorączka bardzo tęseka - on już nie-rzy— 

toury* patrzę wysypka jedna* aruga - wteiy mówię 09 Jasi s- 

kiego t!słuchaj Logdan, czy to nie będzie plamisty?’’ - pobro- 
iiśio/ b u  krew, wprawdzie nieiiśioy laboraturiu E ., aia takie 

tar dziej ogólne, więc powiedzieliśmy Hauptowi, że tym rasem 

trzeba krew wysiać do Gd&j&ka, bo tu przecież potrzebie by
ło laboratoriua serologiczne. nau*>t pojechał szybko «em do 
Gdaaska, przywozi wynik - 1 na 1£>00 fleksner.- /tedy wiedzie* 

liaĄjr już, źe to tyfus plamisty* Jieczorea izolowaliśmy M-  

rau a w po&oju izolacyjnym i ustanowiliśmy dyżury* X«oc wy

padła na anie* Która to była sala, nie pamiętam, chyba czwór
ka, blisko ir&uenatteilung^ - zanieśliśmy go, zebrałeś wszy
stko co było możliwe, właściwie środki na sercowe, ale w ów
czesnych czasach żadnych środków nie było - dzisiaj inaczej, 

nie dulibyśmy m  zginąć* Całą noc ogromna gorączka, majaczy, 

harcze. £ gdzieś okoio godz* 5-tej nad ranem zmarł, poprostu 
na moim r/ku. Kie doczekał już zmiany lekarza* tedy lekarstw 
było dostatecznie dużo, później gdyby przyszło stosować je 

na taką olbrzymią ilość chorych, to mo^eby zabrakło, jednak 
wtedy nie mogłem narzekać* Ale w czasie epidemii było fizycz
ną niemożliwością dojść do każdego chorego, no i zabrakłoby 
nam lekarstw, ale te najważniejsze były. .7 tym czasie nie 

było jeszcze krematorium - wywozili zmarłych na Zaspę - wte

dy gdy zmarł dr*l£irau, dla niego w tischlerei wybudowano spe
cjalną, piękną trumnę i to truaoę dębową, pięknie wymalowana, 
przepisowa, jak to się mówi, bogata trumna* Znany był w obo
zie jako człowiek - w całym tego słowa znaczenia, humanista, 

z pełnym zacności podejściem do każdego* Bo śmiarci dr.nirau  

iiaupt powiedział "teraz ty będziesz doktorem”* Sak mnie a- 
wansował. tedy miałem już flegrów i hauserów, był tam już 
Kostrzewa, znałem go dobrze, odpowiadał mi i co do niego nie 
mam żadnych zastrzeżeń* - - -  - -  - -  - -  - -  - - -  - -  - -  -
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rłir*.’’*b7n JesacBB to repeta# e«tinc*31, t*>
clgrba rdlkt tej sprawy tak nie zu& i nikt tak tego nie przed
stawił, jak ja chciałbym to uczynić* Więc ta eutanazja ist
niała# Prsad wojnsi stkfc takiego pojęcia prawie źe nie zna- 
»<rB, jako lekarz gdzied* kiedyś ten wyraz spotkałem, locz 
przeszedł os mi mitJO uszu i aófiąc szczerze dopiero w obo— 
sie spotkałem się z eutanazją# Zaczęto ją rrtedy stosować na 
szerszą skalę* Początkowo zaczęli ją stonować ^-mani, n*u- 
czani przez tego fcauptsturmftfrera, którego już poprzednio 
wBpordnałem# Podpatrywałem to* najczęściej wykonywali to w 
sali tak zwanej opatrunkowej# Kazali się kłaść i zastrjgrki- 
wali dożylnie sublimat względnie fenol* Analizowałem potem 
te strzykawki* Jak się to odbywało i kto był przeznaczany? 
Pamiętam jak to było za dr#Heidla# To był jako lekarz solid
ny - odbywał wizyty prawie codziennie. Ja miałem oddział we- 
v*nętrzny i gruźliczy, potem i tyfusy i wszystko się zwaliło 
jako na najstarszego lekarza, bo potem było już lekarzy kil
kunastu - przychodzili bezpośrednio kierowani do sapi-ala, 
zaraz po przyjściu do obozu# Przyszedł takie dr#tfojewaki, 
który z racji swojej dobrej znajomści języka niemieckiego 
został, nazwijmy to doktorem naczelnym# Ale ja byłam ja* le
karzem, który miał pewne znaczenie# Iio ale wracając do euta
nazji - segregacja, czyli wyznaczanie kandydatów na tę euta
nazję to się odbywało w ten sposóbt najczęściej w rana/c,h. 
godzinach przychodził lekarz obozow* i o schodził oddziały, 
sprawdzał kartę gorączkową, pytał nas lekarzy o rozpoznanio 
i rokowania# oczywiście rokowania wychodzimy zawsze dobro# 
Pamiętas taki wypadek* pewnego razu na partarze togo fcr*y- 
piętrowego łóżka leży człowiek, zdaje się nazwiskiem Lewan
dowski, kolejarz z Chełmna, Chełmży czy ze świecia# I rfcedy 
Jleidel zapytał jak r»ir. zdaniem ton, czy rokuje wy&drowi£>nie<
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Odpowiudz iałemf że jak atr.ia aca>.io9 to w rsadycyala ais ma
.  k 1 J . -'V, ,-0.

Sasijarił ^o* A szadł a ais r*upt i zapisywał .nazwiska* Hał
dę 1 dawał zaak ręką czy głową i Ttedy Haupt zapisywal aaz- 
cisko| numer esy miejsce, gdzie łs&al taki praezaaczoay cho— 
W *  i*oa kj 1. j-rza zostawił* I aoich s lach jako! udawało 
sJL się v./tłumaczyć, tc rie Tidzę przypadków straconych* Fo
i ter czło.dok maił w nocy# i/łjty v?s3ystko dobrze, gdybya 
tył o tys jaol^tał i aa to miejsce wsuaął laae^o - tymcza
sem aarfcępaegodala jak Heidel przyszedł* zapamiętał 
wzrokowo to mi*jsce 1 zapytał co się z ty a* stało V J&Z&& aia 
*vlcoŁfciaottałaa aa poczekaniu iadaago tłuneczcaia l odpowie
działem um^rł’* A Heidel popatrzył na rjr,lc, a 5e akurat 
miał zd2;ta rękawiczki - to tymi rękawiczkami chlast sala 
po «;ęble i 'widzisz* mówiłem* &e taa prgypadok jest straeo- 
i:j" • Sabo lało sale to tymbnrSztej, źo traktował aule jak le
karza i acraz t3 uderzeais aa cali jsws caorych*

Ło więc w tea sposób, przy obchodź la, wyznaczał z 
calago szptt&l?. aa zastrzyki - jak dslź parniętam, Se prse- 
ciętaie dzleaaii ai*dsiiaafctu* było i więcej i maiej wypad
ków* Na ui*u licę Heidel aia chodził* bo tam odrazu prz/na^- 
raiej połowę Tryzaoc żyłby do eutanazji* Ale bał aię. 2,a ty
fusy taft nic cho« ził* 2yłko aa internę* 2o tyło jakio.5 2 ?
l Lał-t szpitala, tych £ i.e deraastu czy dwudziestu. Cza as by
ło i trzydziećci parę* .7 roku ly42 chyiJa w aa ju, przyszło 
grupa Klemcóir i Polaków, zdaje ...ię z Dachau* Lipazy ianymi 
przyszli Niemcy czerwoai - koauaiści* 7 taj grupie było kil
ku lolaków* alt większość była riemeów* Dni byli przeszkolą— 
ai a. ilagrów-s< aitariuszy* lyb ta., taki wysoki* którego naz
wiska ale pamiętam 1 tea possodl aa wszystko* W tej chyba 
grapie przyszedł Sjtfklewicz, o którym już ?/r,_ omiaałea. Eył
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'.'ttthiu, który został oberflegrem , był 1 drugi, taki wyso

k i, który przede wszystkie wykonywał tę całą robotę za tych 

ocharfuxieróv7. Zresztą Mcthls toż to robił, ale w mniejszym 

stopniu* Ko więc, tych wyznaczonych albo n ieśli, albo jeś

l i  jeszcze mógł iść - to musiał sam pójść, w kosauli do u- 

sywalni, tak zwanego Waschrausu, tam był przy&tttowaoy sto

lik z tymi przyrządami* po zrobianiu zastrzyku kazał mu s  

zdjąć koszulę i  kazał mu na cemencie w kącie położyć się* 

Działanie tego zastrzyku trwało j ednak parę minut, tak że 

taki człowiek zdążył jeszcze zdjąć koszulę i  dojść do tego 

kąta* I  tak to szło* Z pokolei kazał się tym ludziom kłaść 

na kupę - czy to było dwudziestu czy trzydziestu* To tyła

i  tak wygląfała ta tak zimna eutanazja* Kle była masowa, 

ale była* 0 ile znam te sprawy, to działo się to tylko na 

terenie re riru* - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - -  - - - - - 
Były też wypadki wykańczania więźniów i  to nie ko

niecznie chorych przez flegrów, to 1 takie wypadki się zda

rzały, «le to były rzeczywiście sporadyczne isypodki* Ba tym 

bym zakoi czył tę sprawę* - - -  ----- - — —  - - - - - - 

Hasłem obozu koncentracyjnego było "Arbelt macht 

fr e l", a zasadą, że kto się dostał do obozu, to wyjść może 

tylko przez komin* -To była zasada, na szczęście nie zreali

zowana, na skutek różnych czynników* I  tu chciałem wspom

nieć o tym haśle "Arbelt macht frel"* Wracały kolumny s 

pracy, zwłaszcza wieczorem, bo w obiad wracały tylko kolum

ny pracujące w pobliżu obozu, dalej pracującym dowożono tak 

zwany obiad* Mnie rozchodzi się o ten powrót wieczorny* — 

Tracały kolumny za kolumnami, nad bramą obozu napis "Arbelt 

macht frel” , orkiestra obozowa gra marsza jakiegoś skoczne

go, a cl nieszczęśnicy Idą, a częste ntsą lub wleką tych, 

którzy iść nie mogą* Względnie ciągną furgonetki, na któ

rych leżą trupy czy też takie pół trupy, gdzieś tam w w&ld—
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kolonie uderzeni deską czy pniakiem. Z te w&zy&tko do szpi

tala i na kupy - najczęściej początkowo do ubikacji. J&tem 

tyła taka kajutka, gdzie zwalali tych. nieszczęśników. Dzię
ki temu, że nie chodziliśmy na apele - miałem więcej czasu

i interesowałem się tymi "trupami" * I^-^fwozlli co dzień dwu
dziestu, piętnastu, czasem trzydziestu i to wszystko leżało 
na kupie* 'tedy ja zaczynałem grzebać w tych trupkach* ł.*o i  

rzeczywiście często wyszukiwałem takiego, który chrapał* zi- 

piał* czy też aiał jeszcze tętno i takiego vfyciągałem, robi- 

liśi37 zastrzyki, ogrzewaliśmy, gdzieś tam zamelinowali i  

jest wielu takich, którzy nie wiedzą nawet że zostali wyciąg

nięci ze stosu trupów, a zostali Żywi* Często* gęsto spoty

kałem się nawet z zarzutem tego naszego hauptscharitJrera - 

Haupta* który widząc anie wołał "doktor Julius, ty już snów 
lecisz a tymi zastrzykami'1 - a ja tak przez te korytarze w 

płaszczu* chowając ręce ze strzykawkami* żeby Haupt nie wi

dział, biegł©!". Ale widocznie on mnie lubił, może dlatego* 

że ja prowadziłem laboratorium i otrzymywałem spirytus* To 
też często dostał odemnie spirytusu i on si^ecjalnie mnie ale 

prześladował.-------—  -------—  — - ------ -------«...
Jeśli chodzi o epidemie, to byłe epidemia tyfusu 

plamistego w 194-2 soku, główce nasi lenie miesiące marzec* 

kwiecień* potem w 19^3 roku znowu nasilenie, chyba już nie 

takie wielkie* potem sporadyczne wypadki były, bo i zawsze

nie było chociaż dezynfekcję przeprowadzano. — — — — -- — —

Szpital obozowy "krenkenhaus", początkowo mieścił 

się w barakach poprzecznych, gdzie jedna strona była hirur- 

giczna, druga strona tyła wewnętrzna* w środku sala opatrun

kowa i apteka. Ha początku było około 120 łóżek* a później 

w miarę przypływu więźniów i rozrostu obozu* wzrastała i 
ilość łóżek. Obejmował wtedy szpital dalsze baraki* najpierw

173



po wsehodnioj stronie, roara-tając się aż do drutów oddzie
lających otóż kobiecy, a później pa stronie zachodniej, £d£ja 
licścił się ront^en. Szpital obozom by i podzielany aa od
działy: hirurciczny, wewnętrzny, gruźliczy i oddział zakaź
ny ze specjalnym wyłączeniem sal biegunkowych, które aazy- 
waao ’sraczkaraiąn. To było scherz mic, które najwięcej wy- 
&aAcz sio obojsowców, to włażnio te biegunki zakaźna, czor*»n- 
ka o typie zakacnyau Kit aożna powiedzieć źe to tyło spo ̂Jo
dowane ałą wodą ar Stutthofle, raesej ogólny brak odporności 
organizstt, zriązany z trybem wegetacji każdego, ciężką pra
cą, niedożywieniem. EyJy też w późnią}sacra okissie oddsi&ły 
chirów brzusznych i plaaistych. d?ak że szpital rozrósł się 
dosyć znacznie, bo najmniej do 1200 łóżek. -

•Tak-’ była ćmiertelnoóć? trzeba tu rozgraniczyć ć:iie»- 
telność, nazwijmy ją Hnomalną'*, boć to też nie była iwruel- 

»a a tylko wywołana warunkani bytowania, od śmiertelności 
"utannzyji:® j. Jeźll chodzi o tv ostatnią, to potząwosy od 
kwietnia czy maj a 19^2 roku wahała się w granicach li? do 
5° osób dziennie, przy atonie chorych około 630 osób. Na
tomiast w 1944 roku zmalała, dzięki temu, że ci, którzy ro
bili te zastrzyki eutanazyjne, to znaczy ci flegrzy, zostar* 
*ar li powołani do wojska, do sondęrkomanda, tak że już w 
1944 eutanazja była znacznio miej stosowana, tlało już było, 
tak źe nie mógłbym podać nawet przybliżonych liczb, ioz© 

tym zbliżające się huki artylerii s frontu, ku naszemu sssi 
szczęściu ten ispet zmniejszamy, a nawet potem ustał cał
kowicie. Przestano stosować eutanazję. - - -  - -  - -  - -  - 

Zaznaczyć jeszcze muszę, że ponieważ obóz w Stutt- 
hofie był oć\ początku dla specjalnych 10laków i przeważnie 
dla Polaków, więc funkcje obozowe, powierzane przez SS-manów 
b^fftllngom, czyli *rię£nio* obozowym, siłą rzeczy musiały
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praypaść xolakom* DBięki temu Polacy starali się utrzymać 
tem prymat w obozie* Pierwszymi lekarzami w szpitalu byli 
Balaey a w miarę przypływu więźniów przybywało i arielu le
karzy, nie ty lico polskich ale i rosyjskich, którzy zresztą 
miększej roli w szpitalu otozo uĝa. n s odegrali, oprócz dr*
3oprunowa* Doktór Soprunow “był bardzo łubiany, odda.rał się 
chory® z podziwu, godnym saaoz ̂ parciea* Lyi on aiędzy innyai 
na oddziale biegunkowa, wykazywał dużo inicjatywy, przejsro- 
wadzaliśny wspólnie z nia szereg badaa, przede .sszystkia ka
łów i krwi, wprow&dzająe pewną aatodę leczenia* która dawa
ła, aoia zdaniem, dosyć dobre wyniki i tu trzeba podkreślić 
wykazywał wiele inicjatyw, podchodził do wszystkich chorych 
jednakowo - według zasad et/ki lekarskiej* 2ył znany w obo
zie jako doktór Gartner, od aaswiska G2Erti-ora, .wynalazcy za
razka powodującego czerwonkę* \7ys zła ta nazwa od nas i pod 
tya pseudonimem znany był w całyn obozie* Lubiany był tak 
prz^z współfcoiegów jak i przez współwięźniów* - - - - - - -
Ale, jak już zazuaczyłea lekarze polscy starali 3ię utrzyiać 
pryaat w tara szpitalu* frseaażnie się to udawało, ale miało 
wpływ i na inne ko .ma ad a, czy też częócl obozu, bo w tej sa- 
aej sytuacji były inne działy alainistracji w , tutt io£io* 
gdzie w dalszym ciągu lolacy dominowali i w aiary nośności 
nie dawali się 'wygryźć1'* nyły usiłowania ze strony "zielo
nych Eio^ów" dominacji w obozie* ale na szczęćclo nie byli 
oni nazbyt liczni, tak, że jećli chodzi o bloko^ch to zaj- 
no wal i może 53* tych stanowisk, potea zaproponowali la SS- 
-T*ani przejście do wojska, aa co prawie wszyscy się zgodzi
li, czy to byli zieleni - beru£svorbroeherzy czy asocjalni, 
z czarnymi winklaai, poszli do wojska* Przede wszystkim jed
nak zieleni, poszli do specjalęych koaond do tak zwanych - 
sondorkonaando• .<eedy siłą rzeczy Polać/, którzy pa za ważnie
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znali Ję zyk niemiecki - utrzymali z i; na tych at^nowi&kach*
nazwijmy j© "ekskluzywnymi" * - - - - ------ ------

W szpitalu de pomocy lekarzom byli i‘lcgcizy» można 
ich nazwać "aaniturlasguni"* To byli ludzie najczęściej nie- 
wyszkeleni, którzy nie li za zadanie opiekować 3ię chorymi ne 
sali czy jak ssyŁsy to nazywali,na tłoku* *.iieli oni przecięt
nie po IDO chorych na bloku* Hola takiego flegiera ty ta bar
dzo duże i to zależnie od jego indywidualności* mentalności
i nu wet człowiec*#ństwa - taktym to nazwał* Plener odgrywał 
dość dużą rolę* Byli tacy* którzy z euiyn poświęceniom od
dawali się pielęgnacji chorych* nieśli ponoć, tak pod wzglę
dem obsługi lekarskiej* jak żywnościowej* jak i osobistej* 
naprzyklad takim b?l Kostrzewa i iluszj^nki. To są dwaj naj
bardziej zasługujący na wyróżnienie w naszym szpitalu* Byli
i inni, o których złego nic można powiedzieć* ale nie byli 
już tak oddani jak ci d;:a j• Byli też niestety i in~i ilug- 
rzy* którzy spełniali tę swoją funkcję jako* nazwijmy to* 
dopust boży* Tacy potrafili nawet aykaaczać chorych uciąż
liwych* takich którzy naprzyfcład zanieczyszczali Itóżka* Ta
kim był Bafkiewicz Kazimierz* który niewątpliwie między in
nymi, w bestialski sposób zamordował młodoge chłopaka? $ego 
chłopaka widziałem wieczorem zupełnie zdrowego, więc fizycz
ną niemożll;»ścią było aby następnego dnia zmarł śmiercią 
naturalną - co mi zgłoszono* To był mord i to podejrzewaliś
my na tle seksualnym. Jeśli c łodzi o Braita, który został 
stracony - jo osobiście nie widziałem* żeby on był narzę
dziem eutanazji* choć lubiałen wszędzie wsadzić nos* sły
szałem jednak że tak było, że był powolnym narzędziem, ale 
•.?ykois/wał to widocznie w bardzo dyskretny sposób* żoby nikt 
z nas ni© widział. On był przez pewien czjs jako kapo szpi
tala obozowego, był wtedy bardzo agresywny w stosunku do
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chorych* szczególnie do tych nieszczęśliwców biegunko yęrch,
którzy nc okutsk choro ty zawisa zc%jc zanieczyszczali siennik) 
podłogę* Często bił Ich, '* wykonywał karę cielesną-, która 
niewetpli ’i«r j rzyczyDizła sie do lek wykończaniu* Jeśli cho

dzi o Haupta, to z całą stanowczością mogę twierdzić, że on 
wykonywał tę eutanazję - widziałem to* H©i«el natomiast Sam 
osobiście nie wykonywał z Łotrzykó w, tylko pro wadził segre
gację . - -- ----- -- - * ------ - « • ------------- -

Jeśli chodzi o problem czy taż założeni*, że szpi
tal był ttykaczclnlą, to chyba jest niesłuszne, bo jak 4u* 
poprzednio zaznaczyłem, była prowadzona eutanazja, czyli na. 
"humanitarna śmierć" i nikły procent iaykaucz Łsuy przez £1 
rów, bo byli różni flegrzy* Flegrami byli SOlacy* Memcy, 
Czesi, zresztą tych ostatnich dufco nie było* Starano się, 
aby I.iemców dawać na sale, gdzie chorzy to byli Piescy. - - 

Teraz jak odbywało się przyjęcie do szpitala? Znam 
ten problem, gdyż przez dłuższy czas przyjmowałem sam cho
rych do szpitala. Jakie były kryteria stosowane, trudno to 
po/ri^dzieć, ale przede wsz^st^im zdrowotne - a więc gorycz
ka* Huszę powiedzieć, że stałem cię tam racjonalizatorem w 
mierzeniu Gorączki* Brnie waż często zdarzała ai§ że taki de

likwent po założeniu termometru przewracał się i tłukł ter- 
sesstr, wlec w tej sali, gdzie przyjmowano chorych i>owbija- 
łem szereg gwoździ, do których na sznurkach popr^ywiąz/wa*- 
łem toraomotry i wtedy jeśli taki człowiek przewracał się 
3 eyciećczenia czy osłabienia chorobowego, to termometr ^y— 
padał - zo. tawał cały. L przecież termometrów aie ^ieliś^ 
za d iżo. I<o więc w 1 ierv.aaym rzędzie pi'4j juowaliśny chorych 
z dużą gorączką, ale nie można powiedzieć* że była jakaś 
craaica obowiązująca gorączki* Zresztą to zależało od okre
su* Okres początkom był niebezpieczny w szpitalu, natomiast 
później szpital był już pewnego rodzaju azylem, gdzie można
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było cheiysi żonglować* Przenosiło eię takiego chorego ras 
na hirurgię, raz tu, raz tam* aby go dłużej utrz/uaó I ja-
teoć podcią^ąć. - - ------------------ ----- ------ -- - —

Ba re.rlrzo była t*zw* kuchnia, gdzie był długi cza* 
kuch-rzea 1x5 lek i podoficer, o któryś: nie można nic słago po
wiedzieć* Odżywianie “było norrialne jak w obozie* czy to 116- 
cle buraczane, czy brukiew, czy grochówa - przynoszono to do 

szpitala* W pewnym czaple przyznano kaiszę czy xyż, które ten 
kucharz robił dla bisgunkowców* W późniejszya czasie, ciiyba 
w 19*3 roku przyznano, na skutek naszej interwencji, do2y^Um
aić «r postaci mleka, którego otrzymywaliśmy około 501itrów 
jrzeciętnie na stan 1000 do 1200 chorych* I to trzeba byio 
rozdzielić# Maturalnie, Se to ni® tył problem łatsy rozdzie
lić te kilkadziesiąt litrów mleka między taką ilość ludzi* 
Ten rozdział przypadł anle w udziale, ja saa się tym zaj,ao- 
całem, mażąc te kotły z pomocnikiem, takia Franusiem i roz
dawałem to mleko ludzioo, którzy według aojoj oceny zasł-ogi- 
ws.ll najbardziej na ten kubek niska* Eobiłaa to zgodnie ze 
swola sumieniem* — — —

Oddział hirurgiczny zasadniczo ograniczał się do za
biegów małej hir^irgii to znaczy przede wszystkim trapiąca ca

ły obóz flegsjona. nacięcia, szerokie otwarcia czy wycięcia 

miejsc ropiejących* Czasami zdarzały się schorzenia ostre, 
jak wyrostki robaczkowe, były przypadki ran, zrunioó, na sku»» 
te': por-trsałów, ac&utacji, alo poważnych operacji było nie
wiele, przeważnie pourazowe względnie na skutek wyniszczenia 
flegmona, która po biegunce, zabierała najwięcej oflar.Prze- 
cleż to tyła doba, gdzie nie znano antybiotyków, więc tylko 

były stosowane zabiegi hirurgiczne. Br^iedzny naprzykład, jak 

taki więzień dostał na koźle ze 200 uderzeń w po&l&dki, to 
te pośladki wyglądały jak jeden befsztyk, wszystko zakażone.
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roaległe zakażeniet dodatkowe zał&żonie , - to naturalni*
trudno było coś na to poradzić* — — — - - — - - ----

Oddalał wewnętrzny - tara dysponowclI6ray lekani, nie 
powiem, żeby tak skąpymi, jak na te czasyf na wojenne cza
sy, to jednak mieliśmy sporo leków do dyspozycji* Jeśli cho
dzi o gruźlicę, to już było gorzej - nie mieliśmy r.adnych 
leków przyczynowych, absolutnie żadnych tuborkulo statycznych 
jedynie w późniejszym okresie otrsynallśmy zestaw r&ntsenow- 
ski, iaogllśi?7 prześwietlać, wtedy zrobiłem sobie taki apa
rat do wytwarzania odmy śródopłucnowej. Zrobiłem go z takich 
dużych półlitrowych ampułek tutofoziny czy sterofondiny, - 
skombinowałem, że to okazywało ciśnienie 1 w pewnych wypad
kach stosowałem odmę śródpierstową* Tam między innymi sto
sowałem ją Bobowskiemu, Wsniorkowi* Był tez tam lekarz la
ryngolog* który miał gruźlicę, jemu też stosowałem odaę*-
Zrasztą wie ln ludziom. - ------ - - - - —  - - - - - - -

Jeśli chodzi o moje ogólne wrażenie o obozie - nie
wątpliwie Stutthof tył obozem zagłady, zasada była, że kto 

się dostał tam, nie mógł wyjść przez bramę, tylko przez ko
min krematoryjny. Dzięki warunkom wojenno—politycznym, a 
zwłaszcza wojemym - nie udało się to Eieacom* Kie mniej 
przetrwanie obozu zależało przede wszystkim od Indywidual
ności, od peanego napięcia nerwowego, od wiary, no 1 od spacg 
tu życiowo£0, szybkiego dostosowania się do tych warunków* 

Jeżeli ktoś potrafił dostosować się,łatwiej było mu znieść 
ts warunki* M e  mówiąc o Blescach, który czy to był "Bielo

ny” czy "czerwony" czy też "czarny" - byli mimo wszystko 
forowani przez władze obozowe* natomiast jeśli chodzi o in
nych to najłatwiej było przetrwać R>lakom, bo mieli zaple
cze rodaków i rodzin. Ibzatem Bolący, chyba jako najbliżsi 
sąsiedzl, najlepiej znali charakter Hlemców, wyczuwali w
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każdej sytuacji ich podejście* ich zmaiaxy* pozatea dużo Fb- 
laków znało jeżyk niemiecki* Inni szybko opanowywali języlc, 
to dawało dużo# Ibzatea zaplecze swoich najbliższych* bo by

ły okresy zakazu wszelkich korespondencji i paczek* ale by
ły i okresy* że paczki można było otrzymywać* Te paczki w 

wielu ^ypattkach były przyczyną* że wielu Polaków przetr;mło* 
Jeśli chodzi o obywateli Związku Radaj.eciciego - ci byli w 
dużo gorszym położeniu - bid i zd ani na łaskę i niełaską ,nie 
mieli żadnych kontaktów* żadnej podniety czy zachęty do prze 
trwania, garnęli się do nas i otrzymywali w miarę możliwoś
ci pomoc od Bjlaków i pewno wielu dzięki temu przetrwało*- i 
£ak samo było z Czechami* chociaż było ich bardzo mało no i 
wszyscy znali ekspedite język niemiecki l dlatego łatwiej 
było im przeżyć. Jeśli natowiast chodzi o tak zwane kasty 
ludności i ich zaaody* - naturalnie inteligencja była spec
jalnie prześladowana, szczególnie w pierwszym okresie - wće- 
dy niewiele mógł pomóc spryt, przystosowanie się* czy doś- « 
wiadczenie. Inteligent był specjalnie na oku i specjalnie 
prześladowany. Im stał niżej intelektualnie, tem większy 
miał spokój. Inteligencja szybko załamywała się psychicznie. 
Kaj więcej przetrwało rzemieślników* których Pieacy bardzo 
potrzebowali. Byl 1 kombinatorzy, którzy podawali się za rze
mieślników? U5gł być naprzykłal majorem* a podać się za »x 
szklarza i przetrwać cały obóz jako szklarz. Jednym słowem 
łatwiej było przetrwać obóz mając jakiś zawód, aniżeli bez 
zawodu, 'Po nogę dziś mówić z punktu widzenia obserwacji.- - 

Jeśli chodzi o obserwację - to ze szpitala była moż
ność obserwowania wielu rzeczy* Samo położenie szpitala, któ
rego okna wychodziły na stronę północną* gdzie za drutami 
było krematorium, koaora gazowa, szubienica i zwały trocin, 
na tle których rozstrzeliwano. Rozstrzeliwania były przeważ
nie z wyroków, obserwowaliśm y je choć oczywiście wtedy o bo-
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wiązywało całkowite zaci^mnie^it, ale zawsze w tym 'Icrd^aU 
klurrru" zralazłn się dziurka, przez ktćrą norma tyło wazystlc 
widzieć, Wykonywali wi^c tam wyroki, przeważnie przesłane 
Już przez Gestapo 1 tan formalnie rozst rzcli weno - i\>t*Ili 
to SS-mani, kto strzelał nie pamiętam, był tan z awftso obec
ny komendant lub jego zastępca, był lekarz - ,?ećłi«£ praopi— 
sów wykonywania wyroków śmierci. D l 3 ** tyła tam szubieni
ca, zdaje ml się że 3 stanowiska, gdzie również z v<yroku - 
wieszali. wykonywali to niedbale, niejednokrotnie wieszali 
po dwr*, trzy razy bo się skazańcy urywali. Żadnero w takich 
wypadkach ewyezajowego, prawa łackl, nic uznawali, że jak 
się urwtł to powinien był się uratować - o tern mo&y nie by
ło - wieszali aż do skutku. Większość tych skazańców ginęła 
z okrzykiem "niech żyje Boiska”. Dalej widzieliśmy też komo
rę Razową. To tył£. komora nieduża, na jakieś powiedzmy 100 
osób, to chyba maksimum 100 osób. Ot, taka zwykła murowana 
"budowla" powiadająca dwoje drztri. Jedna drzwi tyły zamknię
te, przez drusie wszystkich tych ludr,i pakowali* Obeoswowa- 
łem to, przeważnie gazowano Żydów* 1'chano ich, poprostu wbi
jano, wszyscy tyli w pozycji stojącej. Kiedy było już pełno, 
to dwóch, trzech lub nawet czterech wachmanów, SS-oanów za
mykali te drzwi siłą wpychając resztki ludzi* Taa były ta
kie skoble, na które te drzwi zamykano, potem jeden z &3-ma- 
nów, najczęściej Knoth, wchodził na dach i tam przez ot,tory 
okrągłe wsypywał ten saz - cyklon. S utkałem się z czyimś 
powiedzeniem, że ludzie tam ai? dłu^o męczjdLi - ja tego nie 
obserwowałem, raczej uważałem, że następowała dość gwałtow
na śmlarć* 7edług mojeso rozeznania, mojej obserwacji, to 
nawet 5-ciu minut nie trwało, ki ody wszystkie hałasy, krzy
ki, ustalały, naturalnie to co dochodziło przez te grube 
drzwi i nury aż do szpitala. To było jednak jakieś 8 - lOme—
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trów od naszego okna do konary* Ib dwóch, Tułaj wijcej, go- 
dżinach wyciągano trupy* Czasami zdarzało sta, że w ciągu 
jednaj dala kilka razy Ra zorali* ttaz gnmli tę grupę z Pla- 
łostockieso, ale wtedy ta cala grupa się rozblagła, bo oni 
aor jentwsali się o co chodzi l zaczęli uciekać, ale Ich i 
tak vrszy3tkich wystrzelali, wytłoki! * Przecież tam nie było 
żadnych szars ucieczki - oni uciekali nięclzy no-rm a starym 
obozem i wtedy jak taa sączyli strzelać ze wszystkich stron9 
to zginęło i kilku więftriów z poza tej srupy, a ty ^zycęy 
w rerrtrze leżelićsjy na podłogach* ?-ie tyło sensu ginąć w 
taki głupi sposób* Ale tamtych ni a doprowadzili do komory
gazowej*-- -- — ---- --------------- -----------------

Kręcił cię także przy revfirze Foth.t jaki miał sto
pień nic pamiętam, to tyła taka ruda małpa, jaki on miał 
dział też nie pamiętam, ale on również był przy gnzowanlacht 
strs daniach* Dn jedrak stałego przydziału do rctriru nie 
niał, prawdopodobnie robił to na ochotnika* Brał udział w 
strzeleniu Żydówek w krematoriur, tan była urządzona, coś 
r rodzaju, izby przyjęć, izby chorych* Obserwowałem kiedyś 
j# daą kobietę, wchodzącą tar".* Był lekki śnieć* wiosna lub 
jeszcze zima* Przed wejściem była wycieraczka i ta bidna 
kobieta wycierała tara bcrdzo dokładnie noęi* To była kobie
ta z pod urszawy aresztowana w związku z wykryciem radio
stacji* Zaraz po jej wejściu tam - usłyszałem strzał* Jed
nak to strzelacie, to nie była taka masowa zagłada*-- -- -
lujwięcej ludzi zginęło jednak z powodu wycieńczenia,# nas
tępstwie biegunek, pozatem choroby zakaźne, tyfus plamisty
i brz&zny* - -------- - - - - - —  —  ------ - - - - -

Mieliśmy stałą dobrą orientację co działo się na 
frontach 1 wogóle na śmiecie, to też dość długo przed ewa
kuacją liczyliśmy się z jej możliwością* Uleliśmy gazety, 
które przywoził nam Haupt* "Yolkischer beocacHter”, "J&nzi-
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ger Vorpo3t*atł, i z nich umieliśmy pięknie wycaytao istotę 
rsecsy, pozatem naei elektrycy i vad i* as chan icy sieli sar- 
estnt, guaie praepro.;aóaali reparacje raaioadbiorni&6w,włas
ność iyS-samów i ich znajomych. Często 'nie uaało się" doa»- 

uać reperacji w ciągu jednego esy dwóch dni, trzeba byio rt»- 
perowsć dłużej, to też mieliśmy widoaożci i  oficjalne i  nie- 

oficjalne też* Basmt i Londynu słuclialiŚJBy. Ja osobiście 
tyłem tazekonany* io jeżeli przetrwam i jeśli nic nafit^pi 
w kolcowej fasie jakaś eksterminacja całkouita - l#o bęaaie 

ewakuacja* SdoLyłem więc jakimś sposobem aaptt gotowa
łem odpowiednie ubranie, lekarstwa* Jakoś brałem to optymis

tycznie i Inny* ©stój optymizm przokazywałem* ostatnie parę 

tygodni ł*iemcy palili wszystkie dokuyenty, całą do^umenta- 
cię* Gdyby się ta dokiaaentacje ae szpitala uchot.ola, to daiś 

mielibyśmy bogaet HfO zdarzeń* faktów* x>użą caęść historii sio  

chorób ja pisałem i  odanaeaałem 3«ojeui znakami "historię 
choroby , aeznacaełem specjalnymi znaczkami, mnie tylko wi&- 
dery mi, z ncordo mamlm, eutanazję, wogóle starałem się jakoś 
te wszystkie adaraenia zaanyczyć a tą myślą, ae kiedyś dob
rać to do potoimości* Gdybym daiś dostał do ręki takie kur

ty, to roasayirowałbym a łatwością swoje ówczesne anreatei, 

które były prawic ae niewidoczne* wreszcie pcwiedai&no nam, 
to maposegregować ludzi, kto noże iść na ewakuację a kto 
ma zostać w sapitalu* Jasne, że &rin.lica, fle&mony to były 

przypadki, które wykluć auły możliwość ewakuacji, kto czuł 

się możliwie to sam się a^łacaał — my wiedzieliśmy tylko# 
że żadnych wozów nie dadzą, więc byliśmy przygotowani na to, 

że tych najsłabszych, którzy nie dadzą rady iść to będą sor
ka czać. ?*o też pytaliśmy kto czuje się na siłach iść* - - 
Lekarzy dołączyli do rozmaitych bloków* Prócz wolaków po
szedł na ewakuację- a lekarzy tylko SopruaoisMłarener* ,vycho-
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asiliaisy grupami, które składały się z dwóch bloków* — - - 
Ja doaaedłem do ix>we»a z grupą* w której jacin/** bloitowys 
był l.ieuiec* a drugim B»lak* £a6xit to IsgrĴr bioki-<nie pamię
tam już dziś. S tej samej grupie co t ja ezedł również dr. 
Kru&zeviski t litewski 2yd* chyba nazywał się i inkelsztein* 
wscs3lie5i3? z obozu kolo południa* im całej trasie wa;&v»tkich 
którzy zasłabli - l;iericy ro zet i zeliwuli* - - - - - - - - -

Ja miakea możność ucieczki w c&asie utogi s jakiegoś 
kościoła* nie pamiętam miejscowości, « każdym razie to nie 
było w Strsepczu* bo pamiętam* że taa spałem na ołtarzu, a 
to iyi.o jeszcze wczuśniej i tam iiitoi piękny oî izję ucie
kać* ale wstrzymało mnie x*>, że już dużo współtowarzyszy* 
aepółkalogów chorowało na ty£us plamie ty - obawiałem się
o nich* bo Niejacy choroby zakaźne likwidowali w sposób łat— 
v>>, bo żeby zlikwidować cnorobę likwidowali poprostu cnorych 
Z ka&dą grupą sz^dł, zadnie z pruepiaami kultury, sanita
riusz i taa u nas w towczu był też sanitariusz pochodzący 
z Litwa* mógł mieć wtedy ze 46 lat, zrosił się voJUeaeui»- 
schem i wpakowali 30 do SS* kle wfcedy na ewakuacji zaczął 
już trochę ^śleć. Około połowy chorych silnie gorączkowa
ło* Napylał mnie co to może być? - odpowieuz iaiem* ze gr*pa 
typu żołądkowego, typu mózgowego* ale już dobrze wiedziałem 
ze to tyiws piuŁ.u ty* Łiałem już doświadczenie, tysiące ty— 
iuóników w ocozie. Aazał mi ich odazielić. fcyia tam tama 
szopa, Zrobiliśay z niej izołatkę. .Strasznie było ciasno, 
jak taa wchodziłem, to poprostu na leżąco wczołgiwałem się. 
xewu&go unia zjawiła się komisja* deiuei* Meier i e&n sani
tariusz. Zawołali mnie, chociaż było nas tam > lekarzy* ta
czałem kręcić, że zniszczenie, wycieńczenie no i ten okros 
niepogody * bo to był nuż chyba koniec lutego lub nawet marzec 
więc grypa* A tu cnorzy majaczą - twierdziłem nadal że to

184



grypa typu aóz&owego* Heidel 4e*zczo raz zi$ytał aaŁe czy 
to iipeieao giype. - odpowiedziałem* ź<s o te«; przekona
ny* Ko i zostawili nas i poszli do 3lawcza* taa tył lekarz
o nazwiska białoruskim* przyszedł z jcdnyŁ z transportów 
białostockich - spoczątku ni ul li tarę ** potem £* ±o 1 przy* 
esli do niego - powiedział że u nie<50 jest tyfus pianisty* 
Wyciągnęli tych ludzi i rozwalili* Ot nisdłu^o tył w obozie, 
nie oblatary* nie dostał nawet w folitische Abt;e ilung na ty
łek* odrazu dali go do rewiru* aiał tan dobrze* no i przez 
jego głupotę wiele ludzi musiało zginąć* a przecież nie po
wiedziane* że wszyscy choxzr na tyfus nusioJLi uarzeo* Ja też 
w ostatniej fazie zachorowałeś na planisty i bardzo ciężko 
go pi'7>ochodzi4<te., tak ża nawet nie pamiętan s»noafcu oswobo
dzenia* Koło anie leżał nasz kucharz* tył też ksiądz Wałek* 
nie wien nawet czy on żyje i szereg innych takich "prominen
tów# 15-ao lub 16-go aarca miałem. szalony boi głovy» yakieś 
świdry w głowie - ocknąłem sig* Jidzę stoi ktoś koło ani*, 
aaprftał po rosyjsku co nije«t - powiedziałeś, że je sten cho
ry* Jziął o denni* garnuszek* wlał coś do niego, dolał trochę 
aody 1 kazał ni to aypić* OJo był żołnierz radziecki, który 
nalał spirytusu z «odą i da* ai to* Wypiłem* uaraz poton za
srałem - ile czai-u sikałem nie Rlen, po obudzeniu się poc«!>- 
łes się lekki tylko strasznie słaby* babrałem przekonania* 
że ta wódka wtedy mnie uratowała* strasznie cenię to że żoł
nierz z frontu podzielił się ze mną tą wódką* Kto on był - 
nie f/len, tyle że nie oficer, tylko ziykły* prosty śołniors* 
szeregowiec* X ta*t właśnie odbyło się no^e oswobodzenie* za

kończanie mego długiego pobytu w obozie*

dr* Julian WęgrzynowiczKelację zebrała i
z taśmy magnetofonowej 
odtworzyłaś

Krystyna Krzewska
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J a n  K o s t r z e w a
urodzony 1&*X*132A roku w Sławne lnie pow»Jasło 

£r« obozowy 2629

Nazywany przez kolegów w obozie "Kociunia"

Zawód t rolnik

Obecnie zamieszkuje * Łęczyce pow.Lębork p-ta

Godętowo

Do gdyni przy jeciiałam w 1?39 roku. z "Jrzysposobie- 
niem wojadowym”• kopaliśmy roay przeciwczołjose• Mieszkałem 
«v Bumii* Io upadku Gdyni i zaiszezsaiu mego mieszk&nla prze
niosłem się do Gdyni aa ulicę Varszaw»ką do zn&jomycb., gdzie 
zostałem aresztowany razem z innymi 13 arzeumia 1939 roku
o godzinie £-te j rano* Łyiem ubrany pj cywilnemu* Basem ze 
imą byli tan śmigaj Jan, który obecnic jest tre&arzem na 
stacji w Gdyni i Saara Bruno obecnie mieszka cioyba w Sopocie* 

Aresztowali nas So-mani z Gdańska* Sformowali nas wszystkich 
w czwórkach* było już tam parę tysięcy ludzi* Wyprowadzili 
nas aa witomiso# tam gdzie jost radiostacja* lia 7/ito minie 
trzymali nas do wieczora# a wieczorem wszyscy wyrusz ero wa- 

liśmy do Gdańska# do Yictoria oc&ule• ózliśny w nocy, deszcz
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padał - straszna to była droga* Szliśmy cie drogą główną, 

a tylko okrężnymi drogami* La^Cor&ej było przechodzić przez 
Sopot bo tam tysiące ludzi tych l.ieaców ca ulicach, nawet 
dzieci, wyrostki podbiegali i  tych, którzy szli ca brzegu 

uderzali w twarz* Kobiety krzyczały żeby nas powiesić* Tak 

fczliŚBgr cztery czy pięć godzin, przyszliśmy ćo Yictoria 3c!u»» 

le już w nocy* Tam na d zied zicu  szkclcya tizyr&li nas przez 

resztę nocy do rana* Raco tac w Yictoria schnie zaraz zaczę

li  dawać nuneiy, ale nie wszystkim* Widocznie im się to u- 
przykrzyło, więc przerwali numerowanie* Część naszych dosta

ła już tam numery - ja  jeszcze wtedy numeru cie dostałem*—

Zaraz po tym numerowaniu zaprowadzili nos ca .esterplatte*
śl.a .\esterplacie tyłem od 14§o /czternastego/ do 28-go wrześ

nia • ha iesterplacie robiliśmy porządki* Tam był obraz znisz- %
czenia! wszystko rozbite - drzewa poatrącane - coś straszne-

%
go* W tym czasie gdy byłem na Westerplatte, była tam wizyta 

Hitlera, ale ja  go nie widziałem, bo nas wszystkich więźniów

* wyrzucili nad morze, na piasek, i  tam trzymali nas dwanaście

godzin bez jedzenia, bez niczego* 1 czasie porządkowania Wes

terplatte cie widziałem żadnych min, oni nie słyszałem żeby 

się rwały* Jeść nam dawano że pożal eię Loże, kawałeczek 

Chleba i  trochę zupki takiej wodnistej, tę zupę przywozili 

skądś, ale nie wiem nawet skąd* $yłem tam do 2& września*—  

Stamtąd zabrali nas do lieufarwaeser /teraz nazywa się Łowy 

Bort/ i  dalej na roboty rolce, ca ciziny gdauskie, do gospo

darzy* Na tych robotach byliśmy do 1 grudnia* Gospodarze, Ula 

Kieacy, odnosili się do nas bardzo żle , ale nie wszyscy, ja  

jakoś źle podpadłem* Byłem ubracy po cywilnemu, ale jak i^nie 

tęrwozili z .esterplatte to miałem czapkę wojskową, taką roga

tywkę i  proszę robie wyobrazić, że tam u tego gospodarza nie 

mogli znieść tej czapki polskiej - patrzyli na mnie jak ca
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diabła* Wreszcie jakiś fornal chwycił tę czapkę i  porwał 

ją - powiedział# że w takim chałacie sio wolno mi chodzić#

Za. to dał mi imą - i później miałam już spokój# jak ta 

czapka znikła# Jeść dawali nam względnie# ale pracy wymaga

li nie s tej ziemi# od świtu do nocy. Ja miałem takie szczęś

cie , że długo nigdzie nie pracowałem# parę dni sieczkę Sną

łem* potem buraki grywałem, kazali mi obcinać liście# dali 

nóż, a ja w życiu nic takiego nie robiłem - przeciąłem so

bie palec# więc wyrzucili mnie od tych buraków i  zostawili 

tam na miescu gdzie spaliśmy - nie miałem pracy# więc wyszur- 

kali mi inną robotę - kazali buty czyścić - robiłem to od 

rana do wieczora# Sen gospodarz był wściekły na mnie - od

grażał się po niemiecku, że mi pokaże! Jak tylko ręka mi 

się podgoiła to wysłał zuic  do murarki, jako pomocnika murar- 

ikiego# Przy tej pracy było 2 murarzy, starszych ludzi, mia

łem dla nich dwóch rozrabiać wapno# I  to miałem robić tak 

fest, żeby robota szła* Ale ci ludzie nie spieszyli s ię , 

więc wysłali mnie, żebym a tych Niemców dzieci bawił, a jak 

szedł ten gospodarz to wołali mnie# Przez dwa tygodnie mia

łem tam dobre życie* B> 2 tygodniach wysłali mnie do innego 

gospodarza# Tam to już była straszna nędza* Było już dużo 

Po&aków z Gdańska, około ^O-tu* X»as przywiedli jeszcze 12-tu, 

Spaliśmy na pryczach, jedzenie było bardzo złe# Sam znowu 

zapędzili mnie do buraków* Administrator, jakiś zniemczony 

itolak, zobaczył że ja  to kiepsko robię, wyrzucił mnie od tej 

pracy już od godzlcy czwartej i  do wieczora znowu buty czyś

ciłem* V niedzielę kazali mi krowy paść* Stamtąd 1 grudnia 

przewiedli nas do l.owego 1'ortu, gdzie byłem do 12 stycznia 

I W  roku. W llotiyn Borcie dostałem mój numer 2629, ale to 

jeszcze przed wyjściem do pracy u gospodarzy* Wszędzie było 

bardzo dużo SS-manów* Wtedy za drugim pobytem w iio^ym Borcie
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pognali nas znowu na Westerplefcte* Musieliśmy w ten wielki 
mróz czyścić cegłę* Zorganizowałem sofcie wtedy prześcierad
ło i okręciłem się nim, bo już nawet koszuli nie miałem, a 
robactwa było mnóstwo* aż trudno daiś już to wspominać# ta
kie to było wszystko straszne* — --- — ----- — --- ----—

13 stysznia 1^40 roku przewiezli nas do Stuttaofu* 

Strasznie się to przedstawiło - zaraz po pr ̂ w iezieniu  apel* 

W czasie apelu zaraz biali na boćka - b ili okrapnie, a tym 

biedakom których b ili kazali liczyć na głos ile razy go u- 

der zono • Umieszczono nas w baraku - był chyba wtedy ty lico 

jeden barak, ten co później blok kobiecy* Była też kuchnia 

i  chyba ten co później było lolitische Abteiluog* Stał jesz

cze budycek tego domu starców, ale tych starców już tam nie 

było* By2y wtedy straszne mrozy# tak że nawet nie wszystkich 

Hf ganiali do pracy* Ja spoczątku nigdzie nie pracowałem — 

tylko kazali nam robić''gimnastykę !# to znaczy 2 godziny przeć

południem i  2 godziny po południu musieliśmy maszerować*--

Ludzie padali# ale nam kazano się gimnastykować i  "spacero

wać" * w tym czasie powstał już taki niby szpital# ale co to 

był za szpital* Było tam wtedy dwóch lekarzy doktór Mirau# 

i  dr* Witkowski, no i  naturalnie był już Haupt* W czasie 

tych "spacerów" przeziębiłem się 1 dostałem zapalenia stawu 

w kolanie* Zgłosiłem się do tego szpitala* A tam patrzę stoi 

ogonek ze 300 ludzi* Haupt już to zauważył, złapał kawał 

żerdzi# jak zaczął walić to został tylko taki, który nie dał 

rady nawet uciekać* A reszta zrobiła się odrazu zdrowa* Ja  

spoczątku też uciekłem# ale nie daleko - nie mogłem przecież 

chodzić - miałem już wodę w kolanie* To też jak się przerze

dziło spróbowałem znowu - poszedłem do doktora Mirau* On 

zrobił mi opatrunek i  powiedział# że nie mogę chodzić, a tu  

trzeba było maszerować "na świeżym powietrzu"* Doktór kazał
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Bi zaczekać* Stanąłem w kącie i  czekam ze strachem esy Haupt 

jak przyjdzie to zostawi mnie w szpitalu* czy wypędzi* a mo

że wykończy z miejsca* lo nareszcie przyszedł# taki grubas# 

i  zapytał doktora co tam ze mną* Doktór Mirau zaczął tłuma

czyć Hauptowi# że to jest zapalenie stawu# że potrzymają mnie 

parę dni i  będzie ze mnie człowiek do pracy. Wtedy zaczął 

krzyczeć że 6wieże powietrze dobrze mi zrobi# że tu nie sa

natorium* Strasznie się wtedy bałem. £araz*już spokojnie« za

pytał skąd ja jestem? odpowiedziałem# że z pod Jasła* To go 

jakoś zaciekawiło* że jestem aż z tak daleka no 1 zdecydował 

żeby przyjąć mnie do tej izby chorych* ho i  zostałem i  to 

nie na kilka dni# bo leżałem aż 3 miesiące* Kiedy podleczy

łem się to zabrali nas do cegielni do ,?estllnken* Tam długo 

nie byłem# bo choroba się powtórzyła* Wróciłem z powrotem 

do Stutthofu - już wtedy był szpital* Dostałem się na piątą 

salę* Sie myślałem już* że stamtąd wyjdę* To była sala chy

ba wewnętrzna. Utedy był podział tylko na hirurgię i  na wew

nętrzny* Zewnętrzny oddział był po prawej stronie od wejścia* 

To już był kwiecień 1940 rok* Jakoś w tym czasie doktór Wit

kowski poszedł do iiopehilu. S szpitalu zostali* doktór llirau, 

doktór Jasiński i  doktór Dębski* Resztę lekarzy rozesłali do 

innych prac prze ważnie na Aussenkommanda.  Jak dostałem się 

na tę "piątkę" to mi tam powiedzieli, że szkoda że przyjecha

łem bo tu mogę się prędko wykończyć* i.ie zrozumiałem o co 

chodzi. Ale po paru dniach zobaczyłem że zabrali jakiegoś 

chorego "chyba na płuca" mówiąc że na zwolnienie* Cl starsi 

więźniowie którzy tyli w szpitalu patrzą przez dziurkę "jak  

go zwalniają"* Za chwilę wynoszą go - już zmarłego* z wanny. 

Utopili go* Tam był taki chudy, zawsze chodził smutny, nazy

wał się Bas myk* on to właśnie topił w wannie - później go mm 

zwolnili* Był jeszcze marynarz* łlieaiec, który świetnie nó— 

wił po polaku. Ile ludzi ten loonyk wykańczał, topiąc w tej
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wannie - to strassne. A ten marynarz - ilu on ludzi natopił 
to coś strasznego. Kiedyś pokłócili się z Jtosm/kiem o jakieś 
buty i ten marynarz cbciał iosmyka zabić* rotom jui nie to
pili* Snaleśli inne sposoby*----- .----- ----------------- -

W tym czasie kapo rewiru był Franek Włodarczyk* jro- 
doVno mu dużo zarzucają, ale chyba jest w tym dużo przesady* 

Gode był lageraltestrem - nie pracował w szpitalu, ale przy

chodził pomagać w tych "kąpielach * I«a to wszystko patrzy
łem, to też chciałem się wydostać jak najprędzej ze szpita

la, ale pech - chcieli i mnie wykończyć. Doktór Mirau, któ

ry mnie bardzo lubił, chciał mnie ratować* Ktoś umarł w no
cy, łóżko się zwolniło, doktór kazał ml przejść na to miejs

ce* Pano przyszedł Haupt - zobaczył, że moje łóżko puste, 
jakoś mu się pokręciło, myślał że już & m  się skouczyłem, 
on nie bardzo patrzył na "fizjonomie", a doktór Mirau sta

rał się jak tylko mógł pomóc* Kiedyś rozmawialiśmy z dr* 
Mimauem - okazało się , że znał mojego wujka, który mieszkał 
w Gdańsku, był w folonli w Gdańsku* Od tego czasu zaczął-ę

jeszcze bardziej mną się opiekować* Powiedział mi, że nie 
mogę leżeć w łóżku bo mnie wykończą - kazał chwycić się za 

jakąś sobotę* Akurat potrzeba było kogoś do pracy w tej ko
morze, gdzie była brudna bielizna - wpakował mnie tam* Na

turalnie, jak się tam dostałem to przez cały dzień anim nosa 
stamtąd nie wychylił* Słyszałem co się tam działo - coś stra  

sznego* Jednego razu w czasie największych mrozów ten mary

narz utopił chorego - ^ n ie ś l i  go jako tru^a na mróz, a w 
nocy ten człowiek odzyskał trochę przytomność! i  zupełnie 
nagi wrócił do szpitala* Trudno to sobie wyobrazić, ale jak 
to zobaczyli* czy też się dowiedzieli to go zamordowali ja
kimś żelazem* Okropne rzeczy# Trudne do opowiedzenia, nawet 

ciężko to sobie przypominać, o tem mówić* — --- ----- --
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W tej kamerze pracowałem dwa lub trzy nie ślące* lotem po

trzeba było kucharza - w kuchni coś tam miejsce się zwolni

ło* &>ssedłem do kuchni* W tym czasie przychodził już jako 

fryzjer kolega Starzyński* Gdy tylko kilku ocolii to wpadał 
do kuchni* 1 wtedy poznaliśmy się lepiej, bo mazano a i  goto

wać zupę, a ja nie miałem pojęcia jak to robić to Starzyńs

ki pomagać mi* Zresztą ja w kuchni byłem krótko - cfcyba naj

lżej 3 tygodnie* równiej przyjęli Trelę /on  obecnie pływa 
na jakimś statku jako kucharz/* potem był Pawlewicz* Do go

towania dostawaliśmy to samo co na obozie, tylko były jakieś 
dodatki* Wtedy gdy ja gotowałem dawano tego dodatku na około 

20 ludzi* Dopiero w 1942 roku dawali trochę ryżu dla szpita

la* Te dodatki to były tylko dla najciężej chorych - dawali 

kaszę na kleik, a także bardzo niewielką ilość kaszki manny* 

Dla chorych na biegunkę, jak się to mówiło dla "sraczkarzy”

- dawaliśmy chleb suszony* To był ten sam chleb co na lagrze 

tylko że ususzony no i naturalnie "po drodze” prawie połowa 

tego Chleba znikała*—  - -- - - - -  -  — - -

i.a początku szpital miał tylko jedno skrzydło, cho

rych nie było dużo, dziennic przyjmowano dziesięciu do pięt

nastu, to znaczy że co najmniej tylu w ciągu doby umierało* 

Wszystkich zmarłych chowali wtedy na Zaspie* Wywozili w 

trumnach, bywały wypadki, że Haupt potrzebował jechać do 

Gdańska, a było *'zastało” trumien, to sobie dorabiał zmar

łych* ioprostu wykańczał chorych, no i jechał z trupami*—

W trumnach było składane po dwóch, trzech zmarłych, zależ

nie od tego czy byli całkiem wychudzeni - no ile się zmieś

ciło* To tyły takie trumny-skrzynie z najgorszych desek, 

przeciągnięte czerwoną farbą* Te trumny woził też czasem

Franek Włodarczyk* — - - -------- - - - - - -----

lotem, po tym kucharzeniu, to poszedłem znowu pra—
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cować v komorze , ale wtedy te już byle 2 komory z tielizną. 
£r2ymsno tam 1 czystą 1 brudną bielizn^* 2o była a&urat w 

tya czasie, jak wybuchła wojna rosyjsko-niemiecka. JNiemcy 

zdobyli dwa statki fóargaretę Górską i jeszcze jakiś drugi, 

którego natwy cle pamiętam* irzyszedł wtedy do Stutthofu, 

akurat 21 czerwca 1941 roku transport marynarzy rosyjskich, 

których traktowano ulgowo» a potem gdzieś ich nywieźli* $o 

pamięta najlepiej Starzyński, bo przyszedł tego samego dnia 

co ci marynarze rosyjscy. Całe zaopatrzenie a właściwie za- 

aprowiantowanie tych statków rosyjskich - Haupt ściągnął do 

szpitala. To miało być jako dożywienie dla chorych - ale co 

się okazało? że Haupt tę żywność wy sio sił do Gdańska w trum

nach takich samych jak te co szły z nieboszczykami. Ja  musia

łem pakować mu te produkty do trumien* Włodarczyk też musiał 

jeździć z tymi transportami* Haupt w ten sposób podżywiał się 
sam 1 swoją rodzinę w Keufarwasser, bo on stsmtąd pochodził

- to był stolarz z zawodu* Srcsztą on wogóle z rewiru "żył"* 

Ale on miał jednak coś wspólnego ze służbą zdrowia* .Podobno 

on teraz siedzi, jest złapany i ma być sądzony* Był tam też 

Otto Knoth. ale to był taki pionek* on wrzucał gaz do gaska- 

mory bo mu tak kazali* Był podobno w Majdanku na przeszkole

niu w obsłudze komory gazowej* -
Kisdługo później 9 po wybuchu wojny z ftosją ja  obją- 

łea stanowisko pielęgniarza* Ktoś został zwolniony, było wol

na miejsce i  wtedy ja się tam dostałem - zacząłem pracować 

wtedy pod ręką doktora Mirau. lotem anie wyrzucili, na moje 

miejsce sanitariusza przyszedł doktór Węgrzynowicz, który w 

niedługim czasie awansował to znaczy pracował jako lekarz*
A ja  znowu zachorowałem na gościec stawowy i  znowu byłem w 

szpitali jako pacjent* - - -  - - -

Podczas mojej pracy w szpitalu, najgłówniejszym sze
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fem był dr.Heidel, ale on bywał niedługo w ciągu dnia, prze— 

„mżnie tylko na obchodzie* a całym maszyn eze£em ty i Haupt* 

Dr* Heidel to był Kie niec z Sudetów* bardzo dobrze mówił po 

czesku, to tył bardzo inteligentny człowiek - tego nic moż

na zarzucić* ale swoje rzeczy robił* Wykańczanie to u niego 

nie było nic* ale on sam tego nia robił* wydawał tylko pole

cenie ?<fkończ enia Eeuptowi. To był taki typów Kicnięć, taka 

niemiecka dusza, aby tylko wyniszczyć obcych* ale swoich ra
tować* Doktora Heidla najlepiej znał dr* Węgrzynowicz, bo 

codziennie miał z nim do czynienia* Heidel był w niosły , du

żo bardziej otwarty był Haupt* ten wszystko wypowiedział* 

szczególnie jak sobie wypił* I^aprzykłau jak miał być jakiś 

"ralot” na szpital to Haupt nas zawsze uprzedził, bo zresz

tą sam się bał* Ale przypominam sobie jeszcze taki jeden W -  

padek* właśnie po zdobyciu tych rosyjskich statków przyszedł 

też apirytus i trafił do mojej komory, chociaż ja o tem nie 

wiedziałem* Zauważyłem jak tam przychodzili Haupt* Otto Knot! 

i  taki aptekarz niemiecki, SS-man, taka ruda małpa, on zresz* 

tą niedługo był w szpitalu* to był unterscharfurer, nd i  był 

też Bappel - to właśnie oni przychodzili do tej komory* Mole 

W gsniali* a sami upijali gię jak nieszczęście i  robili av/an> 

tury. Ta komora była za aptdcą* Zauważyłem* żo oni tak się 

upijali i  mówię do doktora Jasińskiego* że te pioruny gdzieś 

u mnie schowali wódkę* Kazał mi szukać* Znalazłem taką pięć— 

dziesięcin litrową banię ze spirytusem* Odleliśmy sporo do 

butelek litrowych, a na to miejsce doleliśmy wody* To właś- 

civ:ie nie tyło ważne, ale takie upomnienia* Ale jak cl S&- 

raani tak się popili, to jeszcze gorzej szaleli w rewirze, ro

b ili różne brewerie* gonili kobiety po korytarzach, niestwo

rzone rzeczy co wyczyniali* Jtedy nie było osobnego szpitala 

kobiecego, a tylko było jakieś 8 - 1 4  kobiet na jednej izbie
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chorych* Ja byłem przez 8 miesięcy pielęgniarzem u tych ko

biet - ciekawe9 że w 1941 roku były tam także żydówki* To 

nie były Żydów&i z tych transportów żydotakich* aidocznie 

przypadkowo dali 2ydówlcę do tego naszego rewiru* Co się z 

nimi stało nie wiem, ale prawdopodobnie poszły "na zwolnie

nie” - wiadomo jakie* ----- ---------- - --- - - - —

Od 1942 roku szpital zaczął się rozbudowywać i roz

szerzać, zajmować coraz nowe baraki, aż do kobiecego obozu* 

Jeśli chodzi o lekarzy polskich, którzy pracowali na rewirze 

to najpierw był dr* Mirau i  dr .Witko wsie i ,  później dr .Jasiń

sk i, dr.Dębski i dr* Węgrzynowicz* JNa początku z lilaków, 

oprócz lekarzy to był jeszcze Włodarczyk, iruszak - aptekarz 

i  ja jako pielęgniarz* iruszak potem zmarł na tyfus* doktór 

Mirau był pierwszą ofiarą tyfusu plamistego, który wybuchł 

w 1942 roku* Dwudziestego pierwszego kwietnia doktór Lirau 

jeszcze przyjmował chorych, a w parę dni później już nie 

żył* Zmarł też wtedy na tyfus SS9man Otto, taki wysoki,miał 

przeszło 2 m* wzrostu* Wtedy była straszna epidemia - obóz 

był zaaknięty, nie przyjmowano żadnych transportów* Pamiętam

tę datę, bo to było zaraz po gebSstagu H itle ra *-------- —

lotem przyszedł do rewiru dr*kaczyaski i  dr*Kruszew» 

ski z grupą białostocką* Wtedy jak wybuchł ten tyfus to było 

bardzo dużo chorych - na rewirze było pełnoi na łóżkach le

żało po dwóch lub trzech ludzi, na jednej izbie było dwustu 

do d^sustu pięćdziesięciu ludzi* Zresztą nie można określić 

Ilości chorych, bo bardzo dużo chorych pozostawało na blo

kach* W szpitalu n ie  było miejsc* W szpitalu było około — —  

1800 do 2000 chorych* W tym czasie SS-mani przychodzili do 

rewiru w białych kitlach* - -- - -  - -  - - - - - - - - -

W pewnym momencie, w końcu 1941 roku lub na początku 

1942 - przyszedł z Dachau transport, było tam 10 pielęgniarzy

-  10 -
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to byli czerwoni, polityczni. Botem była jeszcze druga gru

pa - wtedy przyszedł Czech Bodzia* Safkiewicz i inni. W pop* 
przedniej grupie tych dziesięciu Hiemców przyszedł Liathie* 
który został kapem. Ci wszyscy poszli potem do wojska. W tya 

czasie w krematorium, do palenia zwłok, był Izydor Ivikl«sz
- on teraz jest w Szczecinie. -------------- - - - - - - -

Od momentu przyjścia tej grupy z Dachau zaczęto sto

sować zastrzyki z sublimatu* dożylnie, zamiast jak do tego 

czasu topienie w wannie. W tym czasie lekarzem nie tył jesz

cze dr*Heidel. był jakiś inny. Gdańszczanin, unter lub stura- 

furer* młody lekarz. Był on krótko w Stutthofle. I  to właś

nie od tego czasu zaczęły się zastrzyki* laki naprzykład ka- 

this - ten to wysłał na drugi świat setki ludzi. Koblł im 

zastrzyki sublimatu - dożylnie* Ereit jak robił zastrzyki 

to nie wpuszczał nikogo, ubierał się w kieel biały jak le
karz* wkładał okulary . “Widziałem jak on to robił. Te zastrzy

ki robili Eiemcy* ale i  Kazik Safkiewicz też do tego rękę 

przykładał. On potem był odesłany do fieugamme i  był na okrę

cie Cap Arkona* On ma na sumieniu młodego 15—letniego chłop- 

ca.Był też wtedy taki flag er z czarnym winkiem W illi Erkel.

To był sympatyczny, wesoły. Był też !fikołajev?ski - ten już 
nie żyje. Do Keugamme wyjechał razem i  Kmiecik Czesiek. Z 

tych wszystkich ze statku Cap Arkona uratował się podobno 

tylko Safkiewicz* widział go prawdopodobnie Leon Krusiński

z Wejherowa.---- -- - -—  — - - - -
W okresie tyfusu wymarło conajmniej 50 - 40yS więź

niów. Bo tyfusie przeprowadzono gruntowną* całkowitą dezyn

fekcję - całego obozu, wazystkich pomieszczeń. Dezynfekcja 

ta była przeprowadzona latem 1942 roku. Botem było drugie 

nasilenie tyfusu w kwietniu 1945 roku. W czasie tych epidemii 

był obóz zamknięty - nie przyjmowano transportów. Dezynfekcję
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prze pro wada ano jakimiś dymnymi środkami* Etapami* lagplerw 

jedną stronę* potas osobista dezynfekcja - wszystkich prze

niesiono na tę już czystą stronę, a wtedy resztę pomiesz

czę* dezynfekowano* To było lato 1942* ostatnie nasilenie 

tyfusu tyło już w czasie ewakuacji* Ale chyba największa 

epidemia była w 1942 roku* ,7 czasie epidemii wszyscy za

trudnieni w rewirze wynosili trupy* Pamiętam taki wypadek* 

że wynosiliśmy we dwóch trupa do szopy koło ustępu - tam 

był już stos trupów pewno ze 2 m^t wszystkie trupy były na

gle i  zauważyliśmy* że u jednego głowa wisi* a on usta ttitmŁm 

otwiera* Szybko zawołałem doktora Węgrzynowicza - on zaczął 

się gniewać* co się dzieje? żywych ludzi wynoszą - nie wie

dzieliśmy nawet z jakiej sali był ten człowiek* Doktór za

raz złapał za ręce* wyciągnęliśmy* zaraz okręciliśmy go w 

koce* Jeden* drugi zastrzyk* zabraliśmy na moją salę 1 

chłop się wylizał* Chyba żyje do dziś* Zresztą to nie toył 

jedyny wjtpadek* przeważnie jednak wyciągaliśmy z łazienki* 

takich prawie trupów 1 często zdarzało się* że uratowało 

się człowieka* To właśnie doktór Węgrzynowicz specjalnie 

pilnował* wyszukiwał* sprawdzał i  ratował* — — — — — — — —
Jak przyszedł z Grenzdorfu Kozłowski - nie miał żad

nej funkcji* a że już był mocno "zasłużony” w mordowaniu 

ludzi* więc dopadli go gdzieś na stolarni Szwarc bard* Kwa

pisz 1 Inni 1 pobili porządnie* miał złamaną rękę - przy

szedł na rewir - naturalnie nawet je m  trzeba było pomóc* 

bo to szpital 1 tu udzielało się porady* Ten Kozłowski to 

tył typ wariata* leżał u mnie na sali* tyłem świadkiem jak 

rano wstał* zaczął śpiewać "godzinki” , modlił się* Któryś 

chory mu przeszkodził to złapał stołka* rąbnął tego człowie

ka i  dalej śpiewa* modli się* To tył napewno pomylony - 

psychicznie chory* — — — - — — — — -
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Okna szpitala sr/chodziły na krematorium, komorę ga

zową, szubienicę, strzelnicę - to też wszystko co się taa  

działo widziellśn*r* Widzieliśmy jak Foth rozstrzeliwał w 

czasie apelu, potrafił w cią^u obiadu zastrzelić 63 osób, 
pod wieczór strzelał znowu Chamnitz, rapg>ortfurer, chodził 

w białej bluzie - ten drugą taką 'porcję11 rozstrzeni przed 

wieczorem* yyśmy na apele nie chodzili, stan szpitala to 

znaczy ilość chorych i  personelu podawał kapo szpitala.* io  

było nasze zbawienie* iewnego razu przywieźli z lubelskiego 

partyzantów - tych wieszali po dwóch kolejno* Je<& zaczął 

mówić jacy to oni aą, ci Elemcy, to ich tsk zdenerwowało, 
że pchnęli go z szubienicy, aby prędzej wykońcjyć* tpych 

wieszali na szubienicy koło krematorium, bo na obozie, na 

placu apeloiym to wieszali tylko za wykroczenia, przesfcępe- 

twa dokonane w obozie* Wyroki wszystkie były wykonywane z 

tyłu* l<aprzykład powiesili jednego kapo z Hopehilu, za znę

canie się nad więźniami, bo już wtedy było oficjalnie zabro

nione bići tego to powiesili na placu apelów/m* 3 czasie 
wieszania koło krematorium kazano nam okna w szpitalu spec

jalnie zaciemniać, a chorzy, którzy słyszeli co się tam 
działo, to po prostu mdleli - to było straszne* Ja miałem 

tam orkiestrę, trzech czy czterech muzykantów - to żeby za

głuszyć to co się tam działo, żeby odwrócić uwagę chorych, 

musieli grać, bo to wprost nie do uwierzenia co się tam

działo* Jak naprzykład żydówki rozstrzeliwali - najpierw 
robili z nimi różne hocki klocki - jakieś r<y£ci&i - która 
przebiegła pewną odległość — to zatrzmywali, a te słabsze 

to urządzali taką komedię - kąpali, szykowali niby na robo
tę do gospodarza* SS-manka prowadziła dookoła lagru, pod 
królikarnią, stamtąd po jednej do krematorium* gdzie był 

jeden przebrany za lekarza - jakiś 3S-man, był on za słu-
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chaską lekarską, brał taką Żydówkę na wagę, zapisywał naz

wisko, wagę, wysokość, dostawały podwójne umundurowanie i  

kazali przejść do następnej sali - a w progu stał Foth albo 

Chemnltz i w bo cencie kiedy ona przechodziła to strzelał w fc 

tył głosęy* i a się przewracała* Dwóch ją zabierało, jeden ze 

szlauehem krew zmywał • • •  i  następcą* .< ciągu trwania apelu 

potrafili pięćdziesiąt do sześćdziesięciu zastrzelić* — — — 

SG—mani szli na ochotnika do tego strzelania, poprostu urzą

dzali sobie taki sport, potem jeszcze udoskonalili i  strze

lali zaraz przy mierzeniu wzrostu* B6źniej Żydówki zaczęły 

już się bać, nie chciały wychodzić nawet na te wyścigi* Zbu

dowali wtedy wagon kolej&i - hermetyczny i  w tym wagonie ga

zowali, tak że pod krematorium już wyładowywali zagazowane, 

nieżywe* To robił Łnoth - bo co do gazowania - to była jego 

funkcja* On i  komorze gazowej to robił* Schodził na dach i  

wsypywał gaz do komory* Jak przyszedł taki jego dzień, to 

chodził jak zwariowany - tył pijany, nie mógł znaleźć sobie 

miejsca* Bo on to był takim "naczynien wybranym" do tych 

rzeczy* On przyjechał z Majdanka, gdzie był wysłany na spe

cjalne przeszkolenie* On nawet o tym opowiadał* Był jeszcze 

jeden młody unterscharf&er - ten się też chwalił Majdankiem,

ale ten był krótko* On był z Bydgoskiego* ----- - - - - -

Ja byłem w re .irze do 25 stycznia 1945roku, potem 

poszedłem na ewakuację do Inawcza* W szpitalu zostali wtedy
%

tylko najsłabsi* Poszedł też ze mną Tadek Muszyński, on był 

także sanitariuszem* Był jeszcze ze mną doktór Kruszewski i  

doktór Kowalczuk* V ostatnich czasach przed ewakuacją było 

na rewirze pewno ze 25 lekarzy, bo od lata 1945 roku jak 

podał się za lekarza, to odrazu był kierowany do rewiru*

Ele byli już nawet w wagehkołonie* Tak przyszedł dr.uojew- 

ski, lekarze z Warszawy, był też taki Kwiatkowski, dzioba

ty na twarzy, który też przyszedł jako lekarz, ale chyba nie
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był lekarzem* Irócz lekarsy byli pielęsnierze* Ka ;ażdej sa- 

li był jeden pielęgniarz, do pomocy miał hauzerów, którzy 
wykonywali pracę salowych# Oni musieli zamieść, «yc;yścić, 

posprzątać, napalić, przynieść jedzenie* Ci heuseray to do

bierani z pomiędzy chorych, takich ozdrowieńców* Pielęgnia

rze nazywani byli flegrami - to już była dość ważna funkcja* 

Sal był© jedenaście, tak że pod koniec to przeciętna licz

ba chorych na rewirze była jakieś 1230* Kajgorzej jednak by

ło, jak był tyfus, nie można było chorych upilnować, w nocy 

w gorączce, wychodzili oknem, chodzili po dachach* Pamiętam 

jak takiego jednego na dachu zastrzelił wartownik* Inny znów 

uciekł w gorączce /  w tyfusie/ sa bramę, schował się w drze

wie na holzplacu* Zauważył to SS-man, dał znak, zaczęli go 

wypędzać, ale on uciekał z jednej strony na drugą, w końcu
go tam w tym drzewie zastrzelili* - - - - - - - --------

Z Żydów utrzymali się dwaj Żydzi - szewcy, cholew

karze: Warek i i Grymałowski, no i dwóch krawców $ Klrsz i  

Inowłodzki, no i  Bzwarcbard, ale on od początku był uważany 

przez wszystkich jako R»lak* Jeden z tych cholewkarzy prze-

żył,podobno napewno, bo mieszkał w Lęborku* - -------- - - -
Był taki jeszcze wypadek z Uu&>zyuskim i jednym i»ioa- 

cem, który pracował w Schreibstubie* Chodziliśmy na nowy o- 

bóz, na bloki na badania, szczepienia, robiliśmy też opatrun
ki i  pewnego razu jak przechodziliśmy Muaagr&aici uśmiechnął 

się do jakiejś panny i on był dość przystojny i sympatyczny, 

to też ona mu coś odpowiedziała i zauważył to Niemiec, nie 

pamiętam jak on się nazywał* Ody wróciliśmy do rewiru, to 

ten Memiec przyszedł i zabrał się do bicia tego naszego 

Muszki* Ba turbo wał go porządnie a ITuszka się nie bronił, bo 
bał s ię , że to Kieolec* Jak tylko ten Niemiec wyszedł to pie- 

lęgnierze do tego Muszki "co tysię dajesz Ezwabowi bić5,’ on 

przecież taki sam jak i ty” . Za chwilę ten l iomiec wraca,
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bić dalej Duszyńskiego, żc on chce nu paiinę odbić* Ale wte
dy Muszko już chwycił się za niego, nos hu rozbił, ucjso po- 
nadrywał, oko też podbił, zrobił go zupełnie na szaro* '.Pen 
się wreszcie wyrwał i dał znać tam naprzód że *01acy £iea- 
ców biją* Wszystkich to taa poruszyło i Sś-ttani też się do
wiedzieli, saa komendant przyszedł, ale jakoś nic nie było* 
ifogóle szpital był już wtedy całkiem przez iolaisów opanowa
ny, panowały już zupełnie inne stosunki* Dostawaliśmy na- 
przykład w szpitalu bielizny pościolową, o czen na blokach 
nawet nowy nie było* Spoczątku do 1942 roku były tylko sien
niki, no i normalne 5-piętrowe prycze* - - -  - - - - - - - -

I-raca pielęgniarza polegała na tym, że pielęgniarz 
musiał dbać o chorych - opiekować się nimi* Bano trzeba by- 

ło przypilnować, żeby chorzy się umyli» niektórzy mogli wsta

wać, innym trzeby było przynosić wodę, po taa mierzyło się 
wszystkim chorym gorączkę, trzeba było lekarstwa rozdaielić, 

a trzeby przyznać, że w tym późniejszym okresie byliśmy w 

lekarstwa dobrze zaopatrzeni* Początkowo to co innego, na

wet lekarstw nie było, to wtedy ten aptekarz irruszak robił 

je sam, jakieś mikstury przeciw biegunce, przeciw gorączce, 

czasem poproś tu wodę zabarwioną dawał, ale co miał robić? 
Przychodzi chory, gorączka 4 0 ° , w szpitalu miejsc niema, pro

si go taki biedak "daj coś bracie - ja umieram'* - to on da

je mu to swoje lekarstwo i mówi "jutro będziesz zdrów, bo 

inaczej*.**” * lio i  widocznie sugestią leczył, bo te 

lekarstwa pomagały 1 bardzo wielu wyzdrowiało* On był już 

wtedy niemłody, miał pewno więcej niż 50 lat* Między więź

niami mówiło s ię , już się tak utarło, że "Pruazuk pomoże", 

to też ogonki były do apteki ogromne, a on przez to okien

ko dawał te paskudztwa, gorzkie, wstrętne ale jednak poma

gały* On po pro stu wmawiał* - - - - - - - --- --

a? obiad przynosiło się kocioł z jedzeniem i  hauze-
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rzy rozlewali zupę * nosili w miskach i podawali chorym*

Sale były inyte dwa razy dziennie - żeby jakaś hi

gieny była. To też robili hauzerzy. - - — --—

Wieczorem o 6—te j była kolacja* Bieliznę zmienialiśmy tak 
pościelową jak i  osobistą raz na tydzień* Ale to było już 

w póśriejetyrn czasie. W 1944 roku na salach było około czter

dziestu chorych w normalnym czasie to znaczy jak nie było 

epidemii* Ale jak dostałem się na salę biegunki tak zwaną 

sraczkarnię* to coś strasznego co się tam działo* Umierało 

mnóstwo* Dwóch ludzi to tylko wynosili trupy, ci zresztą to 

też byli już na wykończeniu *  dawało się jedzenie* ale co to 

pomogło. Ludzie robili pod siebie* smród tam panował nie z 

tej ziemi* A ja  dostałem się na tę salę po wpadce z radiem* 

i odpadliśmy wtedy we dwóch z Muszyńskim* To było takt miały 

przyjść do obozu dwa radia, jedno ogólnie na bloki* a dru

gie dla szpitala, elektryk powiedział tym l.iomcom pielęgnia

rzom, co przyszli z Dachau* że słyszał na własne uszy* że 

to jedno radio przyjdzie do szpitala, no 1 oni prędko posz

l i  1 zabrali to radio od niego* Nic pytali się nikogo* Nas

tawiali u siebie* w swoim pomieszczaniu* a ja  In zrobiłem 

antenę pokojową* Bo jakimś tygodniu SS-mani usłyszeli muzy

kę* zaiterecowali się tym 1 jednego dnia rano zrobili rewi

zję i  naturalnie radio zabrali* Jednego z tych Niemców* ta

kiego przystojnego, wyrzucili ze szpitala* Mathis, ten kapo* 

dostał porządni© na tyłek* a nas dwóch z Muszką wyrzucili 

ze szpitala* Wyszliśmy obaj jak sieroty - nie byliśmy przyz

wyczajeni do pracy obozowej, a mieliśmJ^Śo karczowania lasu* 

Jednak dzięki Nogajskiemu i Czechowi - Nenschowi udało się 
dostać do innej pracy* Ja dostałem czterech ludzi i  miałem 

z nimi budować drogi* Ale przecież o budowaniu dróg to ja  

miałem pojęcie takie jak o gwiazdach* Pracowałem tam około 

tygodnia* Widzę* że będzie śle ze mną* chory jestem, fięc
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znowu do szpitala. Doktór Jasiński jakoś mi to podsumął - 

Patria da że joet ta sala sroczkarzy taka zaniedbana, to mam 

tam przyjść* /tedy już był doktór Heidei* Irzysaeułem do 

snpltala, pcrzyjrwwał Haupt* ale był też 1 doktór Jasiński* 

Haupt jak nnie zobaczył to mówi "  ten znowu do szpitala? - 

jak ja będę wyglądał" - ale Jasiński posiedział że jestem 

chory, że słamndurshhfall" i  że się wykończę* Dali anie więc 

na tę salę , a taa dziennie umiera po czterdziestu ludzi* 

Dosłownie jednych przyprowadzali, drugich wynosili* irzes- 

traszyłea s ię , że się zarażę* Przyszedł doktór Jasiński i  

powiedział, że dzień wypocząłem, to już dosyć - aaa zostać 

i  brać się za robotę na sa li, tylko wtedy jak miała być wi

zyta, to miałem się kłaść jako chory* # ikt nie chciał tam 

pracować, bo wszyscy się bali* Heldel jak przyszedł na wi
zytę, to mnie zobaczył i  poznał* Zapytał kto mnie przyjął* 

Wtedy dr* Jasiński zaczął mu tłumaczyć, że to tylko na pa
rę dni, bo ja 1 tak się wykończę, bo stąd wszyscy pójdą na 
tamten świat* Heidel się tem ucieszył, bo jak słyszał że 

więźniowie się wykańczają, to była dla niego uciecha* ,/te- 

dy dr .Jasiński wytłumaczył mu, że ja  tymczasem aogę pomóc, 
bo na sraczkam i niema żadnego pielęgniarza* Ilo 1 zostałem* 

Do pomocy dał mi doktór Jasiński Andrzeja Kamieniarza /on 
teraz podobno mieszka w Słupsku/* lot en Kamieniarz był kel

nerem u SS-ów* 130 ale wtedy we dwóch zaczęliśmy porządną 
robotę* Kamieniarz znosił ze mną ukradzlne "Holzwolle” - 

chyba z pięć beli schowaliśmy w ustępach na końcu, sienni
k i" zorganizował" Czerwiński* Ko 1 wtedy nocami nosiliśmy 

chorych do łazienki /braliśmy ich na plecy/, wymyliśmy# wy
czyścili, jak miała być wizyta to szprycą rozpylaliśmy ole

jek eukaliptusowy* sosnowy - no 1 jakoś już takiego smrodu 

nie było, ale umierali dalej tak saao - dziennie miałem

-  18 -  A g i
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trzye&eści do czterdziestu trupów* Chleba było wtedy bar

dzo dużo, no bo dostawałam 60 porcji Chleba, a przecież 

unarłym nie dawfcio się go* bo nawet Jak był już ta*.i cac
kiem sa wykończeniu* to też nie można tyło po łożyć tego Kk 

chleba, zaraz byłby brudny* zapaskudzony* Można było dać 

innym* Daliśmy więc 6 pajdek Chleba Kmopikowl* a on zato 

całą salę nas odmalował i  łóżka na biało* Czyściutko tyło* 

Przyszedł dz-*He idei na wizytę i  mówi 'co tu sanatoria" i  

nie upłynęło nawet pół jo dzicy, a już sracz&arze byli na 

jedenastce* wszystkich ?*ynieśliśqy na plecach* w tej sali 

kazali łóżka górne zdjąć 1 zrobili salę dla prominentów*

Mule zostawił na tej sali - miałem tam tylko dwudziestu cho

rych* Leżeli tam kapowie 1 tacy Inni prominenci* Długo tam 
nie byłem na tej jedynce* wyrzucili mnie stamtąd i  dali na 

czwórkę* Tam był Czerwiński* Ale przedtem jeszcze jedynkę 

połączyli z dwójką* Tam na czwórce miałem ciężkie przypad

ki* Pamiętam jeden chory poszedł w n>cy na Inną salę 1 u- 

kradł kawałek pajdki* Chwycili go na tym* Obudzili Czerwiń

skiego 1 mnie* bo to był człowiek z naszej sali* Tłumaczyłem 

że ja w nocy nie mogę pilnować* ale zabrali maie przemocą i  

musiałem być świadkiem egzekucji na tym człowieku* Bowiesl- 

11 go do góry nogami i  krypiem zabili - żeby więcej nie 

kradł* Takie rzeczy się działy* różniej jak byłem na czwór

ce to miałem historię z prądem* Kiedy przyszedł ten trans

port z Dachau tył tam taki Jest* taki elegancik* wysoki* 

zawsze miał wyprasowane pasiaki* Went był na mnie wacie Kły 

chciał abym go słuchał* a ja  znowu nie chciałem jego roz

kazom ulegać* bo byłem starym więźniem* tyłem przecież od 

samego początku 1 prawie cały czas w rewirze* a on przyje

chał dopiero w 194-2 roku* On swoich ludzi* tych którzy 2 

nim razem przyjechali - oszczędzał* pozwalał im spać do go

dziny siódmej* chorzy musieli sami wstawać* mierzyć sobie
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sami gorączkę, & do mnie odnosił się jak do psa* Musiałem 

wstawać o >-tejf za byle co karał mnie jak nieszczęście* 

stale miałem nocki /dyżury nocne/* Zezłościło mnie to*wi§c 

przeprowadziłem drut od gniazdka nad łóżkiem do klamki* Jak 

on rano przyszedł* nie kazałem się chorym ruszać, on złapał 

za klam&ę i  jak go rąbnęło to wyleciał przez ojom>* Wrócił* 

odwalił drzwi kopytami i  do mnie z pyskiem że go chcę zabić 

i  krzyczy że mnie za to ^kończy* A ja miałem wtedy na sali 

yallnowskiego* to był bokser z £ileaszczyzny 1 wszyscy się 

go bali* to ten l&linowski się podniósł* inni chorzy też 

powstawali* stoją w tych kos z ul lnach i czekają co będzie* 

Wtedy Went się przeląkł ale kazał ml pokazać jak to zrobi

łem* Zawołał wszystkich lekarzy* pielęgniarzy na naszą czwó

rkę* Doktór Węgrzynowicz też przybiegł, chwycił za klamkę 

1 aż się przewrócił* Wszyfttkich pielęgniarzy wołał po kolei 

i  jak go rąbnął prąd to mógł odejść* To mu się spodobało*

X od tego czasu Went zrobił się dla mnie najlepszym kolegą* 

On był kapem szpitala po Breitcle* Kapen był Mat his* potem 

Breit* a potem do koaca £ ent * Był jeszcze Orłowski* ale ten 

nazywał się starszy lleger* Breit był z Buchenwaldu* Ale 

po tej historii Czerwiński* Tomczyk i  jeszcze inni wściekli 

się na mnie 1 urządzili taką pułapkęt wzięli odemnie drut* 

dałem im bo nie wiedziałem na co* A oni chcieli mnie 1 wen

tę wykończyć* Zostawili w nocy światło* a to przecież było 

zabronione* akurat w taki czas kiedy miałem służbę* »'enta 

często chodził ze mną wieczorem - sprawdzał czy wszystko w 

porządku* 1.0 i  wtedy zauważyliśmy że u nich pali się świat

ło* Went kazał mi pójść do nich* żeby zgasili* Boszedłem* 

Chwytam klamkę* zrobiło mi się ciemno w oczach* bo to prąd 

220 V* a podłoga mokra* Zemdlałem 1 to mnie wybawiło* bo 

svioim ciężarem odpadłem* a oni zaczęli się śmiać* - - - - -
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Ale to ml pomogło na reunatyzra, bo ja olałem taki reumatyzm, 

że nie bardzo mogłem chodzić, a potem przez dvra tygodnie to 

po pro e tu biegałem, takie miałem lekkie nosi* - - -  -- - - - 

£a tej sali "czwórce” byłem do koaca - to była sala 

hirurgiczna, tę salę miał doktór Kaczyński, a potem jak wy

jechał do fb llc , to przyszedł da nas doktór Wojewski. -- - - 

Od 1943 roku dostawaliśmy w szpitali codziennie mle

ko dla chorych, dwie kasy - 40 litrów, a w święta jak SS-manl 

szli na przepustki to bywało więcej nav?et - do osiemdziesię

ciu litrów* Doktór Węgrzynowicz to rozdawanie fcleka to robił 

sam, miał do pomocy takiego młodego Ib—letniego chłopca Fra

nusia z pod Lipna* Doktór Węgrzynowicz to był takim ojcem 

dla chorych. Ale co on miał z tymi sdro^szymii wszyscy chcie

l i  dostać mleko 9 ale doktór sam dawał, sprawiedliwość była 

do maksimum* zdrowy to tego mleka nie dostał. Ja też kiedyś 

prosiłem o mleko to mnie doktór przegnał, powiedział ”że ty 

koniu możesz wody dostać” •  La ale z tego powstawały rozmaite 

historie. Miałem naprzykład na sali dwóch takich speców od 

rysowania karykatur, jeden Rosjanin a drugi Iblak z Wilna.

Ja skomblnowałem aparat projekcyjny. To był taki bardzo pry

mitywny aparat t zrobiony & okularów 1 4 żarówek ftwusetek. 

Soczewki ustawiłem tak, że obraz na ścianie był nornalsy. 

Pierwsza taka aparatura spaliła mi się bo była z desek, zro

biłem drugą z płytek azbestowych, które gdzieś mi tam "zor

ganizowali'; Wtedy ci mol rysownicy wyrysowali karykatury 1 

robiliśmy kino* Ko iwymalow&li stado bydła, jeden duży buhaj 

z głową doktora Węgrzynowicza, w kitlu 1 obok Franuś z mle

kiem. Spoczątku doktór się gniewał, ale potem śmiał s ię .

Takie rozmaite rzeczy się robiło. Robiliśmy też jakby fala

Wisły 1 flisaków. Piękne to było. - - -  -- -- — --- -

To wszystko działo się po godzinie 6-tej wieczorem. Wtedy

•  21 -
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już SS-manów nie było. Oioaa zasłanialiśmy kocami no i  rewir 
zaczynał żyć. łlaturalnie to było już w korcowy® okresie. Ale 
"f, octy to rewir był już takin. pa stwem w państwie. Zupełnie 

esobcy nr tle kacetu. Wieczorem pickciło się na aassty&icacfc.,
tyły rozmaite występy* śpiewał M e  tykę za z i?arr«zawy. To już 

były przy końcu, a -rtedy na mojej sali nie było już takich
ciężko choiych.-- ----------------- - -

Eajgorsza przy końcu była sala gruźlicza "jedenastka” 
taa był flegrea Duzdal. Gruźlików mirł pod opieką doktór Wę- 
gr«ynowtc* - sterał si? o nich jak tylko móęsł* nawet zrobił 

sam aparat do odry. Tar na tej sali był faniorefc* Ło^oweki 
jako gruźlicy. Oni dostali się z ostatnią ewakuacją go &*we- 
cji na barkach.

Jan Kostrzewa

kolację zebrała i 
z taśmy odtworzyła

Krystyna Krze weka
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Mieczysław K i e z n a & s k i
były więzień obozu koncentracyjnego Stuttlioi
Euiaer obozowy 4589
urodzony w Warszawie dnia 15 •04*1906 roku 
przed wojną zamieszkały w Gdyni
obecnie: Warszawa ul.Podchorążych 69a __
zawód: pracovmik umysłowy w Ministerstwie Kuluury i Sztuki 

Centralny Ośrodek Pedag«kzk»ln*Artystyczn*

Mazywam się Mieczysław ftieznańnkigrodziłem się w 
Warszawie* skoiScżyłam szkołę handlo\vą*Do 1933 roku pracował 
łam w angielskiej firmie samochodowej w Warszawie* Fa sku-

V 0 .. — • •

tek jej zamknięcia przez blisko ud k pozostawałem bez pracy* 
dostawałem zasiłki* Po tym malej więcej czasie dostałem list 
od kolegów z Gdyni, że mogą postarać jai się o pracę,więc 

przyjechałem do Gdyni*Pracę dostałem zaraz.i^rło to w lutym 
19y* roku* W chwili wybuchu wojny pracowałem nsk Oksywiu. 
Stamtąd zabrano mnie razem z innymi.Włączono nas do dużej 
grupy.Widziałem kilka wypadków, że z tej grupy zastrzelo ** 
no kogoś, chyba trzsch lub czterech*Tidsiałem jak byli tra- ̂  
fieni - przekoziołkowali do^rowui zostali tam.Wlkt się ni- 
mi nie zajął*Tak doszliśmy do pobliskiej elektrowni.Tara 
chwilę zatrzymaliśmy się - potem - do Gdyni, ulicą Morską 
do blokó emigracyjnych, gdzie zamknięto nas w piwnicach*
Do bloków tych szliśmy pod eskortą Iliemcdw*Ta przez dłuż-

210



2

asy osa© aie dawno itfet Ale jodtf, a£ p^syaieaiofi© koelo* 
m  stfctdfeą ka»aą*Cltociafc był*® g£e2ay* Jateak tej '«t̂ oh* 
ła3 kaasy ai» jogłca* I n l i R  doi 5 a  ftrsy«aty x» &1Ó3

t wtdooa<-la $ray tym aiałkin adaaare-twoin 3*£6 nie n*og-/
ł«n*Po fctlfcuaastoOnlaąys pomyci© « taj betonowej plonioy 

*ypi*owel2 'no aa® i ateSy apoatracc^aa, fta 3&?t#iBy tylko 

aatfelą p M M |  a ia iM el m i  Itldre n T f lr t o jlh l  m ali  

cl$ aa tej alioy r.arrkisj* * • • • • • • * • • « * • • •
Syproe* aor.o n#e pod eskortą Jtsft sf^wa •

adi>« rslJ&sy alieą $or«$ką* ?*fłjto$a<arfcą# aatara!aia pro- 

mm&emto noc af* plerhotf*Op«ro iioayta około daleaiociaaat 

lii dr-i.la tę prstcli^sącią fcotcnsę petra^l! lndat* tek 

koi! «slt*ia*$*&4tiaHit £e Ję te  a a J jc ł u f  Ssse&^t peMtepjk 

t raaaił qI tablic st&f eaefeolaty* Odro-a ftesfeat rp to kol

bą c** «Sr«»ptuj ^o*s©*Kia naiet1 Jadaafc aarsa «$»<*łiAfcy t*  

oaakole#$* *  *  m

?, aM tlą  gjSf ffo&ell&s; do GftaMte o<*ra»a sarotwnie* 

lldny, fte laatafiay «« toocIs tf?etofi o tir* kobie

ty aykrsykiaały ■£** I5rł«?i« aa Berlin* t na tura 1 a5e a i*  

obyło alf fcs* p l^ .i*  I t»a*l paaayw smaaelc raaaoftyłem 

laoąey sasalot, taki srefersyaty, e p m i«w e  byłea na Okra

ja koltray, to ca-*;en fio hr1$ rorrteeital - *to Eibratropp 

m e  a a Kc'i!cry**

Zcproaaćaor.e f»{?d 33 il^siwita na SaWtrotence* 

Pc«!*»ao mm taa ifcintej re^iaJi^Tcn taft cobaajeyłaa p i e w  

aay roa SatŁaataaa> Wychylił się a dra f* er o aey traeeiage 

pigtra I ?o4 tac krs^caef * 9A|nAie« 6© to 'athaniaa - 
*tedy to neariske nic ai ata nSwiło, a la ^Satfasezaafte go 

prsecla* *nall.Zamknęli m?e m5w w pianitfy.Potem był takt 

rto^aat* *© ayM*reao ochotnik w aa Woefcarplatte^dra pedto
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?-ga osy <*-ga ara*Sala, a to już chyba upłynęło dwa tyjod- 
nic « tym 3chisstahge. Zgłosiła® się od rr.su ns ochotnika* 
Praaciaż każdy z nas wiedział co to «estorplatta, tym b&r- 
dziaj, że w więzieniu były ciągła egzekocjo, bito tera, mal
tretowano t jeśli nawet ale sala osobiście,to patrzyło się 
aa to, więc jak usłyssaloa, ża a«xay jasiwi na -esterplatfce 
po drzcv?o, ta naturalnie zgłosiłem olę* Poszliśmy !ol oraną 
do fco^e^o Portu - długi, dłu^i narna, nissko&ezona iloid 
ulic •••• Przewieźli nas prze a Tisłf i - widok na -esterpla 
-te. Jak to wyglądało, to wszyscy aiasy, bo przeciąż aą to 
tograillo# Jpo4-s-xji na koszary, wasyatko postrzelana, tom
- bit# a orzeł polaki niatknięty. Taras jak byłam kilka dfl| 
tentu w  '..estarplatte - pytałec ca aię atało a tya orłaa

• ♦

i dowiedziałam aię z wielką radoweią, że jest zdjęty i po*
dohna znajduje aię w oua^usa w Gd«dsku.

Lu .,‘aafcarplatta byliby kilka dni, apali&ay taa, a
dzicii riaisoy puścili nas tyralierą poprze* cały teren, po-

»

proctu*prz«*csasali* cały tan taran z tytii pełaiasnyiai drze- 
tfaiai*P«aiętaia jeden wybuch miny, pewno jaszcze nsssej pols
kiej, usłyszałeu krzyki, ale Siestoy stali s daleka, a nam 
nia poswolili się zatrsyayuad tylko kazali i£6 dalej - wi
docznie o to chodziło, aby pozrywać to ewentualnie poaoatało 
ainy.Przosslideiy tyralierą w jodują i dru~ą stronę, « potea 
kazano nam robią porsądek*3eiągsliźay drzewa poprzecinane 
pocisksial.io kilu dniacli tycii porządków sebralidaty drzewo, 
kawałki drągów, osę.Ici jarkanu, zabudowy . •'zięlidray te as 
pl̂ jcy 1 z powrotem padali nas do 3ohia»tange. - - - - - - -

Wkrdtce później spędzono nas znowu aa podwórze i 
zaczęto zagregować. Po był już koniec wrsednia*Kźisza grupka
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licząca około piętnastu ludzi., "byli tam między innymi t 
Stasinowskl iTładsla i Anto? L*wiśski, raoi koledzy szkolni, 
ci, którzy ściągnęli snnie z Warozawjr do Gdyni,została wys
łana do ....« naturalnie nie wiedzieliśmy dokąd. - — 
Jechaliśmy jakimś holownikiem kanałem, potem przoładowa- 
ao nas na kolejki wąskotorową, wagoniki odkryte, takie 
buraefcano.Dłu~o jechaliśmy*W drodze słyszelldtay wrogie 
okrzyki, widzieliśmy wygrażanie pięściami.Dojechaliśmy 
do wioski, która nazywała się po niemiecko ^imhswalde, 
te było gdzieś keło nowego Stawu, czy też nowego Tworo* 
Fotara popędzono nas piechotą do dużego majątku,zamknięto 
nas w stodole. Przyszedł do nas Jakiś TJlemiec w tółtym 
mundurze z niemieckiej rałodzieżowej organizacji rolnej.
0 dziwo - dano nam Jakąś kolację i zaprowadzono nas - do 
nosej ewidencji. Była taia grupka ISiemeów z tej orgerizsejl 
rolnej. Rasajutrz rano poszliśmy do kopania buraków razem 
z t mi młodymi Niemcami, "Idocsnle pochodzili oni z gospo
darstw, ho pracę wykonywali z dużą wprawą i solidnie. 'Ty 
dawaliśmy sobie też Jakoś radę*?o kilku dalach zorientowa
liśmy się, te cl młodzi, chociaż nie mówili po polsku, ale 
jakieś osiemdziesiąt procent z nich nosiło polskie nazwis
ka, to byli nspewnc obywatele k terenu byłego welnego mias- 
ta*Odnosili się oni do nas obojętnie, ale nie wrogo*Praca 
nasza była dość intensywna, pilnowali nas wachnanl, e3a 
nas tam nie blll*Je<!zenie było proste, ale nie najgorrze. 
£tale powtarzano nam, te po tych pracach w polu będziemy 
zwolnieni*! rzeczywiście został stamtąd zwolniony koleg*
Saeincfóskl, któfcy pojechał do Warnaawy 1 póśnlej tet dostał\
Się do jakiegoś oboeu*Byliśmy tam niedługo, bo jeszcze chy
ba w październiku przyjechały dwa samochody,w które nse za
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ładowano 1 wieczorem przewieziono nas do obozu .Ter on był 

oświetlony silnymi reflektorami. Kazano nam stanąd twa - 

rzą do ściany baraku vis a Tis wartowni. Staliśmy tam Ja- 

klś czas, a potom przez bramę Co obozu. Stojąc pod tyra be* 

rekiem widziałem młodego człowieka w białym kelnerskim ki- 

telku, który niósł oełą tacę kanapek s wędkiną.Spojrzałem 

aa to 1 pomyślałem sobie* że chyba tek śle nie jest .Ale 

szybko się przekonałem, ża to prrzecio*. nie dla więźniów 

było tylko dla as-manów.
Przeprowad zono nas pod oświetleniem reflektora 

s s&eżyczkl strażniczej do baraku *  właściwie to nie był 

jeszcze barak ale jego zaczątek, gdy* stsły tylko śola&y 

bez dachu. Jak dowiedziałam się rano uniknęliśmy tak zwa

nego •przywitania*. Hec przespaliśmy spokojnie, wprawdzie 

było bardzo Zimno i makro, be przecież ani dachu* ani oklei 

ani drzwi nia było. Rano zobaczyłem to wszystko już ocza

mi więźnia, realnie. Baraki były dopiero stawians,ścłaay 

podpierane drągami. I-i a było jeszcze baraku czwartego,nie 

było rewiru* bo nasza waldkolosa wychodrlła władnie tędy, 

gdzie później staaął ten barak. Zresztą tam nie było jesz

cze wszystko wykarczowane. My jednak chodziliśmy dalej do 

lasu. - •  - - -

Tego p erwszei o dnie rano nabraliśmy się tą grup

ką nowych, podszedł do nes młody człowiek, szczupły, w bi

noklach, którego nazywali Kopczyński. Ten ostrym tonem po 

niemiecka kazał nam wej ś<S do jednego z pierwszych baraków1 

już zbudowanego. Ja miałem w kieszeni dwie partytury kon

certu Sethowena - d-dur skrzypcowego i koncertu fortepia - 

nowego 3s-dur. Pokazałem je prosząc* żeby ml je zostawiono

A 92
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taeststy, kazano rril 1 to cdćn-S st5wiąc, te po wojnie będę 
sobie md^ł kupić nowe* 79?iseno nasze naswiske, potem dos
taliśmy £0ar stel, czarną kaaę i chleb i włączono nas do ?ald 
kolosy* Kasza csssui taj >'&ldkolony obcinało plęsid*tvto 
był kapa - nie paiaiętats* 'tera, że rtocao tan wykrzykiwano 
ale jsScoi nu ranie sale to robiło wr żaofe, bo dlełała na 
sni* natura, las.... o te.-a labiersli^tny to drzewa i wno- 
sili 'r’.y jc od strony południowa .y^cno^nioj do obozu*?am 
-■sta', ko zł” 1 iiini ko adcy prseoi ?rali to sosny na deski* 
Dr sen* te rsjn -' * li<-i ; do obozu idąc na tok sareny obiad* 
Naraiaka nawago pierwszego blokowano nia pamiętam, wiara 
tylko, że ciągle krzyczał at odnosił© się wrażenie, że
robi to bsz po tri; aby. ---- -- - - - - - - - - -

Ciekaw® spostrzeżenia zrobiłem w tya czasie - w 
caasie powrotu s lasu, £ roboty zauważyłem, £o obóz po
prawia roinic Vs oczach- wychodziliśmy z obozu - nie było 
dae'iav7, Yiracaa/ - już baraki pomyte dachem* Spaliśmy tyl
ko kill:a 3iii v? tya baraku boa dachu, Okien i 3rzwi* — —  
'racając jaazczs do .aldkolony* tlała ona wodług .ranie kil
ka oddziałów* Jycho^ziły one s obozu jeden sa drugim,ale 
potęgi i lesio rozchodziły cię.Je byle® w jednym s takich 
oddziałów wi >c o całej ńfeldkolocie nie mogę wiedziod* - 
Pa^iętom Jedoń uypadek zestrzelania* Kia byłam bezpośred
nim te~o Świadkiem, **le działo się to nieopodal*Słyssałem 
strzał, potan; widziałeś zabitego* naturalnie to zrobiło 
aa nas przygnębiająco wrażenia, bo dziś tan, a jutro mo
że ;inie tn spofckad* ..o i te ciągi. krz*»:i "łossjloss*.*.
1 poganianie i bici ..••3. y tc£ csasua nieszczęśliwe 
wypadki, ale jakod to nio taj c *3tcs, w której ja byłea 
Mu^zę posiedzieć, *•; ui-,<łoa • • -a-y jeszcze sporo sił,to -
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taż prac osrałem dobrze» ni© dawałem podejrzeń, że nie pra
cuję, a może micłm ^aząśeio, ale jako£ bicia stosunkowo 
mało do t-nlen, tinzwlak Arbeitskapów jakoś ni o pamiętam, 
być może dlatego nie utkwiły mi w pamięci, bo w obozie 
nazwiska były *nierfednew, do każdego mówiło się "ty",obo
jętne czy to był filozof, doktór, kolejarz czy urzędnik,
- do -saystkieh mówiło aię jednakowo - “ty". - - - - - -

’*ldkolonie pracer.-ałen gdzieć do lutero. ' tym 
czssia czasami aia ahodzili&ay do lasu - kopaliśmy funda
menty pod baraki i to zdaje się pod baraki rewiru. Zimno 
było strasznie, rękawic iadnjch nie mialidray, ja jailo£ to 
znosiłem względnie zwycięsko, przypuszczam że d&ktego, te  
przeżywałem bardzo silnie tę ówczesną rzeczywistość, to 
też chciałem oderwać się jakosS od niej. niektórzy już stę
pieli* Patrzyliby pr^ecieg ciągle na tych, którzy obok 
nas umierali, byli zabijani, bici, maltretowani - ja jako<5 
nie mogłem stępieć* Katując się przed tą codziennością, 
pracując w tej ciężkiej fizycznej pracy, starałem się wzbu
dzić w sobio wyobrai£nlę, jakieó iluzje, w wyobraźni dyry
gowałem wielkimi orkiestrami# Zdawałem sobie sprawę jaka 
jest ta rzeczywistość, zorientowałem się, że w czasie tero 
strasznego mrozu ciepło mogę zdobyó tylko ruchem, że mu
szę pobudzać krążenia krwi, starałem si$ więc szybko ruszać 
i wysiłkiem zdobywałem upragniona ciepło, Kojszybciej wy
kańczali się ludaie o większej tuszy widocznie dla tc~o,śe 
mniej się ruszali* IJoce były straszne* Zimno niosanowicio- 
jakoó temu zimnu staraliśaay się zaradzić tuląc się jeden 
do drugiego. Jednak były wypadki zamarznięcla*Paniętam 
raz rana wys.e dłem umyć aię pod takim jakimć prowizorycz
nym kranem, naturalnie bez mydła, bo mydło dostaliśmy do-
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piaro gdzieś v kMretslu 1940 roku - było już wtedy słoń

ce i ciepło* Spaliśmy «  ubraniach, bo inaczej budziliśmy 

się z zapaleniem płuc, elbo nożna się było wcale nie obu

dzić* Ody stedy rano #riciłe»a po myciu zastałem koło swe

go poełenia grupkf kolegów, stall koło mego kolegi,który 

w nocy zmarł albo zamarzł .To był jak id malarz z Helu* - 

Miał takie krótkie na m isko, którego jut nie pamiętam* - 

1 takich wypadków było dośd dużo* tylko Ze później to j$ż 

przywykło ai$ i tak la wypadki nie robiły takiego wielkie

go wrażenia* •
Apele ramie 1 wieczorne były od samego początku* 

Trwały przeciętnie czterdzieści minut do jednej godziny 

tyle czasu trzeba było aby wszystkich zliczyć i sprawdzić 

zgoduQd<$ atanu* ii,pele były po laiadaniu* 77 obiad również 

liczono* Cdsieś w styczniu zdarzyła się jakaś ucieczka

- wtedy gdy stanęliśmy rano* to stallśay chyba do 1S-tej* 
Wtedy widziałem Jak ludzie padali *  poprostu nie mogli 

staó tak długo - dopiero o zmierzch© coś tem uzgodniono

i wtedy poszliśmy do baraków - tego dnia do roboty nie pesz 

llśmy wcale*

W styczniu lnb w lutym chyba zaczęte robid ja

kiś gruntowny porządek w obozie* Sie było jeszeze wtedy 

łóżek* ale były deskami przedzielone miejsca na podłodze* 

która już w tym caarie była, na niej leżała słoma. Ttedy 

wypędzono nas przed ten dom starców /który jeszcze stał*
♦

chód tych starców już tam nie było/ i tam zaczęto nas dale* 

lid  aa zawody* Osobno każdy zawód* Ja stanąłem wtedy jarzy 

kolumnie malarzy* X wtedy z tej szarej bezimiennej, nie-
»

numerowanej rzeszy wyłowiono jakiś podział rzemieślniczy
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1 drugą częśó baz zawodu. Wtody nie było już osobnego 

baraku gdańszczan. Przeniesiono nas do Innych baraków*

Tera trafiliśmy aa zburzona posłania kolonów, więc pierw

szy rozkaz - uporządkować*~- - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
Wewnątrz obozu widzieliśmy tylko niższych rangą 

ss—manów, chyba najwyższa szarża to był unterscharfflrar. 

Starszych oficerów widzieliśmy władnie z okazji takiej 

segregacji* Hy wszyscy wyglądaliśmy strasznie, obrośnię

ci , nieumyci, gdy kiedyś zobaczyłem swoje odbicie w wodzie

- to przypomniałem sobie powieść Dostojewskiego "Katorżni- 

cyM - tek właśnie wyglądaliśmy jak przestępcy* To też na- 

wit nie dziwiłem się w duchu, że my budzimy w Niemcach
- * * r

jakiś wstręt, że patrzyli na nas jak na przestępców* —

Po tym rozdziale na rzomleślnl!cdw i bez zawodu 

szliśmy wszyscy do "karteli" kolejno. To trwało długo - go

dziny całe - to było takie pierwsze "politische Abteilung" 

l.a czym to polegało ? sprawdzali kartotekę, która już by

ła wypełniona, jeśli chodzi o mnie, to już w Gdyni, jesz-*•> 0

cze w czasie pobytu w tym obozie emigracyjnym, a że wssę - 

dzle , gdzie byliśmy później to również zbierano dine,na

wet w formie notatek, to wszystka to było rasem zgromadzo

ne i wtedy właśnie sprawdzano - Imię i nazwisko, zawód - 

u mnie był już podany przeze nie zawód malarz. 3jfco tam 

jakisś zamieszanie - słyszałem za mną wielkie krzyki,jak

by odkryto jskąś niezgodność, ale na ogół odbywało się to 

dośó sprawnie, gdyż, powtarzam, było to tylko sprawdzenie 

kartotek, które już “były założone 1 wypełnione* - - - - - 

Po tym podziale na zawody przez jakieś dwa - trzy 

dni nie chodziliśmy do pracy, a zaraz potem zaczęły się

./ 9
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wyjazdy aa anssefikornniUu A wiec ta straszna cegielnie w 
stutthofie i iiiae komanda w pefeii&u * tufclhofu# Od tej chwi
li obóz aiiuŁ się magazynem ludzkia do -yn^Jęcia, Ja byłera 
w t*j kolunnie laalarsy - jestea a zawodu grafikiem, Je me ze 
wtedy robót malarskich nie ‘byle, cle wylano nas pędzle, 
szczotki - wykonywał i •fety jo&»«k tylko pr oe porządkowe 
aamrzyk^sd - odgarnianie fniesu* -

v#old!:olon« chodziła Sala* do pracy, ale nas 
%nttlar*y® jakoś <to lana nie pędzono. niektórzy nawet Ju£ 
zaczęli mai m-ći baraki zjwwgtrz i wewnątrz#

' t jafte roku tS#0 zostałen wywołany z kolumny i 
dołączony do assaan-kanseds w Orencderfie# Wywieziono nas■ :. e "v"V
scfnoc&oderai pod S kara asa wy do test Grensdorfii# Wysłano oko
ło pięćdziesięciu - sześćdziesięciu ludzi na tak zwaną do- 
Teiną wymianę# Obós w i.renzdorfle był wybudowany w leeie* 
Kozłowi Ju£ tara był* Pr-fbfwc^em ^ Crsnsdorfie w ostat
nim etapis je:: o istnienia prt *z kilka rie-jięcy, et do 
ko^ca, do resebr; nia baraków, do zlikwidowania tego obozu# 
Syłes Jedyny® piezący« n«* eassjnie, posadzono ranie więc 
do raaarsjny i robiłetfi wjteazy desek i slswentów z rozabra -
nyrth b?r*kó r obozowych.*-- -

W Grenzdorfie przebrano nas w dziwaczne srandnry 
jakietf wojskowe i dano nam czapki bez daedców.risrwosyra 
komendantem był tam ttedig, a patera przyszedł Gust#— — -—  
Zantałan tam kilku księży, niędzy innymi księdza Czapiews
kiego - Staruszkę# Opc- isdano ni, f.e pewnego dnia przyjachał 
samochodem wizytować obóz feanendant ‘Pauli# Trafił na rao- 
ment powrotu kolttuai a prscy do obozu na obiad#Zauważył 
stras sne wye ser panie więźniów. Podobne wezwał Bediga i

10
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ostro z nim rozsławiał. Cd następnego dnia więźniowi© dos

tali po parę kartofli do taj wodnistoj rapy 1 po kawa1  - 

ku chleba. ?© taś j«*c przyjechałem, ta powiada i ano mi, . 

że Już są niaco lepsze warunki. B $  o jadnak jeszcze bar-e'T *
dzo zimno, zrobiłem aobie z koców rękawlU-ski , za co stra

sznie b il i , ale przecież pracowaliśmy przy rozbijaniu ka

mieni. Pamiętam, że były trsy rodzaje żłotów - ja dosta- 

łaa się do szutrów - to był ostatni etap rozbijania ka

mieni. Mieliśmy najlżejsze młety.Do rozbicia wolno było 

zużyć najwyżej tylko trzy uderzenia młota, w n a s * j gru

pie było nas chyba pięćdziesięciu ludzi. Siedzieliśmy w 

duży kręgu. Ta® były warunki przygnębiajnce - to wszystko 

robiło wrażenie aordov;ni# Było tam duto Sydów, szczecinie
*

przy rozsadzanlu dynamitem tych kamieni. Taa ogromnie bi

to . Przyszedłem de Granzdorfu jeszcze w 1940 roku ibyłora 

tam jeszcze wtedy, gdy wybuchła wajna niemiecko rosyjska. 

Śmiertelność była ogro&tta. Grenzdorfie było chyba plęd- 

az&J<S baraków* Była stolarnia, gdzie robiono przeważnie 

trzonki do narzędzi, był mały barrczok, gdzie byłe komen

dantura. Łudzi było przeciętnie dwieście* Sderzał;; się 

próby ucieczek, ale to było bardzo trudne, nie udawały się. 

dobudowano drugi rząd drutów,. Nazwisk ludzi, którzy tam 

byli razem ze mną - nie pamiętam. - - - - - - - - - - - -

7 ostatnim okresie, kiedy wywieziono już większą* .

częić więźniów 1 zostawili tylko kolumnę rozhidrkową, by

ło nas chyba pięćdziesiąt osób. Kozłowski był do końca. 

Gust też był ćb końca. 3:1 i  tam również marynarze radziec

cy przechwyceni w (kiaanku. Byłem jot z nimi w Stutthofle, 

a potem przysłali ich do Grcńzdorfu.Tam pczaałem się z ka

pitanem Jur im, często rozmawialiśmy rezon, oczywiście ni»
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0 rzeczywistości, ale o rzeczach* które dawały pewne od

prężenie. To był typ człowieka niessykle ozlacha tne^o*

Inni ułucu&ii ^o, te był dla ieazty tych radzieckich więź* 

nldw olbrzymi a?t:?rytet, on słał jakiś wysoki stppisń, 

ale nie to było powodem jee© autorytetu, ale poprostu moż

na go było nazeaó człowiekiem pełnym - jego sposób byela

1 postępowania snussał do szacwaku£ Gust dawał mu nawet 

*«»ety aietaieckia do czytani** ¥*góla s początku byli 

traktowani lepiej od innych, byli jekbr na innych prawach* 

W pewnym momencie wszystko się zmieniło, zaczęli dostawać 

straszne cięgi* lo była grapa marynarzy, którzy pocho

dzili ze statków haadloaych i ich nieszczęściem było to, 

że w raka 1$3S wojna zasfctłs ich w Gdadsta 1 ta cała gru

pę znalazła się w Stutthofie. Potem po moim powrocie z 

Grenzderfu było już więcej Rosjan w Stutthofie, ale to 

byli przeważnie chłopcy młodzi liczący po kilkanaście

lat najay&ej do dwudziestu ^aru. J każdym rasie w Crenz- 

dorfle po okrasie względnego leh traktowania ns stąpiła 

raptownie smlanjuDo czerwca 1$41 roku nas bit o,katowano, 

czy nawet strzelano, oni natomiast byli traktowani względ
nie *Potem gnano ich do najcięższych prac, nie dawsno je
dzenia 1 wkrótce zniknęli 3 Crebzdorfu wszyscy* - - - - 

Gdy zostało nas już tylko pięódziesięclu /to  

byłe chyba tylko czwarta częśó normalnego stanu/ - dano 

nam jako sadanie rozebranie obozu* Baraki były takie 
same jak w Stutthofie- budowano elementy na ziemi, rama 

do której przybijane deski była podnoszona 1 to była 
ściana. Wszystko było nieszczelne, okna były źle dopaso

wane, baraki były praewieene, zimne* Dzisiaj lepiej bu

duje się baraki na magazyny* Bjiiśmy jednak tak otępiali,
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że byłe aa ta wszystko obojętne* naturalnie żadnych dodatko

wych ubrajd zimowych ale dostawaliby* Obuwia *  to były

drewniane łódki holenderakia* Praca przy rozbiórce pos

tępowała jako£ barda© wolna* Do obozu przyjeżdżały og

romne samochody chyba pięci etosowe a napieera Deutsche 

Reissbahn, obsługa była wyłączcie nie niecka, te oanochody 

odjeżdżały z ładunkiem , możliwo że do stacji Skarszewy, 

ale tam rozładowywali Już inni, nie od ans* Pamiętam, żo 

jeden raz byłea w tych Skarszewach, zabrano nas mm z pod* 

wórza dc załadunku jakiegoć węgla, chyba prywatnego, ja  

wtedy byłem już tak wyczerpany i wyoieiScsoay, że następ

nym samochodem zabrano mnie * powrotem, gdyż nie byłea w 

stanie ładować tege węgla* T tyra ezasie potrzebowano ma-
■ ' ■— * 

larzy* Ba zapytanie, kto jeet malaga—  wystąpiło nas dwo

ją i jakiś kolega, wysoki, rosły* Wtedy nam się troch$ po

prawiło, no i potem peeaedłwo d© biuru do pisania aa ma

szynie* Wraz ze zlikwidowaniem Crenzdorfa 1 nas przewie

ziono do Stutthofu* Byłem wtedy bardzo wycieńczony, po

prostu wykotScsoay* Robiłem cod aa placu, jakieś porządki*

W pewnym momencie tworzona grupy na wymianę de Laueaburga 

/dzelejssego Lęborka/ tam był taki lagier - poboczny obóz, 

to nazywało się aussenkomandc i tam wysyłano ludzi aa ro

botę - poprostu wynajmowano ludzi i  za to obóz brał pie

niądze* Obóz koncentracyjny to był dla Mienców dochodowy 

interes - brano gromadę pieniędzy za pracę więźniów - pro

wadzono świetnie to -ozyatlcotr Schreistubie* Tam pracował,

o ile pamiętam Herber* 1 wtedy władnie wysyłano do Lęborka* 

Słabo znałem niemiecki* a tao, który wybierał Aówił aa 

dodatek plataa 1 nie rozumiałaś, że były dwie grupy - 

jedna na Elbląg, druga Tzaanburg.l gdy zawołał aa n i e
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stanąłem do grupy* która się prędko zebrała* Szybko sapę* 

daono asm do odrazawialni* Dostaliśmy granatowa draliohy

po kąpieli i i urn oa&zi&iouo m m  do specjalnej sztaby,aby 

nie styfcftd się z 1cnymi, widocznie chciano nas zabezpie

czyć przed norsą falą robactwa* Baliśmy więc higienicznie 

przygotowani do podróży* następie ewidencje *  znowu spisy

i tak zostali&ay przygotowani na to ausenkomrnando* Noe spę

dziliśmy jeszcze w obozie, ale jut oddzieleni od reszty 

więźniów* Ta nasza grupka liczyła dwunastu - piętnastu lu

dzi* Rano, gdzieś około godziny fc- ta j, może 7-^ej podje

chała "buda* - samochód ciężarowy, załadowano nas,zatrzas

nęły się wrota i - jadziemy* Około godziny 2-glej otwiera

ją się drzwi, odlapia.ai jettećmy światłem, bo cały czas 

jechaliśmy w ciemnościach} wyładowano nas* Wydawało mi się, 

to jestem w Tonacji- kanały jakieś} słyszę, że to Slbing - 
dzielejezy Slbląg* Byłem taa około eztereoh - sześciu ty- 

v:©dni*Ale to chyba było przed Orensgorfem* Po powrocie do

wiedziałem się , że ta druga grupa pojechała do Lęborka*

Ja zawsze jakoś chciałem jechać do Lęborka, żeby zobaczyć 

jak wyglądają tam cegielnie, te straszne cegielnie,gdzie 
/

wózki naładowane gliną z pewnej wysokości spadały na ludzi

i robiła się mmsakra. To znam z opowiadać innych* Jechałem 

niedawno co Słupska 1 przejeżdżałem przez Lębotk - zoba

czyłem trzy duże kominy i wtedy pomyślałem, że twa miałem 

być, tara byłbym zginął bez śladu, nawet nikt nie wiedziałby 

gdsie 1 kiedy zginąłem * • •  Ot, a zwykła nieznajomość języ

ka niemieckiego spowodowała, że stało się inaczej****--— —  

£ oproś tu coś mną kierowało i czasem myślę że poszedł za 

mnie ktoś inny b za mnie zginął, a ja doitałem się do fab-
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ryki lin 1 tam miałem różne przeżucia, - —  - - - - - - -
Ale wracając jesrcz* do powrotu z Grenzdorfu* Z 

tą naszą ozt© tnią {grapą wrócił takt* d© Stutthofii Kozłows
ki* Si*, Kozłowski wrócił z tą Tyupą zesadnlczą i widocz
ni# dlatego w ostatnia okrasie mieliśmy warunki względne, 
bo nie było tak wtedy żadnego kapo* B o  tylko dwóch se
menów* To cii.,ba bjli br*3ia*Jeden z nich chyba nazywał 
si« i*rast* Psmiętaa, że zrobiona dla jolnego z nich pieska 
da butów - do dębskich butów i on chodził 1 szukał, aby ma 
na tym napisać "atólenken" - i wtedy musiałem nap i as <5 mu 
ozdobnym pismom ma tir neine Erika*** Pamiętam teś,2e wy. yłał 
jakąd przesyłkę do Stutt^rtu - podał mi kartkę, gdzie był 
wypisany adres i Stuttfjart był wypisany omyłkowo , na kmictt 
litera *d**« Zwróciłem uwagę, że to jest €1© napisane, że 
na koicu pomimo byś *t*» Z początku złościł się nr mnie, 
ale poszedł i po dziesięciu minutach wrócił i przyznał rai 

raajęi kazai poprsttió* - - - - - —  - - - - - - - - - - 
Wrócił 1 Asy do Stutthofu już w roku 1541* 7? Stutt- 

hofie było wtedy brak malarzy- ko-'Cs ono całym pędem Heubau* 
Po powrocie do obozu odrazu spytano kto jest rzamieźlrikiara
1 w jaki zs wodzie, Wyciągano z&r&z wszystkich rzemieślni
ków! pchano do roboty u Jeubsu* - - - - - -  - -  - -  - -  - 

Unie jako zgłoszonego już po^rsednlo malarza 
przydzielono odrazu do £ z a f sr ki ewl Cza, do kolumny malarskie;
Kazywallśmy go *papą SzafarkiewiczemęDostsĆ się do kolum

ny malarskiej było przedmiotem moich marsed, bo mai arze 
słynęli w obozie ^ako ns^lepci organizatorzy żywności*— —  
Kie tylko w ob ozie Stutthof zresztą, *1* nawet w "kOTBOOl**^ 
Pamiętam wyraz tworzy tego sehrffirera w kolumnie malarskiej
- taki był poczciwy ni@mczyna - malarz, kt#ry miał właścl-
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kierować wszystkim, a rzeczywiście kierował nim zafarkle- 

wlcz* gdański Polak. Pracowaliśmy tam razem z Bros*® nawet 

w nocy dając oatatni szlif sufitowi w Neubau - to było zdo

bienie, a Bros był zastępcą Saafarklewlcza* był to bardzo 

zdolny człowiek* jakoś upodobał mnie sobie, bo uważał, te 

sam duży dryg do takich właśnie prac. To była szatańska pra

ca, trzeba było stad cały csas na drobinie a głową do góry, 

totet kręgi szyi bardzo bolały* trzeba była wyciągać listew- * 

ki w tych kasetoaach.Przez to jednak patrzyli na nas lepiej 

sały sulagi. Miałea jut taa wtedy dobrze* patrzyłem ae współ

•  czuciem na tych biednych nędzarzy, którzy wykonywali pra- 

poaocnicze* sprzątali* a byli b ic i. Ja chodziłam wtedy w 

bardzo poplamionej bluzie* ale r$ce miłaem czyste i widać 

było* te jestem "fachowcem". Mógłbym powiedzieć* te tyela 

było wtedy jut dla mnie znośniejsze* bo Niemcy bardzo wy

raźnie dzielili ludzi na tych* którzy im byli potrzebni 1 tę 

"resztę*. Przestałem jut być kryplem, bo tak nazywano w Stut 

-thofie takich "na wykończeniu” * a był moment, te po powro

cie z Grenzdorfu byłem jut tak wykończony fizycznie 1 psy

chicznie, te raz zemdlałam na apelu obiadowym. Ledwo jut 

chodziłem* miałem bardzo cienkie "rączki i nótkl** ważyłem
*

w tym czasie 54 kilogramy. W tym czasie zmarł doktór M ia u *  

panowała wtedy biegunka 1 tyfus. Pras szedłem pierwszą bie- 

gubkę 1 po dwunastu dniach bez jedzenia zwlokłam się na wia

domość* te zostałem przydzielony do komanda malarzy. - - - - 

Przyszedłem tam zupełnie wycieńczony 1 całą swoją 

energię zużywałem na to# aby być w pozycji stojącej# bo na 

letąco jut się nie liczyłem Jako człowiek 1 jako pracosmik. 

Gdy przyszedłem* Szafarkiawlcz* który rozdzielał pracę*sa

py tał susie czy utrzyma® szczotkę w ręku. Odpowie działam* ta
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ale wiem, bo nigdy z nią sio miałem do es mienia* Wtedy 

Szafa rkiewicz sapy tał ani* co s* ani* sa malarz - odpowie- 

dział*a mu, że potrafię aalowad litery 1 szyldy, im to no- 

ja specjalność. W *dy usłyszałem "ostad tu ". Z “papa** po

szedł sobie. Foraalowałem stół do przygotowywania farb na 

jasno błękitny kolor, a nad farbaal porobiłem odpowiednie 

napisy "Weiss" ,  "Swhwars* ltd* Jak prsyssedł Ssafarkiewles 

to popatrsył 1 powiedział * a ty wiesz* że to nawet schSne 

aus nawet jest**. Poszedł do swojej pracy i saesął wypisywać 

szyldy, nie wychodziło aa to jaked, szczególnie ten getyk* 

Zaczął sobie śpiewać "jak,łódka , jak łódka" powtarzając te 

kilkakrotnie i "nie wychodząc" s tej łódki* Głodno powie- 

dsiał«a dalej t "*«** brodzi,śród fali łąk szumiących, 

śród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu ..." 

Podskocsył i spytał "kto tu jest* , powiedziałem, że nikt, 

a wtedy "Mlecsek*, bo tak anie nasywał,"skąd ty to snass?" 

wyjaśniłem, że to sonet Mlekelwlesa "Stepy Aksraadskie" i 

że śpiewaliśmy to w chórze "Cecylie*, którego dyrektorem 

był Kazimierz Wiłkomirski. Zapytał osy ja  go znam 1 co się 

s nim dzieje - powiedziałem, że widziałem jak 31 sierpnia 

wyjechał ostatnia pociągiem do Warszawy* Według "Papcia" 

był to słoty człowiek, wielki ezłowiek.Byl wzruszony, że 

pierwszy przyniosłem mu o nim wiadaaośd* Kap isałem mu ca

ły ten m net s pamięci na kawałku papieru pakowe go* Był - 

szczęśliwy i śpiewał to.Cd tego czasu otoczył mnie specjal

ną opieką* Kle posłał aule do nolarsy, bo bał się , że jak 

wachaan s oba esy, że nie umiem trzymad azczotkl w ręku,te 

mnie odra su pobije 1 wyrzuci i dletego zostawił mnie przy 

sobie każąc aalewad asyIdy* Zapytałem jakie to będą ssyldy 

Wtedy stwierdził, że ponieważ w Gdarisku nie aa aalarsy, bo
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wszyscy są aa froncie, więc będziemy robili szyldy do - 

Gdańska dla lekarzy, adwokatów 1 lanych. Puerwszy szyld w *  ? 

ar obi łam "Ilauptwirtchafts lager" - olbrzymi szyld. Ro

biłem ta szyldy według swojej metody 1 koacepcji*Szefar- 

kiewicz był zadowolony. W taj pracy Jakoś przyszedłem po- 

woli do siebie* Potem chodziłem jut da innych prac malars

kich, byłem nawet jednym s tych, którzy najlepiej robili 

imitację słojów drzewnych tak swany mazerunek* Robiłem to 

grzebieniem*

Pewnego dnia usłyszeliśmy kopnięcie buten w drzwi, 

drzwi się stworzyły i do calam i wszedł "sam* komendant 

Pauly w otoczeniu swojej świty* Zapytał Szefarkiewicza esy 

me wśród swoich pomocników jakiegoś lletralka esy graf iks* 

Szafarkiewlcz wskazał wtedy na mnie*tftsdy usłyszałiśmy,że 
obaj mamy zameldować się "Morgan Fruhe* w Neubau*"Pajs * 

Szafarkiewlcz zaniepokoił się esy potrafię, be miałeś 

zrobić napis na księdse* Uspokoiłem go, te dam radę* He*
*

za jutr z poszliśmy do komendantury* Be dole zdjęliśmy "łćd- 

kł" 1 w onucach poszliśmy na pierwsze piętro, tam zapuka

liśmy do drzwi i weszll&ay de pokoju gdzie siedział jaklć 

UnterstrumffLrsr, Sssfarklewlos zameldował, że na polecenie 

Lagerkameadanta kapo malerei przyprowadził więźnia- grafi

k a ^  ostaliśmy dopuszczeni "przed oblicze* komendanta* Tam

znowu Szafarkiewlcz nas zameldował i - o  dziwo I komendant
* .

zwrócił sl# bezpośrednio de mnie 1 to mówiąc per Sie* - - 

Pytał czy potrafię wykonać napis na "G&stshuoh* - powie

działem, że potrafię, 1 że w ciągu ty odnie przedstawię 

trzy pro j ekty*Wyrasił zgodę* Szaf arki t?1c z  przez eały esasi • V.

poprawiał moją niemczyznę i uzupełniał to eo Je niezbyt do

kładnie wyraziłem* Si działem Pauly 'ego dobrze 1 zauważyłem, 

że był łysy zupełnie 1 dlatego nie mogę zrozumieć,że widzę
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po zajęciach w dzieil jako rapportfttrer, wieczorem ubrany 

był w biały ki tal 1 usługiwał Himlerowi. On to władnie m tts  

osy tał m#je nazwisko na transport do Potullc. - - - - - -

V ma la m l  pracowałam do llpoa 1942 roku.Stamtąd 

pamiętam jaszcza niektóre nazwiska - oprócz Szafarkiświ

eża był jaszcza Bros, Karwacki z Warszawy, to był strasz* 

ny cwaniak - organizował jedzenia, przynosił w wiaderkach 

przykrytych denkiem usmarowanym farbą *  robił to poprostu 

bezczelnie. Klestety po tak długim ezasia nazwiska wylaeia- 

ły rai z pamięci, zresztą jak jut mówiłem nie były one v 

Stutthofie modne. 2 załogi es-raaiiskiej pamiętna doskonale 

niektórych* chociaż muszę powiedzieć, że rzadko pokazywali 

się między więźniami, bali się insektów, chorób, nawet w 

pewnym okresie ubierali się w blęłe, ochronne ubrania,któ

re były w tym baraku koło bramy po prawej stronie* Tam by

ły stosy tyeh białych ubrali 1 rękawie* Była wtedy apidesiia 

w obozie, więc idąc na obóz, bo przecież musieli tam eza - 

sera być,zobaczyć eo się As leje , ubierali się w te ubrania 

■ potem z powrotem zdejmowali je i pozę obrębem obozu cho

dzili już w mundurach.Ody wyjeżdżałem z obozu schreistuba 

była w tym baraku, gdzie był"początek" obozu kobieeego. 

Ćlejsee Schreistuby pamiętam dobrze, bo tem pracowałem 

przy tej księdze 1 potem, przed odejćolem komendanta Paulegc 

kazał ml wykonać dedykacje na jakichś trzystu książkach 

według tokstu,który mi podano- pamiętam, że był tara poezą- 

tek "Zun Audenkem” a korfezyło się - "Der La gar kommendan t 

35- Oberstrunbahnfflrer Kox Pauly" - to było wypisane na

turalnie po niemiecku 1 on tam dawał swój podpis.To było 

jako nagroda indywidualna od odchodzącego Lacerkomendanta 

dla załogi SS| nie umieszc załem tam żadhych nazwisk, to 

były takie bezimienne dedykacje. Te książki przynoszono mi
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w koszach od bielizny - dla kogo ono były dokładnie nie 

wiem 1 jak ro a dawano- %  ż nie wldziałem*noźliwe,że było 

taa aż trzysta ss-manów, ale chyba n ie , bo były to trzy 

kompania* Możliwe, że dawał je jeszcze jakimś pracownikom 

w biurach- ale tego twierdzić nie mogę •Wiem tylko napewao, 

że osobiście je podpisywał* To była dość przyjemna i spo

kojna praca* Zresztą Fauly odchodził wtedy gdy anie już 

nie było, ale o tym jego przeniesieniu już wszędzie było 

głośno* Pierwszą partię aa "Alseankomando Potulitzw -stu 

osleadzlealęeiu ludzi przeglądał osobiście Pauly przed ich 

wyjazdem- razem a dwoma schreiberaml* To byli cl pierwsi* 

budowniczowie Potullc- wyjeżdżali w lutym lub marcu 1942 

roku* Sami fachowcy* Wyjeżdżali ubrani w cywilne ubrania* 

Zresztą ta cała grupa podzielona była na dwie części w wy

niku tych oględzin komendanta - jedna duża osęść poszła do 

Potulle odrazu, natomiast nas trzynastu ludzi zostawili 

'jeszcze w Stutthofie* Dostaliśmy się wtedy na osobną sztubę 

Pod opieką miał nas haupteturafttrer Dytman - zdaje się - 

drufei zastępca Faulego po Sehwartzu* 0 ile sobie przypo

minam pierwszym zastępcą komendanta Paulyego był Schwartz, 

drugim właśnie Dytman, rapportffirerem był Weiniger•Pamię

tam jeszcze Kymana, którego potem widziałem w Potulieaeh*

W Potulieaeh zdarzył się Ciekawy wypadek - ta* 

segregowano ludzi na tych, którzy za względu na wygląd 

zewnętrzny mogliby nadawać się na tolksdeutachów i innych, 

ktćrzy tym jakimś warunkom nie odpowiadali.rinle, choć by

łem blondynem 1 podobno miałem cechy Nordyka - do tej gru

py nie zaliezono, natomiast ci koledzy, którzy zostali uz

nani za nordyków byli wzięci do wojska* Na przykład taki 

Tadeusz Kulaszewski był wzięty do wojska, przeżył wojnę, 

zmarł po wojnie 1 to podobno na ćkutek przeżyć frontowych*
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Jedli chód2i e Potułice, to były obozem prze •  

sfcedlońcówBył o tam Jedyni# Ausenkomando ze Stutthof u* 

Pierwsza pojechała ta duża grupa rzemieślników «  lutym 

lub marcu9 natomiast nasza trzynastki została jeszcze do
*

lipce* Wtedy9 gdy tam przyjechałem w lipcu zastałem sta

ry obóz 1 budujący się nowy obóz aa oddzielnych taranach.

Na starym obozie były dwa prymitywne baraki, długie,wy

sokie dwa metry, kryte słomą*Z nami jechał tylko jedea 

wachman, jechaliśmy zakratowanym wagonem kolejowy»*Noc 

spędziliśmy w więzieniu w Sztumie albo w Toruniu - przed 

wyjazdem dostaliśmy kromkę Chleba z kiełbasą jako "mchy 

prowiant"* Rano wjechaliśmy na stację Nakło a/Notecią. - 

Nie znałem tej okolicy* Przyprowadzono aas do starego obo

zu* Nowy był w budowie. Tam było póżaiej chyba dwadzieś - 

cia baraków, zbudowanych w podkowę, tak jak u nas w Stutt

hofie, w środku ogromny gmach murowany do połowy, a od po-
* *

łowy drewniany tak zwany Wirtechafgebaudet - z duiut salą, 

z fortepianem, aa którym zresztą grałem, gdy póżaiej stwo

rzyłem orkiestrę* - - • • • • • • • ■ • • • • • - * * • • • * .

Pierwszym komendantem był chyba Redlg, potem był 

inny* Obóz był zorganizowany na wzór Stutthoiu* Ponieważ 

przyjechałem tam jako malarz byłem przydzielony do grupy 

malarskiej, toteż widziałem dobrze jak się tea obóz budo

wał* Warsztaty rzemieślnicze przeaoszone były do tych ba

raków, które były jeszcze w budowie* Baraki były bardzo 

starannie budowane, dużo staranniej niż w Stutthofie* Były 

robione odrazu wodociągi, umywalnie, dbano o higienę.Każ

dy barak miał Qrdmagafttrera- nazywało się go "porządkowym**

V Potulieaeh panował język polski.Skąd rekrutowa- 

li  się Ci "przesiedleńcy*? Otóż Niemcy wysiedlali z miast ee* 
czek i wsi całe rodziny, na ich miejsce pakowali swoich
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więc coś trzeba było zrobić z tymi bezdonnyni - ci właśnie 

byli umieszczani w Fotulicach* Poaieważ każdy obóz m siał
*

dawad dochód, więc potworsono taa warsztaty* Był warsztat 

krawiecki, w który a pracowała moja 4 ona* Warsztaty były aa 

wysokim poziomi#» szyto tam wyborne strój#, mundury dla ss- 

manów, cywilne ubrania.Były też stolarni#, gdzie robiono 

piękne meble, f orni er osrane, były łaźni# dla Kieaców i dla 

nas* Kąpiele tam byty przymusów#. Była piekarnia, kuchnia
*

z parowymi kotłami, magazyny* Pamiętam, ża tam były kłopo

ty z wodą* Al# ogólnie obóz był przyszykowany na wysokim 

poziomle*Stutthowiacy mieszkali osobno początkowo, rzemieśl

nicy mieli barak numer 7a , ja w nim mieszkałam* Fotem stop

niowo naszą grupę gdzi#ś rozesłano i ta rsszta Jakoś wsiąkła 

w inne baraki,chociaż do korfea przeważnie byliśmy na tym 

7-mym baraku* Tam było jakioŚ sto pięćdziesiąt ludzi - łóż

ka były piętrowo, sienniki, poduszki, pośel#l była zmienia

na* laru ki były zupełnie Inn# niż w Stutthof i# , którym 

często nam grożono* Trzeba powiedzieć, ie to polepszenia 

warunków stworzyło między tymi rzemieślnikami jakiś zupełni# 

inny klimat* Słowo Stutthof było dla nas groźna- jeżeli coś 

będzie nie tak, jak sobie życzą, a wtedy do Stutthofu i 

to z piętnom jakiejś winy, no i co czekało takiego, który 

w ten sposób byłby przesłany do Stutthofu? Ale nie przypo

minam sobie, żeby kogoś do Stutthofu wysłali - myśmy napraw

dę stanowili bardzo zgraną paczkę* To byli: Chałkiawicz, 

Chantos, Bij os, Wis, Dobosz Antoś,Chudeckl- kapitan WOP - 

pływający obecni#,Kitkiewicz- Niemirski Cieniuś - fryzjer- 

obecny adres Brzozowa 12 - Reda- Clechoclno,on może dużo 

powiedzieć, był fryzjerem Obergruppenf ftrera, Dec Józio* 

Jednym słowem przejście do Potullc* to była wlelka wygrana*
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Nawet ja , który Jestem humanistą z natury 1 pewnego ro

dzaju .życiową niedołęgą, tam mogłem rozwinąć swoje talen

ty - robiłem bileciki w języku polskim dla wlęźni&r,rów

nież i dla Niemców, za oo mogłem dostać paczkę papierosów, 

poza twa koledzy robili pierścionki. Ja rysowałem na tych 

pierścionkach monogramy, toteż miałem dość Chleba i wogóle 

pożywienia* Często były rewizje robione przez ss-manów i 

często znajdowali u więźniów te moje bileciki robione tu-
*

esem, ale zawsze tsesć tych bilecików była bardzo bezbarw

na , chociaż proszono mnie nieraz abym pisał "z  obozu męki* 

czy coś w tym rodzaju, ale na takie teksty nie godziłem się, 

żeby nie podpadać* Znajdowali te bileciki, ale ponieważ i 

Niemcom je robiłem, nie wyciągali z tego żadnych konsekwencj 

poprostu wyrzucali* Stworzyliśmy toż tam orkiestrę* Za 

moich czasów w Stutthofle nio przypominam sobie ani orkiest

ry , ani żadnych śpiewów* Na apelach rozdawano tylko pocztę
*

ale tej piosenki Łegerlied nie pamiętam aby ^piewano.Frze- 

cleż tam w Stutthofle nie wolno było nawet chodzić we dwu 

tylko pojedy*lczo*Chyba jednak najgorsze co było w Stutthofle 

to był brak wody, były jakieś kraniki z których ciekła wo

da, ale co to znaczyło na tylu ludzi takie drewniane koryt* 

ko i ta kapiąca woda*W zimie był sśnleg, to też "myliśmy się*

śniegiem* Przecież całą zimę nawet nie zdejmowaliśmy ubraniai
bo spanie bez ubrania groziło zapaleniem płuc, a przecież 

nic ciepłego również nie mieliśmy. Przez kilka miesięcy 

człowiek chodził i spał w tym jednym ubraniu, które miał na 

sobie w chwili aresztowania*- - - - -- -- -- -- - •  - - 

Zmarłych wywożono na Zaspę, była kostnica na Holtz- 

platzu tam były zgromadzone te czerwone trumny z uchylnym 

dnem* W pewnym okresie dosłownie te trumny strumieniem
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płynęły od szpitala* Al# ja ula widziałam wywoźeniw na Zas-

pę«Słysz8łem tylko, ż<s opodal Stutthofu kopano zbiorowa gro*t
by, ala tylko o tym słyszałem.Podobno na tych masowych gro* 

bach posadzono las* Pamiętam, że czasom ktoś, całkowici# psy -

•  chieznia wykończony szadł na druty, ala ta druty nia były 

jaszcza wtedy pod napięciem, tylko tego,który się do nich 

zbliżał, napawao zastrzelono*Strzalali z wieżyczek*Taki rao*
9

mant widziałam o«oblście*Paaięta«, że jeden z nosach kole* 

gćw uciekł z pobliskiego komanda, schwytano go, był parę dni 

w bunkrze, zastrzelono go, a trupa nasi koledzy musieli przy ~
#

HieśĆ, położyli go na drudze, a my wszyscy maszerowaliby e 

obok, to miało być ostrzeżenie, że taki los spotka każdego,
A, % -:£»• '■ * '

kto będzie próbował ucieczki* To trwało przez dwa dni *  trup 

leżał, a ay musieliśmy patrzeć na tego biednego uciekiniera. 

Był taki moment, że ktćryl coś sobie prał i zapomniał, że 

do drutćw nie wolno się zbliżać * chciał powiesić tę rzees
*

upraną na drutach *  uratował go wielki krzyk towarzyszy,aby*

nie zbliżał się do nich» bo gdyby ten z wieżyczki widział,• . . "Ti,' ’ 'cV;*ł/’.V " ‘
to byłby zastrzelony.Była pewna przestrzel między barakami

4

a płatem,ktćra była orana i grabiona, aby widać było wszel

kie ślady*Gdy wyjeżdżałem ze Stutthofu to obćz stary był już 

całkowicie zbudowany łącznie z komendanturą*- • « • • • • •

W Stutthofie przebyłem oały pierwszy okres obozu - w czasie, 

gdy komendantem był Pauly.

/Mieczysław Nieznarfaki/

Zebranie relacji i 

odtworzenie z taśmy

Krystyna Krzewska
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Władysława K o n a r a ®  t a k i e g o
b* więźnia obo^u kanceatracyónc^a Sfcttfcfcńoi:
Kr. olo^ow/ 2?2b
zamieszały przed wojną w G^yni
obecnie? Gdynia ul* 5-&o Haja 19/12
zatrudniony jako pracownik utaysło^ w Biurze Zbytu

jl)równa w Gdyni*

Pierwszy okres w obozie

Aresztowany zostałem dnia 14 września 1939 roku 

w Gdyni •  po Jaj upadku*Mieszkałera wtedy na Grabówku,pra

cowałem w składnicy drewna, zabrano nas wszystkich mężczyzn 

rzekomo do rejestracji do prezydium* jednak nie było to 

prawdą *  zamiast do Prezydium, zapędzono nas do radiostacji 

na Witomin, skąd ponad 2*000 osób prowadzono przez Mały 

Kack* Sopoty do Gdańska* Starsze kobiety niemieckie biły 

nas parosaIkarai po głowach mówiąc* że to jest ten nass marsz 

na Berlin* Dostaliśmy się do Tlctoria Schule około godziny 

osiemnastej, może dwudziestej* a ponieważ było bardzo gorą

co - byliśmy bardzo spragnieni* dopadliśmy do koryt*które 

tam były Jak w każdej szkole i z nich piliśmy wodę* —

Potem rano częściowo nas posegregowano i ustawio

no piątkami! odliczono 1*200 ludzi jako jeden "transport"-
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- reszta osobno. Nie wiedzieliśmy dokąd nas pędzą - myśle

liśmy, że z powrotem do Gdyni.Okazało się, że tylko ta dru

ga część poszła do Gdyni do koszar na Radiowo, gćb ie obec

nie Jest szpital morski. - - - - - - - -  -- - - - - - - »

Pierw sza grupa, tych 1.200 ludzi, do których i ja  

byłem z a lic z o n y  dostała s ię  na Westerplatte 15 września - 

do porządkowania terenu.Westerplatte to był przecież bardzo 

mały skrawek, ale był tak cały zadrutowany zasiekami,dru

tami, że dosłownie n ie  można było w ejść. Westerplatte bro

niło się p rze c ie ż  siedem dni. Do pilnowania nas dali mło- 

dycg Kiemców "Hitlerjugend*. Praca była bardeo ciężka. - - 

Musieliśmy likwidować te zasieki, zwijać druty i składać 

na jedno miejsce. Ci młodzi Kiemcy chodzili za nami i cały 

czas tłukli nas kolbami. Zauważyli to marynarze ze statku 

Schelswieg Holstein, tego, k tć ry  bombardował Westerplatte, 

gdyż dochodziliśmy jakieś piętnaście- trzydzieści metrów 

od statku. Po dwóch - trzech dniach naszego tam pobytu - 

zeszli oni ze statku, wjechali samochodami, zabronili tłuc 

kolbami, natomiast dali kabel, cięty po kilka,kilkanaście

metrów. Było to niesamowite. - - - - - --- - - - - - - - -

Jeść też nie dawali, było tylko to,czego nasi koł

nierze nie zdążyli zjeść. Z prawej strony Wisły był rozbi

ty bunkier, gdzie było jeszcze parę beczek kapusty,którą 

Polacy zakisili.Ratowało nas także to,że w łóżkach znajdo

waliśmy spleśniały chleb,puszki i wogóle jakieś pożywienie. 

Wyżywieniem więc było tylko to co znaleźliśmy po naszych ko

legach i to co mogliśmy zdobyć z ogrodu - bo był tam duży 

ogród.daturalnie nie wszyscy mogli dostać się do tep,o ogrodu 

Wymagało to dużej odwagi, aby wieczorem, po ciemku tam się 

dostać. - -- -- - - —  - - - —- - - - -  -  - -- -- --
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Na Westerplatte wszystko było porozbijane, za wyjątkiem 
jedynego pomieszczenie - kuchni na dole, tem gdzie były 
koszary - był tam nietknięty orzeł polski.Spaliśmy w roz
bitym bunkrze, gdzie, jak padał deszcz, to lało się na nas. 
Pamiętam, że był tam malutki pomiiilcPlłsudskiego,tak rozbi
ty, że została tylko czapka maciejówka. W rozbityeh łóżkach, 
pod słomą znajdowaliśmy sporo broni. Ja sam znalazłem pięk
ny, obkładany browning - wyrzuciłem go,bo comiałem z nim 
robić, czy komu oddaó ? Szukało się tylko chleba,bo prze
cież po paru dniach pobytu tara,głód tak dokuczył,że chociaż 
kraść nie chcieliśmy,to jednak się szło.3yło tam paru Kaszu
bów, którzy gotowali. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na Westerplatte była piękna kaplica, wybrali jedne
go człowieka nazwiskiem Stuwe, dali mu krzyż 1 cały dzień z 
nim chodził. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kazano nam przesunąć kilka rozbitych cystern od 
benzyny, poza tera uprzątnęliśmy gruzy i kamienie,które prze- 
noclllśmy na jedną kupę, sprzątaliśmy też zasieki - około
dwustu metrów. - - - - - - - - - - - -  --  - - - - - - - -

Trzy dni trzymali nas nad morzem, bo miała przy
jechać wizytacja - nie przyjechali wtedy, natomiast gdy przy
jechali byliśmy rozproszeni po całym Westerplatte. Patrzymy 
przyjeżdżają samochody. Przeszli obok nas,tak że byłem dos
łownie o nie cały metr od Odrlnga i jego widziałem, Hitlera-

fnie.Myśmy w tyra czasie robili porządki. - - - - - - - - - -
Wszyscy myśleliśmy, że jak skończymy to Westerplatte,to nas 
puszczą - tak nara przecież obiecywali.Było nam naprawdę bar-

* *

dzo ciężko.Po całości uporządkowania Westrerplatte zabrali 
nas częściowo do Nowego Portu, przemundurowali,samochodami 
dowieźli do kolejki,którą zaiweziono nas do bambrów. Ja byłem
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w Lindenau, dzsiaj nazywa się Lipom i tak się dslwnio zło
żyło, że po wojnie w ramach "miasto pomaga wsi" byłam po
raz drugi w tej samej wsi u tego samego gospodarza, - - - - 
Pamiętam, że razem ze mną był Jan Petke, był on cały czas 
na Westerplatte, potem w Stutthofie, ale nie do końca. - 
Pilnowali nas es-aani - nosili wtedy czarne mundury a czer
woną opaską i swastyką na rękawle.Później, w 1942 roku ta
kie mundury nosili Ukraińcy, a 35 przemundurówano podobnie 
jak wojsko, z tą różnicą, że wojsko nosiło swastykę na pisw-
siach, a SS na ręka iwa* — --

Pamiętam kilku Kaszubów,którzy dostali się se raną 
do Lindenau, do gospodarza. Poszło nas tam dwadzieścia osób, 
dziesięciu Kaszubów i dziesięciu naszych.Kaszub,to też prze
cież jest Polak, ale nas tak podzielili - grupę Kaszubów dali 
na inne pola, nas na inne. Był tam Tabacsyńskl,który miesz
ka do & iś w Gdyni, chociaż ja go teraz nie widuję^Zrobill 
nam straszną przykrość, bo był taki wachman, nazywany Szyling.
Ten gospodarz dawał jiam po trzy marki dziennie,chociaż wie

dział, że my jesteśmy więźniami, ale nie wiedział,że nam się 
nic nie należy. Po dw$ch tygodniach tej pracy dawał nam to 
pieniądze, chciał je potem zcią@iąó, ale przecież myśmy od
razu je wydawali na chleb. Były też odwiedziny - oddawaliśmy 
więc też te pieniądze.Ja wtedy zachorowałem na żołądek. U te
go gospodarza było wojsko, przywieźli 1 dali ml oni jakieś 
lekarstwo, po którym, po paru dniach wydobrzałem. Jeść dawa
li nam bardzo źle, zupa - to była tylko woda i groch.- - - - 

U bambra przebyliśmy sześć tygodni i wtedy obiecali 
że tylko zawiozą nas do Neufarwaaser /Nowego Portu/ 1 zaraz 
pójdziemy do domu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W Nowym Porcie popakowali na samochody ile wlazło, 
był wtedy Mathesius, Neubauer,główny budowniczy komendantury
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i przeładowali nas na kolejką wąskotorową, przewi€ll przez 
Wisłę - i do Stutthofu.?© było przed lwiętami - około 
20 grudnia 1939 roku. Grupa nasza liczyła chyba 120 osób.
W Stutthofle nie było wtedy jeszcze ani jednego baraku, 
stał drewniany, jednopiętrowy dom starców.Budowali wtedy 
to piorwsze baraki, w których potem mieszkały kobiety - po 
lewej stronie od bramy.Stały już wtedy ściany, ale ani okien 
ani dachu nie było. Gospodarzył Leising,Szmydkowski i Milen*.

Jak przyjechaliśmy, to było w Stutthofle może eto 
osób, może nieco więcej. Obiady gotowali pod szopą, na du
żym kiblu był taki drąfe żelazny, bo dachu tara nie było.
Dachy położyli bardzo prędko, dosłownie w kilka dni. - - - 
Były tam również ustępy, a których początkowo wybierali 
motopompą, a później kazano to wszystko robió księżom. - - 
Po jakimś tygodniu czasu dach główny był położony, ale okien 
nie było jeszcze.Zlmno było niesamowicie.-

Wszyscy musieliśmy chodzió do lasu,ścinać drzewa 
i wozió na tartak do Krauzego do Stutthofu.Był wtedy Krau
se i Janson. Tartek szedł dzień 1 noc, przeclerali&ay tam 
drzewo 1 woziło eie spowrotem.Pr acowa1i tam więźniowie,ja
ko transport - byli też więźniowie.Pierwszy transport od
bywał się na pleoach osiemnastu - dwudziestu ludzi do jed
nej sosny. Przynosili ją do obozu, gdzie cięło się na kawał
ki metrowe - półtorametrowe, na to kładło się podwalinę 
kantówkę i podługę już składaną,gotową,zbitąmaturalnie z 
mokrego drzewa. Stopniowo budowało się lewą i prawą stronę.

Dostałem się w tym czasie na tartak do Krauzego.
Pracowali tam gdańszczanie, dostawało się lepsze jedzenie, 
gotowane kartofle i trzy bułki dziennie - każdy.Jeden z
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który tam pracował, a spał obok mnie we tej samej izbie, 
obok kantyny - zachorował.Poszedłem za niego.Krauze chciał 
zobaczyć czy ja się na tym znam, bo ci, którym kazano tam\ . r'V ' **sprac owad, zupełnie się na tartaku nie znali.Przychodził właś
ciciel - Krauze, mi był sołtysem w Stutthofi©.Przecieraliś
my drzewo tylko dla obozu. Zobaczyłem, że wszystko jest 41© 
ustawione, ustawiłem tak jak byó powinno.Zobaczył to Krausa 
i zapytał skąd jestem.Odpowiedziałem, że z Gdyni z Pagedu- 
Holafachmaim.Byłesi tara dwa dni. Komenderował nami Leising, 
dziesięciu szło do Langiego, dziesięciu do Krauzego. - - - 
Trzeciego dnia nie poszedłem, bo jako jedenasty iść nia mog
łem. Krauze przyszedł wieczorem do obozu i w czasie apelu za
pytał gdzie jest ten mały Holzfachmaa.Wtedy Łeising powiedział 
po polsku* że od tego dnia będę codziennie chodził do tarta- 
ku.Tam, jako kapo chodził nie gdańszczanin, ale jakiś inny 
bardzo paskudny człowiek, miody, trzydziostoparo letni,praw
dopodobnie stolarz - chyba Radke.-

Praca w tartaku - to była dla mnie wielka wygrana,bo 
można było Chleba wiejskiego przynieść. A przecież chodziło 
się na tartak dwa razy dziennie. To był styczeń - luty - ok
ropna zima. Własne buty już spadły nam z nóg, nosiliśmy drew
niane klumpy. Do takt a ku było 3 km. Przejście na obiad taa 1 
spowrotem - 6 kilometrów było w tych klumpach bardzo trednw.

Wtedy, gdy lagier Już jako tako zaczął się organizo
wać był Musolf, Kozłowski,który poszedł do Grenzdorfu, a nad
zór nad całością miał Peters i IV! i len z /Bomba/. - - - - - - -

Między późniejszym lagrem kobiecym, a barakami po 
drugiej stroni© były koryta, lta sztuble mieszkało około dwus
tu osób.Wychodziliśmy do mycia na pół ubrani, czy mył slę.czy 
nie - musiał stać pół nagi w szeregn.Myło się naraz dwudziestu
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po jednoj i drugiej stronie * reszta czekała«Milonz jak tylko 
coś się mu nie podobało bił zaraz batem po gołym ciele* na 
mrozie trzeba było stad i czekać aż reszta się umyje, - - - « 

Łager komendantem był już wtedy Fauli, ale on nie mie
szkał w obozie, dojeżdżał co kilka dni z Gdańska.Z Niemców 
byli wtedy Meier, Peters, Heiss, Leising, Smytkowski,Liedlte. 
Oni wszyscy mieszkali w wiosce za drogą. Leising mdwił słabo, 
ale mówił po polsku»Na starym obozie Leising wchodził jedny
mi drzwiami, Smytkowski drugimi, strasznie bili i zaganiali 
do roboty. Leising zmienił się dopiero w 1941 roku i widocz
nie dlatego nie awansował, był przez pięć lat Unterscharfttre- 
rom. Lutz też się zmienił, ale on potrafił jednak jeszcze 
przed samą ewakuacją w styczniu 1943 roku pobić starannie 
nas trzech starych więźniów - Zygmunta Kwapisza,Foterka i 
mnie. On zresztą "dorobił się** oberscharfttrera .Jeden Dullek 
wtedy uchronił się, bo poszedł spać do Kmiecika do entlau- 
sungu. - - - - - —

To władnie brat Kmiecika był ostatnim, którego po
chowano na Zaspie, bo gdy on umarł, to już krematorium szło,

*

ale Kmiodlk prosił, żeby go nie spalić tylko wywieźć na Zas
pę. I to był właśnie ten ostatni.A wogóle, to jeden jedyny 
doktór Mlrau był chowany jak człowiek, wszyscy inni byli wy
wożeni po kilku w jednej trumnie, potem wysypywali ich jak 
kartofle. Wywożono w blaszanych trumnach* Byłem na Zaspie 
dwa razy.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Potem palono.Jeśli rodzina zwróciła się o prochy,to 
wysyłali. Pamiętam rodzina Bojanowakich zwróciła się o pro
chy Bojanowekiego - stolarza z Oruni - posłali, ale przecież 
nie były to jego prochy. Przecież pppiołem wysypywali ulicę. 
Wogóle nie palono osbno zwłok, palono po pięciu - sześciu, 
obojętne kto to był Żydówki czy kto inny, potem popiół wy-241
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rzucano i jeśli rodzina prosiła o prochy, to brano z ogólnej 
kupki popiołu. Gdańszczanie uważali, że jeśli jest kremato
rium, to każdego palą oddzielnie i prochy można dostań* To 
nie była prawda. Pracowałam bardzo blisko i często tam cho
dziłem, toteż widziałem co eią dziej®.Pracujący w krematorium 
dostawali spirytus - palili bez przerwy dzień i noc,ostatnio 
krematorium już nie nadążało, to palili zwłoki na stosie ko
ło nowego obozu.Teci palono po kilkaset osób na raz.- - - - - 

Od nas z Gdyni wyszło ponad dziesięó tysięcy, a wró
ciło tylko 53 - starych nunerów, bardzo mało.- - - - - - - -

Potem byłem wywieziony do ;.iackau« Mam nawet stamtąd 
zdjęcie, jest tam Waniorek»Raganowics, bosman Pisarczyk s 
Gdyni.uieliśmy wtedy polskie mundury wojskowe i czapki po - 
licji granatowej, tylko bez daszków..,' 1942 roku w maju pow
róciłem znowu do obozu a Mackau. - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 

Miałem takie zdaraenie - żona moja mieszkała w Gdy
ni na ulicy Sienkiewicza w tym samym domu, gdzie mieścił się 
Związek Ukraiński, a że ja pochodzę a Małopolski /Tarnopol/ 
poradzili jej, aby zrobiła podanie do Związku Ukraińskiego 
i wtedy ranie zwolnią,Ułatwili jej arobienie odpisu metryki 
z Tarnopole i przesłali to do obozu w odpisie po rosyjsku 
i po niemiecku. Jak dostałem te papiery, to pokazałem je Ed
kowi kamińskiemu, który pracował w Wagelkolonie - to był bar
dzo rozsądny człowiek. On czytał nam gazetki. Jak mu to poka
załem to on powiedział “coś ty głupi - nie podpisuj tego **
No więc nie podpisałem i wcale nie pokazałem. Po dwóch tygod
niach żona przysłała drugie pismo, ale tym razem już nie do 
mnie, a do komendantury. Wtedy wezwano mnie do komendantury 
i zapytali dlaczego tego nie podpisałem, że jeśli podpiszę 
to anie wypuszczą,Poszedłem wtedy do baraku naprzeciw kuchni
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do tej kantyny. Tam był nogajski i Sikorski,przyszedł Siogcl 
i Jeszcze inny, sdaje się Meler - Bocian i dali mi pismo 
żony, abym to podpisał - nie chciałem, mówiąc,że przyszed - 
łem tu Polakiem i Polakiem chcę wyjść - to wtedy przy Nogajs
kim i Sikorskim strasznie mnie zbili, Hogajski na m szynie 
na tym samym liście napisał, że odmalrism podpisu, nie chcę 
podpisać i to wyszło do Bydgoszczy, Wtedy u nas w obozie Już 
saczęli urzędować Ukraińcy, W kilka tygodni po tym dostałem 
od żony wiadomość, że byli u niej 1 powiedzieli, żeby nie ro-

- v  i * -

biła żadnych starań, bo mi może tylko tym zaszkodzić, 
X X X

Ja byłem kilkakrotnie przesłuchiwany w sądzie 1 po
wiedziałem, że byłem przez trzy lata kapo. Zdziwili się,
o tym nćwię, więc wytłumaczyłem co to był kapo. Prawcież r?y 
staraliśmy się o to, bo im więcej Folakćw było kapo, tym 
więcej Polaków było przy życiu. Kie każdy kapo musiał mor
dować, zabijać. Jeden drugiego wciągał,gdzie było lżej. Ja

•

byłem na Holzplatzu i miałem trzydziestu paru ludzi.Arbelts- 
dienst kierował więćniów do pracy,Jeśli widzieliśmy,ż© któ
ryś z kolegów gdzieś w komandzie podpadł to szło się do Lesz
ka Zdrój etfskiego, esy Franko Herbera 1 zapotrzebował o się do 
mnie. Po dwóch - trzech tygodniach taki więzień pzedł do In
nej pracy. Ale przecież z najgorszych komand jak naprzykład 
waldkolona czy przy kopaniu rowów tak awyczajnie nie mógł się 
wydostać, trzeba go było zapotrzebować do innego komanda. - 
Jeśli dostał się do mnie, to przecież pracował w suchym, nikt 
go nie bił - tylko musiał robić, żeby go wachman nie złapał. 
Ja miałem naprzykład Rosjanina Piotra Bochomana, ile razy jak 
przyszedł Eichler czy Siegel to musiałem udawać, że mu dałem 
w mordę, bo zaraz sa-mani widzieli, że Bochman siedzi, a on
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aiał flegjaonę, Ale przecież ai nie zależało toby robota 
szła, zalegało mi tylko aby ladzie tyli. Dostawałem Jed
nak zlecenia i jako tako praca musiała iść. Była szopa* w 

której stał trociniak, pod azopą zrobiliśmy piwnicę, tam 

były kartofle zasypane piaskiem i głodni mogli piec kartof
le* Taki nó. przykład Władek kiturko jeszcze teraz był kilko 
razy u ani# dziękując za te kartofle,

Kapea był Mach* był Zagmu&t Kwapisz, Kitkowski Ju

lek w malarni - dlatego dzid jot musi zginąó przekonanie* 

że jak kto był kapea* to był 3zują, bo ay będąc kapo stara

liśmy się aby inni mogli przetrzymać,- - - - - - - - - - -

Byli różni, bo byli i Niemcy zieloni - ale nie moA— 

aa nazwy "kapo” utożsamiać s bandytą,mordercą, ałoczyiieą, 

ba jak wszędzie, tak i w obozie 1 aa funkcjach byli róftnl 
ludzie* Szczególnie jeśli chodzi o funkcje rzemieślnicze, 

to przewftnie byli Polacy, którzy pomagali drugim*—  • - - •

UŁ&4/eław

Zebranie relacji i 
Odtworzenie

!\v 
Krystyna
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inż* W a c ł a w  L e w  a n d o w a k i

były więzieiS Obozu Stutthof

nr 6*700
zanieształy przed sojrtą w Gd araku
otacniet Sopot uł *C uri©-S teło da *« iclo j 13

\

i iarwszy okres w obozie Btatthof
atsssssa a fffiffssŁ a tssss isscsss ia tE srsa tsrss is tss .sK stsa

Dnia 1 wraedaia 1939 roku obudalł jacie o goda 4,45 
raco huk artylerii n« Westerplatte. Mieaskałem w ówezae 

przy ulicy Schmidegasse 20, Był en sen - tonę wysłałem up

rzednio do »ilna*?o włączeniu radia a radiostacji Warszawa
.V . -

nie mogłem się dowiedzieć co się dzieją, a radiostacja gdań

ska nadawała apel do Kaazubów i Gdańszczan - Kierasów aby 

normalnie podjęli pracę.Ubrałem się i zapakowałem paczkę 3 

śniadaniem - dla zachowania pozorów* że niby udaję si{ też 
do pracy i poszedłem na sąsiednią ulicę - Korzenną,przyktó- 
rej mieszkali mol koledsy - dowiedzieć ai# co w tej aytwacji 
robić* Zastałem ich, jak mi oświadczyli, w oczekiwaniu na 

aresatowanie.Bjli to koledzy z PKP i częściowo ze studiów

Ponieważ nie odpowiadała mi atmosfera oczekiwania na araaa-
• '■ J f
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towar.la zostawiłem ich 1 pojechałem do rzenzcza- do Rodzi- 

ców.Ojca zastałem też ubranego i przygotowanego,ae lado 

chwila przyjdzie po niego gestapo^iatk* - naturalnie we łzach 
Ojciec xn<3j poprzednio pracował w hotelarstwie, a ostatnio 

był pracownikiem koej owym. Zarówno ojciec jak i ja mieliśmy 

obywatelstwo dolnego Hlaata Gdańska.Ja urodziłora się w Gdańs
ku, ojciec na dziesięć bodajże lat przed moim urodzeniem- już 

tu mieszkał*

X X  X

Ojciec został początkowo aresztowany, później zwol

niono go i pracował dalej.Potem został wysiedlony do obosst 

przesiedleńców w Bydgoszczy, stamtąd do Potulie,które ja  

skądinnąd przygotowywałaś dla tych przesiedledców.Z Potulie 

zabrano go na roboty przymusowe, a w końcu pracował jako 

więzień w obozie we Wrzeszczu.Odwiedzałea go tam jeszcze w 

roku 1944, ponieważ tan obóz zaopatrywał rówhież bataliony
*

SS, które były w Ctutthofie.Skorzystałea z okazji i możliwoś

ci jakie miałem i pojechałem ciężarówką po uzupełnienie^ - 

mundurowe dla S: .  Przy okazji spotkałam alf a ojcem,który

tu pracował jako magazynier. ----- - —  - - - - -

X X X

Pociągiem wróciłem od Rodziców do Gdańska .Pociąg plano

wo aiał jechać do Tczewa,przypuszczałem, że w Pszczółka b 

gdzie kończył sit teren Wolnego Miasta Gdańska będę mógł 
uciec i przedrzeć się do Tczewa, a tya samym być już w krają.

% Gdańsku zatrą? mano pociąg i kazano wszystkim wy*

21*»- 2 r

247



«iąćć*Frzy okazywaniu biletów aostałam zatrzymany i aresz
towany z powodu traku "odpowiednio;}n legitymacji,bo po 
okazaniu dowodu - paszportu władciwie, zażądano odesraie 
legitymacji - pokazałem legitymację PKP aamiast spodsie-anej 
przez nich NSDAP. Polic Jan w c aa m y m  mundurze zaprowadził 
mnie pod ścianę w halu dworcowym, kazał tan stad i czekać*
Po powttym czasie dołączono wielu innych, których aresztowa
no w tan sam sposób* Było nas około dwudziestu pięciu osób 
w tym kilka kobiet* fiok aresztowanych dwadzieścia do pięć
dziesiąt lat, Steattąd przewieźli nas ciężarówką do Viotoria

\£ cii ula, wyładowali na chodniku i kazali wejść w bramę bu - 
dynku szkolnego*Tunel korytarza był bardzo ciasny .Cała gru
pa obstawiona była ss-m&naml uzbrojonymi w karabiny a nasa
dzonymi bagnetami* Rozglądało® się, którędy uciec, ale nie 
widziałem żadnej możliwodci*W każdym razie zahamowałem tro
szeczkę wejście do tunelu•J& tylko weszki tam pirwsi to 
aaraz zaczęły się krzyki i Jęki, bo wzdłuż obu ścian tego 
tunelu stali ss-mani z pałkami i bykowcami i bili gdziepo- 
padło*Orupę tę przepędzili dwoma upadkami z kopaniom - dzia
ły się tam niesamowite, dantejski© rzeczy* Ja nie bardzo 
chciałem wejćć dobrowolnie, ale nie było Innego wyjęcia* - 
Mając dwadzieścia trzy leta urządziłem taką "stumatrówleę " 
Jak chyba nigdy w życiu- jako£ więc umknąłem prawie wszyst
kim ss-s»nom, dopiero aa końcu ktdryi musiał mnie trącić 
bagnetem, bo miałem rozcięte spodnie i rozdarte doić głębo
ko udo.Zauważyłem to dopiero Jak wybiegłem na podwórasyb&ło 
to ebsołutnie beabolesne*Nerwy głuszyły ból* - - - - - - -

Tam uformowała się Już kolejka do rewizjii osobistej 
Podcsas tej r^wiaji kazali wyjmowaó wszystko a kieszeni i 
teczek*Po tej rewizji zostawiali tylko pięćdziesiąt guldiaów 
każdemu* Poprzedniego dnia waiąłem pensję i miałem przy
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sobl« około czterystu pięćdziesięciu guldenów* - - - - - -

Spyt*łon człowieka, który stał aa raną czy aa pieniądze, od

powiedział, że nie ma* Bałam ma więc sto guldenów mówiąc, 

że 1 tak pięćdziesiąt rsu odbiorą, ale pięćdziesiąt zosta - 

n ie , a te napewno się przydadzą, a wolę przecież dać Jean 

niż tya sztabom* Ale 1 tak dużo mi zebrali - zostawi11 tylko 

pięćdziesiąt guldenów 1 dni^danie, które miałem w teczce • 

Zabrali mi również plany, które miałem se sobą* Wszystko rzu

cali do odpowiednich koszy* - - - - - - - - - - - -  - - -

Potom porozstawiali nas w odstępach półmetrowych 

twarzą do dc lany 1 staliśmy tak od godziny ósmej, może ós- 

mej trzydzieści de popułudaie*Po południu przyszedł Pauli, 

późniejszy komendant tego pierwszego obozu. wtedy Sturm- 

banhfhrerem Sc /  cztery gwiazdki/* 3podród arssztolanych 

wyłapywał i tworzył grupy specjalistyczne - s&csął bodajże 

od cieśli, uurerzy, dekarzy, malarzy - wszystkie zawody zwią

zane z budownicteem.i.ie zgłosiłem się do żadnego s tych zawo

dów, które wywoływał, e które mogłyby ml odpowiadać - za - 

csąłem się niepokoić, że nic trafię potem na m v?ód,który bę

dzie mi odpowiadał* bolałem z  całą pewnością pójdć do pracy 

jak siedzieć w tej Tlktorla Schnie, gnić 1 nie wiadomo na 

co czekać* Iść natomiast do pracy której nie znałem,która 

nie była związana z moim zawodem *  znaczyło narażać się na 

bardzo poważne trudnodci* Zaczął wywoływać już zawody, e 

których nie miałem pojęcia *  fryzjerzy, krawcy, szewcy * * • •  

Sauważył moje wahanie 1 spytał czego chcę*?owiedzi3łea,że 

Jestem taki ba umaj ster, czy co5 takiego , wtedy dołączył mnie 

do jakiejŚ grupy ciesielskiej* - - - - - - - - - - -  —  - -

Xoe spędziliby  w sali gimnastycznej na odrobinie 

8łomy*Kle dali sam tego dala jeść, a następnego uraczono nas 

JakąĆ czarniawą zupą wybitnie niesmaczną, ja nie jadłem -

1 2  fc
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zresztą nie byłam głodny. Sie puszczali nas do ubikacji - 
załatwiać się więc było trzeba aa tejże sali gianastycs oj 

w miarę możliwości dyskr tnie. - - - - - - - - - - - -  - -
Przy drzwiach sali stał ss*man* starszy, może pięćdziesięcio
letni - zresztą przeważali tam starsi ludzie.Ten miał wyg- 

ląd takiego dobrodusznego mieszczucha. Spytałem go osy aoż- 

aa wyjść do sklepiku i cośkolwiek kupić.Oczywiście wychodzić 

ale wolno było, ale spytał mnie czego choę#Powiedzlałem*że 

cokolwiek* może być cz@kolada.Mo debrze,ile te -o ma być ? - 

dałem te pięćdziesiąt guldenów 1 powiedziałem, że sa wnaystko. 

Zawałoał innego aa-mana, tamten poszedł 1 przyniósł olbrzy

mie naręcze tej czekolady.Taka czekolada kosztowała sześć* 

dziesiąt esy dziewięćdziesiąt fenigów.Zjadłem Jedną czy dwie 

tabliczki* zostawiłem chyba pięć - resztę rozdałem odrazu, 
bo było tam trochę dzieci. - - - -

Następnego dnia - 2 września 1959 roku o godzinie 

10-tej czy 11-teJ załadowali te grupy zawodowe do pięknych
■ tfTl. "y *

miejskich autobusów i wywieźli do Stutthofu.Drzwi autobusów 

zablokowane były eskortą.Uprzednio była jeszczenupolitycznła

jąc a" przemowa, że jesteśmy polskie śwlnia*że należałaby 

nas właściwie wyniszczyć, że zdradziecko napadliśmy na Niem

cy, że jeśli jednak będziemy dobrze pracować*to oni będą 

się z nami dobrze obchodzić bo cenią pracę itd itp./ywiedll%
nas bez słowa dokąd, po co, a jakim celu - wiedzieliśmy tyl

ko* że do roboty. - -- -- -- —  - - - - - - - - - - -

3£ z nami Leon Saaulski, nie było saŚ w ogółe księży* 

Ponowną rewizję przechodziliśmy przed budynkiem 

Alterschelmu - donu starców w stutthofie.Był to drewniany 

parterowy budynek podobny kształtem do zbudowanego później 

na jego miejscu budynku komendant tory. Byli tam starcy oboj

ga piel* staruszkowie siedemdziesięcioletni ledwo mogący 

mówić* a przecież jak nas przywieziono wykrzykiwali "daj -
250
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cie tyra Polakom, bijcie tych Polakdw*** Pilniej ich wysied
lono esy przesiedlono, a ten budynek roasbrano* - - - - - 

Ustawiono nas dwójkami i wprowadzono do obozu.Plac 
osiemdziesiąt na sto dwadziedci* metrów, ten pierwszy plac, 
ogrodzony był kolcaastym drutem, podwójnym i aa siekani ale 
bez podłączenia prądu elektrycznego* tfiot strażniczych nie 
było* Tam gdzie stoi lewy barak przy wejściu był wstawiony 
te raczek kuchenny* roza tym były okrągłe namioty a j erdnyrc 
słupem e środku*Było nas w takim namiocie dwudziestu do trzy
dziestu r Jak śledzi a beczce* Łóżek nie było* - - - - - - 
Jak przywieźli nas, to byli już tutaj więźniowie a Sohia- 
t ndu, było ich kilkunastu , raczej kryminali£cl,mieazkeli 
w jednym a tych namiotów* - - - - - - - - - - - - - -  —  -

Pierwszy posiłek doatalidmy wiedzorea.Podchodziło 
sią do tej kuchni s Jakimiś miseczkami czy menażkami9nsle- 
eało się c&o«hląs a potem jadło a raczej wypijało na jakiejd 
kupie cegieł czy gruzu, albo na jakimi pniaku*Łyżek chyba 
w ogół© ni® było w tym czasie* - - - - - - - - - - -  -— - -

Praca nie była wtedy prsdą w swoim « codzie•Polega
ła na karezunku lasów, pni i robotach zi dranych,* ̂ jrąb lasu 
odbywał się aa pierwotnym ogrodzeniem w kierunku na wioskę
- tan gdzie jest dclsza caę^d starego obazu - gdzie jest te
raz krematorium*Ten ogrodzony teren, gdzie teraz zaczyna Alę 
pierwsza brama był wykarcaowany* - - - - - - - - - - -  - -
Kiedy przyszliśmy do obozu spisywano jakieś personalia,była 
założona kartoteka* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obóz początkowo naeywali fis,mani Oywialgefangelager
- zdecydowanie obóz dla więiniów cywilnych*7ictoria, jak się

; _ Y
później dowiedziałem była też instytucją podlegającą wyłącz
nie siedemnastej czy sto dwudziestej siódmej SS-standarty t

251



7 123

1 do niej należało tak całkom ite zaopatrzenie jak i eksploa
tacja* "Upaństwowenie" nastąpiło 9 1942 roku, bodajże w mar
cu* - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najwyższy rangą był wtedy Pauli. Chodził w zielonym 
pubdurzę - nie widziałem go nigdy w czernya.Nie mieszkał na 

terenie obozu, przyjeżdżał c za.aro nawet raz na kilka dni* 
Zdaje się, źe urzędował raczej w dawnych koszrach emigracyj

nych « Nowym Porcie, ba taa była bardzo duże grupa więźniów* 

Ten też był teki punkt zbiorczy* 0 ty$, że był on komeniaatem 

obozu mieliśmy mgliste pojęcie nie zdając sobie wtedy jeszcze 

sprawy z tego* źo jest to obóz koncentracyjny*Z początku Pau

li  nie aieł zastępcy, a w każdym razie taki nie pokazywał 

się w obozie.Obsługa nie miała Jeszcze psów.Nagminne,normalne 

było w tym czasie bicie więźniów* * » - • • • • • • * » • - • « * *

W obozie, w id ku 1940 spotykałem ss-nanów,który h 

znałeż z ter enu Gdańska Między Innymi był teki untersturm- 

fflrer Methesius, który był Jednym z zastępców komendanta* 

Ojciec jego miał lokal w Oruni,który istnieje i teraz* Był 

to łekal, w którym Polonia Gdańska lubiła odbywać swoje zeb

rania, zabawy* Przy lokalu był park, ogródek raczej - to by

ło tu* przy toracj kolejowych* Z synem tego Matheslusa, ofi

cerem SS znell&ay się z widzenie, mówiliśmy tym samym singlem

- to znaczy i je znałem ten plett doutsch jakim na Oruni po
sługiwali elf endruei, żulley i chuligani, w rozmowie z nimi 

często korzystełem, bo to do nich jakod traf lało *£?oże z te

go wuględu wykazywał,ukrywaną zresztą,sympatię do mnie,może 

dletego, że byliśmy w jednym wieku* - - - - - - - -  —  - -

Peuli nie był gdaiiszczanineffi.Sądsę,że było tam 50 $  

przedwojennych gdańszczan - reszta pochodziła z Prus* - - - 

Rodowitym gdarfszc ran lnem, nie znającym języka polskiego był
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natomiast mój długoletni bezpośredni ozef,taki póćniejssv 
majster ciesielski - Keubauer,któremu ja robiłem egzamin 

majsterski, od którego nota bene najwięcej oberwałem.Był 
on pierwszym bauleitorem. Otto JJeubauer był unterscharftt - 
rerem - to jest takim młodszym sierżantem czy plutonowymi.

X X X
Przy karcztmku pracowałem chyba do korfc a 1959 roku 

a może nawet do wiosny 19 *C roku* Ha wiosnę 19*0 roku spro
wadzono z Zarządu Miejskiego a Gdsrfska geodetę,Przyzszedł

Vz teodolitem czy niwelatorem i potrzebował zgodnie z obowią
zującymi zasadami jakiegoś chłopaka, żeby mu łatę trzymał. 
Zaoferowałem się do trzymania tej łaty, bo to jest przyjem
ne zajęcie i przydzieli mnie do tego godety .Bardzo grzecz
nie & prawidłowo trzymałem tę łatę, robiłem to tek jak ja 
sobie życzyłem, żeby mi chłopcy trzymali łatę podczas moich 
praktyk. Zawołał mnie do siebie i spytał esy się na tym znam. 
Odparłem, źe troszeczkę.Spytał mnie czyrc jestem z zawodu,no, 
bauraajstrem.Kazał mi zrektyfikować i odczytać.Odczytałem . 
Strasznie się ucieszył, zostawił mi tę całą robotę i poszedł 
do knajpy.Kortcżyłem aa niego całą 17 "zabawę". Był to po pros
tu plan sytuacyjny jako podkał pod dalszo plany.Podkłady geo
dezyjne Stutthofa powstawały dopiero simą 19*0 roku.Ten geo
deta nazyweł się Schwartz czy Schultz - jakieś takie popular
ne niemieckie nazwisko. Te pomiary trwały dziesięć dni esy 
może dwa tygodnie i obejmowały w zasadzie teren całego stare
go obozu plus teren tego domu starców łącznia s przyległoćcia- 
rai aż do toni kolejowego i szosy. - - -  - -  - -  - -  - —  - -

W ten sposób dostałem się do klanu tych od lżejszych
\

robót.
Jak wyglądało projektowanie baraków ? - Neubauer wya-
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SMiilt t« barak będzie Mian a*tar4« szeroki, krokwie tlcia, 
ta klaazcza, warstwa dsak aa dachu, pad posadzką lagry na 
słupkach, bo grunt tu był niewytrzymały, takie metrowe słup
ki wkopywana w odstępie astr*. Takie zasady jak je nione na
zywali - doświadczalne. Poniekąd słuszne, ale bardzo ro rzut
ne, bo takie bale oo metr wkopywane - to masa drzewa, amało 
pożytku.Można to było znacznie ta icjj zrobi<5 słupkami - po
wiedzmy, ehośby ceglanymi,Chyba w połowie października powsta
ły ta pierwsze bloki - baraki, czyli jakieś cztery do sześ- 
ciu tygodni mieszkaliśmy w namiotach* - - - - - - - - - - -

Projektowanie odbywało się przwaźnie równorzędnie z 
budową* Tak aię zaczęło i taki system przetrwał do końca, 
£eubauer,cay którykolwiek a ss-manów mających coś do powie
dzenia przychodził i mówił do mnie ozy do Dychmanna, czy któ
regoś z kolegów, żq czeka atu, dwustu czy trzystu wlęśnlów 
z łopatami, że ma byó postawiony eiskler czy barak mieszkalny 
tyle i tyle metrów szeroki i wysoki, że "prędzej,żeby oni nie 
czekałl*,^tedy trzeba było biec i na wariata zupełnie dać ja
kieś zajęcie tym ludziom,bo mogła by byó masakra, gdyby się 
to wszystko nie ruszało, tym czasie drugi z nas zajmotAł się 
jakimś usankcjo»owaniam 1 unormowaniem tego co się już robiła 
musiał daó jakieś wytyczne jak robió i prowadzić,żeby coś z 
tego wyszło. Początkowo biure jaka takiego nie było.Pierwsze 
biuro już mieściło się w baraku*Pier<sssy raz dostałam raj s- 
brat do ręki, kiedy w baraku nie było jeszcze szyb w otworach 
okiennych..i całym biurze był początkowo rajsbret, dwie ekierki 
linijka i ołówek* - -

Początkowo byłem sam, potem przyszedł inż fiktor Eych- 
mana - Polak z Gdańska z łlady Portu i dróg wodnych*Dył to 
lądowiac straszy odemnie o jakieś dziosięó lat, studiował chy
ba gdzieś w Niemczech* Do Stutthofu dostał się za to, ża pro-
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cował w radzie portu, aczkolwiek nie "był abyt patriotycznie 
nastawiony, bo miał żonę ftlemkę i dwoją dorosłych dzieci, 
które po polaku nie mówiły. Przeżył Stutthof, mieszka teraz w 
Hamburr.u. Dychraann przysza it na samym początku, a do Baubluro 
prawie równocześnie za mną. Pote był jeszcze inż.Stanisław 
Haganowicz,zabrany a Helu, gdzie ostatnio robił fortyfikacja, 
ini. Bolesław seniorek * bardzo dobry statyk,był Iładek Oda- 
niec - technik budowlany,kt$ry został zamordowany w 19*5 roku* 
Raganowicz i *aniorek aieli obywatelstwo polskie^Dychmann, 
Odaniac i ja - byliśmy obywatelami gda.iskimi. - - - - - - - 

Był jeszcze inż.Bolesław Paprzycki - chyba od 19*3 ro
ku - to był naczelnik Gdańskiego Oddziału Dyrekcji Kolejowej - 
fisza na kolei* zresztą jeszcze po wojnie też.Umarł pół roku 
po wojnie przy biurku, przy pracy. - - - - - - -  - - - - -

Procentowo najwięcej przeżyło z 3aubiuro,bo był to 

rodzaj pracy raniej niszczący, ludzis tego zawodu byli potrzeb
ni, no i or^nizacja wewnętrzna ułatwiała przeżycie. - - - - - -

Numeracja zaczęła się w fcoitcu 1955 roku od obozu w Iło

wym Porcie. Jak przyjc-chułem do "tutthofu nia miałem żadnego 

numeru aż do kodca roku 195S«Dopiero wtedy po przsnumerowaniu 

wszystkich, którzy byli w obozie i koszarach emigracyjnych w 

Kowyra Porcie powstała ekipa ewidencyjna - to był zaczątek Poli- 

tlscheabteilung. numeracja w Stutthofie zaczęła się bodajże 

od aft. 6.000. Ja siałem nr 6.700. ica nakłuwania tylko z preanu- 
merowaniera w kartotece i z naszywką z drukowanym numerera - 

Miałem literę "P" w czerwonym trójkącie, aczkolwiek te oznacze

nia tai były późniejsze; początkowo były tylko biała naszywki 

z czarnym numerem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

**nie, odtworzenie"isanie ' - Krystyna Krzewska 256
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były więzień Obozu Stutthof
E** ol-ózo«QT £>07
»omieszkały praed w^&aą w Gda .sifitt
obecnie* Gdańsk ul*Elblą*ka
•̂ asródi asfe/sta o^isoh/ aw oacj 0&exy & aoa.taku

Zabrano ranie z Gdaśska 1 wy ze dnia 1959 rolna o go
dzinie 5*3G» może 6-tej. - 

Miesefcałiómy na dzisiejszej ulicy Korzennej na
przeciw retusze ster ocal emskiego .Cele nasza ulica zajęta by
łe samochodami niemiackirai.Zbieraliśmy się przedtem i mówi
ło się przecież źe nawet guzika ai® oddamy* 'Peres cz^kaliś- 
ey 00 będzie delej, myśleli Asy* tm nareszcie odetchniemy.

1 września o godzinie 5 ,15 słyszymy strzały i da
lekie detonacje, ̂ e trzech z Władkiem i Andrzejera,moimi brać
mi spaliśmy w jednym pokoju*Przyezła do nas matkę i zwróci
ła uwagę aa te detonacje, o których myśleliśmy początkowo, 
źe to burzaJstka jednak była pewna,źe to juź wojna rię ze- 
cżęła* Zaczęliśmy zastanawiać się co to bić ftlbraliśmy się 1 
patrzymy przez okno poprzez firanki, e tam juś Nieme- zacie
rają z uciechy ręce* “Folaken raus, Folaken kaput"**. — —
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Matka wysłała nas do kościoła św.Jóssfe do spowiadał i 
komunii ćwlętej, a potom "dziej się woła Boża*.Poszliś- 
ay„Stamtąd Już trudno się było wydostad, więc każdy osob- 
no, na własną rękę - jednak jekod dotarliśmy do domu, - 
Tam już nie zastaliśmy ani matki ani ojca - mieszkania 
splądrowane, puste# Młodsza rodzeństwo Stadka, :te£k , 
Piotra i Romana wysłaliśmy rzedtesa do Piaseczna do ciot
ki, bo powiedziano nam, że 3 on ta <5 mają tylko cl,którzy 
mogą broń nosić - reszta - to Jest maił 1 staray mili 
być wysłani gdzia się da* *

Byliśmy samknięcł jak w klatce, zewsząd otocze
ni * Dobijali się do nas, ale początkowo nie otwieraliś
my #Na fortepianie stało radio detektorowe na słuchaw-kł 
r. a stawiliśmy na Warszawę, a tu zamiast Warszawy usłysze
liśmy po kaszabsku, że się teraz zmieni wszystko,dawałaj 
Świnia kosztowała tyle a tyle, a teraz będzie inna c<ma. 
Pomyślałem sobie,że to nie Kaszubi mówią ale ktoś pod - 
stawiony# - - - -

Po chwili zaczęto się znowu dobijać, tym razem 
otworzyliśmy# Zabrali 
która mieściła się na ulicy Bednarskiej, tam jest obec
nie tylko jeden stary don 1 tablica# Zaprowadzili nas 
tam, byli z początku bardzo grzecznif częstowali nas pa
pierosami, odmówiliśmy wszyscy trsej# To nie podobało 
się Kłamcom, bo uważali, że jesteśmy wrogami 1 dlatego 
nic od alch wziąć ala chcemy# - - - - - - - - - - -  - -

Taa siedzieliśmy około jednej - dwóch godzin# 
Zebrano tam większą grupę Polaków z tej okolicy i za - 
wieśli nas na policję, która mieściła się naprzeciwko 
kościoła św#Józefa na ulicy ElAbietaśskiej -tam gdzie 
są teraz zakonnicy*- - - - - - - - - - - - - -  - - -

nas, zaprowadzili
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Przeładowano nas na inny samfcchód 1 za-.ieziono prosto do 
Victoria Schula.Przyjechałiśray około godainy S-tej po po
łudniu i o&razu dano nas "chrzest*. Akurat przechodził ja
kiś oddział, nie "/iera kto to był - zaczęli nas bid kolba
mi, do dzi 3 cmn pamiątkę, 3yłem ubrany w nowiutki sarni tur 
i nową koszulę, bo przedież nie wiedziałem na jak długo ma 
rai to stwrczyó, Byliśmy odrazu zbroczeni krwią - zaprowadzo
na nas na dziedziniec ITictaria r:chule, e tu ta’:i r^-nan - 
starszy,gruby - musiał widocznie nas znad, bo Jak mnie zo
baczył to powiedział **Mein Gfctt, was haben Sie auf tir ge- 
macht**, Opatrzył mnie, dał mi bandaż; popędzili nas dalej, 
Kiedy nas przywieziono byli już koledzy z Gedanii, z Ce
cylii, z gimnazjum, księża, był 7rycza, ks, Kon-oroński. - 
Oglądałem się szukając ojca. Zobaczyłem go dopiero pilniej* 
Dowiedziałem się potas, opowiad&ła mi matka, ze bralirodzi
ców z domu i jak mieli już nas, to matkę wypuścili, a ojca 
zatrzymali# Z ojcem spotkałem się na dziedzińcu Tiktoria 
Schule, ale nie mogliśmy już mówić, tylko przechodziliśmy 
obok siebie* — - -

W Vlctorie Schule działy się potworne rzeczy.Było 
tam bardzo dużo ludzi.Dzień i roc nie różniły się od cie
bie. Ha przykład stały iuże kadzi® z wodą i kto przechodził* 
a szczególnie kto był bardziej znany i zasłużony,większy 
działacz, to od razu do tej kadzi z wodą,,,* Albo tam od
ra zu wykańczali, albo jeszcze wyciągali. Już taraz tak bar
dzo dobrał tego nie pamiętam,Tak trwało chyba trzy d-nl ,
Po tych trzech dniach przyszedł Pauli, kazał wszystkich 
ustawić i * przemówił** do nas *'Thr rolnischef “chwei a,das 

4fea Sich hi er abspielt, de* $ i r &  tfa^zein Jahren keln 
bmbfttt c a j j-eh-htear nhgeaplelt hat.Ihr r*eit alle

unter melnefttyMacht unter mein^Ba.sWl," Po takiej przemowie260



naturalni# na nas wszystkich padł blady strach- jedli się 
tak zaczyna * to eo będzie dalej ? Pamiętam,był to bodaj- 
6# drugi dziań naszego tara pobytu - spędzili nas na drugi# 
piętro, ni# było słony, w ogóle niczego , spaliśmy na pod- 
łods#, przebudziłem się rano, ciekawy byłon oo się dzieje 
na dziedzińcu,wyglądaa - a taa wyk widzę naszych księży - 
między innymi księdza Rogaczewskiego, księdza Komorowskiego 
jak czyszczą dziedziniec. Pytam tych, którzy pilnowali, 
wypuszczali za własną potrzebą, dlaczego robią to księża, 
przecież ay to ao£#ay zrobid, Jesteśmy młodsi. He to tal 
odpowiedział, te*wy nie potrzebujecie, to muszą te polski# 
świni# robi <5, oni nam dodd krwi napsuliS - - - - - - - 

Stamtąd wzięli nas do gbura pad Orunię zdaje się 
do ai#j scowo£<Si Alt i)orf- mieszkał tam gospodar* Wasak#.
Tam nas zabrali do sprzątania, do jesiennych zbiorów, do 
kartofli, buraków itd. Tara był mój ojciec, brat - Andrzej 
i ja, Władka zabrali widocznie od razu do budowy Stutthofu, 
bo on był technikiem. Po kilku dniach ojca od t#go chłopa 
zwolnili, bo ojwloc miał wtsdy sześćdziesiąt czterylata i 
widocznie już ale podążał, więc zabrali go z powrotem. Ja 
z bratem zostałem.Parniętam, *e pilnował nas tam ss-raan Otto 
Reksin.To był człowiek bestia, on nas nie ruszył, al# tak 
nas maltretował, że baliśmy się go jak olania. Kiedyś przysz
ła aatka. Dowiedziała się, że ta jesteśmy wię# przyniosła 
nam trochę żywności.Cn brał poprośtu każdy kawałek cleba, 
marmoladę- szukał, badał czy ni# aa taa listu,grypsów, pil
ników cay jakichś narzędzi. - —

Toraz przypominam sobie,że najpierw byliśmy na Wester
platte, a potem dopiero zabrano nas na tę wieś do gospoda- 
rza*Tara t«ż działy się niesamowite rz#csy«^i#lijfety sprzą- 
tad Westerplatte. "Opiekunami"naszymi były młokoaa szesnas
to - osiemnasto letni# z Arbaltedlensu, znęcali się strasz-261



Ale, file rt szczególności nr,d ctaryrai*CBa<-;emi chcielidmy 
pomóc starszym, dostawaliśmy ssa to porządnie, sic i ten 
stary, któremu chciało się pomóc też był zbity* - * - - 

Kiedy pro?? a >5 z on o nas na esterplatte - 'lancy znę
cali się nad nami - pieli, rzucali kamienie, podchodzili do 
szeregi? 1 bili, kopali młodzież 1 kobiety, naśmiewali się, 
bo przecież nas Gdańszczan znali, była nas niewielka grupa 
Polaków* - -

Tam na Westerplatte poznałem Beyka, którego pamię
tam do dzisiaj, bo on przyszedł do mnie i nie wiem jakim 
sposobem skombinówał trochę zupy - był przy kuchni, czy sto
larzem, znał niemiecki dobrze i widocznie go potrzebowali, 
więc czasem udało mu się dostać trochę zupy czy chleba- 
dzielił się wióc z innymi • amiętsm, Se całe nasze poft wionie 
pochodziło z kuchni polskiej załogi na ^est®rplatte - po
mieszczenia tego na dole w komorach, gdzie był orzeł pols
ki, którego nie ruszył żaden odłamek* To urażaliśmy za ja
kiś symbol - —

Z Westerplatte pamiętam też Piotro*?cklego*rotem 
przyszedł wielki transport z Gdyni - też do sprzątania*
Był tam Jedynecki, którego poznałam jeszcze w roku 1933 esy 
193$•Spotkałem tam także jednego z biesiadników Aa klubie 
•ejej ku synka, kiedy opiewałem Are Maria*?o chyba był on*- - 
Spaliby * bunkrach rozbitych, na set nie dali nam słcay - 
spaliśmy wprost na podłodze - jak podał desz?z to prosto na 
nas*3iecaorem przy dużej odwadze chodziliśmy do ogrodu, aby 
zdobyó co£ do jedzenia* Myśleliśmy, że Jak skończymy sster- 
platte, to nas puszczą, ale przecież myćlelidmy takżo, że 
to jeszcze nie koniec, słyszeliśmy bombardowanie, zdawało 
nam się,że to nasi, każdy podnosił głowę 1 wyglądał "naszych"

5 - i n
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Gwiazdkę obchodziłem jeazczo w Kornym Porcie w koszarach*

Do Stutthofu przywieźli nas drugiego esy trzeciego stycz

nia, byłe to bardzo sroga zima* Jak przyjachaliśmy do obo- 

za, to już baraki były, wprawdzie jeszcze surowe - stały 

po prawej stronie*Myś chodziliśmy się aa zewnątrs*3yło tara 

koryto t taka rura a dziurkami, a których ledwo kapaławo- 

da* Tam ausieliday się myć* T oda momentalnie zamarzała, - 

orda był w granicach 13 - 20°* Wychodziliśmy się ray<5 do 

połowy nago - inaczej nie było wolno* Mieliśmy już w -edy 

numery, które dostaliśmy w Nowym Porcie* Początkowo miałem 

numer trzycyfrowy, ale tego jut nie pamiętam, przed wyjaz

dem do Stutthofu numerowali aas po raa drugi, wtedy doata- 

łrm numer 3«^0^* rchramka ma numer daiewięśaet a czynd ***

V Stutthofie pracowałem początkowa w fałdkołonie 

i wychodziłem do jednego la mbra*kf<5ry rSCaywał się Schmidt.

jc hodziła naa grupa dziesięciu* Sprzątaliśmy, piłowaliśmy 

drzewo i przez tego właśnie Schmidta rmogłem się skontktowaś 

a domem* On powiedział i *  Janek, schreib ein Brief ,ich  

werfeń diese^ Brief im n a  tern*1* Początkowo bałem się,ale po

tem pomyślałem, te traeba aprobować* Napisałem* Z rzeczy

wiści© po trzech dniach przyjechała moja siostra* V tam spo

sób miałem przez tego człowieka kontakt z d> mam* To był 

Kiemiec, ale tak dobry człowiek, spokojny, łagodny, £e dzi

wiłem aię, ża tacy ladzie są* Zanim jakoś rozejrzałem alf 

w Stutthofie, dostałem tam jakieś stanowisko - miałem tara 

wujka - to był morek, on był w Łtlauaungu kapara* On przed 

wo^ną pracował w Porcie w nowym Porcie, był działaczem ro- 

botciczym, pracował Jako dźwigowy, nic wykonał osegoś jak— 

mię należała, bo aię w n-wry adeaei aawat 'ln sa tu go ałaea-

l-l f «-- » • ‘44., hfi li—  i.*- 8 F I M * •"••••• odn i-i 1 aa
V/i>u-Ł1 ■ K. *  . _
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odeble* Pracowałera tara u niego, j.ub talon iiled kontakty ze 

szpitalom, nie paniftio ftszffisk s togo okresu, olo to by

ło przód 14 kwietnia 1940 roku* Da tę tę pamiętam, bo te da

ta śmierci mego ojca* Z rowiram miałom kontakty przez Jed

nego księdza, który byt flegrem. Mogłem tea chleb usmaż yó 

i opiekować aię ojcam, który zachorował na dyzftnterlę* - 

Ojciec leżał tam s moim szefem na jednym barłogu* To był 

Władysław Jaworski. Jak zobaczyłem tego człowieka, to nie 

mogłem uwierzyć, że to mój szef, tak okropnie był wychudzo

ny i zmieniony* Leżeli razom a moim ojcem. Ojciec przyszedł 

do Stutthofu wcześniej odemnie • - - -

Pamiętam, że 14 kwietnia o godzinie 5-tej rano przy

szedł do mnie ton ksiądz 1 powiedział "Janek, twój tatuś nie 

żyje** Pozwolili mnie 1 Andrzejowi id<5 do bramy za trumną* 

Władka w tym czasie nie było w Stutthofie- przenieśli go na 

inne komando* Od teamy wrócili nas s powrotem* Pochowali 

ojea na Zaspie* Tara gdzieś pod płotem* Kumor jest, gd, by- 

la ekshumacja - zgłaszałem, ale ojciec taa gdzie leżał - 

taa leży* Ale to już dziś jest nieistotne* Ojciec c owany 

był osobno, pojedynczo* Akt zejścia wypisany w Stutthofie 

moja ma tuła dostała • * • • •  - - -  -- - - - -
__ 9 ' ■ '

Ka początku 1940 roku wojskowi radzieccy mieli osob- 

ną 82 tubę. - - -

Sównież na początku 1940 roku utworzyliśmy w Stutt

hofie chgr, który prowadził Szopidski* Szoplśski już nie 

żyje* On pochodził z Kościerzyny* - -- -- - - - - - - -

Sył tam kx ąuartet - śpiewali Jędrzeje sykowio, Szoplśskl i 

je śpiewałem**** Ćwiczenia chóru odbywały się władni? na 

tej sztubie żołnierzy radzieckich, których tam wtedy mogło 

byó trzydziestu - czterdziestu* Oni mieli jakieś przywileje*
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Tak więc Już w 1940 roku śpiewaliśmy po polaka, polski® 

pieśni, * nawet kompozycje Szopińskiego. Pamiętam jasz
cza kilka słów z mojej partii •  to są * śniła ai się mat

ka soja, mazowieckie nasze pola” *••Tan utwór nazywałsdaje 

się Wspomnienie więźnla* - słyszałam tan utwór przez redfro 

po wojnie*Hapewno słowa się zachowały > bo Szopiński,któ- 

rago zaułem jaszcza przed wojną s konserwatorium polskie

go, po wojnie wyk omywał Jakiś swój utwór s zespołom radia 

wrocławskiego czy poznańskiego, be był kierownikiem roz

głośni wrocławskiej i prac owił te& w rozgłośni) poznańskiej*

M * f t  sabral* od(ullw.
Odtworzenie i maszynopisanie
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F r a n c i s z e k  E k i e r k a
były więzień obozu koncentracyjnego stutthof
numer otokowy*zapomniany
przebywał w obozie od 2 trześnia do grudnia 1939 r• 
zavód : szewc
zamieszkały przód wojną w Gdańsku 
obecnie Gd&t sk ulcLeethowena

Lazywam aię Franciszek ekierka* Urouzosy jestem w 
„iikowie w lb90 ioku. Jo Gdańska przyjechałem w 2$%$ roku i 
tu się ożeniłem. Założyłem warsztat szewski na Oruni w roku 
1914. J czasie pierwszej wojny i zaraz po wojnie pracowałem 
na Qrunit a potem przeniosłem się do Gdu ska na becną ulicę 
/ysont potem na ulicę ochissel^aa^ /nic wiem juk się teraz 
nazywa/, gdzie miałem warsztat i sklep aż do chwili9 kiedy 
mnie 1- o .Trześnia o jociz. 7**«j rauo aresztowali. »tali już 
przed 7—mą koło mes o okna. Tam stało ich trzech czy czterech 
między nimi był Gutrian* sz ewc - to był ten, przez którego 
anie aresztowali* On był członkiem partii hitlerowskiej, a
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ja należałem do polak lego związku i dlatego anie aresztowa
li* Ten Gut san jeszcze dziś mieszka we Jrzeszczu* „tedy - 
1- x> września jeazczc nie zdążyłem się ubrać, jak żona zo
baczyła Gufcaana, który stał z jednya i jednym oA- 
r^reE. i.o i zaraz weszli do kuchni i anie zabrali, potem 
poszli do sklepu i taa zabrali cały towar* Z domu poprowa
dzili anie na piechtę do '/ictoria achule* ,.;aa było już pełz
no iolaków* Zaraz zaczęli bić* Z te jo wstrząsu byłem czysto 
ślepy - nikoyo nie x*>znawałen« Lyliśay we Victoria ócinile 
cłtyba do godziny 4~ej i wbedy nas zabrali na ochisotang*- 
I iii nas, vr> akow&li do cel i taa byliśmy całą noc* .< celi 
było pełno, jeden na drugim leżał i tych cel było wiele peł
nych* Z rana przyszli nos budzić, ale ayśay i tak nie spali* 
Zaraz sprowadzili nas na dół i taa były trzy saooclłody, du
że samochody 1 do nich nas zapakowano* H u  nas tam było - 
to ja nie mogę powiedzieć, ale było tak ciasno, że nie moż- 
na się było obrócić w tych same diodach* Ja jeciiałem blisko 
plandeki, była taka dziurka, patrzy łea na budynki, to widzia
łem że jechaliśmy przez Lang^aase /teraz nazywa się Długa/ 
i później prostu do promu 1 taa samochód wjechał na prom i 
to już prędko był Stutthof* Ale my nie wiedzieliśmy dokąd 
cas wiozą* Dopiero jak zatryaali, to była gdzieś godzina A 
dwunasta, noże później trochę, podnieśli plandekę - patrzę 
stoimy w lesie* lo, syślę to już koniec* Fyśleliśay że nas 
zaraz rozstrzelają, ale nas wyładowali i na drogę z szosy*
Ta droga s z ła  tro szk ę  na d ó ł.  Taa ju ż  b y ła  brama, i  p ło t  z 

drutów kole zastych* Te d ru ty  b y ły  ty liso  ta k  jKoato  i  za raz 

drugiego dnia kazali nam te  d ru ty  p rz e p la ta ć  w drugą stronę  

też drut en kolczastym * A le  ja k  ay po: zy je ch a liśm y  to  ju ż  t e -  

250 dnia do robo ty  nie poszliśm y* D a li nam troeJaę je d ze n ia  -  

taką sodę* Jpalisay pod p landeką, pod nam iot «a* Ty ca n&uio—

-  2 -  IW .
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tów tara dużo nie było - chyba 8 do 10* i, aulo ty były okrąg
łe, w środku była taka sztanga, jak ayśmy się położyli, to 
kolo tej cztangi tyła cała kupa nóg* .7 nocy nogi bolały 9 wy- 
suwałem je na wierzch, ale po krótkim czasie znowu były aa 
spodzie i znovm aię budziłem* i tym namiocie było przynaj- 
ssniej 20 ludzi* ,v si socbodzie to ja nikogo nie poznałem, a 
w obozie podzielili aas aa grupy i jedna grupa do drugiej 
nie mgła się zbliżyć bo zaraz bili* Zaraz pierwszego dnia 
aso liczyli9 zabrali wszytko precz, dokumenty i wszystko9 

co nieliśssy t marynarkę, czapkę, pieniądze9 wszystko co mia
łem w kieszeniach* iieniąuze wzięli do biura i jak mnie po
tem wypuścili to je odebrałem* i-«a drugi dzie. ustawili nas 
w szeregu i rozsyłali do roboty* Ja poazedłem uo plecenia 
drutów* Las tam tyło 6 czy 7-oiu* Jak sy przyszli do gtutt- 
hofu to tyli już tam z więzienia takie pijaki było ich 7-miu 
czy 9-ciu - tyle ja zauważyłem* Jeanego z nich znałem, bo 
on kiedyś u mnie pracował, ale niedługi czas, bo to był pi
jaczyna, nawet nie parnię tau już jak się nazywał* i arę tygod
ni przed wojną odszedł odemnie i potem wzięli go do więzie
nia* Ko i ja go w tym stutthofie zobaczyłem, rozmawiałem z 
nim ale tylko parę słów jak szliśmy do ustępu, bo na nas pa
trzyli i nie wolno było stać i rozmawiać* On tam był przy 
mnie pewno 3 albo 4 dni i od tego czasu ja już go nie widzia
łem. Pletliśmy te druty kilka dni, podzieleni byliśmy na 2 

grupy* Jedna zaczęła pleść z jednej a druga grupa z drugiej 
strony - spotkaliśmy się w środku* Jak pizyszUśay do <dtutt— 
hofu to baraki były już rozpoczęte, były cłyba zrobione już 
fundamenty, zdaje się że nawet coś tam już stało* ^otem zro
bili jeszcze drugi, taki m ł y  płot z drutów kolczastych od 
strony obozu* Ten duży na zewnątrz to był jakieś 2 uo m* 
wysoki, a ten drugi miał takie poplecione druty*-------  -

-  5 -
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Lyło wtedy pewno dziesięciu do piętnastu g*>-miunów, tych któ- 
rych widzieliśmy* ale lak ile ich tam jeszcze by ław budynku 
to ty nie wiedzieliśmy* oni ao-jlJ. być tam gdzie był ten doa 
Łtrców, ale i tych starców to ja te i nie w ia ziałem* - - - -

iO zrobieniu tego płotu posłano sani© do czyszczenia 
placu* Lyły też dnie* że nic nie robiliśmy, czasem skrobaliś* 
my iKirboile do kuchni* kuchni był jeden kucharz - to był 
I.iemiec, a jego zona tyła 2ydóv&& - jego znałem ale nazv«iaku 
nie pamiętam* iotem robiłem przy karczowaniu drzew. I o i za
chorowałem, oprócz mnie byli inni chorzy - razem było nas 
chorych 9-ciu chłopa# I ie było ./tedy w obozie żadnego szpi
tala, zio i oni nas, tych chorych zawieźli spowrotom do Gda- 
ska, a właściwie do Lowego 2 ort u* i.uaerowany byłem już w 
otutthof ie* Wszystkich nas numerowali w otutthoiie,dokładnie 
nie pamiętam kiedy* ale to więcej jak tydzic, po przewiezie
niu. ie pamiętam mego ntuasru, ale to musiało byo koło setki* 
=7 Ioviy® ^orcie trafiliśmy się z moim znajomym, sanem Zeu- 
terem. iiziałem się tam z nim trzy z&zj* chyba nie więcej*
7 lonym aorcie było już nam lepiej, przecież byliśmy chorzy, 
ie chodziliśmy do roboty. i,owym łoicie kucliorzem był Ku- 

czora - to tył dawny pracownik rze^nika Kuszla. Kuczorę to
• ■ • ■ . • g. - is... ■■ \*r-r . :• ̂ j. ...... .. ...ja już znałem wcześniej. ./ 2 owym jorcie byłem pewno 4 tygod

nie, potem isnie już zwolnili, tak że przed Gwiazdką byłem
&  '*» - . •• w • , i* ****** . • ' ' ' ’w domu* . sarym atuttholie byłem aiecałe trzy i_Lasi^ce.- - 

Wszystkie noce spałem tam pod celtem - to był ostani celt, 
ten gdzie ja siałem. Łył ze siną Biotke Jo soi, ja się z Kjts 
tam spotkałem, a znaliśmy się dobrze. B^ł też ze mną iLopczy 
aki, ten lekarz, pamiętam go, bo jak zachorowałem to byłem 
u niego. lo ja w tym ótutthofie nie mogłem nic jeść, cix>ć 
tam mało co dało do jedzenia, ale ja wogóle nic nie mogłem 
jeść.

I iotke ciągle ni rsówił że mcm jeść, bo inaczej to diu-
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go nie A ja ki.Uu>. oni nic uogóle nie jaałem, tyl
ko .*»dę pis-en. ioton zacząłem już trochę jeże, alo nawet po- 
łooy tego co dawali nie zjadałem* iiuocznie z tego, zrobiłeś 
się całkiem cnor/t nie miałem zupełnie «Uf« nie pracowałem 
wt.le, tylko le&ełem* Zresztą było już sporo chorych* Z wrte- 
yy przychodził do nos uoietdi kopczy uski* Ale nie było co z 
tymi chory ai robić, przecież jeszcze sawet barsko* nie byłos 
spalikaer pod celtami* łlęe za.i&dowali a&s co sanocfcoau pod 
plmmdekę , nawet plandeki nie zamkaęli, bo te byli już tacy 
ehox*y, że o nich wiedzieli, że jus do niczego się nie na
dają* /s^ystldeh chorych to oni też nie zabrali# tylko tych 
nejtdorsgyeh* gaviet.ll nas do i«eufar#6s£sr* lam była kranken- 
stuba* wmieść iii nas osino i nie imisieliśay chodzić do jpaca- 
ey« w' otuttiwiia już jedea z&arł, on nie był nawet staży, 

miał pasano se 27 lub 29 lat* % tej krankenstuby oyazedłem 

kie dyń na ustęp i zobaczyłem że stoi kilku b&~£samów* Jedne— 

go z nich poznałem - to był Zuuter, znałem go z Odauska, on 

przynosił buty do aage warsztatu do reperacji* ostatni czas 

przed wojną, praed nr Bośnie a , nie przychodził już sam, bo 

jako . v rżanowi nie %olno mu było dawne robotę dla rolskm*

Ale on jak miał jakąś robotę to przysyłał przez swego szwa
gra* który nie był w &>-ach* ho i wtedy zobaczyłem go jak 
rozmawiał z drugimi ~.d-msnami* xotem on został mesa i zawo
łał na mnie* Zapytał się czy 39 summ - powiedziałem że nie 
znam, bo się bałem* Jtedy on przypomniał że go masz** znad, 
że przecież jeetem szewcem 3kirką* Zdziwił się skąd ja tm 
się znalazłem* Kazał mówić mi wszystko śmiało, że nie potrze
buję się jego bać i że może uoa mu się pomóc* Więc opowie
działem mu wszyartko, jak się dostałem i co jest se mną* - 
Otiecał, że postara się żeby mnie zwolnili* Om cnodził w 
czarnym samdyrao i był tą pra«| sęką lajerftbera* Objeżdżał
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n&zj&tkle lagry, robił taką kontrolę* Jiowiedsiał mi, że w 

Mowym aorcie nie bęazie dłu©e, ale nim pewno za ja*ieś dwa 

lub tray tysoaaie znów prayjeazie, to ijoże bęuzit: miał Ula 

anie jakieś wiadoaoóci* X izacsysriżcisei przyjechał, analaał 

anie i  po.nLedział że rozmawiał z komendantem i że będę zwol

niony prędko, ale jeazcae nie wio którego onia* Jak pisy je
chał trzeci ras te zaraz aaatępnego unia aafiWłos anolaiony* 

k&sem se nmą z no la io no acta saniu ludzi - jednego z nich zna

le m, był atoTuzy odeunie, i«acował na kolei — aXe jak en 

się nazywał, to nie wiem* AXe en po ten. prędko zaarł* i»o mną 
jest jut bardzo źle, nie pamiętam żadnyeh nazwiak, aresztą 

to już tyle lat* Sen Reuter to ai dużo pomógł, był przed 

moim sto lnic nie a  a no jej żony, powiedział jej o łanie, pocie

szył że prędko .xocę> • lotem, jak już byłem w domu to był

jesacae raa, a potem w jecnał na front i  więcej go nie wi-
i > - • - <-• ■ - ?-«. »•- -•-•■■ * :.•>■•. <: . -Ś-ł ii-

dniałem* lego syna też areeatowuli, ale jego nie wywiedli

do obozu tylko do ł ieaiec na roboty, je^o atamtąd wydostali, 

bo on występował w cyrku i  w kabaret ach i  taa w wpnpi isiem- 

ca^ch też Babrali go ed gospodarza* - —

Jak wróciłea z obozu de domu to żona ionie aia poana- 

ła, be jak anie areaatomli to ja ważyłeś <m E k*;* Jak przy- 

sedłeia, szło nas raaem caterech* Zobaczyłem żonę na ulicy 

i  zawołałem :,Marta", ona popatrzyła i  chciała iac ualej*- 

luus i^łem zawołać jen zez e raz to ona podeszła do nas i do

piero jak zapytałem czy nie znasz swotp męża - wtedy anie 

poznała*

-  * -  2 U

Kelację zebrała* 

KiyŁit^ła Krzemska

Franciszek Skierka
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J a n a  II i e n i k a
byłego więźnia obozu koncentracyjnego btutthof 
Buster więźnia - zaiom*.ia^y — prawdopodobnie 60 
zawód: kolejar2
zamieszkały przed wojną w Gdańsku Oruni 
obecniet Gda; sic-')runią ul.beibska U  n 4*

la dwa, trzy tygodnie przed rozpoczęciem wojny po
szedłem do Komisariatu Polskiego do naczelnika Kwiatkows
kiego i powiedziałem, że 1 września rozpocznie si* wojna*
W Komisariacie popatrzyli na mnie i powiedzieli "lanie Mie- 
nik, czy pan czasem nie przeholował?" - odpowiedziałem, że 
cl<yta nie. Pracowałem na dworcu głównym jako deklarant cel
ny* a tam był jeden lLenieć, celnik, bardzo porządny chłop 
i on mi właśnie powiedział to o 1 wrześniu* Poazedłsa więc 
z tym do Komisariatu i powtórzyłem co usłyszałem* Botem 
wróciłem do domu, żonie kazałem się zapakować, zabrać mat
kę, siostry i pojechać do Polski, w poznauskie* — — — ---

Mnie chciano aresztować >1 sierpnia na i>worcu Głów-
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cym* JPr^yamdł tam jeden z niemieckich urzędników i  kazał 

jednemu robotnikowi zatrać dwie pacaki fcutów* które tyły 

pr eanucaoce dia jakiegoś Ayda* M e  po smoliłem na to mówiąc

ae samowoli ciecia - jak dadzą na piśmie, to urząd celny ma 

prawo zabrać 1 odrzuciłem tę paczkę z powrotem* wtedy zau

ważyłem* że cały dworzec dookoła był obstawiony* wchodzi 

"Schupo", za nim Janek iotiykus, który był zastępcą kierów  

nlka ekspedycji i  jakoś tę sprawę z paczką zatuszowali* OiH 

wyszli* a ja wtedy zauważyłem* że niektórzy koledzy od nas 

z/ia li*  był tam między lanymi Bernard Cywiński* Ja wytrzy

małem do samego ko* ca, do wieczora* Wieczorem wypłacili nam 

pieniądze* Zdziwiło nas to* bo to nie był ani pierwszy ani 

piątek* B>szliśmy do restauracji dworcowej na kolację* po

tem na drugą stronę do kawiarni* Ale już tam był szum* więc 

chcieliśmy iść do kina - tam to samo* Chcieliśmy więc obaj 

z łotrykusem jechać do Tczewa, ale jednak zrezygnowałem z 

tego* wsiadłem do tramwaju i pojechałem do domu, do rodzi

ców, bo już swojego mieszkania nie miałem* Bółtora miesią

ca przed tem wyrzucili mnie z mieszkania i wtedy ja poszed

łem do swoich rodziców* a żona do swoich* - - - - - - - - -

0 godzinie mniej więcej 21-szej cay 21 ,$0  matka 

wyszła zobaczyć czy ojciec wraca z pracy, bo ojciec praco

wał na poczcie polskiej* tymczasem ja siedziałem bez mary

narki* pisałem list do żocy* Dokumenty miałem wyłożone na 

stole* //tedy z podwórka zastukali i  weszło dwóch gestapow

ców w cywilu* Zapytali mnie czy Jan Mienik w domu - odpo

wiedziałem, że to właśnie ja , wtedy zabrali ten list , któay 

pisałem do żocy i  odrazu chcą mnie zabrać* £a to weszła mat

ka - oddałem jej pieniądze, które otrzymałem tego wieczora* 

Zabrali mnie na Gestapo i tam odrazu dostałem "przywitanie*M 

A przecież jeszcze wojny nie było* Był dzień $1 sierpnia*

-  2 -  I k g
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04 razu więc dostałem bicie - wiedzieli* źe byxem r̂ aeudan- 
tem lowsta* ców i Wojaków ca Oruni» wiedzieli też że należa
łem do tajnej organizacji* Mam jeszcze dokument podpisany 
w kancelarii Forstera w Gda; sku, że musiałem być w sierp
niu 1939 soku aresztowań/• bo należałem do siedmiu polskieh 
organizacji politycznych i brałem czynny udział w ćwicze
niach przeciwlotniczych i przeciwgazowych za co zostałem 
odznaczony« odmówiłem służenia w Arteitsdienst #cie i powie
działem* że jestem loiakiem* "A uch seine ;i3reiiau!r • Dem do
stałem takie bicie* że nie wytrzymałem i zrobiłem wysiadkę 
upadłem* wycieram oczy* a jeden mnie jeszcze kopnął i zasa
lał "Stehe auf* óu Schweine Bund"* Wstałam - zaprowadzono 
mnie do innego pokoju, jeden gestapowiec usiadł przy ma
szynie do pisania* drugi stanął w kącie, trzeci obok mnie 
i zaczęto spisywać moje danes nazwisko* datę urodzenia i td* 
Jak spisali to wssystko* to zaprowadzili mnie znowu do te
go pierwszego pokoju* jeden z nich usiadł - stół stał przy 
ścianie* posadzono mnie też, dwóch stało przedemną* jeden 
z nich z pałką gumową i od nowa bicie* Zasłaniałem się rę
ką* to też twarzy mi nie potłukli* ale zegarek miałem stłu
czony no i rękę* tak że marynarki nie mogłem zciągnąć na
wet* Widzę, że nie wytrzymam - zacząłem ryczeć* Jakoż prze
stali* potem zaprowadzili śnie do góry* na dół, wchodzę i 
widzę, że tam już pełno kolegów* Dokumenty trzymałem jesz
cze* byłem tam jakieś pół godziny - wpadli, zaczęli wywo
ływać nazwiska* zabrali nas na samochód - odjazd na &ehis- 
stand - tam dopiero wszystko nam odebrali* Około pierwszej 
w nocy znowu <króch wpakowali* W tej samej celi był jakiś 
Eami-ski podobno żołnierz niemiecki w cywilu* X tego rasem 
ze mną drugiego września wywieźli do stutthofu* Przyjecha
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łem w pierwszym transporcie 9 drugiego września 19>9 ro
ku do -tutthofu* Basem ze smą w tym samym transporcie by
li równieżt o ile sofcie i-rzy* ominam « iiangowaki 29gmunt» 
Sikorski Augustyn, Guzi. oki Braneiszek* Lewandowski Wac
ław« Kordus Jam* Wilgoraki* Tuchołka Ksawery* Grabowski, 
kontroler B*iv*B*, Chrzanowski, doktór Kopczyński Witold* 
Jechaliśmy załadowani do 2 autobusów i jednego samochodu 
ciężarowego pod plandeką* Ja jechałem autobusem - było nas 
w tym samochodzie około 40 osób - pod eskortą dwóch SA&ut 
nów* W Stutthofie samochody stanęły na szosie, już był 
tam ustawiony szpaler, wszyscy wysiadka i ^-raani t"Ihr 
Bundę wolt et nach Berlin marchirent Xhr bekostet Berlin ’ - 
tak nas prowadzili* lotem "&achsegruz knie boigt” - kto 
mógł to wytrzymał* a kto nie mógł - dostał kopniaka* Sie
dzieliśmy tak nie wiem jak długo* - - ------ - ---- -

Jak przy jechaliśmy do obozu to było zdaje się dzie*?— 
sięć namiotów i stała kuchnia prowizoryczna - podmurowana 
cegłą* Było tam już o&>ło dziesięciu więźniów* Bieaców s 
więzienia, którzy tam ten obóz budowali* Ogrodzenie już 
tyło gotowe* Wieczorem dano nam w mistsach śledzie - takie 
prosto z beczki, nawet nie umyte* Jednak jeszcze byliśmy 
jako tako odżywieni, więc przeważnie tych śledzi nie ru—  
szyliśmy ** laliśmy się, że po tych śledziach wodę trzeba 
będzie pić to 1 zaraz łatwo będzie się wykończyć. Ubraa 
żadnych nam nie dano* Dość długo nosiliśmy swoje przeważ
nie bardzo porządne ubrania* Chodziliśmy do lasu ścinać 
drzewa* Pewnego dnia przyszedł do śmie b*>-man Lathesius i 
«komm mahl her" - on znał mnie« to był też oruniak, miesz
kał naprzeciwko mnie, obaj braliśmy udział w zawodach — - 
strzeleckich* rozgrywałem z nim w strzelaniu nagrody,$ 
dwa razy zalrałem mu pierwszą nagrodę* Zawołał zaraz Lei-
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singa 1 powiedział: "Jen gidst~du leichte Arbeit"* To zna- 
czy miałem u niego uznanie, pomimo* że h/ł jedną z najwięk
szych świ , którzy w obozie byli - on i Krysztofus* i.euba- 
uer też był taki, on później pojechał na Au^senKommando•- 
lotem miałem jednego "bardzo dobrego" u^uaoa, ten, gdzie 
mnie spotkał, to na każdym kroku po mordzie dostałem - to 
był Emil Wagner der geheik von der Schlosser* lo, od tego 
dostawałem na każdym kroku* Je jo ojciec mieszkał nie dale* 
ko nas na dzisiejszej ulicy Dworcowej, on oiesz&ał na Ba-
dauneestratese, blisko szkoły* - - - - - --

Pracowałem przy tym ścinaniu drzew, potem poszed
łem do bambra, do ojca SS-mana rudego łotha do Ltegen* Tam 
udało mi się rzucić pocztówkę i wtedy jednego dnia przyje
chała moja żona, ale tego dnia akurat ja nie byłem w pra
cy w tym komandzie* jonę moją tam zatrzymali i na drugi 4, 
dzie> spotkaliśmy się* Żona moja była prezeską stowarzysze
nia Młodzieży Polskiej w Gdaosku, a ja w Oruni prezesem*—  

Pierwszym "starszym obozu" był irzewała*  ̂kuchni
był Szatko wski i Kuczora* -------------------- - ------

Z chwilą gdy skończyły się walici na v<esterplatte 
to tych SA-aanów 1 gestapowców przyprowadzili do Stuttho
fu jako wachmanów* Gdy byłem w jednej kolonie przy spusz
czaniu drzew podszedł do mnie jeden >L&-man Oruniak - dał 
mi swoje śniadanie i papierosy* lomimo tego, że nie pali
łem, zapaliłem jednego papierosa i resztę zostawiłem* Ka
zał mi to zabrać i powiedział, że następnego dnia idzie na 
urlop, więc żebym powiedział co potrzebuję to on postara 
się dać znać rodzinie* 1 rzeczywiście ten £S~&a& poszedł 
do mojej matki i za trzy dni otrzymałem paczkę z domu* Naz
wiska jego dokładnie nie pamiętam, ale zdaje mi się, że 
nazywał się iogendei* W każdym razie wiem, że mieszkał na
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Oruni - to był taki tlondyn* 7 tym mniej więcej czasie * 
przywiedli do obozu moich dwóch traci i mego ojca* — —  

Bpotkałfr się więc w otosie nas czterech z jednej 
rodziny* • - • • • • • • - • • * * •  - - •

Zakazano nas wieczorami aycUodzić do ubikacji, jak 
ktoś wychodził to strzelano* i-a&iętam taki wypuUefc - obok 
mnie leżał Mazur i właśnie jego trafiła ta*a zabłąkana k\* 
la w głowę* M e  wiedzieliśay o tjrm* Bano pomacałem ręką 
obok siebie, było jeszcze ciemno» ale poszedłem się myć,
wracam z powrotem, patrzę - a ten chłop nie żyje*--- —

Pierwszy transport do Oranie ci urga poszedł 10 kwie
tnia 1940 roku* Transport ten liczył około dwustu ludzi, 
tym pierwszym transportem poszedł między innymi Gerard 
Piłowe ki* lc kwietnia, w dniu moich urodzin szykują drugi 
transport do Oraniehburga* Ojca wyznaczyli do tego trans
portu, więc mój brat i ja chcieliśmy iść jako ochotnicy*
Bajstarszego brata już zwolnili z obozu przez lekarzy, bo 
jego żona leżała ciężko chora w szpitalu - on przyszedł do 
domu, a żona jego zmarła* Ale jego już więcej nie zabrali* 
Ojciec tył przygotowany do transportu, a nam powiedsieli, 
że "Ifar beide muc sen hier bleiben * Ale okazało się, że 
do transportu brakuje jeszcze pięciu* «Vięc znowu my obaj 
z bratem po szliśmy i tym razem znowu powtórzyło się to sa
mo* Ale za trzecim razem / bo jeszcze im brakowało/ powie
dzieli "Mensch schreiben Sie auch - laesen Sie zusaiamen "*?

• -i

I tobyło nasze szczęście, że nas wywieziono ze fctutthofu, 
bo tutaj co drugi man nas znał i dobrze wiedzieli kim 
my jesteśmy* a więc w Stutthofle napewso wykończyliby nas* 

Tak więc 19 kwietnia wyprowadzili tę całą naszą 
grupę i szliśmy pieszo do Tiegenhofu /dzisiejszy liowy Dwór/,
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gdaie dali san cośkolwiek do zjedzenia* zapakowali nas 

do y/agonów i wywieźli nas do Oranienburba* Przyjechaliśmy 
tam w Hit lrs^eturstag - 20 kwietnia# Tam było takie przy
witanie * że pożal siv loże - ot* widocznie trzeba było u- 
czcić gebustag Hitlera* —  - —  - —  - —  - - —  - -

I l^fl roku przyjechał znowu ja£iś trans port z 
Gdaaska« & właściwie ze Stutthafu i wtedy wzięli kilku na 

bok* tam było ich pewno około trzydziestu* feiyścy wtedy a- 
kurat stall na apelu* padł rozkaz dla nas trzech » mazano 
nam oddać nasze rzeczy i po apelu zgłosić się do la&erfu- 
rera* Tam okazało aię* że o wszystkich więźniach Ltutthofu 
mieli dokładne wiadomości* iiedaieli czym kto był i co ro
bił* l*o i o nas trzech to znaczy o moim ojcu* bracie i o 
mnie* widocznie wiadomości dostali razem z tamtymi więź
niami co przyszli wtedy ze Stutthoiu* Le&erfttrer zawołał 
jedne©) ob-mana i rozkazał mu* żeby nam urządził "eine 

atuade Sport"* JNo* ja byłem sportowcem* ale takiego sportu 
to nie widziałem* ani o takim sporcie nie słyszałem* pad* 
nij* powstać* padnij* powstać 9 przez całą godzinę*- - - 
lotem na takiej doświadczalnej szosie* którą tam budowali
i gdzie dla sprawdzenia wytrzymałości butów musieli więź

niowie karnej kompanii codziennie maszerować po czterdzia* 
ści kilometrów dziennie - kazali nam przekoziołkowywać na 
głowie* A tam leżały zwały kamieni i to właśnie z nich w 
czasie tego;,sportu!* musieliśmy koziołkować*

łownego dnia przychodzę z powrotem z komanda z 
klinkiemi* gdzie pracowałem* a tu ojca i brata wysłali 
do Dachau* dowiedzieli ml* że lepiej żebyśmy razem nie by
li* Widocznie ten kto to mówił - to miał rację* bo i oj
ciec 1 brat w Dachau przeżyli* a ja w Oranienburgu też
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przeżyłem - wróciłem prucie i z obozu, choć o cztery cen
tymetry krótssy* Krótszy, be dwanaście' dni przed oswobodao* 
nieś zostaliśmy zbombardowani na klinkierni i ja tan zia*> 
łem obie nogi i leżałem do 7 sierpnia 194£ roku* Przewi*&-
li nas wozami do miasta, do Oranienburga, załadowali do 
wojsksweso pociągu sanitarnego i przewiedli do Byddoszczy 
do szpitala ewakuacyjnego* fam zapytano mnie kiedy i gdaie 
byłem aresztowany - odpowiedziałem, że w J4a ,sku >1 sierp
nia 1939 roku. Lotno się dziwili, esym byłem, ie już przed 
wojną zostałem aresztowany? Odpowiedziałem, że "pewno ba* 
dytą", bo jeśli tak pytają to pewno nawet nie wiedzą co %  
był Gdańsk* -

Selację zebrała i z taśmy magnetofonowej odtworzyłaś

Krystyna Krzepka*
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