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Wspomienia więźnia G E S T A P O  " w  Bydg#gzczTtl V CJ V
i nż .Władysława Kłsdnickieg© z Torunia,ur .w 1875 r.2m.w 1954 r.

Z C Z A R T 0 hi 3 Ł I L J K U Ź N I  "
« ------------- -— -— -----------

tak nazwałem to więzienie w Bydgoszczy,przy ulicy W»ły 

Jagiellońskie Nr.8 /Bergstraise 8 /.

Chrzest,jaki •trzymaliśmy tam od Gestapowców wszyscy 

aresztowani Polacy,mężna spękaj nie nazwać Czartewsldm 

Kuci en".Skreślą pokrótce przejście 70-ciu aresztowanych 

w Toruniu, dnia 18 i 19 listopada 1943 r.podejrzanych, e 

wrogie działania przeciw rządewi hitlerowski sosu.

Aresztowanie odbywało się w macy .Po przeprowadzeniu rewizji 

de nowej i osobistej, ładowano nas do krytej kibitki i zwożono 

do piwicy przy ulicy Bydgoskiej ,gdzie stając twarzą d® ścia

ny, do 3-ciej godziny rano,oczekiwaliśmy dalszych dysozycji. 

P© sprawdzeniu person&lii i ponownym przeszukaniu kieszeni, 

ładowano nas partiami ps, trzydziestu do samochodu krytego 

płótnem, obwiązywano cały samochód kilkakrotni ! łańcuchami . 

Tak zważono nas da Bydgoszczy, do więzienia gestapowskiej* > 

przy ulicy Wały Jagiellońskie Nr.8JUżdego przy wejściu na 

pedwórk® uderzała w oczy klatka żelazna ^Pellenschreek".

Tym strachem na polaków bjły, tresowane psy specjalne, 

towarzyszące zawsze gestapowcom przy eksportowaniem więźniów.

Po spędzeniu nas do ho Ilu więziennego i ustawieniu pod 

ścianą,odczytał jeden z gestpowców listę,a następnie wrzas

nął : Galajp ins Keller" /biegiem ds piwnicy / .

Wąskimi schodami ds głębokich na 2 piętra piwnie,gdzie ulo

kowano nas w jednej z tychże,Znaj do wały się t m 2 rzędy nis- 

kish drewnianych prycz,żadnego okna,tylko zakratowana i zam

knięta zasuwa do korytarza.

Po paru. godzinach przyszła dalsza partia więźniów i tak 

przetrwaliśmy da dragiego dnia.

W świetle słabej żarówki zauważyłem: Dr.Gąsowskiego,

Kpt .Machnickiego ,por .Samełewicza,por .Łukowskiego,Inspektora 

szkolnego Strzeleckiego,nauczyciela Stora,Jana Kusiewicza 

znanego śpiewaka z bazyliki św .Jana, zegarmistrza żakowskiego, 

kupców Lud.ika Lewando wskiego i jćzefa Nowakowskiego,listo

nosza Chojnowskiego,Mieczysława Dubeka i wielu innych.
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ilaas zjawił się gest *p* wiec z krsykiem: Hend® ausziehan 

rrscusi ,i popędził mas ku schodom wiodącym na górą. Przy sche

dach już stał drugi gestapowiec z gubą szpicrutą i ten z 'krzj- 
kiem « schaell hinauf I",zaczął k®lejn® bić p» głtwach i 

plecach. Na górze przj wyjściu z klatki schodowej ,i?®bił 

t® sam® trzeeiJ?® ustaw’ nas w szereg,znów k®menda:zurick 

ins Keller! ",-przy drzwiach wejściowych powstaje zatarasowani 

nie,z czsg# korzystają gestapowcy i biją bez wyboru,po plecach 

lub gła wach, rączką od szpicruty,dopóki wszyscy nie wydostali 

się na schody i nie zbiegli na dół.

Po kilkakrotny]* odbyciu takiej bieganiny w górę i na dół, 

pada komenda: nNied®r,a&f P” /padnij,powstań!/,około 30 razj, 

potem nastąpiło paroninutowe mycia się,pod jednym kurkiem wo

dociągowym po dziesięciu i wydawani® p® kawałku chleba i kubka 

kawy,które otrzymało się w biegu do kotła i od kotła z kawą. 

Następnie znów do piwnicy,gdzie panowała ciemność.

I tak było zwykle,że przez cały dzień siedzieliśny w cieaności 

a przez całą noc świeciła żarówka.

Przez pierwsze dni wywoływano nas po kilkunastu na górę, 

gdzie listonosz Myszka,bawiący tu już od miesiąca,pełnił funk

cję fryzjera.Głowy wszystkie zostały ogolone.

Siedząc w piwnicy nie wiedzieliśmy,kiedy znów każą nam feie 

biec na górę i każą robić aa odmianę po 200 przysiadów, przy- 

czem wszyscy chóralnie musieli liczyć: eins,zwei, drai. . . .aż 

do dwustu,kto zaśopadł z sił,otrzymywał baty przez plecy, 

lub wywołany z szeregu i na komendę „bieg dich ! ”/zegnij się/ 

otrzymywał 20do 30 razy szpicrutą.

Trafił* się to codziennie niejednemu bez powodu,tak na los 

szczęścia.Jęki i krzyki bitych przygłuszali gestapowcy śmie- 

chen i wołaniem uhu !*’ .W
Czartowska Kuźnie” ,ale gorsz* miało nas spotkać.

Po kilu dni ach,po dzielono nas na dwie partj®,po 35-ciu 

i kazano jednej partji przejść do sąsiedniej piwnicy,gdie 

kazań® każdenu za porządki en, wtykać głowę i ręce do k®3za 

od węgli,poczem po czterech gestapowców biło w takt szpic - 

rut arii i grubym na 8 cm.k®łem.Uderzeń był® ®koło 60.

Omdlałych wyciągano z kosza i rzucano na cementową podłogę. 

Dubek wyszedł z kością ł®kci®wą •  dartą ze skóry i mięca, 

zreszto wszyscy krwawili.

P© ustawieniu wszystkich jak się dał® w szereg,zapytuje jed.n 

z gestapowców przymilnym głosem:
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Pe ustawieniu wszystkich,jak się dał# w szereg,jeden s gestar- 

powców przymilnym głosem zapytuje: MKte z was etrzymał bicie"? 

Cisza, Pe trzecim pytaniu kliknął Dakewski:Rainer ven uasl ” 

/żaden z nas/.Na te gestapowiec: a wiecie ęoby byłe z wami, 

gdybyście nie dali • dpewiedzi?,ete pewtórnia łaźnia,marsz! n
Na drugi dzień,postąpi»n® tak same z drugą part ją.

J  Sprowadzone też kobietę,która pe biciu nie dawała zanaku. 

życia. Wylane na nią kila kubłów w*iy,-e dalszy* jej losie nic 

nie wiadome.

Katami byli gestapowcy: Halbe - były podoficer flejska 

Polskiego,z Bydgoszczy,Aring - operujący kołem ,Ras@hm&ntNast, 

Berger,Fischer i Selmann.

Po paru dniach nie megfeem już nic przyjmować z pożywienia, 

i pe dalszych kilka dniach zarządzeń# przeprowadzenie mię 

przez współtowarzyszy do celi chorych.Tu zastałem już dawniej 

aresztowanych :01kiewicza - urzędnika PKP z Bydgoszczy,który 

leczył się od ram otrzymanych od psa Pelinmehreck fł i 

kupca fliśniewskiege z Torunia.

Po paru dniach przybyli ze strasznymi ranani Dubek i iiukiewski.

Odtąd w piątką spędzaliśmy czas na śledzeniu,kogę wołają 

na przesłuchanie,kto bjty na dole,lub kogo wysyłają de obozów, 

ilaz w tygodniu przychodził do na Myszka i przynosił nam no

winy ze świata,Naturalnie,raizi byliśmy wiadomości o sukce

sach wojsk radzieckich,©d których spodziewaliśmy się wyzwo

lenia już około ii elkiejmocy.

Wieczorem wszyscy klękali do modlitwy,którą odmawialiśmy 

półgłeiem,były pacierze,litania do Łatki Boskiej i Aniół Pański.

Tak nadeszła gwiazdka .W tym czasie przeprowadzone z piwn 

nicwszystkich więźniów i porezmieszczane pe celach na pierw

szym i drugim piętrze,opróżnionych po tych,których do obozów 

loncetrpeyjnych wywieźline.

Wyjątkowe dopuszczono do nas paczki,je&nak w małej ilości, 

gdyż nikt z rodzin przynoszących nam bieliznę,nie spodziewał 

się,ż© taki wyjątek zostanie w tym dniu zrobiony,dzielił się 

jednak każdy jak mógł.

Wieczorem zapaiaow&ła w więzieniu cisza.Gestapowcy ulot

nili się,pozostawiając napewno tylko klucznika.Wówczas dały 

się słyszeć w innych celach kolędy., Głos ftiśniewiczai^Bóg 

się rodzi” rozbrzmiewał po całym więzieniu.

-  3  -
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Głos Kusiewicza: Bóg się rodzi” rozbrzmiewał po całym 

wiezieniu. W naszej izbie chorych mie śpiewano natsmiast 

złożyłem ze słów kolei jasełka ,które rozpoczynając sło

wami i^wosołą nowinę bracia słuchajcie.,” a kończąc sło

wami: Podnieś r^kę Boże Dziecio,błogosław ojczyznę miłą” , 

dodając i wyrwij ją ze szpanów oprawców” .

Płakaliśmy wszyscy i wspominali tych męczenników,którzy 

zginęli i giną po strasznych, obozach.

Smutna gwiazdka, nastrój trudny do opisaaia.Ten wie

czór zakończyłem deklamacją: Z y j e ” .
ft

Już po ustąpię':

Widziałem kiedyś zakutą w marmurze myśl,

Ręką Mistrza dziwnie wyrzeźbioną,

Też na pacmechę brac|e ją powtórzę,

@o łzawo patrzę w Polskę powaloną 

£ sze^ezę nad Kią lękliwe pytanie,

Choć tak ciężko upaiła,-§ o wstanie ?

I pacóż" pytać,-gdy nam wierzyć trzeba !

Rozjaśniały się oblicza współtowarzyszy niedoli.

Następuje apis rzeźby,przedstawiającej niewiastę, o krytą -kt

kirem,zakutą w kaj dany,symbolizującą Polskę powalaną.

Chłapie małe w konf e der atce, wyczuwając rączką tent 115 Matki ,'szre 

szepcze wzruszanym głosem: ">a P® ostatnich słowach

tego wiersza dodaje:

Kiedy wszyscy staniem w pracowników rzędzie, 

Wówczas Bóg ześle pseiechy Anioła,

Co nam na żyje,powie, i żyć będzie!

Zapatrzeni w przyszłość,zapomnieliśmy na chwilę gdzie się 

znaj duj omy.

Aby ten nastrój podtrzymać,mDwiłem: ^Kta się w ©pieką..” , 

a po słowach: Stateczność ^ego tercz i pmklerz mocny,doz

nałem wrażenia,że widzę Archanioła,pogromcy szatana,w koś

ciele Świętego Jakótra w Toruniu,i mówię dalej w tym samym 

rytmie,co mi podyktowała rzeczywistość czasów i  co przeży

waliśmy:

©gnśśty Miecz niesie Święty Mikołaj w ręku,

Wnet zginie gad straszny wśród syku i jęku,

Tak zginie Hitler wraz z brunatmą zgrają,

Naszych katuszy i oni zaznają.
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Za nasze męki,łzy i krwawe baty,

Zapłacą nom drsgo gestapowskie katy.

Okrótne mordownie nie p ó j d ą  na marne,

Be jairii się zapełkią ich ®bszy karne.

Nsjl słońce zaświeci,-Polska Zmartwychwstanie,

Szega nap. di czekać daj mały Jezu Panie."

Tak skończyliśmy wigilję Bożego Narodzenia.

W nocy mogłem jak* tako leżeć,tylko dzięki por. Sanie łewi- 

' csowi,który dodał całych swych sił,aby zasłonić mię przed 

cisnącym się pekotee srjsiąeyeln tewarsy .-,zj.

Sprowadzono ti* naszej izby listonosza Chojnowskiego,cho

rego na zapalenie płuc,który bez poa©cy lekarskiej ,już p® 

dwuch dniach zmarł,na pryszy,podczas odmawiania porzwz nas 

modlitwy nAniół Pański".

Sprowadzeni ds csli czterej więźniowie,ajęli zwłoki za 

ręce i nogi,wynieśli do drewutni,gdzie rzucono je na ziemię.

Tan leżał przez całą noc i dzień,a następnej nocy pochowano 

g© gdzieś w pobliżu więzienia.

Drewutnia znajdowała się tuż naprzeciwk® ®kna sali cho

rych. Innym razem widzieliśmy rzucane tam zwłoki inwylidy 

/  Szymańskiego.

'według opisu por. Sanołewicza,który te zwłoki wraz 

z inny-iwy więźniami wynosił z piwnicy,miał ten nieszczęśliwy 

twarz do ni ep o znani a zmas akro waną /t z .Geniktschuss/

Gdzieś w pobliżu lasku słychać było całjmi nocami pła

czący głos sowy, - złowróżby.

Codzienrde rano,podczas apelu,widzieliśmy wyjeżdżają - 

cych de obozów koncetracyjnych i świeżo doprowadzonych,a wie

czorem dochodzą nas odgłosy powitalnych razów i jęki więźniów* 

Okoł® 20 stycznia skończyły się przesłuchy naszej partii, 

z której tylko 10 został* zwolnionych do domów.

Przy zwalnianiu nas,miał do nas przemowę gestapowiec:

n Jesteście zwolnieni nie dlategoo jesteście niewinni, 

nie, wy wszyscy jesteście winni,tylko chwilowo nie marny świad

ków ptd ręką,-ale jeżeli który h was,destnle się tu powtórnie,

nie wyjdzie z życiem.

Po podpisaniu przyrzeczeni a, że nie wolno nikomu opo

wiadać, co tu widział i słyszał,z*staliśmy wypuszczani na wol-
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Pe para Miesiącach dowiedziałem się,że wywiezieni de 

Obtzm.1 Łecetracyjmege Maathaasea, Wiśniewski i Star,zmarli %aa- 

tam j&a serce" , a Łukiewski tam rówmież wywieziemy zaginął, 

jedynie Olkiewicz z tamt.Ofeezu Kencetrac} jnege wrócił,pe 

eswebedzeniu przez wejska Radzieckie,jedaak aa zdrewiu zupeł

nie zrajnewany.

Tyle wspemnień ,miżyjącege jmż,inż, Władysława Kł&dnic-feirtg
kiege.

Garść tych wspeiiaim ,zaalazłe się wśród starych debmentów 

pe zmarłym u jege córki Tmresy łacińskiej ,z#*fw Teraniu,przy 

ulicy Klenmwicza 43,ed której ten rękepis etrzymałem,Gdyż "był 

*5& mjm szwagrem,z którege ten edpis sp® rządziłem.

Rówmecześai# aadsieniaii,że esetości te więziemie w Bjtd - 

geszczy przeżyłem w ekresie ed 15 marca de 17 czerwca 1944 r ., 

gdzie śledztwa w.ateimmks. a© amie nie aakełiczeae,więc w czerw

cu wywiezie** miii de Stutthefu i pewiedziane ,że należy mi się 

ijamy eboz kemeetracyjnj,ale ze względu na śledztwe,muszę ‘być 

Bliżej.

W Stutthewie byłem de ewakuaeji ,ebezu,skąd zmaaymjj ̂ .arsze.a,ł 

De szliśmy Jiybma przy Wcjhere wie, gdzie wyzweliły nas lejska 

Radziecldc,kiedy ta ch*r®wałeai na tyfus plamisty,tek że je tej 

che rabie i pasięć ii zawedzi.

/-/ Filipp Adelf

Gdańsk Oliwa 
ul .Piast©wska 68/E.l
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