
Lothar Vollbrecht

W obozie jenieckim w Gorzowie
czerwiec 1945 - styczeń 1946
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2/6, 223-231

1999



N adwarciański Ro c z n ik  
H istoryczno-Archiwalny 

N r 6/2

Lothar Vollbrecht
Berlin

W obozie jenieckim w Gorzowie 
czerwiec 1945 — styczeń 1946*

Miałem dziesięć lat, gdy zapisano mnie w roku 1939 do obowiąz
kowej organizacji H itlerjugend. Krótko po zakończeniu wojny, w dniu 
1 czerwca 1945 roku zostałem zaaresztowany przez NKWD pod zarzu
tem posiadania broni, co zresztą nie było zgodne z prawdą. Po dziesię
ciodniowym pobycie w piwnicznym areszcie i po przesłuchaniu, zosta
łem zawieziony do prowizorycznego obozu NKWT) w Weesow, wsi poło
żonej na północ od Berlina. W końcu lipca zostaliśmy z tego obozu 
wyprowadzeni na pobliski dworzec kolejowy.

Na stacji w Bemau czekał na nas pociąg towarowy. Kazano 
nam zająć wagony, które następnie zostały pozamykane. Pociąg ruszył, 
ale nie wiedzieliśmy dokąd. Początkowojechaliśmy wolno. Przez szpa
rę w deskach wagonu mogłem się zorientować, że jechaliśmy przez Bad 
Freienwalde, a następnie przez Kiistrin-Kietz — przedmieście Kostrzy
na leżące na lewym brzegu Odry, gdzie pociąg zatrzymał się na dłużej. 
Gdy przejeżdżaliśmy przez Odrę w myślach widzieliśmy się już na Sybe
rii czy w innym miejscu Rosji. Byliśmy przygnębieni, załamani, pozba
wieni nadziei. Któryś z internowanych miał papier i ołówek uratowany 
podczas rewizji osobistej, na którym skreśliłem kilka zdań do mych 
rodziców, informując ich, wjakim kierunku podąża nasz transport. Nie 
była to dla nich wiadomość optymistyczna, ale chciałem dać znak życia. 
Przez szparę w deskach wagonu kartkę wyrzuciłem na zewnątrz. Znalazł 
ją jak iś dobry człowiek i przekazał ją  dalej, i w ten sposób dotarła do 
moich rodziców, o czym dowiedziałem się kilka lat później. Pociągje
chał więc na wschód, nie wiedzieliśmy tylko dokąd. Byliśmy wielce

* Tłumaczył Zbigniew Czarnuch. Przypisy w tekście pochodzą od tłumacza.
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zdumieni, gdy po krótkiej jeździe stanęliśmy w Gorzowie, gdzie kazano 
nam wagony opuścić skąd kolumnami pomaszerowaliśmy do dawnych 
koszar im. generała Strantza, które znajdowały się na jednym  ze wznie
sień górujących nad miastem. Koszary te były wykorzystane przez Rosjan 
na obózjenieckijuż wcześniej, tuż po zdobyciu przez nich Gorzowa.

Tereny położone na wschód od Odry były od lata 1945 roku 
uznawanejako podległe polskiej administracji, co było oczywistym od
stępstwem od zasad (ober es gab offensichtlich Ausnarnen).

Po przybyciu do obozu skierowano nas od razu do łaźni. Nasze 
ubrania poddano dezynfekcji. Mężczyznom obcięto krótko włosy, co 
potraktowałem jako wyraz szczególnego poniżenia. Nim nasze ubrania 
wróciły do nas, zostały one gruntownie przeszukane przez rosyjskich 
żołnierzy. Noże, nożyczki, przybory do golenia, papiery, ołówki i zdjęcia 
rodzinne zostały zarekwirowane, jako rzeczy zakazane. Miało to miejsce 
jeszcze w obozie w Weesow, więc już wtedy pozbawiony byłem tego, co 
mogliby mi zabrać tym razem. Żołnierz wydający ubrania z komory' de
zynfekcyjnej zlitował się nade mną i nie tylko zwrócił mi wszystkie części 
garderoby, ale jeszcze na dodatek przydzielił mi derkę, która w tych 
warunkach była dla mnie nieocenionym skarbem. Zapewne zabrał ten 
mizerny kocyk komuś innemu. Zostaliśmy także wprowadzeni w reguły 
życia obozowego.

Obóz w Gorzowie składał się, o ile pamiętam, z sześciu kilkupię
trowych murowanych budynków. Teren obozu był otoczony parkanem z 
drutów kolczastych i wieżami wartowniczymi. Ogrodzenie to częściowo 
przebiegało tuż za budynkami. Dzięki temu, że obóz położony był na 
wzgórzu górującym nad miastem, mogliśmy przyglądać się temu, co 
działo się w dole.

Gdy tu przybyliśmy, obóz byłjuż zajęty częściowo, przeważnie przez 
Niemców wywodzących się z terenów należących przed wojną do ZSRR 
Nie potrafięjednak podać ich liczby. Na sześć budynków mieszkalnych 
my przybysze z Weesow zajęliśmy trzy. Jeden był przeznaczony na kuch
nię, lazaret i miejsce zakwaterowania kobiet. Jeden  z bloków był zare
zerwowany wyłącznie dla robotników pochodzących z terenów wschod
nich. Szacuję, że było ich co najmniej 1500 osób. W kolejnym budynku 
była łaźnia i pomieszczenia używane przez Rosjan do dezynfekcji ubrań.

Każdy blok zajęty przezjeńców tworzył batalion. Każde piętro 
kompanię. Dowódcami batalionów i kompanii były w pierwszych mie
siącach istnienia naszego obozu tylko osoby wyznaczone przez Rosjan z 
grona przymusowych robotników wywodzących się ze wschodu.
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Na początku zostałem zakwaterowany na parterze w budynku 
otoczonym kolczastym drutem. W izbie wypełnionej drewnianymi pry
czami było nas dwudziestu. Poprzednio, gdy były tu koszary', takie po
mieszczenie przeznaczone było dla 6-8 żołnierzy. Na pryczach nie było 
sienników czy innych tego typu udogodnień, spaliśmy więc na gołych 
deskach. Jaką miałem wygodę, dysponując ową derką! Dla nagłycli po
trzeb w pomieszczeniach stał kubeł. Innych urządzeń w izbie nie było 
W grupie dwudziestu mieszkańców naszego pokojuja byłem najmłod
szy'. Nie znałem nikogo wcześniej. Dziś przypominam sobie tylko H. 
Bebesee z Lichtenrade, gdzie mieszkał przy Pasiger Strasse. Z zawodu 
był ślusarzem czy mechanikiem i był mniej więcej w wieku mego ojca. 
Bebesee należał do partii. Z nim często się kontaktowałem i dobrze się 
wzajemnie rozumieliśmy. Nasze kontakty przypominały sytuacje, jakie i 
dziś można obserwować, gdv dochodzi do nawiązania się nici porozu
mienia między reprezentantam i młodszego i starszego pokolenia. Z 
dwTu okien naszego pokoju roztaczał się widok na miasto z dworcem 
kolejowym w dali, choć był to widok zza kolczastych drutów. Po połud
niu regularnie wdzieliśmy dalekobieżny pociąg przejeżdżający przez 
miasto. Niektórzy utrzymywali, że jest to Niebieski Ekspresjeżdżący z 
Paryża do Warszawy'1. W pierwszych dniach naszego pobytu w obozie 
byliśmy w izbach zamykani od zewnątrz.

Każdego wieczoru na placu apelowym odbywał się przegląd, 
podczas którego zdawano raport o stanie obozu. Apel był prowadzony 
przez oficerów rosyjskich przy pomocy ich żołnierzy'. Przeprowadzano 
go według reguł wojskowych. Dow ódca kompanii zdawał raport o sta
nie swego oddziału dowódcy batalionu, a ten pełniącemu służbę ofice
rowi. Apele odbywały' się systematycznie, niezależnie od pogody. Już 
kilka dni po naszym przybyciu do obozu wszystkie okna z widokiem na 
miasto zostały przysłonięte deskami. Pozostawiono tylko na górze nie
wielkie szpary szerokie na około 35 cm dla dziennego oświetlenia po
mieszczeń. Także i okna naszego pomieszczenia przysłonięto i patrzeć 
na miasto mogliśmy tylko ową szparą. Najgorsze teraz było dla nas to, że 
odtąd i za dnia musieliśmy siedzieć w mroku, przez co życie stało się 
coraz bardziej monotonne i beznadziejne.

Diva lub trzy tygodnie po naszym przyjeździe chłopcy do lat osiem- 
nastu zostali oddzieleni od pozostałych i umieszczono nas w licznych 
pomieszczeniach na strychu budynku. Tu także były gołe prycze, ale

1 Słynny „Niebieski Ekspres" kursujący ocl października 1945 r. na trasie Berlin- 
Brześć-Moskwa jeździł nie przez Gorzów, lecz przez Frankfurt-Poznań-Warszawę.



226 Lothar Vollbrecht

mieliśmy prawo w ciągu dnia swobodnie wychodzić na dziedziniec i 
przebywać na świeżym powietrzu. Dla nas młodych była to znacząca po
prawa warunków życia w porównaniu do starszych kolegów. Im także 
złagodzono surowość przepisów, zaprzestając zamykania ich w ciągu 
dnia. Na zewnątrz budynku mogli jednak  przebywać tylko jedną godzi
nę dziennie. Nie znane nam były przyczyny tego złagodzenia obozowe
go reżimu zwłaszcza wobec młodzieży. Nie podejmowano wobec nas 
żadnych prób indoktrynacji, nie organizowano nam politycznych szko
leń. Także i w następnych latach (naszego pobytu w miejscach odosob
nionych) nie stosowano tego typu prób ani wobec młodzieży ani wobec 
starszych. Pamiętam pewnego sierżanta rosyjskiego, którego przezwali
śmy „dziadkiem do orzechów”. Był niskiego wzrostu, miał skośne oczy, 
krzywe nogi i nosił podkręcone wąsy. Gdy szliśmy na plac apelowy, “Dzia
dek do orzechów” formował nas w szeregi i maszerując, musieliśmy 
śpiewać pieśni, jakich uczono nas w H ider Jugend. Był wtedy w pełni 
usatysfakcjonowany.

Warunki higieniczne w gorzowskim obozie były katastrofalne, 
ponieważ w zasadzie nie działały wodociągi. Tylko przez krótkie odcin
ki czasu mieliśmy wodę bieżącą. Z tego powodu nie można było używać 
ubikacji znajdujących się w budynku i trzeba było zbudować latryny 
między budynkami. Wolno nam było z nich korzystać dwa razy dzien
nie: rano i wieczorem. Było to uciążliwe, zwłaszcza dla chorych i osób 
starszych, którzy musieli bardzo uważać, by nie wpaść do dołu.

Ze względu na codzienne trudności z wodą mycie stawało się 
mało przyjemne, stanowiło wielki problem. Na każdym piętrze były dwie 
umywalnie, w których zainstalowane były koryta napełnione wodą. Wszy- 
scyjeńcy zjednego piętra myli się w tej samej wodzie. Ci, których poko
je  otwierane były pierwsze, mieli czystą, zaś ci którzy przychodzili po 
nich, musieli pokonywać uczucie obrzydzenia. Mycie się w takiej wo
dzie nie miało nic wspólnego z higieną.

W nieregularnych odstępach czasu prowadzono nas pod prysz
nice. Nasze ubrania przy tej okazji oddawane były do dezynfekcji w celu 
ich odwszawienia. Zdarzało się często, że podczas kąpieli woda przesta
wała lecieć i oczekiwanie na m om entjej ponownego pojawienia się był 
daremne. Ta akcja odwszawiania była także mało skuteczna, a nasze 
ubrania pod wpływem wysokiej temperaturyjakiej je  poddawano pod
czas dezynfekcji, były coraz bardziej zniszczone.

Wyżywienie w Gorzowie Wlkp. było niewystarczające nie tylko 
pod względem ilości ale także jakości. Byliśmy głodni, gdy wstawaliśmy 
z prycz i z poczuciem głodu kładliśmy się spać. Dwa razy dziennie
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otrzymywaliśmy ciepłą strawę i raz kromkę chleba oraz herbatę lub zbo
żową kawę. Tą ciepłą strawą była właściwie ciepła woda z dodatkiem 
niewielkiej ilości ziemniaków, kaszy czy jarzyn w postaci kapusty lub 
buraków. Niekiedy w tym posiłku znaleźć można było kawałek mięsa. 
Przez dłuższy okresjadaliśmy kartoflankę o obrzydliwym smaku. Była to 
właściwie pulpa ziemniaczana, która po wlaniu do talerza oddzielała 
się od wody, w wyniku czego owa kartoflanka składała się z dwu warstw: 
na dole ciemnozielona pulpa, a na górze czysta woda. Pulpa jest pro
duktem odpadowym w produkcji krochmalu i ma znikome wartości 
odżywcze. Rosjanie prawdopodobnie przywozili ją  z gorzowskiej fabryki 
Maizena-WerketT.

Także chleb, który otrzymywaliśmy, bywał gorszych gatunków i 
był niejednokrotnie zawilgocony i z zakalcem. Tylko niekiedy trafiała 
się kromka chleba świeżego i smacznego.

Rosjanie postanowili nas, młodych, przeszkolićjako oddział prze
ciwpożarowy. Zajęcia z nami prowadził pewien sta 17 strażak. Potraktowa
liśmy tojako miłą odmianę naszego losu. W obozie była pompa strażac
ka starego typu, uruchamiana ręcznie. Zbiornik wody znajdował się na 
terenie obozu w pobliżu naszego bloku. Kiedyjednak któregośjesien- 
nego dnia zapalił się dom stojący poza terenem obozu, ale w pobliżu 
bramy, nie wolno nam było przekroczyć bramy i dom spłonął!

Tylko nieliczni jeńcy mieli możność uczestniczenia w sensow
nych zajęciach. Zaliczaliśmy do nich prace w kuchni, lazarecie i w po
mieszczeniach dezynfekcji. Ustanowiono także brygadę roboczą, która 
prawie regularnie zatrudniona była w Kostrzynie przy demontażu urzą
dzeń dawnych zakładów IG-Farben3. Członkowie tej brygady byli tam 
dowożeni ciężarówkami. Kierowano ich także niekiedy do prac na tere
nie Gorzowa. Większośćjeńców była zmuszona do bezczynności lub ze 
względu na stan zdrowia nie mogła pracować. Przebywali oni w ciasno
cie obozowych pomieszczeń.

Następstwem złych warunków higienicznych w obozie była pla
ga pasożytów, zwłaszcza wszy i pcheł. Te były od czasu do czasu zwalczane

- Pełnomocnik Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu Ryszard Zaporowski pi
sał w swym raporcie z dnia 15 MII 1945. że w fabryce krochmalu i syropu ..Miaze- 
na” jest 20 tys. worków krochmalu suchego i 20% wilgotnego, którego Sowieci 
nie chcą przekazać Polakom. Źródło: Archiwum Patistwowe Oddział w Gorzowie 
Wlkp.. KERM w Gorzowie Wlkp.. sygn. fi.
Nie jest znany zakład koncernu IG-Farbenindustrie działający na terenie Kostrzy
na. Być tnoże chodziło o Fabrykę Celulozy czyli Zellwolle und Zellulose Aktenge- 
sellschaft Plninx zbudowaną w latach 1935-38 lub o Pólnocnoniemiecką Fabrykę 
Mąki Ziemniaczanej założoną w roku 1871 przez Carla Wahla.
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poprzez dezynfekcję ubrań. Gorzej było z pluskwami, które gnieżdżąc 
się w szparach i szczelinach prycz, drzwi i okien, były dla ludzi wielkim 
utrapieniem. Szczególnie dotkliwie się to odczuwało w nocy. W efekcie 
tych plag, a także niedoboru środków czystości u wielu jeńców zaczęły 
występować przejawy chorób skórnych. Ja sam wiele się nacierpiałem w 
wyniku ukąszeń pluskiew oraz wysypki. Niekiedy dostawaliśmy maść na 
wysypkę o bardzo nieprzyjemnym zapachu, ale i ona mało skutkowała.

Opieka medyczna była podobna do poziomu wyżywienia: zła i 
niewystarczająca. Zresztą przy niedoborze najprostszych środków higie
nicznych i medycyna niewiele by pomogła. Smarowanie skóry maścią 
przeciw wysypce było bez sensu, gdy “pościel” nie była prana czy wymie
niana. Byłem szczęśliwy, gdy w końcu sierpnia moje dolegliwości ustą
piły i rany się zaczęły się goić. Nadal jednak  miałem kłopoty z uzyska
niem środków opatrunkowych.

Następstwem złych warunków bytowych w obozie oraz niedobo
ru środków medycznych były częste zgony. W okresie 5-6 miesięcy na
szego pobytu w Gorzowie, według mych szacunków na około 8000 in
ternowanych zmarło od 2 do 3 tysięcy. Niektórzy moi znajomi, którzy 
byli ze mną w obozie podają jeszcze wyższą liczbę zmarłych. Ciała zma
rłych poddawane były sekcji zwłok, jak  się to nazywało, w celach nauko
wych. Potem wywożono je  prawdopodobnie do masowych grobów.

Jeden przypadek śmierci szczególnie m nie poruszył. Moim są
siadem z pryczy w sali na poddaszu był Heini Seeber. Miał 18 lat. Pocho
dził z Berlina. Był uczniem pewnego piekarza, bowiem wybrał sobie ten 
zawód. Jego ojciec był także w naszym obozie, ale w innym bloku. Takjak 
było to możliwe, Heini starał się odwiedzać swego ojca, który był chory. 
Zabrano go w końcu do lazaretu, gdzie zmarł. Heini był niepocieszony. 
Płakał, szlochał. Ja leżałem obok niego i w niczym nie mogłem mu 
pomóc. Nie pozwolono mu towarzyszyć oddziałowi zajmującemu się 
grzebaniem zmarłych, nie wiedział więc nawet, gdziejego ojciec został 
pochowany.

Było to chyba w końcu września 1945 roku, kiedy popadłem w 
ciężką depresję wynikłą z poczucia beznadziejności. Pulpa ziemniacza
na wywoływała we mnie wstręt. Chleba jeść nie mogłem. Czułem się 
coraz słabszy. Zobojętniałem na wszystko, nie widziałem celu dalszego 
życia. Podczas wieczornych apeli ledwo utrzymywałem się na nogach. 
Przykucałem w tylnych szeregach i wyprostowywałem się tylko w chwili, 
gdy Rosjanin przy odliczaniu zbliżał się do mnie. Schody na poddasze, 
gdzie była nasza izba, pokonywałem z największym trudem. W tym cza
sie poznałem H. Bebensee z Lichtenrade, który miał świadomość tego,
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co się ze mną działo. Zaczął ze mną rozmawiać. Dodawał mi otuchy, a 
także usiłował mną wstrząsnąć: „Powinieneś się wziąć w garść — mówił 
— inaczej nie wrócisz do domu i nigdy nie zobaczysz już rodziców i 
rodzeństwa”. Bezradny stałem przed nim, gdv ten mnie próbował wy
rwać z depresji. Jego argumenty jednak podziałały. Zacząłem zmuszać 
się dojedzenia i powoli powracałem do zdrowia. Sądzę, że bez pomocy 
H. Bebensee tego załamania bym nie przeżył. Udało mi się przetrwać 
następne lata pobytu w obozie, podczas gdy inni ogarnięci rozpaczą 
ginęli. U starszych tę rozpacz potęgowała troska o los żony i dzieci. Kto 
nie potrafił znaleźć w sobie wewnętrznej siły, aby wyrwać się ze stanu 
psychicznego otępienia, ten nie miał szans na przetrwanie.

Jesienią 1945 roku podjęta została próba ucieczki z obozu. Było 
to przed południem i wielu mężczyzn znajdowało się na placu apelo
wym. Nagle z tłumu wyrwał się jeden  z nich i zaczął biec w kierunku 
ogrodzenia z drutów kolczastych w pobliżu wieży wartowniczej. Gdy dotarł 
do drutów i zaczął się na nie wspinać, został zastrzelony przez wartowni
ków. Nie wiedzieliśmy, czy była to próba ucieczki czy też może akt tra
gicznej desperacji, próba samobójstwa w obliczu niemożności dalszego 
życia w tych warunkach. Przedostanie się w ciągu dnia przez linie dru
tów nie miało najmniejszych szans powodzenia.

Późną jesienią został zorganizowany transport liczący około 1500 
mężczyzn. W wagonach towarowych przewieziono ich do Wrocławia. 
Zapewne chodziło o wykorzystanie ich tam jako siły roboczej. We Wro
cławiu jednak nie skorzystano z ich ewentualnej pracy i po około dwu 
tygodniach bezsensownej podróż)'wrócili do Gorzowa. W drodze kar
miono ich spleśniałym chlebem. Wielu zmarło. Ich liczba niejest zna
na. Ci, którzy przezvli, przybyli do obozu wycieńczeni i schorowani.

Mniej więcej w tym samym czasie przebywający w obozie tak zwani 
„robotnicy ze wschodu”, którzy pełnili funkcje dowódców batalionów i 
kompanii, zostali z tych funkcji zwolnieni i przeniesieni do bloku, w 
którym przebywali inni Ost-Arbeiterzy. Pomiędzy blokami wzniesiono 
ogrodzenia z drutów kolczastych uniemożliwiające kontakty między ich 
mieszkańcami. Nie czyniono sobie przy tym z rodakami żadnych cere
gieli. Wielu musiało się pożegnać z rozmaitymi przedmiotami, które 
pozabierali niemieckim jeńcom . Wywieziono ich w końcu do ZSRR. 
Sposób, wjaki zostali potraktowani, nie zapowiadał lepszego losu.

Gdy nadeszła pora jesiennych chłodów, kazano nam młodym 
opuścić pomieszczenia na poddaszu i przeniesiono nas do większych 
pomieszczeń na parterze sąsiedniego budynku. Wyposażenie izb i tu 
stanowiły drewniane prycze. Nadal mogliśmy opuszczać nasze izby na
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dłużej i przebywać na świeżym powietrzu. Jako dodatkowe złagodze
nie regulaminu potraktowaliśmy fakt, że naszymi dowódcami batalio
nów i kompanii byli teraz Niemcy. Także pomieszczenia starszych od 
nas nie były zamykane, co umożliwiało kontakty. Przychodzili więc oni 
do nas i opowiadali o swoim życiu. Przełamywało to m onotonię i wype
łniało nasze życie nowymi treściami. Przypominam sobie opowiada
nia pewnego oficera marynarki, który przeżył zatonięcie w roku 1912 
„Titanica”.

Szczególnym tematem naszych rozmów były wieści na temat na
szego rychłego zwalniania do domów. Chętnie dawaliśmy posłuch krą
żącym bezustannie pogłoskom na ten temat. Określaliśmyje pojęciem 
„parole” (hasło). Zazwyczaj zaczynały się one od słów: „Maria mówiła”. 
Maria L. była komendantką kompanii kobiet. Mówiono o niej, że ma 
dobre kontakty z rosyjskim kom endantem  majorem Nikitinem. Znała 
biegle język rosyjski. W tych pogłoskach podawano wciąż nowe terminy 
początku naszych wyjazdów do domów. Pamiętam, ze późnąjesienią w 
istocie doszło do zwolnienia około 300-400 ludzi, ale akcja ta wkrótce 
została przerwana.

Nadeszły Święta Bożego Narodzenia 1945 roku. A tak sobie wszy
scy życzyliśmy i marzyliśmy, ze spędzimyje w naszych rodzinach. Wojna 
była przecież już od wielu miesięcy zakończona, a my wolność mogliśmy 
oglądać wciąż zza kolczastych drutów. Radosny nastrój świąt był nie dla 
nas. Mimo to próbowaliśmy stworzyćjego namiastkę. Mój kocyk został 
zawieszony na ścianie, a na nim umocowaliśmy papierowe gwiazdy i 
inne ozdoby, co wniosło do wnętrza naszej sali nieco odświętności. Po 
południu przyszedł do nasjeden ze starszych mężczyzn i opowiedział 
nam treść biblijnej opowieści o narodzinach Chrystusa według ewan
gelii Św. Łukasza. Oczywiście nie mieliśmy, ani Biblii ani Nowego Te
stamentu i trzeba się było odwoływać do pamięci.

Za m urem  naszego bloku, tam w dole, w mieście, noc wigilijna 
nie była spokojna. Słychać było wystrzały. Stosunki między Rosjanami a 
Polakami już wtedy układały się nie najlepiej.

Po świętach coraz częściej krążyły pogłoski o naszym rychłym 
zwolnieniu. Niektóre z nich głosiły, że będziemy deportowani gdzie 
indziej. Które z nich były prawdziwe??

W początkach stycznia nastąpiła zmiana. Rosjanie przystąpili do 
organizowania transportów. Nasz obóz był ewakuowany. W długiej ko-

A Pomijam akapit, w którym autor się powtarza.
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lumnie oddziałów przemaszerowaliśmy na gorzowski dworzec towaro
wy, gdzie już czekał na nas skład wagonów towarowych. Zamontowane w 
nich prycze były tak prymitywne, że podczas prób ulokowania się na 
nich łamały się. Musieliśmy sobie szukać miejsca na podłodze wago
nów. Byliśmy pełni niepokoju, dokąd zostaniemy zawiezieni. Przed wy
jazdem ze stacji w Gorzowie, pociąg długo manewrował tam i z powro
tem. Gdy toczył się w kierunku wschodnim, byliśmy pełni lęku, że wio
zą nas do Związku Radzieckiego. Gdy przetaczany był na zachód nasze 
samopoczucie ulegało poprawie. Tym wielokrotnym zmianom kierun
ku naszej jazdy towarzyszyła na przemian rozpacz i nadzieja. Odetchnę
liśmy z ulgą dopiero wtedy, gdy nasz pociąg nabrał prędkości i okazało 
się, że po przekroczeniu Odry znaleźliśmy się w Kiistrin-Kietzu, a po
ciąg podążał nadal na zachód. Trasę jazdy obserwowaliśmy przez szpary7 
w ścianach wagonów. Byliśmy w wielkim psychicznym napięciu. Wie
czorem dojechaliśmy do Berlina. Skostniały śledziłem w ciemnościach 
każde światełko, każdy napis. Pociągjechał przez Sudring. Mimo ciem
ności poznałem most nad Tempelhofer Damm (wtedy nazywała się ta 
ulica inaczej) oraz okolice dw7orca S-Bahn Tempelhof. Tak więc wyja
śniły się sprzeczne pogłoski krążące w obozie w Gorzowie...

( - ) • ' '
Po południu pociąg dotarł do Weimaru, a po krótkim postoju 

skierowano nas do Buchenwaldu. Jak pamiętam, w podróży byliśmy 
dwa dni i jedną noc.

Łącznie z obozu w Gorzowie wyjechały trzy duże transporty. Po
nad 5700 internowanych kobiet i mężczyzn, w przeważającej liczbie 
berlińczyków zostało ponownie uwięzionych, tym razem w Buchenwal- 
clzie. Dowiedziałem się o tym jednak  dopiero wiele lal później, już po 
zjednoczeniu Niemiec.

’ Pominięto akapity omawiające sprawy mniej już ważne dla nas. interesujących się 
głównie gorzowskim epizodem wspomnień autora.


