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OB0Z KONCENTRACYJNY WE WROCLAWIU W 1933 R. 
(NA PODSTAWIE PAMIF;TNIKOW BYLYCH WIF;ZNIOW) 

Kiedy 30 I 1933 r. kanclerzem Trzeciej Rzeszy Ziostal Adolf Hitler, 
dl'a niemieckiej lewicy stalo si� jasne, iz jej zyciu politycznemu zagraza 
powazne nielbezpieczens11wo. Zdawano so'bie niewqtpliwie spraw� z tego, 
ze zostanie skasowana nawet i ta skromna swoboda polityezna, jakq po
siadaly ugrupowania lewioorwe w okresie repu,bliki weimarskiej. Kto si� 
bowiem choc troch� interesowal programem politycznym narodowego 
socjalizmu, ten wiedzial, iz ,przej�cie wladzy w kraju przez przyw6dc� 
NSDAP 02JI1aczalo wprowadz,enie dyMartury faszystowskiej. 

Slqsk wchodzqcy w sklad Trzeciej Rzeszy podlegal tym samym pra
wom politycznym eo i pozostale prowincje Niemiec. Wprarwdzie NSDAP 
na tych 'Ziemiach nie byla zbyt liczna ani nie posiadala tak mocnego za
plecza w szerokich warstwach ludnosci jak w iI)lllych cz�sciach R'zeszy 
i dzialajq·CY tutaj od 1925 r. Ttuch nairodowosocjalistyczny nie m6gl 
zrazu poszczycic si� du.zymi sukcesami. Dopiero w latach trzydziestych 
nastqpifa zmiana na tym polu. W styczniu 1931 r. na Slqsku bylo zaled
wie 2286 czlonk6w NSDAP zrzeszonych w 54 kom6rkach, w marcu tegoz 
roku teren ten liczyl ju.z 5298 cz}onk6w zorganizowanych w 115 kom6r".' 
kach partyjnych. W 1933 r. zarejestrowanych ju.z bylo tu 10 784 czlon
k6w NSDAPt. 

Sporo tu jednak znajdowalo si� starych bojownik6rw (Altkämpfer), 
fanatycznie oddanych Hi'tlerowi, nawiqzujqcych do bogatych tradycji r6z
nego rodzajru wolnych kocpus6w czy te.z Selbstschutzu z okresu powstati 
slqskich i plebiscytu. Na tych terenach dzialali mi�zy innymi: Peter 
von Heyde'breck, dow6dca jednego z koripus6w „ochotniczych" walczq
cych na G6rnym SlqJsku w okresie powstan, a nast�pnie dow6dca zachod
niopomorskiej SA 2, Erich von dem Bach-Zelewski, Oberg,ruppenführer 

1 Archiwum Panstwowe Miasta ·Wrodawia i Woj. Wroclawskiego, Rejencja

Opolska, Wydz. I, nr 1830, k. 489 i n. (w dalszym ciqgu cyt . .AiP Wroclaw RO I). 
2 Patrz szkic o Heydebrecku, B. D r  e w n i a k, Poczqtki ruchu hitlerowskiego

na Pomorzu Zachodnim 1923-1934, Poznan 1962, s. 260. 
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i prezydent policji 3, ora:z EdmUJI1d Heines - ludzie dostatecznie znani 
polskim czytelnikom. 

Na SlqSku silnie ro.zwilni�te byly tak.ze organizacje ,p.aramilitarne, 
niejednokrotnie powiqzane z ruchem narodowego socjalizmu. Na czolo 
wybijala si� przede wszystkim dzialajqca tutaj od 1924 r. or,ganizacja 
Stahlhelm. Stahlhelm-LandesveT1band Schlesien dzielil si� najpierw na 
trzy okr�gi (Gau): ,,Oberschlesien" - z siedzibq tw Gliwicach, ,,Mittel
schlesien" - z siedz:i!bq we Wroclawiu i „Niederschlesien" - z siedzibq 
w Legnicy. Jego pierwszym przewodniczqcym byl baron von Wrangel 4• 

W 1929 r. nastqlpila reor,ganiizacja tego ·zwiq1m{U. Powstaly dwa nowe 
okr�gi: ,,Sudetengau" - ·z siedziibq w Swidnicy oraz „Oberlausitz" -
z siedzibq w Zgorzelcu. Przewcxlniczqcym L. V. Schlesien wybrano gen. 
Massowa, a jego zast�pcq pfä. von Marklowskiego. W sumie na .Slqsku 
dzialaly w 1929 r. 62 grupy powiatowe, w ki6rych sklad wchodzilo 
1491 gru:p terenowych. W marcu 1932 r. na Slqsku zarejestrowanych bylo 
31 222 Stahlhelmowc6w, przy czym najwi�ksza ich liczba przypadala na 
drwa okr�gi dolnoslq:skie - ,,Mittelschlesien" (10 215) oraz „Niederschle
sien'' (6649) 5• Stahlhelm mial r6wniez dobrze. rozwiini�te organizacje sa
mopomocowe, przede wszystkim Stahlhelm-Selbsthilfe i Stahlhelm-Ver
sicherung, oraz orgarriizacje mlodziezowe, jak Studentenring czy tez 
Jungstahlhelm-Wehrsport 6• Utrzymywal takze kontakty z innymi para
militarnymi organizacjami, w pierwsizym rz�dzie ·z grupq W erwolfru i Ros
sbacha. 

Stosunkowo mniej liczna, lecz organizacyjnie doT6wnujqca Stahlhel
mowi byla slqska SA. W sierpniu 1932 r. nalezalo do niej 6546 czlon
k6w 7• Pruskie Ministerstwo Spraw Wewn�trznych ·zaliczalo jq do naj
bardziej wys:z;kolonych i najlepiej zorganizowanych oddzial6w w Rzeszy. 
34,6'0/o jej czlon!k6rw staJnowilo element wiejski, prz·ede wszystkim mlodzi 
chlopi i dzialacze zrwiqzani ·z ruchem chlopskim, 27,80/o SA-man6w re
krutowafo si� sposr6d rzemieslnik6w, wfascicieli drobnych zaiklad6rw uslu
gowych oraz zatrudnionej u nich sluzby, 12,30/o preynalezalo do warstwy 
lrupieckiej i sklepikarzy, 9,60/o to robotnicy zaklad6w przemyslowych, 
7,60/o rroibotnicy rolni, 5,6°/o inteligencja techniczna oraz wolne zawody 
i wreszcie 2,50/o urz�dnicy biu['owi. Prz.ewazal tu element mlody. 11,5-0/o 
SA-man6w stanowila mlodz1ez do lart dwudz.iestu, 58,50/o - ludzie w wie
ku od 20 do 30 lat, 24, 7-0/0 - m�zczyzni rw wieku od 30 do 40 lat i za-

3 Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik, Berlin 1965, 

s. 86 i 98.
4 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Stahlhelm, nr 263, k. 46.

· � Tamze, nr 111, k. 41, oraz nr 112, k. 13 i 107.
6 „Der Stahlhelm", 31 V 1931, nr 21.
7 AP Wroclaw, RO I, nr 1830, k. 489 i n.
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ledwie 5,3°/o to ludzie, kt6rzy przekroczyli czterdziesty rok zycia. R6w
niez kierownictwo SA spoczywalo w r�ku ludzi mlodych. Wi�kszosc 
dow6dc6w nie prz,ekroczyla czterdziestego roku zycia. Organizacyjnie 
slqlslka SA stanowila samodzielm1 jednostk� {Gaustrum Schlesien) pod
legajqcq bezposrednio zast�pcy nacz.elnego dow6dcy na okr�g wschodni. 
W jej sklad wchodzily 3 brygady: pierwsza obejmowala rejencj� opolskq, 
jruga wroclawskq i trzecia legnickq. Brygady dzielily si� na chorqgwie 
(Standarte). W sklad drugiej brygady wchodzily chorqgwie: ,,Glatz" 
z 10 kompaniami (Sturm) i „Breslau" z 13 kompaniami. Brygada trzecia 
skladala si� z chonigwi „Görlitz" z 3 kompaniami oraz „Liegnitz" 
z 4 kompaniami 8

• 

Niezaleznie od SA istnialy na Slqsku oddzialy SS, kt6re liczebnosciq · 
ust�powaly za['6wno Stahlhelmowi, jalk i SA, organi:zacyjnie wzorowaly 
si� na tej ostatniej. Ten zywiolowy rozw6j zar6wno SA, jak i SS zostal 
wiosnq 1932 r. zahamowq.Dy, w kwietniu bowiem 1prezydent Hindenburg 
podpisal dekret Brüninga o rozwiqzaniu oddzial6w szturmowych i szta
fet ochr-onnych NSDAP na obszarze calych Niemiec. Hitler zresztq nie 
przywiqzywal do owego zakazu wi�kszego znaczenia. W j,ednym ze 
swoich wywiad6w rprasowych oswiadczyl cynicznie, iz rozwiqzanie . SA 
nie oznacza jeszcze, scinania gl6w, diop6ki zas jego ludzie zyjq, majq 
glowy i serca, b�q mu zawsze wierni 9• Dodajmy, iz dzi�ki informacjom 
uzyskainym od wysoko postawionych urz�nikow_ w aparacie administra
cyjnym, a zwiqzainych z narodowym socjali'zmem, dow6dztwo SA i SS -
zdolalo jeszcze przed opublikiowaniem dekretu zabezpieczyc swoje ma
gazyny broni. Zakaz dzialalnosci SA nie trwal zresztq dlwgo. J uz w czew
cu, po upadJku galbinetu Brü:ninga, nowy kanderz Rzeszy von Papp€n 
uchylil 6w dekret, iprzywracajqc 'oddzialom hitlerowskim prawo noszenia 
mundur6w 'i politycznej dzialalnosci. Nie zezwolono im jedynie na urzq
dzanie demonstracji i masowych parad. Nie tez dziwnego, ze organizacje 
te wkr6tce daly o sohie znac. 

Na Slqsku byl takze bardziej niz w innych cz�sciach Niemiec rozbu
dowany apaTat 1policji. Stanowiqc do 1933 r. cz�sc skladowq administracji, 
podp'Orzqdkowany nadprezydentowi, uzyskal po „Machtübernahme" duzq 
samodzielnosc. J ego nacze1nym zadaniem bylo „sk'uteczne 'ZWalchnie 
wszy�tkich dqzen skier,owanych przeciwko istnieniu i bezpieczenstwu 
pans-twa" rn. 

Om6wione wyzej organizacje paramilitarne stanowic mialy baze. 
z kt6rej rekrutowa� si� mieli kandydaci poiwolanych do zycia w okresie 

,a Tamze, nr 1801, k. 69 i n. 
9 „Polska Zachodnia", 14 IV 1932, nr 105'. 
1
° K. J o n ca, Poczq,tki opolskiego gestapo na tle przemian ustroju Trzeciej

Rzeszy. 1933-1936 (Studia Slqskie, t. X, s. 82). 
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pozmeJszym oddzial6w policji pomocniczej. Pozostawiono im nie tylko 
wolnq r�k� w _akcji przeciwko ugrupowaniom lewicowym i Zydom, lecz 
wyraznie do niej zach�cano i tym czynom patronowal1!0. 

W pierwszych dniach lutego 1933 r. pr,emier Göring wydal zarzqdze
nie o dokonywaniu rewizji w 1okalach partii lewicowych oraz stosowa
niu represji przeciwko komunistom. Przystqipiono do systematycznego 
przeszukiwania mieszkan dzialaczy KPD. Zaibroniono takze organizowa
nia wiec6w przez lewicowe ugrupowania ora-z :rozpocz�to aresztowania 
podejrzanych o dzialalnosc antyhitlerowskq. 15 lutego tpremier i mi
nister Spraw Wewn�trznych Prus Göring zalecil prezydentom rejencji 
zaa,ngazowanie do ochrany ibudytnk6w i pomieszczen nalezqcy;ch do or.ga
nizacji nacjonalistycznych specjalnych grup uZJbrojonych (w bron palm1 11

. 

Pomieszczenia te bowiem - pisal Gödng - Sq zagro�one przez wzra
stajqcq z dnia na dzien wywrotowq dzialalnosc 'komunistycznq. Wpraw
dzie pismo zalecalo, a.iby oso'by powolane do ochrony wyzej wspomnia
nych obiekt6w nie 'naduzywaly swej wladzy poza obr�bem podlegajq
cym ochronie, w pra.ktyce jednak przestroga ta nie miala wi�ksz.ego zna
czenia. Ten, kto zrobil uzytek z bmni, zawsze m6gl stwierdzic, iz zostal 
napadrli�ty. Zaledwie trzy dni p6zniej, to jest 18 lutego, dow6dca slq
skiej SS w pismie do prezydent6w rejencji slq,Skich proponowal zgodnie 
z poleceniem rwladz zwierzchnich powolianie do zycia organizacji stojq
cych 1na strazy mienia spolecznego przed ataikiem komunistycznym. W tym 
celu tez sugerowano utworzenie z oddzi'al6w SS grupy Notpolizei. Prze
prowadzajqcy t� akcj� Oberführer SS Sembach proponowal powolanie 
do �ycia w rejenicji wrodawskiej oddzial6w liczqcych: sto os6b dla Wroc
law.iia, ,po pi�6dziesiqt os6b dla W albrzycha, Dzierzoniowa, Swidinicy, 
Klodzka i Brzegu oraz dwadziescia pi�c os6b dla Olesnicy. W rejencji 
legnickiej stacjonowac mialy: stuosobowy oddzial w Legmcy, .pi�cdzie
si�cioosabowe grupy w Jeleniej G6rz,e, Norwej Soli, Zgorzelcu oraz dwu
dziest'Opi�cioosobowe w Boleslawcu i Glogowie. W rejencji opolskiej 
dzialac miala 1pi�csetoso1bowa grupa Notpolizei zliozona z cz}onk6w SS. 
Niezaleznie od tych grup stacjonujqcych w wi�kszych miastach w ;po
wiata.ch istniec mi_aly grupy wzmacniajqce miejscowe posterunki po
licji 12• 

Dnia 20 lutego - a wi�c .cztery dni przed ofkjalny;m powola1niem 
,Przez Göringa Hilfspolizei - prezydent rejencji l,egmiokiej jako pierwszy 
na Slq1sku podjql si� zorgani'Zowania oddzial6w policji pomocniczej. 
Przewidywal on utworzenie z czlonk6w SA i SS 915-osobowej grupy na 
swoim terenie, opr6cz tego planowal rozmieszczenie w J eleniej G6rze, 

11 AP Wroclaw, RO I, nr 1797, pi1smo z 15 II 1933, k. 3. 
12 Tamze, pismo z 18 II 1933, k. 5 i n. 
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Glogowie, Legnicy, Zgorzelcu i Zielonej G6rze 550...,osobo'wej ,grupy SS
i SA-man6w 13

• 

Zorganizowani w dddzialach HHfspolizei czlonlmwie SA i SS mieli 
podlegac policji, ta zas wladzy adminilstracyjnej Slqisk1a. Calosciq prac 
zwüizanych z tym problemem kierowaliby poszczeg6lni landraci, im tez 
bezposrednio podlegalyby powolane do zycia na ich terenie jednostki 
policji pomocniczej. Kazdy z jej czlonk6w bylby rumundurowany i w od
r6znieniu od inormalnych urz�nilk6w policji winien nosic na ramieniu 
dpais'kE: z napisem Hilfspolizei. Uzbrojenie, umwndurowanie, wyzywienie 
i wynagrodzenie mialo ·z10stac om6wione w okresie p6zniejszym. 

Ostatecznie wi�c na Slqsku powstac mialy trzy pulki, przy czym 
pierwszy liczyiby 925 ludzi i stacjonowafüy w rejencji wroclawskiej, 
drugi 1495 os6b i przeznaczony byl dla rejencji legnickiej, or.ganizacj� 
zas trzeciego miano opracowac p6zniej. , 

· 

Na wiJadomosc o tworzeniu z SA i SS j·ednostek policji do akcji przy
stc:1/pil ta!kze Stahlhelm. W pismie do wfadz administracyjnych z 23 lu
tego proporrowano, aiby do powstajqcych oddzial6w przyjmowac na r6wni 
z S·A- i SiS-manami czlo1Ilk6w Stahlhelmu. Majc:i oni ibowiem jako zasru
zeni zolnierze fron1owi prawo tworzenia tych jednostek. W ikazdej pod
grupie winno znajdowac siE: 50'0/o czlonk6w Stahlhelmu i 50°/o ludzi pro
ponowanych przez NSD &P. Aby ·zas przygotowac rtych ludzi do pracy 
w isluiföfo bezpieczenst'wa, wysuniE:to propozycjE: zorganizowania dla nich 
kurs6w z ·zakresu wiedzy politycznej. Zapewniano t.ez, i± czynniki kie
rownicze przelkazc:i do szereg6w Hilfspolizei najbarciziiej zasluzanych 
Stah'lhelmowc6w, cieszqcych siE: duzym autorytetem i poszanowaniem 
w ich srodowisku. Stahlhelm bowiem wychodzil z ·zalozenia, iz naczelm1 
zasadc:i werburnku do wspomnianej ooganizacji winno byc: ,,Wir wollen 
nicht die Macht in Staate _sondern einen machtvollen na:tionalen Staat" 14.

Premier Göring podjc:il sugestiE: czynnik6w slc:iskich i ostatecznie 
24 luteigo powolal do zyda jednostki Hilfspolizei. Skladac isiE: one mialy 
pr�elde wszys:tkim ·z formacji SA i SS oraz czfonk6w Stahlhelmu 15

. 

Mialy wspqldzialac z 
1

policjc:i przy zwalczaniu organrzacji komunistycz
nych. W ruch komunistyczny 'bowiem w pierwszym r.z�zie g,odzilo roz
porzc:idzenie lo ·zaostrzeniru represji prz-eciwtko „1Wrogom" panstwa wydane
21 lu1ego. Tydzien p6zniej - juz po podpaleniu Reichstagu - ukazal 
siE: dekret iprezydent,a Hindenbuirga O ochronie narodu i panstwa (Ver

ordnung den Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat), okres
lany jiatko akt ,samoobrony przeciw lromunistycznym aktom gwaltu 
i przemocy. 

13 Tamze, k. 15.

14 Tam.ze, k. 11, 17. 

15 R. R y s z k a, Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wroclaw 1962. 
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Dekret z 28 lutego likwidowal dotychcza:sowe swobody polityczne 
zagwarantowane w konstytucji weimarskiej ·z 19 VIII 1919 r. Wprowadzal 
ograniczenia woJ!nosici osobistej, swo!bodnego wyrazania swyich poglqd6w 
llla lamach prasy czy ksiqz·e!k, zalbranial or.ganfaowania si� w 'ZWiqzJki 
wyst�pujqce przeciwko nar,odowemu socjali'Zilnowi, wprowadzal cenzur� 
korespondencji prywatnej, podsluch rozm6w telefoniczmych, zezwalal na 
dokonywanie rewizji domowych, konfiskat� mienia prywatnego i orga
nizacji antyhitlerowsJdch 16

• R6wnoczesnie dawal duzq �obod� dziala
nia tym, kt6rzy ·zdecydowanie opowiedzieli si� za nowq wladzq w Rzeszy, 
a przede wiszystkim nowo powolanym do zycia o1dzialom Hilfspolizei. 
Rozpocz�o masowe aresztowania ludzi, kt6rych sqdzic mialy rpowolane 
w tym celu sipecja�ne sqdy. Wielu przeciwnik6w politycznych brunat
neg,o rezimu osadzono w tzw. ,,aresztach ochronnych" (Schutzhaft). Na
kaz osadzenia w areszcie ochronnym m6gl wydac nawet landrat. Totez 
wkT6tce zapelnily si� w Niemczech wi�zienia 1udzmi, wsr6d kt6rych bylo 
wielu aresztowanych z p�budek ooobistych. Wzmozonym a!kcjom repre
syjnym patronowal iSam GöTing, przydzielajqc nawet nagrndy tym, ikt6-
rzy wyr6znili si� w !l'€jpTesjac!h antyikomunistycznych 17

• Przemawiajqc 
zas 17 marca na ·zebraniu Zwiqzku Pruskich Oficer6w ,w Berlinie powie
dzial m. in.: ,,Policja nie jest od tego, aby troskli'wie strzec 80-100 ty
si�y przest�c6w w wi�·zieniach. N ale:zy w t'ym wyipad!ku odstqipic od 
dawnego falszywego poj�cia humanitarymnu" 1s. 

Na tym tle w ipelni zalblysnql „talent" or,ganizacyjny i nadgorliwosc 
Ednmnda Heimesa, szefa slqsldej SA, orgaillizatora i wsp6l1Jw6rcy miejsco
wej policji pomocnic�ej oraz obozu koncentracyjne.go we Wmclawiu. 
Edmund Heines to niewq•tpliwie jedna z naj1bardziej awanturniczych po
staci w Tuchu hitlerowskim 19• Urodzil si� w 1897 r. w Monachium w ro
dzinie robotniczej. Po ·zakonczeniru pierwszej wojny �wiartowej wst�pil 
jako ochotni!k do lmrpusu „Oberland". Wra:z z,innymi bral udzial w li
kwidacji rad robotniczych i zolnierskich w Monachium, krwawo rozpra
wiajqc si� z przeciWIIlikami politycznymi. W ,Pazdzierniku 1919 r. prze
szedl do jednostek Grenzschutzu. Wafozyl pod dorw6dztwem Rossbaeha 
przeciw1ko Polakom w rejonie Grudziqdza i Chehnna, a nast�1mie pod 
wodzq· 1g,en. von der Golitza przeciwko rwladzy radzieckiej w Kur landii. 
Pod koniec 1919 r. kiOrtpus Rossbacha ·zostal oficjalnie rio�wiqzany, a wie
lu jego uezestnik6w, a ·ziwfaszcza ofücer6w, ·znalazlo schronienie w majqt
kach Meklemburgii. Oni to rozprawili si� r,ok p6zniej w czasie puczu 
Kappa z lewicowymi organizacjami na tym terenie. Pomagali takze 

16 „Reichsgesetziblatt", t. 1, 1933, s. 83.
17 „Ministerial-Blatt für die preuß. inner. Verwaltll[lg", t. 1, 1933, s. 240. 
18 Cyt. za Dr ew n i a k i e m, op. cit., s. 145.
19 Szkic o �einesie na podstawie oipracowania Dr ,e w n i a ik a, op. cit., s. 240 i n.
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w stlumieniu rewolucji w ZaglE:biu Ruhry. W akresie od sierpnia 1920 r. 
do maja 1921 r. CZE:SC rossbachowc6w przeniosla siE: na G6rny Slqsk 
i tu brala udzral w walce przeciwko pawstanGom slqskim. W tej grupie 
znalazl siE: takze porucznik Heines. Po upadku trzeciego pawstania wstal 
przeniesiony jako Kreisleiter oddzialu Rossbacha do Glogowa. Pod ko
niec 1921 r. wr6cil do Monachium i tarn stanql na czele nacjonalistycz
nej organizacji Vereinigung zur Wahrung der Interessen deutscher 
Greinzmäriker, w kt6rej sklad weszfo wielu jego dawnych tawaif,zyszy. 
Organizacja ta w okresie p6zniejszym ,Przylqczyla siE: oficjalnie do hitle
rowskiej NSDAP. W lipcu 1923. r. Heines zostal komendantem jednego 
z batalion6w SA i bral udzial w monachijskim puczu Hitlera, za eo wraz 
z E. Röhmem, G. Strasserem, W. Friokiem i A. Hrtlerem zostal skazany 
na kilikanascie miesü;cy twierdzy. W wiE:zieniu sp�dzil zaledwie kil:ka 
miesiE:cy. DziE:ki amnestii wyszedl na wolnosc. W latach nast�pnych byl 
wielokrotnie aresztowany i przesluchiwainy w zwüp1ku z r6.znego rodzaju 
burdami i eikscesami, w k1t6rych b'I'al czyim1y udzial. W 1928 r. Heines 
zostal ponownie aresztowany, tym razem jako 1podejTzamy o wsp6ludzial 
w mordzie dokotnanym jeszcze w 1920 r. Skaza,ny ostatecznie na 5 lat 
wi�zienia, zostal wk1I'6tce i tym razem na mocy amnestii zwolnicmy. 
W tym samym ni•eomall czasie wy'brano go z ramienia NSDAP do Reich
staJgu. Korzystajqc ·z nietykalnosci ,poselskiej nadal orgainizowal antyzy
dowskie i antytkomunistyczne rpogromy. Cieszy·l si� prawie bezgranicz
nym zau.faniem Röhma. Byl j,ego iprawq r�q. iDzi�ki niemu tez zostal 
w latach irzydzi,estych dow6dcq SA na Slqsku. Tu wy,ka:zal nieprzeciE:tmi 
energiE: i pomyslowosc. Po dojsciu Hrtlera do wladzy iposrednio ipodlegaly 
mu takz,e slqskie oddzialy SS, a po reorganizacji ,policji w k,wie1miu zostal 
mianowany szefem pla:c6wki gestapo oraz prezydentem ipolicji we Wro
clawiu, zatrzymuj�c takze dow6dztwo nad dzialami SA. 

Jako najwymzy zwierzchnik policji, kt6ra od 1933 r. - jak juz 
wspomniano - nie podlegala nadprezydentowi, rozpoczql Heines wy
mierzanie ·�prawiedliwosci na wlasnq rE:kE:. W tym celu stworzyl na te
renie jednej z fabryk na Tarnagaju ob6z koncentracyjny 20. Byla to jedna 
z pierwszych tego typu rnstytucji w R'zeszy, pomyslana jako srodek 
represji w stosunk:u do .przeciwnik6w politycznych narodowego socja
lizmu, a przede wszystkim lewicy niemieckiej. Wroclawski ob6z Heinesa 
stanowil jakby laboratorium, w kt6rym eksperymentowac miano najbar
dziej skuteczne metody „wyrhowawcze" na wiE:zniach. 

Ob6z, nadzorowany przez SA i SS, stanowil prawz6r rozbudowanych 
w latach p6zniejszych do monstrualnych rozmiarow miejsc kazni. Tu 
zastosowano po raz pierwszy metody, kt6r,e na ziemiach polskich do-

20 Na podstawie oipracowania Dr e w n i a k a, op. cit., s. 248. 
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prowadzono do perfekcji. Na TaTnogaju Heins w !pelni wprowadzH 
w czyn mysl Göringa wypowiedzianq na zebraniu w Berlinie 17 marca 
o roli ipolicji w ipanstwie narodowego socjalizmu. Tworzqc miejsce kazni
we Wrodawiu oparl si� nie na starej kadrze policji, lecz wybral sposr6d
tysi�cy slq,skich SA- i SS-man6w najbardziej mu oddanych, kt6rzy mieli
slepo wykonywac jego ipolecenia. Nie wierzyl nawet r6W1niez doskonale
zorganizowanym i r6wniez jak jednostki SA i SS pal,ajqcym nienawisciq
do niemieckiej lewicy brygadom Stahlhelmu. Te bowiem zwizane byly 
luzniej z ideologiq NSDAP i podlegaly innemu kierownictwu. 

Nie udalo si� do tej pory dotrzec do material6w archiwalnych przed
stawiajqcych dzieje tego miejsca kazni. W 1949 r. Sekretariat Generalny 
Strefy Radzieckiej w Berlinie, prowadzqcy m. in. scislq ewidencj� wi�
zien i oboz6w nazistowskich w latach 1933- 1945, zwr6cil si� z prosbq 
jo Polskiej Misji Wojskowej w tym miescie io przeslanie ewentualnych 
wiadomosci dotyczqcych obozu wroclawskieg,o na Tarnogaju. W pismie 
do wladz po1skich donoszono, iz Se!kretariatowi General,nemu wiadome 
jest, ze jeden z tych oboz6w znajdowal si� w miejscowosci Dümgay kolo 
Wrodawia. Wi�zieni tarn byli z przyczyn politycznych i rasowych 01by
watele niemieccy i narod6w podbitych przez hitlerowskie Niemcy. Se
kretariat nie posriatla danych o tym obozie, szczeg6lnie o jego charakterze 
i organizacji, prosi wi�c czynniki polsikie o udzielenie blizszych infoT
macji dotycz�cych tej inistytucji 21• Polska Misja Wojskowa zwr6cila si� 
z kolei do Ministerstwa Spraw Za:granicznych w Warszawie, to zas za 
posrednictwem Gl6wnej Komisji Badan Zbrodni Hitlerowskich w Polsee 
do Okr�gowej Komisji w� Wroclawiu. Wyniki badan, kt6re prnwadzil 
VIII Komisariat MO, przeslano w koncu pazdziernika 1949 r. do War
szawy. Ich rezultaty byly bardzo skromne. Komisariat donosil, i'z w miejs
cowosci „Cierniogaj" istnial w lata�h 1935-1939 lager, w kt6rym znaj
jowali si� wi�zniowie polityczni. Polozony byl w poludniowej cz�sci 
Wroclawia przy ul. Bardzkiej, naprzeciw cmentarza, niedaleko tor6w 
kolejowych. W obozie przebywali wi�zniowie polityczni narodowosci 
niemiedkiej w liczb1e od 300 do 500 os6b. Wsr6d -zatrzymanych znaj
dowaly si� takze kobiety. Wyikonywano tu r6wniez egzekucje. Ob6z 
nadzorowala policja i SS 22• Prawdopod(jbnie sporzqdzajqcy wywiad za
miaist wroclawskiej dzielnicy Tarnogaj podali nazw� ,,Cierniogaj". Myl
nie tez podano dat� powstania obozu, natomiast ustalona liczba wi�zni6w 
poikrywa si� ·z wiadomosciami z innych zr6del. 

0 o:boztie koncentracyjnym Heinesa wspomniano juz w 'Polskiej li
teraturze historycznej. B. Drewniak w pracy poswi�conej poczqtkom 

21 Archiwum Gl6wne Komii.sji Badan Zbrodni Hitlerowskich w Polsee, War

szawa, nr 171 ob. 
22 Tamze, k. 2. 

12 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim pisal, iz „jemu [Heineso
wi - K. F.] w udziale 1przyipadl nieslawny 1zas-zczyt ·zalozenia pierwszego 
w hitlerowskich Niemczech dbozu koncentracyjnego we Wroclawiu na 
terenie dzielnicy Tarnogaj ... 0 maltre�owaniu wi�zni6w w oibozie Hei
nesa m6wHo si� rwsz�dzie. Informacje o tym dostaly si� nawet do prasy 
za:granicznej, eo zmuisilo ·ostatecznie hitlerowskie wladze do zlikwidowa
nia tego miejsca kazni" 23• W tym samym czasie F. Ryszka w ksiq·zce · 
o Niemczech w okresie hitlerowSikim scharaikteryzowal dzialalnosc- Hei
nesa w nast�pujqcy spos6b: ,,We Wroclawiu swiezo mianowany prezy
dent policji, przyw6dca SA Edmund Heines, 1byly oficer Freikorps6w na
G6rnym Slqsku, notoryczny pederasta i ilntymny iprzyjaciel Röhma,
zamieszany nadto w ohydny mord w Potempie (jemu podlegali mor
dercy), stwor.zyl »wlasny« ob6z kon!!entracyjny na terenie jednej z fa
bryik we wrodawskiej r6botniczej dzielnicy Dürrgay ,( (jbecnie Tarnogaj)
[ . . .  ] esk,ortowanie wi�zini6w do oibozu odbywalo si� na wz6r srednio
wiecznego prowadzenia pod pr�gierz - wsr6d poszturchiwan i obelg,
z hanbiqcyinii tablrcami zawieswnymi na piersiach. Nie byl to przykJad
odosobniony, choc Heines wy,r6znial si� sadystycznym okrucienstwem
nawet wsr6d swoich kompan6w z SA" 24. 0 obozie na Tarnogaju wspo
mina takzie F. Bialy w artykule o ruchu lmmunistycznym na Opolszczyz
nie w 1�33 r. 2s Mamy r6wniez i wzmianki mniej lub wiE;cej tendencyjne
we wspomnieniach niemieckich. G. Rossbach, tw6rca jednego z reakcyj
nych, korpUJS6w „ochotni'Czych", taik piisze o wroclawskim obozie: ,,Oglqd
nqlem' solbie ob6z bard:w dokladnie .. . wsz�zie panowala czystosc i po
rzqdek. Kazdy wi�·zien mial swoje l6zko. Przyglqdalem si� wi�zniom.
Wszyscy bez wyjqtku byli dabTze odzywieni. U fadnego nie zauwazylem
objaw6w strachu" 26. P. Lobe, jeden z przewodniczqcych Rekhstagu
z okresu republik'i weimarskiej-,. byly wi�zien Heinesa, w opublikowa
nych w 1954 T. wspomnieniach r6WI).iez poswi�ca ,nieco uwagi obozowi
·na Tarnogaju, szacujqc .nawet lic?Jb� wi�zmi6w do 600 os6b 21. 

Zebrane wi�c w literaturze historycznej w:adomosci o obozie wroc
lawskim 'Sq niepelne i nie mozna na ich podstarwie ,odtworzyc prawdzi
wego olbrazu tamtych dni. Totez tym wi�ki.szq wartosc ma dla omawia-

23 Dr e w n i a k, op. cit., s. 248 i n. 

24 R y s z k a, op. cit., s. 1'98. 
25 F. Bi a l y, Ruch komunistyczny na Opolszczyznie w pierwszych tygodniach

rzqd6w hitlerow•skich (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, 1966, nr 2, s. 330 

i n.). 
2s G. Ross b a ch ,  Mein Weg durch 

I die Zeit-Erinnerungen und Bekenntnisse, 

Weilburg-Lahn 1950, s. 140, cyt. za Dr e w n i a k i e m, op. cit., s. 248. · 
21 P. L ö b e, Der Weg war lang. Lebenserinnerungen, Berlin 1954, s. 221, cyt. 

za B .i a l y m, op. cit., s. 33'1. 
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nego :Proiblemu odnaleziony niedawno pami�tnik Helmuta Friesego przed
stawiajqcy warunki, w jakich zyli wü:zniowie na Tarnogaju. Friese byl 
wroclawskim drukarzem. Urodzil siE; w 1913 r., za nielegalne spoTZq
dzanie i kolportowanie ulortek antyhitlerowskich zostal 1 V 1933 r. 
aresztowaJI1y i przewieziony do istniejc1cego juz ·obozu konicentracyjnego. 
Po jego tozwictzaniu w sierpniu 1933 r. przedostal siE; nielegalnie do Cze
cho:slowacji, a nast�pnie do Szwajcarii i Francji. Tu skontaktowal siE; 
z n:iemieckiimi antyf aszystami, m. in. w Pary�u nawiqzal lqcZillosc 
z W. Pieckiem oraz socjaldemokratycznym dzialaczem K. H. Müllerem, 
a takze z komuniistycznq organ'izacjq niosqcq pomoc wiE;zn1om polityez
nym „Secour rouge" i na jej zam6wienie nap�sal wspomnienia z pobytu 
we "'o/roclawskim obozre koncentracyjnym. Friese dostarczal takze do 
Czechoslowacji ulotki i materialy prasowe piE;tntijqce niemiecki faszyzm. 
Tarn r6wniez przeslal brudnopiis swokh pamiE;tnilk6w. W czasie niele
galnego przekraczania granicy czesko-niemieckrej przez matkE; Fries'ego 
wpadly w r�ce strazy granicznej nie tylko ulotki komunistyczne, lecz 
talkze i brudnopis jego pami�tnilka. W ten sposäb relacje naocmego 
swiadka tamtych wydarzen dostaly siE; w rE;ce niemieckiej pnlicji i prze
chowaly si� do dzis 2s. 

PamiE;tniK Helmuta Friesego uzupe}niajq relacJe zyjc1c-ego jeszcze we 
Wroclawiu bylego wi�znia obozu na Tarnogaju Kurta Skupina. N alezal 
on do aktywinych dziataczy socjaldemolkratyczny�h. Bral udzial w zyciu 
organi'zacji mlodziezowych, byl ,czlonkiem zalozonej w 1924 r. organizacji 
p6Iwoj1skowej Reichsbanner-Schwarz-Rot-Go1d, kt6rej trzon zasadniczy 
twOTzyli socja1demokraci. Aresztowany w kwietniu 1933 r. i osadrony 
na Tarno.gaju, ·zostal laJtem przewieziony do jednego z oboz6w koncen
tracyjnych w Börgermoor ikolo Bremy, podlegajq:cych juz wtedy Mini
sterstw.u Spraw WewnE;t·rznych Rzeszy. Stamtctd dostal siE; do organizacji 
Todt, wykonujq:cej zazwyczaj prace przyfrontowe na potrzeiby wojska. 
Zar6wno pamiE;tnik Friesego, jak i relacja Skwpina stanowiq z braku 
innych zr6del archiwalnych bezcenny material pozw:alajq-cy odtworzyc 
meto(ly postE;powania strazy obozcowej z wi�zniami oraz w pelni udo
Jrumentowac twierdzenie, ze db6z na Tarnogaju ibyl niewc1tpliwie pra
wzo;r,em setek miejsc kazni rozwiniE;tych w latach p6zniej1szych na tere
nie Trzeciej Rzeszy i w podlbitych przez niq krajach. 

Pierwsi wi�zniowie zatrzymani w ramach tzw. ,,a·resztu ochronnego" 
przebywali najpierw w gmachu prezydium policji przy dziisiejszej u1. tct
kowej, a od marca w iprzygotowanych juz starych magazyillach na terenie 
bylej fabryki nawoz6w sztucznych. Nakaz ·zastosowania aresztu ochron-

28 Zentrales Parteiarchiv der SED, Berlin, N. J. 33, k. 43 i n. (cyt. dalej:

Pami�tniik H. Friesego). 
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nego wydawaly nie ty]ko wladze administracyjne na najwyzszym 
szczeblu, lecz takze i poszczeg6lini landrnci bqdz to ·z wlasnej inicjatywy, 
bqdz tez na zqdanie kom6rek miejsoowej NSDAP. W owych magazynach 
ustawiono jiedynie trzypiE:trowe prycze, nie troszczqc siE: o inny sprzE:t 
ani tez o naprawE: dach6w. Totez w czasie deszczu woda zalewala posla
nia, na kt6rych spali wiE:zn±owie. Drzwi do owych barak6w byly nie
szczelne, brakowafo oikien. W miarE: jaik naplywali aresztowani, w sta
rych pomieszczeniach przybywafo nowych prycz. Wkr6tce nie bylo i na 
nie miejsca. WiE:znfowie kbdli siE: wprost na slomie czy tez na sien
nilrnch, tarn gdzie znalezli jeszcze trochE: wolnej przestrzeni. Teren obozu 
zostal otoczony dwoma rz�dami drutu kolczastego oraz dwoma rzE:dami 
przewod6w wysokiego napiE:cia. Uporzqdkowano dojazd, zbudowano plac 
apelowy i zaplecze gospodarcze. 

Pierwsi mieszikancy obozu na Tarnogaju wyiposazeni byli kazdy 
w dwa koce, kilka tygodni p6zniej pozostal im tyl.Jko jeden, wreszcie na 
dw6ch wiE:zni6w przypadal j·eden koc. Brak ibylo taikz·e ubran. W za
sadzie w olbozie Oibowiqzywal str6j wiE:zienny, ale to, eo dostarczano, 
bylo prawie nie do uzytku. Totez z koniecznosd w poczqtkowym okresie 
tolerowano odziez cywilnq, w p6zniejszym zapr·owadzonio str6j wiE:zienny. 
Kazdy przebywajqcy w obozie oznac:wny byl kolejnym numerem. Za
zwyczaj numery sporzqdzane olejnq farbq wiE:zniowie nosili na plecach. 
Pierwsi otrzymali takze mydlo i rE:czniki, naist�pni juz tylko kawalki 
pl6tna. ,z czasem i mydlo stalo siE: rzadkosciq. Byly okresy, kiedy nawet 
przez trzy ty,godnie „zap�inano" o dostawie tego arty1lmlu. Totez p6z
niej zezwalano na przesylanie mydla w paczkach, zwla!szcza iz wielu 
wiE:zni6w zachorow.aio na swierzb. Istniejqca sluzba sanitarna w obozie 
nie zwracala uwaigi na tE: chorobE:, lecz tyllko na porzqidek i czystosc tak 
w pom±eszczeniach, jak i na zewnqtrz. Wedlug ·regulaminu mycie odby
wac SiE: mial•O W miednicach. J es1zcze na pOCZqtku irstinienia obozu spro
wadzono 150 wiE:ilrnzych misek, lkt6re mialy sluzyc do tego celu. Tymcza
sem juz w maju w oibozie przeibywalo ioko�o 400 ludzi. Sprz�tu do mycia 
zas nie dostaTczono. Totez nowi ,przybysze niejiedrnokrotnie zmu�zeni byli 
uzywac miseJk do jedzenia jako miednk do mycia siE:. WodE: zimnq -
a tyllko tE: mozna ibyro dostac - czenpano z lkran6w, gor�ca zas prze
znaczona byla jedy,nie do mycia koryt i pomieszczen dla swin. Przy 
kuchni obozowej bowiem ·zalowno hodow lE: swin, 'kt6-re zywiono r:esztka
mi posilk6w. Do pracy w chlewie przeznaczono dw6ch wiE:zni6w. Mieli 
oni obowiqzek dlbania o czy,stosc koryt, kt6re musialy byc codziennie 
myte gorctcq wodq. Dbali tez ·o zewn�trzny wyglqd chlew6w. Tu byla 
przestrzegana z iscie ,prus'kq pedanteTiq zaisada higieny. 

Po tpierwszych gruntownych ipracach porzqdkowych, u1przqtniE:ciu tere
nu, ukonozeniu ogrodz,en z drutu kolczastego, wysypaniu piaskiem chod-
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nik6w i placu apelowego postanowiono urzqdzic uroczyste otwarcie oho
zu na Tarnogaju. Na uroczyistosc t� zaproszono dziennikarzy dow6dc6w 
SA i SS ze Slqska oraz przedstawicieli w1adz. Do zebranych wygloszono 
w czasie uroczyistego apelu przem6wienia poswi�cone wychowaniu na-
rodowosocjalistycztnemu ornz roli oboz6wikoncentracyjnych w tej edu!kacji. 
W nast�pnym dniu ulkazaly si� w prawtcowej prasie wr.oclawskiej arty
kuly dotyczqce tego wydarzenia. Wroclawski ,ob6z koncentracyjny -
pisano - pomaga mal}ksistowskim i lewicowym przest�pcom zrozumiec 
swe bl�dy oTaz daje szans� stania si� godnym miana ·dbywatela panstiwa 
narodowosocjalistyczneg.o 29

• W zwic}zku z oficjalnym otwarciem obozu 
byla mowa o szesciogodzinnym dniu pracy. W pra].dyce wi�zniowie nigdy 
nie pracowali szesc godzin na dob�. Pr,zeci�tny dzien ipracy trwal od godz. 
6 do 18, z kilkrunastominutowc} przerwc} na posilek. Czasem zaj�cia roz
poczynano o trzeciej rano. Na rozkaz zaist�pcy komendanta obozu Göbela, 
a niekiedy i samego Heinesa, wracajqcych z nocnej pijatyki, zrywano 

· wi�zni6w i prowadzorio bez posHku do pracy. Udajc}cy si� na roiboty mu
sieli defilowac przed pijanymi zwierzchnikami. Nie szczE;dzono im przy
tym j�d�nych epitet6w, wsr6d ikt6rych ,,:gnoj,e" i „swini,e" nalezaly jesz
eze do lagod:nych. Wtedy to talkze Heines urzqdzal 1polowanie na „zajc}ce".
Tak ·nazywano st•rzelanie 'Pijanego Heineisa do wi�zni6w, kt6rych zmu

szano do ucieczki w obr�bie .obozu 3o. Te wypadki chyba, 1okreslil raport
VIII Komisariatu MO jako dokonywarnie egzekucji we wroclawskim obo
zie.

Cz�sto skracano takze przerw� abiadOIWq. Odpoczynek w czasie zaj�c 
prawie zawsze zalezal od kaprysu wartownik6w. Nie chodzilo wi�c tu 
o pozy;skanie dla na,rodowego siocjalizmu ois6b przebywajc}cych w obozie,
o czym donoszooo w pra1sie, lecz zlamanie ich przy pomocy fizycznego
i moralniego terrOTu. J ed!Ilq z dr6g do tego celu byla wlasnie'd�zka praca
fizyczn�.

Po uprzq·tmi�ciu terenu obozu przyistc}prono do ibudowy basenu kc}
pielowego. W tym celu dostarczono wi�zniom saperek zo}nierskich, nie 
nadajqcych si� do tego rodzaju bud01wy. Kiedy zas ipo wydrc}z1eniu okres-· 
lonej gl�boikosci pojawila si� na dnie wykopu woda, sprowadzono dwie 
pompy rE:czne. Prac� prowadzono bez zadnego planu. Totez mimo duzego 
wysillku fizycznego wi�zni6w rezultatu nie bylo widac. W miar� jak przy
bywali norwi aresztanci, trzeba bylo dla nich sprowadzac nowe narz�dzia. 
Wypozyczain,o j,e w tym celru od zarzqdu mia!sta i firmy Bauhütte. Otrzy
mano tez jednc} motopompE:, by wreszcie uporac si� z zalewajc}Cc} wyko,p 
wodc}. Pompa zuzywala jednak dziehnie 30-50 1 benzyny. To wydawalo 

29 „Bres1'auer Neueste Nachrichten", ,,Schlesische Zeitung", ,,Schlesische Lan

deswacht" i inne. 

3o �.elacje Kurta Skupina. 
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si� kierownictwu dbozu za duzo. Zmniejszono wi�c przydzial paliwa 
i tak �o�kradanego juz przez komendanta i jego ·zast�pc� do prywatnych 
wyjaZtd6w. Aby wi�c uporac si� ·z wodq, zainistalowano ponownie pompy 
r�czne. N ast�nym etapem pracy bylo usuwam.ie mulu i umacnianie brze
g6w przyszlego basenu. Wkr6tce jednak kierownictwo obozu postano
wHo mnienic plan 1budowy i to, eo dotychczas zrobiono, poszlio na marne. 
Setki m3 piasku przygotowanego do wylozenia dna hasenu oraz material 
do umocnien !brzeg6w trzeba byfo przeniesc w inne miejsce. Rozipocz�to 
nowe wykopy pod basen w zupelnie innym miejisc:u. N adal nie bylo pla
n6w 1budowy tego obiektu. Kazdy dzien przynosil nowe ·mniany. Dla za
trudrrionych przy wykopach wi�zni6w stawafo si� ja:sne, iz podj�tq prac� 
prowadz,ono dlatego tylko, aby zn�cac 1si� nad zgromacraonymi w obozie 
aresztan tami. 

Stpora grupa iprzebywajqcyich na Tarniogaju ,zatrudniana ibyla przy 
budowie r6znego rodzaju oibiekt6w na}ezqcych bctdz to do rpolicji, bq•dz tez 
do SA. Obiekty te rozrzucone byly w r6znych stronach miasta. Totez 
wi�zniowie musieli .udawac si� do pracy piechotq po kilkarrascie kilome
tr6w dziennie. Opr6cz cz�sto bezmyslnej pracy fizycznej stosowano takze 
indywidualne kary delesne. Z 1blahych ,powod6w maltretowano wi�zni6w, 
przypi1sujqc im przest(8)stwa, kt6rych nie dokonali. Oprawcami najcz�s
ciej byli SA-mam.i. W ikazdym odeziwaniu si� wi�zn1a doipatrywa1i si� oni 
aluzji poliityczinej czy tez osmieszenia i:deologii narodowego socjalizmu. 
Za to zas hito gumowymi palkami do utraty iprzytomnosci. Nie dopusz
czano do zadnych wyjasnien czy tez usprawiedliwien. Wszystko, eo po
wiedziala maltretowana ofiara, moglo byc wykorzystane przeciwko ni,ej. 
J edynq wi�c formq dbrony bylo milczenie Wi�zniowie nie chcqc narazic 
si� na zemst� sluzby olbozowe j nie 1Pr61bowali si� skarzyc ani tez szukac 
sprawiedliwosci w instancjaich wyzszych, czy tez od czasu do czasu poja
wiaj�cych si� w ·dbozie lkiomisjach. Te bowiem odchodzily, a sluzba obo
zowa zostawala. Oprawcy Heinesa nie zwracali uwagi ani na wiek, ·am.i 
tez na zajmowam.e przed airesztowaniem stanowisko wi�znia. Dla nich 
byl cm tyl!ko przeci,wnikiem politycZ!Ilym, nad kt6rym mozna si� bylo 
zn�·cac do woli. Szczeg6lnie sadystycznie bito wi�zni6w ipochodzenia zy
dowsidego. Jeden z niJch tak 1opisuje przeslucha'nie u komendanta o'bozu: 
,,Ws�edlem do pokoju i dostalem uderzenia w plecy i w tyl glo,wy. 
Potem pytano mnie o r6zine spr.awy. Z kol,ei 1bito mnie po twarzy, do
stalem chyiba dwadziescia ipoliczk6w. » Wykonczymy d�, ty obrzezany 
worum« - rpowiedzial do mnie jeden z bijqcych. Po przesluchainiu biito 
min:i!e :ponowinie w twarz i glow� gumowymi pafäami. w sumie otrzy
malem chyiba kil!kadziesiq1t uderzen, iprzy ezym jeden SS-man policzko
wal mnie 1z prawej, drugi z lewej strony" 31

. Bicie bylo powszechnie sto-

31 Pami�tnik H. Fries·ego. 
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sowaDq metodq rwyc'howawczq. Kiedy jednak. 1przekonano si�, iz ude
rzenia ipal1kq luib pejozem w ttwarz ip01zostawiajq widoczne slady, kt6rych 
nie mozina ani ulkryc, ani tez Z;IIlyc, !komendantura obozu �ala za
rzqdzenie, alby uniknqc hi!cia w miejsca rzucajq:ce si� w oczu. Odtqd tez 
przestrzegano tego ·zalecenia. J edynie na przesluch'aniu w gestatpo 
w „Bru1natnyttn Domu", znajdujqcym si� ,przy dzisiejszej ulicy Komandor
s!kiej, nie dlbano o ipozory. Tarn tez kierowano naj1bardziej opornych „wy
chorwank6w" z Tarnogaju. Ich rany i slady pobida goily si� niekiedy 
przez kilka tygodni. Tu praoowali najbardziej ·zez.wierz�ceni sadysci. 
P.rawie wszy?C,y wi�zniowie ball si� tych przesruchan. Jeden z robotni
k6w po powrocie z przesluchania w gestapo gforw� pokrytq mial otwar
tymi ranami, inny plul krwiq, a jeszcze innemu rod zadanych raz6w rany
goily si� kilka tygQdni. Sporq liozb� przesluchiwanych musiano wprost
z gestaipo odwozic do is2Jpitali. Oficjalnie m6wilo si� wtedy, iz ulegli nie-
szcz�sliwemu wypadkowi.

· J ednq z form ·zn�cania si� nad nowo iprzybylymi wi�zniami bylo tak
ze przetrzymywanie ich na apelach w postawie na baczoosc. Tym, kt6-
rzy byli juz 1zupelinie rwydenczeni i paJdali ina ziemi�, podarwano olej ry
cynowy. Czasem tez przeprowadzano ·z nimi cwiczenia wojskowe na ko
mend� ,,padnij, powstan". Widok zm�czonych i pokrytych kurzem ludzi 
w r6znym wieku napawal szczeg6lnq radosciq' ddbrze odzywionych 
i schludnych SA-man6w. W czasie jednego z takich cwiczen ·zmaltreto
wanemu kolejarzowi podano wzmocnionq dawk� oleju rycynowe,go. Ten 
po odzyskaniu przytomnosci uderzyl w twarz sanitariusza, kt6ry zaapli
kowal mu t� dawk�. To wystarczylo, aby kolejarzowi wymier,zyc jedm1 
z najci�zszych !kaT: zes,polowe bicie gumowymi 1paJlkami. Od tej pory tez 
nie pomijano go prawie niigdy przy ,pracach pO'za kolejkq. Po :wrgantzo
waniu oibozu w Osnabrück przewieziono .go tarn wraz z grupq innych 
wi�zni6w. Niekt6Tzy SA-mani 'upodobali sobie np. strzyzenie wi�zni6w 
na wz6r mnich6w, wycinajqc im tonsury. Innym ·zas pozostawiano tylko 
k�py wlos6w, wplatajqc w nie czerwone kokardy. Zdar,zalo si� tez, iz 
niekt6rych wi�zni6w, zwlaszcza hogatszych, wwuszczano na wolnosc za 
przyrzeczone podarunki dla ·cz}onk6w warty obozowej. 

Wroclawski ob6z na Tarnogaju „ 1specjalizowal si�" w maltretowaniu 
nie tylko fizycznym, lecz i moralnym ·znanych osobistosci z zycia poli
tycznego i go�podarczego z okresu republiki weimaTskiej. Ola tych wi�z
ni6w mgani:zowano szczeg6lnie uroczyste „iprzyj�cia". Jedno z pierwszych 
urzqdzono dla bylego burmistrza Wroclawia Macheg,o i jego syna. Po 
przekroczeniu bramy 1dboziu zaaplikowano im dawk� oleju rycynowego, 
a na:st�pnie ka.zano defilowac ·z czerwonymi sztandarami w�q.luz placu 
apelowego. Kiedy zas pr,zywieziono do obozu bylego prezydenta policji 
z Wroclawia Voigta, Mache musial wyglosic na jego czesc mow� powi-
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talnq, a nast�pnie towarzyiszyc mu w czasie zwiedzania terenu obozu. 
Musial takze podczas tej w�r6wki spiewac Mi<:dzynarod6wk<:. Podobnej 
,,edukacji" ,poddano ETnsta Zimmera, naczelnego reda'ktora socjaldemo
kratycznej gazety ,,�olk,swacht", oraz prezydenta prowincji slqskiej 
Lüdemanna. Tego ostatniego przywieziono do obozu wieczorem, juz po 
aipelu. Na rozkaz Heinesa zasypiajqcych wi�zni6w zerwano z prycz, kaza
no im ustaiwic si� wzdluz gl6wnego chodnika, aby mogli „przywitac" by
lego g,ospodarza prowincji slqskiej. Lüdemann w grupie SS-man6w prze
maszerowac musial wzdruz placu apelowego, a naist�pnie wysluchac „po
wi talnej" mowy wygloszonej przez Heinesa. Szef slctskiej policji i gl6w
nodowodzqcy SA i SS nie ukrywal dumy, iz w jego obozie znajduje si� 
czloiwielk, kt6Ty '.siedmtokrotnie odwazyl si� wystqpic przeciwko NSDAP 
i prasie narodowosocjalistycznej na SlqSku, kt6ry - jak stwierdzal Hei
n�s - usilowal powstrzymac wzrost tej partii wszystkimi dost�pnymi 
mu srodkami. Osadzenie w obozie tego czlowieka uwazal Heines. za za
konczenie ,pierwszego etapu umacniania si� noiwej wladzy na tych zie
miach. Lüdemannoiwi odebrano polow� pensji, przeznaczajqc jq na utrzy
manie obozu. Poddano g,o tak jak i innych tortur9m fizycznym, bijqc na 
wartowni gumowymi palkami oraz obrzucajqc grubianskimi przezwiska
mi. Przydzielono mu najd�zsze iprace, to jest sprzqtanie i wywozenie 
z obo�u nieczystosci. Na wiadomosc o takim traktowaniu bylego prezy
denta pr,owincji jego malzonka dzi�ki znajomosciom w Berlinie uzyskala 
prawo widzenia si� z m�zem, a nas•tE;pnie za posrednidwem amerykan
skiego 1posla oskarzyla dow6dztwo obozu o nieludzkie traktowanie wi�z
ni6w, zqdajqc zwolnienia Lüdemanna z aresztu ochronnego. Na skutek 
takiego olbrotu ,sprawy Heines, nie chcqc dopuscic do skandalu, calq wi
n� za to, eo dzialo si� w ·obozie, zrzucil na barki SS-mana Heurego, chwi
lowo zwalniajqc go z zajmowaneg,o stanowiska. Pr·zy okazji wyszly na 
jaw i inne wyczyny dotychczasowego dow6dztwa ,obozu, wsr6d kt6rych 
wyludzanie od wi�zni6w pieni�zy za lagodriiejsze traktowanie czy do
staw� zywnosci i tytoniu bylo na porzqdku <!ziennym. Przykladowo od 
burmistrza fV!achego zazqdano 500 marek, dajctc mu do zr,ozumienia, iz 
w wypadku nieuiszczenia tej sumy zostanq zastosowane srodki represji. 

We wrodawskim ohozie 1przebywal takze stary dzialacz SPD, prze
wodniczqcy Parlamentu Rzeszy Paul Löbe. Aresztowany po dojsciu do 
wladzy Hitlera, prz,ebywal kilka miesi�cy w berlm·skim wi�zieniu przy 
Aleksanderplatz. Löibe byl osobistym wrogiem Heinesa, uwazajqc go za 
awanturnika i czlowieka pozbawionego wszelkich zasad moralnych, czego 
Heines nie m6,gl mu wybaczyc. Totez juz jako szef slqiskiego gestapo przy
byl z grupq SA-man6w do Berlina i tu odbil Löbego z rqk bedinskiej 
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policji, uwozqc go do Wroclawia na Tarnogaj 32
• Tu tei urzqdzono mu 

w godzinach wieczornych „uroczyste" przyj�cie. Przem6wienie „powital
ne" mial wyglosic Lüdemann. Voigt 1paradow�c mial przed bylym prze
wodniczqcym Reichstagu z czerwonq ,szturm6wkq, a hurmistrz Mache 
wr�czyc _ibukiet z ost6tw i pokrzyw. Kiedy auto ,policyjne wjechalo na plac 
a,pelowy, orkiestra obozowa sklada:jqca si� z 6 os6b wykonala starq lu
dowq piosenk� pt. Alle Vögel mnd schon da (wszystkie ptaki jui Sc\ tu), 
kt6rej Löbe musial wysluchac stojqc. Z kolei zgodnie z planem zabral 
glos byly prezydent prowincji slq5kiej, kt6ry m. in. powiedzial: ,,Drogi 
Paul Löbe, przY1Padlo mi w udziale zadanie przyj�cia ciebie w tutejszym 
obozie koncentracyjnym. Mamy nadziej�, z.e b�ziesz si� czul u nas do
brze i ie szyblm 1si� tu zaaklimatyzujesz. Jest nais tu przeszlo 400 m�i
czyzn z wszystkich cz�sci Slq:ska, w r6inym wieku, r6inych poglqd6w 
i zawod6w. Tu w ·ObO'zie kaidy z ria:s ma okazj� przekonac si� praktycz
nie o nieslusznosci hasla gloszqcego przeciwienstwa socjalne. Nie ma 
wsr6d nas ani spolecznych, ani politycznych przeciwienstw. Istnieje tyl
ko autorytet nowego panstwa" 33

• Po przem6wieniu powitalnym wr�czo
no Löbemu przygotowany bukiet ost6w. Stojqcy przy aude jeden ze 
straiy obozu Simanowski zbliiyl si� do s�dziwego dzialacza SPD i kazal 
mu powt6rzyc slowa: ,,Pozdr6wcie Boga, starzy kumple, stary ramol ku 
Wqm pelz:nie", na co Löbe odrparl: ,,Znios� to, towarzysze, tak jak i wy 
to znosicie". Siny z wsdeklosci SA-man - jak stwierdza Friese - zmusil 
fizycznie Löbego do powt6rzenia j,ego sl6w. W nast�nym dniu Löbe 
otrzymal zwyklq odziei aresztanckq. Obozowy fryzjer sciql mu wlosy, 
poZiOstawiajqc jedynie niewielkq grzywk� nad c:wlem. Przydzielono mu 
takie miejsce na odpoczynek na g6rnej pryczy, co bylo dodatkowq trud
nosciq dla byl,ego przewodniczc:rcego Reichstagu ze wzgl�du na jego tu
sz�. Pierwszq prac�, kt6rq musial wykonac, bylo opr6inienie obozowej 
latryny. Czynnosc t� pr.zydzielano Zydom i wybranym wi�zniom, do kt6-
rych zaliczano takie Löbego. W na:st�pnych dniach skier·owano go do 
gruipy porzqdkowej zatrudnianej po godzinach pracy przy zamiataniu 
placu apelowego oraz usuwaniu napis6w o tresci politycznej znajdujq
cych si� tu i 6wdzie na murach i darnach na terenie miasta. 

Strai obozowa zresztq tak rozkladala zakcia dzienne, aby wi�zniowie 
mieli jak najmniej wolnego czasu. Totei prawie codziennym ·zaj�ciem
byly cwiczenia i musztra. Od czasu do czaisu, najcz�sciej ipo apelu lub 
w nocy, organizowano tzw. ,,alarmy" przeciwpoiarowe. Polegaly ohe jed
nak nie na zaznajamianiu si� z gaszeniem ügnia, lecz na jeszcze jednej 
mustrze i tarzaniu wi�zni6w po obozowym dziedzincu. Zwykle alarm 

32 Patrz Dr e w n i a k, op. cit., s. 248. 

33 Pami�tnik H. Friesego. 
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ten oglaszano haslem „pofar". Wi�zniowie zrywali si� z prycz, ubierali 
jalk najszybciej i wylbiegali przed, 'haraiki. Tu tworzono dwuszereg i na 
komend� ,,odlicz." sprawdzano stan grup. Kiedy w czasie przeglqdu zau
wazono wi�zni6w niezupelnie oporzqdzonych - a to zawsze si� zdarza
lo - nast�powaly cwiczenia karne. ,,Powstaf1, padnij" - powtarzano 
wie�e ra�y. Po wykonaniu tych podstawowych cwic2ien zmaltretowanym 
i zakurzonym wi�zniom kazano maszerowac i spiewac. Tych, kt6rzy nie 
mieli juz sil i pozostawali w tyle, smagano batami. Nie oszcz�dzano nawet 
inwalid6w wojennyc};l. W ciqgu istnienia ,obozu na Tarnogaju zoTganizo
wairllO okollo 80 tego irod:zaju alairm6w, przy czym na niekt6r,e tyg,odnie 
przypadalo az 5 „cwiczen" przeciwpozarowych. Nierzadko tez alarmy 
trwaly i do 4 godzin. D1ddac trzeba, iz przy tych alarmach sprawujq'cy
funkcj� komen:danta obozu byl zawsze pijany, a otaczajqca go sluzba bar
dzo cz�sto w stani,e nietrzezwym. Opr6cz alarm6w zarzqrdzano takze do
da tko}Ve cwiczenia dla funkcjonariuszy organizacji robotni<Cfych, urz�
nik6w administracyjnych wyst�pujqcych przeciwko NSDAP oraz Zyd6w. 
W czasie tych ·zaj�c szczeg6lnie wyr6zniali si� oficer z warty policyjnej 

, Härtiig, SA-Sturmführer Göbel i SS-ScharführeT Simanowski. Ci lud�ie 
w brutalny spos6h pastwili si� nad swoimi ofiqrami. K'to im si� w jakis 
spos6b pr6bowal rprzeciwstawiac lub nie mial sil wykonywac ich pole
cen, tego pchano do beczki :11,apelnionej wodq, a kiedy topil si�, cucono go 
gumowymi ,pa�kami. W ten �os6ib post�;vano m. in. ·z prezydentem 
Lüdemannem, naiwet juz po skardze zlozonej przez jego zon� za zle tra-
ktowanie m�za na Tarnogaju. 

Zdarzalo si�, iz stosowano takze kary zibiorowe, a ·zwlaszcza kilkudnio
we glod6wki. W okresie poprzedzajqcym tego (fOOZaju ikar� wi�zniowie 
musieli zjesc ws1zystkie, jakie posiadali, zapasy ·zywnosci. Nie wolno im 
bylo tak.ze palic papieros6w. Palqcyich po kryjomu karano chlostq. W dru
gim dniu zezwalaino jredynie na picie wody oraz wypalenie tylko jrednego 
papierosa. W trzecim dopiero podawano zup� bez chleba. Przetrzymywa
ni na Tarnogaju zresztq w cürgu calego okresu pobytu w dbozie cierpieli 
gl6d. Dzienny bowiem posilek skladal si� z 20 dk,g chleba, ,odrobiny maT
molady lub sztucznego miodu, 'Czasem kawalka kielbasy, ,,kt6rej nawet 
psy nie chcialy jesc". Na obiad wi�zniowie otrzymywali jedynie porcj� 
rzadkiej zupy bqdz to z kapusty czy z burak6w, bc:1dz tez z j�czmi,ennych 
krup. Posilek ten przywozono na miejsce pracy. Na kolacj� podawano ka
w� zlbozowq lub resztki ·zupy z posHku o'biadowego. Tytoni,u nie przy
dzielano. Mozna go bylo nabyc „nielegalnie" po znacznie wyzszej cenie 
q wart01Wnik6w 34

• W obozie zdarzaly 'Si� r6wnie.z kradzieze. Dokonywali 
ich zaz,�czaj wartownicy zrzucaj�c win� na z g6ry upatrzone ofiary. 

34 Relacje K. Skupina. 
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Cz�sto tez podrzucali :skradziony przedmiot wybranej ofierze, dajqc tym 
samym pretekst do wymierzania „spraiwiedliwosci" za ,popelnionq przez 
niq „ikradziez". 

Dla nowo iprzylbylych byly iprzewidziane talkze wyklady ,polityczne, 
przede wszystkim hlstoria naTOdowego socjal±zmu. W praktyce bylo to 
odczytywanie niekt6rych rozdzial6w z Mein Kampf A. Hitlera oraz ko
mentarze zaibarwicme zoologicznc1 iprawie nienawisciq „o zydowsko-mark
sistowskich kr�taotwach". 

Nawet ni�ziela na Tarnogaju nie byla dniem odpoczynku. W godzi
nach rannych zarzqdzano pranie bielizny osobistej. Zwykle zaj�cia te 
skracano wprowadzajcl'c bcrdz to cwiczenia, bc1dz tez kontrol� czystosci 
w barakach. W czasie tej ostatniej wi�zniowie musieli pokazywac swoje 
rzeczy osobiste. W niedziel� tez onganizowano ·zbiorow� wycieczki „ikra
j'oznawcze". Polegaly one na tym, iz ,prowadzono ich w zwartych grupach 
poza teren obozu i ikazano spiewac piesni 1Patriotyczne. W niedziel� tez 
organizowano dla wi�zni6w na:bozenstwa polowe. Specjalnie w tym celu 
sprowadzony k·siqdz przy polowym oltarzu pokrytym czerwonym suknem 
glosil „slowo boze", przypominajc1c r6wnoczesnie o koniecznosci poslu
szenstwa wdbec wladzy. W nabozeirstwie musieli brac udzial wszyscy 
wi�zniowie, choc prawie 900/o stanowili niewierzc1cy. 

Niedzielne popoludnia byly teoretycznie �kresem odwiedzin. Zalezalo 
to jednak przede wszyistkim od tego, czy w obozie bylo wielu posiniaczo
nych, czy tez nie. J ezeli bowiem po placu aipelowym kr�cilo si� sporo 
poturbowanych ofiar - widomy znak pedagogicznych zabieg6w sluzby 
SA - nie zezwalano wtedy na odwiedziny. Zakäz odwiedzin wprowa
d?;ono na stale od maja, kiedy liczba wi�zrri6w wzrosla do 400 os6b. 

Po kilku tygodniach pobytu w obozie wi�zien nawet najbardziej hardy 
stawal si� potulny i ·bezkrytyczny. Wystarczylo bowiem, by ktos z gru
py byl niezadowolony z iJstniejq·cego porzqdku, natychmiast straz obozowa 
przyst�powala do „uswiadamiania" go. Nie tez dziwnego, ze Heines spro
wadzal do obozu r6znego rodzaju komisje rzqdowe, a nawet przedsta
wicieli organizacji zagranicznych. Zawsze prawie po tego rodzaju wizy
tach pojawialy si� w prasie artykuly o humanitarnym traktowaniu prze
bywajqcych na Tarnogaju wi�zni6w. Zagrankzni dziennikarze nigdy nie 
mieli mozliwosci zwiedzenia ie>1bozu ibez kilku patron6w z SA i SS. Nigdy 
nie mogli iporozmawiac na osobnosci ze zgromadzonymi tarn ludzmi. 
Kto ws legalnie -zwiedzal ob6z koncentracyjny, zawsze byl os,zukiwany. 
Pytania, kt6re zwiedzajqcy kierowali do rwi�zni6w, stawiane byly w obec
nosci k,omendant6w i sluziby 'Obozowej i kazdy aresztant wiedzial, czego 
moze si� spodziewac, gdyby powiedzial prawd� o obozie. Mimo iz w cüi
gu istnienia obozu lbylo w nim !kilka �omisji, zadna nie dowiedziala, si� 
o biciu i maltretowaniu wi�zni6w, o przekupstwach i glodzie. Jedynie
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nieliczni odwazyli si� na kryty��. Robotnika Biewalda skatowano prawie 
do nieprzytomnosci za to, ze poskarzyl si�, iz w czasie przesluchania 
u Heinesa bito go palkami. Jednemu z wi�zni6w, kt6ry skrytykowal noc
ne alarmy, ·zorgani'Zowano dodatkowe. ,,cwiczenia przeciwpozarowe". Lü
demanna za to, iz byl autorem skargi o zlym traktowaniu wi�zni6w prze
slanej na r�ce wladiz pa:rtyjnyich okr�gu slqiskiego, wciqgni�to na list� do
datkowych cwiczen. Byly prezydent prowincji slqskiej nie zalamal si�. 
Kiedy wi�c do wrodawskiego obozru przybyl przedstawiciel rzqdu Lam
mers, ponownie wystqJpil ze skargq na kierownictwo obozu. Byl to nie-,, 
wqtpliwie akt duzej odwagi, za kt6ry musial p6zniej odpokutowac. 

, Ciqigle utTzymywanie wi�zni6w w naipi�ciu nerwowym wywolywalo u nich 
chor,Olbliwq pobudliwooc, skfonnosc do kl6tni i awantur, utrudnialo roz
wini�cie i ugruntowanie kolezenskich stosunk6w. U wielu a:resztowanych 
brak bylo dostatecznie rozwini�tego poczucia solidarnosci spolecznej, ch�
ci niesienia pomocy potrzebujqcym. Ta g,rupa wi�c byla podatna na slu
zalczosc i „dobrym" zachowaniem usilowala jak naj'Szybciej zasluzyc 
sobie na zwolnienie z obozu na Tarnogaju. Takie post�owanie zas rqz
bijalo zwartosc przebywajqcych w obozie, oo sprytnie wykorzystywali 
ludzie Heinesa. 

Latem 1933 r. ob6z wroclawski ·znany byl juz na terenie calych Nie
miec. W·zorowali si� na nim inni. Podobne miejisca kazni powstawaly na 
Pomorzu Zach1odnim. Do najglosniejszych n::1. tym tereni,e zaliczyc; trze
ba 01b6.z koncentracyjny w miejscowosci Czame (K·Z Hammerstein), 
w Slonsku (KZ Sonnenburg) czy wreszcie w Szczecinie 35. Obozy te tak 
samo jak wroclawski na Tarnogaju znajdowaly si� porl nadzorem oddzia
l6w SA i SS. Wiedzialy o nich doskonale centralne wladze w Berlinie 
i tolerowaly je dop6ty, dqp6ki ibylo to mozliwe. Kiedy jerlnaik wiado
f!lOSci o skandalicznych warunkach i maltretowaniu wi�zni6w nie dalo 
si� dluzej ukTyc, Hitler 'zaichowujqc pozory „prawoTzqdnosci", nakazal 
rozwiqzanie niekt6rych „dzikrch oboz6w koncentracyjnych", w tej licz
bie i wroclawsikiego. W marcu 1933 r. moZIJla bylo j,eszcze tlumaiczyc spole-. 
czenstwu niemieckiemu, iz wzraistajqce z dnia na dzien ekscesy Hilfspo
lizei, zwlaszcza na Slqsku, nie Sq jej dzielem, lecz ellement6w komuni
stycznych, podszywajqcych si� pod plaiszcz policji pomocniczej, dqzqcych 
do rozbicia i zdyskredytowania grup SA i SS 36• Jednakze juz 30 maja 
tegoz roku uikazalo si� zarzqdzenie Röhma (Verhalten an Grenze) zakazu
jqce .grupom SA demonstracji i pochod6w oraz prz-eprowadzania otwar
tych akcji w odleglosci 10 krri wzdluz calej granicy niemieckiej. Zarzq
dzenie to takze ograniczal·o dzialalnosc Hilfspolizei 37

• 

35 Dr e w n i a k, op. cit., s. 146 i n. 

36 AP W.roclaw, RO I, nr 1797, k. 47, 63 i n. 

37 Tamze, k. 77. 
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'Ten ·zakaz jednak nie dal rezultat6w. To.tez dopie.ro rozporzqdzenie 
ministra spraw wewn�trznych Prus z dnia 2 sie:ripnia o rozwiqzaniu od
dzial6w policji pomocniczej pr,zynioslo .pewne 2imiany. W tym samym 
jednak zarzqdzeniu podkreslano, iz wchodzqce w 1sklad Hilfspolizei od
dzialy mogq nadal byc wykorzystywane w akcjach politycznych i de
monsrtracjach. Nie nalezy jednaik uzywac opase'k z napisem „HilfspoHzei". 
N atomiast wszystkich tych, kt6rzy wyrazajq ochot� do dalszej sluzby, 
a zwlaszcza oficer6w i straznik6w, nalezy zarejestrowac i w wypadku po
trzeby ·zaangafowac bqdz to do jednorazowej akcji, bqdz na dluzej 38

• 

9 VIII 1933 r. ,,Deutsche Ostfront" donosila, iz premier Göring zapowie
dzial rozwiqzanie do 15 tegoz miesiqca oddzial6w Hilfspolizei oraz zaka
zal dalszego ich szkolenia 39

• �gad.nie z tq zapowiedziq 10 sierpnia ofic-· 
jalnie rozwiqzano 01b6z na Tarnogaju. 343 wi�zni6w przewieziono do zor
ganizowanych juz wielkich oboz6w koncentracyjnych IPOdlegajqcych Mi
nisterstw,u Spraw Wew.n�trznych, m. in. do Osnabrüdk. Tarn tez mieli byc 
poddani dalszej ,·,pedagogizacji". Uwazano ich bowiem za przest(Wc6w 
niebezipiecznych dla narodu. Jedynie 80 wi�zni6w wypuszczono na wol
nosc 40

• Zwolnienie z obozu moglo nastqpic na wniosek wladz rejencji na 
podstawie pisemneigo podania bHskich os6b aresztowanego. Do podania 
trzeba bylo dolqczyc opini� wladz powiatowych zar6wno administracji 
cywilnej, jak i czynnik6w par,tyjnych. J ezeli ,opinie te byly pozytywne, 
rejencja wyst�powala z wnioskiem do kierownictwa obozu z prosbq 
o zwolnienie wi�znia. Ostatecznie jednak kierownictwo obozu decydowa
lo, czy „edukacja" aresztowanego iPrzyniosla dobre rezultaty, czy tez
nie. Procedura ta nie dotyczyla wi�zni6w uznanych za „1szczeg6lnie nie
bezpiecznych" 41. 

W ten spos61b najwyzsze czynniki Trzeciej Rzeszy usilowaly zacho
wac pozory praworzqdnosci i dqzyly do odci�cia si� od dziela dokonanego 
przez Heinesa i ludzi jemu poiclobnych. Dzialaly i inne matywy. Heines 
jako Obergruppenführer SA, zwlaszcza ipo podporzqdkowaniu szczecin
skiego Jungstahlhelmu dow6dztwu zjednoczonych prganizacji bojowych, 
stal si� zbyt popularny. Jako wierny przyjadel Röhma m6igl byc niebez
pieczny dla wodza Trzeciej Rzeszy. Hiitler bowiem obawial si�, iz sila, 
jakq reprecentowala SA bezposrednio ipodlega'jqca Röhmowi i jego zaufa
nym, moze przy �przyjajqcych okolicznosciach skierowac si� przeciwko 
niemu. Posrtanowil wi�c usunqc n:ajmniej ipewnych dow6dc6w SA, a tym 
samym zlikwidowac nie tylko ,grozqce mu niebezpieczenstwo, lecz takze 
obarczyc ich odpowiedzialnosciq za okrucienstwa popelnione przez nie-

38 Tamze, k. 91. 
39 „Deuts·che Ostfront", 9 VIII 1933. 
40 Pami�tniki H. Friesego. 
41 D r e w n i a k, op. cit., s. 149.
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kt6re oddzialy Hilfspolizei. Na okazj� do zemsty czekalo tak:z:e. podpo
rzqdkowane Heinesowi ·slq!Skie dow6dztwo S�. Heines bowiem zdolal
,,zaprowadzic" lad na Pomorzu Zachodnim, nie fbyl w stanie jednak po-

. konac wrodawskich rywali z SS. Totez kiedy nadarzyla si� okazja, nie
nie stalo na przeszkodzie, aiby go usuinqc. Dokonano tego w czerwcu 
1934 r. w czasie „nocy drugich nozy". 

Po ostat.ecznym rozprawieniu si� z opozycjq i ugrunrtowaniu wladzy 
NSDA!P w Niemczech Himmler w 1936 r. nie liczqc si� juz ·z opiniq swia
towq nie tylko iprzejql „wychowawcze" metoidy Heinesa, lecz je udosko
nalil. Nie dowierzajqc jednostkom SA, postawil na czele ·oboz6w koncen
tracyjnych ludzi wybranych sposr6d SS i im wylqcznie powierzyl piecz� 
nad przebywajqcymi tarn wi�zniami 42. 

Niewqtpliwie pamü�tnik Helmuta Friesego nie daje odpowiedzi na 
wiele prolblem6w zwiqzanych z obozem na Tarnogaju. Nie jestesmy 
w stanie na podstawie ty;ch relacji odtworzyc w pelni jego systemu or
ganizacyjnego. Wiemy jednak, iz przebywali tarn tylko wi�zniowie uwa
zani za „przest�pc6w" rpolitycznych. Wprawdzie spos6b post(W{)wania 
z zatrzymanymi na Tarnogaju blednie przy okrucienstwach p6zniejszych 
oboz6w hitlerowskich, nie zapominajmy, ze byly to dopiero poczqtki. Za
stosowane tarn metody „wychowawcze" wobec ohywateli niemieckich zo
staly kilka lat p6.zniej udoskonalone w innych miejscach kazni w podbi
tych przez TTzeciq Rzesz� krajach. Totez wöbec braku innych materia
l6iw zr6dlowych wydaje si�, iz to, eo udalo si� odn:alezc, warte jest 
opuiblikowania. 

DAS KONZENTRATIONSLAGER IN WROCl:.AW (1933) 

(dargestellt nach den Aufzeichnungen ehern. Hä<ftlinge) 

Na,ch Hitlers Machtergreifung in Deutschland begannen im ganzen Land die 
Massenverhaftungen aus den Reihen der Linken. Zunächst _wurden die Häf,fünge 
in Gefängnissen unter.gebracht; als es dann an Raum fehlte, errichtete man 
besondere Isülierungsstätten. 

Als eine der ersten ihrer Art wurde im März 1933 vom damaligen Polizei
chef und SA Führer Niederschlesiens ein privates KZ in Wroclaiw geschaffen. 
Es faßte über 500 Inhaftierte. Die Erinnerungen eines ehemaligen Häftlings 
ermöglichen es nun, die Verhältnisse darzustellen, u_nter denen die Gegner des 
braunen Regimes dort lebten. 

42 Organiz.acje oboz6w koncen"tracyjnych w polskiej literaturze historycznej

omawia m. in. J. Soh n, Ob6z koncentracyjny Oswi�cim-Brzezinka (Auschwitz

-Birkenau), Warszawa 1964, s. 5 i n. 




