
 

 

POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

 

 

Lund, dnia 29/V.1946 r. 

 

Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu 

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 333 

Staje Pan Foltyński Zbigniew urodzony 29/I.1922 r. 

w Warszawie , zawód student Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie 

wyznanie rzym-katolickie , imiona rodziców Jan i Irena 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Warszawa ul. Domejki 12 

obecne miejsce zamieszkania Sunhultsbrunn [sic] 

 

pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w Stutthofie koło Gdańska 

w czasie od 30/IX.1944 do 18/X.1944 jako więzień polityczny – 

pod numerem 92142 (?) i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 

z literą „P” 

następnie przebywałem w Neuen Gamme nr. 60124 

od 20/X.1944 do około 20/IV.1945 r. 

wreszcie przez okres około 14 dni znajdowałem się w transporcie ewakuacyjnym obozu na morzu na statkach 

„Cap Arcona” oraz „Athen” do 3/V.1945. Aresztowany byłem 27/IX.1944 r. jako powstaniec w Warszawie. 

 

 Na pytanie, czy w związku z pobytem, względnie pracą moją w obozie koncentracyjnym mam 

jakieś szczególne wiadomości w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu życia i 

warunków pracy więźniów, postępowania z więźniami, pomocy lekarskiej i duchowej oraz warunków 

hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia 

więźniów w obozie, podaję, co następuje: 

Zeznania zawierają 8 stron ręcznego pisma i opisują: 

I. Droga z Mokotowa przez Pruszków do Stutthofu w końcu września 1944 r. – Fałszywe wieści o transporcie 

do robót prywatnych w polu – Bici i szczuci psami biegiem do obozu. 

II. W Stutthofie: Bicie na bl. 4-ym metalową sprzączką od pasa – Stójka bez względu na pogodę – Męczące 

ćwiczenia gimnastyczne – Normy dziennego wyżywienia – 

III. Przez N. Gamme do obozu w Georgsheil – Kommando Aurich – 40 km. marszu dziennie na miejsce pracy i 

spowrotem [sic] – Bicie kolbami – Prace w wodzie – Noszenie darni gołemi [sic] rękami w grudniu. – C.d. 

na odwrotnej stronie! – 

 

B. Kurowski 

as. Instytutu 

 Zbigniew Foltyński 

świadek 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 
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C.d. ze strony 1-ej! 

 

 Cyganie niemieccy jako źli Vorarbeitrzy – jedzenie jedynie 2 razy dziennie – W ciągu dwu miesięcy pracy 

na 2 000 (dwa tysiące) umiera 1 550 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt) – Normy wyżywienia – 

IV. W N. gamme na Schonungsblock i w Kokssammelkommando – Złagodzenie kursu w obliczu kończącej się 

wojny – Wywiezienie chorych do Bergen Belsen – Norwedzy i Duńczycy – Paczki Czerwonego Krzyża – 

V. Ewakuacja obozu – „Cap Arckona” – Bombardowanie i zatopienie statków z więźniami – Uwagi. 
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Zeznania świadka Zbigniewa Foltyńskiego urodz. 29.I.1922 r. w Warszawie, stud. Wyższej Szkoły Technicznej. 

– Z Mokotowa przez Pruszków do Stutthofu – 

Z Warszawy wywieziono nas z Mokotowa do Pruszkowa, skąd po upływie 24 godzin i segregacji mężczyzn 

według wieku, w transporcie ludzi w wieku lat od 14–40 przewieziono mnie do Stutthofu. Transport liczył dwa 

tysiące ludzi i podróż odbywała się pod konwojem żołnierzy Wehrmachtu w wagonach towarowych. W 

wagonach tych było bardzo ciasno. – 

Bici i szczuci psami biegiem do obozu. 

Po przyjeździe do Stutthofu zostaliśmy przekazani pod straży ukraińskiej w mundurach SS-u. Drogę pieszą do 

obozu odbywaliśmy biegiem (około 300 metrów), bici kolbami karabinów oraz szczuci psami. Kiedyśmy byli 

jeszcze w obozie rozdzielczym w Pruszkowie, żołnierze Wehrmachtu informowali nas, że będziemy wywiezieni 

do Prus Wschodnich i na Pomorze do robót prywatnych w polu. Obecnie zorjentowaliśmy [sic] się, że 

przywieziono nas do dobrze nam znanego obozu koncentracyjnego w Stutthofie. 

W Stutthofie 

Codziennie bicie na bl. 4. – Stójka – Ćwiczenia – Brak bielizny. 

Nie mówiono do nas inaczej jak „bandyci z Warszawy”. Odzywali się do nas w ten sposób nie tyle SS-mani, ile 

blokowi i sztubowi Niemcy. Przydzielono mnie na czas kwarantanny do bloku 4-ego, mającego opinję 

najgorszego bloku na kwarantannie. Blokowym był Reichsdeutsche Emil przebywający od 12 lat w obozie, 

oznaczony czarnym winklem. Blokowy ten znęcał się w sposób namiętny i sadystyczny nad więźniami i to 

codziennie. Miał on swój specjalny sposób bicia, mianowicie grubym paskiem skórzanym, spiętym sprzączką 

metalową, uderzał tą właśnie sprzączką przez głowę 

  



 

 

i rozcinał do krwi. Mnie również uderzał kilkakrotnie przy wydawaniu przez Stubendienst posiłków. Nieuwaga, 

zagapienie, czy niezbyt szybki odbiór porcji, wzgl. zbyt wolne tempo biegu po odbiorze sprowadzało uderzenia 

blokowego. O te drobnostki było nietrudno wobec atmosfery lęku, jaka wobec czychania [sic] blokowego na 

swoje ofiary opanowywała wszystkich. – Kwarantanna trwała 3 tygodnie. W tym czasie pracy żadnej nie było. 

Jedynie przez cały dzień, od rana godziny 1/2 5-ej do apelu wieczornego t.j. około godziny 8-ej lub 9-ej 

wieczorem, musieliśmy przeważnie stać w szyku zwartym i to bez względu na pogodę. W tym też czasie 

wykonywać musieliśmy męczące ćwiczenia, jak np. skoki w przysiadzie, we wszelkich postaciach (żabki, 

zajączki i t.p.) oraz zdejmowanie czapek na komendę „Mützen auf” i „Mützen ab”. Oczywiście ćwiczenia te 

dawały także pole do bicia i maltretowania i komenderujący blokowi lub sztubowi wykorzystywali [sic] w tym 

celu z każdej okazji, z każdego najmniejszego niedociągnięcia i niezręczności więźniów. To stanie pod gołem 

niebem męczyło psychicznie i fizycznie. – Ubrani byliśmy w cywilne marynarki z krzyżem na plecach 

malowanym olejną czerwoną farbą i spodnie cywilne z lampasem olejnym. Podkreślam, że koszul, ani żadnej 

bielizny płóciennej ani papierowej nie otrzymaliśmy. – Co do wyżywienia, to rano otrzymaliśmy 1/2 ltr. gorącej 

kawy, w południe jeden litr zupy przeważnie z liści buraczanych bez mąki, lecz zawierającej parę kartofli. 

Wieczorem o godz. 5-ej porcję chleba około 300 gr., kostkę margaryny wagi około 12 gr. i plasterek salcesonu 

t.zw. „Siltz” około 20 gr. – 

W obozie Georgsheil – Kommando Aurich. 

Po upływie czasu kwarantanny zorganizowano transport 2 000 ludzi, przeważnie spośród Warszawian i 

wywieziono w wagonach towarowych. Znalazłem się 

  



 

 

również w tym transporcie i dnia 20/X.1944 r. zajechaliśmy do obozu w Neuen Gamme. W wagonach było 

jeszcze więcej ciasno, aniżeli w podróży z Warszawy do Stutthofu, tak, że o siedzeniu zupełnie mowy być nie 

mogło. Jechaliśmy pod eskortą żandarmów niemieckich. Zkolei [sic] nowa kwarantanna trwająca 3 dni, 

zmieniono nam ubrania, również [dopisek nad tekstem] na [/dopisek] cywilne z krzyżem i dano bieliznę, a 

następnie po ki 3 dniach wywieziono, po dokonaniu przegrupowania i przeglądzie nóg, nad granicę holenderską 

w liczbie 2 000 (najwięcej Polaków, bo prawie połowa, a także Rosjan). Nowe miejsce pracy nazywało się: 

Kommando Aurich. Mieszkaliśmy 3 km. od stacji Georgsheil w starych barakach marynarki wojennej. Byliśmy 

pod strażą starych żołnierzy niemieckiej marynarki wojennej, którzy naogół [sic] zachowywali się względnie 

nieźle. Dużo gorsi byli dla nas Vorarbeitrzy, którzy rekrutowali się przeważnie z cyganów niemieckich. – 

Wstawaliśmy o godz. 1/2 5 wzgl. 5 rano, otrzymaliśmy rano 400 gr. chleba, kostkę około 15 gramów 

margaryny. Po śniadaniu szliśmy szybkim marszem w liczbie 2 000 do stacji Georgsheil zkąd [sic] codziennie 

odwożono nas wagonami osobowymi do Aurich, oddalonego 40 km. od Georgsheil. Ze stacji Aurich 

maszerowaliśmy pędem 17 km. drogi do miejsca pracy. Na odcinku drogi w mieście obchodzono się z nami 

szczególnie delikatnie, po opuszczeniu terenu miasta traktowanie było bezwzględne i poganiano nas także 

biciem w marszu. Po przybyciu na miejsce pracy byliśmy podzieleni na kolumny, każdy Vorarbeiter miał 40 

ludzi, których pracą kierował. Wszyscy kopaliśmy przez cały dzień t.zn. do godz. 4-ej po południu rowy 

przeciwczołgowe. Praca odbywała się przeważnie w wodzie po łydki. Był tam niski teren holenderski, i 

kiedyśmy zaczynali kopać na łąkach, to już z wierzchu praca odbywała się w wodzie, i mokrą darń nosi- 

  



 

 

liśmy gołemi rękoma na stronę. Było wtedy zimno w końcu listopada i grudnia, nie wolno było jednak darni 

nosić na łopatach. Sprowadzało to zawsze bicie. Wygląd rowu w przekroju był następujący: 

 
Szerokość korony górnej wynosiła 5,40 metra, wysokość wyrzucania ziemi 3,20 mtr. 

Praca w wodzie, codziennie deszcze w czasie pracy, 40 km. marszu dziennie wykańczało ludzi w ten sposób, że 

z dwuch [sic] tysięcy pracujących, wróciło do Neuen Gamme na Boże Narodzenie a zatem po dwuch 

miesiącach pracy tylko 450 żywych, reszta zmarła; Francuzi i Holendrzy prawie wszyscy nie wytrzymali. Z tych 

450 ludzi jeszcze mniej więcej połowa zmarła w obozie w N. Gamme. Cyfrę tę pamiętam dokładnie, z 

prawdopodobieństwem omyłki do kilku osób jedynie. – Zaznaczam, że każdego dnia po pracy w drodze 

powrotnej padało od 20 do 30 osób. Byli oni bici kolbami karabinów przez SS-manów, którzy byli dozorcami 

tej pracy. Niejednokrotnie byli, ci zmęczeni całodziennym wysiłkiem, dobijani na śmierć. Trupy i 

nieprzytomnie zbitych ładowano na przejeżdżający samochód i odwożono lagru [sic], gdzie p [dopisek nad 

skreśleniem] ci ostatnio [sic] [/dopisek] umierali. Zmarłych w lagrze zawijano w czarną papę i zakopywano w 

pobliżu kaplicy w Georgsheil. – Po powrocie z pracy dawano każdego dnia w obozie w Georgsheil w koszarach 

marynarki, obiad, na co składało się najwyżej 3/4 litra zupy z niedogotowanej kapusty i bez soli. Do zupy tej 

dawano 3 do 4 kartofli, gotowane w łupinach, przeważnie jednak brudne i zgniłe. – Otrzymywaliśmy więc 

jedzenie 2 razy dziennie i jedynie w porcjach i rodzaju jak wyżej podałem. 

Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

B. Kurowski 

as. Instytutu 

 Zbigniew Foltyński 

świadek 
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Ciąg dalszy zeznań św. Zbigniewa Foltyńskiego, urodz. 29/I.1922 r. w Warszawie, stud. Wyższej Szk. Techn. 

 

Z biegiem czasu i pracy, rowy były coraz bliższe miejscowości Aurich, tak, że w drugiej połowie grudnia 

maszerowaliśmy z Aurich do miejsca pracy jedynie 6 km. drogi. Uratowanie swego życia zawdzięczam jedynie 

długim gumowym butom, które miałem jeszcze z powstania warszawskiego i przy ich używaniu w czasie pracy 

miałem zawsze suche nogi. Jakoś szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie odebrano mi ich, aż dopiero w N. 

Gamme. 

W N. Gamme: na Schonungsblock i w Kokssammelkommando. 

W wigilję Bożego Narodzenia wróciliśmy do obozu w N. Gamme albowiem wobec panujących mrozów dalsze 

roboty były niemożliwe. W kilka dni później SS-man kazał nam się wszystkim rozebrać do naga i w 

konsekwencji przeglądu wszystkich chorych i „muzułmanów” przeznaczył na blok wypoczynkowy t.zw. 

Schonungsblok. Ważyłem wówczas tylko 42 kg. mając wzrost 1,78 mtr. i normalną wagę od 70–75 kg. i 

również skierowany zostałem na blok „Schohnungowy” nr. 10. Leżałem tam do 10/III.45 r. Muszę zauważyć, że 

obchodzono się z nami coraz lepiej, że w wypadkach selekcji zdrowszych i silniejszych do pracy ukrywałem się 

i dopiero przy likwidacji całkowitej tego bloku wyrzucono mnie do pracy. Udało mi się wtedy dzięki pomocy 

kolegi dostać na dobre kommando pracy, na t.zw. Kokssammelkommando. Wybieraliśmy resztki koksu ze 

szlaki w porcie przy Klinkerwerku. Vorarbeiter-Niemiec nas nie pilnował, miał jakąś kochankę służącą SS-

mańską w pobliżu, uważaliśmy więc tylko, by nie podpaść SS-manom, którzy też stawali się wobec kończącej 

się  

  



 

 

wojny łagodniejsi, z wyjątkiem SS-scharführera Specka, który do końca wojny był jeszcze groźny. 

– Koncentracja kilku tysięcy Norwegów i Duńczyków – 

W drugiej połowie marca 1945 r. sprowadzono do N. Gamme z innych obozów kilka tysięcy Norwegów i 

Duńczyków. Dzięki nim sytuacja żywnościowa w obozie poprawiła się, gdyż mieli oni paczki z Czerwonego 

Krzyża i dlatego oddawali przydzielane im z lagru zupy, porcje chleba znaj sąsiednim blokom innych 

narodowości. – 

W tym też czasie wywieziono wszystkich chorych i „muzułmanów” do Bergen Belsen informując ich, że jadą 

do sanatorium. – 

Ewakuacja obozu – Na „Cap Arkona” – Bombardowanie. 

Ewakuacja obozu koncentracyjnego z N. Gamme była nieoczekiwana i odbyła się około 17 kwietnia 1945 r. 

Zebrano nas w nocy, spisano numery i odprowadzono do bunkra, skąd następnego dnia po sprawdzeniu nazwisk 

odprowadzono do pociągów. W pociągu staliśmy na stacji 2 dni bez wody. Jedzenie otrzymywaliśmy suche i 

jedną paczkę kanadyjską około 4 kg. dla każdego. Niemcy, Żydzi, Norwedzy i Duńczycy nie otrzymali, jak 

również i Rosjanie. Pociągami towarowymi odwieziono nas wreszcie do Lubeki i tam załadowano nas na statek 

niemiecki „Cap Arkona”. Byłem wśród tych pierwszych więźniów. Zdaje mi się, że dowieziono nas do „Cap 

Arkona” na statku „Athen” i przeładowano nas na pełnym morzu. Na „Cap Arkona” byłem około 8 dni, było 

nas tam wtedy kilka tysięcy, mówiono, że osiem tysięcy, ściśle jednak podać nie mogę. Spaliśmy wszędzie 

gdzie się dało, na gołym żelazie. Ja spałem w magazynie bagażowym, przytem gryzły nas niemożliwe wszy. 

Zaznaczam, że w obozie w N. Gamme wszy pojawiły się dopiero przy końcu. Jedzenie było podłe, 

otrzymywaliśmy bowiem 1/2 litra zupy z brukwi dziennie i nic pozatem [sic]. Ludzie byli na 

  



 

 

wpół przytomni z głodu leżeli na swoich miejscach przeważnie na gołym mokrym żelazie. Ja spałem na 

mokrych siennikach i nabawiłem się wtedy zapalenia płuc. Na kilka dni przed wyzwoleniem podjechał statek 

„Athen”, na który przeniesiono wszystkich Żydów w liczbie kilkudziesięciu, następnie Rosjan i z Pol [sic] 

wobec wolnego miejsca jeszcze mogli także dobrowolnie przenieść się Polacy. Wiedziony jakimś dziwnym 

instynktem przeniosłem się także na statek „Athen”, który następnie dobił z nami do brzegu w dniu 3 maja 1945 

r. Niedługo potem miał miejsce nalot lotniczy. Nadleciały myśliwce „Spitfairy” [sic] oznaczone kółkami 

angielskimi i rzuciły bomby i ostrzeliwały z działek pokładowych statki „Cap Arkona”, „Thielbeck” i dwa inne. 

Przy wyjściu na pokład „Athen” widziałem płonący statek „Cap Arkona”, który się już przewracał. Statek ten 

był oddalony od brzegu może około pięć kilometrów. Było to w godzinach południowych dnia 3 maja 1945 r. 

Na statku „Athen”, który nie był zaatakowany, dzięki temu, że był przy brzegu było nas wszystkich więźniów 

tylko trzystu. Na „Cap Arkona” było kilka tysięcy więźniów, przeważnie Polaków, z których uratowało się 

tylko około sześćdziesiąt. Wiem to z opowiadań tych, co przeżyli, z którymi rozmawiałem zaraz po tym 

wypadku. Co do statku „Thielbeck” nie mogę nic powiedzieć bliższego. Katastrofa ta odbywała się w pobliżu 

miasta Neustadt. – 

Przyczyną zbombardowania było moim zdaniem pozostawanie statków na pełnym morzu i strzelanie z działek 

przeciwlotniczych do samolotów. – Słyszałem na pewno jak strzelano ze Cap statku „Athen”, który jednak nie 

była bombardowana [sic], gdyż stał na brzegu, a mimo to oddawał strzały. Byłem wtedy wewnątrz statku i 

drżenia jako też chwianie się statku w momentach wystrzału 
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udzielały się wszystkim. Przypuszczam, że tamte statki również strzelały do samolotów. Po nalocie 

stwierdziliśmy, że można wyjść na pokład i nie zauważyliśmy już załogi marynarki. Na brzegu widać już było 

czołgi angielskie. W kilka chwil potem opuściliśmy statek i znaleźliśmy się wolni wśród żołnierzy angielskich. 

Zorganizowano kuchnie i jedzenie. – 

 Do wyjazdu do Szwecji, które nastąpiło [sic] 25/7.1945 r. leżałem w szpitalu w Neustadt na zapalenie 

płuc, a następnie w Szwecji w szpitalu i w sanatorium Ramlösa-Brun, Olofsfors i Sunhultsbrunn. – 

 Powyższe zeznania składam zgodnie z sumieniem według najlepszej wiedzy i na podstawie tego, co z 

przeżyć swoich i spostrzeżeń pamiętam. 

 Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

Zbigniew Foltyński 

świadek 

 

 

Uwagi asystenta przyjmującego protokół: 

 Świadek p. Foltyński zeznaje wolno, bardzo sumiennie i wiarygodnie. – Wystarczy spojrzeć na mapę 

Niemiec, a zauważy się na t.zw. Ost-Friesland miejscowości Georgsheil i Aurich i położone w [dopisek nad 

tekstem] ich [/dopisek] okolicach bagna i moczary. Tam właśnie wdg. niniejszego protokołu znalazło grób swój 

blisko dwa tysiące ludzi, przeważnie Warszawian. Inni z ewakuowanej Warszawy pojechali, jak widać z 

protokołu Wacława Kupca, na podobne wodniste tereny, w rejon Husum i tam masowo ginęli. – Zeznania 

świadka w treści swojej nie nasuwają, w świetle dotąd zebranego materjału, zastrzeżeń, przeciwnie wiadomości 

i fakty w nich zawarte potwierdzają się wzgl. uzupełniają wzajemnie z takimiż z innych protokołów. 

 

 Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


