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Dädesjö, dnia 13/I. 1946 r.  

 

Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 116 

Staje Pan Gromadka Henryk urodzony 5/4.1915 

w Warszawie , zawód ślusarz-drukarz 

wyznanie rzymsko-katol. , imiona rodziców Wojciech i Zofia 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Warszawa, Marymoncka 24 m. 3. 

obecne miejsce zamieszkania Dädesjö, Szwecja. 

 

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

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w Stutthofie 

w czasie od 30/8.1944 do 25.IV.1945 r. jako więzień polityczny „ewakuowana Warszawa” 

pod numerem 77765 i nosiłem trójkąt koloru czerwonego 

z literą „P” 

następnie przebywałem w ewakuacji obozu na morzu 

od 26/IV.1945 do 2/V.1945. 

 

 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 ręcznego pisma stron 8 i w treści swej obejmują, co następuje: 

1. Dnia 28/8.1944 r. w transporcie 2500 ludzi z Pruszkowa do Stutthofu – Przyjęcie w obozie jako bandytów, 

którym się zachciało powstania – Rygor i teror [sic] w bloku – Racje żywnościowe – Warunki hygieniczne – 

Brak wody – Wszy – Tyfus i 200–250 wypadków śmierci dziennie w grudniu 1944 r. – Stan liczbowy i 

narodowościowy obozu. 2. Ewakuacja obozu z dnia 25/IV.1945 – Na Helu – Rozstrzeliwania w czasie drogi 

– 3000 więźniów na barkach w zatoce lubeckiej – Ucieczka barki od „Thielbeck” – Obława w Neustadt i 

rozstrzelanie w morzu – Bombardowanie  Henryk Gromadka 

przez Anglików statków z więźniami „Athen”, „Thielbeck”, „Cap Arkona” – 300 więźniów uratowanych z 

1500 więźniów. 

 

 

 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 

 

  



 

 

1. 

Polski Instytut Źródłowy 

w Lund 

Dädesjö 13/I.1946. 

 

Protokół zeznań świadka Gromadki Henryka, urodzonego 5/4.1915 w Warszawie, z zawodu ślusarz-drukarz 

wyznania rzymsko-katolickiego, imiona rodziców Wojciech i Zofia, ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce 

Warszawa ul. Marymoncka 24 m. 3, obecnie w Dädesjö. 

Z ewakuowanej Warszawy do Stutthofu. 

Aresztowany byłem dnia 28 sierpnia 1944 r. w Warszawie, przewieziony do Pruszkowa, zostałem następnie 

wywieziony z transportem w liczbie około 2500 mężczyzn i kobiet do Stutthofu koło Gdańska. W Stutthofie 

przyjęto nas jako bandytów warszawskich biciem szaleńczym kijami, gumami wypełnionymi drutem 

miedzianym t.zw. „pytą”, wyzwiskami i potem mówiono: tak się przyjmuje bandytów, którym się zachciało 

powstania w Warszawie. Wielu bardzo silnie poturbowano, zwłaszcza w jadalni na bloku rzucano w nas 

taboretami, a blokowy w Stutthofie był panem życia i śmierci. W blokach było bardzo ciasno, po trzech spało na 

łóżku, apele urządzano także w nocy i z bloków wyrzucano na zewnątrz i trzeba było błyskawicznie ustawić się, 

kto nie zdążył się wyjść z bloku na czas otrzymywał uderzenia deskami, kijami. Pamiętam takich apeli cztery w 

początkowym okresie. Ten system teroru i bicia wprowadzali nie tylko capowie-Niemcy, ale także SS-mani, 

którzy strzelali z rewolweru do więźniów, szczuli psami i także bili. Ten stan stałego utrzymywania nas w 

terorze i postrachu trwał do stycznia 1945 r. dokładnie do chwili zaczęcia się ofensywy bolszewickiej. Z tą 

chwilą kurs złagodniał. – Jedzenie normalnie było jeden litr zupy z brukwi, albo z sałaty (poprostu [sic] główki 

sałaty wrzucone do kotła i zaparowane). Rzadko bardzo była zupa zasypana zlekka [sic] kaszą, wyjątkowo też 
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grochówka. Jedzenie było brudno gotowane z piachem, zaznaczyć muszę, że bez soli. Kartofle w mundurkach, 

t.zw. pelkartofel były z błotem, z korzeniami wrzucone do kotła i razem zaparowane robiły wrażenie istnego 

gnoju. Na śniadanie otrzymywało się pół litra kawy i także wieczorem, wyjątkowo na kolację dawano pół litra 

rzadkiej zupy. Chleba dawano dziennie 1 1/2 klg. na czterech, pięciu, potem sześciu i siedmiu nawet, a wreszcze 

szcie od połowy marca do 25/kwietnia t.j. do dnia ewakuacji półtora kilograma chleba na 32 więźniów słownie 

trzydzieści dwuch [sic]. Jeszcze w 1944 r. dawano normalnie do chleba na kolację do 20 gramów margaryny, 

albo marmelady jedną łyżkę, pozatem dwa razy w tygodniu najwyżej, a później raz na dwa tygodnie a nawet 

trzy tygodnie 40 gramów kiełbasy. 

Warunki hygieniczne w Stutthofie. 

Warunki zdrowotne i hygieniczne były bardzo złe. Wodę zamykano i nie pozwalano się umyć, a jeżeli ktoś był 

brudny, dawało to przyczynę do strasznego bicia. Myli się więc ludzie w sadzawce. Ostatnie dwa miesiące 

wogóle [sic] wody nie było dla więźniów. Woda była jedynie dla kasyna, bloków niemieckich oraz w 

Sonderlagrze. Krany nie były zepsute, woda leciała, tylko nie pozwolono z niej korzystać i zamykano krany i 

dostęp do nich. Kanał płynął niedaleko, nawet nie w odległości jednego kilometra od obozu i można było bez 

trudności stamtąd wodę wozić, a jednak nigdy tego nie zorganizowano. Umywalnie były w blokach, ustępy były 

także w blokach, ale ostatnie osiem tygodni nie używało się ich z braku wody i wykopano w pobliżu bloku 

latryny do użytku. Roznosił się w związku z tym straszny fetor na obóz i dostawał się przez okna do bloków. W 

tych warunkach nic dziwnego, że epidemja [sic] tyfusu, która rozpoczęła się już w listopadzie 1944 r. szalała w 

obozie coraz więcej i panowała do ostatnich 
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dni pobytu w obozie. Środki zaradcze były żadne, był rewir, ale nie było dla wszystkich miejsca w rewirze, 

dziennie umierało około 200–250 i to w czasie od końca listopada do połowy grudnia. W tym czasie 

śmiertelność osiągnęła swój punkt szczytowy. Stan się zmniejszył więc i śmiertelność była później mniejsza. W 

braku jakiejkolwiek pomocy i akcji ratunkowej, organizm sam jedynie walczył z chorobą i mógł być sobie 

lekarzem. Zawszenie było straszne, dosłownie koszula chodziła na ciele. Chwytało się nieraz pod pachę i pytało 

się następnie, no ile mam w ręku i zawsze się znalazło kilkanaście wesz. Przeciwko temu robactwu nie było 

żadnej ochrony, każdy blok był tak samo zawszawiony, że wydaje mi się, iż był to chyba jeden z najbardziej 

zawszawionych obozów. 

 Pracowałem przez jakiś czas na t.zw. Aussenkommando w Gdańsku w Stoczni Gdańskiej, przy pracach 

budowlanych, nosiłem cegły, taczkami woziłem piach. Przez te kilka tygodni tam mieszkałem. Oczywiście, że 

warunki mieszkalne i odżywcze były bez porównania lepsze, jednakże podlegaliśmy nadal całkowicie SS-owi i 

władze cywilne do nas nie miały były w żadnym stosunku ani [dopisek nad tekstem] nie miały [/dopisek] 

wpływu. Było nas tam stale 800 więźniów zatrudnionych. Stosunki wewnętrzne były też spokojniejsze, chyba z 

uwagi na obecność ludności cywilnej i bliskość domów mieszkalnych. 

Stan liczbowy i narodowościowy obozu. 

Uważam, że w styczniu 1945 r. przed ewakuacją liczył 25000 więźniów bez komand zewnętrznych, w tym 

około 6–7000 kobiet. Narodowościowo najwięcej było Polaków ze wszystkich ziem Polski, prawie, że z 

każdego miasta. Ponadto z kolei następowali Rosjanie, Żydzi, Niemcy, Jugosłowianie, Czesi, Francuzi, mało 

bardzo Włochów i dwuch Anglików. Dokładnie ile procentowo było z poszczególnych narodowości nie wiem, 

bloki były bowiem 
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mieszane. Uważam, że procentowo najwięcej wymierali Żydzi, Francuzi i Duńczycy. Norwedzy byli w 

osobnym obozie blisko nas, ale mieli specjalne warunki. W początkach nie pracowali wogóle i traktowano ich 

wogóle lepiej. Pozatem mieli stałą pomoc w paczkach Czerwonego Krzyża, których Polacy nie otrzymywali. 

Była to policja Norweska w liczbie około 400-tu. 

Ewakuacja obozu w Stutthofie. 

Ewakuacja obozu w Stutthofie rozpoczęła się już z nastaniem ofensywy rosyjskiej w styczniu 1945 r. Była ona 

przeprowadzana stopniowo i pieszo. Ostatnie transporty opuściły Stutthof 25/kwietnia 1945 r. Załadowano nas 

na wagony towarowe kolejki wąskotorowej w Stutthofie i przewieziono do ujścia Wisły. Byłem w 

przedostatniej grupie, która liczyła 83 więźniów Polaków i Rosjan. Stutthof opuściliśmy o godz. 23.15 w nocy. 

Dnia 26/IV.45 wieczorem w ujściu Wisły załadowano nas łodzie motorowe [sic] (desantowe) i przewieziono 

nas na cypel Helu. Dnia 27/IV rano wysadzono nas na ląd i w lesie zatrzymano. Ktokolwiek się oddalił 

względnie zdradzał zamiar oddalenia się został zastrzelony. Było takich wypadków na moich oczach kilkanaście 

dokonanych. Było wtedy w lesie wszystkich razem około 3000 więźniów. Około godziny 5-tej popołudniu [sic] 

zaczęto ładowanie wszystkich na barki, większe od łodzi motorowych, którymi na Hel przyjechaliśmy. 

Ładowanie odbywało się w porcie i przy drodze z lasu do portu rozstrzeliwano więźniów, którzy wydawali się 

SS-manom być osłabionymi względnie szli wolno i podążyć nie mogli. Szedłem w ostatniej grupie, wyznaczony 

do pomocy osłabionym kobietom, których nie rozstrzeliwano i widziałem osobiście, jak pięciu więźniów 

zastrzelono na moich oczach, po drodze zaś widziałem kilkadziesiąt trupów w ten sposób zastrzelonych. 

Przeczytano, podpisano, przyjęto:  H. Gromadka 

 B. Kurowski. 
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Polski Instytut Źródłowy 

w Lund 

Dädesjö 13/I.1946 r. 

 

Ciąg dalszy zeznań świadka Gromadki Henryka urodzonego dnia 5/4.1915 w Warszawie. 

 

Całe niespełna już 3000 więźniów załadowano na trzy barki, przyczem [sic] SS-mani mówili nam, że jedziemy 

do Danji. Byliśmy więc w podróży do dnia 2/V.1945 r. i w tym dniu zawinęliśmy do zatoki lubeckiej, gdzie o 

godzinie piątej wieczorem zakotwiczono nas przy statku „Tielbeck” [sic]. Zakotwiczono tam dwie barki nasze, 

z trzecią nie wiem, co się stało, gdzieś nam po drodze zginęła. Kiedy już się ściemniało około godziny 8-ej 

wieczorem nadjechał holownik do naszych barek i zabrał SS-manów, których było kilkadziesiąt. Nadmieniam, 

że przy wyjściu ze Stutthofu otrzymaliśmy pół chleba, pół kostki margaryny, 15–20 dkgr. mięsa. Duża część nie 

otrzymała tego wogóle. W czasie całej podróży od 25/IV.–2/V. nie otrzymaliśmy nic więcej do jedzenia, nawet 

kropli słodkiej wody nie było. Wiele więc ludzi umierało z wycieńczenia i w czasie podróży, co pół godziny 

prawie wrzucało się zmarłych a nieraz nawet jeszcze żywych na rozkaz SS-manów do morza. Zmarło więc 

około 150–200 więźniów na każdej barce. Barki miały po 800 więźniów. Kiedyśmy byli zakotwiczeni obok 

statku „Thielbeck”, na którym też byli więźniowie z obozu koncentracyjnego z Neue Gamme [sic] i kiedy 

opuścili barkę naszą SS-mani, powiedział jeden z SS-manów, że jest nie dobrze z nami oraz, że będziemy 

zatopieni, sami zresztą widzieliśmy, co się święci. Wobec tego zdecydowaliśmy się na odcięcie liny i na 

ucieczkę. Sam odcinałem jedną z lin, która nas łączyła ze statkiem Thielbeck, a jeden z Rosjan 

H Gromadka 
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odcinał drugą linę. Kapitan Thielbecku z jednym z oficerów widział to, ale nic na to nie mówił. Było już bardzo 

ciemno i popłynęliśmy z wiatrem i falami. Próbowaliśmy pomagać sobie deskami, bo wioseł nie było, a ster był 

zepsuty i tak dnia 3/V.1945 rano o godz. 5-ej dopłynęliśmy do brzegu koło Neustadt. Łódź stanęła około 30 

metrów od lądu i osadziła się na piachu. Kto więc był silniejszy, wyszedł z łodzi i doszedł do brzegu, a ci co nie 

mieli sił zostali na barce. W tych warunkach rozpierzchli się wszyscy w lesie, w stogach i gdzie kto mógł, to się 

krył. Czuliśmy bowiem, że front jest blisko, całą noc słyszeliśmy ogień artylerji. W schodzeniu z barki nie 

mieliśmy żadnych przeszkód i oddaliliśmy się od brzegu do 3 kilometrów. Około godziny 10-ej przed 

południem rozpoczęła się obława na nas zorganizowana przez SS-manów, marynarzy a nawet ludność cywilną. 

Mnie też uchwycono nad brzegiem, znalazłem się w rękach żołnierzy artylerji nadbrzeżnej, którzy dopytywali 

się kim jesteśmy. Odpowiedzieliśmy, że rozbitki z barki, jeden z żołnierzy pojechał na rowerze do barki, a dwaj 

żołnierze odprowadzali nas trzech czterech Polaków wolnym krokiem w tym kierunku. Wszyscy czterej 

mieliśmy na sobie ubrania cywilne bez krzyży i oznak obozowych, jeszcze z obozu w Stutthofie. Z obozu 

wyszliśmy bowiem przygotowani na ewentualność ucieczki i pod ubraniem więziennym pasiakami mieliśmy 

ubranie cywilne zorganizowane pośrednio z komory ubraniowej. Żołnierze artylerji niemieckiej eskortujący nas 

mówili nam, że za kilka godzin będą tu Amerykanie albo Anglicy. Przyprowadzono nas do barki zauważyliśmy 

tam SS-manów z naszej barki i innych żołnierzy niemieckich oraz drugą barkę z barek Stutthofu, na której 

H. Gromadka 
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byli więźniowie wśród nich Norwedzy (policja norweska). Byli oni też już na brzegu, Norwegów oddzielono 

osobno i pewną część spośród nas, niektórzy się przyłączyli do Norwegów ukradkiem, a resztę wepchnięto do 

morza, kobiety także, przeważnie żydówki [sic], oraz dzieci kilkanaście i strzelano do nich jak do kaczek. 

Zginęło w ten sposób w tej chwili powyżej 100 więźniów, ponadto ci co na barkach zostali i z osłabienia lub 

braku sił zejść nie mogli też zostali zastrzeleni. Ci którym udało się uciec, uratowali moim zdaniem życie. 

Egzekucja ta i strzelanie do barki trwało około pół godziny czasu na naszych oczach. Naszą zaś grupę z 

Norwegami w ogólnej liczbie 250–300 ludzi odprowadzono do portu do Neustadt. Jeden z SS-manów 

powiedział przy odprowadzaniu nas po niemiecku: „I tak pójdziecie przeklęte psy na dno.” W Neustadt, w 

koszarach Marynarki Wojennej dali nam marynarze zupy i około godz. 2-ej załadowywano nas nas [sic] statek 

„Athen”, który właśnie z więźniami wpłynął do Neustadt z zatoki lubeckiej, żeby nas zabrać znowu na pełne 

morze. Ładowanie odbywało się z mola partjami po dwudziestu. Kiedy minęła godzina druga, w pewnym 

momencie lotnictwo angielskie zaczęło bombardować statki Cap Arkona, Deutschland i Thielbeck stojące w 

zatoce lubeckiej. Były to eskadry po sześć samolotów. Bombardowanie to widziałem. Pierwszy na dno poszedł 

„Thielbeck”, a „Cap Arkona” paliła się. W tym momencie artylerja ze statku „Athen”, na którą się ładowaliśmy 

otworzyła ogień do samolotów angielskich. Na to odpowiedziała artyleria angielska z czołgów 

B. Kurowski      H. Gromadka 

  



 

 

[stempel] 

POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 

W LUND 

[/stempel] 

U
w

a
g
i p

rz
y
jm

u
jąceg

o
 p

ro
to

k
ó
ł: Ś

w
iad

ek
 zez

n
aje, leżąc w

 łó
żk

u
 c

h
o

ry
. Jest czło

w
iek

ie
m

 p
ro

sty
m

, ale 

b
y
stry

m
. S

zcze
g
ó

ły
 e

w
a
k

u
acji w

id
ać u

trw
a
liły

 m
u

 się w
y
raz

iście. O
p

o
w

iad
a zd

ec
y
d

o
w

an
ie, n

ie co
fa 

się, an
i n

ie m
y
li w

 w
y
p

o
w

ied
ziach

. C
o

 d
o

 w
iary

g
o

d
n
o

ści n
ie

 m
a
m

 za
strzeżeń

. B
o

ż
y
sła

w
 K

u
ro

w
sk

i 

8. 

 

które stały około 2 kilomentry [sic] od statku, za kanałem. Pierwszy pocisk padł w wodę koło statku, drugi 

uderzył w ster, a trzeci pocisk w działko i zmiótł załogę z działkiem. Marynarze od drugiego działa widząc co 

się dzieje zrzucili hełmy i skoczyli do wody, to samo zrobili SS-mani, także ci z molla [sic] uciekli i 

więźniowie, którzy w większości swojej nie zostali jeszcze załadowani i pozostawali na mollo – również się 

rozpierzchli. Ja również uciekłem za trzeci blok domów, kilkaset metrów od statku i w tym momencie 

zauważyłem już czołgi angielskie, które zdążały do molla do portu. – Była to chwila uwolnienia. Wielka radość 

i entuzjazm zapanował wokół. Sceny rzucania czapek do góry, wzajemnego całowania się, ja również 

całowałem się z Norwegami, tacy nawet co ledwo chodzić mogli zrywali się i podbiegali do czołgów. Niektórzy 

z tej radości dostawali aż obłędu, bo moment tego przejścia z niebezpieczeństwa śmierci na bombardowanym 

statku i mollo do ocalenia i wolności był zbyt raptowny. Był to dzień 3-go maja 1945 r. Odtąd szedł już każdy 

własnymi drogami, korzystając z pełnej wolności osobistej, a 21 lipca 1945 wyjechałem z Lubeki do Szwecji. 

Uważam, że z dwuch barek które były zakotwiczone początkowo w zatoce lubeckiej pozostało przy życiu około 

trzysta więźniów, poza Norwegami. Co się stało z trzecią barką, która odpłynęła z Helu z więźniami w liczbie 

800 nie wiem, zginęła nam ona z oczu. Na barkach tych trzech około 20% chorowało na tyfus. – Zeznania 

powyższe składam według najlepszej wiedzy, zgodnie z sumieniem na podstawie tego co widziałem i 

przeżywałem osobiście. Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

 

[dopisek pod kreską] Według znaków oraz znajomości typów samolotów poznałem, że bombardowania statków 

dokonywały samoloty angielskie. [/dopisek] 

B. Kurowski   H. Gromadka 

 świadek 

 


