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Szymon Nowak: „Byliśmy tam bardzo potrzebni”. Szpital
PCK w byłym niemieckim obozie Auschwitz

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne były tymi miejscami, gdzie
działa się ogromna niemiecka zbrodnia ludobójstwa dokonywana na Polakach,
Żydach, Rosjanach, Cyganach… Brzmią dla nas strasznie nazwy Auschwitz,
Birkenau, Stutthof, Treblinka, Majdanek… I nawet z chwilą wyzwolenia obozów
nie zakończyła się gehenna oswobodzonych z niewoli więźniów.

Siostra przełożona Genowefa Przybysz i dr Józef Bellert. Fot. Archiwum Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau

W styczniu 1945 r. front wschodni przetoczył się przez tereny centralnej Polski. 27 stycznia
1945 r. wojska sowieckie zajęły Oświęcim i wyzwoliły więźniów z niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wolność odzyskało wówczas ok. 7 tys. więźniów,
którzy byli zbyt chorzy i słabi na hitlerowską ewakuację na zachód w tzw. marszach
śmierci. Na terenie obozów znaleziono również kilkaset ciał ludzi zamordowanych w
ostatnim momencie przez niemieckich oprawców.

Tylko część z oswobodzonych, głównie Polaków, niemal od razu rozpoczęła powrót do
swoich rodzin oraz domów – tych znajdujących się na terenach zajętych już przez Armię
Czerwoną. W byłym obozie pozostawało wciąż blisko 5 tys. obłożnie chorych, głodujących,
umierających, którzy potrzebowali natychmiastowej pomocy.

Czerwonoarmistów przeraziły niedola i głód oswobodzonych ludzi. Dzielili się z nimi
sucharami, chlebem, konserwami, słoniną. Wojskowe kuchnie polowe gotowały dla
uratowanych więźniów tłuste, kaloryczne zupy. Niestety, dla skurczonych żołądków,
nieprzyzwyczajonych od wielu miesięcy do normalnego jedzenia, takie pożywienie było
poważnym zagrożeniem. Latryny zapełniły się cierpiącymi na biegunkę ludźmi. Zdarzało
się, że wyzwoleni więźniowie umierali teraz w męczarniach w wyniku przejedzenia.

Po wyzwoleniu obozu należało zająć się w pierwszej kolejności pozbawionymi opieki
małymi dziećmi. Jedną z takich kilkunastoosobowych dziecięcych grup znalazła w
zamkniętym baraku więźniarka Zofia Jankowska-Palińska:

„Były to zaropiałe, zaszczute małe karły zgłodniałe jak wilki.
Między sobą nazywaliśmy je »turkami«, gdyż nie można się
było z nimi porozumieć. Tak więc, mimo że byłyśmy
chorymi, wycieńczonymi szkieletami potrzebującymi pilnej
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opieki, znalazłyśmy się w sytuacji, w której same
musiałyśmy udzielić pomocy”1.

Kolejny problem stanowili umysłowo chorzy, a wśród nich niebezpieczni dla otoczenia
furiaci, których należało pilnować, aby nie doszło np. do zaprószenia przez nich ognia i
pożaru.

Wolontariusze, ludzie dobrej woli

Po zajęciu obozu sowieckie władze wojskowe zorganizowały dwa szpitale polowe. Do
pomocy spontanicznie zgłosili się mieszkańcy Oświęcimia i Brzeszcz, członkowie-ochotnicy
Polskiego Czerwonego Krzyża. Stworzony przez nich Szpital Obozowy PCK pracował do
końca września 1945 r. Tadeusz Mleko, ochotnik z Brzeszcz, wspominał:

„Stan więźniów w Brzezince był przerażający. Byli oni
strasznie wychudzeni, przeważająca większość spośród nich
to obłożnie chorzy m.in. na tyfus brzuszny, plamisty,
czerwonkę i pęcherzycę. Więźniowie pochodzili nieomal ze
wszystkich krajów Europy, byli wśród nich ludzie różnego
wieku, także matki z niemowlętami. Wśród Polaków
znajdowały się m.in. staruszki przywiezione do obozu po
Powstaniu Warszawskim. Obóz był bez światła i wody.
Ludzie marzli na śniegu, płakały niemowlęta. Po żywych i
umarłych grasowały szczury”2.

Ciała zabitych i zmarłych więźniów, które wynoszono z baraków, składano w urządzonej w
bloku 11. kostnicy i w wykopanych wcześniej przez Niemców dołach. Po uprzątnięciu części
baraków przygotowano je dla chorych: wyszorowano podłogi, zdemontowano piętrowe
prycze – tnąc je na pół i ustawiając pojedyncze łóżka, wymieniano sienniki i koce.

Z pomocą pospieszyli katoliccy księża i zakonnice, które pracowały bezpośrednio przy
chorych, karmiąc ich i myjąc. Ksiądz Marian Stawarz na początku swej pracy odprawił
pierwszą Mszę świętą w baraku obozu w Brzezince, co później stało się normą i Msze św.
celebrowano w każdą niedzielę. W pracę w szpitalu zaangażowali się również przedwojenni
lekarze i pielęgniarki, byli więźniowie obozu.

Wszystko to jednak okazało się niewystarczające. Wciąż brakowało rąk do pracy i
odpowiedniej do potrzeb liczby lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Niedostatek był
wszystkiego: wody, żywności, lekarstw, pomieszczeń, ubrań i koców. Potrzebą chwili stały
się budowa nowych latryn, naprawa instalacji elektrycznej i wodociągowej.



Trudne początki zorganizowanej akcji

Tymczasem informacja o katastrofalnej sytuacji byłych więźniów w wyzwolonym obozie w
Oświęcimiu dotarła do Krakowa. Ponieważ jednak wszystkie krakowskie szpitale nie byłyby
w stanie pomieścić aż tylu chorych, postanowiono stworzyć szpital na terenie obozu.
Opiekę pacjentom w tej placówce miał zapewnić zespół lekarzy, pielęgniarek oraz
personelu pomocniczego, który należało dopiero zorganizować i przewieźć do Oświęcimia.
Grupą dzieci bez matek miał zająć się krakowski oddział PCK. Umysłowo chorych byłych
więźniów przyjął krakowski szpital psychiatryczny.

Nominację na dyrektora obozowego szpitala PCK otrzymał dr Józef Bellert3, który zebrał
wokół siebie zespół lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Na początku lutego 1945 r.
wyjechał z nimi do Oświęcimia. W zespole byli m.in. lekarze: Jadwiga Magnuszewska, Jan
Perzyński, Jan Jodłowski; absolwenci studiów medycznych: Józef Grenda, Andrzej Zaorski;
Henryk Kodź (kierownik administracji) i Genowefa Przybysz (przełożona pielęgniarek).

W początkowym okresie pracy dr Bellert podzielił swój zespół na dwie grupy. Jedna pod
kierunkiem dr. Jana Perzyńskiego rozpoczęła pracę w szpitalu znajdującym się na terenie
obozu Auschwitz. Na czele drugiej części personelu PCK, oddelegowanego do pracy
w szpitalu w byłym obozie Birkenau, stanął osobiście dr Bellert. Kilka dni po przybyciu do
Oświęcimia i Brzezinki dr Bellert wyznaczył Genowefę Przybysz na przełożoną pielęgniarek.
Najcięższe warunki pracy były w Brzezince, gdzie w drewnianych, zimnych barakach 12
pielęgniarek musiało zająć się ok.2,2 tys. chorymi. Na jedną pielęgniarkę PCK przypadało
więc 200 niedomagających więźniów, a dyżury wydłużały się w nieskończoność.
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Kleparz. Do końca niósł pomoc chorym i potrzebującym.


