
AL Breslau II był jedną z czterech wrocławskich 
filii KL Gross-Rosen – jednego z najcięższych 
obozów w hitlerowskim systemie obozów kon-
centracyjnych. Został utworzony na przełomie 
sierpnia i września 1944 r. na terenie najwięk-
szego zakładu przemysłowego w ówczesnym 
Breslau, czyli działającej od 1839 r. fabryki wago-
nów Linke-Hofmann-Werke. W mieszczących się 
nad halą nr 7 pomieszczeniach zakwaterowano 
ok. 800–1200 więźniów, którzy w systemie 
dwuzmianowym pracowali po 12 godzin dzien-
nie w firmach Linke-Hofmann-Werke oraz 
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Blisko 1200 osób, wśród nich Polacy, Ukraińcy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie 
oraz Czesi, a według niektórych źródeł także i Chińczycy. Tylu więźniów 
przebywało w AL Breslau II, czyli obozie pracy będącym jedną z wrocławskich 
filii obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen. Mieścił się on na terenie zakładu 

Linke-Hofmann-Werke, czyli późniejszego Pafawagu. 55 lat temu, 
24 kwietnia 1965 r. odsłonięto tam pomnik upamiętniający więźniów obozu. 
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Bolesław Iwaszkiewicz podczas odsłonięcia pomnika na terenie Pafawagu, 24 kwietnia 1965 r.
fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1966

Borsig-Werke. Zajmowali się głównie produkcją, 
montażem i naprawą wagonów towarowych. 
Pracowali także przy maskowaniu cystern, 
które po obudowaniu miały wyglądać jak zwy-
kłe wagony towarowe. Śmiertelność w obozie 
była wysoka, choć dokładna liczba ofiar nie jest 
znana. W drugiej połowie stycznia 1945 r., już 
po ogłoszeniu alarmu bojowego dla Festung 
Breslau, więźniowie z tego oraz z pozostałych 
wrocławskich filii KL Gross-Rosen zostali ewaku-
owani pieszo do obozu głównego, gdzie dotarli 
na początku lutego 1945 r.



Pomnik upamiętniający więźniów obozu pracy na terenie dawnego 
Pafawagu, kwiecień 2020 r., fot. Michał Karczmarek 

2Polecamy witrynę internetową Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz komentarz historyczny do wystawy 
„CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI... Obozy na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w czasie II wojny światowej”

Holendrów i Włochów. Cała sieć obozów Gross- 
-Rosen słynęła z ciężkiej i wyniszczającej pracy. 
To właśnie praca, w połączeniu z bardzo złym 
wyżywieniem, a czasami nawet jego brakiem, 
fatalnymi warunkami sanitarnymi i brakiem 
odpowiedniej opieki medycznej oraz szykanami 
ze strony załogi, były przyczyną bardzo dużej 
śmiertelności i licznych samobójstw. Według 
szacunków zginęło ok. 40 tys. osób.

We Wrocławiu istniały cztery filie KL Gross- 
-Rosen mające status tzw. Arbeitslagrów (AL), 
czyli obozów pracy. Jako pierwszy w połowie 
1942 r. powstał AL Breslau-Lissa (Wrocław 
Leśnica). Kolejne dwa to te, które w połowie 
1944 r. założono na terenie zakładów przemy-
słowych: AL Breslau I na terenie Famo-Werke 
(późniejszy Dolmel) oraz AL Breslau II na terenie 
Linke-Hofmann-Werke (późniejszy Pafawag). 
Również w połowie 1944 r. powstał FAL 
(Frauenarbeitslager) Breslau-Hundsfeld (Wrocław 
Psie Pole), będący filią kobiecą. Wszystkie te 
obozy ewakuowano pieszo w drugiej połowie 
stycznia 1945 r. do obozu głównego. 
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Po wojnie dawny zakład Linke-Hofmann- 
-Werke stał się Pafawagiem, czyli Państwową 
Fabryką Wagonów. Z inicjatywy jej pracow-
ników tuż przy bramie głównej prowadzącej 
na teren zakładu, nieopodal skrzyżowania ulic 
Fabrycznej i Wagonowej, ustawiono pomnik 
mający formę prostopadłościanu. Autorem 
wykonanego ze strzelińskiego granitu obelisku 
był Leon Podsiadły, wrocławski rzeźbiarz, malarz 
i rysownik, późniejszy profesor Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych [ob. ASP] 
we Wrocławiu i autor m.in. pomnika Mikołaja 
Kopernika przy ul. Piotra Skargi. Na froncie 
umieszczono inskrypcję: PAFAWAGOWCY – 
WIĘŹNIOM GROSS-ROSEN.

24 kwietnia 1965 r. uroczystego odsłonięcia 
pomnika dokonał prof. Bolesław Iwaszkiewicz, 
ówczesny przewodniczący Rady Narodowej mia-
sta Wrocławia. Wartę honorową przy obelisku 
zaciągnęli byli więźniowie obozu oraz żołnie-
rze. W uroczystości wzięła nie tylko udział cała 
załoga Pafawagu, ale także liczne delegacje oraz 
uczniowie wrocławskich szkół. Tego samego dnia 
odsłonięto także tablicę pamiątkową umiesz-
czoną na ścianie hali W-7, czyli w miejscu, gdzie 
zakwaterowani byli więźniowie.

AL Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 r. jako 
obóz pracy będący filią obozu koncentracyj-
nego KL Sachsenhausen, ale już po niespełna 
roku, tj. 1 maja 1941 r., uzyskał status samo-
dzielnego obozu koncentracyjnego. Oprócz 
obozu macierzystego miał wiele filii głównie na 
terenie Dolnego Śląska. Szacuje się, że przez 
całą sieć KL Gross-Rosen, czyli obóz główny 
oraz obozy filialne męskie i żeńskie, przeszło 
ok. 120 tys. więźniów, w tym 2500 radzieckich 
jeńców wojennych nieujętych w ewidencji obo-
zowej oraz osoby przywożone na teren obozu 
w celu egzekucji. Blisko jedną trzecią więźniów 
stanowiły kobiety. Pod względem narodowościo-
wym największą grupę stanowili Żydzi z różnych 
państw europejskich (głównie z Polski i Węgier), 
Polacy oraz obywatele byłego ZSRR. Więziono 
tu także Czechów, Niemców, Francuzów, 

https://www.gross-rosen.eu/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13499,Czlowiek-czlowiekowi-Obozy-na-terenie-Dolnego-Slaska-i-Opolszczyzny-w-czasie-II-.html

