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2 sierpnia 1940 r. do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Gross-Rosen przyjechał pierwszy transport więźniów. W pierwszych dwóch latach 
istnienia ta dolnośląska filia KL Sachsenhausen była niewielkim obozem, którego 
więźniowie pracowali w pobliskich kamieniołomach granitu. Obóz szybko jednak się 
powiększył, zyskując jednocześnie opinię jednego z najcięższych. W całym regionie 
powstało również ponad sto filii placówki, z czego cztery w samym Wrocławiu. Miały 

one status tzw. Arbeitslagrów (AL), czyli obozów pracy.

2 SieRpniA 
Wrocławskie filie KL Gross-Rosen

WROCŁAWSKie HiSTORie 

Pierwszą wrocławską filią KL Gross-Rosen był 

AL Breslau-Lissa, czyli placówka zlokalizowana 

na terenie dzisiejszego osiedla Leśnica (wów-

czas Deutsch Lissa) przy Heidauer Strasse (ob.  

ul. Trzmielowicka). Obóz mieścił się w pobliżu 

koszar SS, a pierwsi więźniowie, którzy przy-

byli do niego latem 1942 r. – głównie szklarze 

i mechanicy samochodowi, pracowali dla po- 

trzeb SS m.in. przy budowie osiedla dla ich  

rodzin, lokalnych dróg oraz rozbudowie zakła- 

du Villeroy&Bosch zajmującego się produkcją 

ceramiki sanitarnej. Jedno z komand praco-

wało również na dworcu przy rozładunku ma- 

teriałów budowlanych. W obozie osadzono 

początkowo głównie Polaków, później pojawili 

się w nim również Francuzi oraz obywatele 

dawnej Jugosławii, a także grupa Żydów oraz  

radzieccy jeńcy wojenni. Nie wiadomo dokład-

nie, ile osób w nim przebywało. Sam obóz zaj-

mował jeden barak mieszkalny z kuchnią oraz 

pomieszczeniem gospodarczym. Teren był oto- 

czony drutem kolczastym i więźniowie nie mieli  

okazji do kontaktów z wrocławianami, choć ci  

z całą pewnością wiedzieli o istnieniu placówki  

na tym terenie. Obóz ewakuowano w styczniu  

1945 r., gdy przebywało w nim najprawdopo-

dobniej ok. 600 więźniów. 

Około 2000 więźniów pracowało w obozie funk- 

cjonującym jako AL Breslau i na terenie za- 

kładów Famo-Werke (po wojnie Dolmel). Ten  

podobóz Gross-Rosen wykorzystywał zabudo- 

wania, w których do lata 1944 r. kwaterowano 

cywilnych robotników przymusowych. Ponie- 

waż więźniowie byli zatrudnieni na terenie fa- 

bryki przy produkcji silników do samolotów, to  

ich wykonywaną w systemie dwuzmianowym 

po 12 godzin pracę nadzorowali niemieccy maj-

strowie. W relacjach pojawiają się informacje  

o poprawnym stosunku Niemców do więźniów, 

incydentalnych przypadkach przemocy z ich 

strony oraz o pomocy, jakiej więźniom udzielali 

robotnicy innych narodowości. W filii tej prze-

bywali głównie Polacy i Rosjanie, a także Włosi, 

Ukraińcy i Francuzi. 

AL Breslau I graniczył z kolejnym podobozem 

zorganizowanym na terenie zakładów Linke- 

-Hofmann-Werke (po wojnie Pafawag) i zwanym 

AL Breslau ii. Przyjmuje się, że i ten obóz 

rozpoczął działalność latem 1944 r. Więźniów 

umieszczono nad halą numer 7. Ogółem miało  

w nim przebywać do 1200 więźniów, głównie 

Polaków, Ukraińców, Czechów, Francuzów oraz  

Rosjan. Wyróżniającą się grupą byli również 

Chińczycy – trzynastu dawnych mieszkańców 

Warszawy, którzy zostali przywiezieni do Bres-

lau II po upadku powstania warszawskiego. 

Według ustaleń, ze względu na fatalne warun- 

ki oraz ciężką pracę przy remoncie wagonów 

towarowych, śmiertelność w obozie była wyso- 

ka. Obydwie filie KL Gross-Rosen – AL Breslau I  

i II – ewakuowano w styczniu 1945 r. do obozu 

macierzystego. Podczas wycieńczającego mar- 
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Miejsce pamięci mieszczące się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Początkowo istniała tylko prawa tablica umieszczona w kwietniu 1966 r.  
(zdjęcie po prawej za: www.polska-org.pl). W 1979 r. przebudowano to miejsce wg projektu Bogdana Hoffmana, dodając drugą tablicę po lewej stronie,  

a pomiędzy obiema tablicami – orła z rozpostartymi skrzydłami i urnę z ziemią z pól bitewnych, na których walczyli pracownicy Dolmelu. W 1981 r. dodano 
tablicę z krzyżem, fot. dzięki uprzejmości Wrocławskiego Parku Przemysłowego

szu wielu więźniów zmarło lub zostało zamor-

dowanych, pozostali trafili później do innych 

obozów koncentracyjnych.

Inny charakter miała filia KL Gross-Rosen utwo-

rzona w czerwcu 1944 r. na wrocławskim Psim 

Polu, przy zabudowaniach Rheinmetall-Borsig-

-Werke (po wojnie PZL Hydral), nieopodal We- 

igelsdorfer Strasse (ob. ul. Kiełczowska). Był 

to podobóz kobiecy FAL (Frauenarbeitslager) 

Breslau-Hundsfeld, którego więźniarkami były  

Żydówki pochodzące z Polski, Węgier, Rumu- 

nii i Niemiec, przewiezione z KL Auschwitz- 

-Birkenau. Więźniarki przez cały czas pozosta-

wały pod kontrolą strażniczek. Nie mieli z nimi  

kontaktu także zatrudnieni w Borsig-Werke 

robotnicy przymusowi, choć wiedzieli o istnie- 

niu sąsiedniego obozu. Pochodząca z Węgier 

Klara Rausmann, która w obozie przebywała od  

sierpnia 1944 r., w swoich wspomnieniach opi- 

sała mordercze szychty przy produkcji celow-

ników do artylerii przeciwlotniczej oraz fatalne 

warunki egzystencji w obozie: „We Wrocławiu 
pracowaliśmy w fabryce amunicji. Praca trwała 
dwanaście godzin [...]. Podczas którejś z dniówek 
jedna z nas straciła przytomność. Za to, że  
upadła, została na śmierć pobita przez naszą 
strażniczkę. Została pogrzebana na cmentarzu 
żydowskim we Wrocławiu”. Więźniarki tej filii, 

których w sumie mogło być ok. 1500, opuści- 

ły miasto pieszo w styczniu 1945 r. Po trzech 

dniach marszu dotarły do obozu macierzystego 

skąd popędzono je dalej, w kierunku obozów 

położonych na terenie zachodniej części Nie- 

miec.
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Polecamy 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”. 2

O mieszczących się we Wrocławiu filiach obozu 

Gross-Rosen i ich ofiarach przypomina kilka 

pomników m.in. jeden na terenie dawnego Do- 

lmelu (ob. Wrocławski Park Przemysłowy) przy  

ul. Fabrycznej, drugi na terenie dawnego Pafa-

wagu (obecnie Bombardier) przy ul. Wagonowej 

[zob. także Wrocławskie Historie z 24 kwietnia 

„Pafawagowcy – więźniom Gross-Rosen”] oraz 

trzeci na Psim Polu przy ul. Bierutowskiej na 

terenie dawnego Hydralu (obecnie Wrocławski 

Park Biznesu „Bierutowska Park”).  

Bolesław Iwaszkiewicz podczas odsłonięcia pomnika ku czci więźniów filii obozu Gross-Rosen na terenie Pafawagu, 
24 kwietnia 1965 r., fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1966

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
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6cf9b60fe61b768f9c89e98bf70e51de132447a6.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/6cf9b60fe61b768f9c89e98bf70e51de132447a6.pdf

