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Franciszek  Banasiewicz nr 30. 3. 1924 w Sulmierzycach.
Podczas okupacji przebywał w Sulmierzycach (1939-41), a potem to latach 1941 kolejno w 

Poznaniu, Frankfurcie  n.  Menem, Bremenie, Wiedniu,  Metzu. Od 1944 r. do końca okupacji 
przebywał   w więzieniach w Krotoszynie, Wrocławiu i Źabikowie.

Obecnie:  Sulmierzyce,  ul.   Klonowicza  54. Uczeń Państwowego Gimnazjum i Liceum 
Koedukacyjnego w Krotoszynie, kl. IV

... Jest niedziela, dnia l października 1944 r. Dzień piękny, słoneczny, niby jak każdy 
inny, a jednak ... nie zapomnę go nigdy. Siedzę po obiedzie w gronie rodziny, opowiadam im 
swoje ostatnie różne przeżycia, a wtem wchodzi „Amtskommissar” (SS), każe mi się ubrać i 
iść  z  nim. „Rozkaz”  taki  musiałem wypełnić.  Trudno opisać  ową scenę,  rozpacz matki  i 
rodzeństwa,  gdzie  nawet  pożegnać  mi  się  nie  było  wolno.  Odprowadzony  zostałem  na 
posterunek policji. Za co ? Co przewiniłem ? Próżne moje pytania, jako odpowiedź otrzymuję 
tylko kilka uderzeń w twarz, poczym, założono mi kajdanki na ręce i zamknięto w celi.

Przez małe zakratowane okienko wpadają, ostatnie promienie zachodzącego słońca. 
Klękam na gołej  posadzce cementowej  ze skutymi w kajdany rękoma i  zaczynam gorąco 
modlić  się  do  Boga.  Jak  długo  klęczałem,  tego  nie  wiem,  bo  skulony  i  zapłakany  tak 
zasnąłem.  Nagle  przebudził  mnie  brzęk kluczy i  trzask  otwieranych  zamków. To jeden z 
oprawców wchodzi do celi i z ironicznym uśmiechem pyta mnie się, czy nie chciałbym się 
czasem trochę posilić, bo przyniósł mi wyśmienite jedzenie. Z pogardą na to popatrzyłem i 
nie odebrałem (a był to garnuszek wody i kawałek suchego chleba). Nazajutrz rano zostałem 
zawołany przed komendanta policji. Pyta mi się, czy wiem, za co zostałem aresztowany. Za 
odpowiedź  „nie  wiem” otrzymałem tylko  dwa  uderzenia  w  twarz.  „To  ja  ci  powiem”  – 
odzywa się komendant policji – „chciałeś i życzyłeś nam tak ty, jak i wszyscy Polacy, abyśmy 
my, Niemcy, wojnę przegrali i zginęli od was. O! wy psy podłe i polskie świnie, wy gnić 
będziecie, a my nad wami mścić się będziemy. To dopiero początek – mówi dalej (a wściekły, 
że aż piana z „pyska" leci) – wkrótce otrzymasz więcej kolegów, będzie wam razem weselej”.

Tłumaczenia żadnego nie było. Za próbę odezwania się okładano pałką gumową. Na 
trzeci dzień, tj. we wtorek, odstawiono mnie do wiezienia w Krotoszynie. Tam przeważnie 
robiłem koszyki z pręcia albo kręciłem sznurki.    Po 14 dniach więźniarką odtransportowano 
mnie do Wrocławia, gdzie przesiedziałem 6 dni na Prezydium Policji,   poczym zawieziono 
mnie do Poznania. Było to 23 października 1944 r. godz. 12 w nocy, kiedy wjechaliśmy na 
dworzec główny. Pod eskortą policji odprowadzono nas do „Domu Żołnierza” (przy ul. Fr. 
Ratajczaka).  Szturchańcami  i  kolbami  karabinów wepchnięto  nas  do cel,  gdzie  na gołym 
cemencie  przeleżeliśmy  do  rana.  Celka  była  bardzo  mała,  a  wpakowano  do  niej  36 
współtowarzyszy  niedoli.  Można  sobie  wyobrazić  taki  pobyt,  gdzie  na  dobitek  nie  było 
żadnego okienka. Nazajutrz wieczorem odstawiono mnie wraz z innymi jeszcze więźniami (a 
było nas razem 23) więźniarkę, do obozu karnego pod Poznaniem „Żabikowo”.

Było  już  ciemno,  kiedy zbliżyliśmy się  do obozu.  Otwarły się  wówczas  bramy,  a 
więźniarka z nami zatrzymała się na jednym z placów obozu. Cisza taka, jakby nikogo w 
całym  obozie  nie  było  i  nic  się  tu  nie  działo,  zalegała  cały  obóz.  Przy  wychodzeniu 
towarzyszyły nam wyśmiewiska przyglądających się gestapowców, wśród których znajdował 
się  „Lagerführer”  Walter  –  (największy oprawca i  morderca tysięcy ludzi),  a oprócz tego 
światła  silnych  reflektorów,  od  których  można  było  oślepnąć.  Ustawiono  nas  dwójkami 
twarzami do ściany. Za małe odwrócenie się okładano nas kijami. Po godzinnym staniu pod 
gołym niebem (a padał wtenczas deszcz) wprowadzono nas do jednego z baraków   do zdania 



personalii. Tam, otrzymał każdy tzw. „wpisowe”. Zależało od tego, na ile nas gestapowiec „na 
oko”  oszacował.  Ja  otrzymałem tylko  15  po  nerkach.   Następna  ubikacja  –  to  zdawanie 
rzeczy, poczym prowadzą nas do „odwszawiania”.

„Ceremonie” takie odbywały się z pewnymi „honorami”.
Pierwsza czynność to strzyżenie włosów nieraz w ten sposób, że formalnie całymi 

kępami  wyrywano  włosy  z  głowy.  Następnie  stawiano  wszystkich  pod  gorący  prysznic, 
poczym kolejno ustawiano każdego w róg i oblewano z węża strumieniem zimnej wody przez 
kilka minut. Po tej czynności musieliśmy „zażyć” kąpieli lizolowo-siarkowej, po której ciało 
formalnie było spalone. Po takich ceremoniach wepchnięto nas nagich do następnej ubikacji, 
gdzie trzęsąc się z zimna, musieliśmy na gołym cemencie przestać przez 2 ½ godziny. Po 
wyprowadzeniu  stamtąd  otrzymaliśmy więzienne  ubrania,  miski,  łyżki itp.  i  w  otoczeniu 
gestapowców wśród  szturchańców wepchnięto  nas  drągami  do  jednej  z  cel.  Tam jednak 
czekała nas nowa niespodzianka, a mianowicie wchodząc po ciemku (a trzeba było wlatywać 
biegiem), tuż w wejściu były poustawiane umyślnie do góry nogami taborety,  przez które 
każdy musiał przelatywać. Mogła być godzina l w nocy.

Od tej pory nie byliśmy ludźmi, każdy otrzymał karteczkę z numerem, byliśmy więc 
numerami. Ja miałem 38764.

Nazajutrz już o godz. 5 rano pobudka, gdzie po wspólnym biegu tylko w spodniach, 
przez ustępy i umywalnie, musieliśmy stanąć na placu z garnuszkiem po kawę lub też gorzką 
herbatę  z  kory  dębowej,  której  otrzymywaliśmy  tylko  ½  litra.  Chleb  raz  dziennie 
(wieczorem), i to jeden mały bochenek na 4, względnie 5 osób. Na obiad ¾ l zupy (gęstej jak 
woda) ugotowanej zaś z tego, co w rowach rosło; nieraz rzepę, brukiew, kapustę rozgotowano 
w wodzie, a rzadko marchew. W niedzielę „lepszy” obiad ... „gulasz”. Nie był to taki, jaki w 
domu bywa: rozgotowano chleb we wodzie, który ludzie przynosili do więźniów (a którym 
nie gardzono), i takiego „gulaszu” dostaliśmy ¼ l, do tego zaś 3 kartofle, które w większej 
części były zepsute.

Pracowaliśmy  od  wschodu  słońca  aż  do  zmroku.  Prace  były  różne.  Najbardziej 
pospolitą robotą było roztłukiwanie dużych kamieni, przy których bez przerwy, bez chwili 
wytchnienia musieliśmy kuć młotami, gdyż inaczej nas bito. Innym razem znowu przez cały 
dzień nosiliśmy cegły,  wagi  jedna około siedem funtów, biegiem od jednego do drugiego 
końca obozu. Kto się skrzywił pod ciężarem lub też zwolnił przepisowe tempo, tego z miejsca 
okładano  kijami  aż  do  utraty przytomności.  Potem kubeł  zimnej  wody na  otrzeźwienie  i 
znowu bicie albo dalsze noszenie cegieł. Pod jakimkolwiek pozorem dostawało się po głowie, 
po plecach sztachetami lub kijami. Puszczano na nas oprócz tego jeszcze psy, osobno w tym 
kierunku wytresowane.

Za najmniejsze zaś  przekroczenia,  jak ociąganie się we wstaniu,  myciu czy pracy, 
wsadzano do tzw. „karców” (w rodzaju małych wieżyczek). Tam w piątkę, w pozycji skulonej 
trzeba było – nie mając miejsca na żadne poruszenie –przesiedzieć trzy dni i trzy noce tylko o 
kawie. Siedziałem w nim od l do 3 listopada. Drugi innego rodzaju „karzec” był tuż przy 
wejściu.  Tam  sadzano  od  razu  większą  ilość  więźniów.  Wszystkich  skuwano  ze  sobą 
łańcuchami w pozycji leżącej. Powstanie jednego automatycznie pociągało za sobą wstanie 
wszystkich innych. Okien wcale nie było, tak że światło dzienne w ogóle tam nie dochodziło. 
Ponadto  na  wysokość  głowy  przeciągnięta  była  siatka  z  włączonym  prądem  wysokiego 
napięcia. Innym rodzajem kary względnie załamania było osadzenie w tzw. „koszu” z drutu 
kolczastego, w którym nie można było się ani oprzeć, ani usiąść. Kosz ten stał pod gołym 
niebem. I w nim stałem 3 dni i 3 noce za to, że przy przeprowadzce jednego z gestapowców 
utrzasłem nogę u krzesła.

Po  tygodniu  pierwszy  raz  zawezwano  mnie  do  Domu  Żołnierza  na  przesłuchy. 
Wmuszano  mi  należenie  do  „AK” i  działanie  przeciwko  Niemcom.  Nie  pomagały żadne 
katorgi i męki mi zadawane, wszystko znosiłem w milczeniu dla Boga i dla Ojczyzny. Takich 



przesłuchów miałem pięć. Prawie co 10 dni. Na ostatnich nie mogąc ze mnie nic „wydobyć”, 
zaprowadzono  mnie  do  tzw.  „Maryśki”.  (Była  to  cela  w  piwnicy,  gdzie  stał  stół  60  cm 
wysokości i 70 cm szerokości). Musiałem się położyć na tym stole w ten sposób, że ręce i 
nogi przywiązano mi do nóg stołu, głowę jeszcze osobno przywiązano. Potem rozpoczęło się 
katowanie. Po kilku uderzeniach straciłem przytomność. Wtedy zlano mnie wiadrem zimnej 
wody  i  znowu  rozpoczęto  katować.  Pod  głowę  podsunięto  mi  arkusz  z  zeznaniem  już 
gotowym.  Miałem  go  tylko  podpisać.  Katowanie  rozpoczęto  jeszcze  raz  od  początku. 
Odmawiałem stanowczo.

Gdy to nie pomagało, odstawiono mnie znowu z powrotem do Żabikowa.
Tam znowu odbywało się to, co powyżej pisałem. Jeżeli zaś ktoś próbował ucieczki i 

w  czasie  niej  został  zastrzelony,  to  ciało  jego  umieszczano  w  korycie,  wszyscy  zaś 
więźniowie  musieli  przechodzić  koło koryta,  czytając  napis:  „Każdego to czeka,  kto stąd 
ucieka”.

Życie ludzkie nie miało tutaj żadnego znaczenia.  Codziennie wynoszono z celi 15-20 
trupów. Sam pełniłem służbę przez 2 tygodnie w tzw. „Totkommando". Funkcją moją, było 
codziennie wynoszenie trupów.

Muszę zaznaczyć, że popularną, zabawą na terenie obozu była tzw. „żabka”. Polegała 
na  tym,  że  wypędzano  nas  na  plac  „ćwiczeń”  nieraz  w  nocy,  gdzie  przez  kilka  godzin 
musieliśmy  biegiem  padnij  –  powstań,  skakać,  czołgać  się  na  brzuchu  itp.,  przy  czym 
okładano nas kijami. W takich warunkach przesiedziałem w danym obozie w celi „G2” aż do 
20 grudnia 1944 r. Wieczorem wywołano mnie przy apelu, a nazajutrz, tj. dnia 21 grudnia 
1944 r.,  do  dziś  nie  wiem,  jakim cudem zostałem zwolniony.  Przed  zwolnieniem jednak 
musiałem kilka razy się podpisać, aby nikomu nic nie mówić, co widziałem w lagrze. Już 
prawie  bez  sił  doszedłem wieczorem do  Poznania.  Pierwsze  moje  kroki  skierowałem do 
kościoła św. Łazarza, aby Bogu podziękować za wybawienie ...

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski


