












Dziś nazwa Gusen wielu młodym ludziom kojarzy się z urokliwym potokiem     
w Górnej Austrii będącym lewobrzeżnym dopływem Dunaju. Warto jednak pamiętać, 
że określenie Gusen to również nazwa nadana podczas II wojny światowej piekłu na 
ziemi, nazwa która zapisana została krwawymi literami w historii Polski. KL Gusen 
stworzone jako miejsce eksterminacji inteligencji polskiej  winno być przestrogą dla 
kolejnych pokoleń a słowo to godne jest wypowiadania na równi z nazwami, których 
ludzkość nie ma prawa zapomnieć takimi jak: Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, 
Dachau, zawsze brzmiące głosem przestrogi do czego zdolny był człowiek. Pamięć, 
która zaciera się wraz z odejściem ostatnich świadków gehenny  winna być 
zachowana ażeby nie umilkły głosy więźniów, którzy w warunkach terroru                           
i nieustannej śmierci potrafili zachować godność i człowieczeństwo. 

Projekt, którego efektem są opublikowane w wersji cyfrowej materiały ma na 
celu przywrócenie prawa do obrony  tym którzy odeszli, zostawiając po sobie 
przesłanie zawarte w poezji i pieśni, będącej w warunkach obozowych najważniejszą 
bronią przed apatią i zwątpieniem w sens życia. Orężem, którego nie sposób było 
pozbawić Polaków. Obóz Gusen, z uwagi na fakt osadzenia w niej szczególnie 
niebezpiecznej dla okupanta grupy społecznej jaką była polska inteligencja był                  
w tym kontekście miejscem szczególnym. Wyniszczenie siły przewodniej państwa 
polskiego, której patriotycznej działalności bali się hitlerowcy sprawiło, że obóz 
uzyskał  najcięższą kategorię i uznany został za miejsce o najsurowszym reżimie. 
Skoncentrowanie w jednym obozie wielu wybitnych twórców i animatorów 
przedwojennego życia kulturalnego: pisarzy, muzyków, dziennikarzy, instruktorów 
harcerskich nie mogło pozostać obojętne dla codziennego życia w obozie. Wśród 
osób, które należy wymienić są Tadeusz Faliszewski, Stanisław Grzesiuk, Konstanty 
Ćwierk, Gracjan Guziński, Lubomir Szopiński, Stefan Niewiada, Mieczysław 
Paszkiewicz, Włodzimierz Wnuk, Grzegorz Timofiejew, Zdzisław Wróblewski i wielu 
innych.

Bohaterstwo tych ludzi było tym większe, że wszelkie przejawy życia 
kulturalnego tępione były z największą surowością. Ograbionym ze wszystkich dóbr 
materialnych próbowano wykraść również to, co niematerialne a najcenniejsze                  
- dumę, honor i tożsamość narodową.  Ponieważ zarówno poezja, jak pieśń                         
w warunkach obozowych tworzone były potajemnie przetrwały głównie dzięki 
przekazowi ustnemu i nielicznym małonakładowym wydawnictwom, które                          
w znacznej mierze wydawane były poprzez Kluby Byłych Więźniów. Jedynym 
istniejącym szerszym opracowaniem traktującym o ruchu oporu wyrażonym w 
działalności kulturalnej w Gusen jest książka St. Dobosiewicza „Mauthausen-Gusen 
poezja i pieśń więźniów” wydana przez Wydawnictwo PAX w 1983 roku. Niestety 
nakład dawno został wyczerpany a opracowanie nie doczekało się wznowień.  
Projekt ma na celu odtworzenie utworów śpiewanych na potajemnych 
wieczornicach przez chór obozowy prowadzony przez Lubomira Szopińskiego, 
który wielokrotnie skostniałą od mrozu ręką dyrygował zespołem śpiewaczym 
przenosząc współwięźniów myślami do wymarzonej wolnej Ojczyzny. Przywrócenie 
dźwięku wierszom obozowych autorów, którzy pisząc z narażeniem życia dali 
świadectwo obozowej gehennie. Wiersze te zapisane częstokroć na kawałkach 
worków po cemencie musiały być starannie ukryte przed okiem nadzoru SS                          
i obozowych kapo. Przywołanie nazwisk obozowych Twórców i oddanie im należnej 
czci jest niezwykle istotne, ponieważ już w warunkach obozowych w celu 
zachowania bezpieczeństwa poezja była w świadomości ogółu więźniów 
anonimowa; autorzy wierszy byli znani wąskim gronom miłośników poezji                              
i konspiracyjnym organizatorom życia kulturalnego. Dla większości ich słuchaczy, 
jak również dla zapisujących utwory w notesach i na kartkach nie byli oni znani jako 
autorzy konkretnych utworów, lecz najczęściej tylko jako deklamatorzy wierszy 
polskich. Poezja obozowa dodawała woli walki o kolejny dzień przetrwania 
deklamowana na przekór śmierci na potajemnych wieczornicach, w zakątkach 
bloków i w czasie krótkich przerw w pracy. 

Dziś chcemy ażeby za sprawą nowoczesnej technologii wiersze 
przechowywane w siennikach, w skrytkach pod dachem izb blokowych, w 
kamieniołomach i w warsztatach doczekały się ponownego wyzwolenia i 
przypominały o marzeniach, które zapisane zostały nutami na pięciolinii z 
kolczastego drutu i poezją kreśloną ciesielskim ołówkiem - marzeniach snutych przy 
cichych dźwiękach konspiracyjnej muzyki dzięki którym żyjemy w wolnym i 
niepodległym kraju.





Choć wróg nas gnębi, 
choć nam siły kradnie, 
choć ssie krew nasza?, 
duch w nas nie upadnie. 
Duch nasz piastowego ognia jest wspomnieniem, 
duch nasz Polski mocarnym jest istnieniem. 
Przetrwamy! W goórę serca, bracia!
Ojczyzna Polska !
Czuwajmy Nadejdzie czas, w bój pójdziemy Bracia,
więc trzeba nam trwać 
i choć w niewoli na straży stać.
Autor nieznany 
(wiersz zapamiętany przez Wacława Milke)

MARZENIE
sł. Zygmunt Malinowski

Marzą o wielkim pięknym kraju,
gdzie człowiek jest szczęśliwy,
gdzie ludzie żyją jakby w raju
orzą z uśmiechem niwy.

Marzę o pięknych miastach, siołach
o polach strojnych w zboża
o ludziach dobrych jak aniołach
[…]
O wielkiej, mądrej Polsce marzę,
by była państwa wzorem,
by sprawiedliwość kwitła w parze
z rozumem i honorem.

Gusen, 1 V 1944





NA ŚMIERĆ TOWARZYSZA
sł. Zdzisław Wróblewski

Towarzyszu mój bez nazwiska, 
któryś przy mnie w szeregu stał, 
tyleś planów i dróg przemyślał, 
a wystarczył ci jeden strzał.
Nie wiedziała kula sobacza, 
co trafiła cię w sama pierś 
ile było cichej rozpaczy 
w szepcie, którym witałeś śmierć.
Nie rozumiał żołdak pijany 
ile warta była ta krew, 
jakim gniewem niedośpiewanym 
nieskończony skończył się śpiew.
Ile w twoich sztywnych już dłoniach 
pozostało marzeń i snów, 
ile myśli niedomyślonych 
wysypało się z krwią na bruk.
Pamiętamy, nie zapomnimy, 
choć jesienny deszcz zetrze ślad, 
przeniesiemy przez trupie dymy, 
pieśń o tobie bracie, coś padł.

PIEŚŃ ŻAŁOBNA - Requiem
sł. Włodzimierz Wnuk, 
muz. Edward Bury

Śmierć was zabrała w dalekich obozach
Na wiekuisty w zaświatach spoczynek.
A Polska – Sancta Mater Dolorosa,
Płacze za wami w boleści matczynej.
Nad waszą trumną, nad urną popiołów,
co dla nas żywych relikwią są świętą.
Rozbrzmiewa korne Requiem aniołów
W hołdzie za waszą mękę niepojętą […]
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TWARZ
sł. Zdzisław Wróblewski

Ominęła mnie młodość słoneczna, 
cień głęboki lata pokaleczył 
i przełamał się tragicznym wrześniem 
los człowieczy - jakbyś żyły przeciął.
Dziś już tylko noce pachnę sianem 
we śnie ciężkim, w zaduchu baraku, 
coraz częściej potyka się pamięć 
na okrutnych wyboiskach strachu.
Nim noc oczy na cierpienie zamknie, 
zanim głuche zmysły sen oślepi, 
jeszcze światło w księżycowej lampie 
spróbuj - myśli - w kształt serca ulepić.
I raz jeszcze uwierz, zanim uśniesz: 
jest kochanie proste, życie zwykłe - 
jakbyś krwawą twarz odbił na chuście, 
a ślad cierni zakwitł śpiewnym liściem.

"Bimowi" - Stanisławowi Walczakowi
Gusen, 1944

KAMIENIE KRZYCZĄ
sł. Zdzisław Wróblewski

Drży listopad pod skałą stromą, 
szary granit śmierć ludzką liczy, 
amfiteatr kamieniołomu 
mgłą się okrył i trwożnie milczy.
Ludzie zgięci pod wiatru biczem 
nadsłuchują z lękiem, jak kamień 
jęczy w rękach - i cicho liczą 
chwil gasnących martwe stąpania.
W trudzie ciężkim nad głowy wznoszą 
młoty ciężkie, jak dzień deszczowy - 
w groźnej ciszy trwogą się toczy 
jęk gwałtownej śmierci lagrowej.
Żadnym krzykiem dzień nie wybucha 
w skalnym kotle. I ból jest niemy. 
Trupie światło niebo opuchłe 
rozmazuje po niemej ziemi.
Ludzie szeptem mówię przy lorach: 
"Kamień milczy" - i giną cicho 
nim trud ludzki do krwi rozora 
radłem śmierci ścianę niesytą.
Aż w dzień jakiś, pochmurnym ranem 
zanim z piersi wyciekło życie, 
ktoś konając, na skalnej ścianie 
krwią wypisał: - "Kamienie Krzyczą!"

Wacławowi Milke
Gusen, 1943





GOLGOTO MOJA
sł. Konstanty Ćwierk, 
muz. Gracjan Guziński

Golgoto moja, granitowa skało,
pierś twą codziennie rwie tysiące rąk,
wschodzące słonko rankiem cię ogrzało,
owionął zapach ukwieconych łąk.
Dokoła góry, jak u Wisły źródła,
i tak jak w Polsce ziemię orze pług.
Ku górom wznosi się ma dłoń wychudła,
kiedyż do swoich wrócić będę mógł?
Z nad obcego modrego Dunaju,
ku wschodowi ten głos mój popłynie.
Jak mi tęskno za tobą mój kraju,
ma Warszawo, Krakowie, Lublinie, 
Ojczyzno  moja.

Gdy za górami gaśnie zachód krwawy
I baśń tęczową opowiada wiatr
Widzę Mazowsze, śnią mi się Kujawy
I wyłaniają się z mgieł szczyty Tatr
Gdym ja z tej ziemi najdroższej wyzuty
Bo drogę zamknął mi kamienny próg
Mój śpiew się wzbije nad kolczaste druty
Aby pozdrowić Wisłę, Wartę, Bug

GŁÓD
sł. Konstanty Ćwierk

Czy towarzyszu mój, pamiętasz jeszcze.
Jak głód wygląda w powolnych konaniach ?
Masz głowę w wiecznie rozpalonych kleszczach.
Postać pod wiatru powiewem się słania...
Umiemy żebrać, i dla łyżki strawy 
Znosić obelgi, przekleństwo, kopnięcie,
A potem z miską wracamy z wyprawy
 I szybko żremy ... Wiem jestem zwierzęciem.
Mieliśmy wspólnie zjeść tę miskę jedną,
Przy każdej łyżce drżą łapczywie ręce, 
Wzniosłe nakazy w świadomości bledną ... 
Umrzyj, to dla mnie jadła będzie więcej !
Wieczorem, w łóżku przymykam powieki
 I wywołuję smaki dawnych potraw ...
Żona i dzieci ... świat obcy ... daleki …
Tylko to żarcie ... rozkoszny sen łotra ...
Jeżeli jeszcze głód blady pamiętasz,
To, gdy dzień przyjdzie nowym życiem płodny, 
To niech powstanie w nas myśl nieugięta,
 aby nie było nigdzie ludzi głodnych!





MUZUŁMAN
sł. Zdzisław Wróblewski

Goreje upał na granicie, 
dzwoni o skałę świdrów jęk.
Godziny ciosy młotów liczą: 
na dnia zegarze ramion cień.
Pot, co na chudych plecach ciecze 
zastyga brudem, skrzepłą krwią, 
jak niemy cień się przy mnie wleczesz 
wsparty na sztywnych kołkach rąk.
Co dzień tę samą pchamy lorę 
uparcie, ciężko, po dnia kres - 
gdy w moich oczach ból i gorycz 
twe gasną zimnym, martwym szkłem.
Gdy ci kapowski kij na kościach 
wybija prawo swe i moc 
nie masz już buntu, ani złości 
milcząco chylisz grzbiet pod cios.
Jesteś już tylko juczne zwierzę, 
które nauczył głód i bat 
przyjmować każdy cios w pokorze, 
głazem nieczułym w bólu trwać,
O chciałbym, chciałbym jak ty patrzeć 
wzrokiem, za którym ból już znikł,
lecz wściekłym psem mi w piersiach warczy,
 niedokrzyczany buntu krzyk.
Tylko mi martwe twe źrenice, 
jak ręką trupią dławią krtań, 
dławiąc się krzykiem, jak ty milcząc 
bunt swój na ciężkiej lorze pcham.
Z dnia na dzień życie w tobie gaśnie,
z dnia na dzień cichnie we mnie bunt,
i widzę w oczach twych przepastnych 
zły uśmiech - jakbyś śmierć mą czuł.

1943













GUZENOWSKIE
sł. Zdzisław Wróblewski

Gdy nas wieczór ku snom przywoła
w strugach cieni zgiętych i zatartych, 
gdy zarośnie plac apelowy
nóg gonitwa i głów szpetotą 
chwila jest, kiedy stoisz zgubiony
o wiatr zimny, jak o śmierć oparty 
i myśli wzbierają w tobie
niby kaszlem wstrzymywany krwotok.
A gdy ból zawiśnie na drutach
tak, jak zmięte ciało człowieka 
który znalazł już los swój i kres
w śmierć się chyląc skrwawionym czołem - 
wtedy krew się w tobie zapala,
wtedy śpiew, jak ropa wycieka, 
zanim wszystkim teraz konającym
salwę śmierci strzeli kamieniołom!
Mówisz: głód, kamienie, druty -
ale słowa już warg nie kaleczą, 
skoro wiesz, że tu gruda każda
przepojona jest krwawą daniną, 
że tu ryta jest w twardym granicie
jak testament - dola człowiecza,
która kiedyś urośnie historią
w pomnik grozy dla ziemi synów.
Oto my! Zawszeni i bici,
konający w błocie i odchodach, 
dźwigający męczeństwo dni swoich,
jak najcięższe kark łamiący brzemie 
z południków całej Europy
przynosimy bunt swój i serc pożar! 
Dniom idącym swą młodość dajemy,
jak złom skalny - i swą krew, jak cement!

Władysławowi Gębikowi
Gusen, 1943





LIST Z OBOZU
sł. Zdzisław Wróblewski

Jakiż gorzki ten przypływ wzruszeń: 
list of ciebie - pierwszy mój list.
Za drutami śnieg miękko prószy, 
moglibyśmy na spacer wyjść ...
Przecież piszesz: białe są pola, 
wiatry ślady tropią wśród miedz 
i śnieg pierwszy, który spadł wczoraj 
do twych okien przyniósł mój wiersz.
To dlatego jest tak spokojnie 
jakbym wrócić za chwile miał.
Lecz nie wracam. Drogami wojny 
brną gdzieś wojska u brzegów dnia.
Cóż ja, Mario, tobie napiszę 
jak opowiem ci trudny los?
Nie zrozumiesz i nie usłyszysz: 
śnieg przygłuszy mój schrypły głos.
Obozowe listy jednakie: 
w kilku słowach ból, śmierć i głód. 
Jak je dojrzysz w tych kilku znakach: 
"Ich bin gesund, es geht mir gut."

Okrwawioną skreślone ręką 
nic nie zdradzą. I lepiej tak. 
Przecież serce by w tobie pękło 
gdybyś mogła spojrzeć w mą twarz.
Słuchaj śniegu. On też nic nie wie. 
Nic nie zdradzi. Nie powie nic. - 
Tutaj trzeba jątrzącym cierniem 
we własnym bólu uparcie tkwić.
Tutaj trzeba wysoko głowę
nieść czekając na nagłą śmierć.
Nie powiedzą listy lagrowe 
z jakich dymów rośnie mój wiersz.
Gdybym pieśnią umiał wybuchnąć 
wyśpiewałbym ogień i krew! - 
ale, widzisz, nogi mi puchną 
muzułmańska śmierć szuka mnie
w Kastenhofen na Appelplatzu 
nawet teraz tu przy mnie tkwi: 
szuka serca kościstą łapą, 
pokazuje esmański kij.
Wybacz miła. Prawie nie wierze 
abym wrócić do ciebie mógł.
Piszę w wszawym barłogu leżąc:
Ich bin gesund, es geht mir gut ...





TANGO POŚWIĘCONE MATCE
muz. I sł.  Wacław Gaziński

Z wielką tęsknotą i niepokojem na list czekam Twój,
kojące słowa, które rozstania ukoją ból.
Bo kiedyś Twoja dłoń gładziła moją skroń,
odchodził smutek i żal.
Dzisiaj całuję kartkę papieru
a myśl płynie w dal.
Tak brak mi twej pieszczoty
i słodkich twoich słów,
że gorzka łza tęsknoty,
drży w oczach mych znów –
Tak chciałbym znów o mamo,
jak dawniej dzieckiem być
W ramionach Twych tak samo
jak dawniej się kryć.
Gdy pożegnania całus na czole złożyłaś mym
Z dala od Ciebie poznać musiałem się ze światem złym.
Przemija dzień za dniem,
to tylko jedno wiem,
że wrócić muszę, bo chcę.
Ból Twój nagrodzić Mamo
I z oczu scałować  Tych łzy
Tak brak mi twej pieszczoty….

DO MATKI
sł. Zdzisław Wróblewski

Matko moja w dalekim kraju nie płacz – 
wrócę może, lub nie.
Twoje imię mi pozostaje w ciężkim trwaniu na życia dnie.
Pozostały mi twoje ręce, co uczyły mnie prosto żyć.
Nauczyłaś mnie kochać więcej - za tę miłość muszę się bić.
Jeśli mnie tu, na obcej ziemi 
złamie przemoc i głód i kij.
Wiedz, żem Twoich słów nie zamienił 
i żem nimi do końca żył.

Będę walczył, do końca wytrwam,
Twój niedobry - najlepszy syn.
Póki tchu niech się toczy bitwa, 
aż wycieknie wszystka krew z żył.
Nie wiem, czy te najprostsze wiersze 
dotrą kiedyś do Twoich rąk?
Lecz w nich Twoje pali się serce 
z Ciebie wzrosły - mą pieśnią są.
Powiedz braciom, że wciąż tam jestem 
w każdym szturmie i w każdej z walk, 
dla nich kocham i dla nich cierpię 
krew codzienną ścierając z warg.
Ty bądź ze mną, nim wstrzyma serce 
swój szalony ku śmierci bieg,
poprzez drutów śmiertelną wstęgę 
rwie sie młodość moja i śpiew.





ŚPIEW GŁODNYCH (z poematu „Kwiecień”)
sł. Mieczysław Paszkiewicz

Były usta Twoje jak skrzypce,
ciepłym zmierzchem w zacisznym domu.
Gdyś serce dawał skibka po skibce,
wargom naszym spragnionym.
Cały dzień mówili nam górnie,
o przyjaźni o poważnych rzeczach.
A nie chcieli zrozumieć durnie,
że nas głód i gorycz w gardle piecze.
Wszyscy mieli swe sprawy własne,
wszystkich gnały własne zmartwienia,
i dopalał nam się płomyk czasu,
I stopy paliła ziemia.
Tyś jedyny zrozumiał i przeczuł,
czego nam trzeba najwięcej
i pełne najprostszych rzeczy, 
były usta Twoje i ręce.
Tak mówili z głodu wyrwani,
obok których śmierć przeszła niema
Bo przeżyli już chwilę konania
i strach ich w objęciach trzymał
Gdyby takich jak ty więcej było,
może mniej by zła głód uczynił
i dojrzałaby ludzka miłość
Jak kaktus na pustyni…

dedykowane Wacławowi Milke

ŻYWE KAMIENIE 
sł.  Włodzimierz Wnuk 
muz. Aleksander Kulasiewicz

Jesteśmy, jak żywe kamienie,
jak twarde, niezłomne głazy,
Nie spalą nas żadne płomienie,
ogień nie czyni nam skazy.
Jesteśmy, jak żywe kamienie,
samotne, bezdomne skały,
Rzeźbiły nas zimne strumienie
 i żarem ziejące upały.
Jesteśmy, jak żywe kamienie,
w sercu szatańskich piramid,
w swym łonie, jak drogie nasienie –
Kryjemy zabójczy –  dynamit !
Jesteśmy, jak żywe kamienie 
rzucone w przepaść bezdenną,
w których goreje marzenie,
że górę stworzą płomienną.
I na nas, jak na opoce,
powstanie gmach wspaniały,
jak jasny piorun w pomroce,
jak wieczny pomnik chwały !





JANECZKO
sł. Konstanty Ćwierk, 
muz. Edward Unkiewicz

Janeczko moja, jesteś zawsze ze mną,
Choć padł na życie moje smutny cień,
W wieczory chłodne i w długą noc ciemną 
I w pracowity, niespokojny mój dzień.

Przychodzisz do mnie rozgwieżdżoną nocą 
W zmowie z tą gwiazdą, co tylko mnie świeci, 
Na Mlecznej Drodze czeka Cię karoca,
A księżyc czuwa u wejścia – naprzeciw.

Ty nic nie mówisz i ja milczę z Tobą …
W słońcach wszechświata wiecznością stopieni 
Słuchamy głosów z oddalonych globów,
Rozplątujemy złotą sieć z promieni.

Za bramą cierpień miłości i ciała 
Jesteśmy piękni i czyści oboje.
Ni jedna szczęścia nić się nie zerwała:
Tyś zawsze ze mną, dobra Żono moja.

MĄDROŚĆ
sł. Zdzisław Wróblewski

Wychodzili ludzie z różnych ziemi, 
pozbierali mądrość z różnych dróg 
i czytali z gwiazd o przeznaczeniu 
dociekając w jakich mgłach jest Bóg,
W tyglach płomień przetapiał metale 
i liczbami kosmos w mózgach rósł - 
płomień czerwia śmierci nie przepalił, 
a czas stopił i rozłożył mózg.
Każdy myślał: może mi się ziści 
taka cisza, co wstrzyma bieg lat 
i nie będę umierał, jak liście, 
które z drzew postrącał zimny wiatr.
Nikt nie znalazł u kresu włóczęgi 
ciszy, co by ukoiła skroń. - 
Zapisali wielcy mędrcy księgi 
i nie jedna zgasła w walce dłoń.
A ja myślę: serce we mnie bije 
i świat mówi do mnie szeptem drzew, 
i snop słomy, co mą chatę kryje, 
i twarz matki, kiedy łamie chleb.
A ja myślę nie górnie i prosto: 
pachnie lasem i szczęściem mój dom. 
Przyjdzie człowiek, co się w walce ostał 
drzwi otworzy i poda mi dłoń.

Janowi Cieluchowi, 1944





SEN 
sł. Zdzisław Karr-Jaworski, 
muz. Lubomir Szopiński

Śniła mi się nasza wioska,
Mazowieckie nasze piaski,
A pod gruszą – Matka Boska,
strojna  w swej korony blaski,
na rozstajnych drogach stała.

Śniła mi się nasza chatka.
nad kądzielą pochylona,
przędła sobie moja Matka,
Samiusieńka, opuszczona,
stara, jak gołąbek biała.

Śniły mi się nasze łąki,
pola strojne ciężkim kłosem,
a rozśpiewane skowronki 
wydzwaniały drżącym głosem 
Bożą łaskę, Pana chwałę.

Śniły mi się Wisły wody,
a w nich rybek pełne krocie,
Nasze pralechickie grody, 
ukąpane w słońca złocie,
niewzruszone i wspaniałe.

Śniła mi się puszcza ciemna –
Mchem jej stopy podścielone 
Od Prypeci aż do Niemna.
wiecznym śniegiem otulone,
śniły mi się nasze Tatry.

Śniło mi się, mój Ty Boże,
bryzgające pianą w górę, 
nasze cudne, polskie morze,
a nad morzem srebrnopióre 
mewy niosły się jak wiatry…

Tak ci mi się dziwnie śniło.
Szkoda, że snem tylko było ...





DO SYNKA
sł. Grzegorz Timofiejew

Jeślibym mógł do Ciebie pisać,
piękno i czar, biorąc za style,
Może bym kreślił mgłą na ciszach,
i zamiast kropek kładł motyle.
Może bym prawdy Ci oszczędził
abyś przed czasem się nie wzdrygnął,
że zamiast poetyckiej gędźby – 
duszę zatruwam Ci maligną.
Jeślibym mógł do Ciebie pisać…
lecz dłoń z obozu wyciągnięta 
na pokrwawionych drutach zwisa
 i gromie woła w świat: Pamiętaj !
Tę dłoń w konwulsji oszalałej
 na stosie trupów i dnie nocy,
jak sztandar śmierci oglądałem !
Tę dłoń....i nie zamknięte oczy,
które już gasły, a patrzały 
daleko, pełne takiej siły
że rwały wprost kamienne skały
i szły do Kraju i budziły
gdzie ludzie trwożnie śpią w Ojczyźnie,
nurzając głowy w sennym dymie – 
krwawym księżycem staną w izbie !
Te oczy straszne, obłąkane.
podejdą blisko tak do łoża,
że dziecko zacznie płakać we śnie 
i kiedy przestrach będzie gorzał,
 Krzyknie sieroco i boleśnie.
tak samo syn mój niespokojnie,
będzie się budził od księżyca, 
dojrzeje szybciej i to pojmie,
czemu już siwe włosy zliczam.

MODLITWA Z OBOZU
sł. Stefan Niewiada 

Chciałbym Cię chwalić Wszechmogący Boże, 
W hymnach złocistych, jak poranne zorze,
Ale w mym sercu talentu tak mało,
Bym mógł Ci śpiewać glorię doskonałą.

Przeto zaniecham, nie chcąc Ci ubliżyć,
Śmiałość mam tylko prośbę swą przybliżyć. 
Jedną mam prośbę, jedną a szczęśliwą: 
Powróć nam Polskę całą, zdrową, żywą !





MODLITWA WIĘŹNIÓW
sł. Konstanty Ćwierk

Użycz nam, Matko, dziś sycącej strawy,
byśmy spać poszli mniej niż wczoraj głodni, 
aby nie łamał słabych nasz trud krwawy,
by omijały nas myśli o zbrodni.

Spraw, by dzisiejszy dzień w spokoju minął, 
by chłodna słota nas nie zabijała,
ulecz co prędzej każdą pręgę siną,
i każdą ranę na wychudłych ciałach.

LITANIA DO CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO 
sł. Mieczysław Cieniak

Hukiem naszych młotów chwalimy Cię, Panie!
Ruchem szpadli i kilofów chwalimy Cię Panie!
W szarym pyle granitu chwalimy Cię, Panie!
Pieśnią maszyn borerskich chwalimy Cię, Panie!
Turkotem naszych obrabiarek chwalimy Cię, Panie!
Transmisją naszych warsztatów chwalimy Cię Panie!
Gdy dynamit rwie skalną powłokę chwalimy Cię Panie!
Podczas upałów słonecznych chwalimy Cię Panie!
Podczas deszczu i wichury chwalimy Cię, Panie!
Podczas zawiei śnieżnych i mrozów chwalimy Cię, Panie!
Gdy pioruny hulają nad nami chwalimy Cię, Panie!
Krwią z żył swych wylaną chwalimy Cię, Panie!
Ranami nagiego ciała chwalimy Cię, Panie!
Gdy chleba łakniemy chwalimy Cię, Panie!
Na kamienistej naszej drodze chwalimy Cię, Panie!
Gdy woń ciał palonych wdychamy chwalimy Cię, Panie!
Językiem zbolałych swych ust chwalimy Cię, Panie!
Zwątpienie w chwilach rozpaczy przebacz na, Panie
Upadki i załamania nasze przebacz nam, Panie
Bezradność wobec bluźnierców przebacz nam, Panie
Bezsilność wobec gorszycieli przebacz nam, Panie





MODLITWA DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ 
sł. Konstanty Ćwierk

Bogarodzico!  Narodów Królowo!
Gwiazdo zaranna lśniąca nad morzami,
Panno przeczysta w której Boskie Słowo, 
stało się ciałem i mieszkało z nami.
O Częstochowska, Ostrobramska Pani!
Znów mogił naszych i łez nikt nie zliczy,
otośmy dzisiaj srodze katowani, 
Bóg znów nam kazał pić kielich goryczy.
Matko Chrystusa, co na Boskim tronie,
siedzisz od wieków wspaniała Władczyni,
lud Twój w pokornej prośbie składa dłonie, 
Ty mu przebaczysz  choć bardzo zawinił,
serce przeszywa nam zatruta strzała, 
na obcych ziemiach są nasze namioty,
Mario, coś ongiś pod krzyżem stawała,
miej także litość dla polskiej Golgoty.
Chrystus narodów raz jeszcze umiera,
zburzone domy i spalone miasta,
Bożyszcze wojny z gniazda nas wypiera
droga przyszłości mchem zwątpień zarasta,
Matko niech skończy się straszne karanie
i niech po nocy wstaną ranne zorze.
Błagamy Ciebie daj nam zmartwychwstanie
I wolnej Polsce daj Królestwo Boże.
Amen

HEJNAŁ
sł. Konstanty Ćwierk

Pieśń nasza górna, pieśń nasza chmurna
na skrzydłach leci hen, daleko stąd,
gdzie dwór z modrzewia, gdzie chata kurna,
gdzie naszym sercem drogi każdy kąt.

Do wierzb nad Wisłą, do serca Warszawy,
do bram Poznania, nad Bałtyku brzeg,
do wież Wawelu i na pola sławy,
gdzie brat nasz w ciężkiej walce z wrogiem legł.

Zły sen się prześni, wyschnie krew i pot.
Płyń nasza pieśni, wysoki weź lot!
W odświętnej szacie leć wśród srebrnych zbóż,
ojcowskiej chacie niski pokłon złóż!

29 VII 1944





DO PRZYJACIELA
sł. Włodzimierz Wnuk

A kiedy przyjdzie taka chwila święta,
że się rozwali w gruzy dom niewoli
i w proch obróci wroga moc przeklęta,
a wstanie wolność w złotej aureoli –

Podamy sobie po bratersku ręce,
jak dwa serdeczne i dozgonne wota
i pójdziem razem w radości i w męce
po dni ostatnie naszego żywota.
I nie rozłączy nas już żadna siła,
bośmy się zwarli jak lodowe bryły
wtedy, gdy ziemia stopy nam paliła.
wtedy, gdy z bólu pękały nam żyły.

Byłeś mi cichym apostołem chleba.
którego okruch bez słowa podany,
jak łaski pełen pszenny okruch nieba 
dzieliłeś ze mną, bracie mój kochany.

Pójdziemy z czołem wzniesionym do góry,
Z krzyżem na piersi, a z wichrem na twarzy, 
I własną głową przebijemy mury 
W drodze spowitej wstęgą naszych marzeń.
Pójdziemy razem tam, gdzie Wisła śpiewa,
I pierwsze dziecię weźmiemy w ramiona,
Witając nasze domy, łąki, drzewa –
Szeptem : Niech będzie Polska pochwalona !

JUŻ PRZEBRZMIAŁ GROM
sł. Konstanty Ćwierk, 
muz. Gracjan Guziński

Już przebrzmiał grom,
i świat swą zmienia twarz,
Ojcowski dom
na powrót czeka nas.

Pójdziem w jasny dzień
z zasobem nowych sił,
więc żegnaj nam
świecie kamiennych brył.















Wartym odnotowania jest fakt, iż w obozie istniała również 
namiastka ściśle kontrolowanego i legalnego życia kulturalnego czego 
przykładem może być chociażby istnienie orkiestr obozowych. Miało to 
na celu głównie afiszowanie się władz obozowych jako protektorów 
kultury, bądź niejednokrotnie podyktowane było wyłącznie pobudkami 
materialnymi. 

Wielokrotnie spotkać można bowiem sytuacje gdy „Pan życia                      
i śmierci” zamawiał u więźniów będących częstokroć wybitnymi 
artystami bądź rzemieślnikami prace, która potem wzbogacała                         
jego kolekcję, bądź którą najzwyczajniej spieniężał. Sytuacja                              
ta wykorzystywana była przez wielu z więźniów dla pozyskania 
materiałów do swojej twórczości. 

W warunkach obozowych zdobycie podstawowych narzędzi pracy 
plastyka, graniczyło z cudem, a jednak dzięki „załatwionym” farbom, 
kredkom powstały dokumenty, które dają po dzień dzisiejszy świadectwo 
tamtych tragicznych dni. Małe, chociaż monumentalne w swym 
przesłaniu, często jednokolorowe, wykonane węglem bądź ołówkiem na 
kawałku papieru z worka po cemencie, ukrywane z narażeniem życia, 
stanowią świadectwo tych okrutnych zdarzeń. 

Jednym z tego typu dokumentów jest pamiętnik - stworzony przez 
francuskiego artystę malarza Marcela Bellon, ofiarowany w podzięce                  
za uratowanie życia Wacławowi Milke - jednemu z towarzyszy niedoli.                 
W pamiętniku tym, zachowały się nie tylko wpisy oraz część 
zaprezentowanej poezji lecz również rysunki ilustrujące powyższy ebook 
będące przykładem obozowej sztuki, o której Grzegorz Timofiejew 
wybitny łódzki literat, więzień obozu Gusen w swej książce „Człowiek jest 
nagi” napisał: „Sztuka w obozie współżyła ze zbrodnią i rozwinęła się 
wbrew logice. Bo właśnie ona stała się potężną siłą oporu przeciw 
terrorowi, ratowała więźniów przed zupełnym zezwierzęceniem, budziła 
wiarę w człowieka i niezniszczalność ludzkich ideałów”.



O PROJEKCIE:

Projekt „O wielkiej mądrej Polsce marzę” jest wypełnieniem woli 
byłych więźniów ażeby ogromny dorobek ducha polskiego zawarty          
w poezji i pieśni obozowej przetrwał jako świadectwo wewnętrznej siły 
Polaków, ich wiary i nieśmiertelnego bohaterstwa. Celem  projektu 
skierowanego i realizowanego z zaangażowaniem młodzieży jest 
popularyzacja wiedzy o zapomnianym miejscu eksterminacji inteligencji 
polskiej za jakie  w chwili obecnej uznać można KL Gusen oraz ukazanie 
znaczenia kultury i duchowej siły w ruchu oporu i w walce z okupantem. 
W miejscu, w którym ryzyko śmierci było codziennością rodziła się 
prawdziwa poezja oraz pomimo szykan rozbrzmiewała muzyka. 
Realizacja projektu możliwa była dzięki zachowanej korespondencji oraz 
dokumentom pozostawionym w prywatnym archiwum Druha Wacława 
Milke.                       

Ten przedwojenny działacz harcerski, za swoją praceę trafił na 5 lat 
i 3- miesiące do obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen. 
Po uzyskaniu wolności całe życie poświęcił młodzieży tworząc                           
i prowadząc istniejący od 1946 roku Harcerski Zespół Pieśni i Tańca 
„Dzieci Płocka”. Czynny udział uczestników Zespołu dał możliwość 
przygotowania koncertu „KL Gusen – twórczość wydarta niepamięci” 
oraz nagrań, które przekazujemy w Państwa ręce. 

W realizacji projektu oprócz amatorów uczestniczyli ponadto 
profesjonalni artyści związani  z Płocką Orkiestrą Symfoniczną oraz 
Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. 
Konspiracyjna muzyka, której opracowania przetrwały dotychczas                      
w formie rękopisów z ogromną pieczołowitością zostały odtworzone i po 
raz pierwszy uzyskały profesjonalną oprawę w aranżacji na orkiestrę 
symfoniczną. 

Przygotowanie wielojęzycznego cyfrowego wydawnictwa ma na 
celu spopularyzowanie dokonań i udziału Polaków w bitwie                        
o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa jaką przez ponad pięć lat 
toczyli więźniowie Gusen. 

Dziś czynione są starania o przywrócenie należnej pamięci 
obszaru po byłym obozie KL Gusen, który do chwili obecnej 
przekształcony w osiedle domów jednorodzinnych ulegał dewastacji. 
Wiersze i muzyka powstałe w obozie w zestawieniu z brakiem 
materialnych dowodów zbrodni składają się na poetycką monografię 
obozu. Stanowią opis martyrologii więźniów, ich najbardziej intymnych 
wzruszeń, ich pracy i ich marzeń. 

Powyższy projekt oraz pamięć o twórczości więźniów niech stanie 
się świadectwem duchowego hartu ludzi, którzy w najcięższych 
warunkach egzystencji bronili wiary w ludzką dobroć, manifestowali 
swoją ludzką godność, deklarowali wierność wartościom moralnym, 
uznanym za nieodzowne atrybuty człowieczeństwa. 

Opracowany materiał ma służyć przyszłym pokoleniom                                  
w poznawaniu historii KL Gusen oraz ofiarnych postaw pokolenia, które 
swoją niezłomną postawą zaświadczyło o bohaterstwie Polaków. 



Das Projekt: „Vom großen, starken Polen träume ich“
Mitfinanziert von den Mitteln des Nationalen Kulturzentrums im Rahmen des Programms: 
Kultur im Netz“ 

Wenn junge Leute heute den Namen Gusen hören, denken sie an einen reizenden Bach in 
Oberösterreich, den linken Nebenfluss der Donau. Man darf aber nicht vergessen, dass 
Gusen auch „die Hölle auf Erden“ während des Zweiten Weltkriegs geheißen hat, ein Name, 
der in der Geschichte Polens mit  blutigen Buchstaben geschrieben wurde. Das 
Konzentrationslager Gusen, das zur Vernichtung der polnischen Intelligenz gegründet wurde, 
sollte eine Warnung für die nächsten Generationen sein und daran erinnern, wozu der 
Mensch fähig war. Den Namen Gusen soll man neben solchen Namen nennen, wie: 
Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen oder Dachau, die nicht vergessen werden dürfen. Die 
Erinnerung an diese Zeit, die mit dem Tod der letzten Zeugen der Hölle verblasst, soll erhalten 
bleiben, damit die Stimmen der Haftlinge, die trotz des Terrors und des ständig drohenden 
Todes ihre Würde und Menschlichkeit bewahrt haben, nicht zum Schweigen gebracht 
werden. Das Projekt, dessen Ergebnis die in einer digitalen Version veröffentlichten 
Materialien sind, hat zum Ziel, das Recht der Verstorbenen, die eine in Gedichten und Liedern 
enthaltene Botschaft hinterlassen haben, auf Verteidigung wiederherzustellen. Diese 
Gedichte und Lieder waren im Lager die wichtigste Waffe gegen Apathie und Zweifel am Sinn 
des Lebens, eine Waffe, deren sich die polnischen Häftlinge nicht berauben ließen. Das 
Konzentrationslager Gusen war ein besonderer Ort, da dort eine für die Besatzer besonders 
gefährliche soziale Gruppe, die polnische Intelligenz, festgehalten wurde. Die Vernichtung 
der intellektuellen Elite des polnischen Staates, deren patriotische Aktivität von den Nazis 
besonders befürchtet wurde, verursachte, dass das Lager zum Ort mit dem strengsten 
Lagerregime wurde, und die Häftlinge die härteste Arbeit leisten mussten. Die Anwesenheit 
vieler hervorragender Schöpfer und Animateuren des kulturellen Lebens in der Vorkriegszeit 
in einem Lager: Schriftsteller, Musiker, Journalisten, Pfadfinderaktivisten war nicht ohne 
Bedeutung für den Alltag im Lager. Unter den zu erwähnenden Personen sind: Tadeusz 
Faliszewski, Stanisław Grzesiuk, Konstanty Ćwierk, Gracjan Guziński, Lubomir Szopiński, 
Stefan Niewiada, Mieczysław Paszkiewicz, Wlodzimierz Wnuk, Grzegorz Timofiejew, 
Zdzisław Wróblewski und viele andere. 
Das Heldentum dieser Menschen war umso größer, als alle Erscheinungsformen des 
kulturellen Lebens mit größter Härte bekämpft wurden. Denjenigen, die aller materiellen 
Güter beraubt worden waren, versuchte man, auch das Immaterielle und Wertvollste zu 
berauben - Stolz, Ehre und nationale Identität. Da sowohl die Gedichte als auch Lieder im 
Lager heimlich geschaffen wurden, überdauerten sie hauptsächlich dank mündlicher 
Überlieferung und einiger Publikationen mit geringer Auflage, die größtenteils von den Clubs 
der ehemaligen Häftlinge veröffentlicht wurden. Die einzige umfassendere Bearbeitung der 
Widerstandsbewegung, die in der kulturellen Aktivität in Gusen zum Ausdruck kam, ist das 
Buch von St. Dobosiewicz, "Mauthausen-Gusen, Poesie und Lieder der Häftlinge", das im 
Jahre 1983 vom PAX-Verlag herausgegeben wurde. Leider ist die Auflage längst vergriffen 
und diese Bearbeitung wurde nicht mehr herausgegeben. Dieses Projekt hat zum Ziel, die 
Lieder,  die an den Abenden vom Lagerchor unter der Leitung von Lubomir Szopiński, der 
oftmals mit der von Frost erstarrten Hand den Chor leitete, geheim gesungen wurden, 
wiederherzustellen. Dank diesen Liedern konnten sich die Häftlinge in den Gedanken in die 
erträumte, freie Heimat begeben. Es wird auch die Musik zu den Gedichten der Lagerautoren, 
die - ihr Leben riskierend - ein Zeugnis über die Hölle des Lagers hinterließen, 
wiederhergestellt. Diese Gedichte, die oft auf Zementsäcken geschrieben waren, mussten 
vor den SS-Männern und den Lagerkapos versteckt  werden. Es ist äußerst wichtig, an die 
Namen der Lagerkünstler zu erinnern und ihnen die gebührende Ehre zu geben, denn schon 
im Lager war die Poesie im Bewusstsein aller Häftlinge wegen der Sicherheit anonym; die 
Autoren der Gedichte waren nur einer engen Gruppe von Liebhabern der Poesie und 
konspirativen Organisatoren des kulturellen Lebens bekannt. 



 Für die Mehrheit ihrer Zuhörer sowie für diejenigen, die Lieder in den Notizbüchern und aufs 
Papier geschrieben haben, waren sie nicht als Autoren bestimmter Gedichte, sondern meist 
nur als ihre Rezitatoren bekannt. Die Lagerpoesie, die geheim an Abenden trotz des 
drohenden Todes, in den Ecken von Blöcken und in kurzen Arbeitspausen rezitiert wurde, hat 
den Häftlingen die Kraft zum Kampf ums Überleben des nächsten Tages gegeben. Dank 
moderner Technologie wollen wir heute dazu führen, dass die Gedichte, die in Matratzen, 
Verstecken unter dem Dach in den Blockräumen, in Steinbrüchen und Werkstätten 
aufbewahrt waren, wieder bekannt werden und an die Träume, die in der mit einem 
Tischlerstift geschriebenen Poesie oder mit den auf einer Stacheldraht-Notenlinie 
geschriebenen Noten zum Ausdruck kamen, erinnern. An die Träume, die bei leisen Klängen 
der Musik aus der Konspirationszeit gewebt wurden, dank denen wir jetzt in einem freien und 
unabhängigen Land leben.

Obgleich der Feind uns unterdrückt,
obwohl er unsere Kräfte raubt,
obwohl er unser Blut saugt,
unseren Geist wird er nicht brechen!
Unser Kampfgeist ist eine Erinnerung 
an das Feuer des Piastentums
Unser polnischer Geist ist mächtig.
Wir halten durch! Erhebt eure Herzen, Brüder!
Vaterland Polen!
Lasst uns wach bleiben. 
Die Zeit kommt! Wir werden in den Kampf ziehen .
 Brüder, wir müssen ausharren
wenn auch gefangen – Wache halten 

Unbekannter Autor
(ein Gedicht, das sich Wacław Milke gemerkt hat )

TRAUM
Text: Zygmunt Malinowski

Ich träume von einem großen, schönen Land,
wo der Mensch glücklich ist,
wo Menschen wie im Paradies leben
und mit einem Lächeln  die Felder pflügen.

Ich träume von schönen Städten und Dörfern
von Korn geschmückten Feldern,
von Menschen so gut wie Engel
[…]
 von einem großen, weisen Polen träume ich,
 das ein Vorbild für andere sei,
wo die Gerechtigkeit mit Verstand 
und Ehre geeint  gedeiht.

Gusen, 1 V 1944



AUF DEN TOD EINES GENOSSEN
Text: Zdzisław Wróblewski

Du, mein namenloser Genosse ,
der du neben mir gestanden hast,
so viele Pläne und Wege hast du durchdacht,
es reichte aber nur ein Schuss.

Die heimtückische Kugel 
die deine Brust durchbohrt, wusste nicht,
wie viel stille Verzweiflung in dem Flüstern war,
mit dem du den Tod begrüßt hast.

Der betrunkene Söldner verstand es nicht
wie wertvoll das Blut ist,
mit welchem Zorn der endlose Gesang 
verstummt ist.

Wie viele Träume und Pläne in deinen  
versteifen Händen geblieben sind,
wie viele unterbrochene Gedanken
mit Blut auf dem Bürgersteig verschüttet sind.
Wir gedenken deines, wir vergessen nicht,
obwohl der Herbstregen die Spuren verwischt,
Ein Lied über dich, unseren gefallenen Bruder, 
durch den Leichenrauch tragen wir.

EIN TRAUERLIED  - REQUIEM 

Text: Włodzimierz Wnuk
Musik: Edward Bury
In fernen Lagern nahm euch der Tod
Für ewige Ruhe ins Jenseits.
Und Polen - Sancta Mater Dolorosa
Trauert um euch im Mutterschmerz

Über eurem Sarg, über der Aschenurne,
die für uns,  Lebenden,  heilig sind,
Das demütige Requiem der Engel erklingt
In Ehrerbietung für eure unermessliche Qual [...]



DAS GESICHT 

Text: Zdzisław Wróblewski

Vorbei die sonnige Jugend,

Der tiefe Schatten verletzte die Zeit

der tragische September hat das menschliche Schicksal durchbrochen,

- als hättest du in die  Adern gestochen.

Heute riechen nur noch die Nächte nach Heu

im schweren Traum der stickigen Baracke,

Das Gedächtnis stolpert über die grausamen 

Schlaglöcher des Schreckens.

Bevor sich die Augen in der Nacht vor Leiden schließen,

bevor der Schlaf taube Sinne blendet

bis noch Licht in der Mondlampe,

versuche deine Gedanken in  eine Herzform  zu gießen.

Und glaube noch einmal, bevor du einschläfst:

es gibt einfache Liebe, gewöhnliches Leben -

als hättest du einen blutigen Antlitz in einTuch geprägt,

und die Dornenspur  mit  einem singenden Blatt aufblüht.

Gewidmet dem „Bim“ – Stanisław Walczak



DIE STEINE SCHREIEN

Text: Zdzisław Wróblewski

Der November zittert unter einem steilen Felsen.

Der graue Granit zählt Menschen Sterben.
 Des Steinbruchs Amphitheater versinkt 

in Nebel ängstlich schweigend

Unter der Windes Peitsche gebeugte Menschen

lauschen ängstlich dem in ihren Händen stöhnendem Stein – 

und zählen leise

erlöschender Augenblicke totes Schreiten.

Mühselig heben sie schwere Hämmer über ihre Köpfe

wie ein regnerischer Tag - rollt

in der bedrohlichen Stille Furcht erfüllt

das Stöhnen des gewaltsamen Lagertodes.

Kein Schrei explodiert bei Tageseinbruch im Felsenkessel. 

Und der Schmerz bleibt stumm.

 Der angeschwollene Himmel

verschmiert das Leichenlicht auf die sprachlose Erde.

Die Leute flüstern an den Loren:

"Der Stein schweigt" - und sie gehen leise zugrunde 

bevor die menschliche Mühe

bis aufs Blut  nach Tod hungernde Felswand  aufschlitzt.

Bis eines Tages, am grauen Morgen

bevor das Leben der Brust entglitt,

jemand, an einer Felswand sterbend,

schrieb mit Blut: - "Die Steine schreien!"

Gewidmet dem Wacław Milke 1943



GOLGOTHA 

Text: Konstanty Ćwierk 

Musik: Gracjan Guziński

Oh, du mein Golgotha, du Felsen aus Granit, 

Tausende Hände reißen deine Brust. 

Die Sonne wärmte dich im Morgenrot. 

Blühender Wiesen Duft dich umgab. 

Rundherum Berge - wie an der Weichsel Quellen

Und wie in Polen geht der Pflug durch die Erde. 

Meine dürre Hand hebt sich gegen die Berge

Wann werde ich zu den Meinen wiederkehren. 

Von der grauen fremden Donau

Wird dies Lied gen Osten Strömen

Wie sehne ich mit nach dir, meine Heimat – 

Mein Posen, mein Warschau, mein Lublin – 

Mein Vaterland!

Wenn der blutrote Westen hinter dem Berg vergeht 

Und der Wind Regenbogenmärchen erzählt 

Sehe ich Masowien, träume ich von Kujawien

Aus dem Nebel taucht der Schneegipfel der Tatra auf. 

Während ich der geliebten Erde beraubt

Mein Weg von Felsen gesperrt – 

Schwingt sich mein Lied über den Stacheldraht

Um die Weichsel, die Warthe zu grüßen. 

Von der grauen, fremden Donau 

Wird dies Lieg gen Osten strömen

Wie sehne ich mich nach dir, meine Heimat – 

Mein Posen, mein Warschau, mein Lublin – 

Mein Vaterland!                                                                  

       Übersetzt von Joanna Ziemska  



DER MUSELMANN 
Text: Zdzisław Wróblewski

Die Hitze brennt auf dem Granit,
Das Stöhnen der Bohrer klirrt am Felsen.
Die Stunden zählen Hammerschläge
An der Tagesuhr  - Schatten der Arme

Schweiß, der an abgemagertem Rücken fließt,
erstarrt in Schmutz, geronnenem Blut,
wie ein stummer Schatten folgst du mir
gestützt auf den steifen wie Pflöcke Händen.
Gestützt an Armen steifen Pflöcken.

 Täglich schieben wir die gleiche Lore
trotzig, schwer, bis Tages Ende
wenn dein Schmerz und Unmut in meinen Augen
erlösche ich wie kaltes, totes Glas.

Wenn  Kapos Stock auf deinen Knochen
schlägt sein Gesetz und seine Macht
es gibt keinen Aufruhr oder Zorn,  
schweigend beugst du dem Schlag deinen Rücken .

Du bist nur noch einem Lasttier gleich,
durch Hunger und Peitsche gelehrt
demütig jeden Schlag anzunehmen,
gefühllos, wie ein Fels im Schmerz erstarrt.

Ich möchte, ich möchte so gerne  
wie du mit einem Schmerzen freien schauen Blick  
doch knurrt wie ein tollwütiger Hund in meiner Brust 
nicht ausgeschriener Empörungsschrei.

Nur deine starren Pupillen wie eine tote Hand 
meine Kehle würgen
Am Schrei erstickend, wie du schweigend,
schiebe ich meine Auflehnung auf der schweren Lore fort.

Von Tag zu Tag erlischt das Leben in dir
Von Tag zu Tag verstummt  die Auflehnung in mir,
und in deinen abgründigen Augen sehe ich ein böses Lächeln –
als würdest du meinen Tod ahnen.

1943



GUSENER 
Text: Zdzisław Wróblewski

Wenn der Abend uns zum Schlafen ruft
in Strömen gebeugter und verwaschener   Schatten,
wenn der Appellplatz von Beinen Lauf 
und Köpfen Hässichkeit  zugewachsen ist,
Augenblick, wenn du verloren stehst
an den kalten Wind wie an den Tod angelehnt,
und Gedanken steigen in dir wie eine durch Husten 
gestoppte Blutung.

Und wenn der Schmerz an den Drähten hängen bleibt
wie ein zerknautschter Menschenleib
der sein Schicksal und Ende gefunden hat
in den Tod sich beugend mit blutiger Stirn –

dann brennt das Blut in dir
dann sickert Gesang wie Eiter heraus,
bevor der Steinbruch allen jetzt Sterbenden 
Todesschuss  versetzt
Du sagst: Hunger, Steine, Drähte
Die Worte verletzen die Lippen nicht mehr.
da du schon weißt, dass jede Erdscholle hier
mit blutigem Tribut durchtränkt ist.
dass hier in hartem Granit - wie letzter Wille
- menschliches Schicksal geschnitzt ist,
das eines Tages in die Geschichte einwächst
als Schreckens Denkmal für die Erden Söhne.
Hier sind wir! Verlaust und geprügelt,
im Schlamm und Kot sterbend,
das Martyrium unserer Tage tragend,
wie die schwerste, das Genick brechende Last,
von Meridianen des ganz Europa
bringen wir unsere Rebellion und unserer Herzen Feuer!
Den kommenden Tagen geben wir unsere Jugend
als Stein-Schrott - und unser Blut,  als Zement!

Gewidmet Władysław Gębik
1943



FRONT
Text: Zbigniew Wróblewski

Vergib meinen Augen, dass sie schauen
dass die späte Dämmerung sie nicht löscht,
Sie können nicht mehr vergeben
und wie ein Schlag ist mein jedes Gedicht.

Vergib meinen Augen, dass sie blind werden
und strahlen ruhig und kalt -
es gibt jenseits jeden Todes Ewigkeit
und eine Leere -  hinter jeder Träne.

Mit jedem Grauen kann man sich verbrüdern,
Man kann jeden Tod anschauen -
es gibt Größe in zerlumpten Fetzen
in denen man einsam, wie ein Hund, stirbt.

Wenn das Gas deine Lunge verbrennt
wenn ein Stock dich zu Boden wirft
oder auf kalten Stacheldrähten
Elektrizität dein Gehirn schmilzt,
wenn der tödliche Stich einer Spritze
Phenolgift in die Venen eindringt,
und an den Handketten an der Decke gebunden
schwimmst du unter der Peitsche im Blut,
Wenn du mit einer Schlinge am schwachen Hals  
den Gefängnislumpen schwingen lässt,
wenn deine Brust ein Stein zerquetscht,
wenn eine Kugel dir den Hals bricht
dann, dann gib mir deinen Tod in die Hände,
wie eine Sprengladung der Rebellion,
dann werden die Augen,  der Rache Patronen 
Lunte im Herzen anzünden!
Und lass den deutschen Witwen
unter Kanonengebrüll und Bombenpfeifen
Ein Epos - Epos des Lagertodes singen:
die gruseligste Front der Welt.
1943



Hunger 

Text: Konstanty Ćwierk, 

Erinnerst du dich noch, mein Leidensgenosse,  

wie der Hunger im langsamen Todeskamp ist?

Dein Kopf in ewig glühenden Zangen.

Dein Körper hält dem Wind nicht stand....

Wir wissen zu betteln, für einen  Löffel Essen

Ertragen wir Schmach, Flüche und Tritte, 

Und dann sind zurück, mit dem vollen Napf, 
 Und wir fressen schnell ... Ich weiß, ich bin ein Tier.

Der Napf war für uns beide bestimmt, 
Bei jedem Löffel zittern gierig die Hände,

die hehren Gebote verblassen im Bewusstsein…

Stirb! dann bleibt mehr für mich.

Abends schließe ich die Augen im Bett, 

Frühere Speisen rufe ich zurück ...

Meine Frau, die Kinder ... fremde, weit entfernte Welt……

Nur dieses Fressen ... ein herrlicher Traum eines Schurken…...

Wenn du dich noch an den blassen Hunger erinnerst,

Dann sollten wir stark daran glauben, 

wenn der Tag mit neuem Leben kommt,
dass es nirgendwo hungrige Menschen gibt!

Dumka – Von der Donau grauen Wellen  
Text: Władysław Kozaczkiewicz, 

Musik:  Lubomir Szopiński

Von der Donau grauen Wellen
zieht ein stilles Lied in die Ferne.
Zu den Heimatfeldern und Wäldern,
zu den guten alten Zeiten
zieht ein stilles Lied in die Ferne.

Der Wind schluchzt sanft hinter dem Fenster
Eine Regenträne tropft langsam herab
Ein Tag vergeht nach dem anderen,
wie die Wolken hinter den Fenstern,
Wie eine Regenträne.
Wie eine Regenträne



























Es ist zu erwähnen, dass es im Lager auch eine Art des legalen „kulturellen Lebens“ gab, das 
zwar streng kontrolliert wurde, wofür ein Beispiel das Bestehen von Lagerorchestern sein 
könnte. Es sollte aber eher den Anschein erwecken, dass die Lagerbehörden Förderer der 
Kultur seien. Oftmals war es so, dass sich der "Herr über Leben und Tod" Kunstwerke bei den 
Häftlingen bestellte, die oft hervorragende Künstler oder Handwerker waren; diese Werke 
bereicherten dann seine Sammlung oder sie wurden einfach von ihm verkauft. Bei dieser 
Gelegenheit haben sich viele Häftlinge Materialien für ihre Arbeit beschafft. Im Lager galt der 
Erwerb von Werkzeugen für die Arbeit eines Künstlers fast als Wunder, aber dank den so 
"erworbenen" Farben und Buntstiften wurden Dokumente angefertigt, die noch heute von 
diesen tragischen Tagen zeugen. Klein, aber in ihrer Botschaft groß, oft einfarbig mit Kohle 
oder einem Bleistift auf einem Stück Papier aus einem Zementsack angefertigt, unter 
Lebensgefahr aufbewahrt sind die Dokumente heute Zeugnisse über diese grausamen 
Ereignisse. Eines dieser Dokumente ist das Tagebuch, das der französische Maler, Marcel 
Bellon, erstellt und dem Wacław Milke - einem der Leidensgenossen - als Dank für die 
Rettung seines Lebens geschenkt hat. In diesem Tagebuch sind nicht nur Einträge und ein 
Teil der präsentierten Gedichte erhalten geblieben, sondern auch Zeichnungen, die dieses E-
Book illustrieren und ein Beispiel für die Lagerkunst sind, über die Grzegorz Timofiejew, ein 
hervorragender Schriftsteller aus Łódź und ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers 
Gusen in seinem Buch "Der Mensch ist nackt" schrieb: "Die Kunst im Lager hat neben dem 
Verbrechen existiert und sich entgegen der Logik entwickelt. Eben sie wurde zu einer 
mächtigen Widerstandskraft gegen den Terror und bewahrte die Häftlinge davor, völlig 
animalisch zu werden, weckte den Glauben an den Menschen und die Unzerstörbarkeit 
menschlicher Ideale."



Über das Projekt:
Das Projekt "Ich träume vom großen, starken Polen" ist die Erfüllung des Willens ehemaliger 
Häftlinge, dass die enormen Errungenschaften des polnischen Geistes, die in den 
Lagerliedern und Gedichten enthalten sind, als Zeugnis über die innere Stärke der polnischen 
Häftlinge, ihr Glauben und ihr unsterbliches Heldentums erhalten bleiben. Das Ziel des an 
junge Menschen gerichteten und unter ihrer Einbeziehung realisierten Projekts ist, an den 
vergessenen Ort der Vernichtung von  polnischer Intelligenz, für den man derzeit das 
Konzentrationslager Gusen halten darf, zu erinnern und die Bedeutung der Kultur und der 
geistigen Stärke in der Widerstandsbewegung im Kampf gegen die Besatzer zu zeigen. An 
dem Ort, an dem die Todesgefahr zum Alltag wurde, ist wahre Poesie entstanden und trotz der 
Lebensgefährdung erklang die Musik. Die Realisierung des Projekts war möglich dank der 
aufbewahrten Korrespondenz und den Dokumenten aus dem Privatarchiv des Pfadfinders  
Wacław Milke. Dieser Pfadfinderaktivist aus der Vorkriegszeit wurde für seine Tätigkeit  für 5 
Jahre und 3 Monate ins Konzentrationslager Dachau und Mauthausen-Gusen geschickt. 
Nachdem er die Freiheit erlangt hatte, widmete er sein ganzes Leben den jungen Menschen; 
im Jahre 1946  gründete er und leitete das Gesang- und Tanzensemble der Pfadfinder "Dzieci 
Płocka". Die  Beteiligung der Mitglieder des Ensembles hat es ermöglicht, das Konzert "KL 
Gusen – das der Vergessenheit entrissene Schaffen" und die Aufnahmen vorzubereiten, die 
wir Ihnen jetzt zur Verfügung stellen. An der Realisierung des Projekts haben sich neben den 
Amateuren auch die Musiker des Płocker Symphonischen Orchesters und die Schauspieler 
des Jerzy-Szaniawski- Theaters in Płock beteiligt. Die Musik aus der Konspirationszeit, deren 
Bearbeitung bisher in Form von Manuskripten überdauert hat, wurde mit großer Sorgfalt 
nachgebildet und erhielt erstmals einen professionellen Rahmen für ein Sinfonieorchester. 
Die Vorbereitung einer  mehrsprachigen digitalen Publikation hat zum Ziel, die 
Errungenschaften und die Beteiligung der Polen am Kampf ums Überleben und um Erhaltung 
der Menschenwürde, den die Gusener Häftlinge über fünf Jahre geführt haben, zu verbreiten. 
Heute werden Anstrengungen unternommen, um das gebührende Gedächtnis an das 
ehemalige Konzentrationslager Gusen, das durch seine Umwandlung in eine Siedlung mit 
Einfamilienhäusern zerstört wurde, widerherzustellen. Die im Lager entstandenen Gedichte 
und Musik bilden - da es an materiellen Beweisen für das Verbrechen mangelt - eine 
poetische Monographie des Lagers: das Martyrium der Häftlinge und ihre intimsten Gefühle, 
ihre Arbeit und ihre Träume. Das vorstehende Projekt und die Erinnerung an das Schaffen der 
Häftlinge sollen ein Zeugnis über die geistige Stärke von Menschen sein, die unter den 
schwierigsten Lebensbedingungen ihren Glauben an die menschliche Güte nicht verloren 
haben, ihre Menschenwürde manifestierten und ihre Treue zu moralischen Werten 
bewahrten, die als unverzichtbare Attribute der Menschheit angesehen werden. Das 
vorbereitete Material soll den künftigen Generationen dabei helfen, die Geschichte des 
Konzentrationslagers Gusen und die aufopfernde Einstellung der Generation, die mit ihrer 
unerschütterlichen Haltung das Heldentum der Polen bezeugte, kennenzulernen.



Project  „I dream of great, strong Poland” 
Subsidised by the National Centre for Culture 
under the programme „Kultura w sieci”. 

These days the young associate the name Gusen with a charming brook located in Upper 
Austria, the left-bank tributary of the Danube. It should be remembered though that Gusen is 
also the name referring to hell on earth in the time of World War II, the name whose bloody 
letters have gone down in the Polish history. KL Gusen, established for the purpose of 
exterminating the Polish intelligentsia, should sound as a warning to future generations, the 
word equals those which mankind has no right to forget: Auschwitz, Buchenwald, 
Mauthausen, Dachau, forever warning against what man was capable of. The memory fading 
with deaths of the last witnesses of the genocide should be preserved so that the voices of 
those who, in the conditions of terror and omnipresent death, were able to maintain dignity and 
humanity, those who would not be silenced. The project, whose result are the materials 
published in a digital version, aims to restore the right of defence to those who have passed 
away leaving behind messages expressed in poems and songs, in camp conditions the most 
powerful weaponry against apathy and doubt in the meaning of life. They constituted the 
weapon that the Poles could not be deprived of. Gusen camp, established to imprison the 
Polish intelligentsia - the social group perceived by the occupant as particularly dangerous, 
was in this context a special place. The destruction of the Polish  leading force, whose patriotic 
activity the Nazis feared, made the camp one of the toughest category and the strictest 
regime. The concentration of numerous eminent creators and animators of the Polish pre-war 
cultural life in one camp: writers, musicians, journalists, scout instructors, could not leave 
everyday life in the camp unaffected. The camp prisoners included, among others, Tadeusz 
Faliszewski, Stanisław Grzesiuk, Konstanty Ćwierk, Gracjan Guziński, Lubomir Szopiński, 
Stefan Niewiada, Mieczysław Paszkiewicz, Włodzimierz Wnuk, Grzegorz Timofiejew, 
Zdzisław Wróblewski and many others. 

The heroism of those people was much enhanced since all the manifestations of cultural life 
were met with utmost severity. Those who had been robbed of all material goods further faced 
the theft of what was immaterial and the most valuable - pride, honour and national identity. 
Since, in the camp conditions, both poetry and song lyrics were created in secret, they did 
survive thanks to oral transmissions and a few limited-circulation publications, issued, to a 
large extent, by the Clubs of Former Prisoners. The only existing, more profound study on the 
resistance movement expressed in cultural activities in Gusen is St. Dobosiewicz’s 
"Mauthausen-Gusen poetry and songs of the prisoners" published by the PAX Publishing 
House in 1983. Unfortunately, the study has long been sold out and never reprinted.  The 
project thus aims to recreate the songs performed during secret evenings by the camp choir 
under the baton of Lubomir Szopiński who conducted the singing ensemble with hands 
stiffened from frost, yet moving his fellow prisoners to the dreamed of, free homeland. 



. It brings back the sound to the poems of the camp authors who, while risking their lives, 
testified to the camp genocide. The poems, often scribbled on pieces of cement sacks, 
had to be carefully hidden from the supervision of the SS and camp guards. It is of primary 
importance to recall the names of the camp artists and to give them due veneration, since 
even in the camp conditions, poetry remained anonymous for safety reasons; with the 
authors of the poems known to a limited group of poetry lovers and the underground 
organizers of cultural life. Most of their listeners, as well as those who wrote them down in 
notebooks and on sheets of paper, perceived them not as authors of specific literary 
pieces, but most often just as those who recited Polish poems. Camp poetry added the will 
to fight for another day of survival, in spite of death threat it was recited at secret evenings, 
in the corners of blocks and during short work breaks. Today, by means of modern 
technology, we want the poems, having been stored in mattresses, hiding places under the 
roofs of block rooms, in quarries and in workshops, to be liberated again and to remind us 
of dreams written as notes on staff of barbed wire and poetry created with a carpentry 
pencil. The dreams spun to the quiet sounds of conspiratorial music thanks to which we 
live in the state both free and independent.

Though the enemy oppresses us,
stealing our strength,
sucking our blood 
Our spirit shall not collapse
That spirit goes back to the Piast fire,
It is Poland’s mighty existence 
We shall survive! Lift the Hearts, brothers!
Our Homeland Poland!
Let’s stay awake, there shall be time to go into battle,
We are to withstand,
And though in captivity, to keep the guard.

Author unknown (the poem remembered by Wacław Milke)

Dream
by Zygmunt Malinowski

I dream of vast, beautiful land,
Where man shares joy,
Where people live heavenly lives,
Plough fields and smile.

 I dream of beautiful towns and farms
Of fields clad in wheat,
Of people good as angels.
[…]

I dream of vast, wise Poland,
being the state role model 
And justice flourishing 
coupled with reason and the honour.

Gusen, 1 V 1944



On Comrade’s  Death 
by Zdzisław Wróblewski

The nameless comrade of 
mine,
You had stood by me in the file,
You had thought over plans and 
ways,
And one shot put an end to that 
all.

The stray bug bullet knew not,
the one which hit your chest,
how much silent despair there 
was,
in the whisper which greeted 
your death.

The drunk soldier did not understand
how much the bloodshed was worth,
what anger not wholly sung out 
put an end to unfinished song.

How many, in your stiffened hands,
there remained undreamed dreams,
how many thoughts incomplete,
spilled out with blood on the road.

We’ll remember, shall not forget
though the autumn rain wipes the 
trail,
we’ll carry through dead fumes,
the song about You, Brother, who 
fell.

THE SONG OF MOURNING – The Requiem

By Włodzimierz Wnuk,

 music by Edward Bury

Death took you in distant camps

to  eternal rest in tomorrow.

while Poland - Sancta Mater Dolorosa,

weeps for you in her mother's sorrow.

Over your coffin, over ashes urn,

the relic sacred to us alive.

There sounds orderly Requiem of angels

In tribute to your insufferable plight [...]



FACE
by Zdzisław Wróblewski

My sunny youth, I missed it,
the deep shadow of summer hurt me,
and through the tragic September broke
the human fate - as if you’d cut your veins.

Only nights of today smell of hay
in a heavy dream, in stuffy barracks,
more and more does the memory stumble 
on the cruel lumps of the fear.

Before night closes eyes to suffering,
deaf senses get blinded by sleep,
still the light in the moon lamp
tries to shape the thoughts into heart.

Once again believe before drowsing:
There is easy love, usual life -
as if you press your bloody face on a scarf,
while the trail of thorns blooms a singing leaf.

"To Bim" - Stanisław Walczak - 1944

MY GOLGOTHA 

by Konstanty Ćwierk,

 music by Gracjan Guziński

Golgotha of mine, the granite rock

your breast is daily torn by thousand  hands,

warmed by the rising morning sun,

enveloped by the scent of flowery meadows. 

Mountains around, like those at the Vistula springs, 

and just like in Poland, the land is ploughed.

To those mountains rises my bony hand,

when shall I return to my dear ones?

From the foreign blue Danube,

My voice will flow to the east.

How dearly I miss you, my country,

my Warsaw, Krakow, my Lublin.

My homeland.

When the bloody sunset fades behind the mountains

and the wind tells a rainbow fairy tale,

I see Masovia, I dream of Kujawy,

while the peaks of the Tatras loom from behind the mists.

Deprived of the dearest land of mine,

the stone threshold having blocked my way, 

my singing will soar over the barbed wires,

to greet the Vistula, the Warta, the Bug



The Stones are Shouting

by  Zdzisław Wróblewski

November trembles under a steep 

rock,

gray granite counts human death,

the amphitheatre of the quarry

has covered itself with mist, fearfully 

silent.

People bent to the whip of the wind 

listen fearfully to a stone

groaning in the hands - and silently 

count 

The fading moments’ dead footsteps.

In hard labour, they rise above their 

heads

heavy hammers like a rainy day -

in menacing silence, there rolls in fear 

The groan of violent camp death.

With no scream the day breaks out

in a rock cauldron. And the pain is dumb.

The swollen sky smears a dead light, 

 on the mute ground.

People whisper in front of the trucks:

"The stone is silent" - and they die quietly

before human effort is consumed by the 

blood

a wall hungry for death.

Until one day, on a cloudy morning 

before life ran out of their breast

someone dying , in blood 

wrote on a rock wall: - "The stones are 

shouting!"

To Wacław Milke

1943



MUSLIM

by Zdzisław Wróblewski

The heat is boiling on the granite,

the groan of drills rings at the rock.

Hours are counted by hammer blows,

the shadow of the arms on the clock of day. 

The sweat flows on your skinny back,

stiffens with dirt and clotted blood,

you drag along like shadow mute,

resting on stiff pegs of  hands.

We daily push the same dead truck, 

stubbornly, hard, to the end of day -

my eyes filled with pain and bitterness, 

yours hollow  with cold, dead glass.

When the Guard cane on your bones

strikes out his law and strength,

no longer have you revolt or wrath,

speechless you bow the back to the blow.

Just like a loaded  pack animal,

taught by starvation and the whip,

you humbly accept every blow dealt ,

remain insensitive to pain like a rock.

I do wish, I could watch like you,

with the eye devoid of pain, 

yet, like a rabid dog, in my breast growls a scream of the 

defiance, not shouted out.

Only the dead pupils of yours,

strangle my throat like a dead man's hand,

choking the scream me too remain silent,

push my defiance on the heavy truck.

Day by day in you, dies out the life.

Day by day in me, fades the revolt,

In the abyss of your eyes, I catch a glimpse of

an evil smile - as if you felt my death.

1943



Of Gusen
By Zdzisław Wróblewski

When the evening hails us to sleep
in the streams of shadows bent and blurred,
when the assembly square gets overgrown
with chasing legs and heads’ ugliness.
 
There is a moment when you stand lost
leaning against the cold wind, as if death
with thoughts surging inside of you
like haemorrhage halted with a cough.

When the pain hangs on the wires
like a crumpled body of the man
who has already found his fate and end
bowing to death with a bloody forehead -
then the blood in you burns
then the singing like pus oozes out,
before to everyone now facing death
the quarry shoots a volley of death!

You say: hunger, stones, wires -
words no longer hurt your lips,
since you know every lump of the ground
is soaked with bloody tribute,
that in hard granite is engraved
like a will - human destiny,
which one day will grow into history
into horror memorial for the land of sons.

Here we are! Lousy and beaten,
dying in mud and the faeces,
bearing martyrdom of our days,
like a burden the heavy and backbreaking  
from all the meridians of Europe
We bring our revolt and heart fire!
We give our youth to days ahead,
like rock scrap - and our blood like the cement!
To Władysław Gębik, 
1943



FRONT
by Zdzisław Wróblewski

Forgive my eyes watching,
not extinguished by the late twilight,
no longer can they forgive 
while each poem serves as a blow. 

Forgive my eyes their blindness,
 I shine calmly and cold -
beyond all death there is eternity
and a void behind each tear.

You can befriend any threat,
you can look at every death –
 there is still greatness in filthy rags,
in which you die, alone, like a dog.

When the gas burns your lungs,
a hard cane knocks you off your feet,
or on cold, barbed wires
electricity will melt your brain.

When the deadly sting of injection
of phenol venom will seep in the veins,
and on the strings of hands at the ceiling
you will flow in blood under whip.

With a loop on your weak throat,
you will swing the prison rags,
when your breasts are crushed by the stone,
when the bullet breaks your neck.

Then give me the death of yours,
like a rebel shot put  in my hands,
and the eyes: the revenge cartridges
let them light the fuse in the heart!

Let it sing to the German widows,
roar of cannons and the whistle of bombs,
epic - epic of death in the Lager:
the scariest front in the world.

1943



Hunger
by Konstanty Ćwierk

Do you, my Comrade, remember
What hunger looks like in slow dying?
Your head is in ever-burning tongs.
Your silhouette bending under the gust ...

We know how to beg, and for one spoonful, 
To withstand insults, curses, kicks,
 then we come back with the bowl,
And fast we eat ... I know, like a beast.

We were to eat this one bowl together,
Greedy hands tremble with each spoon,
Sublime commands fade in the consciousness ...
Die, there will be more food for me!

Closing my eyes in the evening, in bed,
 I evoke the ancient flavours of home ...
Wife and children ... foreign world ... distant ...
But  this food ...  delightful dream  of the villain...

If you still remember the hunger pale,
so when the day comes with new fruitful life,
Let the firm thought in us arise,
nowhere will the hungry be at any time!

Ballad – From the grey waves of the Danube
by Władysław Kozaczkiewicz, 
music Lubomir Szopiński

From the grey waves of the Danube,
a silent song flows away.
To familiar fields and forests,
to the good old days,
a silent song flies away.

The wind gently weeps outside, 
A tear of rain flows slowly down,
the days pass, one by one,
like the clouds outside,
Like the tear of rain. 



Letter from the camp
by Zdzisław Wróblewski

What a bitter flow of emotions:
letter from you – the first of mine.
Behind the wires, the snow softly falls,
we could together go for a stroll ...

Still, you write: the fields are white,
the winds track the trails in the balks,
and the first snow of yesterday,
 my poem brought to your doors.

That is why it is so peaceful,
as if I were to return any time.
But I'm not. Along the trails of war,
troops are wading at the end of the day.

What shall I, Maria, write to you,
How shall I tell you the difficult fate?
You will not understand it or hear:
the snow muffles my husky voice.

Camp letters are all the same:
in a few words  death, hunger and pain.
will you see them in those few signs:
"Ich bin gesund, es geht mir gut."

Scribbled with a bloody hand 
they betray nothing. It’s better that way.
Well, your heart would break into pieces
if you could look into my face
Listen to the snow. It knows nothing too.
Betrays nothing. says nothing too. -
Here with a stinging thorn,
you stick stubbornly in your own pain.

You have to here hold your head high
while you’re awaiting  the sudden death.
The Lager letters they will not say
what smoke makes my poem grow.
Were I to burst into a song,
I'd sing out fire and blood! -
but, you see, my legs are swollen,
Muslim death is my expectant lot.
In Kastenhofen on the Appelplatz
even now she is here with me:
seeks my heart with a bony paw,
shows the SSman stick.
Sorry, dear. I hardly believe
that I could come back to you.
in a lousy bed, writing, I lie
Ich bin gesund, es geht mir gut ...



Tango dedicated to Mother
Music and lyrics Wacław Gaziński

Your letter I am expecting longing and anxious
the sweet words that will soothe the pain of parting you,
once your hand used to stroke my temple
making sorrow and regret go away.
Today I kiss the piece of paper
And the thoughts fly away
I so much miss your embrace,
And the sweet words of yours,
so much that a bitter longing tear 
trembles in my eyes again -
I wish, Oh mom, again
I could be a child like before,
and I wish, likewise,  in your arms
I could  hide myself again.
When you kissed my forehead goodbye,
Far from you, I encountered all the evil world.
Day after day passes by,
I do know only one thing
That I have to return as I want to
reward, my Mum, Your pain. 
From your eyes kiss the tears goodbye.
I so much miss your embrace….

Jenny
lyrics Konstanty Ćwierk, 
music Edward Unkiewicz

My Jenny, you are always with me,
Though a sad shadow fell on my life,
On cool evenings and long dark nights,
on a busy, restless day of mine.

You come to me on a starry night,
In league with this star that shines only on me,
A carriage awaits you on the Milky Way,
the moon at the entrance - opposite.

You  say nothing and I am silent with you ...
In suns of the universe molten forever,
We listen to voices from distant globes,
We untangle the golden web of rays.

Behind the gate of sufferings, love and the body,
We are both beautiful and clean.
Not a single thread of happiness has broken:



TO MOTHER
by Zdzisław Wróblewski

My mother, in a country far away, do not cry - I may come 
back maybe not.
Your name is what remains by me in the hardship of the days 
life.
What is left are your hands, they taught me to decently live.
You taught me to love more – That love I have to fight for.

If here in the foreign land,
I will break under violence, hunger and stick,
know that your words  I have not changed 
and with them I lived to the end.
I will fight, I will stay to the end
your bad - best son.
As long as the breath, let the battle rage
until all blood runs out of veins.

I don't know if the poems so simple
will ever make it through to your hands?
But in them there is your heart burning, 
you have planted them - they are my song.

Tell the brothers I still keep the guard,
in each attack and in each fight,
for them I love and suffer for them,
wiping daily blood off my lips.

Please, be with me. Before the heart stops 
the mad run towards the death,
through the deadly ribbon of the wires,
that tear the youth and the singing of mine.

1943

Prayer from the Camp
text Stefan Niewiada

I would like to praise you, the Almighty God,
In golden hymns like the morning auroras,
Still, there is too little talent in my heart,
to sing you the perfect glory.

Therefore I will quit, wish not to offend you,
though I dare boldly to present my request,
I have one only, but a happy one:
Bring us back Poland whole, healthy and alive!



The SONG of the STARVING from the poem APRIL

by Mieczysław Paszkiewicz

Your lips were like a violin,

A warm twilight in a quiet home,

When you gave your heart slice by slice

to our lips, so thirsty them all.

They kept talking to us all day long

About friendship, other serious things,

Yet, wouldn't understand, them fools,

That hunger and bitterness burn our throats.

They all had their own affairs,

Worries drove every single one of them,

we were burning the flame of time down,

While the earth was burning the feet.

You, the only one, understood and felt

What we needed the most of all,

so full of the basic simple things

Was your mouth and so were your hands.

So they said, those rescued from hunger,

 whom silent death had just passed by,

they’d already experienced the moment of dying,

And the fear holding them in his arms.

Were there more people like you.

 hunger might have done much less harm,

human love would have matured,

Like a cactus in the desert land...

Dedicated to Wacław Milke

The Sun Does Not Set For Us
lyrics Wł. Wnuk, 
music Lubomir Szopiński

The sun doesn't set for us.
Spring fell in love with us,
We, like the hurricane, went mad young,
like the forest, close and strong.  

Like bright lightning in the cloud floods
sharpens its fiery glow,
Like this rainbow which gives birth to
Morning dawn in thunderbolts.

Thus reborn in the torment
of the merciless long years,
Gilded with the bloody aurora,
I shall go to the new better world!



Living Stones
lyrics Włodzimierz Wnuk 
music Aleksander Kulasiewicz

We are like living stones,
Like boulders, hard and firm,
No flames will ever burn us,
Fire does not do us harm.

We are like living stones,
rocks lonely and homeless,
We were carved by cold streams, 
And the heat of the blazing glow.

We are like living stones,
In the heart of satanic pyramids,
In your bosom like precious seed -
We hide the deadly - dynamite!

We are like living stones,
Thrown into a bottomless abyss,
In which the dream is burning,
to create a fiery mountain.

And on us as if on a rock,
A magnificent building will rise,
Like bright lightning in the dark,
Like an eternal monument of might!

To a Friend
by Włodzimierz Wnuk

When such a holy moment comes,
That the house of slavery shall collapse,
And turn the enemy's cursed power to dust,
The freedom shall rise in a golden halo -
Like brothers we shall shake our hands,
Like two heartfelt eternal votive offerings,
And shall together go in joy and in passion,
to  the final days of our lives.
And no force shall split us up,
since we got joined like two lumps of ice,
When the earth was burning our feet.
When our veins were bursting with pain.
You were a meek apostle of bread.
Whose crumb you passed without a word,
a wheat crumb of heaven full of grace,
You shared with me, my beloved brother.
We shall go with the raised foreheads,
With the cross on the chest and the wind on the face,
we shall break the walls with our own heads,
On the way wrapped in the ribbon of our dreams.
We shall go together where the Vistula sings,
we shall take the first child in our arms,
Welcoming our houses, meadows, trees -
whispering: May Poland be praised!



To My Little Son
by Grzegorz Timofiejew

If I could ever write to you,
Beauty and charm taking for the style,
 I might trace the mist on the silence,
instead of dots putting butterflies.

I might spare you the truth,
Lest you flinch before time,
That instead of a poetic gong -
I poison your soul with the sorrow and grief.

If I could ever write to you ...
But the hand drawn out of the camp,
hangs loose on the wires covered in blood,
while the thunder cries out to the world: Remember!

This hand in the convulsion mad,
On the pile of corpses and the depth of the night,
I saw as the banner of death!
This hand ... and the eyes not closed.

Which were then waning and still watching, 
Far away, full of such strength,
That tore the stone rocks down,
And  went to the Homeland and woke up.

Where people sleep light in their land,
Dipping heads in the sleepy smoke -
like the bloody moon will enter the room!
Those eyes terrible, those eyes mad.

They will come to the bed so close,
That the baby would cry in its sleep,
And while the fear will be burning,
 will scream aloud, orphan-like, full of pain.

So will my son anxiously,
nightly wake up to the moon,
He’ll mature fast and will understand,
Why I’m already counting my gray hairs.

The Thunder Has Died Down
lyrics Konstanty Ćwierk, 
music Gracjan Guziński

The thunder has died down,
 the world changes its face,
Father's house
is waiting for us to come back.

We shall go on a bright day,
with plenty of new strength,
so, farewell to you
the world of the stone blocks.



Wisdom
by Zdzisław Wróblewski

There were people coming from various lands,
gathered wisdom on various ways,
and read from the stars of the destiny,
wondering in which fog there is God.
The flame melted metals in crucibles,
while the space in numbers in brains grew -
the flame burned not the worm of death,
and time melted the brain apart.
Each one thought: maybe it’ll come true,
such a silence that will stop the years,
and I shall not die like the leaves,
blown off the trees by the wind so cold.
Nobody found at the wandering end,
the silence that would soothe the temple. 
The great sages have written the books,
more than one hand withered in the battle.
And I’m thinking: my heart is still beating,
and the world speaks to me in a whisper of trees,
and the sheaf of straw that covers my hut,
and my mother's face as she breaks the bread.
And I’m thinking so simply and straight:
my house smells of forest and happiness.
There shall come a man who survived the fight, 
he will open the door and lend me a hand

To Jan Cieluch 1944

Litany to Jesus suffering
text Mieczysław Cieniak

With the bang of our hammers, We praise You Lord.
With the motion of spades and pickaxes, We praise You Lord.
In the grey dust of the granite, We praise You Lord.
With the song of the drilling machines, We praise You Lord.
With the clatter of our machine tools, We praise You Lord.
With the transmission of our workshops, We praise You Lord.
When the dynamite tears the rocky layer, We praise You Lord.
During the sunny heat, We praise You Lord.
During the rain and the gale, We praise You Lord.
During the blizzards and the frost, We praise You Lord.
When the lightning rushes over us, We praise You Lord.
With the blood spilt out of our veins, We praise You Lord.
With the sores of our naked bodies, We praise You Lord.
When we crave for bread, We praise You Lord.
On the stony road of ours, We praise You Lord.
Inhaling the smell of the bodies burnt, We praise You Lord.
With the sore tongue of our mouths, We praise You Lord.
Forgive our doubt in the moments of despair, Forgive Us  Lord.
Forgive our falls and loss of faith, Forgive Us  Lord.
Helplessness towards the blasphemers, Forgive Us  Lord.
Helplessness towards the sinners, Forgive Us  Lord.



Dream
lyrics Zdzisław Karr-Jaworski, 
music Lubomir Szopiński

I dreamed once of our village,
Our Masovian sands,
And under the pear tree – God’s Mother, 
Dressed in the crown of lights,
She stood at the crossroads.

I once dreamed of our cottage, 
Where leaning over the distaff,
there was my mother spinning,
All alone, so deserted,
so old and, like a dove, white.

I once dreamed of our meadows,
Fields adorned with heavy ears,
while the larks singing wide,
 rang in their trembling voices,
Grace to God, Glory to the Lord.

I once dreamed of the Vistula,
with plentiful fish in her waters,
Our pre-Lechic castles,
drenched in the golden Sun,
Steadfast and grandiose.

I once dreamed of dark forest -
Its feet covered with the moss,
From the Pripyat to the Niemen.
Tucked in eternal snow,
I once dreamed of our Tatras.

I dreamed, my dear God, of
Splashing foam so high,
Our wonderful Polish sea,
above it silver feathers,
of the seagulls blowing like winds ...

The dream was so strange.
What a pity it was just a dream…



Prayer to the Most Holy Mother
by Konstanty Ćwierk

Mother of God! Queen of Nations!
The morning star shining above seas,
Virgin most chaste in whom the Word Divine,
turned into flesh and lived with us.
The Lady of Częstochowa, the Lady of Ostra Brama,
our graves and tears shall never be counted,
Here we are, today, tortured so severely,
God made us drink the cup of bitterness again.
Mother of Christ, on the throne divine,
You have been sitting for ages, a great ruler,
in a humble request Your people fold their hands,
You will forgive them, so guilty though they are.
A poisoned arrow pierces our heart,
in foreign lands scattered our tents,
Mary, you used to stand under the cross,
take pity on the Polish Golgotha.
Christ of the nations dies ever again,
Demolished houses and cities burnt down,
The god of war drives us out of the nest
The path of future overgrown with the moss of doubt.
Mother, let the fearful  punishment end,
let the morning auroras arise after night.
We are begging You, give us  resurrection,
give free Poland the Kingdom of God. Amen.

Bugle Call
by Konstanty Ćwierk

The top song of ours, the gloomy song
flies on the wings, far away,
where is a larch manor, where a hen hut,
where every corner filled with our heart.

To the willows on the Vistula, to the heart of Warsaw,
the gates of Poznań, to the Baltic coast,
 the Wawel towers and the fields of fame,
where our brother having fought the enemy lay.  
A bad dream shall pass away, blood and sweat shall dry.
Sail our songs, take flight high!
Fly festively adorned among the silver grains,
bow down to your father's place!

29 VII 1944



It is worth noting that the camp permitted a substitute of strictly controlled and legal cultural life 
as exemplified by the existence of camp orchestras. It was mainly aimed at the camp 
authorities flaunting as the protectors of culture, or was often solely dictated by financial 
motives. Many a time the "Lords of life and death" ordered works from the prisoners who were 
often outstanding artists or craftsmen, which then enriched their own collections, or which 
they simply sold at a profit. A number of the prisoners used that situation to obtain materials for 
their works. In the camp conditions, acquiring the basic tools of the artist's work was short of a 
miracle, yet, thanks to the "fixed" paints and crayons, there were documents created that up to 
now bear witness to those tragic days. Small, though monumental in their message, often 
one-coloured, made with charcoal or pencil on a piece of paper from a cement bag, hidden at 
the risk of lives, they constitute the testimony to those cruel events. One of such documents is 
the diary - created by the French painter Marcel Bellon, offered as a gratitude token for saving 
life to Wacław Milke - one of the companions of misery. In that diary, there were not only entries 
and some of the poetry presented which  have survived, but there were also the drawings 
illustrating the above e-book, the examples of camp art, about which Grzegorz Timofejew, an 
eminent writer from Łódź, Gusen camp prisoner, wrote in his book "Man is naked": "Art in the 
camp coexisted with crime and has developed against logic. Because it was what became a 
powerful force of resistance against terror, saved prisoners from becoming beasts, awakened 
faith in man and the indestructibility of human ideals".



On the Project
The project "I dream of great, strong Poland" aims to fulfil the will of the former prisoners so 
that the powerful achievements of the Polish spirit, expressed in the poetry and the camp 
songs, survive as the testimony to the inner strength of the Poles, their faith and immortal 
heroism. The aim of the project, directed at and conducted with the involvement of the young, 
is to popularize the knowledge of the forgotten place of the extermination of the Polish 
intelligentsia which, by all means, KL Gusen can be considered as well as to demonstrate the 
significance of culture and spiritual strength in the resistance movement in the fight against 
the occupant. In the place where the risk of death was commonplace, there was true poetry 
born and music resounded despite harassment. The project was made possible owing to the 
correspondence and the documents left in the private archive of Companion Wacław Milke. 
For his work that  pre-war scout activist was sent to Dachau and Mauthausen-Gusen 
concentration camps for 5 years and 3 months. After gaining his freedom back, he devoted his 
whole life to young people, establishing and running the Scout Song and Dance Ensemble 
"The children of Płock", which has functioned since 1946. The active participation of the group 
members enabled the preparation of the concert "KL Gusen - work saved from oblivion" as 
well as the recordings handed over to you. The Project was realized by both the amateurs and 
the professional artists associated with Płock Symphony Orchestra and the Dramatic Theatre 
of Jerzy Szaniawski in Płock. Conspiratorial music, the elaborations of which have survived in 
the form of manuscripts, were with utmost care recreated and for the first time gained the 
professional setting in the arrangement for  symphony orchestra. Preparing the multilingual 
digital publication aims to popularize the Poles’ achievements and participation in the battle 
for survival and the preservation of humanity for which Gusen prisoners struggled for over five 
years. These days, there are efforts made to restore the due memory to the area of the former 
KL Gusen camp, which has recently been transformed into an estate of detached houses 
having been devastated. The poems written and the music composed in the camp, in 
combination with the lack of tangible evidence of the crime, make up a poetic monograph of 
the camp: the martyrdom of its prisoners and their most intimate emotions, their work and their 
dreams. Let the following project and the memory of the prisoners' creativity become the 
testimony of the spiritual fortitude of the people who, in the hardest predicament of existence, 
defended faith in human goodness, manifested human dignity and declared faithfulness to 
moral values regarded as the indispensable attributes of humanity. The material compiled is 
supposed to serve the future generations in discovering and exploring the history of Gusen as 
well as the generosity of the generation who, thanks to their steadfast attitudes, proved the 
heroism of the Poles. 
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