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Stabilizacja i stopniowe rozszerzanie się zasięgu ustroju na-
rodowosocjalistycznego były główną przyczyną powstania 

systemu sztolni „Bergkristall“. Bezrobocie, kryzys gospodarczy, 
obawy ludności i nastroje społeczne umocniły totalitarny sys-
tem nazistowski sprawiając, że objął on całą Europę.

Gwałcono podstawowe prawa człowieka. Całe grupy narodo-
wościowe były prześladowane i torturowane oraz wykorzy-
stywane do prac przymusowych. Bestialsko mordowano osoby 
o innych poglądach (socjalistów, komunistów) i wyznaniach 
(chrześcijan). Bezwzględna nazistowska machina śmierci  
masowo zabijała ludzi z powodu ich rasy, w tym Żydów oraz 
Romów i Sinti, a także ludzi chorych i niepełnosprawnych.

Żyjemy z naszą pamięcią. Mieszkamy 
w regionie, na którym ciąży wielka 
odpowiedzialność. Znamy fakty histo-
ryczne. Nie chcemy, aby powtórzyły się 
tragiczne wydarzenia z przeszłości. 

Ing. Wahl Erich, MBA  
BURMISTRZ 
St. Georgen/Gusen 
// Fot.: Erwin Krinninger

SZTOLNIA   
„BERGKRISTALL“ 
 2016 
// Fot.: Erwin Krinninger

GRUPA ZWIEDZAJĄCYCH 
// Fot.: Erwin Krinninger

SZLAK Z AUDIOPRZEWOD-
NIKIEM W  GUSEN 
// Fot.: Bernhard Mühleder
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Gminy Mauthausen, Langenstein i St. Geo-
rgen/Gusen współpracują ze związkiem 

gmin i stowarzyszeniem „Region Świado-
mości: Mauthausen – Gusen – St. Georgen“ 
kierując się następującymi założeniami:

• mając świadomość historycznej odpo-
wiedzialności naszego regionu, na terenie 
którego w okresie narodowego socjalizmu 
powstawały i funkcjonowały obozy zagłady, 

• starając zmierzyć się z tym historycznym 
obciążeniem wykorzystując w tym celu 
regionalne zasoby ludzkie i ekonomiczne, 
aby uświadamiać społeczność lokalną, a 
także ponadregionalną o tym, co się wów-
czas wydarzyło i o straszliwych zbrodniach, 
jakie tu popełniano, 

• oczekując, że dzięki temu wzrośnie kry-
tyczna i odpowiedzialna świadomość w 
naszym regionie i całym społeczeństwie

•pragnąc wnieść wkład w humanizację 
społeczeństwa i zapobiec podobnemu 
błędnemu rozwojowi w przyszłości po-
przez szerzenie informacji o historycznych 
wydarzeniach naszego regionu oraz stwo-
rzenie krytycznej i czujnej świadomości. 
(fragment statutu)

W jaki sposób działamy na rzecz świado-
mości regionalnej?

Poprzez budowanie świadomości w regionie 
i poza nim – w ramach warsztatów, kół  
dyskusyjnych i zajęć edukacyjnych miesz-
kańcy będą rozważać historię swojego 
regionu, jego przeszłość - w szczególności 
okres narodowego socjalizmu, teraźniejszość 
i przyszłość. 

Poprzez ustanowienie corocznie odbywa-
jących się w regionie sympozjów poświę-
conych prawom człowieka: sympozja będą 
organizowane w oparciu o sieć ekspertów, 
osób zainteresowanych oraz narodowych i 
międzynarodowych instytucji. 

Region uczący się własnej przeszłości ma 
stać się wzorem dla innych regionów. Dzięki 
różnym inicjatywom i projektom chcemy 
wykorzystać aktualne przykłady dla korzyst-
nego kształtowania naszej teraźniejszości i 
przyszłości. 

Poprzez rozmaite modele aktywnej demo-
kracji: chcemy zaangażować różne grupy 
społeczne do kształtowania swojego oto-
czenia w formie aktywnej demokracji. 

SPOJRZENIE  
W PRZYSZŁOŚĆ 
Spoglądamy w przyszłość i pragniemy  
kształtować nasze społeczeństwo  
w poszanowaniu praw człowieka.
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TABLICE INFORMACYJNE 
O „BERGKRISTALL“ 

// Fot.: Bernhard Mühleder

LUSTRZANA KŁADKA PRZY 
KOŚCIELE Z WIDOKIEM NA 

„BERGKRISTALL“
// Fot.: Andrea Wahl

W roku 2015 z inicjatywy rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej 

ustawiono przed wejściem do 
sztolni pomnik oraz tablice 

informacyjne. 
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System sztolni „Bergkristall“ w St. Georgen/
Gusen należy do największych obiektów 
budowlanych z czasów narodowego socjali-
zmu na terenie Austrii. W latach 1944-1945, 
w ciągu zaledwie trzynastu miesięcy, więź-
niowie obozu koncentracyjnego Gusen II  
wybudowali sztolnie, zapewniające prawie 
45.000 m² powierzchni produkcyjnej.  
Ich podziemne położenie chroniło przed 
bombardowaniami. Praca przebiegała  
w potwornych warunkach i kosztowała  
tysiące ludzkich istnień. 

Wnajwiększej tajemnicy, w sztolniach 
pod kryptonimem „Bergkristall“ 

taśmowo produkowano kadłuby i skrzydła 
myśliwców odrzutowych Me 262. Kluczowe 
technologie do specjalnych zastosowań 
w sztolniach w  St. Georgen an der Gusen 
zabezpieczano również przed możliwymi 
nalotami bombowymi. 

Lotnictwo Rzeszy pracowało nad tym 
projektem przez kilka lat, ale dopiero od 
początku 1944 roku rozpoczęto jego reali-
zację z wykorzystaniem pracy przymusowej 
więźniów obozu koncentracyjnego Gusen. 
O lokalizacji podziemnej fabryki zadecydo-
wał prawdopodobnie nie tylko fakt, że już 

od 1939 roku w St. Georgen znajdowała się 
kopalnia piasku należąca do SS i pomniejsze 
piwnice browarów, lecz również i to, że w 
rejonie St. Georgen i Gusen istniała już infra-
struktura SS. Pomocna i skuteczna okazała 
się poza tym, zapoczątkowana w 1943 roku 
współpraca pomiędzy fabryką Messer-
schmitt GmbH z Ratyzbony i należącym do 
SS zakładem kamieniarskim DEST, jak rów-
nież bliskie położenie obozów koncentracyj-
nych Mauthausen i Gusen, które zapewniało 
siłę roboczą.

Budowa sztolni „Bergkristall“ przyczyniła 
się do deportacji wielu tysięcy więźniów 
obozów koncentracyjnych do Gusen, 
których od maja 1944 roku osadzano w 
szczególnie prymitywnych i nieludzkich 
warunkach w obozie Gusen II. W niewyobra-
żalnie brudnych i przepełnionych barakach 
mieszkalnych szerzyły się choroby zakaźne. 
W pewnych okresach bezpośrednią linią ko-
lejową do Gusen przywożono więcej ludzi, 
niż było to konieczne dla realizacji projektu. 
Więźniowie umierali tysiącami wskutek 
ciężkiej pracy w sztolniach, niedożywienia, 
fatalnych warunków higienicznych, braku 
snu oraz szczególnej brutalności strażników i 
więźniów funkcyjnych. 

SYSTEM SZTOLNI „BERGKRISTALL“  
W ST.GEORGEN/GUSEN 

Prace prowadzono w systemie zmianowym 
przez całą dobę. Po szychcie trwającej od 
ośmiu do dwunastu godzin więźniów zwykle 
transportowano otwartymi wagonami do 
oddalonego o około 2 km obozu Gusen II, po 
należącej do SS  bocznicy kolejowej, łączącej 
od 1943 roku obóz koncentracyjny Gusen i 
stację w St. Georgen. Więźniowie byli bici 
przez kapo i pilnowani przez esesmanów z 
psami.

Pierwsze komando budowy sztolni utworzo-
no 2 stycznia 1944 roku, a w czerwcu 1944 
roku pod ziemią pracowało już ponad 3.000 
więźniów obozu koncentracyjnego Gusen.

Budowa sztolni i brutalne wykorzystywanie 
pracy więźniów sprawiły, że liczba ofiar obo-
zu Gusen przewyższyła pod koniec wojny 
liczbę ofiar obozu Mauthausen. Około 3.000 
więźniów obozu Gusen II, którzy w „Berg-
kristall“ stali się niezdolni do pracy – wśród 
nich beatyfikowanego w 1987 roku młode-
go  Francuza Marcela Callo – przewieziono 
do tzw. obozu sanitarnego w Mauthausen, 
gdzie masowo umierali.

Zasięg systemu obozów hitlerowskich w 
naszym regionie  obejmujący Mauthausen, 
Gusen i system sztolni „Bergkristall“ oraz 
przemiany jego funkcji w trakcie wojny – od 

wydobycia  i przeróbki granitu do ośrodka 
przemysłu zbrojeniowego w warunkach 
gospodarki wojennej - widoczne są do dnia 
dzisiejszego. Zasadniczą funkcją systemu 
obozów była jednak zawsze zagłada. 

Teren sztolni „Bergkristall“ wraz z obozami 
Mauthausen oraz Gusen I, II i III został oswo-
bodzony 5 maja 1945 roku. Przygotowany 
plan wysadzenia podziemnej fabryki wraz z 
tysiącami więźniów, których miano zapędzić 
do sztolni, nie został zrealizowany. Amery-
kańscy oswobodziciele natychmiast zabez-
pieczyli sztolnie, aby umożliwić wznowienie 
produkcji w wypadku dalszego prowadzenia 
wojny. Gdy wczesnym latem 1945 roku stało 
się jasne, że armia amerykańska wycofa się z 
terenów położonych na północ od Dunaju, 
najcenniejsze maszyny przewieziono natych-
miast do Linzu, leżącego po drugiej stronie 
rzeki, aby nie trafiły one w ręce Sowietów. 

Rudolf A. Haunschmied
CZŁONKOWIE AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ 

PRZED WEJŚCIEM DO SZTOLNI „BERGKRISTALL“ 
// Fot.: Komitet Pamięci Gusen, 

zbiory Rudolfa A. Haunschmieda

MESSERSCHMITT ME 262, 1944 R. 
// Fot.: Niemiecki archiwum 
państwowe/fotografia 141-2497/ 
CC-BY-SA 3.0
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Jesienią 1945 roku  sztolnie „Bergkristall“ 
przeszły pod zarząd sowiecki. Do roku 1947 
zdemontowano i wywieziono z St. Georgen/ 
Gusen prawie całe wyposażenie. Dwa lata 
później żołnierze Armii Czerwonej próbo-
wali wysadzić w powietrze system sztolni, 
posługując się bombami lotniczymi. Próby 
wysadzenia ciągnące się przez wiele tygodni 
nie zdołały wprawdzie całkowicie zniszczyć 
budowli, ale znacznie ją uszkodziły w wielu 
miejscach. Już w kilka lat później doszło do 
wytworzenia się kraterów na powierzchni, 
które miejscowa ludność z czasem zapełniła 
gruzem.  Ponieważ  sztolnie „Bergkristall“  
budowano w czasie wojny bez jakichkolwiek 
urzędowych zezwoleń, a Republika Austrii 
długo nie była zainteresowana konfronta-
cją ze swoją historią najnowszą, problemy 
własności, odpowiedzialności  i kompetencji 
pozostały niewyjaśnione przez dziesiątki lat. 

W latach powojennych chciano wykorzystać 
częściowo znacznie uszkodzone sztolnie w 
różnych celach – rozważano budowę pod-
ziemnej elektrowni, bunkra ochrony cywilnej 
czy przechowalni odpadów atomowych. Poza 
hodowlą pieczarek i wykorzystaniem piasku 
nagromadzonego wskutek prób wysadzania, 
sztolni dotychczas nie wykorzystano.
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Pamięci więźniów obozów koncentracyjnych, którzy stracili życie, 
pracując w nieludzkich warunkach przy budowie podziemnych 
sztolni produkcyjnych.

BERNARD ALDEBERT, GUSEN II,  
DROGA KRZYŻOWA W  50 STACJACH 
// Fot.: Miejsce Pamięci w Mauthausen

• Bernard Aldebert, Elisabeth Hölzl (Hg.). Gusen II - Leidensweg in 
50 Stationen. Bibliothek der Provinz, Weitra 1997.

• Stanislaw Dobosiewicz. Vernichtungslager Gusen.  
Bundesministerium für Inneres, Wien 2007.

• Reinhard Hanausch, u.a. (Hg.). Überleben durch Kunst: Zwangs-
arbeit im Konzentrationslager Gusen für das Messerschmittwerk 
Regensburg. Staatliche Bibliothek Regensburg, Regensburg 2012.

• Rudolf A. Haunschmied, u.a. St. Georgen-Gusen-Mauthausen -  
Concentration Camp Mauthausen Reconsidered.  
Gusen Memorial Committee, Norderstedt 2007.

• Rudolf A. Haunschmied. NS-Geschichte 1938-1945.  
In: 400 Jahre Markt St. Georgen an der Gusen.  
Marktgemeinde St. Georgen/Gusen, St. Georgen/Gusen 2011. 
S. 99 ff.

Dopiero w 2001 roku Republika Austrii jako 
następca prawny weszła w posiadanie 
„Bergkristall“ i przekazała obiekt państwowej 
spółce Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).  

POLECANA LITERATURA:

INSKRYPCJA UPAMIĘTNIAJĄCA 
OFIARY OBOZU KONCENTRA-
CYJNEGO GUSEN  
// Fot.: Rudolf A.  
Haunschmied / CC BY-SA 3.0



Ponieważ jeszcze w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku na tym terenie 
wybudowano domy mieszkalne, w latach 
2003 i 2004 spółka BIG dla zabezpieczenia 
tych domów  zaczęła częściowo wypełniać 
sztolnie betonem. W 2009 roku większa 
część niezniszczonych sztolni została już 
wypełniona. Od tego czasu podejmowane są 
starania, aby zachowane części „Bergkristall” 
w St. Georgen udostępnić zwiedzającym 
jako miejsce pamięci.  

W maju 2010 roku byli więźniowie obozu 
koncentracyjnego Gusen po raz pierwszy 
od końca wojny mogli oficjalnie wejść do 
zachowanej części sztolni „Bergkristall“. 

W maju 2015 roku z inicjatywy polskiego 
rządu ufundowano pomnik pamięci polskich 
ofiar, który znajduje się przy dzisiejszym 
wejściu do sztolni ,,Bergkristall”. W grudniu 
2015 roku, również dzięki polskiej inicjaty-
wie, na terenie byłego obozu stanęły tablice 
informacyjne. 

FOTOGRAFIA LOTNICZA  KL GUSEN I ORAZ II  
WYKONANA PRZEZ ALIANTÓW 
// Fot.: Komitet Pamięci Gusen, Zbiory Rudolfa A. 
Haunschmieda

WYKOP „MARIENGRUBE” Z LICZNYMI WEJŚCIAMI DO 
SZTOLNI „BERGKRISTALL“ – STAN Z LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH
// Fot.: Komitet Pamięci Gusen, Zbiory Rudolfa A. Haunschmieda

ZARYS PLANU MIEJSCA PAMIĘCI  
// fot.: Archiwum Miejsca Pamięci Mauthausen,  
grafika: Ralf Lechner



RELACJE ŚWIADKÓW
zestawił Bernhard Mühleder

Relacja więźnia pracującego 
przy budowie tunelu:

Bernard Aldebert: „Przez dłuż-
szy czas pracuję w komandzie 
kopaczy i przy obsłudze lor. 
Kopię za wiertaczami obsługu-
jącymi młoty pneumatyczne. 
Często pracują trzy albo cztery 
młoty pneumatyczne jednocze-

śnie. Panuje ogłuszający hałas. 

Piasek wypływa z wnętrza góry rwącym 
strumieniem, zasypuje wszystko. Wystarczy 
tylko na minutę przerwać kopanie, od razu 
tworzy się góra piachu.

Wraz z nami pracują ludzie spoza obozu, oni 
raczej pędzą nas do roboty, swoją brutalno-
ścią czasami nie ustępują kapom.

Niektórzy z nich są przyzwoici, ludzcy, z 
niektórymi da się wytrzymać, inni z kolei są 
potworami.“

To byli przeważnie  
Austriacy. 

Relacja chłopca:

Relacja mieszkańca St. Georgen, który w 
roku 1945 miał 13 lat: „Raz po raz przecho-
dziły coraz większe grupy więźniów w 
obozowych ubraniach. Wyglądali strasz-
nie – obdarci, w rozpadających się butach, 
udręczeni zimą.

Zdarzało się, że my, dzieciaki, przerzucaliśmy 
więźniom przez ogrodzenie obozu coś do 
jedzenia. Dla tych nieszczęśników musiała 
to być prawdziwa uczta. Próbowaliśmy też 
innej metody – kiedy szliśmy z wizytą do 
babci, wzdłuż drogi ukradkiem upuszcza-
liśmy jabłka. Szalenie cieszyliśmy się, że 
znowu udało nam się im coś podrzucić. 

Koniec wojny:  niedziela, 5 maja 1945 roku, 
około ósmej rano. Tego dnia chyba nigdy nie 
zapomnę. Po oswobodzeniu obozu Maut-
-hausen-Gusen ocaleni więźniowie odzyskali 
wolność. Nagle kilku uzbrojonych więźniów  

Esesmani z psami stale  
pilnowali terenu obozu. 
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weszło do naszego pokoju dziecinnego. 
Przyszli po to, aby nam podziękować za 
okazaną dobroć.“

Relacja uczennicy z St. Georgen
 

„Bo z Halstatt przyjechali górnicy, żeby tym 
z obozu pokazać, jak się buduje sztolnie. 
Myśmy czasami mieli tam lekcje, tam w tych 
sztolniach, i to nie było przyjemne. No wiesz, 
czytaliśmy, nauczycielka trochę przepyty-
wała. Raz siedliśmy na taśmie produkcyjnej 
i przejechaliśmy się do miejsca, w którym 
tamci pracowali. Ci z obozu nic nie powie-
dzieli, esesmani też nie, zresztą mało ich tam 
było.“

No i w szkole, jak był  
alarm lotniczy, to lecieliśmy  

do sztolni.

OCALENI WIĘŹNIOWIE
PO OSWOBODZENIU W 1945 R.
// Fot.: Komitet Pamięci Gusen

ŹRÓDŁA RELACJI:  
więzień: Aldebert, Bernard: Gusen II - Leidensweg in 50 Stationen (Droga krzyżowa w 50 stacjach), red. Elisabeth Hölzl,  
Weitra: Bibliothek der Provinz., chłopiec: zbiór stowarzyszenia Heimatverein St. Georgen an der Gusen; 
uczennica: archiwum Miejsca Pamięci Mauthausen _13



Uroczyste przemówienie prof. Antona Pelinki dnia 7 kwietnia 
2014 roku w St. Georgen/Gusen
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„To nieprawda, że z historii nie można  
się niczego nauczyć. Druga Republika Austrii 

uczyła się na błędach tej pierwszej.
  

Ta Druga Republika nie jest doskonała – demokracja 
bazuje również na przekonaniu, że warunki  

społeczne nigdy nie mogą być doskonałe. Republika 
ta opiera się jednak na stabilnych demokratycznych 

podstawach – na zgodnej opinii, że demokracja 
jest względnie najlepszym ustrojem politycznym, 

jaki znamy, oraz na przeświadczeniu, że demokracji 
należy również bronić przed jej przeciwnikami.
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Przeciwnikami demokracji są ci sami ludzie, którzy 
głoszą niedorzeczne teorie rasowe, wymyślają 

zasady biologicznej nierówności, pielęgnują swoje 
rasistowskie uprzedzenia, nie uwzględniając faktu, 

że nauka już dawno zaprzeczyła doktrynom  
rasowym. Republika Austrii istnieje dlatego, że my – 
jej obywatele – nie przegraliśmy II Wojny Światowej, 

lecz obiektywnie i z korzyścią dla siebie staliśmy i 
stoimy po stronie zwycięzców.“

DLACZEGO JEST TAK TRUDNO ROZ-
MAWIAĆ O TYCH WYDARZENIACH? 
DLACZEGO ZNAJOMOŚĆ HISTORII 
JEST TAKA WAŻNA? CO MA WSPÓL-
NEGO HISTORIA NARODOWEGO 
SOCJALIZMU Z NASZĄ TERAŹNIEJ-
SZOŚCIĄ? JAKIE TENDENCJE OBSER-
WUJEMY DZISIAJ? JAKIE WNIOSKI 
MOŻEMY Z TEGO WYCIĄGNĄĆ?

A CO TY ZAMIERZASZ 
ZROBIĆ?

mówca na uroczystości  
w 2014 r. 

ANTON PELINKA 
// Fot.: Anton Pelinka 



INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH
System sztolni  „Bergkristall“: 
Sztolnie dostępne są dla zwiedzających  
jedynie przez kilka dni w roku. Osoby  
zainteresowane prosimy o zgłoszenie pod  
nr. tel.: +43 7238 2269-51 

Miejsce pamięci na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego Gusen
Georgestraße 6, 4222 Langenstein
1 marca – 31 października: 
codziennie w godz. 9:00 - 16:30
1 listopada – 29 lutego: 
od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 - 15:45 
www.mauthausen-memorial.org/de/Gusen

Szlak z audioprzewodnikiem w Gusen
www.audioweg.gusen.org
Szlak z audioprzewodnikiem przybliża temat 
utraconej pamięci historycznej miejscowości, w 
której w czasach nazistowskiej dyktatury znaj-
dowały się obozy koncentracyjne Gusen I i II. 
Rezerwacje pod nr. tel.: +43 664 526 71 14  
(od wtorku do piątku w godz. 9-12)  
lub pod adresem: 
bernhard.muehleder@mauthausen-memorial.org
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Miejsce pamięci na terenie byłego obozu  
koncentracyjnego Mauthausen
Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen
1 marca – 31 października: 
codziennie w godz.  9:00 - 17:30
(wstęp do godz. 16:45)
1 listopada – 29 lutego: 
od wtorku do niedzieli w godz.  9:00 - 15:45
(wstęp do godz. 15:00), w poniedziałek nieczynne, 
24 grudnia – 26 grudnia, 31 grudnia i 1 stycznia  
nieczynne. Zgłoszenia na zajęcia edukacyjne 
pod nr. tel.: +43 7238 2269-35
www.mauthausen-memorial.org/pl

Gastronomia i noclegi 
www.st-georgen-gusen.at/gastronomie 
www.langenstein.at
www.mauthausen.info

Region Świadomości
kontakt: Mag.a Andrea Wahl
tel. komórkowy: +43 660 229 29 06
Marktplatz 7, 4310 Mauthausen
e-mail: andrea.wahl@bewusstseinsregion.at
www.bewusstseinsregion.at N
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