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The following oral history testimony is the result of a videotaped interview with Jozef 
Szanja, conducted by Jacek Nowakowski on May 26, 1998 on behalf of the United States Holocaust 
Memorial Museum. The interview took place in Washington, DC and is part of the United States 
Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the 
United States Holocaust Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview. 



 JOZEF SZAJNA 
May 26, 1998 

 
 
Q: Yes, __________ . 
 
A: To jest, zadasz to jakieś pytanie, tak? 
 
Q: To __________ bêdzie pewnie, to od razu zaczyna __________ . 
 
Q: (English) Ok, we’re going to start in a minute. 
 
Q: Za minutê __________. Od razu zacznij, przedstaw siê i powiedz z ³aski swojej o tym, 

wprowadzenie, a ja póŸniej __________. 
 
A: Dobrze. 
 
Q: (English) You want to roll? Yeah, yeah. Ok. Anytime you’re ready. 
 
Q: Gotowy? 
 
A: Tak. 
 
Q: (English) Yes we’re ready. Yes? Yes. 
 
A: Urodzi³em siê w ³adnym mieœcie niedu¿ym w Polsce, w czêœci Galicji, w Rzeszowie. 

Nazywano czêsto to miasto „Mojrzeszów”. Z du¿ym procentem ¯ydów w tym mieœcie, i 
w³aœciwie by³a pewna symbioza miêdzy nami. Pamiêtam ten biedny Rzeszów z 
zabiedzonymi czêsto tak¿e i Chasydami bardzo myœl¹cymi ortodoksyjnie. Z drugiej 
strony, gimnazjum i kontakty z kolegami, gdzie ten Rzeszów chcia³ byæ otwarty na 
nastêpny lata, mia³ siê stawaæ miejscem, miastem coraz wiêkszym miastem 
przemys³owym. Tu kontakty mia³em, ot choæby takie ¿e wymienialiœmy siê w ³awce z 
koleg¹, z Libermanem (ph). Ja mu dawa³em niekoszern¹ kie³basê, on mi dawa³ 
niekoszerne sa- sardynki (chichot). I tak ju¿eœmy uprawiali pewn¹ konspiracjê (chichot) 
jako ch³opcy pe³ni humoru, pe³ni radoœci ¿ycia. Piêcioro rodzeñstwa w mojej rodzinie - 
trzech braci, dwie siostry - nikt z nich ju¿ dzisiaj nie ¿yje. I do czasu okupacji dom by³- 
dom by³ harmonijny, jak szeœcian wszystko by³o w nim pouk³adane jak nale¿y, dziêki 
matce. A by³a bardzo g³êboko wierz¹c¹ katoliczk¹ i wychowywa³a nas, tak bym 
powiedzia³, w imiê treœci humanistycznych bardzo takich spójnych eh- dla ¿ycia, no, 
miêdzyludzkiego, bardzo, niestety, przedwczeœnie umar³a. Czêsto wracam do niej 
pamiêci¹ i uwa¿am, ¿e w przysz³oœci potem, w latach najtrudniejszych, by³a dla mnie 
moj¹ opatrznoœci¹. Mniej modli³em siê do Boga jak do zmar³ej matki. Mo¿e i to dawa³o 
mi tê szansê przetrwania, bo wkrótce w trzydziestym dziewi¹tym roku wybuch³a wojna, 
zosta³em zmobilizowany wraz z ca³ym gimnazjum, starszymi klasami gimnazjalnymi, 
uzbrojony. I mieliœmy broniæ Ojczyzny przed Niemcami. Broniliœmy jako pomocnicza 
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s³u¿ba, w momencie eeh- bombardowañ usuwaliœmy straty, broniliœmy stacji, bron- 
przed dywersantami. Niemcy postêpowali na wschód; myœmy siê cofali a¿ doszliœmy 
do Lwowa. Tam, zamiar- byliœmy w grupie kolegów z zamiarem ucieczki na Rumuniê. 
Za póŸno, nie uda³o siê. Armia radziecka, sowiecka, zamknê³a nam drogê. Musieliœmy 
zdaæ broñ i byliœmy jakiœ czas we Lwowie. Tu ju¿ zaczyna³ siê inny trochê, ale 
Holocaust, bo aresztowania, wywózki ze Lwowa na wschód a¿ potem, potem do 
Kazachstanu, nie maj¹c miejsca zamieszkania, nie maj¹c domu rodziny, uciek³em przez 
zielon¹ granicê na stronê niemieck¹. I jak siê to mówi po polsku: „z deszczu pod rynnê”. 
Tu te¿ aresztowania. I masowe aresztowanie trzeciego maja w œwiêto narodowe, dawne 
œwiête narodowe Polski, w tysi¹c dziewiêæset czterdziestym roku, ³apanka, gdzie ca³¹ 
m³odzie¿ rzeszowsk¹ zaaresztowano i sta³o siê tak, ¿e to by³ potem ten pierwszy transport 
w Oœwiêcimiu, to by³o wiê- wiêkszoœæ moich kolegów um- z gimnazjum. Gdzie 
indziej, bo na dzia³ce a nie w domu, wraz z bratem swoim starszym Olkiem, 
nocowaliœmy, i nie zostaliœmy zaaresztowani, a oczywiœcie ojciec nie wyda³ nas, gdzie 
my jesteœmy. I to jeszcze zdopingowa³o, ¿e podw- podejmuj¹c siê pracy, bo pracê 
musia³em podj¹æ, musia³em mieæ miejsce pracy, musia³em mieæ miejsce zameldowania, 
musia³em dostawaæ kartki na jedzenie, musia³em zarobiæ jakoœ na ¿ycie. By³ g³ód, 
nêdza. W fabryce w której pracowa³em w Rzeszowie rozpocz¹³em sabota¿e. 
Porozumia³em siê, wst¹pi³em do organizacji i wydawa³o mi siê, ¿e szczytnym moim 
celem jest, no, walka eh- z hitleryzmem. Takich by³o wielu i - moi bracia byli w lasach w 
partyzantce, a ja podj¹³em siê tej pracy sabota¿owej i wynoszenia rysunków tak zwanych 
„rzeczy tajnych” z produkcji na zewn¹trz - dla wykorzystania w organizacji. To by³a 
jednak produkcja czêœci do samolotów i- i to by³o wa¿ne eeh- dla organizacji, co siê 
produkuje, ile siê tego produkuje. Jaki z tego by³ potem u¿ytek, ju¿ tego nie wiem. No i 
co by³y sabota¿e? Polega³y na tym, ¿e czêœci dobre uznawa³em i wstawia³em za eh- za 
z³e, i z³e uznawa³em za dobre. Z tak¹ myœl¹, ¿e mo¿e je¿eli któryœ z tych czarnych 
anio³ów bêdzie lecia³ nad Polsk¹, nad gdziekolwiek indziej, to ¿e mo¿e spadnie, ¿e mo¿e 
ta ma³a czêœæ mojego sabota¿u siê na coœ przyda na skrócenie czasu wojny. I jednak, 
Niemcy poszukiwali sabota¿ystów. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nara¿am innych ludzi, 
musia³em uciekaæ za granicê. 

 
Q: Proszê pana, jak siê nazywa³a ta fabryka w której pracowa³eœ w Rzeszowie? 
 
A: Ta fabryka? Sprzed wojny to by³a fabryka Cegielskiego, lokomotyw i druga zaraz obok, 

któr¹ Niemcy po³¹czyli w jedn¹, by³a eh- um- PeZetLot, co znaczy Pañstwowe Zak³ady 
Lotnicze. Rzeszów stawa³ siê od trzydziestego ósmego roku miastem przemys³owym 
nowoczesnym, eh- du¿o ludzi przyjecha³o do Rzeszowa, wykszta³conych szczególnie, po 
eh- z nauk technicznych i Rzeszów mia³ siê stawaæ czymœ innym. I podczas okupacji, 
oczywiœcie te fabryki zosta³y i Niemcy zu¿yli je na produkcjê eh- w³asn¹. Ja myœlê, ¿e 
nie ja jeden by³em cz³owiekiem, który uprawia³ sabota¿e. Niemcy musieli tego pilnowaæ 
oczywiœcie. No, ale trzeba by³o eeh- wzi¹æ coœ na siebie, ca³¹ odpowiedzialnoœæ, aby 
zluzowaæ innych z odpowiedzialnoœci, tak, ¿e, ¿e to by³a i tego typu solidarnoœæ, 
prawda, kiedy eeh- ja nie pojawiam siê w zak³adzie, uciekam, uciekam na Wêgry, mimo, 
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¿e nie mam papierów, pieniêdzy, ¿adnego przewodnika, to jednak na tê zielon¹ granicê, 
przejœcie na S³owacjê, ze S³owacji na Wêgry, podj¹³em siê równie¿. 

 
Q: Kiedy to było przejście? 
 
A: I to przejœcie ju¿ nast¹pi³o w styczniu czterdziestego pierwszego roku, bo ju¿ by³em 

poszukiwany przez Niemców. Ju¿ kilka tygodni b³¹ka³em siê poza domem, eh- nigdzie 
nie- nie- nie- nie- nie ujawnia³em. I wreszcie do tego przekroczenia granicy dosz³o. 

 
Q: A czy w tym przekroczeniu granicy jakaœ organizacja podziemna pomaga³a Ci, czy- 
 
A: Tu w³aœnie nie, dlatego ¿e to by³y same pocz¹tki tej organizacji. Dalej, by³ to- by³o to w 

Rzeszowie, a nie w centrali takiej, jak na przyk³ad Kraków. I gdzie mo¿na, mo¿e bym 
mia³ jakieœ wiêksze zaplecze. Tak, ¿e wszystko trzeba by³o braæ na siebie. Wiêc wydaje 
mi siê, dojrzewa³em jako ch³opak siedemnasto- osiemnastoletni, ch³opak wielkiej 
samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci absolutnej za siebie samego. Nie móg³ mi ojciec, 
rodzina, nikt - ¿adne koneksje, ¿adne - organizacja polityczna nie mog³a pomóc. Trzeba 
by³o uciec, znikn¹æ - bez œladu najlepiej - i zos- i tak to zrobiæ, ¿eby rodzina nie 
ponios³a ¿adnych konsekwencji za to. Jak na razie, nic nie wiedzia³em, co siê dzieje, 
jesteœmy na terenie S³owacji poszukiwani, przekroczenie jednej granicy, przekroczenie 
drugiej granicy, to wszystko siê udaje, jest zima, jest noc, eeh- mróz, eh- by- wydaje siê, 
¿e- ¿e- ¿e- ¿e wykorzystaliœmy tê sytuacjê, gdzie- gdzie patrole wojskowe i graniczne 
by³y trochê uœpione, czy- czy mniej kontrolowano. Ale Wêgrzy nas niestety wrócili. Nie 
mieli jak gdyby do nas zaufania, albo obawiali siê represji ze strony Niemców, chocia¿ 
w³aœciwie przez okres - d³ugie lata wojny, w³aœnie Wêgrzy byli bardzo przychylni i 
przechowywali ro¿nego rodzaju kurierów i dawali tê ³¹cznoœæ, a jak mówiê, to by³ sam 
czterdziesty, czterdziesty pierwszy rok pocz¹tek. Eeh-, ¿e- ¿e mo¿na by³o z Wêgier i 
wyjechaæ do Anglii i- i- i pójœæ do Armii. I Niemcy nie wiedzieli to, ¿e ci wszyscy, 
którzy - a by³o wielu takich co uciekaæ chcieli z Polski przez S³owacjê na Wêgry, ¿e 
udawali siê do tak zwanych „legionów polskich”. To tak by³o odnotowane w policyjnych 
pismach niemieckich. I ja takim by³em, za- z³apany przez S³owa- przez ¿andarmeriê 
S³owaków. Ludnoœæ by³a bardzo przychylna, natomiast ¿andarmeria, no, by³a wredna. 
Oddali nas w Niemce- eh- Niemcom. 

 
Q: To- to znaczy najpierw- 
 
A: I to by³o w Muszynie- 
 
Q: najpierw Wêgrzy oddali was S³owakom, i S³owacy- 
 
A: S³owakom, na terenie S³owacji. Próbowaliœmy siê przedrzeæ jeszcze drugi raz na teren 

Wêgier, w innym miejscu, omijaj¹c ju¿ tym razem gr- eh- graniczne s³u¿by wêgierskie, 
wiedz¹c, ¿e gdy bêdziemy w g³êbi kraju, gdzieœ w okolicy Budapesztu, tam by³o szereg 
obozów jenieckich polskich, do których Niemcy nie- nie-, na które Niemcy jeszcze nie 
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mieli wp³ywu i gdzie Wêgrzy jeszcze pertraktowali równoczeœnie z Niemcami, jak i z 
Anglikami. I stamt¹d by³a szansa dalej przedostania siê na- na zachód. Albo, ale ju¿ w 
tym wypadku przez Jugos³awiê, nawet jeszcze przez W³ochy te¿ to siê zdarza³o i do- do- 
do- poprzez Hiszpaniê, a tam potem mo¿e do Anglii. Ale po drodze mieliœmy nadziejê, 
¿e- ¿e ktoœ nas spo¿ytkuje du¿o wczeœniej. No i wpadliœmy drugi raz, to by³o, szliœmy 
pod- pod pr¹d œniegu, zawieja, wydawa³o siê, ¿e siê zagubimy wœród nocy, ¿e-, a jednak 
przecie¿ to by³y niekontrolowane góry Tatry, eeh- gdzie mo¿na by³o i- i- i- i spotkaæ i- i- 
i wilki i- i- i- i by³o to niebezpieczne znaleŸæ siê w nocy zupe³nie w takiej dziczy. No i 
my to wszystko mieli ju¿ za sob¹, ale tu zaaresztowani, skuci, pierwsze wra¿enie, skute 
rêce, powi¹zani we dwójkê, cz³owiek czu³ siê jak by ptakowi zwi¹zano skrzyd³a. I 
wprowadzeniœmy byli do Muszyny, wiêzienia, przes³uchania. T³umaczem by³ 
Ukrainiec, oczywiœcie cz³owiek, w którym by³ konflikt i nienawiœæ Ukraiñców do 
Polaków. I wobec tego, te wszystkie zeznania mog³y byæ przekazane tak jak on s- to 
sobie wyobra¿a³. To wszystko musia³o siê póŸniej podpisywaæ, by³y niezgodnoœci 
miêdzy mn¹ a koleg¹. Baliœmy baty przes³uchañ, baliœmy siê na Gestapo bardzo, to 
by³o, wydawa³o siê, ¿e lepiej bez wyroku byæ skazanym, ni¿ byæ torturowanym, a 
dopiero potem i tak siê czêsto skoñczy³o to wyrokiem œmierci. No musieliœmy to 
odbyæ. Odbyliœmy to, nie wyznaj¹c losów, jakie-. Nikt o nas nie wiedzia³, ¿adnego 
kontaktu z domem, ¿adnej pomocy ani zdawania sprawa (sic). Poza organizacj¹, ja 
jeszcze dr¿a³em o to, aby ukryæ, ¿eby nie doprowadzaæ, dziwo to, w przes³uchaniach do 
tego, ¿e ja uprawia³em sabota¿, bo za to w ogóle nie- nie trzeba by³oby ¿adnego ju¿ dalej 
procesu, zz- przes³uchañ prowadziæ. Dosta³bym kulê w ³eb. No i tak siê dosta³em do 
Nowego S¹cza, inne wiêzienie, które by³o wprost pod kontrol¹, pod ostrym rygorem, pod 
ostr¹ kontrol¹ samego SS. Potem wiêzienie Tarnów, które znowu¿ inaczej, pokazuje 
œwiat, bo tam spad³em z wagi a¿ do czterdziestu kilogramów. G³ód, gdzie oddanie 
moczu os³abia³o na tyle, ¿e cz³owiek siê wywraca³, gdzie, no by³o odwodnione, to by³ 
organizm, gdzie pluskwy na nas polowa³y i eh- i- i- i- i- i ca³e resztki tej cennej naszej 
krwi, gdzie chodzi³y po nas, niemal oficjalnie jakby spacerowa³y, bo byliœmy nie 
sprawni, nie- nie mogliœmy sobie z tym problemem poradziæ. Gdzie z jednego pisuaru 
przecie¿ eh- czerpa³o wodê i pi³o tê wodê ohydn¹ dwadzieœcia kilka osób, bo cela by³a 
tak oh- wielka. I czekaliœmy na ten wyrok, gdzie nas zawioz¹? I sta³o siê to 
dwudziestego pi¹tego lipca czterdziestego pierwszego roku, zostaliœmy poci¹gami 
towarowymi odwiezieni w to takie ledwo tam dochodz¹ce nas sygna³ami, opiniami, eeh- 
jakaœ legend¹ owijane miejsce, które nazywano eh- Auschwitz. Tego nie kojarzy³em, czy 
to by³o miasteczko Oœwiêcim, czy nie. Auschwitz, Auschwitz, jak to, gdzie to jest, nie 
wszyscy wiedzieli, ale by³o coœ powiedzianego, ¿e jest to coœ, co wyj¹tkowego i 
wyj¹tkowo trudnego. Ale w tym wiêzieniu, kiedy umieraliœmy z g³odu, uwa¿a³em, ¿e 
w³aœciwie to ostateczne rozwi¹zanie (ironiczny chichot) mojej kwestii ¿ycia powinno 
nast¹piæ. Lepiej niech to ju¿ siê stanie, ni¿ ¿eby to dalej trwa³o. Ale przeznaczenie mówi 
inaczej. Zostaliœmy, zostaliœmy wraz z Olkiem Naganowskim, z tym moim koleg¹ tej 
ucieczki, przetransportowani do Oœwiêcimia, wy³adowani, skopani, wœród krzyku, w 
grupie siedemdziesiêciu kilku osób, eh- wyrzuceni na teren, na teren tak zwanego 
„Bauhofu”, czyli miejsca, miejsca eh- gromadzenia materia³ów budowlanych. Obóz siê 
dopiero rozwija³. Dostajê numer osiemnaœcie tysiêcy siedemset dwadzieœcia dziewiêæ - 
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potem ca³a legenda wokó³ tego numeru powsta³a - i na kwarantannê hebkany (ph). To co 
widzia³em na pierwszy rzut oka potwierdzi³o: „Tak, to jest ju¿ koniec”, bo jeszcze przy 
tym braku si³, eh- przy tym zapluskwieniu i brudzie, we jakim siê ju¿ cz³owiek 
znajdowa³, przy tej um- odw- odwodnionym organizmie, przy tej obojêtnoœci ju¿ na 
rzeczy, wydaje mi siê, ¿e by³em w jakimœ ju¿ stanie bliskim niezale¿noœci, w jakimœ 
stanie nirwany, gdzie przenika³y siê rzeczy realne i nierealne. I tu, ja jeszcze jestem 
zaprzêgniêty jak zwierzê do dŸwigania taczek z cementem, do wo¿enia tego budowania, 
budowania bloków wiêzienia dla siebie samego. Obóz powstawa³ (oddycha ciê¿ko). 
Pracowa³em w komando Neubau (ph), gdzieœ tu¿ obok przy budowaniu bloku 
piêtnastego podcieka³a woda ze so³y (ph), gdzie tu¿ obok pracowa³o najstraszniejsze z 
komand jakie mog³o byæ w Oœwiêcimiu, mianowicie karna kompania. Tam wszystko 
by³o biegiem wykonywane, jeszcze wiêkszy rygor. Tam by³a z dnia na dzieñ mordownia 
dos³ownie. Od rana do po³udnia le¿a³y ju¿ trupy ludzi, którzy nie mogli tego wysi³ku 
wytrzymaæ. Od po³udnia ku wieczorowi by³o bardzo podobnie. Wówczas ta karna 
kompania mieœci³a siê na tak zwanym „bloku œmierci”, na bloku jedenastym w 
Oœwiêcimiu. Pytanie: jak d³ugo bêdê siedzia³, pytanie: co siê ze mn¹ stanie - ju¿ 
przesta³o drêczyæ. Wiedzia³em, ¿e tu jest koniec, ¿e nie tylko numerem sta³em siê, ale, 
¿e w ogóle jestem nikim, ja ju¿ nie egzystujê, ja nie reagujê. To by³ ten muzu³mañski 
stan, tak siê to nazywa³o, to by³o ta na- najni¿sza, jak gdyby, kategoria wiêŸnia, który 
ju¿ nie broni siê sam i je¿eli sk¹dœ nie przyjdzie jakaœ pomoc, to zdechnie. I mia³em z 
tej ³apanki rzeszowskiej z mojego gimnazjum kolegów, którzy pierwszym transportem 
byli do obozu do Oœwiêcimia przewiezieni. Pamiêtam, mój starszy kolega z gimnazjum, 
którego rodziny zna³y siê, Zdebik Janek (ph), mo¿e mi pomóc. Pracowa³ w SS-kantynie 
jako sprz¹tacz i zawsze znalaz³ okruch czegoœ, albo tytoniu w popielniczce w 
niedopa³kach, albo coœ niedojedzonego na talerzu. I wtedy odstêpowa³ mi tê zupê w 
obozie która by³a. Wiêc to by³o jak gdyby prolongata, to by³o dŸwiganie mnie trochê i w 
górê. Drugich z kolegów, widz¹c moje opuchniête nogi, flegmonê, poranione nogi od 
drewniaków i od pracy w cemencie na budowie, gdzie nie by³o przecie¿ ¿adnej opieki 
lekarskiej, ani banda¿y, ani papieru, gdzie nie by³o nawet paska do przytrzymania spodni, 
a spodnie spadaj¹, cz³owiek jest wychudzony, gdzie musisz pilnowaæ czapki, marynarki, 
butów, bo ciê kontrolowano, gdzie to jest w tej- w tej ca³ej eh- bezradnoœci i 
nieporadnoœci w³asnej, cz³owiek siê trudno móg³ jakoœ przy ¿yciu utrzymaæ. Przysz³y 
te ba- te banda¿e przysz³y, przysz³y, ¿e Edek Pyœ (ph) pracowa³ znowu¿ te¿ jako 
sprz¹tacz, bo by³a to m³odzie¿, która trochê z- eh- w Galicji umia³a po niemiecku, co 
by³o bardzo tutaj istotne. Rozumieli, mogli rozumieæ, co co- co- co im nakazywano po 
niemiecku. I- i wobec tego dosta³em jakiœ banda¿, który tylko mog³em wykorzystywaæ 
na noc, gdy nikt nie widzia³. Za dnia musia³em chowaæ, bowiem przecie¿ to by³o coœ 
ukradzionego, eh- to by³o coœ strasznego. I wydaje mi siê, ¿e takie- istnia³o takie 
podziemie wewn¹trz obozu, pomocy sobie gdzieœ wzajemnej. Wtedy jeszcze nie by³o 
tych transportów, pojedynczo, nie by³o tych wielkich transportów ¿ydowskich, bo ja 
mówiê o roku czterdziestym pierwszym, eh- mówiê o czterdziestym drugim do wiosny - i 
jesieni¹ czterdziestego pierwszego roku, wsypuj¹ i odgradzaj¹, pomniejszaj¹ nasz obóz 
eeh- drutami, pomniejszaj¹ i wprowadzaj¹ ponad czternaœcie tysiêcy wiêŸniów eeh- 
rosyjskich, ¿o³nierzy do koncentracyjnego obozu, nie do obozu jeñców wojennych, tylko 
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do obozu koncentracyjnego. I oni maj¹ za zadanie i pracuj¹ przy budowie Brzezinki. Zima 
jest bardzo ostra czterdziesty pierwszy na czterdziesty drugi rok. Oni s¹ w warunkach, 
mo¿na by³oby powiedzieæ, jeszcze tragiczniejszych, dlatego, ¿e obóz nie by³ 
przygotowany na przyjêcie tak gru- naraz tak wielkiej liczby ludzi. No to aby to 
pomieœciæ, no to trzeba siê ich pozbyæ, wobec tego padali jak muchy przy pracy z 
warunków, eh- z braku wy¿ywienia i z wy- warunków sanitarnych, no i z zimna i mrozu. 
Wybudowali natomiast coœ okropnego, ale przecie¿ by³o zaprogramowane. Wybudowali 
baraki i wybudowali obóz Birkenau - Brzezinkê. Zosta³o ich gdzieœ wiosn¹ w marcu, 
koniec lutego ju¿ tylko kilkaset osób, a do koñca pewnie przetrwa³o kilkadziesi¹t, je¿eli 
dobrze wiem, czy pamiêtam. I komando Neubau (ph) koñczy pracê w jednym budynku, 
rozpoczyna drugi. I to co te¿ by³o eh- w tej pracy naszej szczêœciem, a te¿ szczêœciem 
dziêki jednemu, jedynemu znanemu Niemcowi, nota bene z zielonym winklem, Otto 
Diesel (ph) siê nazywa³, który przydziela³ pracê. Je¿eli w jakiœ sposób mia³ on szansê na 
zobaczenie, kto w jakich komandach pracuje - zreszt¹ dochodzi³y go pewne meldunki, ¿e 
pewne komando wyczerpuje szybciej ludzi, no to chodzi³o o to, ¿eby jednak praca dalej 
sz³a. Podmienia³. I powiedzmy, ¿e znowu to by³o dla mnie jakieœ inne troszkê takie 
kopniêcie w górê, ¿e znalaz³em pracê pod dachem, w³aœnie w zimie, tam, gdzie ubytek 
si³ i ciep³a w zimie jest najbardziej istotny, gdzie nie sypie œnieg ani deszcz w oczy, 
kiedy moje- moje ubranie eeh- drelich, p³aszczy nie by³o, skarpet nie by³o, eh- kiedy 
moje ubranie, które stanowi³o równie¿ poduszkê pod g³owê na noc, eh- to ubranie nie 
by³o mokre - jak by³o mokre z wieczora, zostawa³o mokre rano, w tym siê chodzi³o i 
spa³o. I to by³o oczywiœcie mordowni¹ równie¿, wiêc myœlê, ¿e o tym ¿yciu i tej, jak 
mogli sobie wiêŸniowie siê ratowaæ i pomagaæ, no to tak tylko nadmieni³em, tych 
wypadków by³o eh- du¿o, du¿o wiêcej. I przychodzi wiosna, anga¿ujê siê znowu po tych, 
nied³ugim pobycie u krawców, bo sam nie umia³em, nie umia³em szyæ, to mnie znowu 
ktoœ nauczy³, obrêbia³em tylko dziurki, tak, przy guzikach, z kolei ktoœ inny za mnie 
robi³ tê bardziej fachow¹ robotê. Tak, ¿e- ¿e dziêki temu, jakoœ tam przetrwa³em. I 
zawsze z ty³u sta³ za mn¹ ten mój przyjaciel Janek Zdebik, który dawa³ mi garstkê 
wygrzeban¹ z popielniczek niedopa³ków, garstkê tytoniu, albo czasem miskê zupy, albo 
znowu¿ te banda¿e, gdzieœ z jak¹œ ju¿ nienajœwie¿sz¹ maœci¹ po jakimœ chorym SS-
manie i owija³em nogi, dziêki temu siê trochê zdezynfekowa³y te rany. Przetrwa³em do 
wiosny czterdziestego um- drugiego roku nie pal¹c, nie jedz¹c, nie pij¹c, a ¿y³em w tej 
ca³ej pracy. Paradoks - jak to jest mo¿liwe? Sam nie wiem do dnia dzisiejszego, ale jak 
wspominam, pewnie dziêki tej doraŸnej jednej zupie, pewnie dziêki tek garstce tytoniu, 
które to ja mog³em by³ zamieniæ na kawa³ek chleba u innego wiêŸnia. On wola³ umrzeæ 
z papierosem w ustach, ni¿ z kromk¹ chleba ¿yæ. I takie drastyczne takie krañcowe 
sytuacje by³y na porz¹dku dziennym. Pojedynczo, oczywiœcie byli i ¯ydzi, pojedynczo 
byli te¿ i ksiê¿a, pojedynczo byli i eh- badacze pisma œwiêtego. Szli wprost do karnej 
kompanii. Czyli jak wita³ nas Frycz (ph) - Lagerfuhrer. w czterdziestym pierwszym roku, 
wita³ nas s³owami: „¯ydzi i ksiê¿a ¿yj¹ dwa tygodnie, reszta trzy miesi¹ce. Nie 
przyjechaliœcie do sanatorium. Rozejœæ siê. Do roboty”. Powiedzmy, ¿e to w skrócie 
mówiê o tym tak zwanym „krótkim przywitaniu” - „¿ebyœcie nie mieli nadziei, ¿e tu jest 
wyjœcie”. A kapowie mówili „o wyjœcie, owszem jest, przecie¿ patrz siê, tu jest to, ten 
komin, ten bia³y dym. To jest te¿ ty jutro. Tam siê odchodzi”. Dym by³ piêkny jak po 
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œmierci Abla - bia³y, prosty, strzela³ w niebo, leniwie snu³ siê nad naszymi g³owami. To 
znaczy³o, ¿e to s¹ palone zw³oki wiêŸniów - wiêŸniów chudych, bez t³uszczu, bo jednak 
ci, którzy wprost przywiezieni byliby z zewn¹trz i mieli jeszcze jakaœ wagê i troszeczkê 
w organizmie t³uszczu - dym by³by czarny, jak potem siê okaza³o, pe³nymi k³êbami 
bucha³ z dymów nad Birkenau. I tak to trwa³o do pierwszej mojej wpadki za 
konspiracyjn¹ znowu¿ dzia³alnoœæ w obozie. Ja nie przeceniam tego, to nie jest ¿adna 
naopowieœæ bohatera, bohaterli- bohaterowie nie ¿yj¹. Konspirowali byli, to byli 
wojskowi, byli to ludzie starsi, powa¿niejsi. Eh- ja by³em za m³ody i mo¿e wiêcej 
fantazji ni¿ rozs¹dku posiada³em. I - ale pracuj¹c przy rolwadze jako koñ poci¹gowy, 
przemyca³em do obozu kobiecego rzeczy, które mi darowali inni wiêŸniowie sk¹d - z 
jakiœ przypadkowych tam eh- mówi³o siê „zorganizowane” dodatkowo bielizny, gdzie 
mog³o coœ byæ cieplejszego dla kobiet, które mieszka³y przecie¿ w tak samo z³ych 
warunkach, a w sanitarnych - co bardzo by³o wa¿ne - mo¿e jeszcze gorsze. I wobec tego 
przemyca³em bieliznê i korespondencjê od braci, sióstr, mê¿ów, do obozu eh- w 
Brzezince. Nast¹pi³a rewizja w kobiecym baraku, odkryto, ¿e coœ tam nie jest eh- w 
porz¹dku, ¿e s¹ jakieœ kontakty, ktoœ musi coœ dostarczaæ, sk¹dœ tutaj te nowe rzeczy 
siê wziê³y. Wy³apano jakie anonimowe kartki czy listy, to ró¿ne korespondencje, 
wa¿nych rzeczy politycznych ju¿ nie by³o, bo ci, którzy byli w obozie, w³aœciwie 
wszystko siê za nimi ju¿ zamknê³o, nie mia³o to wiêkszego znaczenia dla oddzia³u 
politycznego, który by³ równie¿ czujny na to, co z obozu wychodzi, a nie co do obozu ju¿ 
wp³ywa. No i tak wpad³em pierwszy raz na blok œmierci do bunkra. Tutaj z³apa³em 
wesz, siê tak mówi w naszym jêzyku, z³apa³ wesz , no, i zaraz po kilku dniach, tych 
kilkunastu dniach roœnie temperatura, jest epidemia tyfusu. Z tym ju¿ tyfusem zostajê 
przetransportowany do Brzezinki - jak mówiê, jest to zima, pocz¹tek czterdziestego 
trzeciego roku - do karnej kompanii. Jeszcze kobiecy obóz tam nie by³ eh- przeniesiony, i 
w tych nie barakach drewnianych a w tych murowanych barakoblokach eeh- chodzi³em 
do na- jednego z najciê¿szych komand w karnej kompanii. Wiêc, mówiê, ju¿ ni¿ej nie 
mo¿na, a- a jednak jeszcze wegetuje. Padam przy pracy, szumi mi w g³owie, rozsadza 
mnie, to wysoka temperatura, si³y opadaj¹, walê siê z nóg. I teraz albo miê dobij¹ 
³opatami, albo miê zawlok¹ na rewir, albo wioz¹ w taczkach. No wiêc jednak boj¹c siê 
takiego, który- któremu by innych zaraziæ, a nie chcia³ ten kapo miê zabiæ, czy jak 
wiêŸniowie zatem odtransportowali mnie, wspierany przez nich, znalaz³em siê potem na 
rewirze. Oczywiœcie z oznakami tyfusu plamistego. I to mnie uratowa³o, ta choroba, 
paradoks znowu¿, uratowa³a mnie, ¿e przetrwa³em i- i ¿yjê. Bo przy pracy, szlag by miê 
by³ trafi³ w karnej kompanii. Wyszed³em z tego o nowych si³ach. Szuka³em równowagi 
zupe³nie jak noworodek, który w ogóle nie umie chodziæ, ss- s³aby, nieprzytomny, w 
miêdzyczasie wspomagany przez przyjaciela, kolegê innego, Wieœka Kielara (ph), 
Waldemara Nowakowskiego z Warszawy, którzy byli na rewirze te¿ sprz¹taczami i 
gdzieœ podczas tyfusu donosili mi, dawali jak¹œ szklankê nawet nie wody, tylko 
czegoœ, co siê nazywa³o herbat¹ - wygl¹da³o jak mocz - tylko tak. I przetrwa³em - 
przesunêli miê podczas wybiórki do gazu, bo wybierali tak¿e do gazu ludzi chorych w 
tych ciê¿szych stanach, mog³o miê to i spotkaæ. Przesunêli mnie z baraku w Brzezince, z 
baraku szeœæ na siedem, to by³y dwa s¹siaduj¹ce baraki szpitalne. I na zmianê 
podje¿d¿ali ciê¿arówkami Niemcy pod barak szeœæ, albo pod barak siedem. To by³o dla 
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tych pielêgniarzy, dla tych, którzy czyœcili lub stanowi³y obs³ugê w baraku wiadomym. I 
miê przenosili albo na siódmy, albo na szósty, tak siê dwa razy zdarzy³o, ja 
przychodzi³em i- i- i jest wokó³ mnie pustka, znaczy by³o pusto. W kocu przenieœli, 
wziêli za cztery rogi i przeniesili (sic) miê, bo to by³o blisko jedno drugiego. By³y te 
baraki zreszt¹ ze sob¹ równie¿ eh- równie¿ tym po³¹czone eh- murem izolan- izolowane 
by³y. I dosta³em siê znowu¿. Mówiê to- to jednak w do³ku i z do³ka - w do³- w do³ek i z 
do³ka. I dostajê siê, dostajê siê do -  jako sprz¹taj¹cy - do kantyny SS-mañskiej. Raz, ¿e 
pod dach. Dwa, ju¿ teraz ja zbieram te garstki, kipy, niedopa³ki po- po ¿o³nierzach, po 
Niemcach. Myjê to, sprz¹tam. Kufle sprz¹tam w baraku. I czasami zdarza siê, ¿e jakieœ- 
jakieœ resztki, no, naj- najbardziej skromnego jedzenia, no mogê wybraæ, chocia¿by ze 
œmietnika. To nie by³o ani nic wstydliwego. Wa¿ne jest ¿eby- ¿eby tylko by³o co 
zebraæ. By³o obojêtne w jakim to jest stanie, to nie by³o, eh- mo¿e jest to konkretnie, no, 
g³ód w sytuacji tej, ale przecie¿ praca pod dachem i przecie¿ lepsza ni¿ przy innych 
komandach. I tak roœnie myœl, roœnie ryzyko ucieczki. ¯e lepiej uciekaæ, mamy szansê 
jedn¹ na dziesiêæ. Ale koniec, przestaæ byæ tutaj. To nie ma sensu. Wydawa³o mi siê, ¿e 
ju¿ dawno powinienem skoñczyæ i- i by³o coœ nawet, jak gdyby z ¿yczenia 
samobójczego. Przybli¿yæ œmieræ. Niech siê stanie wreszcie to co siê ma staæ. Je¿eli 
jest tu tylko wyjœcie, nie ma wyjœcia, no to niech to bêdzie jutro, pojutrze, a nie znowu 
po torturach. Dosyæ. Organizowana we trójkê ucieczka dochodzi do skutku 
osiemnastego sierpnia tysi¹c dziewiêæset czterdziestego trzeciego roku. Pauza 

 
Q: (English) __________ I don’t hear him, ok? Okay, so we continue. Ok. Ok, tape is 

rolling. And you can begin anytime. 
 
A: A tak jest lepiej. __________ lepiej. Dalej. tak? Tak, wiêc, w kantynie pracowa³o nas 

trzech: Edek Kiczmachowski (ph), Edek Salwa (ph) i Józek Szajna. I w którymœ 
momencie, 

 
Q: (English) Oh, I’m sorry, I have to interrupt you. __________ the air conditioning 

__________. Ok. __________. 
 
Q: __________. Jeszcze klimatyzacja chodzi. __________. 
 
A: A, wiesz tam dalej ja nie opowiadam, jak __________. 
 
Q: Przepraszam - ale przepraszam. Prawdopodobnie by³o lepiej o wiele jak byœ z powrotem 

wróci³ i tu jeszcze raz to powtórzy³, przepraszam. __________. 
 
A: Ja tu wrócê, wrócê, tak, tak. 
 
Q: Dobra? 
 
A: Tylko mówiê, ¿e wczeœniej, widzisz, te¿ akapit jak wprowadzono ludzi do gazu, kto 

obs³ugiwa³ i tak dalej, przecie¿ mam to, ja to mam- 
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Q: To trzeba to zwróciæ to do tego, __________, póŸniej. 
 
A: Nie, nie teraz, nie, tylko ¿e kiedyœ, f- ¿eby nie wytr¹ciæ tego. 
 
Q: (English) Anytime. Ok. Joan? Could you, could you make also a note that ah- he 

remembers now that when people were ah- led ro the gas chambers, ah- he remembers 
who was working with that and this. So ah- later on when we have all those additional 
things, we should ask about this again, ok? Ok. Ok. 

 
A: Wiêc kiedy siê po chorobie tyfusu poczu³em trochê silniejszy, a pracowa³o nas w 

kantynie trzech: Edek Kiczmachowski ph, Edek Salwa (ph) i ja, Józef Szajna, 
myœleliœmy o ucieczce. Stacja by³a bardzo napiêta. Lato czterdziestego trzeciego roku. 
Dzieñ i noc przychodzi³y transporty do gazu. Wy³adowywano je na starej rampie jeszcze, 
nie w pobli¿u krematoriów, jak to póŸniej siê stawa³o. Dymy zasiewa³y, zalega³y 
wieczorami ca³y obóz. Smród palonych cia³ i miêsa i- i- i koœci by³ przeogromny - 
s³odkim zapachem, wdziera³ siê do gard³a, piek³ w oczy. Zdawaliœmy sobie sprawê w 
jakim piekle, w jakiej tragedii siê znajdujemy. Ten dym czarny, ten dym k³êbiasty, gesty, 
niemal z ogniem ponad kominy wychodz¹cy, uœwiadamia³ nam tragediê, która wokó³ 
nas siê toczy, w której my jesteœmy te¿ uczestnikami, no tylko mo¿e przeznaczonymi na 
jutro, Ucieczka - to jest pomys³, aby wreszcie, mo¿e bez szans, jak powiedzia³em, jedna 
na dziesiêciu siê udaje. I- ale je¿eli siê uda nawet jednemu z nas, no to bêdzie ju¿ to ten 
œwiadek, który powie œwiat co, co siê tu dzieje. I osiemnastego sierpnia zebraliœmy siê 
w pewnym miejscu, by³ to barak do mycia, k¹pieli i prania dla SS-manów, przy którym 
by³a piwnica na wêgiel i koks - tam zagrzebaliœmy siê, odgrodzili od reszty pomieszczeñ 
i próbowaliœmy przeczekaæ trzy dni, trzy noce, a¿ z- zwin¹, zlikwiduj¹ wielk¹ 
postenkette (ph), to znaczy ten ³añcuch, poza który nie mo¿na siê by³o wydostaæ, i pech, 
bo tu s¹ opisy doœæ rzetelne moje w innych pamiêtnikach - SS-man, który by³, nie by³ 
wtajemniczony w to, ale by³ kupiony, i w przypadku, gdyby nas zdradzi³, myœmy mogli 
go zdradziæ, ¿e bra³ jakieœ pieni¹dze, jakieœ resztki po¿ydowskie, które Sonderkomando 
(ph) wnosi³o do obozu, also ktoœ z Kanady przynosi³. A myœmy siê przed ucieczk¹ na 
to, jak gdyby uzbrajali i musieliœmy jego mieæ przekupionego, nie anga¿uj¹c go, nie 
maj¹c zaufania oczywiœcie do nikogo, eh- nie zdradzaj¹c co za tym siê kryje. I ten Hans, 
SS-man spod Hamburga, bra³ to chêtnie. Nie wiedzia³ dlaczego i po co. A nam chodzi³o 
o to, ¿e je¿eli my siê schowamy u niego tam, bo on obs³ugiwa³ w³aœnie barak, tê- tê 
umywalniê, bo do niego by³o wejœcie przez tê piwniczkê, ¿e w tym pomieszczeniu SS-
mana nie bêd¹ szukali, ¿e mo¿e przyjdzie kontrola, ale, ale ma³o to prawdopodobne, ¿eby 
szukano w pokoju SS-mana wiêŸniów. To nie by³ pokój, tylko piwniczka przy jego 
mieszkaniu w tym baraku, tym- w tym baraku-umywalni. I dowiadujemy siê, ¿e jego ju¿ 
z dziœ na jutro przenosz¹ do Neugan (ph), to wynika z tego, ¿e kiedy poszukiwano 
jednak wpad³o- wpadli, po syrenie, który sygna³ prze¿yliœmy jak alarm, jak wyrok 
œmierci na nas. Od tego momentu, ju¿ nas nic nie ratuje. Je¿eli zostaniemy z³apani, jest 
to wyrok. Syrena zawy³a, wiêŸniowie uciekli, poszukuje siê ich, i psami, i ludŸmi, i 
wiêŸniami i SS-manami. A uciekliœmy ju¿ rano, dlatego, ¿e nie by³o mo¿liwoœci 
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chowania siê, organizowania tego pod wieczór, co by³oby korzystniejsze, bo wczeœniej 
zapada noc. I ca³y dzieñ by³o poszukiwanie wokó³ nas i myœmy siê od czegoœ tam 
dowiadywali, coœ pods³yszeli, co siê wokó³ nas dzieje i dowiedzieliœmy siê, ¿e Hans 
jest oddelegowany do obozu pod Hamburg pod Neugane (ph), bo ma rodzinê, bo tam 
dom jego zosta³ zbombardowany i ¿eby mu by³o bli¿ej do domu, to go przeniesiono do 
innego obozu, Neugane (ph), koncentracyjnego. Czyli zabra³ to co od nas mia³, nie 
mieliœmy nikogo, kto by nas ewentualnie eeh- ewentualnie nie zdradzi³. I ju¿ od 
nastêpnego dnia mia³ przyjœæ nowy SS-man, nie wiadomo kto. Nie trudno zgadn¹æ, ¿e 
ledwo ma³e poruszenie, obsypanie siê z tej zas³ony wêgla, w której- w którym byliœmy 
przygarniêci, obsuniêcie siê jakiegokolwiek kamyka mo¿e tego cz³owieka nowego 
zbudziæ podejrzenie. Bo Hans na noc wychodzi³ do swojej dziewczyny, nie mieszka³ w 
tym baraku. By³a to dla nas szansa, ¿eby jakoœ siê rozluŸniæ siê i w tej piwnicy, jak 
mówiê, gdzie nie by³o wiêcej miejsce, jak tylko w kucki na siedzenie jednego drugiego i 
trzeciego wiêŸnia, eh- bez powietrza w tym pyle wêgla, bo to przecie¿ tak wygl¹da³o. 
Gdy on wychodzi³ z baraku, mogliœmy jakieœ szczelinami braæ oddechy g³êbsze. reszta 
by³a, jak bym powiedzia³, zamurowywaniem siebie samego w przestrzeni, z której 
wyjœcia nie ma. Hansa- Hans wyje¿d¿a, miejsce jest spalone, trzeba je noc¹ wieczór 
opuœciæ przed przyjœciem nastêpnego SS-mana, znaleŸæ scho- skrytkê schowania 
gdzieœ indziej, gdziekolwiek indziej, bezpiecznie na nastêpne dwa dni. Bo po trzech 
dniach, jak siê wiêŸnia nie znalaz³o, to zwijano ten ³añcuch, eh- strze¿onych eh- 
strze¿on- ³añcuch eh- SS-manów, którzy strzegli eh- terenu. Wyszliœmy, jak mówiê, 
sierpieñ, by³o po deszczu, niestety zaczê³o siê przejaœniaæ, ksiê¿yc by³ wiêkszy, a nie 
mogliœmy odczekiwaæ, a¿ bêdzie zupe³na ciemnia, wobec tego wkopaliœmy siê w kopki 
zbo¿a skoszonego, mokrego, w które wiedzieliœmy, ¿e jeszcze dwa dni to bêdzie sta³o, 
nim za³aduj¹, zapakuj¹ na samochody i odwioz¹. By³o to od strony obozu kobiecego, w 
kierunku Wis³y. Tam w moczary mieliœmy siê zakopaæ i mieliœmy zreszt¹ punkt 
wytyczony, o okreœlonym czasie, o okreœlonej godzinie i miejscu, gdzie nas mia³ 
odebraæ pracownik cywilny, który w obozie jako fachowiec, monter czy elektryk eeh- do 
pra- pracowa³ w obozie, i on nale¿a³ do organizacji i mia³ nas wyprowadziæ do 
partyzantki w góry tam ko³o Szczyrku, tam gdzieœ w Beskidy Œl¹skie. I zakopaliœmy 
siê w to, w te mendle, w te kopki s³omy, nie wiem jak, ka¿dy w inne, no, tak¹ kopkê 
s³omy. Przeciekamy do rana, jesteœmy bardzo ju¿ znu¿eni, bo to jest gdzieœ nad samym 
ranem. A wczeœnie jeszcze nasz¹ drogê opóŸnia³o to, ¿e widzieliœmy wielki, wielki 
pochód, coœ co mo¿na by by³o nazwaæ ostatecznym s¹dem ludzi wy³adowanych z 
rampy, selekcjonowanych, przygotowywanych do transportu - i pierwszego, i transportu 
samochodami do gazu. Pojedyncze tylko g³osy, rozkazy by³y wydawane, starsi jad¹, 
m³odsi id¹. Oczywiœcie w tej ca³ej uprzejmoœci, pomagaj¹c sobie, ¯ydzi (ironiczny 
chichot) pierwszych swoich rodziców w³adowali w samochody - oni byli pierwsi w 
kolejce. Je¿eli tych ju¿ samochodów nie starcza³o, ta kolumna powoli przesuwa³a siê, a 
by³o to, trudno mi obliczyæ, noc, œwiat³o tylko w pewnych miejscach by³o, eh- eh- 
rozjaœnia³o tê grupê ludzi, nie wiem, by³o ich kilkaset, tysi¹c. To opóŸnia³o z kolej nasz¹ 
ucieczkê, to stanê³o nam na przeszkodzie bardzo. Nie mogliœmy przejœæ na drug¹ stronê 
szosy, bo tu w³aœnie by³a ta rampa do selekcjonowania. I potem, oczywiœcie, 
przeszliœmy, a ten obraz, gdzie oni w tê mg³ê ko³o drugiej, trzeciej w nocy nad ranem, 
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mg³a nad Birkenau zagêszcza³a siê, by³a jak bia³e mleko, nie widaæ by³o postaci nawet 
niepe³nej, je¿eli pe³na postaæ, to bez ziemi. Byli jak gdyby w powietrzu - prowadzeni, 
otoczenie by³o wygubione, i jak pamiêtam dzisiaj, w œwietle reflektorów 
samochodowych, samochodowym œwiat³em reflektorami oœwietlani byli- by³ ten 
transport, szli ludzie czarni, ciemni, bez koloru, obraz czarno-bia³y. Odchodzili w tê 
nicoœæ, gdzieœ siê gubili dalej. By³o to przera¿aj¹ce, i tak powa¿ne, i takie, o dziwo, jak 
powiem, fascynuj¹ce, ¿e rozstrzyga siê tutaj ten s¹d ostateczny, ¿e mo¿e, ¿e mo¿e w takim 
obrazie przecie¿ my wszyscy bêdziemy odchodzili, eh- przymiarka ¿yj¹cych wiêŸniów 
by³a bardzo podobna eh- do wszystkich, ¿e, ¿e przecie¿ rozwi¹zania, wyjœcia nie ma, 
wyjœcie jest przez krematorium, przez komin, siê to mówi³o. Dlatego wszystko, co 
widzia³eœ, wszystko, co prze¿ywa³eœ, odnosi³eœ do siebie równie¿. Je¿eli nie widzia³eœ 
swojej twarzy przez lata w lusterku, ani w jakiejœ spokojnej wodzie, nie wiedzia³eœ jak 
wygl¹dasz. Swoj¹ twarz odnajdywa³eœ w drugim wiêŸniu. Wpatrywa³eœ siê - je¿eli 
widzia³o siê, ¿e on ginie, umiera, ¿e z nim jest Ÿle, to tak jak gdybyœ to samo odnosi³, 
widzia³ w tobie i- i tu by³a ta jakaœ symbioza ¿yj¹cych z tymi odchodz¹cymi. Tutaj by³a 
ta symbioza, któr¹ nazwa³bym tragiczn¹ komun¹ wiêŸniarsk¹. Nie by³o ju¿ podzia³ów, 
ju¿eœmy siê nie liczyli, kto jakiej narodowoœci by³, jakich przekonañ, jakiego 
wykszta³cenia, m³ody, stary. Byliœmy wszyscy w tym samym jednym piekle i w tym 
samym jednym nakazie - nakazie ¿ycia, nie prze¿ycia, i ta ostatecznoœæ stoj¹ca przed 
nami - no, formowa³a nasze, nasz, nasz¹ mentalnoœæ. Zostaje to jak przyjaŸñ i na 
potem, tak, ¿e byli tylko wiêŸniowie i ten czarny, czy jest  ciemnozielony mundur, z 
cholewy SS-mana. Byli ludzie w drewniakach, albo bosi, ludzie w pasiakach. I ten drugi, 
ten, który gestem swojego ma³ego paluszka decydowa³ o ¿yciu i œmierci masy ludzi. 

 
End of Tape #1 
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Tape #2 
 
A: __________ na chwilê. Jak mówiê, zawsze to pamiêtam dziewczyny, a wszystko inne 

zapominam. ¯artujê sobie. ale tak wolno. 
 
Q: (śmiech) 
 
A: Dobra. I wroćmy, wróćmy wobec tego do- 
 
Q: Jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. (English) Ok, we’re rolling with speed. Anytime you’re 

ready. Ju¿? Gowowy. Yes. We’re ready. Ok. We’re rolling already. Ok. 
 
A: Tak. I chcê wróciæ do tego faktu, kiedy zakopaliœmy siê w mendle, w kopki. Kiedy ju¿ 

ten obraz pchania ¿ywcem ludzi do gazu zatar³a ciemnoœæ, wygas³y reflektory, nast¹pi³a 
cisza i mogliœmy przekroczyæ tê drogê na drug¹ stronê. Jesteœmy w tych kopkach, s¹ 
wygodne, przyjemnie, jest trochê ch³odu, bo w nas jest gor¹co, jesteœmy bardzo 
podnieceni, przera¿eni tym wszystkim co siê wko³o dzieje i wiemy, ¿e- ¿e dla nas nie ma 
ju¿ ¿adnego odwrotu, a co wiêcej, jest œwiadomoœæ, ¿e to co by³o przewidziane, 
przemyœlane, zaplanowane, ta skrytka w pokoju SS-mana, wystarcza³a tylko na kilka 
godzin, a mia³a przecie¿ byæ wszystkim na trzy dni. Wtedy wszystko by³oby inaczej. 
Zmêczeni, zakopani w tych mendlach, jak d³ugo, nie wiem. Nie wiem jak d³ugo tam 
siedzieliœmy. Nagle s³yszê, gdzieœ obok, jakieœ krzyki, rozmowy. I drugie, jakieœ dwie 
takie przygody rozmów, wymiany zdañ. I wreszcie w moim snopku, mój snopek zastaje 
jak gdyby kopniêty. Ja siê wywracam, ten mendel zbo¿a te¿ siê wywraca ze mn¹. Le¿ê na 
gêbie, nade mn¹ stoi SS-man z karabinem. Od- znaleŸli nas. Zmiana warty, która sz³a na 
posterunki skróci³a sobie drogê, sz³a na skróty przez œcierniska i gdzieœ us³yszeli 
szelest, albo Kiczmachowskiego albo Edka Salwê - i wreszcie t¹ drog¹ i mnie równie¿ 
odnaleŸli. Eh- le¿ymy na ziemi, rozkrzy¿owani, powoli kiedy ju¿ œci¹gnê³a wiêksza 
iloœæ SS-manów, bo oddali dwa strza³y. Dwa strza³y, to znaczy³o, ¿e- eh- ¿e jak gdyby 
alarm - „przyjdŸcie” i ten SS-man, który znalaz³ pierwszego i ten SS-man drugi, który 
te¿ szed³ na zmianê z tym pierwszym, odda³ dalej dwa strza³y i zbieg³o siê szeœciu, 
oœmiu mo¿e razem SS-manów, wszyscy z karabinami, no, i teraz ka¿¹ nam powstaæ, 
rêce na g³owê i odprowadzaj¹ nas do obozu. Wiemy, ¿e to jest ju¿ koniec wszystkiego. A 
wiêc, do rana, oczywiœcie polityczny oddzia³, i wieczorem po powrocie z pracy, 
szubienica. Idziemy do obozu, myœli mno¿¹ siê. Jeszcze mo¿e spróbowaæ. Mo¿e lepiej 
teraz poderwaæ siê do ucieczki, i w ucieczce zgin¹æ nawet, ni¿ iœæ i odczekaæ na ten 
wyrok ze spokojem. Ale ktoœ, kto to ma tê szansê, to jest w³aœnie Edek Kiczmachowski, 
jest z prawej strony, czyli od wolnej przestrzeni, jestem ja w œrodku, po lewej stronie 
jest Edek Salwa, no i oczywiœcie, œwiat³a drutów, œwiat³a obozowe po lewej stronie. W 
tê stronê nie mo¿na, w praw¹, tak - i ma on, Edek Kiczmachowski tê szansê, bo jest tym 
jednym z pierwszych. Trzech SS-manów, trzech wiêŸniów, odprowadza nas ten, który 
by³ tym przewodnicz¹cym grupy, to jest Chorwat. Zdaje mi siê, ¿e ci dwaj inni te¿ bo siê 
mogli porozumieæ, chyba, ¿e porozumiewali siê mo¿e po niemiecku, znaliœmy trochê 
niemiecki, ale w³aœciwie byliœmy og³uszeni wydarzeniami, nie zwracaliœmy na to 
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uwagi, myœli nasze pogr¹¿a³y zupe³nie inna sprawa - jak ju¿ to bêdzie wygl¹da³o rano, 
jak to bêdzie, jak nas oddadz¹ w rêce politycznego oddzia³u. Polityczny oddzia³ jest 
odpowiednikiem eh- w³aœnie na wolnoœci jak gdyby Gestapo. Polityczny oddzia³, to jest 
ten, który skazuje, eh- wydaje wyroki œmierci, eh- rozwala ludzi pod œcian¹ œmierci na 
bloku jedenastym i gdzie indziej to samo. Edek Kiczmachowski zrywa siê do ucieczki 
niespodziewanie, czegoœ z tego siê spodziewa³em. Odczu³em, ¿e- ¿e- ¿e 
prawdopodobnie to zrobi, bo taki sam zamiar ja mia³em, tylko, ¿e mniejsze szanse. 
Skoczy³ w prawo przez fosê za jakiœ niedu¿y, na niedużą eh- szopę, eh- zygzakiem jak 
zając, eh- u- ucieka - i gdzieś dalej za pięćdziesiąt metrów, no, już jest tam mgła 
opadająca, znowu go zgubi, oby się zgubił, oby go nie trafili. No, niestety. Jak ich było 
trzech, dwóch zostało, jeden pobiegł za tym jednym. I strzelając, strzelając, jeden, dwa, 
trzy, cztery strzały. Cisza. Oj, to już pewnie źle. To znaczy, jeżeli nie wydał piątego, 
czyli następnego strzału, to znaczy, że ofiara leży, że of- człowiek zabity. Jeszcze padł 
jeden strzał, później spóźniony piąty, tak woła ten SS-man do tych innych. Tam gdzie my 
podeszli, Edek Kiczmachowski leży postrzelony. Leży na skarpie fosy, dren- eh- 
drenowanej eh-, bo teren podmokły, obślizgiwał się, była fosa, przeszkodziła, co się po- 
po deszczu próbował dźwignąć, to się obsuwał do obiegu go ten SS-man i strzelał jak do 
kaczki już wtedy. Chwała Bogu, nie zabił go na miejscu. Myśmy wzięli Edka na 
ramiona, on zbroczony krwią, jak na razie widzimy, że krew płynie z głowy, z rękawa, 
utyka, zmoczone są spodnie i krwią i- i zaciekają coraz bardziej. Edek jest blady, nie ma 
sił, my go z trudem też dźwigamy - i prowadzimy do obozu, naszego odcinka B-2. Przez 
blokfuhrerstubbe (ph) trzeba przejść, musi w nocy SS-man otworzyć tę bramę. Ten, który 
stoi na górze w tej budce, temu się przygląda, skierowuje na nas reflektor, który ma w 
podorędziu i odstawiają nas SS-mani eh- w miejscu na krzesełkach, na taboretach, na 
których rano siada orkiestra obozowa i przygrywa muzykę komandom, które wychodzą 
do pracy. Edek się kładzie, traci przytomność, nie mamy nic, nie mamy jakiej kropli 
wody, nie mamy żadnego naczynia, nie możemy mu pomóc. Oczywiście, wydłubujemy 
jakieś tam drobiazgi, które by nas w naszej ucieczce mogły kompromitować, czy jakieś 
małe pieniądze, któreśmy zgarnęli, żeby mieć na jakiś początek czegoś, eh- to Edek 
gdzieś miał, on był duszą całej tej eh- ucieczki, był  z nas najstarszy, najbardziej 
odważny. No i właśnie on w tej chwili jest najbardziej z nas słaby. Tak przez kilka 
godzin, półprzytomny leżąc i my przy nim siedząc, oczekujemy rana. Komanda się budzą 
- niedaleko stan- eh- była kuchna. Już kiedy kuchnia się obudziła, poszliśmy, ja w 
pojedynkę poszedłem do kuchni z prośbą o trochę wody, żeby Edkowi pomóc, czy mają 
coś. Zauważyli nas pierwsi ci z kuchni, tam byli Rosjanie, te niedobitki, które budowały 
Brzezinkę. Pracowali, wiedzieli, że jest ucieczka, nie wiedzieli, że zostaliśmy schwytani. 
I oczywiście, nie było kłopotów z tym, żeby dali nam miskę, miskę wody. Edkowi to 
pomogło. Odczekaliśmy. Rozjaśniło się. I wyruszają komanda do pracy. Przychodzi na te 
miejsca, przychodzi orkiestra, oczywiście, ten ktoś, kto grał, te trzy taborety na których 
leżał Edek Kiczmachowski, ranny Edek Kiczmachowski, zostawiono mu. I my jesteśmy 
takim obrazem, żebym powiedział, taką Pietą. Edek leży. My go trochę podtrzymujemy. 
A obok orkiestra gra marsze, zachęcając ludzi do pracy. Więźniowie przechodzą, jakby 
na komendę odwracają głowę w lewo, tam gdzie my stoimy i żegnają nas głowami 
smutno - tak się to skończyło - dramatycznie to było dla nich i dla nas i wiem, że to jest 
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ostatnie spotkanie jeszcze z niektórymi, których stamtąd znaliśmy. Wyszli do pracy, nas 
skuto drutami za łokcie do tyłu. (westchnienie) Unterszarfuhrer (ph) albo wtedy już w 
randze Szarfuhrera (ph), Schlinger (ph), który gdzieś tam, gdzieś tam później był 
zastrzelony przez Żydówkę w- w- w komorze gazowej. Nie komorze- tak! w komorze 
gazowej, gdzieś koło krematorium. Tenże Schlinger przywiązał nas do kierownicy 
roweru i kazał ciągnąć. I kierunek, oczywiście, polityczny oddział w Oświęcimiu. A jest 
to trzy kilometry i pod gorę na most, a my - konie pociągowe - musimy go ciągnąć. Jak 
się chciał nami bawić, to przystopowywał, przyhamowywał rower. Wydawało nam się, 
że że- zdechniemy w tej drodze. Że jak szkapy potkniemy się raz, czy drugi i będzie źle. 
Ale on wyczuwał, jemu zależało na tym, żebyśmy- żebyśmy doszli do końca. Ale 
również zależało mu na tym - i miał satysfakcję, im więcej cierpimy, to jemu sprawiało 
radość. To jest sadystyczna radość, człowieka, który chciał swoją przewagę wykorzystać 
w tym, że ta, że ten jego partner jest słabszy od niego. To znęcanie się było, no, cechą 
tych prymitywnych ludzi w rezultacie. I tak dociągnięto nas pod krematorium jeden, 
krematorium w Oświęcimiu, przy którym stał barak politycznego oddziału, eh- w 
miejscu, gdzie dzisiaj stoi szubienica byłego Komendanta Hessa. Trafiliśmy w dzień 
jakoś koło godziny jedenastej. Nie mieliśmy zegarka, ale tak mniej więcej po słońcu 
zorientowywaliśmy (sic) się. A tam już był wielki ruch. Przywieźli zzz- jakąś organizację 
polityczną, chyba z Zawiercia, może z Będzina - i torturowali, zeznania przeprowadzali 
tam. To nie byli ci SS-mani, tylko Gestapo z Zawiercia albo z Będzina i robili tam 
przesłuchania, widocznie na większą grupą ludzi. Nie mieli dobrych warunków właśnie 
tam u siebie w mieście. I to wyglądało, że ktoś leży nieprzytomny, kogoś innego windują 
na tą huśtawkę Bogera (ph), była to wymyślona konstrukcja, gdzie dawano kołek albo 
rurę między kolana i związane ręce i wtedy człowiek był napięty - bito, nie mógł się 
poruszyć, zawieszony był - i nigdy był tak odchylony na wznak w kucki - to można go 
było utopić jedną butelką wody, bo mu wlewano do nosa, do ust, wody. I oczywiście ten 
człowiek został w taki sposób topiony. Tak wydobywano zeznania, znaczy wtedy, kiedy 
nie można było, tak kończono z ofiarą. Bito. (kaszle) Dolewali (ph) kobiety, nie tylko 
mężczyzny. Musiałem to widzieć, musiałem się temu przyglądać. I robiono to w tym 
starym krematorium już opuszczonym, w którym już nie palono zwłok, bo przecież 
przeniesiono całe- cały proceder (sic) spalania zwłok do Brzezinki, gdzie tam przy 
komorach gazowych, prawda, palono zwłoki. A tutaj ten komin już był stary, rozpadał 
się, był spękany - i urządzano w nim po prosto, zrobiono z- z tego krematorium miejsce 
tortur. Grabner (ph) wychodzi do- do- do- do motocykla, gdzieś się mu śpieszy - widzi, 
przygląda eeh- się mnie i Edkowi eh- Salwie, bo Kiczmachowski leży gdzieś tam wzięto 
go na rewir, nie jest z nami, i „Aha, to wy, tak? z wczorajszej ucieczki! Chciało się wam 
do partyzantki. No to ją macie tutaj”. Ze śmiechem zapuścił motor, odjechał do jakiegoś 
transportu do Brzezinki, bo przecież on był w pracy przy gazowaniu zajęty też, albo 
przede wszystkim. Przesłuchania, sekretarka, była prawdopodobnie węgierska albo- albo 
słowacka żydówka, pisała na maszynie - i SS-man, który zeznanie, jak z tą ucieczką 
wyglądało. No wreszcie, do przesłuchania rozluzował- rozwiązał nam ło- ręce w 
łokciach. Bo łopatki wdzierały się w płuca ściśnięte eeh- nie można było złapać oddechu. 
Ręce zaczęły sinieć, były obrzmiałe dłonie. A więc, poluzował i można coś było mówić. 
Nie było nic tu do ukrycia, wszystko już było ewidentne. Myśmy się nie przyznawali do 
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ucieczki. Przyznawaliśmy się, chcąc zmniejszyć naszą winę, co już wtedy i tak nie miało 
znaczenia, ale obawa była tak - gdy była ucieczka, to jaka organizacja jej była? 
Docelowo gdzieście chcieli zdążyć? Do wam miał po drodze pomóc? Najwięcej z tych 
informacji miał Edek. Myśmy coś wiedzieli, ale nie wszystko. Chodzi o to, żeby w ogóle 
nie mówić, że to jest - że naszym zamiarem była ucieczka z obozu, że naszą ucieczką 
była nieodpowiedzialna rzecz, przygoda dostania się do kobo- do o- kob- eh- do obozu 
kobiecego. Że to było raczej, że myśmy się napili tam parę- parę piw i że pod tym eh- 
pod tą eh- no, troszeczkę zamroczeni, żeśmy się chcieli tam dostać. To piwo było nam do 
tego potrzebne, że jeżeli nie będzie składności w zeznaniach, że będzie miejsce na 
kłamstwo, na to wycofanie się „nie pamiętam, nie wiem, bo byłem zamroczony 
alkoholem”. Wystarczyło być __________ żeby rozwalą, przecież- przecież zamykani 
byliśmy, zaaresztowani - i bez winy, nie tylko my, tylko wielu przecież innych. Więc 
tutaj ta obrona była żadnym może argumentem, kłamstwo na nic nie przydatne, ale 
ucinała w każdym razie te dociekania, z kim, jakie konspiracyjne były ko- mogły być 
kontakty. Do bunkra i do sztelceli (ph) i ta sztelcela to jest dziewięćdziesiąt centymetrów 
szerokości, dziewięćdziesiąt centymetrów wysokości, na wysokość głowy, metr 
osiemdziesiąt może wysoki, taki komin, gdzie drzwiczki są też osiemdziesiąt 
centymetrów wysokie. Wchodzi się pochylonym, zaraz po drugiej stronie już jest ściana, 
bo to jest, mówię, bardziej komin niż cela. Nie ma światła, nie ma wietrzenia. Jest jakaś 
szczelina, może- może między dwoma- dwoma cegłami, gdzie dłoni nie można nawet 
wsadzić, a po drugiej stronie ona jest obudowana metalowym koszem z dziurami, tylko z 
dziurkami takimi po- po gwoździach, że może minimalnie wsysało się powietrze. Tam 
zamknięci, zaryglowani siedzimy dwa tygodnie, dzień i noc. I to jest mój świat w tej 
ciemności, kiedy już wydaje się, że- że już nie mam na co oczy otwierać, bo jest tak 
ciemno, że zamknię- zamkniętymi oczami przebywam cały czas, kiedy ten świat 
ciemności rozwija we mnie różne przestrzenie, jakby odwrotnie - te przestrzenie 
nieograniczonego życia, jak bym już był po drugiej stronie i chciał wywołać, wyobrazić 
sobie ten świat, w którym będzie mi dane żyć po życiu pierwszym. Trwa to dwa 
tygodnie, nie widzę nikogo, nikogo nie słyszę, kontaktu z moim przyjacielem nie mam 
żadnego, tylko przez te dni otwiera się tam, raz dziennie otwierają się drzwiczki, wsuwa 
ktoś buta cholewą, wsuwa miskę zupy, zatrzaskuje, ja wyjadam to co tam jest, ta miska 
zarazem jest przykryciem kubła na fekalia. Przykrywam ją. Miskę wyjadam eh- z miski 
wyjadam wszystko co jest no palcami, zupa jak - tak, owak. Jestem brudny, nie myję się. 
Jest takie dno, gdzie już wydaje mi się, że nawet nie odczuwam żadnych innych potrzeb. 
Jestem boso, spodnie i marynarka, nawet nie mam bielizny, ani kawałka sznura, niczego, 
żebym sam nie dokonał ewentualnie samobójstwa. Tak- tak się je. Chłodna jest podłoga 
w tej sztelceli, bo to jednak jest ta piwnica. Przyjemnie jest przytulić twarz do ściany, 
która jest chłodna, a ja mam wypieki. Miło jest wspominać o matce, o domu, o tym 
swoim dzieciństwie, no bo od razu skaczemy w śmierć, jak długo jestem, nie wiem. O 
tym, że to trwało dwa tygodnie dowiaduję się potem. Tam nie ma dnia i nocy, tam jest 
tylko ciemność. Obmacuję ściany, wydaje mi się, że znam każdy zakątek tego małego 
miejsca, w którym w tej ciszy, kiedy nikt nie narusza moich myśli ani spokoju, wydaje 
się być bezpieczne. W najlepszym miejscu, bo mnie nikt nie widzi, nikt nie słyszy, nikt 
nie niepokoi. Jestem sam i sobą. I najbardziej prawdziwy sobą, bez nadziei, z jakąś 
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wyobraźnią, bez gniewu, bez miłości, ot tak wysycha za życia człowiek, w 
ekstremalnych jest warunkach. I nagle po dwóch tygodniach okazuje się, że wzięto nas 
na jedną większą zbiorową celę, przeniesiono gdzie do celi, zresztą osobno, kontaktu ze 
swoim Edkiem kolegą eh- Salwą nie miałem. Eh- przesłuchania w międzyczasie trwały, 
były. Eh- Słowaczka spisywała to jako sekretarka politycznego oddziału spisywała to 
gdieś na maszynie. On prowadził zeznania, mnie trudne do- do- do- do- do zrozumienia 
w języku eh- niemieckim. Um- w rezultacie to nie było ważne, to był proceder (sic) eh- 
wydaje mi się, proceder eh- jak gdyby bardzo formalny. Czekałem z dnia na dzień, z 
chwili na chwilę, kiedy wywalają mię z celi na rozwałkę. Bo mię przeniesiono już do tej 
zbiorowej celi, gdzie teraz ja słyszę wszystko co dzieje się na podwórku, pod tą ścianą 
śmierci. Eh- nie widzę, ale- ale słyszę, bo- bo tylko okienko u góry jest troszkę 
obmurowane, aby- aby widoku nie było. Ale nawet bose stopy idące przez podwórko 
słyszy się w piwnicy. I rozwałki, wtorek, piątek, bardzo często trwają. Słyszę jakieś głosy 
czasami, czasami zupełnie nic, tylko kroki, kroki takie drepczące. Kroki jak czasem 
słyszy się nocą, gdy ktoś boso obok przechodzi obok leżącego. Żyjemy strachem drugich, 
nie tylko własnym. I otwierają się drzwi, które co od czasu do czasu wywołują kogoś. 
Wtedy odmaw- mówimy swój numer. Machnięcie ręki, zostaje, albo słowo „Raus, Raus”, 
„Wyjść” i to już wiadomo. Zaraz trzeba się rozebrać. Ten kapo Jakub weźmie cię pod 
ręce, bo to tak to się odbywa, my to wiemy, my to słyszymy, o tym się mówi, legendy o 
tym chodzą. Podprowadzi cię pod ścianę, nie całkiem do końca, pod ścianę albo gdzieś 
tam w pobliżu, gdzie są, gdzie są również kanały, gdzie są odpływy różnych tam rzeczy. 
I tutaj pada jeden strzał, dobija ci- ją cię drugim. I odciąganie na bok zwłok i następne i 
następne, bo rozwałki trwają w kilkadziesiąt osób i czasami ponad i sto. Tutaj w takiej 
rozwałce dwadzieścia kilka, trzydzieści osób można- idzie za jednym razem. To był 
dobry dzień, w któryś tam dzień, bo tylko coś dwadzieścia kilka czy trzydzieści osób 
rozwalili. No, nie trwało to długo. Godzinę, półtorej, eh- zresztą zwykle przed obiadem. 
Po tym panowie życia i śmierci szli właśnie na lunch. Pytali się może czy w trakcie takiej 
egzekucji między sobą co będzie dzisiaj na obiad, coś, czego, co zjedzą, co się napiją. 
Spełniali swoją służbę bardzo sumiennie, jakby powiedzieć, może i- i- i z radością. Bo, 
jeżeli spełniali tutaj tę służbę tutaj dobrze, to ich chroniło przed frontem wschodnim. 
Tego najbardziej się bali. Żołnierz boi się najbardziej wojny. Bardzo mu jest dobrze 
podczas czasów pokoju. To jest wyróżniona elita. Ale podczas wojny, to trzeba uważać i 
w związku z tym oni wykonywali swoje obowiązki bardzo sumiennie, bardzo szczerze, 
można byłoby powiedzieć, zachowując swoją prywatność i prywatne życie (kaszle) 
również. Z tym, że ta elita, mówię, oficerska (odchrząkuje), czy to był Schwatrz (ph) czy 
Aumayer (ph) czy Grabner (ph) czy inni podoficerowie, nie mówiąc już o Raportfuhrerze 
Paliczu (ph), to inna legenda, Ihrle (ph), eh- myślę, że- że oni byli na tyle już 
profesjonalistami obozów, że byli nie na front posyłani, tylko z obozu do obozu na 
stanowiska i to kierownicze. Tak było z nimi wszystkimi. Odbywały się te __________ , 
aż wreszcie przyszedł dzień, kiedy już niczego się nie spodziewałem, nawet budziła się 
we mnie nadzieja, że jeżeli raz nie jestem wywołany, tylko zostaję, że jeżeli drugi raz 
zostaję, że mnie już nic złego nie czeka, wyroku nie będzie. I w którymś momencie 
zostaję wywołany. Wiedziano, zostało raz. Zameldowałem się „osiemnaście-siedemset-
dwadzieścia-dziewięć jest na- stoi- jest tutaj”. I usłyszę „Wychodzić”. Wychodzę. 
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Stopniało we mnie wszystko. Ja nie czuję ciężaru ciała, nie czuję nóg. Właściwie ja się 
poruszam bezwolnie, niezależnie od siebie, jak gdybym był sparaliżowany. Niczego nie 
odczuwam. I wydaje mi się tak, jakby mnie ktoś albo coś posuwało tym korytarzem. Że 
wśród, po lewej, po prawej stoją SS-mani z karabinami, to ja w tym bunkrze, w tym- 
tymi korytarzami prowadzony, już wychodzę i już- wychodzę śmierci naprzeciw, 
zupełnie pogodzony z tą sytuacją, że coś mi się może stać. Jak gdyby mię ktoś jakiś 
zastrzyk dał, jakby mię ktoś zupełnie uśpił. To nie rzeczywistość, to jest już ten drugi 
świat. I ktoś mię z tyłu stuka ręką. Jest to ręka tego, który prowadził przesłuchania, 
Zurich (ph). Z powrotem wracam do celi. On, jako prowadzący sprawę, coś powiedział 
komendantowi, że sprawa jest może niezakończona, że jeszcze ma coś do powiedzenia, a 
potem dowiedziałem się, potem, już kiedy wyszedłem z obozu- z- z bunkra, że wcześniej 
przesłuchiwany i wywołany był właśnie Edek Kiczmachowski, ten ranny, którego z 
Brzezinki z rewiru odwieziono na blok jedenasty. I tu był to ten pierwszy dla nas sygnał, 
a więc czas skończył się, złapali trzech, zdrowych jest trzech, można ich publicznie 
powiesić na placu przed kuchnią. I to jest sukces. Dlatego czekaliśmy w bunkrze i nie od 
razu nas powieszono, bo jeden leżał. Uciekało trzech, zostało dwóch, no to wstyd, bo 
jednemu się udało, nikt nie uwierzy w obozie z więźniów, a to chodziło o atmosferę jaką, 
takie pokazowe procesy, takie pokazowe wyroki, eh- na ile paraliżują i na ile organizują 
eh- to życie w obozie. I wobec tego, eh- pojawienie się Edka było dla nas sygnałem, że to 
jest już ostatnie dni, teraz będzie koniec. Edek wniósł nowe elementy, sprawa nie była 
zakończona i w związku z tym wrócono mnie do celi i nie wiem dla czego i nie wiem 
czego ode mnie będą oczekiwali. A potem okazuje się, że zmiana była komendanta, 
jedyna amnestia, gdzie sześćdziesiąt, około sześćdziesięciu osobom na w- z bo- b- 
będącym w bunkrze - i te wyroki śmierci, to za co powinni być powieszeni, zamieniono 
na dożywotnią karę pobycia w karnej kompanii, a więc znowu sprolongowanie tego 
życia, czyli znowu jestem skazany na życie - na życie w obozie koncentracyjnym, już 
jako czerwony punkt, to znaczy jako więzień oznakowany czerwonym punktem, znaczy 
szczególnie niebezpieczny - i z tabliczką jeszcze „IL”, znaczy „Inlager” (ph) - tylko w 
obozie mogę być zatrudniony. Dlatego, że za ucieczkę, jest to więzień, którego trzeba 
mieć pod ściślejszą kontrolą. To samo dotyczyło Edka Salwę, Edka Kiczmachowskiego. 
Odczucia nasze były podwójne. Ni radość, ni smutek. Coś, na coś my się zdecydowali 
krokiem ucieczki, to do czegośmy już przywykli w bunkrze, zostało znowu złamane. 
Wyroki nasze są inaczej obliczone. No i tak ja też dostałem się na obóz i do pracy w 
pralni. Komando neuwasherei (ph), pralnia, gdzie pierzemy ubrania, dezynfekcja tych 
ubrań ludzi wysyłanych do gazu, po cywilach. Niektóre bielizny są tam składane, 
bardziej zużyte idą na- dla- dla- dla- dla więźniów, mniej zużyte odsortowują gdzieś, 
gdzie się to rozchodzi, to ja nie wiem, pewnie wśród SS-manów. I ja jestem przy 
dezynfekcji tego. Czuję się bezpieczny, czuję się uratowany. Pracujemy na zmianę, za 
dnia albo wieczór. Jesteśmy izolowani na bloku jedenastym, tym razem nie w bunkrze, 
tylko na górze, na pierwszym piętrze. Ci właśnie wszyscy niebezpieczni więźniowie, 
którzy są trzymani jako pierwsi zakładnicy w jakimkolwiek incydencie, jakiegokolwiek 
przestępstwa, będą rozwaleni. I znowu żyjemy na chwilę ż- i żyjemy chwilą. I tam mi się 
zdarza sytuacja, kiedy z pracy, spocony, pracujący do pasa w nocy, wyciągam z pieców, 
z jakiejś parówki, czy jak się te piece nazywają, nie wiem, które dezynfekują, wyciągam 
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bieliznę, oddaję ją do składowania gdzieś. Niektóre są prasowane, niektóre nie 
prasowane. Komando liczy kilkadziesiąt osób, może trzydzieści, może czterdzieści. Ale 
tych z bloku jedenastego, tych szczególnie niebezpiecznych o- o czerwonym punkcie, 
jest nas tylko trzech. już jesteśmy innymi więźniami w stosunku do tych nowoprzybyłych 
i młodszych. Nas się boją, my się boimy. To już nie ci więźniowie, my jesteśmy ci gorsi, 
tych, którzy są poza aprobatą, jak gdybym powiedział, obozową. Dla starych więźniów 
jesteśmy kimś lepszym, bo przeszliśmy już te wszystkie kręgi piekła obozowego. Ale jest 
jakiś dystans. Nie znamy tych ludzi, nie wiem co to był za transport tych, którzy byli w 
tej pralni, kto ich dobierał. Wiem, że- że kapem był jakiś komunista nie- eh- austriacki, i 
nie wiem, czy nie Wiedeńczyk nawet. I kulturalny wydawałoby się człowiek, ale zmusza 
mnie spoconego, abym przerwał pracę, którą wykonuję, wyszedł na dwór i 
rozpakowywał nowy wóz, w- który przyszedł z nową bielizną. Tam jest chłodno, nawet 
jakaś mżawka. Ja mu mówię „No, przecież widzisz, jest tutaj noc, jest wielu innych 
młodszych więźniów i nie- i wiekiem i- iiiii- i numerem” -  mówię - „to ich daj”. „Ty mi 
nie mów, co ja mam robić, masz iść ty”. Byłem źle widziany jako ten, który ma czerwony 
punkt. Tylko dziwne, że to mówi więzień i że to mówi człowiek, który ma czerwony 
trójkąt. Wobec tego ja mówię „To ja nie pójdę”. Był to czas, kiedy bardzo zaostrzano 
dyscyplinę, dlatego, że ciągle w- jakieś wyskakiwały rzeczy niesubordynacji. I to było 
źle widziane i oczywiście, przeciwstawianie się nakazom kapy było wielkim 
wykroczeniem. Ja mówię „To nie wyjdę”. „Ty wiesz, co ci mogę zrobić, gdy ty nie 
pójdziesz do pracy tam?” Ja mówię „Wiem”. „No, wiesz, skąd wró- wyszedłeś”. Daje mi 
do zrozumienia, że cudem wyszedłem eh- przez tę amnestię, cudem wyszedłem z bloku 
śmierci. Mruknąłem pod nosem „Możesz mię w dupę pocałować”. On mię uderzył w 
twarz. Ja, nie zastanawiając się, siły niewiele miałem, oddałem mu. Między 
niezłożonymi ubraniami poplątał nogi, uderzył głową o stół, upadł. I to uderzenie było 
bardzo może groźne, ale nie moje, poplątał nogi. I- i trzęsie się. Ja jestem przerażony. 
Zabiłem człowieka. Ale - zabiłem. Tak to potraktowałem, bo przecież, jednym 
uderzeniem bym nie potrafił (chichot) zabić. Ja nie mam nic z Tysonem tutaj wspólnego, 
nie jestem bokserem. No i ale ten policzek za policzek, gdzieś jakieś odruchy, eh- takiej 
ludzkiej jakiejś niesprawiedliwości, w- co silniej w człowieku wychodzą, są silniej 
spostrzegane. Oczywiście, inni gdzieś go tam spryskali wodą. On wstał i mówi teraz „No, 
to skończyło się. Zasłużyłeś sobie. Wrócisz na blok jedenasty, jutro cię tu w pracy nie 
będzie”. I ja wiem, że mię rozwalą, albo - tak, tym razem rozwalą. Poprzednio by mnie 
może powiesili. I Edek Kiczmachowski przychodzi do niego i mówi mu „Słuchaj, 
przecież jesteś inteligentny. Jeżeli ty go wydasz, Komandofuhrerowi (ph), czyli SS-man 
zrobi na scheinemeldunek (ph) i- i- i- i on zginie, toś ci łeb ukręcą więźniowie. Tyś 
wydał więźnia. Za kromkę chleba ponosi się konsekwencje takie same, a tutaj tobie 
wydaje się, że ci ktoś daruje, kapo, teraz?” Jest to już koniec czterdziestego trzeciego 
roku, jakoś (chichot) troszeczkę sytuacja wygląda inaczej. I ci Niemcy zaczynają myśleć, 
że to nie wszystko tak jest jednoznaczne zwycięstwo, a z kolei i więźniowie orientują się, 
że tu jest jakaś więźniarska sprawiedliwość, że szubrawiec zostanie ukarany, że 
więźniowie też mają swoje kryteria ocen i że tutaj, jak ktoś kogoś zdradzi, poniesie 
konsekwencje. I mówi mu „Po co ci to? To jest stary więzień i mówię, no, będziesz żył 
dwa dni dłużej. A przecież ty chcesz wyjść, a on może też”. On jak gdyby doznał 
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olśnienia, że w tej nienawiści, którą on miał, ktoś mu podpowiedział (chichot) dobry 
uczynek, oczywiście, który jego ratuje. On mówi „Ale on musi być ukarany”. „Zrób co 
chcesz, tylko niech ten - tak przedstaw sprawę, żeby on go nie wskazał na blok jedenasty, 
bo to jest wyrok nie dla ci- na niego, tylko na ciebie również”. I ten mądry Edek 
(chichot) pouczył tego kapę, co ma robić. Była przerwa w trakcie nocnej pracy, dostaje- 
pojawia się ten komandofuhrer, co kiedyś pracował w politycznym oddziele (sic), łobuz, 
ale w jakichś tam kontaktach, bo przecież w tych ubraniach, tutaj w watówkach, tam 
gdzieś, znajdywano różnego rodzaju kosztowności, które jemu oddawano i okupywali 
swoje życie. Ja akurat nie byłem przy tym, żeby to sortować, tylko dezynfekowałem. 
Więc tamci byli ci lepsi, też to, bo mieli się czym jak gdyby wybronić, bo oni oddawali 
to temu kapie, ten kapo dzielił to i oddawał z kolej komandofuhrerowi. W związku z tym, 
to komando miało jakiś tam święty spokój. I ten- ten spokój zakłóciło tych trzech 
szczególnie niebezpiecznych. Stąd myśmy byli wśród więźniów też w pewnej izolacji. 
To oczywiście zakładam, że świadczyło na naszą korzyść, a nie na tamtych. Z tym, że 
rozumieliśmy tamte układy, nie były to pojedyncze układy, bo Niemcy tam kradli jak 
mogli, były przecież w pewnym momencie rewizje robione szeregów, także SS-mańskich 
i odkrywali u nich w pokojach pewne rzeczy, które one- oni, w tak zwanej Kanadzie, 
przy- będąc przy gazowaniu - pewne eh- kosztowności otrzymywali albo znajdywali, 
albo otrzymywali od więźniów, którzy tą drogą okupywali swoje życie. I potem to 
zostało gdzieś wykryte przez jakąś komisję, która przyjechała z Berlina. Tak że, na 
przykład taki groźny pan jak Palicz (ph), w tym czasie, kiedy ja siedziałem w bunkrze, 
siedział też w bunkrze, tylko po drugiej stronie bloku jedenastego. I groził mi „Przynieś 
mi papierosy, bo ty jesteś alteschpitzbube (ph), ty siedzisz tu długo, ty musisz mi znaleźć 
jakieś kontakty przez kogoś. Przyniesiesz mi papierosy, bo jak ja wyjdę, a ty nie 
papierosy nie dasz, to ci pierwszemu w łeb strzelę”. Poprosiłem Jakuba, któremu mówię 
„Ty mnie nie każ sprzątać tych cel, gdzie ci SS-mani siedzą. Ja go nie chcę widzieć i nie 
chce, żeby zapamiętał moją twarz, bo ja nie wiem, co z tego będzie, jak on wróci do 
władzy, to on mię zapamięta, on mię wykończy”. Jakub mię z tego zwolił (sic). Tenże 
Jakub, który również miał wskazania i dawał dwadzieścia pięć na tyłek, który był eh- 
Żydem chyba z Kowna, gdzieś w każdym razie z Wileńszczyzny, człowiekiem, do 
którego nikt nie miał pretensji, który przeżył wojnę. Nie przeżyła jego rodzina 
oczywiście, ale on, przez to, że był atletą, że był silny, jako kapo bunkra swoją i postacią 
wypełnił drzwi, był tą ochroną jak gdyby samych SS-manów. Z tym, że nie było 
potrzeby. No i wykonywał to, co musiał wykonywać. I ten Jakub zwolnił mię wobec tego 
z tej pracy, a ja straciłem kontakt z panem Paliczem, który- który potem już do władzy w 
obozie nie wrócił, a którego potem gdzieś jakaś organizacja polityczna na Węgrzech eh- 
gdzieś tam w hotelu chyba Gellerta (ph), zlikwidowała, miała jakieś tam zadanie. To był 
- o nim, to jest inna historia, o której ktoś powinien osobno opowiedzieć i więcej, bo 
zasługuje taki zbrodniarz na to. W związku z tym, ta jedna __________ my wchodzimy. 
Jak powiedziałem, pracuję eh- w neuwasherei (ph) i odprowadzany jestem na blok 
jedenasty. Nie wiem, co się stanie, bo zostałem ukarany, pobity - iii- „Tylko” mówi mi 
Edek Kiczmachowski, „Józek, ty daj jemu satysfakcję, że on cię bije, to jest nawet nie, 
nie jakiejś wielkiej postury człowiek - chce mieć satysfakcję człowieka silnego, to się, to 
wiesz, się- jakoś się kul, zataczaj, tylko- tylko nie upadnij, bo on nogami pracuje potem. 
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Będzie kopał”. No więc, ja dostaję, on mię krwawi, widzi tego znaki krwawienia, ja się 
zataczam, bije mię, ale no, wyczerpują się jego siły. Ja żyję, jemu to wystarcza - i potem 
idę, trochę zmywam nos. Oczywiście, kończy się potem, że ja ten- tę bieliznę muszę do 
końca wypakować, ale meldunku nie ma, kapo się do mnie nie odzywa, nie patrzy, tylko 
rozkazuje, on ma teraz absolutną przewagę, ale meldunku nie złożył. I tylko się boi, jakie 
teraz jego spotkają konsekwencje, gdy ta sprawa rozejdzie się po obozie - i że zawsze 
znajdzie się jakiś sposób, żeby takiego faceta ukarać. Eh- to zrobi wspólnota więźniarska. 
Jednak poprzez to, że on tego meldunku nie złożył, ten - znaczy SS-man - do 
politycznego oddziału. Ja zostałem nadal odprowadzany na blok jedenasty, ale tylko na 
izolację, na- do baraku, do bloku, eh- na cele, w której- w której spałem. Sprawa, jak 
gdyby się uspokoiła. Cudem, wpisałem się na listę na transport do Buchenwaldu, to już 
jest styczeń czterdziesty-cztery. Wziąłem dwadzieścia pięć na tyłek, jak mię 
wypuszczono, że tak powiem, z- zz- bunkra na- na- na- na - należało to do kary ucieczki 
z obozu. I też ciekawe, bo bałem się tego, nie wiedziałem czy wytrzymam to bicie. 
Jeszcze Jakub będzie bił - nie zawsze on bił, ale Jakub jeszcze bił. Jakub to umiał robić. 
Robił wiele hałasu, ale o nic. To znaczy, zasapał się, robił wielkie zamachy. I wiadomo, 
że gdyby swoją siłą uderzył raz, drugi, mógł czło- człowieka tym bykowcem przeciąć na 
pół. Ale robił wiele rzeczy na pokaz, był to zresztą atleta z cyrku jakiegoś, przedwojenny, 
więc- więc tego eh- więc eeh- przeżyłem i to. Poza tym przeżyłem to dla- nie wiem, 
obiecywałem sobie, że na tej liście jestem trzynasty, a było piętnastu. No to mówię „on 
będzie tak zmęczony, że już tego trzynastego, czternastego czy piętnastego będzie bił 
coraz słabiej. Jak znowu, o ironia losu - odwrócono i brali od tyłu. Piętnaście, czternaście 
i ja trzeci z kolei. Piętnasty, to był tak tę listę już ktoś zrobił, bo za mną ten czternasty i 
piętnasty, to byli kapowie, jacyś tam schifferarbeiterzy (ph) niemieccy. Ja słyszę reakcję 
tego pierwszego bitego. Ale być może, że ten Jakub wiedział, kogo bił (chichot). Lał, a ja 
słyszę tylko wrzask i krzyk. I sobie mówię „Nie, to się jak nie obnażę”. Ja mówię „Ja 
muszę się zawziąć”. No dobrze, ale krzyk wychodzi z człowieka poza jego wolą. Jak 
odwrócili, że ten piętnasty jest pierwszy, a ja będę trzynasty, czyli będę drugi, trzynastka 
to jest z kolei liczba mojego urodzenia. Myślę sobie „Ta szczęśliwa liczba przyszedłem 
na świat, to chyba trzynastego ja nie umrę. I dostaje te dwadzieścia pięć. Trzymam 
czapkę w zębach i nie krzyczę. I uważam, że kapo jest większy śmieć niż ja jestem, bo 
wrzeszczy, a był to sukinsyn. Powinien się, przynajmniej jeżeli miał władzę i był kimś, 
zachować jak, powiedziałbym, mężczyzna. Więc i takie elementy wchodziły, grały, jak 
się człowiek zachowuje, z czego rezygnuje, żeby jeszcze zachować jakiejś ludzkiej 
godności, odruchy. No i tak jakimś sposobem zgłosiłem się na transport do 
Buchenwaldu. Eh- trwało to jeszcze kilka tygodni. Zostaję wywołany i okazuje się, że z 
tego bloku jedenastego, czerwone punkty i tacy którzy mieli „IL” - te oznakowania karne 
- było trzech czy czterech. Nagle tra- wielki transport, kilkaset ludzi. Um- nie może 
wejść. Dlaczego? Polityczny oddział odkrył, że tych kilku niebezpiecznych, tych 
gesundersgeferliche (ph) z czerwonymi, nie powinno pojechać. Ale ten- ten zaufany 
partyjny nsdapowiec, cywil, który bierze więźniów, angażuje do pracy w fabryce, ma 
podbite papiery w Berlinie. Ma upoważnienie do wywiezienia. Mieszanie tej listy, 
uzupełnianie, skreślanie, nastręcza na pewne formalne kłopoty. A tu już stoi tylu i tylu 
ludzi, tu stoją wagony. Trzeba odtransportować. I wreszcie polityczny oddział macha 
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ręką, no bo mówi ten Niemiec „A co, to przecież oni nie jadą na wolność. Przecież my 
wiemy, że my ich do końca mamy i my ich wykończymy, no przecież ‘sieg frei’ i tak 
dalej, czy jak tam. Więc oni ciągle jeszcze byli butni wygranej wojny, więc, czy on 
zginie w Oświęcimiu, czy tam, to nie ma żadnego przecież znaczenia oczywiście. I tak 
przepuszczono tych kilku więźniów i wobec tego ja i Edek Salwa, czyli że dwóch z tej 
samej ucieczki - Edek Kiczmachowski nie, jakoś pozostał, jakoś był oddalony, nie miał 
tej okazji, żeby się zapisać, czy nie chciał nawet, już nie wiemy, dlatego, że stosunki po 
tej ucieczce nieudanej, charakter pracy i rozdział w pracy eh- i mieszkanie w rożnych- w 
rożnych eh- jak bym powiedział, celach, stworzyło to, że byliśmy bardziej już eh- nie tak 
blisko z sobą związani. Eh- Edek Kiczmachowski nie wyjechał, we dwóch wyjechaliśmy 
w tej liczbie kilkuset ludzi do Buchenwaldu. I tu nowe życie przeszliśmy zimą to było 
koniec stycznia czterdziestego czwartego roku, a więc te ważne zmiany, jak karna 
kompania, eh- w jak- jak- jak eh- jak teraz wywóz to Buchenwaldu trafiają zaś zawsze 
gdzieś zimą w te najgorsze miesiące. No i- i- i trafiam do- do Buchenwaldu, jest mróz, 
wyczerpani, __________, myślę sobie „No to już, tu jeszcze jest gorzej, bo przynajmniej 
tam mi ktoś pomagał, był ten Edek Pyś wspomniany, był tek- ten- ten Janek Zdebik, 
którzy gdzieś będąc w tych komandach, już nie każdy na jednym i tym samym był, ale na 
kogoś mogłem był liczyć, że-. Tutaj trafiam zupełnie sam na jakiś obcy teren wśród 
zupełnie obcych ludzi, wielu więźniów, no i mniej Polaków, bo to była większość 
Polaków. W Buchenwaldzie było więcej Niemców, było więcej Rosjan, więcej Czechów, 
zupełnie inny przekrój więźniarski też. No i- i tam ściągnięto ze mnie te wszystkie 
honorowe jakże, tak żartobliwie mówię, odznaczenia, zdjęty czerwony punkt, tylko w 
obozie, wymieniają- wymieniam uniform, dają mi nowy numer - czterdzieści jeden 
czterysta sześć chyba, ten ślad jest w obozie w Buchenwaldzie w muzeum też moje 
rzeczy jakieś są poobozowe. I tam rozpoczynam drugą część życia. Pracuję w- w- w tym 
steinbruchu (ph), czyli w kamieniołomie, znoszę kamienie, zima, bez rękawiczek, 
kamienie są ostre, okaleczone ręce, głód. I znowu nie wiem jak się to rozstrzygnie, bo na 
ile jeszcze sił starczy, trzy tygodnie, dwa tygodnie, miesiąc. Przewożą po okresie 
kwarantanny mnie pod schoenebek (ph) na komenderówkę, pracuję w fabryce, która jest 
ciągle bombardowana. I znowu inne niebezpieczeństwo, poza pracą, że będziesz 
zbombardowany, że- że, szlag cię tak czy tak trafi. I jakoś ten- ten szlag mię nie trafia. W 
związku z tym, czekam już tejże eh- wolności. Ale pojawia się inny problem - gruźlica. 
Mam stany podgorączkowe, idę, za mało- za mało gorączki w stanach podgorączkowych, 
żeby mię przyjęto na rewir. Ale wracam i czuję się niedobrze, drugi raz, no wreszcie 
przekraczam temperaturę trzydzieści siedem, sześć czy osiem, to już się kwalifikuje na 
tak zwaną „krótką obserwację”. Tym więcej, że schoenebek pracował dla przemysłu 
niemieckiego zbrojeniowego i oni potrzebowali tych zdrowych sił i jakieś porozumienie 
było inne. To było to- to był ten okres, kiedy hasła „die reder misen rollen scherden seig” 
(ph) były bardzo ważne. To też dawało szansę wszystkim więźniom i- i Żydom i w 
różnych obozach, że jesteśmy potrzebni jeszcze do pracy, aby tę wojnę Niemcy mogły 
wygrać. No więc um- eh- jestem w tej gruźlicy i tutaj trafiam na Czecha lekarza, chcąc 
się jeszcze dłużej przechować, trafiam na lekarza i proszę go o papier i ołówek, że 
namaluję mu rysunek, portret, żeby zamiast fotografii przesłał do domu do Czech. On mi 
to daje. Daje mi więcej papieru i ja wobec tego tworzę, robię tam kilkanaście, około 
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dwadzieścia rysunków, z czego cztery się zostały i- a on swoje głowy, portrety, czy 
jeden, czy dwa rysunki, przesyła zamiast fotografii jako ostatnią pamiątkę eh- do swojej 
rodziny do Czech. Już jestem w czterdziestym czwartym, czterdziestym piątym roku. 
Co? 

 
End of Tape #2 
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Tape #3 
 
A: Dosta³em kartkê, jedn¹, dwie, i kilka kratkowane albo niekratkowane, wydarte z zeszytu 

tego lekarz- lekarza Czecha. Rysowa³em jeden, mo¿e dwa jego portrety, mniej lub wiêcej 
udane. On by³ z tego bardzo zadowolony i szczêœliwy. Ale ja w miêdzyczasie mog³em 
równie¿ robiæ to, co by³o wspomnieniem o Oœwiêcimiu. Ja na bloku œmierci, ja wœród 
zmar³ych, nasze ¿yciorysy, ró¿ne tytu³y z tych prze¿yæ, które dotyczy³y raczej 
najtragiczniejszych dni mojego pobytu w Oœwiêcimiu. Te robi³em w³aœnie w 
Buchenwaldzie, bo tu mia³em okazjê, tu dosta³em o³ówek, tu dosta³em trochê atramentu, 
albo tuszu i te kartki, nieodzowne kartki papieru. By³o to zamiast pisania ksi¹¿ki, 
pamiêtnika. Oczywiœcie w tym okresie tak¿e wspomina³em ten okres pracy w 
kamienio³omach w Buchenwaldzie, kiedy by³em na kwarantannie w zimie. Nosi³em 
kamienie, w których budowa³y siê potem bloki czy baraki. I skrwawione rêce, bo bez 
rêkawiczek siê pracowa³o, ³atwo by³o je odmroziæ, przecie¿ to by³, jest wszystko w 
zimie ze œniegu wy³upywane, I nosi³o siê w rêkach przed sob¹ na brzuchu wiêksze, 
mniejsze g³azy. Próbowa³em ci¹gle znaleŸæ mniejsze. Kapo, czy Fuhrerarbeiter (ph) by³ 
po to, ¿eby- ¿eby mnie naganiaæ do zabierania kamieni wiêkszych. I tak, jako nowo 
rozpoczynaj¹cy w tym obozie wiêzieñ, rozpoczynaj¹cy swoje ¿ycie w Buchenwaldzie, 
sta³em siê z powrotem zugangiem (ph), czyli znowu tym najgorszym, nie 
zadomowionym, nie zasiedzia³ym w danym obozie. Zapalenie stawów barkowych, nigdy 
nie leczonych, rewiru siê cz³owiek ba³, zreszt¹ doœwiadczenia zawsze rewiru brzmia³y, a 
mo¿e to tak jak wtedy by³o w tyfusie, ¿e wywo¿ono, ¿e likwidowano chorych. Tutaj tego 
momentu nie by³o, z rewiru nie korzysta³em. I zosta³em pod Magdeburg do tego 
Schonebecku (ph) odtransportowany. I w³aœnie skoñczy³em tych kilka rysunków, rok, 
jak wspomnia³em, jest ju¿ czterdzieœci cztery, czterdzieœci piêæ. G³ód bardzo dokucza, 
bombardowania niemal co noc i za- i za dnia najpierw chowaj¹ nas pod fabrykê w której 
pracujemy. Jak zbombarduj¹, to nam nie jesteœcie potrzebni, wy te¿, wobec tego 
bêdziemy w gruzach wszyscy. I przedmiot fabryka i my ludzie. Potem wyprowadzano 
nas poza fabrykê do pewnych w¹wozów. Czu³o siê, ¿e kurs ³agodnieje. Mniej pewny by³ 
komendant tego, co- co stanie siê jutro. Oczywiœcie nie zrobiono ¿adnych ³agodz¹cych 
kroków, ale unikane by³y jakieœ konflikty, nie widzia³em ¿eby ktoœ kogoœ bi³. By³o 
objawienie, ¿e- ¿e tam nie bito. Je¿eli chodzi o funkcyjnych wiêŸniów, akurat sk³adali- 
sk³ada³o siê to, w baraku polskim by³ Polak, w baraku francuskim - Francuz, w rosyjskim 
- Rosjanin. ma³o by³o ¯ydów, nie pamiêtam, mo¿e nie byli, a mo¿e byli, tylko nie 
zidentyfikowani. Bombardowania ominê³y nasz obóz. Nie ominê³y Magdeburga, 
widzieliœmy jak to miasto noc¹ p³onie. Ró¿ne odczucia, ju¿ mo¿e i nieludzkie. Sprawia³o 
nam to satysfakcjê. To znaczy, ¿e jednak jest jakiœ palec bo¿y, który nie daruje win 
cudzych. Tak myœleliœmy. Kiedy nastêpowa³y naloty, myœmy je witali z radoœci¹ i 
uœmiechem. Nie mogli tego znieœæ Niemcy, którzy byli pe³ni strachu i wiedzieli, ¿e to 
jest groza. Ale myœmy mieli zawsze w pamiêci i rok trzydziesty dziewi¹ty w Polsce, 
kiedy przecie¿ niewinna ludnoœæ i na drogach wrzeœniowej wêdrówki by³a zabijana - i 
to co siê stawa³o przez ca³e lata i- i w obozach i w gettach i- i- i- i gdziekolwiek w 
lasach, bo przecie¿ to wszêdzie siê dzia³o. I powstanie warszawskie i miasto, o którym 
s³yszeliœmy, ¿e jest zniszczone. A wielu przecie¿ w obozie by³o te¿ i ludzi z Warszawy. 
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Nie wiedzieliœmy jak ten œwiat wygl¹da po drugiej stronie i do jakiego, w jakim my siê 
znajdziemy, o, pierwszy raz mówiê, ¿e powsta³a w nas nadzieja, ¿e mo¿e jest to wyjœcie, 
które nam poprzednio zamieniano na krematorium, prz- wyjœcie przez komin, nie, ¿e 
mo¿e wyjdziemy. Front amerykañski siê zbli¿a. Zbli¿a siê front amerykañski coraz 
bardziej. Jeszcze jakiœ jeden, drugi obraz namalowa³em na œcianie, bo to koledzy 
przynieœli farbê. I to by³o ju¿ jak gdyby zwiastuny jakby pocztówki w- wolnoœci, 
pocztówki wiosny tej, która przychodzi³a. Malowa³em krajobraz górski Zakopanego z 
krakowsk¹- spodkrakowsk¹ chat¹ eh- z brzozami pomieszane wszystko, ale jednak i z 
drog¹ prowadz¹c¹ miêdzy t¹ cha³upk¹, miêdzy drzewa. Pierwszy raz, kiedy tak daleko, 
daleko, przez d³ugie lata. Zieleñ w ogóle. A natura ca³kowicie by³a od nas oddalona. Gdy 
wiêcej jej by³o, koi³oby to nasze oczy. Cement. szaroœæ, brud i pluskwy w nadmiarze. 
Nie mo¿na siê obroniæ, trzeba je by³o truæ, truæ siark¹, któr¹ podczas wyjœcia do pracy 
um- zapalano w izbach. I oczywiœcie, gdy wracaliœmy po pracy, powietrze zepsute, 
wszystko w siarce - i jednak w tym trzeba by³o spaæ, bo tak dalece by³o ju¿ Ÿle, ¿e nie 
mo¿na by³o zasn¹æ z tej iloœci pluskiew, które nagromadzi³y siê w siennikach, a te sie- 
sienniki by³y nie s³om¹ nawet, a wiórami drewnianymi wype³niane. Ci¹g³y sw¹d skóry, 
ci¹g³y odra¿aj¹cy widok siebie samych - wstrêt do siebie samego. I- i to zepsute 
powietrze siark¹, a- i marzenie do wolnoœci, które mog³em by³ w dwóch obrazach 
pokazaæ, które ostatnio, odnaleziono ostatnio dok³adnie eh- w roku tysi¹c dziewiêæset 
dziewiêædziesi¹tym eh- siódmym i zainstalowano w muzeum w Buchenwaldzie w 
dziewiêædziesi¹tym ósmym. Wiêc dla mnie jakaœ taka przygoda, która zamyka³a ten 
obraz pracy, k³opotów (chichot) ostatnich miesiêcy, miesiêcy pobytu w obozie 
koncentracyjnym. I nagle z dnia na dzieñ, ju¿ s³ychaæ z ty³u detonacje. Nie wiemy, czy 
to s¹ artyleria przeciwlotnicza, czy to s¹ dzia³a armatnie zbli¿aj¹cej siê armii 
amerykañskiej. Tak to nadchodz¹ wosk- wojska amerykañskie. Jedenastego kwietnia 
tysi¹c dziewiêæset czterdzieœci piêæ jest ewakuacja obozu. Formowa- nie chcemy 
wyjœæ z obozu. Obci¹gamy to, chcemy, a¿eby nas Amerykanie tu zastali. Niemcy chc¹ 
nas przeprowadziæ na prawy, wschodni brzeg £eby, to nad- £a- nad eh- nad £eb¹ by³o - 
£eba czy £aba? 

 
Q: £aba. 
 
A: - nad £ab¹ by³o. Tam nas chc¹ przeprowadziæ, w jakim kierunku nie wiadomo, czy oni 

wiedz¹, nie wiemy, bo wreszcie wiemy, ¿e i front wschodni siê zbli¿a równie¿. Wiemy, 
¿e to jest ten wyœcig do Berlina Armii Pattona, która gdzieœ tam d¹¿y prêdko, a by³ 
przecie¿ Rosjan, z kolei nie chcielibyœmy siê dostaæ pod stronê rosyjsk¹, ale có¿ to my 
mamy to powiedzenia, w ogóle tak daleko nie wybiegamy, jesteœmy jeszcze wiêŸniami, 
jesteœmy w kolumnie, wielki transport ludzi, pomieszali siê cywile, którzy uciekaj¹ przed 
Amerykanami, niemieccy, Niemcy i ro¿ni pracownicy. Ruch na drogach, wrzeœ- 
wrzesieñ tysi¹c dziewiêæset trzydziesty dziewi¹ty rok przypomina³ mi siê wtedy. I tu 
zbli¿a siê wieczór i idziemy w kolumnie strze¿eni, w kolumnie wiêŸniarskiej ponad dwa 
tysi¹ce ludzi. Trafiamy na most na £abie. Musimy jeszcze przesuwaæ z jednego brzegu 
na drugi amunicjê, która chyba s³u¿y³a do wysadzenia mostu. Pos³uguj¹ siê nami. Co 
kilkadziesi¹t metrów przesuwamy wielkie skrzynie. Poœlizgamy je po- po szynach, bo 
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jest most to kolejowy, wysoki nad wod¹. I nagle s³yszê ju¿ po drugiej czêœci eh- rzeki 
œwisty lokomotywy nadje¿d¿aj¹cej. Strach, z miejsca, w oczach wyobra¿am sobie, 
wyobra¿am sobie nadje¿d¿aj¹c¹ lokomotywê, t¹ amunicjê, któr¹ my pchamy, eksplozjê, 
jak siê to ³amie wszystko jak zabawka i lecimy w wodê w dó³. I teraz w ostatniej 
godzinie niewoli, jakie¿ to perfidne, niemo¿liwe. Nie patrzê za siebie, zostawiam 
skrzyniê, pe- biegiem pêdzê na drugi brzeg, jak najdalej od tego¿ niebezpieczeñstwa. I 
oczywiœcie pêdzê, jestem ju¿ na skraju mostu. Wpadam w dó³. Nie wiem co za dó³. 
Ciemno przecie¿ nie ma œwiate³, jest póŸno wieczór. I obok mnie przeje¿d¿a ze 
œwistem lokomotywa. Jak to mo¿liwe? No tak, most by³ dwutorowy, nie na tych to, 
gdzie by³a skrzynia, na który pêdzi³ poci¹g. A gdzie ja jestem, próbujê siê w ciemnoœci 
rozeznaæ. Poznajê, ¿e czepiam siê pasa munduru cz³owieka, he³m. Niemiec. Niemiec 
okopany, przy armacie, czy przy dzia³ku przciw- eh- przeciwpancernym. Stoi okopany 
przy moœcie. Byæ mo¿e, ¿e do niego nawet to by³y naboje, czy- czy amunicja, któr¹ 
mieliœmy tam dosun¹æ. Nie on jeden, jest ich tu kilku. Ledwo siê rozesta³em. Oni stoj¹ 
phh- widz¹ mnie. Myœlê sobie „To jest ju¿ koniec. Wlaz³em im do œrodka, w ich 
stanowisko obronne wpad³em, nie wlaz³em, g³ow¹ na dó³, ktoœ miê potr¹ci³. Zbieram siê 
szybko po pasie po jego g³owie, he³mie, na wierzch (chichot) i uciekam czym prêdzej. 
Nie strzel¹. Nie zorientowa³ siê, mo¿e tam mia³ jeszcze jak¹œ inn¹ - ¿ale i ju¿ w takiej 
sytuacji nie by³em dla niego taki wa¿ny. Ca³y ciê¿ar nienawiœci z wojska, które czu³o 
ju¿ przegran¹ przewali³ siê na tak zwany „volkstorm” (ph) - na tych Niemców staruszków 
z rezerwy, którzy jakichkolwiek uciek- -ciekinierów, pe³ni¹c s³u¿by pomocnicze dla 
wojska przy szosach - dobijali, zestrzeliwali, bardzo czêsto w tych marszach œmierci byli 
i oni, nie tylko ci ¿o³nierze, którzy byli konwojentami. I ja w tej sytuacji, gdy tak 
odbieg³em od mostu, kiedy na tym moœcie rozproszy³o siê to wszystko, co nazywam 
kolumn¹ wiêŸniarsk¹, eh- gdzie ten poci¹g wpadaj¹cy rozbi³ eh- to wszystko, a ju¿ jest 
ciemno, stan¹³em i zrozumia³em, ¿e nie jestem pilnowany. Nie jestem pilnowany, no ale 
nie czu³em tego, ¿e jestem wolny. Nie jestem pilnowany i strach, ¿e teraz jest groŸniej, 
bo odnaleziony mogê byæ dobity, zastrzelony za nieudan¹ ucieczkê, a nie wiem, co jest w 
odleg³oœci dziesiêciu czy piêtnastu metrów ode mnie, bo jest noc, ciemno. Ja na- na 
pustej szosie kolejowej stojê - dwieœcie metrów, trzysta metrów od tego¿ mostu, gdzie 
byli okopani ¿o³nierze po wschodniej stronie £eby. Przykucn¹³em zadyszany. Nie 
mog³em z³apaæ tchu przez d³ugi czas. Ktoœ siê do mnie zbli¿a. Siedzê na tych torach, 
widzê, ¿e na tle nieba zbli¿a siê sylwetka cz³owieka. No kamienie mam pod rêk¹, jak to 
przy torach, to szyny s¹ kamieniami wy³o¿one. Co to bêdzie za walka, jaka? On zabije 
je¿eli jest to uzbrojony. Zbli¿a siê, zbli¿a siê. Cicho. Ja siedzê te¿ cicho. Podszed³ bli¿ej i 
zwalnia krok. Widzi mnie. Jest niepewny. Jeszcze zwalnia, bo ja nie reaguje. Ale zbli¿a 
siê, bo widzi, ¿e ja nie jestem agresywny, ¿e nie wystêpuje przeciw niemu. Okazuje siê, 
¿e by³ to drugi wiêzieñ, który uciek³ i ¿eœmy siê spotkali. No i mówimy „No dobrze, to 
teraz chodŸmy, idziemy razem”. Ale gdzie? Nie wiemy, nie wiemy gdzie jesteœmy, 
gdzie mamy iœæ. ZejdŸmy z torów, tory s¹ zawsze jakoœ strze¿one. Zobaczymy, 
pójdziemy no w jakieœ pole puste, bêdzie mo¿e las. Wyjaœni siê to wszystko rano, 
dlatego, ¿e noc¹ nie wiedzieliœmy zupe³nie jak teren wygl¹da. Jeszcze kolega dosta³ na 
dobitek rozstroju brzusznego (chichot). Coœ strasznego, musimy siê zatrzymaæ, on 
cierpi, wra¿enia, emocje. Ja mówiê „No teraz jesteœmy nadal zagro¿eni; zachowujmy siê 
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jakoœ, ¿ebyœmy ju¿ u progu szczêœcia rzeczywiœcie tego szczêœcia eh- dotarli. 
Patrzymy œwitem, gdzieœ luŸne dalej pojedyncze domy, chaty, puste pole i du¿y- du¿y 
z- wielka z s³omy ha³da. S³oma jakoœ siê sk³ada, prasuje wspól, podeszliœmy tam 
wygrzebaliœmy z do³u parê kostek tej prasowanej s³owy, wleŸliœmy tam do œrodka, 
przykryli siê t¹ s³om¹, mówimy „Tu jest nasz azyl. Tu jest nasze miejsce. Zobaczymy co 
bêdzie, rozeznamy siê w ogóle gdzie jesteœmy”. No i, niestety, tak bez kropli wody, tak 
bez kropli jedzenia, jedynie jakieœ resztki w kieszeni, pamiêtam, mia³em tak zwany 
„suchej zaprawy” do zupy wiêŸniarskiej, która to zaprawa, no by³a eh-bardzo mocno 
solona, ani kropli wody, gdybym to zliza³ z rêki jak- jak ta krowa, czy to bydlê, które 
³aknie trochê jakiegoœ po¿ywienia, no to tutaj ta sól by³a nieszczêœciem, nie by³o wody, 
by³o pragnienie. Le¿eliœmy trzy dni, trzy noce, ostrzeliwani noc¹ przez Amerykanów i 
przez Niemców, to wszystko ponad nami siê przewala³o, bo tam by³y walki ju¿ bardzo 
frontowe i bliskie - i to z odleg³- na odleg³oœæ kilometra, dwóch, miêdzy armi¹ a armi¹. 
Nie mogliœmy siê stamt¹d wychyliæ. Ale wreszcie kiedyœ trzeba by³o, bo tu zdechniemy 
z g³odu, z pragnienia. I widzimy, ¿e z jednej strony wychodzi jakiœ starzec z baranami, 
eh- no ju¿ to jest po³owa kwietnia i on musi wypaœæ te barany, wyprowadzi³ je. Ale sam 
prowadzi na ³añcuchu dwa psy wokó³ siebie. Obserwujemy go. On nas nie widzi. My 
siedzimy ukryci w tej kopce. Wychodzi z cha³upy, która jest gdzieœ znowu kilkaset 
metrów, trzysta, czterysta metrów eh- za nim. Musimy siê ujawniæ, musimy podejœæ i 
poprosiæ go, no mo¿e da siê nam czegoœ napiæ. Oczekujemy jakiegoœ wspó³czucia, 
jakiegoœ serca z drugiej strony. Mówimy mu, ¿e my to odpracujemy, ale mo¿e da nam 
coœ zjeœæ, mo¿e- mo¿e czegoœ siê napiæ. A sam siedzi przy tych baranach prz- z 
dwoma psami, które niby raz zaganiaj¹ te barany, czy- czy- czy- czy - barany, nie kozy, 
tak. Um- i siedzi na kolanach ma roz³o¿one œniadanie i jak¹œ tam butelkê czy termos do 
picia. Liczymy na to, ¿e jak widzi nas w pasiakach, ¿e ten u grobu starzec blisko chyba 
siedemdziesiêcioletni, ¿e no powie „No, no to macie tu kawa³ek chleba”. „IdŸcie sobie” 
- wskazuje nam w kierunku, gdzie s¹ Niemcy - „IdŸcie do arbeitsautusa (ph), meldujcie 
siê do pracy, to Wam dadz¹ jeœæ”. Wracamy siê i teraz mówimy „Ale zdradziliœmy 
miejsce pobytu. Przecie¿ on wróci teraz, jak te barany wypas³, wróci i powie, ¿e tam 
widzia³ dwóch wiêŸniów. No to przyjd¹ i rozstrzelaj¹ nas. Z du¿ym lêkiem wróciliœmy, 
bo nie mieliœmy gdzie indziej szansy pójścia. Wiadomo, że- że z odległości znowuż 
drugiej strony trzystu metrów, czterystu może, jest las i w tym lesie siedzą Niemcy, 
którzy przechodzą ku tym kilku domostwom nad brzeg rzeki i rozpoczyna się walka - i że 
artyleria amerykańska się tam budzi i- i- i- i- i- i- i- i- i- i wali ile wlezie, nie mówiąc już 
o tym, że- że właśnie po tym całym terenie na którym my przebywamy, a ile pocisków 
ugrzęzło w tej słomie jako niewypały, to też nie wiemy. Tak blisko było- było to całe 
niebezpieczeństwo. Na szczęście po cz- czwartym dniu przewaliły się czołgi 
amerykańskie. Co nas też zdezorientowało, bo nie znaliśmy oznakowań i myślimy sobie 
„gwiazda” - gwiazda, to rosyjska, o Boże, to źle. No nie, to była gwiazda biała. No ale 
gwiazda, nie wiedzieliśmy jakie oznakowania ma- mają alianci, że ta gwiazda jest, 
powiedzmy, w kole, ale też pięcioramienna. Dużo kompleksów, dużo upz- uprzedzeń. I 
przewaliło to z zachodu na wschód i myśmy dopiero potem wydostali się i przeszli do tej 
wioski tam, skąd ten stary człowiek z- z baranami wyszedł je- je wypasać. Okazało się, 
że już od trzech dni tam był przyczółek amerykański i on mógł równie dobrze ten stary 
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człowiek pokazać nam za siebie do tyłu, że tam są Amerykanie. Nota bene, są na jego 
podwórku, bo to był bogacz, to był majątek jego syna, ale syn to miał z ojca. I gdzie 
stacjonowały czołgi amerykańskie, gdzie było jedzenie, I on nas zawracał ku Niemcom 
zamiast nam pokazać „Tu macie - i tu, że jest wolność”. Myśmy o tym nie wiedzieli i my 
wysiedzieliśmy tak długo i szlag by nas trafił w tej słomie i nikt by nas nie odnalazł, 
gdyby to jeszcze trwało ze dwa dni. I wobec tego zdjęliśmy to co się nazywało 
ewentualnie białą koszulą, brudni tacy, do pasa rozebrani, machamy nad głowami, żeby 
nas nikt nie ustrzelił na tym otwartym polu. Idzie dwóch takich (chichot) sobie 
samotnych ludzi do wolności. __________ pierwszy, że inżynierze amerykańscy, że w 
ogóle nas nie widzą, nie reagują. Żują sobie leniwie gumę, a gdzieś tam w jakiejś szparce 
wychyla się zza okiennicy jakaś tam niemiecka dziewczyna, robią do niej oko, próbują 
flirtować. I flirtuje tam jakaś. Je myślę sobie „To rzeczywiście nie ma nikogo, kto by 
nam podał rękę, kto by nas zapytał „Czy może papierosa chcesz zapalić?” Jak to jest tak? 
My jesteśmy niepotrzebni. W tej sytuacji, cała wszystka wydaje mi się masa ludzi 
więźniów, którzy byli na terenie Niemiec, obojętnie w jakich obozach, jakichkolwiek 
narodowości, ludzie niepotrzebni. Przypominał mi się od razu taki, kiedyś, z dawien 
dawna sprzed wojny film „Niepotrzebni mogą odejść”. Nie odeszli. Są, żyją. Tak 
przeżyliśmy te pierwsze dni, które ani to były wolnością, ale były to dni kiedy mogliśmy 
być syci, kiedy spaliśmy w łóżkach przydzieleni do poszczególnych domów, po dwóch, 
po trzech. I dostawaliśmy kartki już z przydziału, z przydziału, jak bym powiedział, eh- 
zarządu wojskowego. Jeszcze nie było żadnych państwowości niemieckiej. I jak zrzucić 
z siebie te pasiaki, które są dla nas - nie ohydne - w tej chwili okazało się jak byśmy się 
zegnał z bólem z tym ubraniem-pasiakiem. Bo nas Amerykanie wprowadzili do sklepu 
wielkiego z konfekcją i mówią „Ubierzcie się jak chcecie, od bielizny do- do płaszcza, 
kapelusza i parasola”. I dobrze. I poszliśmy. Ale powiedzieli „Najpierw się wykąpać”. 
Trwało to dłużej, nim się obmyliśmy i oczyścili. Papiery. „Nie damy wam żadnych”. A 
już nas się zgromadziło sześć czy siedem osób. „Przecież my was nie znamy”. Ale ja 
mówię, taka grupa pięciu, sześciu ludzi, po wojnie, możemy równie dobrze być 
zbrodniarzami wojennymi, jak i ofiarami po obozie. Jak się przebierzemy w cywile, nie 
ma rozeznania, kto jest kto. To niebezpiecznie być bez żadnego śladu dowodu ludzkiego. 
Mówi „To ja wam dowodów nie mogę wystawić, bo ja was nie znam. Ja nie wiem, czy 
wy mówicie prawdę. Może właśnie jesteście zbrodniarzami”. Jeżeli on nam to podsunął, 
to my tym bardziej chcemy papierów, dowodów, no „przecież Pan nas wyzwolił. Pan nas 
widział jeszcze w pasiakach, bo to już było to w tym miejscu. Pan nas teraz przebiera, 
niech Pan da zaświadczenie”. Dał zaświadczenie: tych pięciu czy sześciu Polaków 
zostało wyzwolonych przez- z niewoli niemieckiej przez- przez armię eh- armię 
amerykańską. Koniec kropka. I jak teraz wychodziliśmy, to zawsze w szóstkę (chichot), 
żeby nikogo nie brakowało. I odwrotnie, nikt nie ch- mógł chodzić osobno. Trwało to 
dość długo, tygodnie, tygodnie, potem znalazł się eh- Osnabrück (ph) potem się znalazł 
wreszcie Maćków (ph) pod holenderską granicą, gdzie zacząłem robić szkołę, eh- robić 
maturę. Zaciągnął mnie również jeden z kolegów, z którym w obozie byłem. Uczyć się 
nie chciałem. Powiedział „No jednak, widzisz, ja już nie mogę eh- dłużej być głupi, a ty 
chcesz, to zostań”. To mię obraziło, zmówiliśmy się, poszliśmy się uczyć, zrobiłem 
maturę. I w czterdziestym siódmym roku z Maćkowa, czyli z tak zwanej miejscowości 
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Harenhems (ph) koło holenderskiej granicy, tuż zaraz koło Meppen (ph), a dlaczego 
Maćków, bo był to teren zdobyty tam przez żołnierzy polskich, którzy służyli w armii 
Generała Maćka, eeh- służyli w armii eh- pod dowództwem byli angielskim, nie w 
drugim korpusie eh- czy w drugim korpusie Andersa, tego dokładnie nie wiem, ale zdaje 
się że nie. I jako „deportperson” w cywilu kończyłem maturę i w lipcu, znowu w tym 
lipcu, dwudziestego piątego, w jakaś okrągłą rocznicę, przypadł transport do Polski. I 
przez Szczecin wróciłem do nieobecnego domu, do nieobecnej rodziny, w poszukiwaniu 
śladów moich braci, moich sióstr i jakiejś atmosfery mojego kochanego Rzeszowa. No, 
może dość, bo to - a to było, wiesz, to- to jest - tak się rozciąga, że to jest guma, no. Bo 
teraz jeszcze jak mamy rozmawiać do tyłu, to zamknijmy to na razie w tym, jakimś 
terminem. 

 
Q: Fajnie, jest to pytanie takie. Eh- w momencie przyje- 
 
A: Wróæ do pytañ teraz, tak. 
 
Q: - przyjechania do domu w czterdziestym siódmym roku. Kogo zasta³eœ w domu? 
 
A: Nie wiele wiedzia³em, co s³ychaæ po drugiej stronie. Korespondencji przecie¿ nie by³o. 

Telefonów te¿. Wiêc nie bardzo wiedzia³em co dzieje siê. Wyobra¿a³em sobie, ¿e wrócê 
do domu i zastanê tych, tych ludzi z którymi siê nie po¿egna³em, a od których oszed³em- 
odszed³em w³aœnie w- eh- w latach czterdziestym eh- pierwszym roku uciekaj¹c bez 
zawiadomienia. Ojciec nie ¿y³, nie docieka³ swojego ukochanego syna. Nota bene, 
zestresowany i w trudnych okolicznoœciach, w³aœciwie doœæ osamotniony, bo bracia 
moi dwaj, jeden by³ w lasach i to w randze oficera, bo by³ przed wojn¹ oficerem - nie 
zawodowym, ale z rezerwy, ale w stopniu oficera w Kieleckiem. By³ bardziej, no armi¹ 
krajow¹, ni¿ ca³¹ tam inn¹ eh- t¹ - wojskiem eh- nie by³ z wojska ludowego, czy lewicy, 
czy z jakichœ ugrupowañ ch³opskich. A drugi brat w³aœnie w Jaros³awiu pracowa³ w 
kolejnictwie i w kolei, na kolei konspirowa³. I te¿ sabotowa³. Robi³ tam ró¿ne numery, 
¿eby poci¹gi nie odchodzi³y punktualnie. Przestawia³ wagony na fa³szywe tory. Nim to 
siê zorientowano, wszystko nie dzia³a³o tak, a przecie¿ tu chodzi³o o to, ¿eby wszystko 
sz³o na front punktualnie i jak najbardziej sprawnie. Tyle ka¿dy z nich robi³, co móg³. No 
siostry jak siostry. Jedna wysz³a za m¹¿, by³a poza domem. Druga by³a trochê przy ojcu, 
pomaga³a mu jako w- wdowcowi i ¿yæ, pomaga³a. No dzisiaj nikt z nich drogich mi nie 
¿yje. Wtedy, kiedy wróci³em, a wiêc domu nie by³o, ojca nie by³o, siostry rozsypane, a 
braci jeszcze trzeba by³o szukaæ, jeszcze nie- nie wiedzia³em dok³adnie gdzie ich 
znaleŸæ, mimo dwóch lat. Mieli powody, ¿eby siê nadal ukrywaæ, nie ujawniaæ, tym 
wiêcej, ¿e starszy ode mnie, ale nie najstarszy z rodziny, brat, Olek, na parceli ojca, 
ojciec, który by³ kolejarzem, dobrze zarabia³ eh- chcia³ budowaæ dom. Tam by³y 
materia³y budowlane i sa- by³y drzewa - by³a taka du¿a dzia³ka pod budowanie domu. 
Hodowa³ pszczo³y, lubi³ to, ³owi³ ryby. By³y jego mi³oœci pozazawodowe. I podczas 
okupacji, ten brat, który pracowa³ w Jaros³awiu, ku koñcowi jak Rosjanie przychodzili z 
tamtej strony, on siê wycofa³ do Rzeszowa i tam zacz¹³ gromadziæ broñ. Gdzie on mia³ 
przechowywaæ? Na tej parceli wsadza³ do uli pszczelich. I parcela sobie sta³a luŸna i 
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nagle jakiœ Rosjanin przyszed³ po miód, kraœæ miód, otwiera ul, a tam jest magazyn w- 
broni (ironiczny chichot). Czyja to parcela - kto? Ojca nie ma. On jeden by³, siostry by³y 
na zewn¹trz. Z³apa³o go ju¿ polskie UB, da³o mu lanie niesamowite, przes³uchanie by³y. 
On siê do niczego nie przyzna³, mówi przecie¿ to nie jest dzia³ka strze¿ona, tam ka¿dy 
móg³ wejœæ, sztachety by³y i powyrywane z czasem. Ale nawet gdyby nie by³y 
powyrywane, to móg³ przecie¿ ka¿dy to zrobiæ tak. Tym siê t³umaczy, ¿e on nic o tym 
nie wie i nie on to z³o¿y³. Przyszed³ mu w sukurs z pomoc¹ równie¿ z UB inny jego 
kolega gimnazjalny. No bo spo³eczeñstwo by³o zró¿nicowane. Jedni byli 
prokomunistyczni i inni nie. I wobec tego mu powiedzia³ „S³uchaj, dobrze robisz, ¿e siê 
nie przyznajesz. Wobec tego, oni s- bêd¹ jeszcze szukaæ œladów, kogo tam znajd¹, a 
ciebie wypuszcz¹ czasowo. No to wtedy spieprzaj”. To by³o, zaraz, w czterdziestym eh- 
pi¹tym roku oczywiœcie. I on w³aœnie, jak uciek³, to podobnie jak ja - nie daj¹c nikomu 
znaæ, gdzie jest i st¹d, kiedy ja w czterdziestym siódmym roku wróci³em, nie zasta³em go 
w domu. Okaza³o siê, ¿e potem z tym najstarszym bratem oni siê gdzieœ spotkali, gdzieœ 
siê odnaleŸli. I a¿ pod Szczecinkiem, pod Szczecinem, na skraju Polski na ziemiach 
odzyskanych, w lasach jako leœniczy, jako, bo brat tam, wydaje mi siê, przeszed³ z 
lasów, ale nie wyszed³. Eh- nie wyszed³ z lasów, bo eh- zrobi³ i mia³ studia eh- in¿yniera 
leœnika i zosta³ w lesie. To by³o miejsce ot, takie odizolowane. I tam przez te dwa, 
potem trzy lata razem gdzieœ byli skryci i œlady jednym s³owem by³y zatarte. Nikt ich 
politycznie ju¿ nie poszukiwa³. Zobaczy³em, ¿e nie mam co w Rzeszowie robiæ, 
odwiedzi³em ró¿nego rodzaju miejsca i domy i ten dom ¿ydowski, w którym myœmy 
kiedyœ przed wojn¹ mieszkali. On ju¿ nie istnia³. Inny dom tam gdzieœ potem istnia³. 
Ale do dnia dzisiejszego nie ma tych œladów, ten Rzeszów ca³y siê przebudowa³. A ja 
zaczyna³em siê w Krakowie na studiach w Akademii Sztuk Piêknych w czterdziestym 
siódmym roku. Zda³em i stawa³em siê innym cz³owiekiem. To by³aby pewna sekwencja i 
mo¿e na niej tu skoñczmy, bo nie wyczerpiemy tego, to jeszcze m- trzeba by³oby potem 
dokrêcaæ, 

 
Q: __________ 
 
A: a teraz to, na co mi teraz jeszcze dzisiaj staæ, to jest, myœlê, na to, ¿eby odpowiedzieæ 

na te szczeliny, te pytania o których ty mówisz, bo wiêcej nie zrobimy, wiesz no, nie da 
siê tych piêæ lat zrobiæ w piêæ godzin, to jest, no- to na- 

 
Q: Pierwsze pytanie, to jest, jak byœ móg³ wróciæ z powrotem do czasu przedwojennego. 
 
A: Tak. 
 
Q: I opowiedzieæ g³ównie o swojej mamie. 
 
A: Tak. 
 
Q: I o tym wszystkim, o czym myœmy mówili wczeœnie. I póŸniej te¿ trochê opisaæ w 

ogóle sytuacjê rodzinn¹. Ten dom ¿ydowski, w którym wyœcie mieszkali i 
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A: Tak. 
 
Q: stosunki jakie by³y tam w Rzeszowie. 
 
A: No dobrze, no Rzeszów to jest, jak mówiê, miasto, którego dzisiaj jestem honorowym 

obywatelem za dzia³alnoœæ artystyczn¹. Ale tam urodzony, tam s¹ groby moich 
rodziców. Jestem tam przynajmniej raz, dwa razy do roku. Odwiedzam groby. No i w 
pamiêci zawsze mam i najbli¿ej mam ten obraz matki, która zmar³a na moich oczach. 
Przy wylewie do mózgu zmar³a na moich oczach, za piêæ ósma ósmego lutego tysi¹c 
dziewiêæset trzydziestego siódmego roku. Mnie by³o dane byæ przy jej œmierci, 
jedynym z piêcio- piêciorga rodzeñstwa. St¹d o niej pamiêtam nie tylko jako o tej pani 
domu, która ten dom organizowa³a, która nas wychowywa³a, bo ojciec jako maszynista 
kolejowy bardzo czêsto by³ w d³u¿szych trasach. Pracowa³ po czterdzieœci osiem godzin 
przy czterdziestu oœmiu wolnych, ale jednak to by³y d³u¿sze cykle jego nieobecnoœci. 
Pracê mia³ ciê¿k¹, ale dobrze zarabia³, potrafi³ utrzymaæ ca³¹ rodzinê. Zreszt¹ cz³owiek, 
który z tysi¹c dziewiêæset osiemnastego roku by³ w obronie Lwowa. Dosta³ medal za 
zas³ugi, wiêc dom mia³ pewne tradycje patriotyzmu. Nie nale¿a³ jakoœ do- do partii, nie 
by³ zwi¹zany eh- z jakimiœ ugrupowaniami politycznymi. W przekonaniach - przekonañ 
by³ lewicowych, ale nie by³ pi³sudczykiem, nie by³ cz³owiekiem sanacji i- i- i- i- i- i 
raczej polityk¹ interesowa³ siê eeh- mniej- mniej aktywnie um-. I ryby, polowania, 
dzia³ka, natura by³a tym jego hobby, które w tej pracy maszynisty kolejowego, który 
przychodzi zadymiony, zakopcony - to nie by³y elektryczne koleje, to by³y koleje jakie 
ogl¹dasz jeszcze tylko w filmach amerykañskich sprzed stu laty (chichot), prawda, tak ¿e 
to wszystko kopci³o. Ta praca by³a i trudna i fizyczna iiii- brudna. Tak ¿e spada³ ten ca³y 
ciê¿ar wychowywania na matkê. By³a kobiet¹ piêkn¹, doœæ ros³¹, nie têg¹, ale wysok¹, 
czarn¹, o niebieskich oczach. Z pochodzenia, mówi³o siê, ¿e rodzina Pieni¹¿ków, bo takie 
by³o panieñskie matki imiê, pochodzi gdzieœ z rodziny W³ochów z lat tam, gdzie 
kiedyœ, byæ mo¿e, z arm- dziadek czy pradziadek z armii austriackiej przywióz³ sobie 
W³oszkê jako ¿onê, czy inn¹ okazj¹ dotar³a ona z W³och do Polski rodzina mojej matki. I 
wobec tego, byliœmy wychowywani w tradycjach. Matka by³a katoliczk¹, g³êboko 
wierz¹ca. Nikomu by krzywdy nie zrobi³a, mrówki by nie zabi³a. Ci¹gle myœla³a tylko o 
tej grupce dzieci, o tych dwóch siostrach i o tych trzech synach. A mia³a o czym - 
byliœmy niespokojni, ka¿dy by³ jakiœ- jakimœ swoim temperamentem. Ona musia³a to 
wszystko opanowywaæ. Szanowa³a bardzo tradycje, tradycje œwi¹teczne. ¯yliœmy, 
wydaje mi siê, ¿e trzeba o tym Rzeszowie powiedzieæ, ¿e by³o to miasteczko, które w 
jedn¹ trzeci¹ niemal zajmowali ¯ydzi. Mieszkaliœmy i w domu przecie¿ i ¯ydowskim. 
Pamiêtam ich nazwisko. Z Moñkiem chodzi³em do- do gimnazjum. Felzensztajn on siê 
nazywa³, tak mi siê zdaje. I uprawialiœmy razem sport. Wymienialiœmy, jak to - nie 
wiem czy ju¿ wspomina³em, czy nie, ale niekoszern¹ kie³basê moj¹ za jego sardynki. 
Robiliœmy to potajemnie, by³a to nasza wewnêtrzna konspiracja przed rodzicami. Ja 
mia³em kie³basy doœæ, smakowa³a bardzo, pachnia³a ³adnie, ale nie by³o sardynek, 
sardynki by³y raczej luksusem, wiêc ja na tym uwa¿a³em, ¿e zyskiwa³em. Jadam bia³¹ 
bu³kê z sardynk¹ jak¹œ tam hiszpañsk¹ czy jak¹œ inn¹, a on dobr¹ kie³basê rzeszowsk¹ z- z 
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razowym chlebem. A miêdzy innymi, to mieliœmy ró¿ne eeh- zbli¿enia i kontakty 
kole¿eñskie. Mówi, jak matka? Matka dba³a nie tylko o te tradycje, ale sama, jako bardzo 
religijna, nas te¿ jako dzieci, ja pamiêtam, wprowadza³a eh- czy wprowadza³a - w 
koœció³. Ja myœlê, ¿e potem siê to rozluŸnia³o, im bardziej cz³owiek by³ doros³y, to ja 
by³em zainteresowany sportem. Gdyby nie wojna, to ju¿ maj¹c szesnaœcie lat w 
trzydziestym ósmym roku mia³em mistrzostwo polskie w skokach z trampoliny wœród 
m³odzie¿y szkolnej, ogólnopolskie. No wywija³em eh- ró¿ne salta i auerbachy (ph) w 
powietrzu - i to imponowa³em m³odzie¿y, by³em ch³opcem jak sprê¿yna. Dzisiaj mo¿na 
by by³o ¿artem powiedzieæ, jak to ¿artem czasem mi ¿ona mówi tak „Tyœ siê raczej na 
g³owê upad³, ni¿ skaka³ do wody”. To s¹ takie rzeczy, kiedy pewne ryzyko, pewna 
fantazja ponosi³a mnie i to mi gdzieœ jakoœ zostawa³o. No, i wojna zmieni³a ten ca³y 
czas. Dom siê rozpad³, matka umar³a i- i tak powtarzam: matka umar³a przedwczeœnie. 
To jest jeden temat. 

 
Q: Drugi temat: eh- jeœli móg³byœ opisaæ tê sytuacjê, w jaki sposób eh- rozpocz¹³eœ swoj¹ 

pracê w konspiracji, ju¿ pod- podczas okupacji. Jak to siê sta³o i na czym polega³a ta 
praca i te kontakty konspiracyjne wszystkie, które w sumie od pocz¹tku prowadzi³eœ 
poprzez swoj¹ pracê jako sabota¿ystê 

 
A: Tak. 
 
Q: póŸniej, a do ucieczki. 
 
A: Po powrocie ze Lwowa, po ucieczce ze Lwowa ze strony ra- eh- eeh- sowieckiej, 

przeszed³em sam noc¹ eeh- pod Jaros³awiem eh- dobrn¹³em do dworca w Jaros³awiu i 
tam ju¿ kolej¹ dowiezi- zosta³em dowieziony do Rzeszowa. Wtedy zaraz jeszcze w 
paŸdzierniku, koniec tam paŸdziernika, jeszcze nie by³o, eh- nie by³o potrzeby 
kupowania biletów, jakoœ jeszcze ludzie wracali, jakoœ czêœciowo eh- wracali do 
swoich miejsc, wygonieni t¹ wêdrówk¹ wrzeœnia, kiedy uciekali z zachodu na wschód, 
znalaz³em siê w domu i szuka³em pracy, zajêcia. By³ g³ód, nie by³o nic eeh- w sklepach. 
Eh- mo¿na siê by³o gdzieœ w jakimœ za na wymianê czymœ ze wsi¹ siê porozumieæ, to 
znaczy sprzedaæ jak¹œ marynarkê, jakieœ buty wymieniæ na jedzenie, na chleb, na coœ, 
albo znaleŸæ myd³o i dostarczyæ na wieœ i przywieŸæ stamt¹d z kolei jajka. To by³o 
coœ bardzo dorywczego, ³atanie dziury, ¿eby by³o na bie¿¹co co do gêby w³o¿yæ. Tak 
wygl¹da³o to w wielu przecie¿ rodzinach. I dopiero kiedy znalaz³em, a musia³em 
znaleŸæ tê pracê, bo inaczej grozi³a mi wywózka do Niemiec, sta³a praca na miejscu, 
gdzie od razu dostawa³em arbeitskartê (ph), to musia³o siê mieæ tak¹, mie- miejsce pracy 
okreœlone, no i miejsce zameldowania. No to to mia³em. I gdy dosta³em tê pracê w 
zak³adach, by³ych zak³adach lotniczych, w zak³adach Cegielskiego w Rzeszowie, który 
to Rzeszów od trzydziestego siódmego, ósmego roku, zacz¹³ siê rozwijaæ jako centralny 
okrêg przemys³owy po³udniowej Polski, gdzie i produkowano i lokomotywy i samoloty i 
dzia³ka przeciwlotnicze te¿. Niemcy po przejêciu tego u¿ywali to do w³asnych celów. I 
kiedy o tym, gdzieœ doraŸnie spotyka³em siê z niektórymi kolegami, a dlatego i 
doraŸnie, ¿e po tej trzeciego maja ³apance, kiedy wszystk¹ t¹ nasz¹ m³odzie¿ zamkniêto i 
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gdzie, czy Janek Zdebik, czy Edek Pyœ, znaleŸli siê i byli tymi wiêŸniami pierwszego 
transportu do Oœwiêcimia, spotykania siê, no by³y raz, ¿e zabronione, eh- radia siê- nie 
wolno by³o s³uchaæ, nikt tego radia nie mia³, to wszystko trzeba by³o oddaæ, aparaty 
fotograficzne nie- nie funkcjonowa³y, nic takiego nie by³o, prasa nie wychodzi³a, eh- 
wobec tego zaistnia³ inny system komunikacji - tajne- tajne eeh- biuletyny, które gdzieœ 
potajemnie ktoœ wydawa³. Do tego ja jeszcze nie zosta³em dopuszczony, ale ju¿ jak 
dosta³em tê pracê, to ju¿ mog³em byæ do czegoœ potrzebny. I mój starszy kolega w 
gimnazjum, Zdzis³aw Koza (ph) ze S³ociny (ph) tu¿ pod Rzeszowem, starszy o trzy lata, 
wci¹gn¹³ mnie w organizacjê z- zwi¹zku walki zbrojnej. S³ysza³em gdzieœ, ¿e inna 
m³odzie¿, ale troszkê ode mnie starsza, ¿e pracuje i gdzieœ zostali nawet uchwyceni, 
zostali gdzieœ przez Niemców eh- straceni. Syn jednego z profesorów gimnazjalnych, 
póŸniej eeh- Helgas (ph), inny syn pu³kownika polskiego, wrazu weszli w ruch oporu 
jako m³odzie¿. i zostawali czêsto wychwytywani. Teraz nie pamiêtam nazwiska. 
Rzeszów ma w tej pamiêci, w tablicy tych swoich ofiar, bardzo du¿o m³odzie¿y szkolnej, 
która ponios³a tak wielkie straty. Eh- mimo, ¿e to miasteczko, mniejsze by³o od 
Przemyœla czy Tarnowa, akurat tam zgromadzi³o siê wielu z m³odzie¿y szkolnej, które- 
która wystêpowa³a eh- przeciw Niemcom wal- w walce. I bêd¹c i zarejestrowany, nie 
maj¹c ¿adnej - nikt nie wydawa³ i po co - ¿adnej legitymacji, mia³em tylko z nim ³¹cznik. 
On mia³ z kolei odniesieñ do kilku, do trzech czy czterech. Tam dalej jeszcze ktoœ by³. 
Ta ca³a struktura do koñca mi nie by³a znana. Wiadomo by³o - ja kontaktujê siê z nim, on 
kon- ma takich kilku. On z kolei informuje wy¿ej. I prawdopodobnie centrala by³a w 
Krakowie, nie w Warszawie, bo tu zaczê³y siê nawet konspiracyjne ¿ycie wczeœnie ni¿ 
w Warszawie. Wobec tego do mnie nale¿a³o: wynoszenie papierów, rysunków 
technicznych, tego co siê w fabryce produkuje. I w charakterze pracy mia³em sortowanie 
czêœci tych, które s¹ wykonane i dobre, zgodnie z rysunkiem technicznym - i te, które s¹ 
odpadem, niedobrze wykonane albo uszkodzone i- i- i do- do- do- do- do œmieci na 
przetopienie, ale w ka¿dym razie produkcja na nic siê nie przyda³a. By³y wobec tego dwa 
niebezpieczeñstwa - to wchodzenie i wychodzenie przez bramê, na której móg³byœ byæ 
rewidowany i kiedy przy sobie nosisz tu za skarpetk¹ gdzieœ pod kola- eh- kalesonami 
eh- albo gdzieœ na plecach eh- za pasem nosisz rysunki techniczne. Niech tylko Pan Bóg 
broni, ¿eby zaszeleœcia³o papierem, bo na bramie po jednej i po drugiej stronie bramy 
stali stra¿nicy i na wybiórkê kogo siê im podoba³o, mogli byli eh- przeszukiwaæ. 
Wiadomo, cokolwiek by by³o znalezione jest to groŸba, to s¹ zak³ady z których nic nie 
wolno wynosiæ i wiadomo, ¿e to jest sprawa sabota¿owa, sprawa eeh- polityczna um- z 
najgroŸniejszymi sankcjami, a przecie¿ nikt siê nie pardonowa³, rozstrzeliwano ludzi jak 
chcieli. £apano ludzi z ulicy te¿ jak chcieli, wiêc problemów tutaj ani moralnych ani- ani 
prawnych nie mieli ¿adnych. Mnie siê to udawa³o, robi³em to prawdopodobnie nie tylko 
ja, ale- ale tego dok³adnie nie wiem, na takie tematy miêdzy nami siê nie rozmawia³o i 
tylko poza jednym tym Zdzis³awem Koz¹, z którym zdawa³em relacje i wyspotyka³em siê 
raz mo¿e na tydzieñ, raz na kilka dni, albo dwa razy w tygodniu, w zale¿noœci od tego, 
czy jakie zadanie mi przyjdzie, no na ile rysunków ja mog³em by³ wynieœæ. Te rysunki 
musia³em wynieœæ, sfotokopiowano i musia³em je wnieœæ. Z wyniesieniem by³o 
gorzej, wiêksze ryzyko, z wnoszeniem rano by³o ³atwiej, bo- bo to siê tego tak nie 
obawiano. No i trwa³o to tak, ¿e czêœci dobre wyrzuca³em jako z³e i czêœci z³e 
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odk³ada³em do czêœci dobrych, tak ¿e ten procent siê by³ bardzo odwrócony. No, po 
jakimœ czasie wzbudzi³o to oczywiœcie podejrzenie tego¿ Gestapo przyfabrycznego, 
by³o tam osobne biuro Gestapo, które kontrolowa³o ca³e polityczne ¿ycie - i ca³¹ 
produkcjê. I wobec tego, w którymœ momencie, kiedy ja te czêœci odk³adam, gdzie 
przekrêcam piecz¹tkê, ¿eby zatrzeæ - bo ja musia³em to poœwiadczaæ swoj¹ piecz¹tk¹, 
ka¿dy mia³ swój numer. Przekrêca³em tak, ¿eby by³o trudne do odszuk- odszukania. To 
te¿ nasuwa³o, ¿e je¿eli tego jest za du¿o, ¿e to jest robione celowo, ¿e to jest 
zamazywanie eh- œladów przez tego, który jest winien. I to te¿ mog³o spadaæ bardziej i 
na mnie. Ale ¿e mo¿e nie ja sam to robi³em, a by³o nas tutaj wiêcej. Po kilku miesi¹cach 
jednak to Gestapo obozowe nas wy³uska³o, zgromadzi³o i powiedzia³o „Rozwalê 
wszystkich. Nie ma, to musi ustaæ, to ju¿ i zaraz, a winnych to my odnajdziemy, 
bêdziemy szukaæ. Postêpowanie jak gdyby œledcze. Poniszczê”. I od tego siê zaczê³o, ¿e 
skontaktowa³em siê z moim, powiedzmy, prze³o¿onym, Zdzis³awem Koz¹ i mówiê mu o 
tym. „To musisz uciekaæ, musisz zatrzeæ za sob¹ œlady. Bierzesz wszystko na siebie. 
My ci ju¿ tu niewiele nie mo¿emy pomóc. My potrzebujemy materia³ów, które ktoœ nam 
z zewn¹trz przynosi”. Organizacja nie by³a ani bogata ani eh- zabezpieczona w jakieœ 
drukarnie, nie by³a na tyle rozwiniêta, ¿eby mieæ jakiekolwiek papiery. Wobec tego, 
zostajê bez ¿adnego poparcia od strony organizacyjnej. Naradzam siê z drugim moim 
przyjacielem, koleg¹, który niestety nie ¿yje, Olek Naganowski, który z Pomorza by³ 
wyrzucony do Rzeszowa i tam go pozna³em, który równie¿ coœ tam robi³ w konspiracji, 
tylko nie wiem, przy- ze mn¹ przy tej fabryce. Umawiamy siê, ¿e my uciekamy na 
Wêgry, ¿e jest niebezpiecznie. No wiêc trzeba uciekaæ, ale nie wolno nikomu o tym 
powiedzieæ, dlatego, ¿e mo¿e siê ktoœ zdradziæ, powiedzieæ, ¿e coœ wie. Do dzisiaj nie 
jestem pewien, na ile cz³owiek jest wytrzyma³y i na ile s¹ sposoby œledcze wydobycia z 
drugiego cz³owieka wszystkiego. st¹d lepiej nikomu nic nie mówiæ, nikogo nie nara¿aæ, 
wzi¹æ wszystko na siebie i uciekaæ na Wêgry. Tak¹ decyzjê podtrzymaliœmy i jeszcze z 
tak¹, powiedzia³bym, wiar¹ m³odego harcerza, skauta, ¿e trzeba siê przygotowaæ w 
busolê, ¿e trzeba siê przygotowaæ w mapê, eh- mieæ trochê kilka groszy. I- i- i- i 
uciekaæ. Przygotowania do tej ucieczki robiliœmy przy ulicy Ga³êzowskiego w 
Rzeszowie w cukierni, w ¿ydowskiej cukerni. Ona mog³a tam istnieæ. Chleba nie by³o, 
ale ciastka by³y. By³y robione, by³y robione jakimœ tam cudem, nie wiadomo sk¹d 
otrzymywa³ czy jajka, czy m¹kê, czy ju¿ cokolwiek co tam by³o, ale myœmy na s³odkie 
ciastko szli. To mo¿na by³o. To coœmy zarobili, to zarobiliœmy na siebie na jedzenie, bo 
p³ace by³y tutaj bardzo kiepskie. I tam- a tam w kawiarni, wydaje siê, ¿e byliœmy 
bardziej bezpieczni, bo niby to by³o publiczne miejsce. To nie mo¿na sobie tego 
wyobraziæ z kawiarni¹ dnia dzisiejszego. Bo by³y ponure, ale doœæ i rzadko odwiedzane 
eh- lokale, no bo zabiedzone równie¿. Ale niemniej pamiêtam, ¿e tê konspiracjê równie¿ 
knuliœmy przy s³odkich ciastkach. 

 
Q: Myœlê, ¿e na razie skoñczymy, bo du¿o. 
 
A: Ju¿ koniec, tak. 
 
End of Tape #3 
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Tape #4 
 
A: - tylko wiesz, je¿eli ja tu jestem i to siê tak mówi, to to ka¿dy robi jak gdyby swoje karty 

wybiela, czy coœ. I ja jestem tu skromny w tym, 
 
Q: Tak, __________ 
 
A: ¿eby nie mówiæ, bo ja nie chcê odcinaæ kuponu od tego, co siê robi³o bez interesownie. 

To jest w³aœnie - wszystko, co siê tam dzia³o, by³o poœwiêceniem ludzkim i 
bezinteresownoœci w imiê jakiejœ mi³oœci, 

 
Q: Tak. 
 
A: znaczy patriotycznej, religijnej, wiesz, ludzkiej, no. 
 
Q: Tak. (English) Ok. Anytime. To mo¿emy ju¿ iœæ? Czy to eh- roz-  
 
A: Czyli idziemy. 
 
Q: rozpoczynamy od eh- eh- 
 
A: O tej samopomocy? 
 
Q: Nie, no mo¿e rozpocznijmy od tego, od, wracaj¹c z powrotem, o sztuce, dobrze? 
 
A: Tak. 
 
Q: Czyli jak byœ powiedzia³ o tej karykaturze w- wojnie, 
 
A: Tak. 
 
Q: i tak dalej i ¿e - i ¿e to, od tego momentu prawda, to wiedzia³eœ, ¿e bêdziesz, ¿e to jest 

__________ 
 
A: Eh, ja tak wierzy³em, ¿e- ¿e coœ tam 
 
Q: No w³aœnie. __________ 
 
A: umiem. Ci¹gnê³o mnie do rysunku. 
 
Q: (English) When you’re ready. __________. Aha. Ok? Proszê. 
 
A: Gdzie¿! Nigdy nie myœla³em (chichot) ¿e bêdê artyst¹, ¿e w ogóle. Nie mia³em planów. 

¯y³em jak zdrowy m³ody ch³opak, którego interesowa³o sportowe ¿ycie. I w tym sporcie 
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upatrywa³em swoje sukcesy. Zami³owania do rysowania owszem by³y. Mówiono „Ah, 
utalentowany ch³opak”. Coœ tam rysowa³em, to siê podoba³o jednym lub drugim, ale to 
by³o wszystko amatorskie. Brakowa³o mi, raz pilnoœci, dlatego gdy ojciec miê pos³a³ na 
kurs rysowania do artysty malarza w Rzeszowie, nie bardzo punktualnie chodzi³em, nie 
bardzo siê do tej nauki przyk³ada³em. Wszystko roznosi³o mnie, co by³o równie¿ 
zwi¹zane z moj¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i zami³owaniami sportowymi. Eh- a¿ przyszed³ 
dzieñ - kiedyœ sta³o siê to pewn¹ afer¹ w gimnazjum, gdzie nie bardzo umia³em, nie 
by³em przygotowany do lekcji ³aciny - bardzo mi³y miœ, profesor od ³aciny, czu³em, ¿e 
bêdzie stawia³ mi pytania. Szed³ wed³ug alfabetu i ju¿ by³ przy literze „r”, a wiêc i „s” - i 
postawi mi pytania, a ja lekcji nie umiem. Podnios³em rêkê do góry, ¿e proszê o wyjœcie. 
Wiadomo to by³o, ¿e to chodzi mo¿e o ubikacjê. Wypuœci³ mnie. A jak to ch³opak, 
mia³em w kieszeni ró¿ne rzeczy - kawa³ek sznurka, jakieœ zapa³ki, tu gwóŸdŸ, tam 
jeszcze coœ innego, jakieœ kartki, cokolwiek. Poszed³em do tej¿e ubikacji, która by³a 
wymalowana czarn¹ smo³¹ i tak mi przysz³o do g³owy, ¿e on tak poczciwina puœci³ mnie 
teraz, nie zapyta³ - by³ to dobry profesor - i zrobi³em karykaturê, w której uchwyci³em 
wiele charakterystycznych cech, ale w tym by³a i jego pozytywna strona profesora, nie 
by³a to karykatura wybrzydzaj¹ca go. Ale karykatura, nie portret. Kilkoma nerwowymi 
kreskami zrobi³em ten portret. I zreszt¹ w rysunku czu³em siê eh- bardzo dobrze i do dnia 
dzisiejszego eh- w rysunku czujê siê dobrze. Kreska by³a czymœ dla mnie tutaj to 
narzêdzie, gwóŸdŸ na rytej smo³owej œcianie doda³ temu jeszcze jakiœ wiêkszej w - 
wiêkszej wartoœci eh- i wiêkszej powagi. Wygl¹da³ jak negatyw, bo na czarnym tle bia³y 
rysunek. I koñczy siê ju¿ lekcja, myœlê sobie „To na cztery, piêæ minut przed koñcem 
lekcji to ja ju¿ mogê do klasy wróciæ. On ju¿ koñczy lekcjê, do pytañ nie dojdzie”. 
Wróci³em. Dzwonek za chwilê i wysypuje siê ca³a klasa studentów, wszyscy siê 
__________. I nagle afera. Kolejki siê robi¹, wszyscy ze œmiechem wychodz¹ z 
ch³opców, i widz¹ tego¿ profesora, szacownego Profesora Gilitowskiego w karykaturze. 
No rozesz³o siê do ju¿- ju¿- ju¿ grona profesorskiego. Nikogo to jednak nie urazi³o, co 
wiêcej, zainteresowa³o, któ¿ tak móg³ dobrze charakter kilkoma kreskami tego profesora. 
Ja oczywiœcie siê nie przyzna³em, ba³em siê konsekwencji. Wydawa³o mi siê, ¿e 
zrobi³em coœ niestosownego i ¿e- ¿e- ¿e tak byæ nie mo¿e. No, wiêc to zami³owanie do 
eh-rysunków ró¿nego rodzaju, eh- sztuki - z farbami olejnymi nie mia³em nic wspólnego, 
mo¿e czasami coœ akwarel¹ robi³em, bo to ju¿ by³o drogie. Wiêc robi³em to na uboczu 
swoich zainteresowañ obok nauki gimnazjalnej, do której nie bardzo siê przyk³ada³em, 
obok sportu, do którego bardziej siê przyk³ada³em - bywa³y i- i rysowanie, bywa³o i 
rysowanie. No - wojna rozerwa³a wszystko, i nie wiadomo by³o, czym ja siê zajmê. 
Dopiero do, gdy wróci³em w czterdziestym siódmym roku do kraju, kiedy zda³em na 
Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie, wiedzia³em, ¿e ¿adne studia politechniczne czy 
medyczne, nauki œcis³e, ¿e to nie jest mi bliskie. Z jednej strony myœla³em, ¿e dotyczy 
to tego, ¿e mam g³owê pe³n¹ eh- cementu, zamurowan¹ przesz³oœci¹, pe³n¹ i ¿e nie mogê 
rozbudziæ ¿adnej fantazji, bo przecie¿ Akademia Sztuk Piêknych to jest rozbudzanie 
wyobraŸni, to jest rzecz œwiata, fantazji, kreacji nowego, a nie tylko umiejêtnoœci 
warsztatowych. A z drugiej strony, w³aœciwie ta fantazja, ta chêæ eeh- ¿ycia w œwiecie 
innym ni¿ ¿y³em, no skierowywa³a moje zainteresowania do sztuki. A gdy ju¿ i to siê 
sta³o, a ¿ycie spe³nia³o siê krok po kroku, to musia³em wiedzieæ nie tylko co malowaæ, 
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jak malowaæ, ale po to wszystko robiê. I tutaj siêga³em najg³êbszych ludzkich prawd, 
ludzkich w³asnych swoich doœwiadczeñ, kiedy przesz³oœæ obozow¹ traktujê jako 
doœwiadczenie i jako uniwersytet, czyli nie tylko prze¿ycia, nie tylko wspó³czucia, ale i 
œwiadomoœæ - i jak gdyby to, co po cichu przyrzeka³em: ¿e je¿eli wyjdê, to 
powinienem daæ temu jakieœ œwiadectwo. I tego s³owa nie dotrzymywa³em przez 
d³ugie lata, blisko dwadzieœcia lat, uwa¿aj¹c, ¿e to mnie pogr¹¿a i zahamowuje w 
rozwoju artystycznym. W zwi¹zku z tym skierowywa³em siê na wszystko inne i dalsze po 
studiach dwadzieœcia lat nazywa³em jak gdyby uzupe³nianiem jak gdyby swojego 
¿yciorysu przez to, aby odblokowaæ przesz³oœæ, znaczy cofn¹æ j¹ od siebie, a z kolei 
znaleŸæ siê ju¿ w propozycjach innego etapu. I doszed³em do pewnych doœwiadczeñ 
takich czy innych, jak bym powiedzia³, gdzie mog³em, mówiê to z pewn¹ satysfakcj¹, 
staæ siê i profesorem, czyli nauczycielem i innych, gdzie jako artysta dwukrotnie 
mog³em uczestniczyæ na Biennale w Wenecji i to z niejakimi sukcesami doœæ 
miêdzynarodowymi i dwukrotnie w Sao Paulo te¿ na wystawach. I mój warsztat rozwija³ 
siê, stawa³ siê bardziej ró¿norodne. Nie mówi³em ju¿ o rysunku, a ju¿ najmniej o 
œmiechu i karykaturze. Stawa³em siê dojrza³y i coraz bardziej powa¿ny. I wybieraj¹c 
rzeczy te najbardziej i wydawa³o mi siê uniwersalne i rzeczy odpowiedzialne, 
ujawnia³em coraz wiêksz¹ potrzebê przekazywania, przes³ania. I pogr¹¿a³em siê w 
œwiecie metafizyki, porusza³em zagadnienia eschatologiczne, mówi³em o ostatecznoœci, 
uzupe³nia³em swoj¹ wiedzê literatur¹ i filozofi¹. Realizowa³em w teatrze, bo i za to siê 
wzi¹³em - wydawa³o mi siê, ¿e moja noœnoœæ sztuki jest za ma³a, ¿e- eh- ¿em- ¿e- poza 
tym, to nagromadzenie, które we mnie tkwi jest - nie mogê wyraziæ w obrazie, a je¿eli 
stworzê za du¿¹ syntezê tego wszystkiego, bêdzie to nieodbieralne, nieczytelne, a ¿e 
roz³o¿one w czasie teatru i dzia³ania teatralnego, roz³o¿one na symbole s³owne, na 
obrazy, na akcjê, na figury, postaci, które bardziej opisuj¹, ¿e przybli¿ê to przeciêtnemu 
powszechnemu odbiorcy. ¯e nie bêdzie to tylko rzecz elitarna, albo tak zwane masmedia 
i bardzo popularna, tylko, ¿e powiem o moim œwiecie pe³ni¹ obrazu. Pe- i zanotujê w 
tym mój œwiat wielki. Œwiat wielkich doœwiadczeñ, który nazywam z jednej strony 
œwiatem nienawiœci i brakiem mi³oœci, który nazywam œwiatem jak obóz, œwiatem 
tortury i - jak powiedzia³em, drugie s³owo, ¿e to by³ œwiat tortury i  

 
Q: i nienawiści 
 
A: tortury i nienawiœci. Ale tam mia³em dwa s³owa takie zbitki, które troszeczkê siê 

poszerza³y. 
 
Q: __________ 
 
A: Œwiat tortury i œmierci. I to by³y obozy. W zwi¹zku z tym, poszerzam, poszerzam to 

historyczne znaczenie Holocaustu o ten czas, rozci¹gam go do dnia dzisiejszego. I to jest 
moja te¿ i w tym zawarta gorycz. Wojny trwaj¹ nienawiœci. Nabiera tak samo na sile jak 
kiedyœ i oby nie eksplodowa³a w formach innych, czyli szukajmy cz³owieka w tych 
rejonach, kiedy ten cz³owiek sam siebie zaniedba³, kiedy ten cz³owiek przesta³ uznawaæ 
s³owo mi³oœæ, a pragmatyzm wywróci³ jego morale, odwróci³, przekreœli³. Gdzie 
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brakuje nam kryteriów wartoœci coraz bardziej, do których trzeba wracaæ. To nie jest 
tak, ¿e nowe to- i nowe wartoœci - nowe jest czasem bez wartoœci. Czyli powracaæ 
trzeba do tych prawd, które wydaje mi siê s¹ najbardziej szerokie i uniwersalne. To nie 
znaczy do wczoraj, ale nie rezygnowaæ z tych doœwiadczeñ, które znamy i wiemy. 
Ka¿dy czas przynosi coœ nowego, m³odzie¿ jest inna. Ale za ni¹ my starsi jesteœmy 
odpowiedzialni. I oby nie powstawa³a taka m³odzie¿, jak by³a tamta m³odzie¿ 
faszystowska, czy inna, innych organizacji, gdzie cz³owiek cz³owiekowi by³ wrogiem. 

 
Q: Tak. To bardzo istotne. Teraz z kolei znowu, jeœli mo¿emy wróciæ w jakimœ sensie do 

tej chronologii troszeczkê. Pamiêtam z tego eh- filmu „Œwiat Józefa Szajny”, tam 
opowiadasz tak tylko urywkowo o jakimœ wiêŸniu, ¯ydzie, który zupe³nie straci³ swoj¹-  

 
A: Uhu 
 
Q: swoje __________ 
 
A: to¿samoœæ i tak- 
 
Q: który by³- który by³ 
 
A: to wszystko 
 
Q: razem z Tob¹ w wiêzieniu, bodaj¿e w Tarnowie. 
 
A: W Muszynie, w Muszynie, tak to by³o na granicy, tak. Dobrze. No to wrócê do tego. 

Wiêzienie w Muszynie dzieli³o siê na cele zbiorowe. By³o niedu¿e, ale wiêŸniów by³o 
wiêcej ni¿ powinno by³o byæ. Po kilka, kilkanaœcie ³ó¿ek w jednej izbie, pryczy 
w³aœciwie, ¿elaznych ³ó¿ek. Przekazani w rêce Gestapo przez stronę słowacką w 
Muszynie, znalazłem się z Olkiem Naganowskim, który niestety nie przeżył tych 
tragicznych siedmiu, ośmiu miesięcy, tych- tych granicznych takich, gdzie jeżeli przeżyje 
się siedem, osiem miesięcy, to prawdopodobnie złapie drugi oddech obozu i może 
przetrwać. Olek nie przetrwał, zmarł w marcu czterdziestego drugiego roku na zapalenie 
płuc, to się mu zdarzyło, był kruchy fizycznie. Bardzo wartościowy człowiek. I w tym 
więzieniu w Muszynie jest nas kilkanaście osób i wszyscy zachowujemy się jakoś 
podobnie jak normalni ludzie. Jest jeden tylko człowiek, który żyje w swoim świecie. 
Jego łóżko akurat było w rogu w ostatnim rzędzie gdzieś tej izby. Chodził boso po izbie, 
jest to Żyd, który rozmawia z sobą, gestykuluje z sobą. Wiadomo, że nerwowo jest nie w 
porządku. I chodzi jak po klatce. Ma pewną przestrzeń w izbie gdzie mógłby luźniej, nie 
tak nerwowo, przespacerować się. No, trudno jest, kilkanaście osób, izba jest jedna, ale 
gdzieś na wymianę ludzie spokojnie przemieszczali się chociażby. Nie - on chodził 
utartymi paroma k- śladami ze swojej pryczy, tam i z powrotem, tam i z powrotem. 
Zupełnie jak zwierzę w ogrodzie zoologicznym, w klatce chodzące tam i z powrotem. 
Nawiązanie kontaktu z nim w ogóle eh- nie zdało egzaminu. Zatrzymywał się, coś niby 
odbierał, ale milczał, nigdy nie odpowiadał. I zostawał sam. To znaczy, mieliśmy 
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świadomość jego choroby. Chodził boso, miał odmrożone jeszcze chore, otwarte rany na 
palcach u nóg. Był schwytany na granicy, próbuje przekroczenia granicy. Kto to był, jaki 
był jego cel drogi, nie wiemy. Na pewno tutaj schwytany, został schwytany w rejonie 
granicznym. Źle, bo gdy wybierał stronę poprzez Słowację na Węgry, to jest to długa i 
trudna droga, czego myśmy tam doświadczyli. Gdy był wybrał drogę na Węgry wprost, 
ale musiałby wybrać nie w tym rejonie Muszyny, tylko bardziej idąc na wschód. bo tam 
jeszcze gdzieś jakiś styk bezpośredni granicy z Węgrami był. Ale stało się inaczej. Ten 
człowiek chodził niespokojny, inaczej, jak gdyby unikał - w tym czasie kiedy myśmy 
spali, on zaczął się bardziej ruszać. Kiedy eh- kiedy myśmy zaczęli chodzić, on kładł się 
do łóżka i- i robił właśnie coś odwrotnego. A nocą, kiedy nie było już światła, a jednak 
czy księżyc, bo nie było żadnych firanek, osłon, tylko były kraty w oknach, przebicie 
światła z zewnątrz następowało - o zjadał własne ekskrementy. Był wygłodzony, głód był 
duży, a on zjadał własne ekskrementy. Było coś w tym przerażającego (wzruszenie). 
Było coś przerażającego i ohydnego zarazem. A z drugiej strony - jak daleko sięga ból 
ludzki. Trzeba i tak się zastanowić. Co się z nim stało nie bardzo wiemy, bo nas później 
przewieziono do Muszyny. Jego zostawiono tam w tejże celi- eh- w- do Nowego Sącza 
przewieziono z Muszyny i jego tam zostawiono. Podejrzewam, że go tam rozstrzelano 
gdzieś na miejscu, już go nawet nie transportowano chyba, ani to innych więzień, ani do 
obozów. 

 
Q: __________ okropne. Pytanie takie teraz jest, ¿e w dalszej czêœci swojej opowieœci, 

mówi³eœ o tym, jak w momencie przyjechania do Oœwiêcimia, do obozu w Oœwiêcimiu 
do Szczamlager (ph), ty by³eœ mu- muzu³manin. Jednak, poprzez to, ¿e jakaœ by³a 
pomoc kole¿eñska, mog³eœ siê w pewnym sensie wydŸwign¹æ troszeczkê. Móg³byœ 
trochê wiêcej opowiedzieæ o tej pomocy kole¿eñskiej pomiêdzy mê¿czyznami, jak to siê 
odbywa³o tam w obozie, jak ta- ta pomoc dzia³a³a? 

 
A: Tak. No, jeden, z tym, ¿e tu mówi³em o tym- eh- o tym- for- o tym Niemcu, który t¹ 

pomoc udziela³, rozdziela³. To gdzieœ tam indziej obok tego daæ. Dobrze, a wiec eh- 
moim szczêœciem by³o nieszczêœcie drugich. Ci koledzy z gimnazjum z mojej klasy i 
starsi, którzy trzeciego maja tysi¹c dziewiêæset czterdziestego roku zostali z ³apanki w 
Rzeszowie z- zgarniêci, uwiêzieni w Rzeszowie, potem uwięzieni dalej w więzieniu w 
Tarnowie - czternastego czerwca byli odtransportowani, czternastego czerwca tysiąc 
dziewięćset czterdziestego roku, do obozu w Oświęcimiu. I to się nazywa pierwszy 
transport. Wśród nich było kilkunastu moich kolegów. I, o dziwo, kilku z nich trafiło na 
tak zwane „lepsze komanda” - pod dachem, albo usługiwało Niemcom, jak 
powiedziałem, w sprzątaniu albo w myciu jakichś tam naczyń. Robili najbrudniejsze 
roboty. Jednak to się nazywało „szczęściem” (chichot), że pod dachem - i jeżeli coś 
gdzieś można było zorganizować - co to jest za słowo. Dzisiaj by to powiedziało, jeżeli 
można było coś ukraść. To było moralnie słuszne, wobec tego, wyk- wyk- wyrzuciliśmy 
to słowo „ukraść”, a „zorganizować”. Tym więcej, że rzeczywiście wymagało to 
pewnych kombinacji, żeby- żeby coś takiego zdobyć. To było szperanie po śmietnikach, 
ale cóż w tych śmietnikach mogło być. To nie jest tak, jak tutaj w bogaty śmietnik zajrzy 
biedak, gdzie odpady jedzenia leżą, albo całe bułki. Tam nigdzie nie było gdzie czego 
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szukać. Tam nie było trawy, którą można byłoby wyskubać i jeść. Głód, głód i zatruta 
woda i jeżeliś się jej napił, dostawałeś durchwa, a jak dostawałeś durchwa, to w tydzień 
czasu, wyprute eh- wypłukane kiszki i- i- i umierało się z głodu, z biegunki. Przecież to 
była bardzo typowy objaw choroby więźniarskiej - i głód opuchniętych oczu. I nie było 
to możliwe, żeby przy jakimś wsparciu, przy jakiejś pomocy, dru- drugi więzień mógł 
przeżyć. I w związku z tym, ja byłem - należałem do tych szczęściarzy, że- że mi ktoś 
podał tu rękę, ktoś podał mi bandaże, a gdzieś indziej, z ciężkiej pracy trafiłem gdzieś w 
jakąś inną. A wiec był w tym i jakiś łut szczęścia. Bo nie to, że ktoś mię opiekował się 
mną, prowadził za rękę - to wszystko byliśmy więźniami. Tamci chłopcy to samo - 
organizując coś dla siebie, a przekazując coś mnie, też organizowali i ryzykowali, oni 
ryzykowali na swoje konto. Gdy leżałem w tyfusie, a tyfus w Brzezince w karnej 
kompanii i za to również, że okazało się, że przewożąc do kobiecego obozu różne tam 
rzeczy, które mogły im wspomagać, ale przecież przewoziłem je od braci, od mężów dla 
kobiet do innego obozu, albo dla nieznajomych więźniarek, nie własne, bo ja nie miałem 
nie- ale ktoś pracował w takim magazynie, ktoś eh- skombinował coś gdzieś indziej, ktoś 
wyładowywał na rampie rzeczy takie z podręcznego um- bagażu, powiedzmy, transporty 
żydowskiego i co mógł zwinął, przeniósł do obozu i dał. Mogła to być chustka eh- do 
nosa, mogła to- mogły to być skarpetki, majtki, cokolwiek, w które niemal- czy sweterek, 
jeżeli się to udawało, bo tam kontrole jakieś były. To wszystko przemycaliśmy też 
koleżankom. I to robili również inni więźniowie na różny sposób. Jeżeli ktoś pracował w 
tak zwanej „rolwadze” i przewoził chleb z magazynu do kuchni, rozwoził te chleby po 
różnych takich czy innych. No to pierwsza, ten, który pracował w magazynie starał się 
oszukać, żeby do tej rolwagi rzucić kilka bochenków, które- które nie zostały policzone, 
żeby był tego gdzieś nadmiar. I to tak rozdzielano i gdzieś, ten chleb się gdzieś drugiemu 
człowiekowi dostał. I ci więźniowie, którzy mieli się lepiej, byli moralnie ale i faktycznie 
zobligowani pomagać biedniejszemu. I to robili z narażeniem życia, nie k- bez żadnej 
kalkulacji, bo tu nikt nie powie ci nawet dziękuję, bo nie wiadomo, czy przeżyje. Tu nie 
ma sytuacji, że to pójdzie w świat twój dobry uczynek. Nie, ten dobry uczynek był 
bezinteresownością więźniarskiej pomocy. Jeżeli ktoś był w rewirze, czy ktoś eh- na 
przykład lekarz czy nie - każdy to zrobił za swój czas i po prostu będąc sam w biedzie 
pomagał biednym. To jest dla mnie prawdą, że są wspólnoty bliskie sobie, które sobie 
wzajemnie świadczą. Tam, gdzie jest wielki kontrast bogatego i bogacza, to są raczej 
rozdziały. A tam, gdzie myśmy byli blisko w podobnych sytuacjach, jeden drugiego ból 
odbierał, wychodził mu naprzeciw. A Forarbeiter (ph) czy kapo, no oczywiście bywało i 
tak, że rozrastał się obóz. Ja przyjeżdżając dostaję osiemnaście tysięcy siedemset 
dwadzieścia dziewięć, wliczając poprzez tę, jak się nazywa ta eeh- te cyfrowe te um- no 
te ry- kabały (ph), 

 
Q: Uhum- 
 
A: to to jest te¿, je¿eli by chcieæ powiedzieæ o- o tym, dlaczego ja zaczynam w kaba³ê 

wierzyæ, bo dla mnie jest przychylna. Ja wierzê w rzeczy te (chichot), które mi s¹ 
przychylne. Wiêc je¿eli kaba³a mówi, ¿e osiemnaœcie to jest „hajn” (ph), a w drugiej 
czêœci swojego numeru mam drugie „hajn”, to znaczy, ¿e mam dwa ¿ycia, czyli 
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musia³em z obozowej - tak mi to powiedziano jest (chichot), ale t³umacz¹c mój numer 
obozowy. A je¿eli zasumujemy osiemnaœcie, jest osiemnaœcie, to jest trzydzieœci 
szeœæ. Ta cyfra te¿ coœ mówi, ona jest gdzieœ z kaba³y, jest dla mnie, trochê w ni¹ 
wierzê, na tyle, na ile kaba³- kabale mo¿na wierzyæ. Ale przecie¿ ten osiemnaœcie - to 
jest jedna dziewi¹tka, siedem i dwa - to jest druga dziewi¹tka i dziewiêæ na koñcu - to jest 
trzecia dziewi¹tka. Mam szczêœliwe cyfry w swoim numerze. I tu mi powiedziano 
„Prawdopodobnie (chichot) dlatego, panie Szajna, pan siê uratowa³”. Ja myœlê, ¿e dziêki 
k- pomocy kolegów równie¿. I du¿o im zawdziêczam i o nich pamiêtam. S¹ koledzy, 
którzy mi pomagali, a którzy nie prze¿yli. Ile takich wypadków ja znam. I to nie by³o 
dzielone, pewnie, ka¿dy eh- bli¿sza koszula cia³u - ka¿dy pomaga³ sobie jak gdyby 
bli¿szemu. A to nie by³o tak, ¿e to by³o zamkniête, ograniczone. Je¿eli ja pracowa³em w 
komandzie, na przyk³ad, w neuwasherei (ph) i mia³em znajomego w rolwadze, który 
rozwozi³ chleb i on mówi „Wiesz, ja chleba nie mam”, bo byœmy celowo robili tak, ¿eby 
rozkruszyæ, bo wtedy, jakeœmy wydali tyle __________, a to s¹ okruchy, czyli takie 
niedojadki na talerzu, to do wiadra zesypywali okruchy, ale tego, ale to by³o pieczywo. 
To by³ niedobry, ale to by³ chleb. I wtedy jak on przychodzi³ i mi da³ tam jak¹œ tak, 
nawet gdy zbi³ w rêku, te te rozkruszony chleb jakiœ tam niedobry, prawda, to eh- to ja 
go gdzieœ dawa³em innym. I dawa³em go na przyk³ad - moim kolegom eh- z pralni, 
których nie zna³em, którzy mi byli obcy, no i to akurat m³odsi, jakiœ transport niedawno 
nawet przyszed³ do obozu, bo to ju¿ by³y póŸniejsze lata, prawda, i ¿ydowski to by³ 
mo¿e nawet transport, nie wiem czy nie- czy nie eeh- s³owacko-wêgierski, czy gdzieœ 
stamt¹d. To siê nie liczy³o. Wa¿ne by³o - on pracowa³ w kuchni, on móg³, to on pomaga³ 
innemu i kogo mia³ jak gdyby pod rêk¹, by ryzyko ograniczyæ. Ale kiedyœ by³o, ¿e w 
bunkrze ja nie mog³em pomóc cz³owiekowi, gdzie sprz¹ta³ bunkier, mówiê, za tê zupê 
dodatkow¹, któr¹ mu Jakub, kapo bunkra, eh- dawa³. Bo miskê oddaje mi ktoœ z celi, ja 
ju¿ mam kilka misek, on ma w³o¿yæ na tê miskê swoj¹. I on mówi i ten cz³owiek daje tê 
miskê, przecie¿ SS-man patrzy i to - to jest pod kontrol¹. I mówi mi „Tylko cicho, kiedy 
k³adzie ten” mówi (szeptem) „Tam jest list pod spodem. Tam jest list pod spodem”. 

 
Q: Uhum. 
 
A: I wrzuci³ to. I przecie¿ ja biorê, wiêc dr¿ê ca³y, czy ten ktoœ nie widzia³. Nie widzia³, bo 

nie móg³ tak bardzo zobaczyæ, on to sprytnie zorgani- sk¹d on mia³ ten kawa³ek papieru, 
kawa³ek o³ówka? Ale jak siê prowadzi konspiracjê, to „wach te sche wach” (ph) „coœ siê 
takiego ma”. I wobec tego napisa³em list. I tragiczny w rezultacie, bo ostatni list, 
œwistek. Te miski ja odnoszê, ale wszêdzie jest eh- ja nie mam jak wyci¹gn¹æ tê kartkê, a 
chcê wyci¹gn¹æ ten list. Ja jestem sam, izolowany na bloku jedenastym, a w ogóle 
przepuœciæ tê rzecz na obóz, a z obozu wypuœciæ to poza obóz, to to jest ca³y- ca³a 
wi¹zanka konspiracyjnych mo¿liwoœci, ¿eby taka kartka wysz³a na wolnoœæ. To musi i 
cywil do tego byæ zaanga¿owany. No wiêc, chodzi o to, no tak, zreszt¹, tego typu 
konspiracja i polityczna, ale i tego, ¿eby przekazaæ œwiadectwo, w obozie istnia³a, 
istnia³a szczególnie w kierunku na Kraków. Ja tutaj historii obozu Oświęcimia nie będę 
opowiadał, bo ona jest za bogata, za szeroka, a ja z kolei nie jestem historykiem eh- t- tej 
sprawy, tylko mogę przekazać informacje, które sam przeżyłem, które znam, które 
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widziałem. Iii- wreszcie odnajduję te karteczkę niedużą. W ładnych słowach jest to 
pożegnanie. Ten człowiek wiedział, zresztą był b- do bunkra sprowadzony już 
postrzelony. Przestrzelone miał chyba płuco. I o tym byli- było wiadome. Nie odesłali go 
na rewir, tylko go trzymali w celi. Jakoś nie wiem, czy to było - nie było zagojone, może 
był plastrem przyklejone, może bandaż. Mi tego nie pokazywał. I - i wiedział, że za to 
jest kula w łeb. I tam był list do żony z pożegnaniem. Myślę sobie „No dobrze, ja jestem 
pełen współczucia, łzy dławią mi gardło” rozmawiam „Jak ja to mam z tego bloku 
śmierci, z bloku jedenastego, tu z- z tych b- z tego bunkra, wynieść na zewnątrz?” 
Oczywiście od początku do końca narażając siebie, ale nie tylko to. Tylko, że jeżeli 
podam to drugiemu, to i ten drugi jest narażony. A jak pójdzie dalej i jeszcze dalej i 
gdzieś wpadnie i ta kolejka się odwróci, to kilku ludzi znowu zostanie za tę konspirację, 
za próbę wysłania tego listu poza bramę obozu, zostanie rozstrzelana czy zgładzona. I 
radzę się mojego kolegi, właśnie tego Edka Kiczmach- jak to zrobić i co zrobić. Mówi 
„Nie wiem, no słuchaj no. No najprościej to byłoby potrzeć, a też by nie było wiadomo w 
obozie (chichot) gdzie te szczątki listu wyrzucić, bo to tak wszystko było ograniczone, 
że- że można było wszystko zobaczyć. Człowiek koło- koło człowieka był bardzo blisko. 
Eh- uprawiać konspirację w obozie, żeby nawet się porozumieć, to jest dość trudno, bo 
jak ja będę rozmawiał z drugim człowiekiem czy więźniem do ucha, to wiadomo, że już 
mówię coś nielegalnego i to ktoś może podsłuchać, zapytać i- i- i mogę by- mieć jakieś 
konfrontacje. Więc trzeba było wszystkiego się jak gdyby bać i unikać. On nie wie co. To 
ja mówię „No wiesz, to ja wiem co zrobić, jeżeli to jest tak ryzykowne”. Wziąłem to, 
podarłem i zjadłem. Nie zostawiłem śladu. Bo nie było tam, poza pożegnaniem z żoną, 
nie było nic takiego, co mogłoby być przydatne, czy konspiracyjnie, czy kogoś chronić, 
ostrzec. Był to powiedzmy taki pożegnalny miłosny list. Mogłem tę jego miłość tylko 
zabrać ze sobą, bo nie miałem szans i nie mogłem. Nie mogłem, nie miałem upoważnień, 
jakeśmy rozmawiali, narażać drugie osoby za to. Ale przecież tych narażań było i sporo. 
A ten, to co poruszyłem z tym listem, to chciałem powiedzieć: ja tak zrobiłem. Nie stać 
mię było na te starania, żeby jeszcze kogoś namawiać, żeby to wziął ktoś __________. 
Poza tym nie wiem, w którym momencie by to wpadło do dołka, czy to w ogóle wyjdzie. 
A ja tych kontaktów z obozem nie miałem. Żyłem w ścisłej dużej i- izolacji obozowej. 
Tak że, opisywanie, opowiadanie o życiu obozów koncentracyjnych, to nie jest tylko 
martyrologia. To byłoby za proste. Próbuję mówić o biedzie w obozach, głodzie i takiej 
czy innej pracy. To jest bardzo inny świat, któremu byłeś podporządkowany. Świat 
pewnego terroryzmu i i- jak słyszałem ostatnio, historie eh- bośniackich takich, czy 
innych sytuacji, to myślę, m- może było i coś tutaj podobnego, tylko tamto trwało dużo 
krócej i nie miało do swojego takiego jednoznacznego eeh- rozwiązania, jakie czekało 
wszystkich więźniów, gdy wojna trwała nieco dłużej. Spotkałem w Grazu rok temu 
właśnie Bośniaka, który siedział tam w obozach __________. Mówi „O Szajna, pan 
siedział też w obozach koncentrac- w obozach koncentracyjnych”, i tak dalej. „To my 
dużo wiemy”, i tak dalej. Ja mówię „Tak, siedział pan. Ile pan siedział?” On mówił 
„Tydzień”. „A, pan siedział tydzień. No, ja cztery i pół roku.” „O, to przepraszam, to nie 
to samo!” Jego nie zdążyli wykończyć, a mnie się udało przeżyć i nie udało się 
wykończyć. 
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Q: Następna rzecz jest taka, że - w całej- całej tej opowieści, głównie dotyczącej obozu 

koncentracyjnego, głównie: Auschwitz - bez przerwy śmierć się przewija. Ale z tego, z 
tych miejsc, które są najbardziej ze śmiercią związane, to jednak ten rewir, szpital, jest 
najbardziej. Troszeczkę mówiłeś wcześniej o tym szpitalu. Ale jeśli mógłbyś troszkę 
więcej o tym szpitalu, o tych przeżyciach tam, o tym, jak- jak to się żyło na- na codzień 
ze śmiercią, jak niby wiedziało się. 

 
A: Dla wielu wiêŸniów, pójœcie do szpitala okreœla³o eh- œmieræ. Z dwóch wzglêdów. 

No, raz po pierwsze, ¿e by³y powody, ¿eby ciê na rewir przyjête, ¿e nie jesteœ zdrów. 
Dwa, ¿e nie by³o przecie¿ tam leczenie. To by³o bardziej przechowywanie wiêŸnia czy 
le¿enie, ni¿ leczenie. Przecie¿ nie by³o medykamentów. By³a wojna, by³ front i wszystko, 
czego im na froncie brakowano, to sz³o raczej tam, a nie o rewirze. Mówiê, to by³y 
szyldy bardziej. I to le¿enie, to by³o le¿enie chorych ludzi. Prze¿yje, lub nie prze¿yje. I 
mo¿na siê by³o baæ pójœæ na rewir. I baliœmy siê. Bo ci¹gle nam œwieci³a „Kiedy ta 
œmieræ nas dotknie?” I ja, który siê znalaz³em na rewirze, to dlatego, ¿e miê na rewir 
przetransportowano, ¿e miê tam odrzucono. A ja tam nie poszed³em. By³em w wysokiej 
gor¹czce, traci³em przytomnoœæ i si³y. I w tej karnej kompanii odrzucono miê tam. I ta 
tragiczna chwila, ¿e by³em tak s³aby i przekazanie miê do rewiru w³aœciwie, po le¿eniu 
w tym rewirze, uratowało mię przed czymś, no że byłbym się skończył poza rewirem. I 
wielu ludzi, którzy, których ktoś jakoś jak gdyby nie zmusił - wielu ludzi umierało na 
tyfus, nie na rewirze, tylko normalnie wśród innych zdrowych na- na n- w obozie, 
prawda. Nie mówiąc o tym, że jeżeli na rewirze ktoś był bardziej chory, to aby robić 
miejsce i innym, to tych ludzi jeszcze nie zmarłych wywożono i żywcem gazowano. 
Dosyłano ich do różnych transportów, ale nawet na choroby takie, że ktoś miał różyczkę. 
Jak pamiętam, rozpaczliwy- rozpaczliwą rzecz na bloku chyba dwudziestym czy 
dwudziestym pierwszym rewiru, jak chorych żywych zapakowywali do auta - i oni z 
rozpa- wiedzieli, że jadą do gazu z- z Oświęcimia, z bloku dwadzieścia czy dwadzieścia 
jeden, to jest ponad trzy kilometry - i że jadą do gazu i nic nie mogą zrobić. Są bez 
plandeki, ale w takim okratowanym wozie, w bieliźnie - tam jakaś koszula tylko była czy 
co. I tych ludzi wożą. I oni mówią „Jezus, Maria” co tam każdy po swojemu płacze. Co - 
nikt się nie zatrzyma. Samochód jedzie, pędzi, wyjeżdża. Ty, więźniu, nie możesz nic 
zrobić. Nie możesz jemu pomóc. Ale na rewirze, jeżeli mógł jakoś, to przechowywano, 
kogo można było ratować, to ratowano. Z tym, że była i taka sytuacja, że jeżeli ja się 
zjawiłem przed oknem, tam był taki blok, w którym mieszkali ludzie, którzy mogli eh- 
gdzieś indziej eh- dodatkowo zdobyć jedzenie. Pracowali na jak- no powiedzmy, że 
pracował w kuchni. To on zjadł w kuchni, a to co przydzielone było oddał drugiemu. 
Stoimy przed oknami tych, ja stoję wśród nich też, czekam, który tutaj da zupę. A 
wychyla się tam głowa człowieka, który chce dać i pomóc. I oblicza i patrzy, że ten, 
który się ma lepiej jest młodszy. To tego trzeba wesprzeć, bo już dla tego drugiego tej 
zupy szkoda. Ona się zmarnuje, bo on nie przeżyje. Mówię to po to, jak daleko 
nieludzkie życie panowało w obozach, że ta miska zupy - nie ratowała, znaczy - 
odczytywano szansę przeżycia bardziej młodego niż starszego. I mogę powiedzieć, być 
może, że ja też zjadłem zupę, która się bardziej należała komuś innemu. Nie ode mnie to 
należało. Głód był tak daleki, że człowiek to zjadł szybko, nie próbował się tą jedną 
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miską z drugim podzielić. Bo ratował tylko i siebie. Czyli te eh- ostateczności, były 
bardzo drastyczne. To nie była sytuacja „ja jestem głodny, ja jestem śpiący” albo „mam 
ciężką pracę” - to wszystko było poza granicami tych pojęć. I myślę: to był właśnie obóz, 
który rzutował również na zachowania. Stąd bardzo, jeżeli ktoś był winien, to nie tylko, 
że były samosądy w obozie więźniarskie, ale również i po wyzwoleniu, jeżeli był ktoś - a 
ja miałem w swoim życiorysie też, że ten który mię wsypał potem był i sądzony, nie za 
moją sprawę, bo to był drobiazg, że on mię wsypał. Ja głupstwo zrobiłem, ale wydaje mi 
się, nie mam tu sobie nic do wyrzucenia, że nie powiedziałem innym kolegom, że on 
mnie wsypał. Bo mu współczułem, bo wiedziałem, jest skopany przez Bogera (ph), przez 
takiego sadystę SS-mana z politycznego oddziału, za tę właśnie pomoc więźniarską. 
Przecież on to wydał. Ja wobec tego prz- jak jest powiedziane eeh- do niczego się tam 
nie przyznawałem, mówię, do listów miłosnych eh- których właściwie nie było, ale po to, 
żeby nie powiedzieć, że ja przekazywałem jakieś ubrania, margarynę czy- bo „skąd 
miałeś?” Zaraz robiłby się łańcuszek. I okazałoby się, że by konsekwencje poniosło dużo 
więcej więźniów. I ja nic o tym Franku nie- nie powiedziałem Karasińskim eh- kolegom, 
bo by go sięgnęli, bo chorował na tyfus też. Były baraki jak rewir również, które służyły 
do tego, że jeżeli był psubrat, a poszedł na rewir, to wykonano na nim jakiś taki czy inny 
wyrok, albo mu dano zastrzyk, albo na przykład zdrajcy czy kapo, dostał się, nie wiedział 
kiedy, dostał tak zwaną „wszę” (ph). 

 
Q: Uhuh- 
 
A: A jak już tam się dostał, to był jak w pajęczynie. Była zorganizowana lub mniej 

zorganizowana grupa typu politycznego, takiej więźniarskiej samopomocy, takiej 
sprawiedliwości. Również, przyjeżdża jakiś nowy transport - wiadomo, że przyjeżdża, 
powiedzmy, z Montelupich z Krakowa, albo przyjeżdża z- eh- z Warszawy. I mówią „O, 
to w tym transporcie zobaczymy kto przyjdzie- przyjeżdża. O, przyjeżdża szpicel, który 
mię wsypał. Jego żywot był policzony na godziny. I to było rzeczą normalną. Sam byłem 
tego świadkiem, kiedy - to było sprawiedliwość, wymierzeniem sprawiedliwości 
więźniarskiej. A więc to nie tak, że sobie mógł ktoś pozwalać jak chciał i nic mu nie 
było. Oczywiście, te bicia, tak- torze-, kapowie mieszkali w osobnych izolowanych dla 
siebie sztubach i miejscach. Mówię szczególnie o tych pierwszych trzydziestu, który już 
czekali, byli eh- zbrodniarzami eh- w tym, że to byli zawodowi przestępcy różnego 
rodzaju i przyjechali z różnych już wtedy obozów do Oświęcimia i czekali na ten 
pierwszy transport, aby lać i zabijać tych ludzi, którym przy- obiecano, że „Jak będziecie 
się tu dobrze sprawować, zorganizujecie ten obóz, wybijecie tylu i tylu ludzi, to was 
wypuścimy na wolność”. To- to oczywiście, oni byli izolowani i nie można ich było eh- 
tak łatwo wykończyć. Trzeba było na to podstępu, okoliczności - i taka- takie 
okoliczności się zdarzały. Nawet do Lagereltestra (ph). Był taki Lagereltester (ph) z 
Dolnego Śląska, nazywał się Wieczorek, to był chyba czarny winkiel, nie wiadomo, czy 
zielony, już nie pamiętam. I w którymś momencie, był niedobry i zawsze gdzieś go 
dopadło, że w tej koszuli (chichot) się tam znalazła jakaś wsz- jego- w jego bieliźnie - 
wesz. Jak wpadł tam, to już mu tam pomogli, żeby nie wyszedł. Więc była pomoc i w tę i 
w tamtą stronę. 
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Q: Uhuh. 
 
A: I to uczy wielkiej solidarności. Ale przede wszystkim potwierdza bezinteresowność, to 

co robili ludzie w różnych - i nie tylko w obozach - i na zewnątrz. To jest to 
bezinteresowne podjęcie jakiejś rzeczy, przełamanie strachu połączone z ryzyką- z 
ryzykiem, z ryzykiem takim samym, jak ewentualnie ta osoba, czy przechowywana, 
której to samo, którą to samo eh- czekano oczeki-,  prawda. Eh- i sądzę, że to w 
człowieku zostaje. I my, jak ja się spotykam, obojętnie z kimś, niewiele pytamy, nawet 
niejednokrotnie powinienem więcej wiedzieć, to znam imię albo mówimy „Wiesz, ja 
miałem ten numer, tu wtedy przyjechałem, tu-” mię reszta nie obchodzi. Ja mam zaufanie 
do tego człowieka i niezależnie od tego, czy on byłby komunistą czy księdzem czy 
Żydem czy Francuzem czy kimkolwiek, to rozmawiam jako, jak z kolegą obozowym - to 
złe słowo „kolega”, bo to jest pewnego rodzaju przyjaźń i solidarność. On mnie nie 
zdradzi. I w wielu wypadkach, coś takiego się eeh- dzieje. Natomiast też miarą przeżyć 
u- uważałbym z tej całej rodzinie wielkiej ludzi, którzy przeżyli tragiczne sytuacje, miarą 
przeżyć jest - są ich tragiczne losy. Im ktoś lżej to przeżył, tym mniej jest solidarny z 
drugim. To jest ta prawda „umieć dać a nie brać”. Tego typu pytania mamy, jako 
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, którego tam ja jestem członkiem. Jest to 
towarzystwo, nazwijmy to, więźniów, którzy się wtrącają w takie rzeczy, jak zachować 
pamięć, jak skonfrontować, patrzeć na ręce eh- co się dzieje w muzeum w Oświęcimiu, 
bez żadnych sankcji, bez żadnych upoważnień, tylko jak gdyby chciało się powiedzieć 
„Wy w obozie nie byliście. Ten obóz nie znacie, a jeżeli znacie, to z historii, a my was 
chcemy umoralnić. Miejcie do tego jeszcze trochę serca, żeby tam się lepiej działo”. I to 
s- to jest to nasze życie. To jest to co robicie wy, Żydzi tu też. Nawet więcej, bo to jest 
eh- i konieczność pamiętania. Może my w tej sytuacji w Polsce jesteśmy i tym zmęczeni, 
my to mamy na miejscu. I przez tyle lat, prawda, kiedy myśmy z tym obozem zostawali 
przez pięćdziesiąt lat, ten obóz oznaczył dla nas, no tylko część tej tragedii narodowej, bo 
potem się okazało, że za Stalina powstawała druga taka sama wielkość wysyłki, pokonań 
i rozproszeń Polaków jako takich. I oby to się nigdy nie powtórzyło. 

 
Q: Zupełnie ostatnie - (English) __________. Thank you. Ostatnie pytanie. Mianowicie, to, 

że- że pewien motyw w twojej sztuce, mianowicie te główki takie niewielkie. Pomysł na 
to zrodził się w Buchenwaldzie, prawda? 

 
A: Tak. 
 
Q: No, czy mógłbyś troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I to już jest wszystko. 
 
A: Ja myślę, że ja nie tylko przeżywałem rzeczy, które mnie dotknęły i które widziałem. Ale 

miałem niejednokrotnie czas na pewne przemyślenia. Jeżeliż chciałem powiedzieć, że 
obóz jest to mrowisko ludzi, to potem znalazło się to jako duży cykl, który do dnia 
dzisiejszego kontynuuję - mrowisk ludzi. I jeżeliż chciałem to powiedzieć w rysunkach, 
nie mogłem narysować pojedynczego portretu, żeby on mówił za wielu ludzi. Bo to- to 
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co robiłem dla Czecha jako rysunek było, powiedzmy, zamówieniem indywidualnym eh- 
jako robienie pamiątki dla kogoś. Ale przecież te rysunki, które ja robiłem, były potrzebą 
wewnętrzną i ja nie liczyłem, że je odnajdę po wyzwoleniu i że cztery się z tego gdzieś 
zostanie - i tak dziwne, że się te cztery znalazły. było ich więcej, ale ja ich nie zabrałem, 
ja ich nie ceniłem. A ja nie rysowałem. I myślę sobie „Jeżeli nie rysuje, jeżeli nie mogę 
oddać w tej sytuacji, to to co nazywam „nasze życiorysy”. Jak to jest pokazane? To jest 
drukowane, przedrukowywane w różnych publikacjach. I to co robiła pani Sybil Milton 
(ph) i to co robiła Emmie Schaimaizel (ph) w innym swoim w szerokim wydaniu, to co 
jest u Jaworskiej, to co zostało reprodukowane szeroko, to nasze życiorysy, to jest 
odbicie mojego palca, jako tego przestępcy, którego ślad zostawiamy. To jest moją głową 
zarazem. Domalowane, dorysowane są tylko parę pasiaków i to jest ta unifikacja. Ludzie 
bez twarzy, nie indywidualni, a cały apel przywołanych postaci do życia. Przywołanych, 
nieobecnych i obecnych, niezależnie od- od wieku, od charakteru, od portretu. Czyli to 
wszystko, że ci ludzie byli, są wymazywani - byli wymazani z indywidualności, ale i z 
pamięci. I nie do zidentyfikowania. Więźniowie. I tutaj dochodzi do tego, żeby również 
to mrowisko oznacza unifikację człowieka dzisiaj. Są nas tłumy. My nawet siebie nie 
widzimy mijając na ulicach. To są wielkie skupiska ludzi. I to się jakoś bardzo jeszcze 
rozprzestrzenia, zgodnie z przyrostem ludzi, ale i z migracją ludzką w świecie. I troszkę 
mi przypomina jak kliszę rentgenowską, jak rak, który opanowuje coraz szerzej 
organizm, albo rozrokowuje się ciągle w innych częściach tego organizmu, którym 
nazwałbym „świat”. 

 
Q: Dziękuję bardzo. 
 
A: Wyjaśnia to? 
 
Q: Jak najbardziej. 
 
A: sprawę, tak? 
 
Q: Dziękuję bardzo, panie __________. 
 
A: Ah, cieszę się. 
 
Q: Wszystko. (English) __________ for a second? Sure. He didn’t introduce himself. Yeah, 

I __________ this. Could you do this? Trzeba wiesz co zrobić? __________. 
 
A: Gdy mam się przedstawić, to nie wiem, co mam powiedzieć. Czy przedstawić się mam 

numerem, czy imieniem i nazwiskiem. No to niech to będzie jedno i drugie, żeby 
wątpliwości nie było, że moim imieniem jest Józef, nazwiskiem Szajna. I że jestem 
więźniem obozów koncentracyjnych Oświęcim i Buchenwald. I że mój numer w jednym 
obozie był osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć, a w Buchenwaldzie, 
czterdzieści jeden czterysta sześć. Przeżyłem. 
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Q: Ok? 
 
End of Tape #4 
Conclusion of Interview 
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