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INTERVIEW No. 21: LECH PIEKAŁKIEWICZ 
 
- Nazywam się Lech Piekałkiewicz, urodziłem się 13 stycznia 1924 roku w Poznaniu w 

rodzinie inteligenckiej, ojciec mój był inżynierem elektrykiem, mama pochodził z 
rzymiańskiej rodziny na kresach wschodnich Polski, ojciec jej miał duży majątek. 
Ponieważ wywiad jest dla muzeum Holokausty w Waszyngtonie to może zainteresuje 
również sprawa mojego stosunku do Żydów, Żydów polskich, chociaż muszę wrócić do 
dzieciństwa w tej sprawie. Często spędzałem wakacje u dziadka w majątku pod Brześciem 
nad Bugiem, to jest majątek Rakowica. Tam były duże sady a również stawy rybne. Sady 
były dzierżawione przez Żyda w tej chwili nazwiska nie pamiętam, natomiast ryby 
odbierali również pan, jak on się nazywał, zapomniałem w tej chwili nazwiska ale może 
sobie przypomnę, również Żyd mieszkający, obaj mieszkali w Brześciu. Ponieważ 
kontakty mojego dziadka z tymi odbiorcami produkcji rolnej były bardzo częste to i ja 
miałem kontakt z Żydami już jako młody chłopiec. Jeździliśmy do Brześcia z dziadkiem 
konno w czasie wakacji i tam zatrzymywaliśmy się u Żyda w Brześciu. Dziadek załatwiał 
swoje sprawy ja pilnowałem koni i w między czasie miałem ścisłe kontakty z rodziną tego 
naszego gospodarza, z dziećmi żydowskimi, miałem wtedy 14, 15 lat. Również w tym 
majątku w Rakowicach jako młody chłopiec kontaktowałem się z dziećmi, młodzieżą 
tego, który dzierżawił sady. Zawiązała się między nami nowa, pewna przyjaźń. I 
właściwie ten okres mego życia wpłynął na mój stosunek późniejszy do narodu 
żydowskiego w Polsce mieszkającego. Do szkoły podstawowej chodziłem w Poznaniu, 
następnie ojciec służbowo został przeniesiony do Warszawy, w 35 roku. W 35 roku od 35 
do 39 roku, do wybuchu wojny, II wojny światowej chodziłem do gimnazjum w 
Warszawie a z momentem wybuchu wojny moja nauka została przerwana, bo w czasie 
wybuchu wojny byłem na wakacjach właśnie u dziadka w tym majątku. Po zakończeniu 
tej kampanii wrześniowej wróciliśmy do Warszawy i mieszkaliśmy w mieszkaniu mego 
stryja, brata ojca bo ojciec mój zmarł w 39 roku przed samą wojną, i naszą rodziną 
składającą się z brata, mnie, brata, siostry najmłodszej opiekował się brat mego ojca, prof. 
Jan Piekałkiewicz. Profesor politologii w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w 
Warszawie. Dlaczego mówię i podkreślam to nazwisko, otóż był on już przed wojną w 
naczelnych władzach Stronnictwa Ludowego, zaangażowany politycznie w ruchy 
ludowym. I  w czasie okupacji, rekomendowany przez Podziemny Ruch Ludowy został 
mianowany przez gen. Sikorskiego w Londynie zastępcą delegata rządu na kraj, na teren 
Rzeczpospolitej Polskiej. To było stanowisko wicepremiera rządu na obczyźnie. Jak 
panowie nasz rząd w czasie okupacji był w Londynie na obczyźnie, na emigracji. 
Premierem był gen. Władysław Sikorski a w kraju miał swojego delegata, delegat który 
był szefem delegatury rządu na kraj, delegatura ta była jakby podziemnym rządem 
Rzeczpospolitej w kraju. Było to naturalnie w ścisłej konspiracji. Ja sam nie wiedziałem 
w okresie okupacji, w okresie okupacji też chodziłem do szkoły rolniczej, nie wiedziałem, 
że mój stryj, z którym spotykałem się co najmniej raz w tygodniu jest na tak wysokim 
stanowisku. Niemcy nazywali go „głowa państwa podziemnego”. Niestety ta konspiracja 
się nie udała, bo 19 stycznia 1943 roku prof. Jan Piekałkiewicz został na ulicy w 
Warszawie aresztowany przez gestapo warszawskie. Tego samego dnia w ramach 
odpowiedzialności zbiorowej i bliskiego pokrewieństwa zostałem aresztowany ja, został 
aresztowany mój dziadek, moja babcia i jej córka. Czyli cztery osoby z najbliższego 
otoczenia. Udało się nie być aresztowanym mojej mamie, która w tym czasie kiedy po 
mnie przyszli do mieszkania w Alei 3 Maja w Warszawie, nie  

-  
-  
-  
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- była obecna w mieszkaniu. Mniej więcej o godz. 13-tej, tego 19 lutego do 
mieszkania wkroczyli dwaj gestapowcy. Zapytali o Kazimierę Piekałkiewcz, moją 
matkę. Jej nie było w domu, zapytali: kto ty jesteś? Ja wróciłem akurat ze szkoły, 
wylegitymowali mnie, proszę z nami. Miałem wtedy lat 19. Na dole stał samochód, 
zawieźli mnie na Aleje Szucha, do siedziby gestapo i zorientowałem się, że coś jest 
nie w porządku jeżeli chodzi o moją 

-  
-  
-  
- najbliższą rodzinę. Naturalnie nie wiedziałem o dalszych aresztowaniach ale już 

coś czułem, że jeżeli mnie aresztowali to widocznie i ze stryjem moim, delegatem 
rządu na kraj coś jest nie w porządku. To się wkrótce wyjaśniło. Na początku w 
Alei Szucha, tej katowni gestapo były, siedziało się w tak zwanych tramwajach, 
siedziało się w tak zwanych tramwajach, to znaczy tak jak w tramwaju jeden do 
drugiego tyłem żeby można się było ze sobą kontaktować. Gestapowiec chodził w 
razie wypadku zwrócenia się do sąsiada czy do kogoś kto siedział za, to się mogło 
dostać po głowie albo jakieś represje z tego tytułu wynikały. PO dwóch czy trzech 
godzinach wezwano mnie na przesłuchanie, na pierwsze piętro do pokoju 
przesłuchań. Na razie na korytarzu czekałem na to przesłuchanie. I słyszałem tam 
jęki i krzyki maltretowanych ludzi. Niemcy to nazywali zmiękczanie petenta, to 
znaczy mnie, żebym posłuchał jak to się odbywa to przesłuchanie. No silnie 
zdenerwowany, jako młody chłopak wprowadzony zostałem do pokoju 
gestapowca, który siedział za biurkiem, ja siedziałem przed nim, koło mnie stanął 
trap w koszuli z podwiniętymi rękawami. Gestapowiec zadał pytanie. Personalia, te 
rutynowe na razie prawda przesłuchania. Po pewnym czasie wprowadzono do sali 
z bocznych drzwi, mojego stryja. Był krótkowidzem, nie miał okularów, miał 
poszarpane ubranie, i taką szramę przez twarz. Zapytano go kto ja jestem? Na to 
odpowiedział, że nie może rozpoznać tego człowieka bo nie ma okularów, 
widocznie mu te okulary przedtem zbili. Wyprowadzono stryja z pokoju, do mnie 
pytanie gestapowca, który mnie przesłuchiwał: czy to jest twój ojciec? Ja 
kategorycznie odpowiedziałem, nie. Wtedy dostałem od tego bandyty, który koło 
mnie stał w twarz i się przewróciłem z tego stołka. To było pierwsze moje 
zetknięcie się z kulturą hitlerowską, zresztą nie ostatnie. Chodziło o to, że gestapo 
pomyliło, ja nie byłem synem Jana Piekałkiewicza, tylko bratankiem a oni 
koniecznie wmawiali we mnie, że ja jestem synem. Jakieś nastąpiła pomyłka. 
Uchwyciłem się tego jak tonący brzytwy, że nie jestem synem Jana 
Piekałkiewicza, że ojciec mój zmarł przed wojną, pochowany jest tam i tam i to 
można sprawdzić. Na ten dzień przesłuchanie się skończyło. Wieczorem 
odwieziono mnie na Pawiak. Parę razy jeszcze byłem przesłuchiwany lecz 
wyczułem, przywożony z Pawiaka na Szucha, lecz wyczułem, że oni sprawdzają 
czy to co mówię to jest prawdą. Na Pawiaku siedziałem w izolatce, sam w celi a 
Pawiak położony był na terenie getta warszawskiego, dzielnicy żydowskiej. 19 
kwietnia wybuchło w getcie powstanie, Żydowska Organizacja Bojowa chwyciła 
za broń i stawiła opór Niemcom, mogę powiedzieć, że byłem naocznym świadkiem 
tego wydarzenia. Wprawdzie moje, mój widok na getto był ograniczony bo jedynie 
mogłem to obserwować z takiego małego okienka w celi, które zresztą było do 
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połowy jeszcze przykryte takim daszkiem, ale udawało mi się wejść na taboret, te 
okienko było dosyć wysoko, i stamtąd widziałem co się działo w getcie. Jeszcze 
troszkę się cofnę, mianowicie regulamin więzienny na Pawiaku był taki, że można 
było raz dziennie wychodzić na spacer, na jakieś pół godziny, po podwórzu 
więziennym i wtedy miałem kontakt z współwięźniami i od nich się dowiedziałem, 
że mój stryj – Jan Piekałkiewicz – jest również na Pawiaku, jest w izolatce też, tam 
były takie izolatki na pierwszym piętrze, jest aresztowany naturalnie bo już wtedy 
na gestapo się przekonałem, i ulega bardzo ciężkiemu przesłuchaniu. Wożony jest 
na Szucha, notabene 19 czerwca na skutek wyniszczenia organizmu, katowania, 
zmarł na Pawiaku, o tym dowiedziałem się naturalnie później. Nie powiedział nic, 
gestapo z niego mimo tortur, które stosowano w stosunku do niego, nie wydobyło 
żadnych wiadomości odnośnie delegatury, odnośnie właściwie tego rządu 
podziemnego naszego, który posiadał departamenty, tak jak, jak normalny rząd w 
normalnych warunkach i nikt z tego tytułu nie został, prócz niego, aresztowany. 
Więc uważam, że to jest człowiek – bohater, bo wielu ludzi nie wytrzymywało 
jednak takiej presji, takiego bicia, torturowania i mówiło to co wie. On nie 
powiedział ani słowa a wiedział bardzo dużo. Wracając do powstania w getcie, to 
co widziałem to wyglądało mniej więcej tak, oddziały SS, również Ukraińców, 
również Litwinów, również Łotyszy, zostały zgromadzone w getcie i po kolei 
wypalały każdy dom miotaczami płomieni. Bez względu na to czy ktoś tam był w 
tym domu czy nie. Z początku ludzie chowali się w piwnicach, naokoło getta był 
wielki jeden pożar, płonęło, płonęły wszystkie domy. Jeżeli nie można było już w 
tej piwnicy wytrzymać bo brak było powietrza, wychodzono na ulice przez 
okienka, które się tam, no w piwnicach zwykle są takie okienka, nieduże na 
poziomie ulic, ci ludzie wychodzili stamtąd z dziećmi, kobiety a złoczyńcy strzelali 
do nich. To było wstrząsające, to co ja widziałem. Matki z dziećmi, kobiety 
ciężarne, mężczyźni wychodzący z tych, przeważnie byli rozstrzeliwani przez 
obecnych na ulicy SS-manów. Bo to były formacje SS też i Ukraińskie i Łotewskie 
współdziałające z Niemcami. Atmosfera naokoło była taka trudna do wytrzymania, 
że u mnie w celi zaczynało brakować powietrza z powodu tego nadmiaru dymu z 
palących się naokoło domów. Ja zacząłem w rozpaczy już ostatnim wysiłkiem 
walić w drzwi, wtedy otworzył wściekły strażnik i pyta się: co? Jak zobaczył, że 
cela jest pełna dymu, pozwolił mi oddychać przez ręcznik mokry, znaczy 
umoczyłem w wodzie ręcznik, położyłem się na pryczy i jakoś w ten sposób to 
powstanie przeżyłem. To był, powstanie wybuchło 19 kwietnia, to był Wielki 
Poniedziałek, trwało do już po moim wyjeździe z Pawiaka, bo ja zostałem 28 
kwietnia, tak 28 kwietnia wywieziony do Oświęcimia, a powstanie w getcie nadal 
trwało. Wiemy, że tam naczelnikiem powstania był Marek Edelman, który żyje 
jeszcze do tej pory i tutaj niedawno został odznaczony wysokim odznaczeniem 
państwowym. No, zginęło masę ludzi, trwało chyba powstanie o ile wiem to do 
połowy maja, jeszcze były ostatnie akcje oczyszczania getta z pozostałych tam 
mieszkańców – Żydów. 

- Czy pan cały czas był w tej samej celi? 
- W tej samej celi cały czas byłem, tak. 
- I to okienko od której strony było, od jakiej ulicy. 
- Od Pawiej ulicy, od ulicy Pawiej.  
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- I dało się widzieć tam...? 
- Dało się widzieć naokoło te domy, prawda które palące się i tą akcją całą, tak że... 
rano zainteresowałem się tym, że jakieś wybuchy i strzały, naokoło tego się 
rozpoczyna jakaś walka, bo nie były to normalne rozstrzeliwania, bo myśmy byli 
przyzwyczajeni na Pawiaku do rozstrzeliwań, bo często rozstrzeliwano więźniów za, 
jako zakładników za jakąś akcję dywersyjną na mieście. Ale to były pojedyncze 
strzały, prawda a tutaj zaczynała się kanonada już taka na całego. Bo Żydzi bronili się 
przed oddziałami niemieckimi. Co bym jeszcze mógł powiedzieć o tych swoich 
wrażeniach z powstania w getcie, no właściwie to by było wszystko chyba, bo... 
- Czy to trwało dłużej niż jeden dzień, to co pan widział ze swoich okien? 
- Tak, tak, to było, ponieważ, cały tydzień bo Wielkanoc była 25, a w poniedziałek w 
Wielkim Tygodniu rozpoczęło się powstanie w getcie, więc cały tydzień, tylko że ja 
znowu z kolei nie mogłem za bardzo oglądać przez to okienko, bo tego nie wolno było 
robić, strażnik chodził po korytarzu w podkutych butach. I ja na szczęście słyszałem 
jak on podchodzi do mnie, do mojej celi i przez wizjer patrzy co ja robię, bo tego nie 
wolno było oglądać, ja miałem siedzieć na stołku przy stole, bo taki miałem stolik 
drewniany i stołek, a łóżko było składane, pojedyncza cela, do ściany tak było 
składane, łóżko, to znaczy po prostu żelazne łóżko z resztką materacu. Ale jak tylko 
on się oddalał to ja starałem się przez to okienko jak najwięcej zobaczyć, co się tam 
dzieje, tam. 28 kwietnia, po Wielkanocy już, jakiś ruch się zrobił na terenia Pawiaka, 
na terenie, na moim korytarzu też słyszałem odgłosy chodzącej obsługi i SS-manów, 
otworzyły się drzwi, wyczytano moje nazwisko i zgromadzony wszystkich tych, 
którzy mieli być wywiezieni do Auschwitz. To był duży transport z Pawiaka 
składający się z 320 mężczyzn i 117 kobiet. Najpierw nas zgromadzono na podwórzu 
a następnie przewieziono takimi budami, to znaczy ciężarowymi samochodami z 
plandekami na Dworzec Gdański. W każdym samochodzie siedziało z tyłu czterech 
SS-manów uzbrojonych, żebyśmy nie mogli tam próbować jakich ucieczki, na terenie 
Dworca Gdańskiego przyszykowane były towarowe wagony, załadowano nas do tych 
wagonów, zadrutowano wagony drutem kolczastym, czy tam jakimś drutem, tak że 
byliśmy bardzo, bardzo ściśnięci w tych wagonach, na stojąco można było tylko 
jechać a czekała nas długa podróż. Myśmy nie wiedzieli dokąd jedziemy, dopiero w 
trakcie podróży przez szpary w szczelinach desek zorientowaliśmy się, że kierunek 
jest na Oświęcim. Ale jeszcze przedtem, jakieś 50 kilometrów od Warszawy, na takim 
łuku kolejowym, grupa z innego wagonu próbowała uciec z transportu, wyłamali deski 
i 20 mężczyzn z transportu uciekło do lasu, to było w lesie działo się wszystko. I 
proszę sobie wyobrazić jaki pech, po ucieczce zdawałoby się udanej, trafili na 
ćwiczący oddział Wermahtu w lesie i zostali wszyscy zastrzeleni przez ten oddział 
Wermahtu. To było makabryczne, pociąg stanął, obsługa pociągu SS-mańska zaczęła 
strzelać na postrach po wagonach, u mnie w wagonie był jeden ranny, dostał kulę w 
nogę, jedyny ratunek tośmy mogli zerwać z siebie koszulę i jakiś prowizoryczny 
bandaż, opatrunek mu zrobić, i po pewnym czasie pociąg ruszył i pojechaliśmy dalej. 
Na wieczór dojechaliśmy do Oświęcimia. Była wyraźnie napis: Auschwitz na stacji 
kolejowej i później przejechaliśmy, to był 28 kwiecień, przejechaliśmy na słynną 
rampę w Birkenau. Bo ja byłem cały czas nie w sztadlagrze tylko w Auschwitzcwei 
Birkenau. Nastąpiła wyładowanie na tej rampie, to było noc, człowiek nie był 
zorientowany co ma robić, jak to... więc z biciem, wrzaskiem i krzykami ustawiono 
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nas w czwórki i poprowadzono do obozu. W obozie trafiłem na kwarantannę, każdy 
transport przechodził kwarantannę, to była oddzielony od obozu teren, baraki, w 
którym się przebywało 4 do 6 tygodni. Tam nastąpiła na tej kwarantannie uczenie 
marszu, uczenie zachowania się, przestrzegania regulaminu obozowego, ten regulamin 
był upokarzający bo trzeba było przed każdym SS-manem czapkę zdejmować, 
meldować się jak się spotkało go na terenie obozu. Ja mam numer wytatuowany 
119397. Tam właśnie na tej kwarantannie wytatuowano mi ten numer i od tego czasu 
Lech Piekałkiewicz stał się wyłącznie numerem obozowym. Meldować się trzeba było 
numerem, (niem.)....... numer 119397, to naturalni po niemiecku wszystko trzeba było 
robić, bo u nas w wypadku pomyłki jakiejś występowały kary, uderzenia przez SS-
mana. Miałem o tyle ułatwiony pobyt tam, że ja troszkę znałem niemiecki. W 
gimnazjum uczyłem się niemieckiego. Natomiast ci wszyscy, którzy nie znali w ogóle 
niemieckiego, to dla nich te (niem.).......... to nauczyć się tego to było bardzo trudno. 
(niem) .............., to jest mój numer. Na tej kwarantannie było stosunkowo nie 
najgorzej, blokowym był Żyd z Łodzi nazywał się Pinkus Chmielewski albo 
Chmielowski nie bardzo sobie tego przypominam, w każdym razie takie nazwisko 
miał. Dosyć taki pogodny człowiek, nie robiący krzywdy nikomu, i na drugi dzień 
dowiedziałem się, że na tym samym bloku jest mój dziadek, czyli razem z dziadkiem 
byliśmy na kwarantannie. I taki incydent w trakcie pobytu na kwarantannie, otóż: 
blokowy pan Pinkus, bardzo mu się podobały moje buty. Ja byłem w swoim ubraniu i 
butach, takich butach oficerskich z cholewami, przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, daj 
mi te buty. Ja się oburzyłem, dlaczego? jak to?, moje buty i ja mam ci oddawać. A na 
to dziadek mówi: słuchaj, jako doświadczony starszy człowiek, oddzaj mu te buty, 
dostaniesz za to kawałek chleba, czy tam bochenek chleba. I tak się stało, ja mu 
oddałem swoje buty, on mi dał jakieś stare kamasze, dostałem bochenek chleba. 
- ...? 
- Byliśmy w zgodzie 
-?? o ile pamiętam to nazwisko, to… pojawia się w relacjach wielu więźniów bardzo 
negatywnie, to znaczy, że był to człowiek dość okrutny w swoich… 
- Nie mogę tego powiedzieć o tym człowieku, nie mogę tego powiedzieć bo mnie od 
niego nie spotkało specjalne jakieś… może, może było inaczej ale w każdym razie ja 
tego, ponieważ nie widziałem, nie przeżyłem, to tego nie mogę potwierdzić. Najlepszy 
dowód to, że on miał prawo bez żadnego rekompensaty odebrać mi te buty, bo 
blokowy w obozie miał dużą władzę nad… mógł skazać na karę jakąś więźnia, mógł 
mu kazać robić żabki tak zwane, to znaczy skakać przez pewien okres czasu. Myśmy 
jeszcze byli nie wygłodzeni, to trzeba powiedzieć, więc… ale w każdym razie ten 
incydent zapamiętałem i o tym człowieku nie mam złego wyobrażenia. Ta 
kwarantanna trwała tak koło 4 tygodni, i zostałem później skierowany na blok, na blok 
24 to był B2D oddział w Birkenau. Apel ranny na tym bloku i od razu na początku SS-
man, który odbierał raport i później przydzielał pracę, wywołał mnie, widocznie dosyć 
wyglądałem jeszcze jako nie zniszczony fizycznie i w dobrej kondycji i powiedział mi: 
będziesz foratbajtrem funkcyjnym nad cyganami, którzy pracują na terenie obozu. 
Przydzielił mi 20 Cyganów i miałem, aha dał kij do ręki i powiedział w ten sposób: 
jeżeli nie będą chcieli wykonać tego co ja tutaj zaraz ci wskażę, to pomóż im tym 
kijem. Myśmy mieli usypać nasyp pod kolejkę wąskotorową. Birkenau było w 
budowie wtedy. Piekielne błoto było w Brzezince, tam się dosłownie potąd chodziło w 
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błocie. Gubili ludzie buty, jakiekolwiek mieli, jeżeli mieli to mieli drewniaki często, 
zamieniane, już nie mieli nie w swoich ubraniach tylko chodzili w pasiakach i w 
drewniakach. Ja tutaj mam taki obraz, bo tak mniej więcej więzień wykonał, wyglądał. 
Czapka, bluza, spodnie. Po lewej stronie, na piersi był numer nad trójkąt czerwony – 
to znaczy więzień polityczny i „P” – Polak. Wystarczy? 
- Chwileczkę…. Został pan foratbajtrem…. 
- Tak, forajtbajtrem grupy Cyganów, wyznaczono nam pracę, odcinek jeden, który 
mieliśmy usypać taki nasyp pod kolejkę wąskotorową. Z kolei ta kolejka przewoziła 
tam później materiały budowlane na teren obozu w Birkenau. Tak jak powiedziałem 
przedtem, ogromne było to było, otrzymaliśmy łopaty, kilofy i te narzędzia, które 
potrzebne były do wykonania tej pracy. Ponieważ to się działo na terenie obozu, SS-
man zlecił tą pracę, wyznaczył odcinek i poszedł sobie i ja miałem pilnować tego, 
żeby Cyganie to wykonali. Cyganie mimo tego, że nie byli jeszcze zbyt wycieńczeni, 
do roboty specjalnie się nie palili, a ja z kolei nie będę przecież współwięźniów tłukł 
kijem, jak to zresztą niektórzy robili widziałem i kapowie. Niemcy często, często nie 
Niemcy, również i zdarzało się, że i Polacy i wynik tego był taki, że pod koniec dnia 
gdy przyszedł ten ferarbajter i stwierdził, że jest połowę zrobione tego co on 
wyznaczył to powiedział: numer 119397 do raportu, czyli forarbajter do raportu. 
Cygani poszli do swojego obozu, bo oni mieli Cyganianlager osobno a ja musiałem się 
stawić do raportu. I ten raport wyglądał w ten sposób, że forarbajter dostał karę 25 kiji 
na siedzenie na apelu. Cały blok był stał w takim podkowie na środku stał koziołek 
taki, na którym ja się musiałem położyć i dwóch drabów, kryminalistów niemieckich z 
kijami zaczęło mnie walić. A ja miałem liczyć ile to razy – 25. No, jak wyglądało 
moje siedzenie po tej egzekucji to możecie sobie państwo wyobrazić. W każdym razie 
tam wstać z tego stołka już nie byłem w stanie. Przy pomocy kolegów jakoś dowlekli 
mnie do baraku, to była wieczór już, pomogli mi w baraku przykładać jakieś okłady z 
wody chociaż na to siedzenie a rano miałem się zgłosić na rewir, to znaczy do szpitala 
obozowego. Poszedłem do tego szpitala, tam znaczy najpierw zebrano grupkę ludzi, 
którzy zgłosili się do szpitala, do rewiru, poszedłem do tego rewiru, tam leczenie 
wyglądało w ten sposób, że gencjaną pomazali trochę te, te … siedzeniu, ale dzięki 
temu, że w tym rewirze pracowali Polacy i udało mi się tam zostać parę dni. Dlaczego 
mi chodziło o te pozostanie? Żeby w międzyczasie Cyganom przydzielono innego 
forarbajtra, nie mnie z powrotem. I tak się stało, jak po kilku dniach wróciłem na blok 
swój macierzysty to już nie byłem forarbajtrem Cyganów. Następnego dnia 
dowiedziałem się, że szykują komando kosiarzy. O co to chodziło? Grupa ludzi, 10 
ludzi, miała odkaszać naokoło obozu trawy, koło drutów kolczastych, tych drutów z 
wysokim napięciem, żeby więźniowie jak te trawy urosły, nie mogliby się tam gdzieś 
schować i próbować ucieczki, więc myśmy naokoło chodzili, wybrano nas 10-ciu, 
dano kosy, to wszystko na terenie Brzezinki więc bez jakiejś ochrony, znaczy bez 
pilnowania przez SS-manów, mieliśmy właściwie wolną drogę chodzenia po całym 
obozie. I dzięki temu dużośmy widzieli co się tam dzieje. Bo myśmy chodzili wzdłuż 
drutów, kosili, trochę udawali że kosimy, pilnowali nas ci strażnicy na wieżach 
strażniczych i trza było trochę udawać, że się pracuje, żeby oni nie zwrócili uwagi nie 
złożyli znowu raportu karnego, bo wiedzieliśmy, że im zejść nie wolno z tej wieży, ale 
mógł na przykład taki strzelić do ciebie, prawda, gdyby rozgniewał się bardzo. Więc i 
tak, jaką jeszcze zaletę miało to komando, bo to się nazywało komando kosiarzy. 
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Myśmy mieli forarbajtra ale Polaka z nas wybranego, wyznaczonego przez SS-mana. 
Nas było 10-ciu, najmniejszy kocioł zupy w obozie miał 15 litrów i nam ten kocioł 
przywożono około 12-tej. Zupa jaka tam była to była ale w każdym razie to już było 
1,5 litra zupy na jednego człowieka. Gdy na innych komandach dostawało się pół litra 
albo i mniej. Naturalnie ta zupa była bardzo nisko kaloryczna, bo to była brukiew nie 
brukiew jakieś takie trawy gotowane często, pokrzywy ale jako tako się zapełniało 
żołądek tą zupą. I w tym okresie, to było lato 43 roku, przychodziły żydowskie 
transporty greckich żydów z Salemik. Ja miałem możność obserwowania jak ci ludzie 
przyjeżdżali do Oświęcimia, do Brzezinki i jak później ich tam gazowano. Bo miałem 
możność chodzenia naokoło całego obozu, bez właściwie specjalnego nadzoru. To 
było straszne widowisko, jeżeli tak można nazwać tą tragedię. Otóż ludzie przywożeni 
pociągam, tak zresztą jak my żeśmy przyjechali do Oświęcimia, absolutnie nie zdawali 
sobie sprawy, że idą na śmierć. Im opowiadano, eskorta SS, która ich przywoziła, że 
idą do kąpieli a następnie będą w dalszą podróż skierowani. Ta kąpiel to były 
naturalnie komory gazowe. Jeden był taki moment tragiczny wtedy jeżeli rozdzielano 
rodziny, bo na rampie odbywała się selekcja, kobiety i dzieci osobno, mężczyźni 
zdolni do pracy osobno a starcy, starzy ludzie razem z kobietami. Czyli kobiety i 
dzieci od razu do gazu razem ze starcami a ludzie zdolni do pracy pozostawali w 
obozie i byli kierowani do pracy, wykonywali pracę w obozie. Wtedy widziało się ta 
rozpacz, że coś się tu dzieje niedobrego bo nas rozdzielają. Ale Niemcy tłumaczyli im, 
że chwilowe to jest, proszę tutaj złożyć swoje ubranie, dostaniecie z powrotem to 
ubranie, później zostajecie skierowani do wagonów przygotowanych i pojedziecie na 
przesiedlenie w innym kierunku. Na tyle co ja widziałem to tych transportów było 
dużo w tym okresie i to przeważnie właśnie z Salemik ci greccy Żydzi. Widocznie tam 
z getta w Salemikach, opróżniano getto 
- … będąc wówczas w różnych miejscach wokół ogrodzenia obozu, z jakiej odległości 
mógł pan obserwować, to co się wtedy na rampie czy też przy komorach gazowych 
działo? 
- No jak wie pan, obserwować. Obserwować mnie nie wolno było i groziła za to kara. 
Więc ja starałem się tylko tak ukradkiem obserwować to co się działo. Z jakiej 
odległości? No jakieś 200, 300 metrów, bo za blisko nie mogłem podchodzić do tych 
transportów bo tam było przecież naokoło otoczone całymi grupami SS-manów, więc 
oni by się zaraz do mnie się zwrócili a co ja tutaj chcę, i co ja tutaj wypatruję. 
- Czyli nie było takiej sytuacji, że pan z kolegami kosił sobie trawę wzdłuż drutów 
wtedy, kiedy zaraz obok pędzono… 
- Zaraz obok nie, tylko w pewnej odległości, w pewnej odległości pędzono, tak. No ja 
chyba nie będę opisywał tego co działo się później w krematorium i jak to się 
technicznie, bo to są znane historie, że wprowadzano ich do łaźni tak zwanej na 
wykąpanie, to nie była łaźnia tylko hermetycznie zamknięta pomieszczenie i 
wpuszczano cyklon B przez komory, przez wyloty, które miały być niby natryskami i 
po paru minutach, 10 czy 15 minutach ludzie tracili życie. 
- Przepraszam bardzo, że ja do tego wracam ale jeszcze raz chciałem się zapytać, bo 
takich osób które były bardzo blisko w sumie, komór gazowych w czasie kiedy tam 
odbywała się zagłada, jest bardzo niewiele. Czy pan mógł na przykład zauważyć, czy 
pan widział SS-mana, który by otwierał pokrywy otworów wrzutowych i wrzucał z 
puszek cyklon do środka, do komory gazowej, nie wiedział pan nic takiego? 
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- Nie, nie widziałem. Nie, niestety nie widziałem. Natomiast widziałem otwieranie 
komór gazowych, ładowanie tych nagich trupów na takie wagoniki i przewożenie ich 
do krematorium na spalenie. To widziałem. I to się nawet odbywało w pewnym 
okresie w maskach gazowych, bo jak otwierano ten, te pomieszczenie to tam jeszcze 
był cyklon, gaz, więc oni, ta ekipa, która to robiła, to była, to robili przeważnie Żydzi 
właśnie, to oni mieli maski gazowe, no, żeby mogli tam wytrzymać, bo trzeba było 
później wietrzyć zanim się wprowadziło drugą kolumnę, otwarte były te komory, po 
pewnym czasie po wywietrzeniu wprowadzano drugą dopiero partie ludzi, kolumnę 
ludzi. Tak to by było tyle z pamięci co można jeszcze powiedzieć. No, widok był 
wstrząsający, ja to przeżywałem okropnie, bo wiedziałem dokładnie co się dzieje s 
tymi ludźmi, którzy byli absolutnie niezorientowani co ich czeka, no a w żaden sposób 
nie można było im pomóc. W Oświęcimiu w Brzezince byłem do końca w tym, to 
znaczy do końca swojego pobytu, w tym komandzie kosiarzy. 25 sierpnia wyznaczony 
zostałem na transport, Oświęcim był już przepełniony, wysyłano transporty do innych 
obozów i skierowano mnie do transportu do Nojengamy, w głąb Niemiec, podróż 
trwała około dwóch dni w wagonach, więc też dosyć ciężko to było przeżyć, wtedy już 
człowiek był bardzo wycieńczony, ja ważyłem koło 45 kilo, to jeszcze jak na obozowe 
warunki to dużo, i wyjechałem do Nojengamy. W Brzezince mieszkaliśmy w 
barakach, tak zwanych końskich barakach, które istnieją do tej pory. W takim baraku 
mieściło się około 1000 osób, mężczyzn. Pośrodku był komin, rzekomo do ogrzewania 
tych baraków bo tam w poprzednim przeznaczeniu to zdaje się 200 koni stało w tych 
barakach i były to ogrzewane, później w czasie pobytu naszego nie było żadnego 
ogrzewania tylko był komin taki pozostał po tym i po lewej i prawej stronie – prycze. 
Prycze drewniane trzypiętrowe, na tych pryczach spało po pięciu, trzech, pięciu to 
zależy od ilości w danej chwili bo tam przecież zmienna była ta ilość. Na gołych 
deskach się spało, bez żadnych podgłówków tak, często żeśmy próbowali na waleta 
spać, żeby to było, bo tak ciasno było. Wyżywienie było bardzo skromne, że tak 
powiem. Rano dostawaliśmy kromkę chleba i pół litra niby kawy, na obiad zupę, o 
której wspominałem i na wieczór znowu kromkę chleba i kawę, więc wytrzymałość 
ludzka, powiedzmy jak mężczyzna dorosły potrzebuje około 3500 kalorii dziennie to 
wartość tego wyżywienia obozowego wynosiła maximum 1100, 1200 kalorii, czyli 
wychudzenie, wygłodzenie było ogromne. A zatem i ... 
- miał pan paczki? 
- Paczki były ale od czasu do czasu i ja na przykład dostawałem paczki zupełnie 
spleśniałe. To znaczy tak długo trzymane były zanim do mnie dotarły, że no smalec 
jeżeli przychodził, no raz w miesiącu można było otrzymać paczkę.  
- A jeżeli pan znalazł się w obozie szpitalnym czy w szpitalu obozowym w Brzezince, 
czy pamięta pan czy tam się wtedy odbywały jakieś selekcje wśród chorych, też 
względnie w obozie B2D, na których pan był. Czy były jakieś selekcje czy nie? Czy 
jedynie chorzy byli wysyłani do obozu szpitalnego? 
- Proszę pana, selekcji przy mnie nie było, wiem że takie były bo przecież doktor 
Megiel i inni to robili i wtedy, natomiast bardzo, ponieważ poruszałem się po tym 
obozie no to obóz był, obraz obozu był okropny. Byli też i tacy tak zwani muzułmanie, 
to znaczy ludzie, którzy już nie mieli siły ani pracować ani się poruszać, mieli że tak 
powiem krok do śmierci, często umierali pod barakami. A także byli i tacy, którzy się 
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załamywali psychicznie i szli na druty. Ja tu mam takie zdjęcia, czy to potem zrobimy, 
czy teraz? Człowiek na drutach.  
Kara, więźnia wieszano na hakach, rękami w tył, wyrywano mu tutaj stawy, ciężar 
ciała wyrywał, torturowanie więźnia w tym, to było, to była kara za niewykonanie 
jakiegoś polecenia SS-mana.  
Prycze w obozie.  
To … na drutach człowiek, śmierć na drutach o wysokim napięciu, bo obóz było 
otoczony drutami z wysokim napięciem.  
- Ale wtedy, kiedy pan pracował, kosił trawę wzdłuż drutów, to wtedy prąd był 
wyłączony, tak? 
- Nie, nie, był pod prądem. Pod prądem był. Był cały czas obóz pod prądem. Znaczy ja 
się nie zbliżałem do samych drutów ale wkoło drutów żeśmy kosili tą trawę. 
- A czy w tym komandzie kosiarzy byli też jacyś Żydzi? 
- Nie, tylko Polacy byli, tylko Polacy. 
- W tym obozie, w którym pan przebywał B2D, czy może pan określić jaki procent 
mniej więcej spośród więźniów tam przebywających, mężczyzn. Ilu tam było na 
przykład Żydów, ilu było Polaków? 
- Trudno mi powiedzieć, nie, nie mogę tego powiedzieć, natomiast wiem, że byli 
Żydzi. Bo proszę pana o co chodzi, że Żydzi nie byli tylko zwożeni do obozu tymi 
transportami, o którym ja mówię, ale zanim jeszcze powstały getta, to znaczy 
powiedzmy rok 40, to byli przywożeni jako więźniowie, tak jak my. Polacy – Żydzi. 
Polacy – Żydzi. I między nami byli również koledzy Żydzi. Oni tylko byli oznaczeni 
gwiazdą. W tym, który ja pokazywałem, to, tutaj jest, o to jest Jude, taka gwiazda. To 
są oznaczenia wszystkich więźniów poszczególnych grup z obozu.  
- A czy będąc tam na odcinku B2D, czy miał pan jakikolwiek kontakt z więźniami 
ZONDERKOMANDO?  
- Nie. Nie miałem. Wiem, że Zonderkomando chodziło do pracy ale to była kolumna 
silnie strzeżona przez SS-manów i ja nie miałem do nich żadnego dostępu ani, ani… 
tyle, że widziałem że szli do pracy. 
- Pamięta pan może numer bloku, w którym oni przebywali wtedy? 
- Nie, nie pamiętam. 
- Ile godzin trwała praca komanda kosiarzy? 
- Jakieś koło 10 godzin dziennie. Rano był apel o 6-stej, i o 6-stej, około, powiedzmy o 
6-stej już był apel wieczorny więc przed tym apelem trzeba było już się stawić na 
blok.  
- A jakie inne komanda mieszkały w tym bloku, w którym pan wtedy przebywał. 
- Baukomando, to znaczy to było budowlane komando, potem… to było duże 
Baukomando więc prawdopodobnie samo Baukomando, bo oni tam koło dwóch 
tysięcy ludzi zdaje się mieli, to takie budowlane komando, które budowało ten obóz w 
Brzezinkach.  
- Wracając jeszcze do pana pobytu na kwarantannie, czy słyszał pan o takich 
więźniach zwanych „Krwawy Mietek”, „Krwawy Franek”, takie imiona, czy 
pseudonimy? 
- Tak, słyszałem owszem, ale nie miałem z nimi bezpośredniego kontaktu. 
- To byli blokowi… 
- Blokowi, którzy specjalnie znęcali się nad więźniami. 
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- To byli Polacy? 
- Polacy.  
- A czy poza tym pinkusem była też większa liczba więźniów funkcyjnych – Żydów,  
czy to był jakieś… 
- Tutaj na moim bloku, kwarantanny? 
- W ogóle, w tych obozach, w których pan w Brzezince był, to znaczy i na 
kwarantannie i w obozie męskim. 
- To czy byli funkcyjni, tak? 
- Tak, czy była większa liczba więźniów Żydowskich funkcyjnych? 
- A nie, nie… to było tak, pół na pół, pojedynczo. Tak, że to nie można powiedzieć, że 
było większość Żydów funkycjnych. Dużo było funkcyjnych starych więźniów z 
pierwszych transportów, bo trzeba powiedzieć, że pewno była w obozie była pewna 
hierarchia, Oświęcim powstał w 40 roku. Powstał pierwszy transport tarnowski, o 
którym zresztą będą mówili na pewno moi koledzy, bo tam, którzy będą w 
poniedziałek, mieli wywiad tutaj z panami, to jest przyjechało 30 kryminalistów 
niemieckich z Aksenthausen i cały transport tarnowski. Tych tarnowski transport, ja 
już w tej chwili nie pamiętam ale zdaje się 300 czy 400 osób, coś takiego. I oni mieli 
bardzo trudne warunki pracy na początku, bo ta eskorta tych kryminalistów 
niemieckich, to trafiło się między nimi i tak, że on zabił matkę i zamiast kary śmierci 
powiedzieli mi: jak się będziesz dobrze sprawował w Oświęcimiu, to darujemy ci 
życie. No to on robił co mógł, żeby to życie uratować sobie ale ginęli ci więźniowie z 
tarnowskiego transportu. Wielu się jednak z nich uchowało nawet do mojego pobytu, 
oni mieli bardzo niskie numery i oni byli w pewnym sensie szanowani w obozie, 
nawet przez Niemców funkcyjnych, bo uważano że jak taki twardziel że przetrzymał 
tyle, to należy mu się pewien szacunek,. Już taka, że tak powiem mentalność obozowa 
tutaj występowała. I ci z niskimi numerami byli na funkcjach ale nie robili krzywdy 
ludziom, bo sami to przeszli. Naturalnie, że on wrzeszczał, że on tym kijem czasem 
machnął ale to tak dla pozoru tylko, żeby nie powiedziano mu, że znowu jest… Ja 
znam na przykład takiego z pierwsze z tych trzydziestu znam, znaczy znam pośrednio, 
z tych 30 kryminalistów, którzy przyjechali z Niemiec, jednego po nazwisku Otto 
Kissel, który był bardzo przyzwoitym człowiekiem. I proszę sobie wyobrazić, że ten 
Otto Kissel uciekł z Oświęcimia i dostał się do Warszawy przy pomocy przewodnika 
Armii Krajowej. Dostał się do Warszawy i w Warszawie został skierowany na 
mieszkanie, żeby tam go ktoś przechował, i te przechowanie odbywało się u rodziny 
mojej żony obecnej, czyli w tym samym mieszkaniu gdzie ona mieszkała, 
przyprowadzono tego Otto Kissela AK-owcy przyprowadzili, ona była też w AK i 
powoedzieli, ponieważ matka jej dobrze znała niemiecki, powiedzieli: proszę tego 
człowieka przechować i on tam mieszkał pół roku prawie. Naturalnie nie wychodził, 
tylko w pokoju tym siedział, żeby… ale jak, co takiego charakterystycznie. Strasznie 
mu się nudziło i prosił żeby mu skrzypce dostarczyć i grał na skrzypcach, umiał grać 
na skrzypcach i grał sobie na skrzypcach. Ale po pół roku znowu zmieniono mu 
kwaterę i wyjechał do Komorowa. I w tym Komorowie widocznie któregoś dnia 
wyjechał do Warszawy i poszedł do kawiarni i tam się nadział na jakąś dziewczynę, 
która go zdradziła i on wrócił do Oświęcimia, nazywał się Otto Kissel. Nawet w tym 
naszym biuletynie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem opisujemy to. Ale to jest, to 
daję jako przykład, że byli również i przyzwoici ludzie wśród tych… nie, niekt.. wśród 
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tych trzydziestu to pojedynczy wypadek był tylko, ale w ogóle tak jak wszędzie, i 
Polacy i Żydzi i Niemcy i tacy i tacy byli. Jedni byli bardziej gorliwi, drudzy uważali, 
jakieś tam odruchy ludzkie były w nich. 
- A czy będąc w obozie miał pan okazje zaobserwować powstawanie różnego rodzaju 
antagonizmów między więźniami, na przykład nie wiem, jeśli chodzi o grupę 
Polaków, między Polakami a Ślązakami, jeśli chodzi na przykład o Żydów, jeśli o 
Żydów niemieckich, greckich i tak dalej. I przede wszystkim miedzy Polakami a 
Żydami. Czy takie przypadki jakieś takie panu utkwiły w pamięci? 
- Proszę pana, ja byłem bardzo przyjaźnie do Żydów ustosunkowany tak jak na 
początku zresztą powiedziałem, źle bym powiedział i stwierdził, gdybym powiedział, 
że nie było antagonizmów. Na pewno wśród niektórych ludzi, którzy przed wojną byli 
antysemitami tak samo zachowywali się w obozie. Były antagonizmy, na pewno, ale 
nie można powiedzieć, że to było ogólny antagonizm, absolutnie nie. Myśmy swoich 
kolegów Żydów czy innych narodowości traktowali zupełnie na równi z sobą. Bo 
wiedzieliśmy, że taki sam los nas czeka. Nie podkreślałbym specjalnie antagonizmów 
Polsko – Żydowskich w obozie na przykład w Brzezince, to co ja przeżyłem, ani w 
innych obozach. Tak bym na to pytanie pana odpowiedział. 
- Czy z obozu z tego bloku w Brzezince pamięta pan jakichś konkretnych Żydów? 
Jakieś nazwiska albo jakieś postaci? 
- Nie, nie, to już jest za długo, wie pan, żeby tak pamiętać te… 
- Ale czy było tak, że tak jak to komando… 
- Ja nie miałem, w swoim otoczeniu ja nie miałem Żydów, w tym komandzie, tak jak 
pan pytał nie było ani jednego Żyda. No a w ogóle w bloku byli Żydzi, tak jak w tym 
Baukomando, tak. 
- Czy więźniowie dobierali… 
- Tylko myśmy nie odróżniali wie pan, Żyd nie Żyd. To był Polak. Dla nas to, że on 
miał te odznaczenie swoje, nie robiliśmy jakiegoś rozgraniczenia tego, że to jest ktoś 
inny, taki sam więzień jak ja. 
- Proszę pana a takie grupy więźniów, na przykład które się dzieliły jedzeniem, na 
przykład, bo wiem, że to w wypadku tych, którzy dostawali paczki. Czy w ogóle jakieś 
grupy przyjacielskie takie. Czy bywało tak, że Polacy raczej z Polakami a Żydzi 
między sobą czy jakoś inaczej. 
- Nie, przeważnie proszę pana to łączyło właśnie praca wspólna, tam gdzie się 
pracowało. Jeżeli się nawet coś zorganizowało, bo były i takie przypadki, że niektóre 
komanda wychodziły poza obóz, tam kontaktowały się z ludnością cywilną, ta ludność 
cywilna podrzucała czasem coś do jedzenia, jakieś lekarstwa. To to się rozdzielało 
wśród tej grupy, w której się pracowało. Nie było tego podziału na „my – wy”. Ja w 
każdym razie z czymś takim się nie zetknąłem.  
- W okresie mojego pobytu w Birkenau komory gazowe pracowały wraz z 
krematorium przez 24 godziny. Czuło się to w całym obozie, to jest duszący dym z 
krematorium. Jeżeli wiatr wiał w stronę obozu to był wyczuwalny w każdym zakątku i 
baraku i ubrania, naturalnie dym ze spalonych ciał pomordowanych ludzi w piecach 
krematoryjnych. Ja mieszkałem na 24 bloku, który znajdował się w tym miejscu 
obozu, a praca moja odbywała się naokoło obozu w drutach, koło drutów z wysokim 
napięciem, a zatem miałem możność obserwowania niezbyt bliskiej odległości ale 
jednak widoczne, moment wywożenia trupów z komór gazowych do pieców 
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krematoryjnych. Przedstawiało to okropny wygląd. Na, wyciągano za nogi te trupy 
Zonderkomando, układano na wózki i przewożono do krematoriów. Moje miejsce w 
tym czasie było mniej więcej w tym miejscu, czyli widziałem przede wszystkim 
krematoria 4 i 5. Na szynach wagoniki z trupami podjeżdżały do pieców 
krematoryjnych, często widok był taki, że zwłoki spadały z wózka, wrzucano się je jak 
worek z powrotem na wózek i jazda odbywała się normalnie. Przy krematoriach, przy 
każdym z krematoriów były tez takie rolki z blatem, na którym układano te trupy, 
przenoszono z wózków tych transportowych, wprost na te blaty, które wjeżdżały 
razem na rolkach do krematoriów. Krematoria były wówczas zamykane i ciała 
zostawały spalane w krematoriów. Ponieważ krematoriów było 4, wydajność ich 
musiała być znaczna. Nie mogę powiedzieć ile osób na dobę spalano ale w każdym 
razie musiała to być ilość znaczna, bo wydajność pieców została przedtem obliczona 
na jak największe zdolności produkcyjne, jeśli tak to można wyrazić. I transporty szły 
dzień w dzień Żydów przeznaczonych do zgładzenia. Na nas zrobiło to ogromne 
wrażenie, byliśmy przygnębieni. Dramat tego zjawiska każdemu normalnemu 
człowiekowi odbił się na jego psychice, musze powiedzieć, że czasem te obrazki z 
Birkenau śnią mi się jeszcze do dnia dzisiejszego. Mój pobyt w Birkenau trwał do 25 
sierpnia. Następny etap to był obóz w Nojengamen, po dwóch dniach bardzo trudzącej 
jazdy, Nojengamen leżało koło Hamburga, przyjechaliśmy do nowego obozu. Tam 
procedura przyjęcia odbywała się mniej więcej tak samo jak w Oświęcimiu, z tym że 
nadano mi numer 22865, inny niż w Oświęcimiu, każdy obóz miał swoją numerację. 
Nowoprzybyły więzień do obozu zawsze był traktowany gorzej jak ci, którzy tam stale 
przebywali. Ja trafiłem do kolumny transportowej, była jesień już, w 43 roku jesień 
była dosyć wcześnie, deszcze i trafiłem do kolumny rozładunkowej worków z 
cementem ze statku na brzeg, po rampie. Nosiliśmy 50-kilowe worki z cementem. 
Proszę sobie wyobrazić człowieka ważącego czterdzieści parę kilo, który ma przez 8 
godzin czy nawet więcej, nosić te ciężkie worki. Trap, który łączył okręt z lądem był 
oślizły, bez poręczy i jeżeli któryś z więźniów się pośliznął i spadł z tego, to już go 
nikt więcej stamtąd nie podnosił. Po prostu tonął. No mnie jakoś się udało, że nie 
wpadłem do morza w Hamburgu i ten obóz, wprawdzie krótko, ale przeżyłem. Był 
werbunek do komanda filii Nojengamy do Hanower Szteken. Z Nojengamen trafiłem 
do Hanoweru, osiedle pod Hanowerem, Hanewer Szteken, w którym była fabryka 
akumulatorów lotniczych. Pracowałem tam przeszło półtora roku. To było komando 
nieduże, składające się z dwóch baraków jedynie czyli jakieś około 150 osób, i myśmy 
pracowali w tej fabryce akumulatorów. Wyżywienie było nienajgorsze tylko praca 
bardzo ciężka. Po 12 godzin na jedną zmianę na noc, na jedną zmianę na dzień. 
Obecnie fabryka ta istnieje, baterii (niem.) Warta. Właśnie w czasie tej pracy, która 
odbywała się, ja pracowałem na walcach, te walce mieszały masę na przyszłe 
akumulatory, która później zostawała wypalana w piecach. Więc tam był kauczuk, tam 
była sadza, tam były oleje, temperatura około 40º przy tych walcach. Stałem przy 
walcach, nożem odkrawywałem takie płaty, przewracały się, te walce są, były dwa 
walce dosiębierne, te walce mieszały tą masę i po wymieszaniu odpowiednim odcinało 
się, przenosiło się na wózek, wózek z kolei odwoził do wypalania, do formy, najpierw 
do forem a później do wypalania. Człowiek był piekielnie zmęczony, bo to 12 godzin 
jednak w tym moim fizycznym słabym istnieniu, to ponad siły ludzkie była ta praca i 
pewnej nocy czułem, że zasypiam przy walcu i poczułem jak ręka moja, właściwie ta 
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masa kauczukowa wciąga moją rękę między walce. W ostatnim jakimś takim 
świadomością, odruchem świadomości, wyciągnąłem tą rękę i usiadłem przy walcu. 
Nadzorował to, nad nami miał nadzór taki cywil, Niemiec, prawdopodobnie stracił 
nogę na froncie wschodnim i przekazano go do pracy do tej fabryki. Więc podszedł do 
mnie, zapytał się co się stało. Na to ja odpowiedziałem, że prawie że nie zasnąłem i 
nie straciłem ręki, on powiedział to usiądź i odpocznij. Tak że był człowiekiem raczej 
ludzkim chociaż bardzo skrytym, nie opowiadał o swoich przeżyciach ale do nas 
więźniów odnosił się względnie porządnie, przyzwoicie. Na Hanower były częste 
naloty alianckich bombardujących samolotów. I wtedy jak były naloty to były alarmy, 
Niemcy strasznie się bali bomb i razem z nimi musieliśmy schodzić do schronów. To 
była dla nas duża ulga bośmy wtedy odpoczywali, można było nawet parę godzin się 
przespać. Ale któregoś dnia po nalocie naszą grupę, która całą noc pracowała 
zaprowadzono do odgruzowywania dworca Głównego Hannower Hautbnakhoff. I tam 
zobaczyłem kompletnie zniesiony z ziemi dworzec Główny Hannoweru. Widocznie 
zaskoczył mieszkańców Hannoweru, bo zwłoki ludzkie były porozrzucane po całym 
dworcu, tu ręka, tu noga, tam tułów, głowa, rodziny po nalocie szukały swoich 
bliskich ale nie były w stanie absolutnie ich odnaleźć, tak były te zwłoki 
pogruchotane. Widocznie pasażerowie nie spodziewali się nalotu i alarm lotniczy ich o 
tym nie uprzedził. Więc co było można tośmy tam pozbierali, troszkęśmy gruzów tam 
odwalili i wróciliśmy do swoich baraków. Pod koniec wojny, na początku kwietnia 
skończyła się moja praca w Hannowerze i skierowano nas, takim szlakiem śmierci, jak 
to się nazywało w określeniach obozowych, do Bergenbelzen. Ostatni mój etap obozu 
– Bergenbelzen, tak zwany (niem.) , zastaliśmy go tam, znaczy jeszcze może opowiem 
o drodze. Otóż, to było 40 kilometrów mniej więcej z Hannoweru, na dwa etapy 
podzielono, doszliśmy do Cele, miasteczka niedużego. W tym Celle w stodole 
przenocowaliśmy i dalsze 20 kilometrów do Bergenbelzen, to było koło miasteczka 
Bergen. Po drodze mieliśmy bardzo silną obstawę SS, lecz przy przejściu przez las ta 
załoga jakoś topniała stopniowo, każdy wychodził za swoją potrzebą do lasu, z tych 
SS-manów, i już nie wracał. Pozostali albo Hiltlrejugent albo Folkszturm, to znaczy 
starsi ludzie, którzy nie uciekali i postarali się nas doprowadzić do tego Bergenbelzen. 
No ale to już właściwie ta eskorta to była na luzie, że się tak wyrażę. Uciekać nie było 
gdzie, bo to było w środku Niemiec, wiedzieliśmy że do polskich bandytów ludność 
niemiecka jest źle ustosunkowana no i doszliśmy do tego Hannoweru. Nie wszyscy, bo 
niektórzy tam próbowali uciekać… nie do Hannoweru tylko do Bergenbelzen. W 
Bergenbelzen zastaliśmy okropną sytuację, nie było już żadnego porządku, nie było 
władz, byli pojedynczy właśnie tylko folkszturmu żołnierze. Ten folkszturm to był w 
ostatnim okresie wojny sformowane jednostki z emerytów, z jakiś inwalidów i tak 
dalej, wtedy kiedy już Niemcy właściwie leżały na łopatki. I dwa tygodnie w tym 
Bergenbelzen o mało mnie nie wykończyły, bo dostałem tyfusu. Dostałem tyfusu jak 
wojska angielskie oswobodziły Bergenbelzen, to ja leżałem z wysoką gorączką pod 
płotem, już jedną noga na tamtym świecie. Obudziłem się z tego stanu odrętwienia i 
nieprzytomny w szpitalu w Malme. Wrażenie było niesamowite. Z obozowych 
warunków raptem w szpitalnym, białym łóżku, czyściutko, umyty, jakaś postać nade 
mną się nachyla i mówi do mnie, w białym czepku, niezrozumiałym językiem. 
Pomyślałem, że chyba anioł w niebie się znajduję. Ale po pewnym czasie 
przyprowadziła kogoś, kto znał niemiecki i powiedziała do mnie, że niech się pan nie 
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niepokoi, już jest po wojnie, jest pan w szwedzkim szpitalu Czerwonego Krzyża. I tak 
się skończyła moja gehenna obozowa. Potem byłem jeszcze do końca roku 45 w 
Szwecji, pod Sztokholmem taki obóz przesiedleńczy, miałem do wyboru albo zostać 
za granicą albo pracować w Szwecji albo wracać do kraju i postanowiłem, ponieważ 
miałem tu rodzinę, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że moja matka została rozstrzelana 
podczas Powstania Warszawskiego, wróciłem do Polski. W Polsce zatrzymałem się w 
Bydgoszczy i przez 50 lat mieszkałem w Bydgoszczy. Skończyłem szkołę, jestem z 
zawodu technologiem przemysłu rolnego. Mam rodzinę, syna i dwóch wnuków, 
którzy w tej chwili zdają na wyższą uczelnię w Warszawie. I to by była chyba koniec 
mojej opowieści. 
- Mam pytanie przy okazji, czy w Nojengamen i Hannowerze spotykał pan 
żydowskich więźniów? 
- Raczej nie, nie miałem z nimi kontaktów takich jeżeli chodzi o żydowskich 
więźniów, w tym rozładowczym komandzie w Nojengame nie było ich no i później w 
tej fabryce też nie. Jedynie może w Bergenbelzen to tam była zbieranina z różnych 
obozów i tam mogli być Żydzi również. Ale to był tak jak powiedziałem 
fernihtzunglager czyli lager zniszczenia, wyniszczenia tak, że tam masę osób zginęło 
śmiercią zagłodzenia, wycieńczenia. A natomiast jak głosi fama o zdobyciu obozu 
przez oddział angielski przez Armię angielską, jak oni zobaczyli, otoczyli ten obóz i 
zobaczyli co się tam dzieje, jaki jest obraz zniszczenia w tym obozie, to odwrócili się i 
powiedzieli róbcie sobie z tym SS-manami co chcecie. I jakoby dokonano samosądu 
na tej załodze całej. Ja niestety już tego nie widziałem, nie mogę powiedzieć jako 
świadek gdyż byłem wtedy bardzo ciężko chory i miałem gorączkę. 
- Jeszcze chciałem prosić pana, żeby opowiedział pan historię o tym handlarzu rybami, 
którą sobie pan przypomniał w czasie obiadu, bo tego nie ma na taśmie. 
- Więc, przed wojną, jak było zresztą powiedziane tutaj, u mojego dziadka pod 
Brześciem nad Bugiem dzierżawił stawy rybne Żyd z Brześcia o nazwisku Abe 
Kapłan. I on co roku odławiał te stawy i przewoził ryby w skrzyniach takich z wodą, 
konne furmanki, ze cztery, pięć takich konnych furmanek przyjeżdżało do dziadka, ja 
miałem wtedy z 17, 16 lat, więc uczestniczyłem zawsze przy tym załadunku i 
rozładunku i ten pan, handlarz ryb, odbierał ryby zawoził do Brześcia. I tam miał sklep 
z rybami. Natomiast po wojnie, jak znalazłem się w Krakowie, gdzie poznałem swoją 
żonę, bo żona moja jest Krakowianką, na Boże Narodzenie nie można było dostać w 
żaden sposób ryb. I ja tak chodząc po Krakowie od sklepu do sklepu nagle widzę, na 
szyldzie jest napisane „Kapłan”. Wszedłem do tego sklepu i mówię, poprosiłem czy tu 
jest pan Kapłan, wyszedł właściciel sklepu a ja mówię: panie Kapłan, pański brat w 
Brześciu nad Bugiem to był wielki kupiec, on handlował rybami z moim dziadkiem. 
Ten na mnie tak popatrzył. Proszę wejść do środka. Ja wszedłem do środka, 
opowiedziałem mu tę historie, on powiedział tak, to był mój brat. Ile pan ryb 
potrzebuje? Ja już taki akcentem jak on wtedy się… Ja mówię no nie dużo ale ze dwa 
trzy kilo jakby pan mógł mi sprzedać to proszę bardzo. Ja panu nie sprzedam tylko pan 
dostanie za darmo te ryby. Pożegnaliśmy się, przyniosłem do domu ryby z wielkim 
sukcesem, bo tu nigdzie nie można było w Krakowie wtedy ryb dostać, takie były 
kolejki i trudności.  
- … czasy jeszcze przedwojennych, czy mógłby pan powiedzieć do jakiej szkoły pan 
chodził, bo pan wspomniał, że… 
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- Tak, do Powszechnej Szkoły chodziłem w Poznaniu, bo się urodziłem w Poznaniu, 
ojciec z mamą mieszkali w Poznaniu, natomiast później w 35 roku przenieśliśmy się 
do Warszawy, ojciec służbowo przeniósł się do Warszawy, pracował w Państwowych 
Zakładach Inżynierii, to był obecny Ursus i wtedy chodziłem do gimnazjum im. 
Mickiewicza na ulicy Konopczyńskiego. I dochodziłe, że tak się wyrażę, do trzeciej 
klasy gimnazjum i wybuchła wojna i przerwałem naukę, później w czasie okupacji 
kontynuowałem, Niemcy nie pozwolili Liceów Ogólnokształcących prowadzić ale do 
szkoły rolniczej chodziłem. Zawodowe szkoły w Warszawie były. Ja na Pankiewicza 
skończyłem szkołę rolniczą, średnią szkołę rolniczą. A nawet była taka sytuacja, że 
gimnazjum skończyłem rolnicze a później Niemcy je zamknęli i pozwolili tylko na 
rybackie liceum. I chodziłem do tego rybackiego liceum. Akurat zbieżne z tą sytuacją 
stawów rybnych i pana Kapłana.  
- Czy wtedy mieszkał pan w miejscy w dzielnicy, która… 
- Mieszkałem na Powiślu w Alei 3 Maja, to było dosyć daleko od dzielnicy 
żydowskiej. 
- A czy miał pan wtedy jakieś możliwości kontaktu z ludnością żydowską, czy widział 
pan jak Żydzi są traktowani przez Niemców, na ulicach, czy miał pan jakiś 
znajomych… 
- Naturalnie, więc po pierwsze Żydzi od pewnego czasu, zaraz po wojnie musieli nosić 
opaski. Jeśli złapano ich bez opaski a stwierdzono, że to jest Żyd, to było karane i taki 
człowiek został aresztowany i wywieziony do obozu, do obozu zagłady przeważnie. 
Do momentu kiedy nie było jeszcze getta założonego, bo dzielnica żydowska, getto 
było później otoczone murem i wszyscy Żydzi, mieszkańcy Warszawy musieli 
mieszkać w tej dzielnicy żydowskiej. No były naturalnie wypadki, że ktoś albo się 
przechowywał u rodziny aryjskiej albo nie przyznał się do tego, że jest Żydem i udało 
mu się przez pewien czas jeszcze w Warszawie mieszkać poza drutami. Poza tym 
kontakt ludności aryjskiej z dzielnicą żydowską było dosyć duży, bo przez dzielnicę 
żydowską przejeżdżał tramwaj. I pomagało się w ten sposób tej dzielnicy żydowskiej, 
że wsiadali Polacy do tramwaju, na dwóch końcach wagonów stali SS-mani, czy tam 
policja niemiecka, ale często udało się wyrzucić coś przez okno na tym terenie, więc w 
ten sposób się pomagało żywnościowo ludności żydowskiej, w dzielnicy żydowskiej 
w getcie. Co by tu jeszcze powiedzieć. 
- Ale w pana kręgu znajomych, przyjaciół… 
- No, to co powiedziałem, że mój stryj jako delegat rządu i głowa państwa 
podziemnego był współorganizatorem rady pomocy Żydom w Warszawie pod 
kryptonimem „Żegota”. To była organizacja, która wszelkimi możliwymi środkami 
pomagała ludności żydowskiej w getcie i poza gettem. Jeśli komuś się udało uciec to 
kierowano do zamieszkania w aryjskiej dzielnicy, do swoich zaufanych ludzi. Ja 
występowałem po wojnie o nadanie mojemu stryjowi medalu do Jadwaszyn, medalu 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale pięć lat temu otrzymałem odpowiedź 
odmowną, że nie przechowywał bezpośrednio żadnego Żyda. Natomiast teraz 
niedawno zwróciłem się znowu ponownie do Dyrektora Jadwaszyn z tym, że „Żegota” 
to była duża pomoc dla ludności żydowskiej i są obywatele polscy, którzy otrzymali 
ten medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata na przykład (?) pan Bartoszewski, 
pan Korboński, Stefan Korboński, dwóch już takich wymieniłem i oni też 
bezpośrednio nie przechowywali Żydów a jednak mimo wszystko, działając w tej 
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organizacji otrzymali ten medal. No zobaczymy jaka będzie odpowiedź dyrekcji 
Jadwaszyn. 
- Pan jako młody człowiek wtedy jak rozumiem nie miał pojęcia o działalności 
swojego stryja. 
- Nie, nie miałem bo to była wysoka konspiracja, stryj przychodził do nas na obiady co 
niedzielę, ale wychodził sam, nigdy w otoczeniu rodziny, żeby nie… zmienił swój 
wygląd zasadniczo, zapuścił brodę, chodził taki raczej jako zaniedbany naukowiec 
ubrany, żeby nie zwrócić na siebie uwagi. A mimo to znalazł się ktoś kto sypnął i do 
tej pory właściwie sprawa jest podobnie jak z gen. Sikorskim nie rozstrzygnięta i nie 
wiadomo kto był sprawcą aresztowania, bo Niemcy mieli świetnie rozpracowaną całą 
rodzinę i stryja. Mimo, że on mieszkał gdzie indziej, na Pradze, miał pseudonimy, miał 
kenkartę na inne nazwisko – Juliański. Jak już byłem na gestapo to już wiedziałem, że 
oni wszystko wiedzą o Janie Piekałkiewiczu.  
- Czy po wojnie miał pan jakieś problemy w związku z nazwiskiem jakie pan nosi? 
- Nie, raczej nie. To była postać tak powiedziałbym niekontrowersyjna dla rządów 
komunistycznych, tym bardziej, że był ludowcem, czyli o poglądach politycznych 
raczej lewicowych, że z tego tytułu nie miałem żadnych kłopotów. Owszem, jak 
przyjechałem do Polski, to miałem wizytę w Urzędzie Bezpieczeństwa i pytano mnie 
dlaczego tak późno wróciłem. To znaczy wróciłem na jesieni dopiero, bo zakończyła 
się wojna w maju 45 a ja wróciłem dopiero na jesieni, no bo się kurowałem w tej 
Szwecji. Oni mnie tam wyposażyli, to zupełnie ubranie, ja nic nie miałem, 
przyjechałem z dwoma walizkami kompletnego umundurowania, że się tak wyrażę. 
Ubranie, buty, zmiana bielizny, wszystko, wszystko otrzymałem z Czerwonego 
Krzyża Szwedzkiego. Tak, że mam duże, to była akcja hrabiego Bernadotte, krewnego 
króla szwedzkiego, rodziny królewskiej i muszę przyznać, że mam czuję do dziś dużą 
wdzięczność dla narodu Szwedzkiego za uratowani mi życia. 
- Czy mógłby pan powiedzieć, ilu z członków pana bliższej lub dalszej rodziny zginęła 
w czasie wojny lub też zostali ci ludzie zabici przez zamordowanie SS-manów? 
- No więc tak, Jan Piekałkiewicz – jeden, to jest stryj. Mama moja była komendantką 
punktu sanitarnego w randze porucznika AK w Powstaniu Warszawskim, została 
rozstrzelana w ostatnich dniach Powstania, stryj był w Oświęcimiu  uratował się, żona 
jego, moja babcia zginęła w Oświęcimiu. Jej córka, czyli moja ciotka, zginęła w 
Oświęcimiu, to z najbliższej rodziny. I druga babcia, która po powstaniu trafiła do 
Oświęcimia też zginęła w Oświęcimiu, to już jest pięć osób z najbliższej rodziny. Brat 
po powstaniu został skierowany do obozu jenieckiego, jako żołnierz AK, udało mu się   
zbiec z tego obozu, trafił do Armii Andersa, przeszedł szlak bojowy z Andersem, po 
zakończeniu wojny wyemigrował do Anglii z początku, później do Irlandii a z Irlandii 
po ożenku z Irlandką do Stanów Zjednoczonych – Jarosław Piekałkiewicz – i w tej 
chwili jest profesorem Uniwersytetu w Kansas. Jest profesorem nauk politycznych. 
Dziękuję. 
- Pan mówił o czymś wyjątkowym, o czymś specjalnym i jeżeli pan pozwoli to 
wrócimy do tego opowiadania. Jest opowieść o wywozie trupów z krematoriów w 
Birkenau. Ile razy pan zobaczył ten obraz kiedy trupy ładowali na wózki? 
- Wielokrotnie. Pracowałem tam przez ładnych cztery miesiące, przez cztery miesiące, 
i bez przerwy tak jak mówiłem w opowiadaniu swoim krematoria pracowały przez 24 
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godziny. Moja praca trwała jakieś około 10, 12 godzin i w okolicy krematorium 
odbywała się. 
- A czy pan mógłby mi opisać szczegóły pewne, co dokładnie pan widział z tego, koło 
drutów, tam co się działo w krematorium, tak dokładnie w szczegółach żeby pan… 
- No, ja mówiłem o tym prawda, że ładowano prawda na… nie chciałbym tego 
powtarzać. Że ładowano na wózki, że te trupy spadały z tych wózków, ja nie wiem czy 
pan zwrócił na to uwagę.  
- A czy pan jest w stanie określić ile trupów było na takim jednym wózku? Inaczej, 
kiedy w ogóle oczyszczano krematoriów z trupów, ile trupów było, mniej więcej? 
- Krematoriów z trupów? 
- Nie, przepraszam, komory gazowe. 
- Komory gazowe. W jednej komorze gazowej było... nie chciałbym mówić z sufitu, 
około 200 ludzi. 
- A jak długo trwało to czyszczenie tych komór gazowych? 
- Trwało czyszczenie komór gazowych... koło 15 minut. Do 20, 15 do 20 minut. 
Wyciągano za nogi te trupy i ładowano na wózki, tam była, pracowało przy tych 
wózkach zonder komando jakiś 6, 8 ludzi, przy jednym wózku. 
- A po upływie tych 15, 20 minut kiedy już opróżniono, co było dalej? 
- Otwarte było krematorium, musiało się wywietrzyć żeby można było następna partię 
ludzi tam do kąpieli wpuścić. To trwało jakieś około 15 minut, to otwieranie. Ja 
przypuszczam, że tam były jakieś wentylatory, które wypychały powietrze z ... 
- A potem? 
- A potem wprowadzano gołych ludzi do kąpieli. Następną partię.  
- A czy pan widział również grupę tych gołych ludzi? 
- Tak, widziałem. 
- A gdzie oni czekali zanim ich wprowadzono do komór gazowych? 
- Oni czekali przed krematorium. 
- Przed komorami gazowymi? 
- Tak, przed komorami gazowymi, bo mieli się rozbierać. Oni najpierw przychodzili 
ubrani ale w międzyczasie rozbierali się, i tam składali swoje rzeczy w jednym 
miejscu, nawet pisali kartki: imię, nazwisko i adres, żeby później niby znaleźć to z 
powrotem. 
- I pan to widział, tak? 
- Widziałem to, tak. 
- I to wszystko pan widział? 
- Tak. Moment, ja nie mogłem zbyt długo się przyglądać, bo mi to groziło raportem 
albo reakcją tych strażników na wieżach. Musiałem się poruszać, kosić. Nie mogłem 
tak obserwować jak pana w tej chwili tutaj.  
- Tymi samymi drzwiami, z których poprzednio te trupy wywożono, tymi drzwiami 
wprowadzano tych nowych? 
- Tak. 
- I pan ich widział wchodzących goło. 
- Tak. 
- Wtedy drzwi się zamknęły? 
- Tak. Znaczy były zaryglowane hermetycznie. 
- A kto zamykał te drzwi? 
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- Zonderkomando. 
- Znaczy nie SS-mani? 
- Nie zonder, wszystko to robiło zonderkomando. 
- Jak długo trwał ten okres począwszy od zamknięcia drzwi i do powtórnego ich 
otwarcia? Mniej więcej. 
- Zagazowanie ludzi w komorach gazowych trwało od 9 do 12 minut. 
- Ludzie, członkowie zonderkomando kładli te trupy na wózki i dokąd ich wieźli? 
- Do krematorium, na szynach. 
- A czy pan wie w jakiej odległości stało krematorium od komór gazowych? 
- No dosyć daleko, nie powiem ile metrów ale dosyć daleko, bo tutaj jest... 
- A czy pan był w stanie zobaczyć tą całą trasę począwszy od komór gazowych aż po 
krematorium? 
- Nie. Nie miałem takiego horyzontu patrzenia. 
- To znaczy sam ten akt tych zwłok zgromadzenia, palenia pan nie mógł zobaczyć, do 
pieca? 
- Czasem tak, bo jeżeli byłem blisko krematorium kosiłem, to mogłem zauważyć 
również jak to się odbywa. Ale nie jednocześnie, to znaczy nie komory gazowe plus 
krematorium.  
- A czy pan mógłby jednak opowiedzieć to, co pan widział w tych przypadkach kiedy 
pan widział gdy te zwłoki zostały wrzucane do krematorium, jak to było? 
- One wjeżdżały na takich wózkach, żelaznych. To był blat, na to się z tych wózków, 
które przyjechały z komory gazowej przenosiło na ten blat i ten blat wjeżdżał do pieca. 
Też na szynach, na szynach.  
- A czy pan był w stanie zobaczyć ile tych trupów było? 
- Ile trupów? 
- Na tym blacie, tak mniej więcej? 
- Nie. Tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. 
- A jak długo trwał ten proces palenia tych zwłok, począwszy od wjazdu do 
krematorium? 
- Nie mam pojęcia, bo niestety zegarka nie miałem. 
- A czy byli jacyś SS-mani w okolicy? 
- Tak, SS-mani nadzorowali to. Zonderkomando nadzorowali SS-mani.  
- Rozumiem, że pan pamięta te wypadki, kiedy zwłoki spadały z wózka. 
- Tak. 
- A czy pan może pamięta ć jeszcze coś innego jeszcze, dodatkowego. Może pewnego 
określonego dnia, jakieś specjalne zdarzenie, które utkwiło panu w pamięci? 
- Proszę wziąć pod uwagę, że to jest 55 lat wstecz.  
- Czy pan znał z nazwiska kogoś z SS-manów. 
- Którzy tam pracowali? Nie. 
- A czy pan znał kogoś z zonderkomando? 
- Też nie miałem kontaktu z zonderkomando żadnego.  
- Z której gomory gazowej cztery czy pięć...? 
- Cztery, pięć, cztery krematorium... Krematorium cztery, pięć to ja miałem do nich 
najbliżej. 
- A z której komory gazowej... 
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- A to by trzeba zobaczyć bo ja tak nie pamiętam... Z trzeciej. Trzeciej komory 
gazowej do czwartego krematorium. 
- A czy mógłby pan to do kamery pokazać? 
- Proszę bardzo. 
- Tutaj jest komora gazowa, tutaj krematorium. 
- To jest komora gazowa a tu jest krematorium. Popioły z krematorium tych trupów 
zostały rozsypywane do takiego jeziorka koło krematorium. Tu jest takie jeziorko przy 
krematorium i tam zostały te popioły zsypywane. Jak już się wypełnił ten, te 
krematorium, to później szuflami wyładowywali do taczek i wyrzucali do tego do... to 
też zonderkomado robiło. Do tej pory w muzeum jest to jeziorko.  
- I pan często widział ten obraz właśnie, wrzucania tych popiołów? 
- Jak często? 
- Jak często pan to widział, niejednokrotnie rozumiem.  
- Nie, nie. No owszem często widziałem tak, ale nie mogę powiedzieć w jakich 
okresach czasu oni opróżniali te krematorium. 
- Czy pan wiedział, że ci ludzie którzy zostali zamordowani w tych komorach 
gazowych, skąd przybyli do Brzezinki? 
- Owszem w tym okresie, kiedy ja byłem to przychodziły transporty, to się więźniowie 
między sobą mówili na ten temat, greccy Żydzi z Salonik. Geto Saloniki. Ja nie 
miałem kontaktu z tymi Żydami bezpośrednio ale takie chodziły słuchy po obozie. 
Wiadomości takie. To był 43 rok, lato.  
- A czy jeszcze z innych miejsc może pan słyszał? 
- O czym? 
- Z innych miejsc, z innych miejscowości? 
- Nie, tu wtedy w tym okresie nie słyszałem o innych miejscowościach.  
- Taka krótka przerwa, żeby się naradzić to była. ... krematorium, czy nie związane w 
ogóle z opowieścią pana, prawdopodobnie jest tutaj mowa o krematorium o komorze 
gazowej numer cztery i komorze gazowej numer pięć. 
- Tak. 
- Oczywiście po pięćdziesięciu latach trudno pamiętać. Ja przepraszam bardzo, że 
moja taka próba jednak wyjęcia, wyciągnięcia od pana kolejnych szczegółów. Ale jest 
coś jeszcze co pozostało dla mnie nie zrozumiałe. Komora gazowa i krematorium były 
blisko jedne drugiego. To był jakby jeden budynek, jeden kompleks, ale pan jednak 
widział te trupy i wożone również na tym wózku. 
- Może być taka ewentualność, że dana komora gazowa zabijała więcej ludzi niż to 
krematorium było w stanie przerobić. I wtedy trupy z krematorium jednego 
przewożono do, z komory gazowej jednej przewożono do krematorium drugiego.  
- Komora gazowa 4 i krematorium 4 były bliskie... czy komora gazowa numer 4 i 
krematorium numer 4 było blisko położone komory gazowej numer 5 i krematorium 
numer 5? 
- Niedaleko, tak. 
- Tak, że być może pan widział, że te trupy były wożone z komory gazowej numer 4 
do krematorium numer 5. 
- Tak, tak. Ale jeszcze jedna rzecz jest, proszę panów, jeszcze jedna rzecz. W 
krematorium spalane były również trupy nie z komór gazowych. W obozie ginęło 
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masę ludzi nie zagazowanych i wobec tego to, co ja widziałem, ja nie wiedziałem skąd 
one pochodzą prawda te trupy i mogły być również dowożone z obozu.  
- Ale pomimo wszystko widział pan, że są... 
- Ale także i jest ta ewentualność, że mogły być z jednej komory gazowej przewożone 
do krematorium drugiego. 
- Dziękuję bardzo. 

KONIEC 
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