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INTERVIEW No. 22: AUGUST KOWALCZYK 

 

 

- W nauczycielskiej rodzinie w 1925 roku, 15 sierpnia, na wsi Tarnowa Góra, we wsi 

Tarnowa Góra, w powiecie włoszczowskim województwie kieleckim urodził się syn 

kierownikowi szkoły August Marian Kowalczyk. Na wsi przebywałem wraz z ojcem do 7 

roku życia, potem zacząłem dzielić z nim normalny tryb w karierze nauczycielsko-

pedagogicznej, to znaczy gdzie ojciec był przenoszony tam ja się przenosiłem z ojcem. 

Wylądowaliśmy w Podzieżgowie, w ostatniej wsi, gdzie ojciec był kierownikiem, w 

dwudziestym, w 1928 roku w Częstochowie. Tam zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, 

zamieszkałem przy ulicy Krakowskiej, po 31. I tam zetknąłem się z takim nowym żywiołem, 

którego który dla mnie był na wsi nieznany. Na wsi znałem tylko jednego Żyda, który 

prowadził sklep, nazywał się pan Wygnański. Był mi szczególnie bliski przez to że jako taki 

6-letni, 5-letni chłopak przychodziłem do niego na cukierki, to były cukierki wiosenne się to 

nazywały, najtańsze cukierki jakie były. Oczywiście ojciec potem płacił ale ja sam 

decydowałem kiedy, jak miałem ochotę przychodziłem, pan Wygnański zawsze mnie, nigdy 

mi tego nie odmówił. Natomiast w Częstochowie zamieszkałem w kamienicy, w której 24 

rodziny mieszkały z tego 3 były tak zwane rodziny katolickie, a reszta to były rodziny 

żydowskie, używając tych kategorii wyznania Mojżeszowego. Byli to przeważnie 

rzemieślnicy, rzemieślnicy, szczotkarze, stolarz, zegarmistrz, no to co tak pamiętam w tej 

chwili. Największą atrakcją nas młodych, co wtedy prawda 7, 8, 9, 10 lat, to było to był  

moment kiedy na całym podwórku zaczęto budować szałasy bo był święto kuczek. No i 

wtedy była i dla mój dzieci to była kolosalna frajda, bo dzieci robiły coś niezwykłego w tym 

codziennym życiu takim przy tym codziennym krajobrazie, gdzie to była trzy trzypiętrowa 

kamienica, dwupiętrowa kamienica ale rodzaj takiej studni, to podwórko – studnia takie i 

nagle zaczęło pachnieć świerkiem, zielonymi gałęziami, prawda bo to te kuczki były 
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pokrywane i przyozdabiane zielonymi gałęziami. I przyjaźniłem się miałem tam masę tych 

moich rówieśników, graliśmy w klasy, przeżywaliśmy okres  

takiego powiedziałbym dojrzewania jakiegoś, bo pamiętam jak rysowaliśmy jakieś brzydkie 

rzeczy kredą na, na podwórku na tych kamieniach, prawda co nas potem strofowali dorośli no 

i to była taka normalna, normalny kontakt sąsiadów. Potem kiedy z Częstochowy przeniosłem 

się z ojcem do Mielca to już była znów następny jakby krok w poznawaniu tego środowiska, 

dlatego że tam się zetknąłem już z tymi rzeczami obrzędowymi takimi jeśli nie codziennymi 

to cotygodniowymi. W każdy piątek bodajże, jeśli dobrze pamiętam szli z takimi gałązkami 

dębowymi do mykwy, do łaźni szli Żydzi i tam potem wracali i zaczynał się ten niezwykły 

moment, kiedy nagle na ulicach ci sami ludzie a nie ci sami ludzie. Bo pojawiali się w tych 

młodzież w tych jedwabnych chałatach, w białych pończochach, w lakierkach, starsi w 

kapeluszach z lisim ogonem no i to było święto, to było no spacery, szabas. I tutaj, tutaj to był 

taki charakterystyczny bardzo moment obyczajowy, że tak powiem, dla tego dla tego 

miasteczka. Zarówno w Mielcu jak i potem, jak i potem w Dębicy. W momencie, kiedy 

wyjechałem z Dębicy, to znaczy wojna mnie wyrzuciła z Dębicy bo nasz dom został 

zbombardowany, wobec tego przenieśliśmy się na wieś do szkoły małej, najprzód do dworu a 

potem do szkoły, no i stamtąd wyruszyłem na moj mój szlak, który rozpoczął taką, jak ja to 

nazwałem w mojej książce „refren kolczastego drutu - przygody w cieniu świata” to znaczy 

uznałem za swój obowiązek podjąć jednak kroki w kierunku no walki z Hitlerowcami. 

Dowiedzieliśmy się o kraju, tak właściwie gruchnęła wieść, bo to trudno dzisiaj mi 

powiedzieć skąd się dowiedziałem, że we Francji formuje się, formują się oddziały Wojska 

Polskiego w porozumieniu, za zgodą rządu francuskiego, robił to generał Sikorski. No tak 

byliśmy wychowani, że ten 18-letni chłopak zrobił wszystko żeby ze swoim kolegą, który z 

Poznania pochodził wyruszyliśmy 5 maja 40 roku na szlak, przeszliśmy granicę przypadkowo 

pod Jasłem trafiliśmy na szlak kurierski, ten szlak złapaliśmy w klasztorze w Dębowcu pod, 

pod Jasłem i dzięki księdzu superiorowi dalej kierownik szkoły w Osieku i potem już 

przewodnicy zaczęli nas prowadzić. Przeprowadzili przez granicę Polsko – Słowacką, przez 
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część Słowacji a tuż za granicą mieliśmy zmienić przewodników, okazało się, była wpadka w 

Szypisana i odmówili przewodnicy ci, którzy mieli podjąć dalej z nami wędrówkę, 

podejrzewaliśmy, że to, że to była jednak sprawa troszkę inna. To nie była wsypa tylko bracia 

Pacelewicze, bo tak się nazywali ci przewodnicy, przyjęli grupę prywatną to znaczy ludzi, 

którzy szli za grube dolary, dlatego że znaleźliśmy tam, to znaczy porucznik, który prowadził 

nas spotkał w tej stodole na terenie ich gospodarstwa grupę, o których oni mówili że to są 

robotnicy, a to nikt nie wyglądał. Poszliśmy, w sumie poszliśmy na własną rękę i 

doprowadziło to do tego, że za Stropkowem wpadliśmy w ręce no dzisiejszych bohaterów 

narodowych, to znaczy Hlinkowców, tej grupy żandarmerii słowackiej, która w tym czasie 

kolaborowała z Hitlerowcami. Okazała się, że ten na tym posterunku byli ludzie, którzy we 

wrześniu szli ramię w ramię z Hitlerowcami z tym, że szli od strony południowej i gdzieś tam 

koło Sanoka w Sanoku wylądowali, to był ich ostatni etap tej kampanii wrześniowej. 

Usiłowali być bardzo przyjacielscy, no więc powiedzieli, że nas odstawią do granicy 

słowacko-węgierskiej i tam nas puszczą. Ale następnego dnia rano, kiedy wyszliśmy przed 

posterunek okazało się idziemy właśnie w kierunku Stropkowa a nie w kierunku granicy, tam 

odbył się sąd przecież za przekroczenie granicy Slowenskiego sztatu, zostaliśmy skazani na 

wydanie Niemcom. No i jeszcze taka gdzieś jakiś Świdnik po drodze, taka żandarmeria gdzie 

nas obrabowano do reszty z pieniędzy, jakieś tam kto miał jakieś zasoby jeszcze to wszystko 

zabrano, zafundowano nam za to po pęcie kiełbasy i butelce piwa i odstawiono do granicy 

słowacko-niemieckiej polskiej w Barwinku na tym przejściu, które do dnia dzisiejszego 

istnieje. Tam po przesłuchaniach w drugi dzień Zielonych Świąt, przyjechało, to był 

poniedziałek – 12 czerwca, 12 maja bodajże jeśli dobrze pamiętam, i przyjechało gestapo i 

żołnierz początkowo wydawało mi się, że polski ale to okazało się był, że ten ukraiński 

Ukrainiec i gestapowiec, przyjechali takim małym Fiatem polskim a nas było wtedy na tym 

posterunku siedmiu, sześciu z mojej grupy i jeden, i jeden który dodatkowo, pięciu z mojej 

grupy i jeden na Słowacji do dołączył do nas i jeden został złapany, taki mój rówieśnik, na 

samej granicy koło Barwinka, tak że siedmiu nas w tej chwili było i okazało się, że oni 
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przyjechali nie tylko do nas ale i po nas. Wyprowadzono nas przed strażnicę, zaczęto ode 

mnie, postawił mnie gestapowiec przy tylnym kole z prawej strony, po czym wyciągnął z 

samochodu taki sznur do bielizny, na jednym końcu kazał mi ręce złożyć do tyłu, skrępował 

mi ręce z tyłu, pociągnął do reflektora na przód, czy do zderzaka już nie wiem na czym on to 

zaczepił, tam zamotał ten sznur i pociągnął dalej, na dłuższym końcu z mojej prawej strony 

zawiązał porucznika piechoty Małkoszewskiego, to samo zrobił po prawej stronie, też różnica 

dwóch długości tego sznura, z tym że na jednej obaj z tamtej strony byli podoficerowie, 

podoficer z Dęblina Mularczyk i mój wspólnik, mój kolega – Zbyszek Makuszewski z 

Poznania, o którym wspomniałem na początku, został też uwiązany tam. I tak reszta, to 

znaczy trzech poszło do środka do samochodu i te nasze nędzne bagaże już też tam wrzucone. 

Gestapowiec stał po lewej stronie na stopniu przy kierowcy, Ukrainiec na stopniu po mojej 

stronie prawej. No i w pewnym momencie ruszyliśmy, w tym momencie z tyłu rozległy się 

trzaskania migawek fotograficznych, cała grupa tych grendszuców, która stała za nami z 

psami zaczęła fotografować. I w pewnym momencie, myśmy biegli wtedy jakieś 20 

kilometrów na godzinę pewnie, w pewnym momencie poszczuli psami i w czasie tej jazdy 

dwa wilczury rzuciły się po lewej stronie na Zbyszka Makuszewskiego i Mularczyka. 

Uderzyły w nogi oczywiście nastąpił obrót natychmiast, oni upadli i tak ciągnieni byli ze 100 

metrów na plecach z tymi rękami pod plecami z głową, po 100 metrach zatrzymano, 

odwiązano ich, wsadzono ich do ich środka a wyciągnięto dwóch następnych, którzy już do 

końca – 17 kilometrów – biegli za tym samochodem. To było tempo tak 15, 20, 10, bo w 

momencie kiedy oni się orientowali, że weszliśmy w rytm tego to zaczęli zmieniać tempo, 

przyspieszać albo zwalniać. No biegliśmy tak przez te wioski, jeden z tych ten Ukrainiec 

krzyczał na zasadzie takiej, że patrzcie, Polscy legioniści wracają z powrotem do, do domu. 

Taki los czeka każdego, kto się sprzeciwia Wielkiej Rzeszy. Gdzieś niedaleko Duklina – teraz 

może taka osobista refleksja, która dotyczy spraw troszkę fizjologicznych. Cały czas wzdłuż 

szosy biegł strumień, taki górski strumień, który poza tym że od czasu do czasu był widoczny 

przeze mnie, widziałem go, to jeszcze cały czas go słyszałem. I równocześnie ogromne parcie 
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na pęcherz. I to i teraz cała walka żeby, żeby to wytrzymać, żeby nie dopuścić do czegoś co 

by, co bym odczuwał jako jakieś takie, poniżej godności, prawda. I równocześnie język, który 

zupełnie jak kołek z drewna, nic żadnej śliny, żadnej wilgoci, nic. No ale jakoś, jakoś to 

zbliżyliśmy się do, do Dukli i w pewnym momencie od Dukli nadjechały dwie odkryte takie 

Lancie, nie wiem to są tam zdaje się dwa siedzenia z tyłu nie jedno, czerwona chorągiewka z 

Hakenkroitzem na, na zderzaku, spojrzeli na nas, zatrzymali, zaczęli wzywać tego 

gestapowca żeby się zatrzymał, zatrzymaliśmy się i on podbiegł tam, widocznie był 

zorientowany z kim ma do czynienia, bo hei Hitler, hei Hitler i zaczął meldować, bo oni 

zapytali, pytanie było tego typu: co wy za przedstawienie urządzacie tutaj na terenie. A on 

stwierdził, gestapowiec wytłumaczył, że poprzedniego, poprzedniej niedzieli w tych 

okolicach został zamordowany ksiądz katolicki i to są właśnie ci, którzy to wykonali a ich jest 

tylko dwóch no i oni transportują nas do tam Dukli do tego ….. Oczywiście zostaliśmy się za 

morderców księdza. Przed Duklą, to oni odjechali, przyjęli to tłumaczenie, przed Duklą na 

kilometr zatrzymano się i wszystkich nas, tych biegnących za samochodem, uwiązano za 

jedną rękę, na sznurze jednym. Chodziło o to, żeby jak najprędzej przebiec przez miasto, no 

bo w ten sposób z rękami z tyłu no to się biegło wolniej. No i taka charakterystyczna historia 

– ja z Dębicy biegnę przez rynek w tym w Dukli, no ludzie płaczą, tam ktoś krzyknął, coś 

tego i co się okazuje – mój ojciec dowiaduje się, kiedy mnie zaczął szukać, od Żydówki w 

Dębicy, że mnie widziała na rynku w Dukli jak biegłem za tym samochodem. Więc takie 

niezwykłe zdarzenie – globalna wioska się robi prawda. W Dukli jestem miesiąc, właściwie 

siedzimy, potem jest transport do Jasła, w Jaśle przesłuchania na gestapo, tam jest do 11-ego 

to trwa – 5 miesięcy. 11 listopada 40 roku przerzucają nas transportem do Tarnowa. Z tym, że 

w Jaśle zostaje rozstrzelanych 3-ch z mojej grupy, to są ci zawodowi właśnie wojskowi, 

porucznik Małkoszewski i 2-ch podoficerów lot z lotnic z Dęblina lotni lotników, Pitura i 

Mularczyk. W Tarnowie jesteśmy króciutko bo 2 tygodnie, w transport, szykują nas w 

transport, no jesteśmy przekonani, że jedziemy na Górę św. Marcina, tam gdzie się egzekucje 

bo w nocy nas zabierają, wyprowadzają z więzienia na dziedziniec, zabierają nam te, to co 
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nam dali do jedzenia, jeszcze resztę tych naszych bagaży tam jakichś, wyrywają nam spod 

pachy no i każdy na takim łańcuszku trzymany jest przez żandarma, wsiadamy do budy 

jedziemy, na szczęście jest bocznica towarowa w Tarnowie, tam ładują nas, jest nas około 80-

ciu, ładują do dwóch wagonów towarowych i zamykają, plombują, jedziemy. Rano, dworzec 

– stacja, któryś z kolegów spojrzał Auschwitz. No niewielu było takich wtedy jeszcze, którzy 

wiedzieli co to jest Auschwitz, po paru godzinach już byliśmy zorientowani bo jakieś pół 

godziny czekaliśmy na rampie, przy dworcu tym, przy stacji kolejowej i potem przyszli SS-

mani, dwóch SS-manów, siedli na lokomotywie, przyczepili do, tam to widzieliśmy jak oni 

manewrują no i otworzyła się brama, taka drewniana z drutem kolczastym, przeciągnęli nas 

na rampę. To była bocznica, która dzisiaj biegnie wzdłuż tej ulicy, tej szosy, która jest 

równoległa do parkingu, tego dużego. Więc właśnie na wysokości recepcji wysiedliśmy. 

Tego wszystkiego nie było oczywiście ani recepcji, ani, ani tej tych budynków. Tam była 

duża tak zwana Kiesgrube żwirownia taka, która się rozciągała od blokfürersztuby i arbeit 

macht frei aż do het, het, tam prawie do, do samej szosy. No i to była taka wykańczalnia, ale o 

tym to potem. No teraz się odbył ten akt najtrudniejszy dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali, 

dlatego że procedura przyjmowania, przynajmniej w tamtym okresie i tak jak ja to 

przeżywałem, polegała na tym, żeby człowieka nie tylko przerazić ale porazić, do tego 

stopnia żeby stał się w miarę bezwolnym i, i posłusznym niewolnikiem. Przez chwilę tylko po 

zatrzymaniu się pociągu była cisza, potem zorientowaliśmy się, że bo koledzy patrzyli przez 

okienko, że jesteśmy otoczeni przez SS-manów z psami i nagle otworzyły się drzwi, po tej 

stalowej, żelaznej szynie, te kółka, od tego, to gwałtownie otwarto to taki hałas niezwykły w 

tę ciszę taką, oczekiwanie w tym wagonie tych czterdziestu ludzi i w pewnym momencie 

trzech   SS-manów do środka i zaczęło się raus, Weg, wysiadać, tego, no i wszyscy zaczęli te 

skoki, oczywiście nie po stopniach tylko od razu, nie ma żadnych stopni na dół. No to jak taki 

był jeszcze młody człowiek jak ja to jeszcze pół biedy ale jak byli starsi ludzie np. był taki 

porucznik Lisos major Lisowski miał tą protezę drewnianą i skakał z tą protezą, od razu 

złamał tę protezę i już było, było wiadomo, że, że nie jest dobrze, i potem się okazało, że 
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bardzo szybko, jako niezdolny do pracy tego, poszedł został rozstrzelany zresztą. No a 

myśmy zaczęli się nas ustawiać piątkami. Ja na szczęście dostałem się w środek piątki tak, że 

ten bieg, który się zaczął odbywać od tego miejsca do bramy Arbeit macht frei polegał na 

tym, że myśmy biegli a oni nas tłukli kolbami, kijami, psy szarpały za to. I to wszystko było 

w tym, tym niezwykłym jazgocie, jakim potrafił być język Goethego i Schillera, jeżeli się go 

chce w ten sposób użyć. I o dziwo dopadliśmy bramy, przekroczyliśmy bramę i wszystko się 

skończyło. Skończył się terror, skończyła się ta presja, skończyło się to ta chęć porażenia 

człowieka. I z drugiej strony zaczęło się urzędowanie. Na razie ustawiono nas do, do tego, do 

prze przemówienia komendanta obozu, od czego zaczęliśmy czekać, w tym momencie 

przeżyłem pierwsze zetknięcie, takie autentyczne z obozem, z bocznej ulicy od strony kuchni, 

zza kuchni do bramy wybiegło – potem się okazało – komando. Grupa, która składała się z 

przy każdej nieśli, więźniowie nieśli skrzynie. Tak nieśli jak się u nas nosi trumnę na 

pogrzebach, z tym że przy każdej tej skrzyni było ośmiu. To były szkielety w ogóle. Jest to 

grudzień 40 roku. 4 grudnia, i oni przybiegli przed bramę, pierwsza skrzynia zatrzymała się 

przed bramą a my stoimy tu naprzeciw tego bloku właśnie, to był wtedy 9, dzisiaj jest to 23 

trzeci zdaje się według nowej numer numeracji. Postawili skrzynie, ja do mojego kolegi taki 

inżyniera starszego mówię, Staszek, co oni noszą w tych skrzyniach, kamienie, piasek. On 

mówi: zdaje się za chwile zobaczymy. I rzeczywiście, wyszedł SS-man z blokfürersztuby, 

przeszedł bramę, zwróciłem uwagę na to, że on był gdzieś w moim wieku, przystojny, 

gwiżdżący, w ogóle jakoś kontrastował z całą tą rzeczywistością. Podszedł do pierwszej 

skrzyni i Weg, odkryć – więźniowie odkryli, okazało się, że w skrzyni leży na waleta dwóch 

zmarłych więźniów. No to są już takie bardzo wyczer wycieńczone ciała z tym, że dla 

identyfikacji nie było wtedy jeszcze numeracji na tatuażu. Każdy na piersiach miał 

fioletowym ołówkiem wypisany numer. Wynoszono do krematorium, ten SS-man który 

podszedł, schylił się i zza cholewy wyciągnął taki długi gwóźdź i podchodził do każdej 

skrzyni i pchał jednego i drugiego w serce. Na pewno nie wynoszą żywego. To było takie 

pierwsze zetknięcie z rzeczywistością obozową. No potem normalna już rutynowa sprawa – 
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łaźnia, strzyżenie, golenie, numer do rączki. Na korytarzu gdzie spod zimnej zimnego 

prysznicu, bo nie było ciepłej wody, na otwartym na korytarzu gdzie z jednej i z drugiej 

strony otwarte drzwi, ten pasiak, nie było jeszcze czapek na przykład, to znaczy czapek 

brakło i dostaliśmy takie nauszniki tylko na takiej sprężynie metalowej no i na pierwszy blok 

zacząłem pracę. Początkowo w na Bahnhofie zwei, potem przyszedł do mnie mój sztubowy, 

który okazał się był podoficerem, to był blok XA, sztubowy, który był na wolności 

podoficerem Wojska Polskiego, wicemistrzem bodajże w szabli – Kazio Szafrański. I ja tam 

na początku tak parę razy, bo tak byłem wychowany w domu, zmyłem podłogę, umyłem 

miski po jedzeniu i on mówi: słuchaj August, ja widzę że ty potrafisz takie rzeczy, jest 

decyzja, obojętnie czyja, nie pytaj mnie, żeby Polacy obejmowali funkcje jakie mają w tej 

chwili obejmują tylko Niemcy, to znaczy blokowych, kapów, zastępczych blokowego, żeby, 

żeby ratować się, bo mówi, jeżeli my tego nie zrobimy to będziemy ginąć nie tylko od, przez 

SS-manów i przez wyroki śmierci, ale oni nas tu normalnie będą tłukli bo to najtańszy sposób 

wykańczania. No i rzeczywiście, mówi, weź ze czterech jeszcze swoich kolegów ze swojego 

transportu, ale takich pewnych co to potrafią pracować i pójdziemy na blok XVII, to jest, 

mówi, blok na którym jest sztuba kucharzy, tak że poza wszystkim jeszcze będziemy mieli 

możliwość dodatkowego jedzenie a poza tym spełnimy te funkcje, że nie tylko sobie ale i 

tym, którzy przyjdą, bo tam miały przyjść Ugandi, no będziemy tymi, którzy ich będą w 

miarę łagodnie, na ile to wiesz możliwe, mówi, wprowadzać w tę rzeczywistość obozową, 

czego no myśmy nie doznali bośmy od razu popadli pod kapów, pod Niemców, tych 

przestępców. I tak się stało, poszedłem tam, no ja wytrwałem tam niedługo, dlatego że mój 

kapo, mój blokowy miał jakieś nieporozumienia z arbeitdienstem zwei Wieczorkiem, nie 

arbeitdienstem przepraszam lagerem..... bo było dwóch Brodniewicz i Wieczorek i ten 

Wieczorek coś podpadł mu mój blokowy, nie ten zastępca blokowego Kazio, tylko blokowy 

Niemiec, a regulamin obozowy wymagał tego, że jeżeli w czasie dnia lager …..(?) czy SS-

man wchodził na blok, każdy kto stoi na bloku na korytarzu musi stanąć, jest obecny na 

korytarzu musi stanąć i krzyknąć Achtung Jak ja będąc w obsłudze tego bloku wtedy na 
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dyżurze zobaczyłem Wieczorka, to stanąłem i krzyknąłem Achtung. A ten idąc po drodze na 

mnie zaszarżował, wybił mi, to był drugi mój dentysta, wybił mi dwa zęby za to, że 

ostrzegłem kapę. Bo ten krzyk Achtung był równocześnie, jeżeli kapo wtedy np. grał w karty 

a to zdaje się o to chodziło w pokera, z innymi jakimiś kapami tam, bo grywali z SS-manami, 

to ja go ostrzegłem w ten sposób. No i za 2 dni wyleciałem z tej funkcji tam blok tego 

sztubowego i poszedłem na Bunę. 

- Na Bunę? 

- Na Bunę, tak Buna Werke Industrie….(?). To był pierwsza grupa, bo to było 300 osób, trzy 

setki nas wtedy było. To był kwiecień, rok 41. Komandofürerem był Sztolten to podoficer, w 

randze to był już nie wiem oberszarfuhrer  unterszarfuhrer chyba oberszarfuhrer. No i nas 

trzystu tam było, ja zacząłem od, nie wiem dlaczego, kazał mi plantować i pielęgnować 

krzaki agrestu, które rosły koło starej karczmy, właśnie na tym rozdrożu. Jedną stroną się szło 

do Dworów, drugą do Manowic i w tych, w tym miejscu na tym rozwidleniu była stara 

karczma. A po drodze po drugiej stronie zaczęły powstawać te baraki, magazyny, biura, takie 

drewniane baraki normalne dla budowlańców i cała , tam była ta cała centrala Bunych był 

wtedy. I myśmy się przede wszystkim zajmowali początkowo budowaniem tych, tych 

baraków tych pomieszczeń dla normalnego tego kierownictwa. No a naszą rolą generalnie 

polegała rola polega na plantowaniu, na wyrównywaniu tych terenów, które były 

przeznaczone na fabrykę, początkowo. No i tam, w pewnym momencie trafiłem do takiego 

komanda klosterkomando, gdzie chodziliśmy przebierać buraki, ziemniaki, należące do 

gemeinschaft lager takiego obozu, w którym mieszkali pracownicy – Włosi, przywiezieni z 

Włoch na roboty do Oświęcimia i oni budowali, razem z nami budowali …(?) czyli fabrykę 

syntetycznego kauczuku bo to oto wtedy chodziło i karbidu. To dzisiaj są te duże zakłady 

chemiczne. Tam spotkałam się z akcją ze strony Salezjan i zakonnic Serafitek, które niosły 

pomoc nam bardzo. Przez cały czas zresztą od 40 roku do 45 na terenie albo w pobliżu 

pracujące komanda to oni się zajmowali, zorganizowali to bardzo świetnie a przede 

wszystkim nawiązałem kontakt z tajną organizacją kobiet polskich, organizacją która była 
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początkowo ZWZ Związek Walki Zbrojnej później Armia Krajowa. Tam kobiety pracowały 

dwójkami, trójkami. Polegało to przede wszystkim na dostarczaniu żywności, na dostarczaniu 

lekarstw i na dostarczaniu nielegalnej korespondencji. Potem ta organizacja zaczęła 

przygotowywać ucieczki, miejsca dla zbiegów. Przerzut przez granicę do Generalnego 

Gubernatorstwa. I tam przypadkowo – to taka dziwna historia – mój forarbeiter Hanys 

Musiał, Ślązak, zakochał się w dziewczynie, którą zobaczył przy rozbiórce Synagogi. Z Buny 

wysłano do Oświęcimia grupę 13 więźniów do rozbiórki resztek Synagogi, jaka była w 

Oświęcimiu. Na tyłach domów, bo tam ta jedna Synagoga istnieje do dnia dzisiejszego, 

natomiast ta druga, która była na tyłach domów, które frontem wychodziły do rynku a tył 

wychodził tych domów wychodził na tę Bożnicę czy Synagogę nie wiem czy to wszystko 

jedno czy nie, ale, ale tam. I myśmy tam zastali Abbruk Synagoga wy wyznaczeni, i tam do 

tej grupy 13-osobowej dotarła taka dwójka z tego, z tej organizacji, dwie panie: jedna starsza, 

druga młodsza, i zaczęły pomagać tej trzynastce. I tamta młodsza ogromnie, no to takie były 

emocjonalne zupełnie nieważne sprawy pozornie a jednak trzymały tego człowieka. On w 

ogóle oszalał, on w każdy wieczór mi opowiadał jak Dziunia wspaniale wygląda, jaka ona 

jest cudowna i w końcu zdecydował, że ja muszę ją zobaczyć. Kosztowało go to sporo, bo nie 

chciał mnie – oberkapo Boniec wypuścić z tej głównego placu budowy, ale dałem mu setkę  

papierosów i 20 marek i zostałem przydzielony do kloster do Abberkomando Synagoga. 

 

Tape # 2 

02:00:53:19 

 

- Skończyliśmy  na tym, jak pan poszedł zobaczyć tą dziewczynę, w której się kochał ten 

pana przyjaciel 

- tak 

- jak to by?. 
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- No i teraz zostałem członkiem, Boniec się zgodził, Hanys zwyciężył, poszedłem do ….. (?) 

Polegało to na tym. że trzeba było z tymi dwoma SS-manami, którzy chodzili z nami jako 

wartownicy, uzyskać zgodę na to, żeby oni te kobiety mogły nam podać żywność. Oni mieli 

poważne trudności aprowizacyjne SS-mani też. Pieniądze dla nich nie przedstawiały 

specjalnej wartości, natomiast jajka, masło i alkohol to była największa wartość. Za to można 

było załatwić bardzo dużo i to poważnych spraw. I było trzeba pamiętać, że ta kadra SS-

mańska to było zupełnie co innego niż to, co potem, czym potem byli ci SS-mani, którzy 

przyszli jako wartownicy do obozu, to wtedy już byli ludzie, którzy byli z poboru, byli 

dekownicy różni, którzy nie chcieli iść na front wschodni, masę było tych takich tych 

holdsdojczów, troszkę z Arabii było Rumunów. Najgorsza swołocz to byli Szałenisi Litwini i, 

i Łotysze SS-mani, a tak to oni, no do tego stopnia, że ja widziałem, jak SS-man, który ze 

mną chodził do pracy jako wartownik z brotrolwagi czyli wieźli chleb przed ulicą obozową, 

skoczył i dwa bochenki chleba ukradł, złapali go na tym i potem siedział w bunkrze. No więc 

oni trzeba było od nich zgodę uzyskać. I właśnie za jajka, za, za masło i wtedy jak zgoda 

była, Hanys na wbitym szpadlu wieszał czapkę. Pojawiały się na pierwszym piętrze w 

opuszczonej przez Żydów kamienicy, pojawiała się pani Helena Stupkowa właśnie z Dziunią 

Leśniak, z tą dziewczynką, którą się Hanys zachwycał. I po dwóch chodziliśmy tam na te 

półpiętro i tam się odbywało, obiad cały po prostu. Jak to wyglądało to ja się zorientowałem, 

kiedy jako ostatni z Hanysem poszedłem tam. Panie nalały do misek takiej zupy, no wszystko 

w tej zupie było: ein Topf ale takie dla rekonwalescentów i zacząłem jeść, spojrzałem, no już 

wiedziałem, że to jest Dziunia, że to jest ta, rzeczywiście piękna, mło młodziutka, 18-letnia 

dziewczynka, blondyneczka i starsza pani koło niej, lat może, od niej starsza, 45. I mówi, a 

pan tu jest nowy. Ja mówię, tak, pierwszy dzień jestem tutaj. A skąd pan jest? Z Mielca. A jak 

pan się nazywa, ja mówię: Kowalczyk. Ale nie Gucio? Ja mówię, tak, bo tak mnie nazywali w 

domu. Ona mówi panie, to ja pana tyle miesięcy szukam, nie mogłam pana znaleźć, pytałam 

się, nikt nic nie wiedział. Okazało się, ta pani miała siostrę w Dębicy, w Mielcu i tam jeździła 

od czasu do czasu, bo miała syna, z kolei którego wywiozła do Mielca, żeby tutaj móc 
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pracować w miarę bezpiecznie, nie narażając dziecka na tego. I tam matka moja do niej trafiła 

i w ten sposób złapała kontakt nielegalny na dom na tego i potem no i dzięki niej właściwie to 

można powiedzieć, że żyję. No i na tej Bunie, zaczęły się, no dla mnie różne były okresy 

lepsze, gorsze, ale w końcu zostałem nakryty na tych, na tych kontaktach, po roku, bo ja w 

kwietniu w 41 roku przyszedłem na Bunę a w maju 16 maja 42 roku zostałem nakryty na 

kontakcie z ludnością cywilną, tam mnie aresztowano i odprowadzono do bunkra, 

aresztowano mnie na bramie w czasie po powrotu, poszedłem normalnie w swojej setce, na 

bramie zatrzymano moją setkę, wywołano mój numer, no i komando odeszło a ja poszedłem 

do bunkra na blok XI, cela nr 20, ostatnia cela przy ścianie śmierci, ciemnica i tam zostałem 

zamknięty. Pech, bo to ironia losu, bo człowiekiem, który mnie prowadził do tego bunkra i 

który tylko za mną koc wrzucił, był ten sam Hanys Musiał, który tam rok temu czy tam 10 

miesięcy wcześniej poznawał mnie z tą Dziunią, piękną dziewczyną. Bo on w międzyczasie 

przestał pracować na, na Bunie i został takim funkcyjnym na bloku XI-tym. No tam zaczęło 

się dopiero jak mnie następnego dnia rano, 17-tego wyprowadzono na apel, ale stałem sam, a 

25 metrów od tej budki od gongu i zobaczyłem po raz pierwszy obóz nie z szeregu tylko z 

zewnątrz i też te bloki ustawione i tutaj tę całą wierchuszkę SS-mańską przy tej, dzisiaj to się 

nazywa kapliczka Kaduka czy tej Ku Kaduk zdaje się tak ten raportfuhrer. To wtedy 

poczułem, że coś się zaczyna dziać niedobrego, że jestem obiektem, sam jeden, nie w tej 

masie no i rzeczywiście odprowadzono mnie potem z powrotem do bunkra, bo tak,  nie 

skreślono mnie ze starego stanu i nie zameldowano na bloku XI bo to już było wieczorem, po 

powrocie, po apelu, wobec tego na apel poranny wyprowadzono mnie samego, z tym, że 

jestem w bunkrze w bloku XI-tym. No i przyszedł lagerertester Brodniewicz i zaprowadził 

mnie na blokfuhrersztubę, tam był gabinet Aufmajera lagerfuhrera. No i jak tylko wszedłem 

to on złapał pejcz z biurka i ta rączką zaczął mnie walić po głowie, wrzeszcząc, że to jest ten 

ta świnia, która mu demoralizuje tych SS-manów. Okazało się, że Rumun, który parę razy 

dostał ode mnie za pierwszym razem proszki przeciwko bólowi zębów bo go bolały, padał 

deszcz – dostał herbaty z rumem, którą przyniósł majster na budowie i zawsze w jednym 
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miejscu zostawiał i on to przyuważył, zabrał tę butelkę i oskarżył mnie o to, że utrzymuję 

kontakt z ludnością cywilną. No i, a jako dowód przyniósł tę butelkę, taką piersiówkę na tego. 

No i zaczęła się, Lachmann mnie zaczął przesłuchiwać w charakterze podejrzanego o te 

kontakty, kto, gdzie, z kim, na szczęście nigdzie nie poszedłem do, do domu, a czasami 

chadzaliśmy do domów i w Oświęcimiu i w tym we Dworach czy w Marzewicach. No i 

krótko i węzłowato, jeszcze mój kapo Niemiec ze mną razem też poszedł bo brał w tym 

udział i on mnie też oskarżył. No okazało się, że do mnie to on chodził i mówił słuchaj 

August, ja chcę jechać, jadę na urlop do teścia, postaraj mi się o jakiś alkohol ale taką wódkę 

wiesz, z Generalnego Gubernatorstwa, mój teść bardzo to lubi. I ja rozmawiając z takimi 

robotnikami powiedziałem, jak będziecie mogli to postarajcie mi się. No oni się nie postarali, 

nie wiem z jakich powodów, byli rozsądniejsi ode mnie i nie przynieśli to ale on dostał, on 

chciał jechać na urlop i za to, że mnie wsypał na tej zasadzie, że ja mam kontakty z ludnością 

cywilną, on dostał urlop, bo to wtedy im dawali zdaje się trzy dni czy tydzień urlopu za taką 

historię. Przesłuchania trwały dwa tygodnie, prawie dwa bo ja 16 zostałem poszedłem do 

bunkra, a 27 wyszedłem z bunkra, 28 na bloku tym dwudziestym trzecim Palicz odczytał 

mnie i takiej większej grupie wyroki skazujące do karnej kompanii i ja wyrokiem po 

przesłuchaniach i z rozkazu komendanta obozu dostałem dożywotnią karną kompanię i dwa 

razy po dwadzieścia pięć na dupę. I zostałem od razu, mój kapo dostał 4 miesiące. I zostałem 

natychmiast po tym odczytaniu tego wyroku przeniesiony do karnej kompanii w Brzezince. Z 

tym, że no w bunkrze przeżyłem koszmar, to znaczy przeżyłem egzekucję zakładników, bo 

oni zginęli niby jako zakładnicy. To były dwie grupy więźniów z Krakowa, aresztowanych, 

inteligencja przeważnie, na ulicy Łobzowskiej nr 8, to była kawiarnia plastyków w Krakowie 

i tam odbyły się dwa aresztowania i dwie te grupy w krótkim odstępie czasu jedna po drugiej 

przyjechały do obozu i przez jakiś czas przebywały w obozie i 27 maja rano zostali 

rozstrzelani. Z tym, że moje przeżycie polegało na tym, że ja miałem świadomość, że przy 

takich egzekucjach no odbywało się często czyszczenie bunkra, to znaczy otwierały się drzwi, 

za co siedzisz, dlatego, i ewentualnie pod ścianę, pod ścianę poprzez łaźnię, tam umywalnię 
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pod ścianę. A równocześnie ostatnia moja cela dwadzieścia to jest cela przy ciemnica przy 

ścianie śmierci gdzie tam tylko taki pancerz jest na zewnątrz na tego. I na tym pancerzu 

siedział Aumajer, rozmawiał tego i odbywała się egzekucja. Ja wiedziałem, że tam po 3 po 4 

osoby podprowadzają na te do tej rynienki pod tę ścianę bo tam były deski, tego nie ma 

dzisiaj bo to zupełnie zostało wykopane, wyrzucone wykopali jakoś bardzo głęboko w ziemi 

usuwając tę ziemię piasek ze śladami krwi stamtąd, zlikwidowano potem już po mojej 

ucieczce tę ścianę śmierci, bo to co dzisiaj jest to rekonstrukcja tego. I słyszałem teraz 

liczyłem 4, tylko charakterystycznie. Nie było słychać tych salw takich z karabinka no, potem 

się okazało, że to karabinek, nie tak jak myśmy podejrzewali, że to jest pistolet do uboju 

bydła z iglicą, ale był to pistolet do uboju bydła tylko z taką amunicją no małokalibrową 

całkiem po prostu. I to przykładane do głowy tutaj z tyłu powodowało natychmiastową 

śmierć. Ale nie na tyle natychmiastową żeby od czasu do czasu nie rozlegały się 

rewolwerowe strzały takie dobijające tych. No i przede wszystkim pierwszy, pierwszy 

tłumacz, który powtórzył wyrok nie umiał po niemiecku dobrze, bo mówi za to, że mieliście 

coś wspólnego z niemieckim dowódcą lotnictwa, zostaniecie rozstrzelani. Dopiero drugi, i 

podejrzewam że to był, tylko tego już nie zarejestrowałem, że to był Hanys właśnie, który 

powiedział za zamach na szefa lotnictwa niemieckiego na lotnisku w Krakowie zostaniecie 

rozstrzelani jako zakładnicy. No i tak liczyłem, może doliczyłem do 100 w mojej wyobraźni 

że to no, a potem już przestałem liczyć, chodziłem jak zwierz w klatce po tym. I tego samego 

dnia w godzinach popołudniowych wyprowadzono mnie z bunkra razem z jeszcze tam może 

nas z 10-ciu było. Jeszcze były te ostatnie zmywania tego dziedzińca i tych tam, którędy krew 

spływała, na tego i Hanys był taki bardzo widać, że był przy tej egzekucji. I poszedłem na 

blok, ale od razu na bloku mi powiedziano, że mam się zgłosić do szrajbsztuby i 28 rano po 

śniadaniu zgłosiłem się do szrajsztuby no i tam był wyrok karnej kompanii no i do Brzezinki. 

Przyszliśmy tam, przyszyłem sobie ten, czarny punkt i czerwony punkt kazali mi przyszyć. 

Czyli no już widziałem, że to jest inslage, podejrzany o chęć ucieczki, niebezpieczny no i 

dożywocie, już wiedziałem że wcześniej czy później to się skończy. No ale to, to, to się 
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później skończy miałem nadzieję, natomiast drżałem kiedy się zacznie chłosta, dlatego że ja 

widziałem paru moich kolegów po, po 25 takich uderzeniach co było często początkiem 

końca, ja miałem nie wiedziałem czy mam dostać dwa razy po 25 w odstępie, czy od razu 50. 

No i za byłem w karnej kompanii 3 godziny może, przychodzi mój kapo, Kart Bracht, 

komunista, polityczny więzień, Niemiec, i mówi August jest niedobrze, dintojra kaposka 

wydała na ciebie wyrok śmierci. Ja mówię, co to znaczy? No wiesz, bo to, to jest takie 

środowisko przestępcze, ono ma te tradycje dintojry i oni mają swoje te specjalne statuta i 

jedna jeden punkt mówi o tym, że jeżeli przez Polaka, Niemiec trafi do karnej kompanii to 

musi zginąć. I Niemcy wydali, i ci kapowie wydali na ciebie wyrok, bo uważają że ja 

wpadłem przez ciebie. Mówi, tłumaczyłem jak mogłem, że to nieprawda no uzyskałem tylko 

tyle, że przez 4 miesiące mojego pobytu tutaj włos ci z głowy nie spadnie. A potem jak 

odejdę to już, to jest wyrok zostanie wykonany. Kiedy 9, nie 5 czerwca, czyli po tygodniu 

właściwie pobytu w karnej kompanii, przyszedł do mnie kolega, z którym pracowałem na 

Bunie wspólnie, Mietek Kawecki, z Mysłowic pochodził, i mówi: August, co ty tu robisz? 

Nie wiedział, że ja jestem w karnej kompanii, ja też nie wiedziałem. Ja mówię: no wpadłem. 

Na czym? W kontakcie z naszą organizacją, on też współpracował z tymi kobietami. Mówi a 

wyobraź sobie, ja jestem dlatego bo gestapo z Mysłowic przysłało za mną wyrok śmierci i w 

oparciu o ten papier komendant przerzucił mnie do karnej kompanii czekam na egzekucję 

teraz tylko. No ale jak by była ucieczka czy ty byś się zdecydował. Ja mówię: tak, 

oczywiście, to jedyny ratunek w tej chwili. I okazało się, że w tym czasie jak ja tam byłem te 

10 dni, prawie dwa tygodnie, to z tych grupy czerwonych punktów a do takich ja należałem, 

wzywano do obozu macierzystego Auschwitz eins, Auschwitz jeden, wzywano z czerwonymi 

punktami ludzi. I już nie wracali bo już szli na rozwałkę normalnie. I kiedy tam kolejną grupę 

wzięli okazało się, organizacja, na której czele stał Pilecki, zaczęła organizować ucieczkę i 

bunt karnej kompanii. I doszło do tego, ja wcześniej zostałem wciągnięty bo to piątego, 

piątego czy szóstego już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, przyszedł Mietek Kawecki do 

mnie i zaproponował, zgodziłem się, powiedział: szczegóły poznasz później. No i 9 
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wieczorem przyszedł, miało być jutro, uciekamy z pracy w czasie przerwy obiadowej, 

szczegóły poznasz na miejscu. Bardzo nerwowa była atmosfera wtedy, przypuszczam, że 

wielu takich było jak ja, i tak kapowie też jakby coś czuli bo tak rozmowy jakieś takie głupie 

prowadzili z nami. Nagle zaczęli rozmowę. Efekt był taki, że następnego dnia, 10 czerwca 

około 350 więźniów, gro z czerwonymi punktami, czyli wyroki śmierci, wyszło do pracy z 

Brzezinki. Pracowaliśmy wtedy w tak zwanym na tzw. Keninkzgraben to był taki rów 

melioracyjno odpływowy jaki ma miał połączyć obóz w Brzezince z płynącą nieopodal 

Wisłą. Może jeszcze dodam troszkę się cofnę do tyłu, że w maju tego roku, czy pod koniec 

kwietnia, zjechały gestapa z całej Polski i przejrzały akta tych swoich klientów, których 

przysłali tutaj do, do obozu. I okazało się, że około 500 więźniów, którzy powinni byli być 

już na himmelkomando żyje i to ma się zupełnie nieźle bo są na tzw. funkcjach. Jako te, jako 

pierwsi, którzy przyjeżdżali do obozu stopniowo, automatycznie wchodzili na funkcję. I byli 

tacy, co byli rok już na funkcjach, prawie dwa lata na funkcjach bo to dwa lata już obóz 

istniał, no i wzięli ich wszystkich wyciągnęli, do karnej kompanii i dali te czerwone kółka. I 

po tym po 10, po 5 wyciągali i pod ścianę  rozstrzeliwali. I w ten sposób likwidowali. I to 

zdopingowało i Pileckiego i tych którzy brali udział w tej ucieczce do tego, żeby uciekać 

ratować siebie i już bez żadnego ryzyka na tak zwane represje z powodu ucieczki bo wszyscy, 

wszystkich nas tak czy tak czekała śmierć. 12 esesmanów szło z nami bo to już jako harcerz 

tak od razu zacząłem układać sobie plan. Przede wszystkim chciałem się zorientować czy jest 

broń maszynowa wśród esesmanów, więc policzyłem esesmanów. Nas poszło trzy i pół setki, 

czyli 350, 12 esesmanów i jeden miał empi, a wszyscy reszta miała karabiny, normalne długie 

karabiny kabeki. No i teraz myśmy pracowali pomiędzy takimi dwoma, dwiema groblami na 

terenie starego koryta stawów. I tak na jednym grobli 5 esesmanów, na drugiej pięciu, 

pomiędzy tymi po jednym, czyli dwunastu tworzyło taki łańcuch wartowniczy. Z tym że 

grobla z jednej strony to za groblą był staw i półtora kilometra obóz w Brzezince, bo jeszcze 

nie było całego tego dopiero w budowie rozpoczynała się budowa tego dużego całego pola na 

którym drewniane baraki staje stoją, stały potem. I natomiast z drugiej strony był las, 
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drągowina leśna, poszycie i tam gdzieś w perspektywie Wisła. No i teraz czekamy na obiad. 

Wszystko takie nerwowe sygnał godzina 1230 sygnał, gwizdek na obiad. Wszyscy się schodzą 

koło baudy, esesmani też zaczynają jeść obiad, ale mnie to tak nie interesuje ani zupa, ani ten, 

ten, ten obiad tylko co dalej. Nerwowa atmosfera  nic nie wiem. W pewnym momencie 

przychodzi jakiś po 5 minutach Mietek mówi August popełniliśmy błąd, nie wzięliśmy pod 

uwagę, że jeśli uciekniemy w południe o 1330 to 10 godzin dnia na pościg, a to jest 

samobójstwo z naszej strony. Wobec tego zmiana jest, wracamy do pracy. I po powrocie do 

pracy pierwszy gwizdek jaki się rozlegnie jest sygnałem na rozpoczęcie ucieczki. Nie 

uciekamy oczywiście na stronę stawu i obozu, uciekamy na stronę lasu, na stronę wolności. 

W związku z tym musimy przejść przez esesmanów tych pięciu. Na przeciwko każdego 

esesmana jest grupa, która będzie uciekać. Ty jesteś w grupie mówi Mietek 13-osobowej. Nie 

wiedziałem, że nas jest 13, mało w ogóle nie wiedziałem którzy to są koledzy, tak głęboka 

była konspiracja. Mówi i do ciebie August prośba mówi Mietek, żebyś od razu na początku 

zaraz po gwizdku zaatakował esesmana od frontu. Koledzy ci pomogą atakując go z boku i z 

tyłu. Tu nie chodziło o jakąś zemstę na SS-manie chodziło o zmniejszenie siły ogniowej 

pościgu. Zlikwidowany karabin – większa szansa dla uciekających. No i w porządku, 

wracamy do pracy. Minęła jedna godzina, druga, trzecia, koło wpół do piątej zaczął padać 

deszcz, nigdy w czasie tego deszczu nie schodziliśmy z pracy. Ale SS-mani tymczasem 

włożyli na siebie panterki, te pałatki takie, płachty namiotowe, tak zwane panterki i w ten 

sposób schronili się przed deszcz, chronili się przed deszczem, ale jeden z SS-manów poszedł 

dalej, to był akurat SS-man, który stał na grobli naprzeciwko mojej grupy. Włożył na siebie 

panterkę, po czym schodzi z grobli, przechodzi przez taką sporą kępę krzaków, jaka 

oddzielała jego pilnującego od nas pracujących, i na skraju tych krzaków kucnął pod 

krzakiem, oparty o karabin, dodatkowo schronił się przed deszczem. W ten sposób znalazł się 

o 6 metrów od narzędzia jakie wcześniej przygotowałem sobie z myślą o ataku na SS-mana. Z 

pośród wielu łopat wybrałem jedną sztychówkę, taki rytel, szpadel o zdrowym trzonku, 

wbiłem w ziemię było to jednak teraz 6 metrów od SS-mana, a przedtem było 30 metrów. 
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Minęło może jeszcze pół godziny. Około 16.30 gwizdek, sygnał na rozpoczęcie ucieczki. A ja 

miałem nadzieję, że tym pierwszym gwizdkiem będzie gwizdek na fajrant i wtedy na pościg 

zostaną trzy godziny, niestety wpół do piątej po południu zaczęło się. Tak jak to pamiętam, 

jak to przeżywałem był to szczególny rytm. Gdybym dzisiaj szukał punktu odniesienia 

powiedziałbym, że cały początek ucieczki przebiega tak jak w zwolnionym filmie, bez 

żadnego pośpiechu, bez nerwowości podszedłem do mojego ubrania, włożyłem spodnie-

pasiak, kurtkę-pasiak ale pasiak nie był typowy, nie taki jak codziennie ponieważ wcześniej 

ze spodni i z kurtki zerwałem szmatki z moim numerem, chodziło o anonimowość w czasie 

ucieczki, miałem zamiar te ciuchy obozowe z siebie zrzucić. Jeżeli potem w czasie pościgu 

SS-man znajdzie mój pasiak, bez mojego numeru będzie wiedział tylko tyle, że tędy uciekał 

któryś z więźniów. Nie będzie tych dodatkowych informacji, że ja i że mnie ewentualnie w 

tym kierunku należy szukać. O taką anonimowość chodziło. Włożyłem jeszcze buty, miałem 

stare saperki wojskowe niemieckie, jakie ufrasowałem już zresztą w karnej kompanii, byłem 

ubrany. Spojrzałem po kolegach, ubrani, należało rozpocząć działanie. Podszedłem do łopaty, 

wyciągnąłem z ziemi, założyłem na ramię, wykonałem skok z zamachem, ale skok nie 

skończył się przy SS-manie tak jak był zaplanowany, ponieważ ja w powietrzu jakbym 

zwiądł. Bo mój SS-man jakby miał sprężynę w pewnym miejscu, od razu stanął na równe 

nogi z bronią wymierzoną w moją pierś. I to był moment kiedy koledzy mogli mi pomóc 

atakując go od tyłu. Ale do niczego takiego nie doszło, nic takiego się nie zdarzyło, ponieważ 

nerwy ich odmówiły posłuszeństwa i koledzy od razu zaczęli pryskać, od razu zaczęli 

uciekać. Kiedy SS-man zorientował się, że ten ucieka przestał zajmować się mną i pobiegł za 

uciekającym. To ja przestałem się zajmować SS-manem, rzuciłem łopatą o  ziemię, w krzaki, 

na groblę, patrzę przede mną las, te wrota do wolności. Najprędzej jak to możliwe zniknąć z 

pola widzenia SS-manów. Jak? Do krzaków. Gdzie krzaki? Po lewej stronie, wobec tego z 

grobli i najkrótszą drogą do krzaków. Tymczasem następny SS-man, który stał na grobli nie 

wiedział, że naprzeciwko niego też jest grupa więźniów, która za chwilę zacznie uciekać. A 

nie wiedział dlatego ponieważ na naszym skrzydle ucieczka zaczęła się najwcześniej. Myśmy 
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mieli zaledwie 6 metrów do SS-mana od tego momentu, kiedy zeszedł z grobli. Pozostałe 

cztery grupy, każda miał swoje 30 metrów na groblę. Nie wiedząc, że ma naprzeciwko siebie 

potencjalnych zbiegów zajął się mną. I powstała dla mnie paradoksalna ale groźna sytuacja. 

Bo czym ja szybciej do krzaków, tym ja bliżej SS-mana. Zaczął mi bowiem przecinać drogę 

biegnąc do mnie, okryty pałatką, karabin kolbą oparty o biodro, biegnie i strzela. Dziesięć 

kroków – nic, osiem – nic, sześć – nic, wyrżnął mnie lufą w plecy, wtedy ja zawróciłem. W 

tym momencie wybiegł następny kolega, on pobiegł za uciekającym, to ja znów zawróciłem, 

dwóch kolegów przede mną, w trójkę wpadliśmy w krzaki, biegniemy a ja rozpoczynam 

zaplanowany wcześniej striptiz. Przede wszystkim buty. Jeden but w jedną stronę, drugi w 

drugą i wkładam pantofle gimnastyczne, takie biegówki lekkoatletyczne, jakie tego dnia rano 

przed wyjściem z obozu do pracy przyuważyłem u jednego kapy, Niemca, fryzjera i co by nie 

mówią, że ukradłem, zabrałem, schowałem sobie za pasek w spodnie i tak wyszedłem do 

pracy. Teraz kiedy zrzuciłem buty, założyłem pantofle ale to nie chodziło o wygodę w czasie 

biegu, w czasie ucieczki chodziło przede wszystkim o psy policyjne jakimi dysponowali SS-

mani. Pies policyjny dla uciekającego więźnia, to był wróg numer 1. Każdy człowiek dla 

takiego psa ma swój własny niepowtarzalny trop i tak na przykład w moim wypadku pies bez 

żadnych problemów poprowadziłby SS-mana z tego miejsca, w którym rozpocząłem ucieczkę 

ale tylko do tego miejsca, w którym zrzuciłem buty. Teraz doszedł nowy element, pantofle 

fryzjera, inny zapach, inny smród, inny trop, wszystko jedno jak to nazwiemy i pies zaczyna 

być skołowany. I o taką domniemaną reakcję psa spowodowaną zresztą prymitywnymi 

środkami, mi chodziło. Teraz los moich butów podzieliła kurtka, koszula, spodnie, wszystko 

to rozrzucam po krzakach tak, że zostaję tylko w spodenkach gimnastycznych i tych 

pantoflach lekkoatletycznych, koledzy biegną przede mną w pasiakach, czyli mają jakby 

trochę inną koncepcję ucieczki. W pewnym momencie kończą nam się krzaki i 60 metrów 

łąki i znów krzaki a na łące w lewo od nas 40 metrów SS-man z karabinem gotów do strzału. 

Był to ostatni SS-man z naszego komanda, ponieważ my w momencie kiedy wpadliśmy w 

krzaki straciliśmy troszkę orientację na kierunek i zamiast oddalać się od miejsca pracy, cały 
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czas krzakami biegliśmy wzdłuż miejsca pracy. Stojący na grobli esesman usłyszał hałas. Po 

krzakach schodzi z grobli na łąkę i z karabinem gotowym do strzału czeka. Koledzy biegną, 

ja przycupnąłem pod krzakiem na skraju łąki. Koledzy biegną, strzela raz drugi, chyba 

niecenie bo wpadli w krzaki. Ja zorientowałem się, że esesman wystrzelał cały magazyn, to 

nie były jego pierwsze strzały w czasie tej ucieczki ponieważ widzę, że zaczyna ładować. 

Myślę zanim załadujesz, zanim zarepetujesz to ja przeskoczę. I myślałem precyzyjnie. 

Natomiast on zdążył załadować, zarepetować, a ja ciągle siedziałem pod krzakiem. Ale 

musiał mnie zobaczyć, przymierzył się i w tym momencie został chyba pobity rekord świata 

na 60 metrów bo ja przefrunąłem przez te 60 metrów, łąki nie przeskoczyłem. Strzelił raz, 

drugi wpadłem w krzaki. Krzaki się skończyły, stare koryto Wisły, znów krzaki, krzaki się 

skończyły wał wiślany, w dole Wisła, dopływy, płytko przeszedłem, głębia, położyłem się, 

spłynąłem jakieś 200 metrów w dół, wyszedłem na przeciwległym brzegu przy pierwszych 

zabudowaniach jakie zobaczyłem, skoczyłem tam. Kłódka na chałupie, kłódka na stodole, 

otwarta jakaś obórka. Tam nie ma się gdzie schować wyskakuję z powrotem na wał wiślany i 

widzę, że mam sprzymierzeńca, o jakim zupełnie zapomniałem. 10 czerwca to czas kiedy 

zboża, a szczególnie żyta mają już normalną wysokość. Potem zaczynają dojrzewać, nie 

rosną. I w związku z tym zobaczyłem, że kobiety, które idą polami pomiędzy zbożami są 

widoczne o tylko tyle kawałek ramienia i głowa. Dla takiego nagusa jak ja w tym momencie 

to była kolosalna szansa. Wobec tego pomiędzy zbożami w kierunku lasu, las oddalony o 

jakieś dwa kilometry, pod lasem łąka na łące gospodarz kosi trawę, ja do niego ale zanim ja 

zdążyłem cokolwiek powiedzieć to on do mnie mówi: a to pan ucieka z Oświęcimia. Zdradzał 

mnie na pewno strój nietypowy, ale przede wszystkim łysa ogolona głowa. Ja mówię - tak, i 

niech pan posłucha on mówi, słucham strzelaninę. Ja mówię panie ja właśnie z tej ucieczki i 

proszę powiedzieć istnieje szansa, żeby stąd w miarę możliwości bezpiecznie polnymi 

drogami przedostać się do Zagłębia Dąbrowskiego. Miałem tam trochę takiej rodziny o której 

przypuszczałem, że Niemcy nie wiedzą. I tam na początek chciałem się zaczepić. Okazało się, 

że taka szansa istnieje. Człowiek bardzo dokładnie wytłumaczył mi gdzie, jak, którędy 
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powinienem iść, a potem mówi panie a teraz to niech pan stąd ucieka bo to najpóźniej jutro 

rano będzie pościg z psami i czy pan dalej będzie wtedy od tego miejsca tym dla pana lepiej. 

Tylko niech pan uważa po drugiej stronie lasu jest wieś, nazywa się Bojszowy i tam jest 

posterunek żandarmerii niemieckiej, a pan przede wszystkim musi wiedzieć, że Niemcy tam 

mieszkają. Gdyby pan do takiego Niemca zagadał tak jak do mnie to by się mogło tragicznie 

skończyć. 

- Na razie przerwiemy 

- Tak. 

 

Tape # 3 

03:00:45:02 

- ........... 

- Słucham? 

- ...... 

- To jest szczegółowo............. 

- No i rzeczywiście podziękowałem za ostrzeżenie, wpadłem w krzaki, krzaki się skończyły. 

Już skoczyłem na skraj lasu patrzę przede mną wieś. To Bojszowo o  którym była mowa po 

tamtej stronie lasu. Pod drugiej stronie chłopcy pasą krowy, a jest ich taki dziesięcioletni, tacy 

dziesięcioletni, trzynastoletni, ale za wielu ich jest, żeby w ogóle jakiś kontakt szukać, 

jakiegoś kontaktu z nimi. Na szczęście zobaczyłem, że w lewo 200 metrów dwóch chłopców 

pasie krowy. Wobec tego lasem naprzeciwko tej dwójki wychodzę na skraj lasu i zaczynam 

wołać halo, halo i jeden z chłopców idzie w moim kierunku. Wszedł do lasu spojrzał na mnie, 

ale niekorzystnie bo zaczął od ogolonej głowy i od razu mówi - Jezus Maria to wyście uciekli 

z Oświęcimia. Ja mówię synku ja dopiero uciekam i mam do ciebie prośbę, masz mamę? 

Mam. A gdzie mama jest? W domu. To idź do mamy do domu i powiedz, że tu w lesie jest 

taki co ucieka z Oświęcimia i ma do niej prośbę, żeby mi przysłała przez ciebie jakieś stare, 

niepotrzebne kiecki. Bo już wtedy miałem pomysł, żeby się przebrać za babę. Chłopak mówi 
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dobrze panie to ja biegnę. Ja mówię zaczekaj widzisz, ja do tej pory biegłem nie odczuwałem 

chłodu, nie odczuwałem zimna. Teraz będę czekał na ciebie. Nie wiadomo jak długo, mogę 

się nawet zaziębić co było by straszne w mojej sytuacji. Daj mi kurteczkę na ten czas jak będę 

czekał. Wrócisz oddam ci. Chłopak miał taką zieloną kurtkę uszytą z polskiego płaszcza 

wojskowego, ściągnął dał mi. Ja włożyłem kurtkę na siebie wszystko się zgodziło bo ja wtedy 

ważyłem 49 kilo, on miał 13 lat kurtka była na mnie w sam raz. Chłopak pobiegł do wsi a ja 

odszedłem z tego miejsca, w którym on mnie zostawił na wszelki wypadek i obserwuję co się 

będzie działo. Bo nie wiem no chłopak wróci sam z rodzicami, a może z policją, wszystko 

jest możliwe. Na szczęście po 20 minutach sprawa się klaruje, chłopak wraca sam, tyle że z 

pustymi rękami i biega pod lasem tam w tym miejscu gdzie mnie zostawił i słyszę jak woła 

August, August, powiedziałem na imię mnie August wrócisz wołaj mnie po imieniu. August 

no to ja wychodzę do niego, mówię co jest synku. A kiedy łotry powiedzą, że nie dadzą, nie 

mogą dać. Dlaczego, panie bo ten który pasie ze mną krowy jest od naszego deuchleitera, taki 

sołtys niemiecki. On by nas wszystkich zasypał. No rzeczywiście mama ma rację, ale w takim 

razie mówię nie gniewaj się to ja tej kurteczki ci już teraz nie oddam, w tej kurtce pójdę dalej, 

mało tego mam do ciebie jeszcze jedną prośbę daj mi czapkę. On miał taki popielaty kaszkiet, 

żebym przykrył tę łysą ogoloną głowę, która mnie zdradza na każdym kroku. Panie nie mogę 

ten przy krowach się patrzy. To ja mówię wejdź do lasu, zdejmij i rzuć. Naiwne były moje 

argumenty, ale chłopak tak był powiem dobrej woli, że wszedł do lasu zdjął czapkę i cisnął i 

pobiegł do krów. Ja już byłem dobry. Tu miałem czapeczkę, kurteczkę, w porteczki byłem 

ubrany. Spojrzałem jeszcze w lewo, widzę kobiety idą pomiędzy zbożami, widać je tylko tyle, 

czyli tam musi być polna droga. Wobec tego lasem naprzeciwko tej drogi wyskakuję, patrzę 

w lewo nikogo, w prawo pusto, droga pod lasem przeskoczyłem i polną drogą po raz 

pierwszy od rozpoczęcia ucieczki idę.  Normalnie nie biegnę jak człowiek. Uszedłem może 

150 metrów patrzę po lewej stronie od drogi, na skraju ziemniaków leży rower, ale 30 metrów 

dalej siedzi Ślązaczka i sadzi brukiew, sadzi karpiery, to różnie nazywają w Polsce w różnych 

stronach. A ja mam problem do roweru czy do Ślązaczki. Decyduję się, podchodzę do 
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Ślązaczki. Mówię: proszę pani nazywam się August Kowalczyk uciekam z Oświęcimia mam 

do pani prośbę. Niech mi pani przyniesie z domu jakieś stare niepotrzebne kiecki, za kobietę 

się chcę przebrać. A ona mówi panie źle pan trafił, jestem w domu jedna sama, nie mogę panu 

dać, po prostu nie mam. A wiadomo kiecki, szmaty wtedy były na kartki. No musiałem po 

tym oświadczeniu mieć minę niespecjalnie wyraźną bo kobieta mówi panie a pan się nie 

martwi, pan idzie dalej tą drogą którą pan przyszedł pan zobaczy jakieś 100 metrów dalej po 

prawej stronie od drogi w polu gospodarz będzie orał białym koniem, z gospodarzem pracuje 

ze sześć kobit pan pogada z nimi na pewno panu dadzą. I sprawdziło się. Gospodarz oberwał 

ziemniaki, kobiety sadziły brukiew, karpiony pogadałem z najstarszą, od razu pojęła o co 

chodzi. Mówi tak pan wejdzie w to zboże, tu pan poczeka a dwie pójdą do wsi przyniosą. 

Minęło pół godziny, przyszły przyniosły, wyszedłem ze zboża, zacząłem się ubierać. Przede 

wszystkim włożyłem spódnicę. Kiecki śląskie są długie do samych kostek, prawie do samej 

ziemi. Niestety Ślązaczka, która przede mną nosiła spódnicę musiała być dużo niższa ode 

mnie, dlatego na mnie spódnica była tylko do połowy łydki. Włożyłem jeszcze bluzkę, 

zapaskę czyli fartuch najważniejsze chustkę zawiązałem pod brodą, dodatkowo otrzymałem 

koszyk, motykę także byłem jakby trochę przygotowany do prac polowych. I teraz dopiero 

moi Ślązacy zapragnęli wiedzieć co to za facet stanął na drodze ich życia i jak to z tą 

ucieczką. Wobec tego w telegraficznym skrócie. Siadłem na polu, kobiety wianuszkiem 

przede mną, gospodarz konia za uzdę słuchają. W pewnym momencie widzę, że najstarsza z 

kobiet, która siedzi naprzeciwko mnie dostaje takie wielkie, okrągłe oczy i mówi prawie 

bezdźwięcznie Jezus Maria żandarm. I rzeczywiście drogą od lasu, tą drogą którą ja 

przyszedłem, na rowerze jedzie żandarm. Zatrzymuje się za moimi plecami, ja siedzę od drogi 

30 metrów plecami od drogi, schodzi z roweru, rozgląda się po polach po czym siada na 

rower jedzie dalej. Co się okazało potem. Mój chłopaczek wrócił do krów, a ten drugi do 

niego, a gdzie ty masz czapkę, a gdzie ty masz kurtkę. Mój na początku próbował coś kręcić, 

ale przyciskany przez tamtego mówi no zabrał mi taki jeden. Kto ci zabrał? No to no taki 

jeden i załamał się mówi ten co uciekł z Oświęcimia. Tamten od razu biegiem do domu. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Kaseta 22 Kowalczyk August 24

Ojciec był w domu. Z ojcem na posterunek żandarmerii. Na posterunku był tylko jeden 

żandarm. Wytłumaczyli co i jak, żandarm na rower i już szukał w polach chłopaka w zielonej 

kurtce i szarej czapce. A chłopak siedział przed nim 30 metrów, tyle że już przebrany za 

kobietę, tak natychmiast sprawdził się pomysł ze śląskimi kieckami. Zdenerwowaliśmy się 

bardzo, Ślązacy ja pożegnałem i oni poszli w swoją stronę ja w swoją. Jak tylko się 

zorientowałem, że mnie nikt nie widzi i dałem nura w zboże i tak przeleżałem do dnia 

następnego. Około 9 rano wychodzę ze zboża, koszyk na rękę, motyka do koszyka, idę w 

kierunku Zagłębia Dąbrowskiego. Ale przedtem muszę przekroczyć szosę po której ciągle 

jeżdżą jakieś samochody, jakieś motocykle. Potem dopiero polnymi drogami będę się w miarę 

bezpiecznie poruszał dalej. Jest to może 100, może 120 metrów od szosy patrzę a z szosy na 

te polną drogę, która, którą się poruszam skręcają dwie Ślązaczki. Idą prosto na mnie. Na 

wszelki wypadek schodzę im z oczu, skręcam w pole w lewo, ale w polu też nie mogę 

sterczeć jak kołek musze coś robić. Patrzę koło mnie kupa chwastu. Widocznie poprzedniego 

dnia plewili. Wiem, chwasty ładuje się w płachty, nosi w płachcie na plecach, wszystko to 

wiem, tyle że płachty nie mam, a mam koszyk kupę chwastu i muszę coś robić. Wobec tego 

kucam przy tym chwaście i zaczynam ładować chwast do koszyka, chwast do koszyka. Robię 

to dosyć wolno, żeby na dłużej starczyło. A tymczasem moje Ślązaczki zamiast iść dalej 

prosto drogą to nie skręcają na to pole na którym ja tak ciężko pracuję przy chwaście. I słyszę 

jak starsza z nich idzie prosto na mnie i mówi do młodszej: Łucja to czy nie Łucja. I ja w tym 

momencie skończyłem ładowanie chwastu wziąłem koszyk za kabuk i wstałem. A młodsza 

krzyczy Jezus Maria a dyć to chłop. Zdradziła mnie krótka spódnica. Kobiety spojrzały 

fachowym okiem zobaczyły przebierańca. A poza tym umówmy się nogi nie były tak 

najbardziej damskie. Ja mówię tak, tak chłop i to taki co ucieka z Oświęcimia i ma do was 

prośbę. Miałem następny pomysł, następną koncepcję, nie pójdę dalej. Muszę na jakieś dwa, 

trzy tygodnie zamelinować się, schować się w jakiejś stodole na jakimś strychu przeczekać tę 

mobilizację policyjną jaka była po każdej ucieczce z obozu w promieniu 50 km od obozu. 

Dopiero jak skończą się te legitymowania na drogach, uspokoi się to wszystko gdzieś to ja 
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wtedy spróbuję iść dalej. Oczywiście mogę to zrobić tylko w porozumieniu z miejscową 

ludnością bo inaczej zginę z głodu. Jak się moje Ślązaczki dowiedziały o co mi chodzi to 

jedna z nich mówi tak: panie pan wejdzie w to żyto to jest nasze pole, niech pan się stąd nie 

rusza spróbujemy to panu załatwić, załatwimy, przyjdziemy zabierzemy pana stąd. Jeszcze 

raz postanowiłem zaryzykować. Okazało się, że słusznie. Wprawdzie trwało to trochę długo 

bo w sumie leżałem trzy dni, trzy noce w tych zbożach. One po trzech dobach przyszły, 

wcześniej jeszcze dwa razy przyniosły mi jeść, a po trzech dobach przyszły i zabrały mnie ze 

sobą do domu. Trwało długo bo kobiety szukały takiego miejsca, takiego domu w którym nie 

ma małych dzieci. Uważały, że małe dziecko może wypaplać o obcym w domu. Informacja 

zabrały do domu nie jest precyzyjna ponieważ wcześniej gospodarz na terenie zabudowań 

przygotował dla mnie kryjówkę. Na stryszku nad stajnią i oborą, na stryszek wychodziło się z 

wozowni po drabinie o szczytową ścianę oparł deskę. I w ten sposób pomiędzy ścianą 

szczytową a deskami powstał rodzaj namiotu, powstał szałas. Po czym przywieziono z łąki 

trzy fury siana, był to okres sianokosów, załadowali to na stryszek i kiedy w nocy kobiety 

przyprowadziły mnie z pola to jeszcze musiałem w sianie tak po murze wygrzebać sobie taki 

tunel którym potem zawsze na czworakach przedostawałem się do mojej kryjówki. I w ten 

sposób moje życie, mój los spoczął w rękach dwóch śląskich rodzin w Wojszowach rodziny 

Lisków i rodziny Sklosze. A zaczęło się wszystko w kuchni u Lisków. Kiedy za mną 

zamknęły się drzwi, domownicy uklękli i zaczęli odmawiać modlitwę dziękczynną na 

intencję mojego ocalenia, modlitwę do świętego Antoniego. No święty Antoni jest patronem 

rzeczy znalezionych. Musiałem jednak a i teraz po tym wszystkim, po głębokiej kąpieli takiej, 

po głębokim myciu gospodyni przeprowadziła mnie do pokoju otworzyła szafę wyjęła 

ubranie swojego najstarszego syna, który w tym czasie w mundurze wermahtu był na froncie 

wschodnim pod Ostowem, jego młodszy brat w mundurze wemahtu pod Brukselą w Belgii i 

Ślązaczka ubrała mnie w to synowskie ubranie. Rozpocząłem życie w rodzinie Lisków. Ale 

musiałem mieć minę niespecjalnie pewną siebie, może spłoszony byłem tymi mundurami 

wermahtu bo Julia jedna ze sióstr z Klosz obecna przy tym mówi do mnie tak: August ty się 
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nie dziw bo z nami to jest tak jak jest są Niemcy to mówią, że my Polaki, a jak jest Polska to 

mówią, że my Niemcy, a my są Ślązaki a przed wszystkim ludzie. Najważniejsza sprawa jaką 

udało się załatwić z Ślązaczką dla mnie to było nawiązanie kontaktu z tą tajną konspiracją 

kobiet w Oświęcimiu o której wspominałem, o której mówiłem. Ja wiedziałem, gdzie jest 

punkt kontaktowy w Oświęcimiu to była drogeria, znałem hasło. Podałem to wszystko jednej 

ze Ślązaczek Łucji i pojechała, wieczorem wróciła mówi wszystko się sprawdziło, 

organizacja przerzuci cię stąd do Krakowa. Nie wiadomo tylko kiedy i wobec tego w każdy 

piątek muszę zajrzeć do drogerii, żeby się dowiedzieć co nowego. Minął jeden, drugi, trzeci 

piątek, po czterech tygodniach ona wraca i mówi że August już wiadomo jak, nie wiadomo 

kiedy. Ja mówię co to znaczy. To znaczy, że będziesz wracał jako palacz na statku wiślanym 

ze Śląska do Krakowa. W tym czasie z Krakowa Wisła na Śląsk pływały takie statki. Na 

Śląsku bowiem ładowano węgiel na galary i statki holując galary spływały z powrotem do 

Krakowa. Czyli przez granicę będę się szwarcował jako palacz na statku wiślanym. Nie 

wiadomo kiedy, ponieważ trzy ostatnie tygodnie stan wody na Wiśle coraz niższy wyklucza 

jakąkolwiek żeglugę. Statki załadowane węglem na Śląsku czekają na wysoką wodę. Jako 

potencjalny palacz na statku też muszę czekać na wysoką wodę. Jak moja gospodyni 

Ślązaczka najstarsza dowiedziała, że ja mam być palaczem na statku, załamała ręce i mówi 

tak Gustlik bój się Boga spojrzyj się ty w lustro jaki z ciebie palacz, przecież ty wyglądasz jak 

wymoczek. Miała rację bo kiedy ja do nich przychodziłem byłem nieco wynędzniały, ale 

byłem wspaniale opalony ponieważ kolejnych kilka dni pracowałem w pięknym, 

czerwcowym słońcu tam przy kopaniu rowów w karnej kompanii. Teraz po czterech 

tygodniach leżenia na stryszku rzeczywiście wyglądałem jak wymoczek, ale mama Ślązaczka 

nie daje za wygraną, mówi tak - wicie co trzeba coś zaradzić, narwijcie wy liście orzecha 

włoskiego. Narwali liście orzecha włoskiego, ona włożyła je do garnka, zalała wodą, 

ugotowała taką brązową zupę, wyleli to na miednicę mówi August myj się. Się umyłem. Po 

trzech dniach powtórzyliśmy zabieg. Byłem taki opalony jakbym całe życie nic innego nie 

robił tylko pracował gdzieś w upalnym słońcu na świeżym powietrzu. A ręce od tych liści 
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orzecha włoskiego to tak miałem zniszczone jakbym tylko szuflą węgiel do kotła ładował na 

statku na którym miałem być za palacza. Czyli zabieg był skuteczny tyle że bezcelowy, 

ponieważ minęły trzy następne tygodnie, stan wody na Wiśle bez zmian i kiedy po 7 

tygodniach ukrywania się u Ślązaków z kolejnego kontaktu wróciła Ślązaczka mówi August 

zrezygnowano ze statku musisz natomiast jutro czyli 4 sierpnia znaleźć się na stacji kolejowej 

w Oświęcimiu, tam przy pociągu krakowskim przy pierwszym wagonie za lokomotywą 

będzie na ciebie czekać znana ci z organizacji kobieta pani Helena Stupkowa, nie wolno ci się 

z nią witać, nie wolno ci z nią rozmawiać idziesz za nią do wagonu, dopiero jak ona pierwsza 

się odezwie to sygnał, że już bezpiecznie. A na stacji w Oświęcimiu przyjedziesz pociągiem 

do którego wsiądziesz na stacji Chełemek, z tym że na stacji w Oświęcimiu twój pociąg z 

Chełmka zajeżdża dokładnie za pociąg krakowski, także z ostatniego wagonu przesiądziesz 

do pierwszego przy którym zresztą czeka Stupkowa. Perspektywa powrotu na stację kolejową 

w Oświęcimiu 2 kilometry od obozu nie była porywająca, ale co mogłem zrobić. Widocznie 

inaczej się nie dało. Następnego dnia siadam na rower, Ślązaczka na drugi i jedziemy. 

Szczęśliwie dojeżdżamy do Chełmka. Na stacji kolejowej w Chełmku ona idzie do kasy 

biletowej i kupuje bilet do Oświęcimia, wręcza mi zabiera rower, żegnamy się ja wsiadam do 

pociągu patrzę ona czeka, musi zobaczyć, musi mieć pewność, że odjechałem. Pociąg ruszył 

jadę. Dokąd że to ja jadę? Do Oświęcimia. I teraz zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Oddech 

mam krótki, dotąd serce zaczyna mi coraz szybciej uderzać, normalnie zaczynam się bać, 

zaczym bliżej obozu tym bardziej się boję. A pociąg tymczasem toczy, w końcu staje 

Auschwitz aussteigen – Oświęcim wysiadać ludzie wysiadają. Ja nie, plączę się po tym 

wagonie. Dodatkowo speszył mnie fakt, że się nic nie sprawdziło z tymi pociągami. Jak na 

złość krakowski stoi z jednej strony, mój zatrzymał się z drugiej strony. Teraz ja muszę 

przejść przed całym peronem. I robię najgorszą rzecz jaką mogłem zrobić bardzo opóźniam 

moje wysiadanie, a kiedy się decyduję to wysiadam sam jeden z pustego pociągu widoczny 

jak na dłoni. Ale działam w popłochu, boję się że pociąg do Krakowa odjedzie beze mnie, a ja 

zostanę na stacji w Auschwitz. Postawiłem kołnierz, walizka w rękę, wysiadam z pociągu, 
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szoruję prosto na krakowski – jest. Stupkowa czeka zgodnie z umową, pali papierosa widać, 

że zdenerwowana. Lżej mi się zrobiło, też mnie zobaczyła, podchodzi ona do wagonu, ja za 

nią ona do przedziału ja za nią. Siada koło niej wolne miejsce, siadam a ona zwraca się do 

mężczyzny, który po przeciwnej stronie siedzi przy oknie ubrany w taki na pół marynarski 

strój, ile do odjazdu. Człowiek spojrzał na zegarek – 5 minut. Nie skłamię jeśli powiem, że te 

minuty należą do jednych z najtrudniejszych w moim życiu. Wystarczyła jedna normalna, 

rutynowa kontrola dokumentów, nie miałem jeszcze żadnych papierów. A wtedy na szczęście 

w ciągu tych 5 minut nic takiego się nie zdarzyło, pociąg ruszył. I za chwilę Stupkowa do 

mnie mówi - August dalej do samego Krakowa jedziesz z tym panem, który tam siedzi przy 

oknie ten z którym rozmawiałam. Ja wysiadam na najbliżej, to jest teraz twój przewodnik, ja 

wysiadam na najbliżej stacji – powodzenia. I rzeczywiście w Zatorze wysiadła, a ja w 

kierunku granicy jadę z moim nowym przewodnikiem. Przed Spytkowicami, które były stacją 

graniczną na tym odcinku kolejowym, mój przewodnik mówi August masz to dla ciebie na 

granicę. I dał mi taki kartonik zielony mniej więcej wielkości dłoni na którym była moja 

fotografia opieczętowana urzędową hitlerowską pieczęcią i czarno na zielonym napisane 

Stanisław Robak – palacz, mechanik i dalej drukiem upoważniony do wielokrotnego 

przekraczania granicy pomiędzy rzeszą niemiecką a generalnym gubernatorstwem. Takie 

przepustki mieli wszyscy pracownicy na tych stacjach wiślanych. Bo często się zdarzało niski 

stan wody na Wiśle, statki na Śląsku oni w pociąg przez granicę wracają do domu do 

Krakowa. Spreparowano taką przepustkę i dla mnie. W Spytkowicach przyszedł grenczus 

pokazał przepustkę, ja gut danke auf wiedersehen. Wszystko w porządku. Taką samą 

przepustkę pokazał mój przewodnik oczywiście ze swoją fotografią, na swoje nazwisko, gut 

hei Hitler i grenczus poszedł. Teraz dopiero mój przewodnik wysiadł z pociągu, poszedł na 

stację w Spytkowicach do kasy biletowej i kupił dwa bilety do Krakowa dla mnie i dla siebie. 

Nie zrobił tego on, nie zrobiła Stupkowa na stacji w Oświęcimiu, nie chcieli zwracać na 

siebie uwagi. Teraz już dosyć szybko znaleźliśmy się po drugiej stronie granicy. Mój 

przewodnik mówi August oddaj, ja mówię co, przepustkę. Fotografię się zmieni nie jednemu 
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się jeszcze przyda, a tutaj masz dla ciebie na zawsze. I dał mi kennkarte, czyli dowód osobisty 

wystawiony przez władze niemieckie dla Polaków zamieszkałych na terenie generalnego 

gubernatorstwa. Otwieram ja tę kennkarte, moja fotografia imię Stanisław nazwisko Robak, 

datę urodzenia według tego dokumentu jestem o 7 lat starszy niż w rzeczywistości. W tym 

momencie to już dla mnie nie ma znaczenia. Potem kiedy się ukrywam, kiedy się ukrywam 

stacjonarnie to i wąsy zapuszczam, okulary zakładam, żeby wyglądać poważniej, żeby 

wyglądać starzej, Zawód beamter czyli urzędnik, jako urzędnik Stanisław Robak wysiadam 

na stacji Kraków Płaszów, żeby po pól godzinie jeszcze jazdy tramwajem przy ulicy 

Lubiczów wytypowanym wcześniej mieszkaniu po dwóch przeszło latach znów spotkać się z 

moją mamą. W Krakowie jestem tylko 24 godziny poczym zostaję przerzucony w 

miechowskie. Moja matka postarała się o list polecający w którym to liście osoba polecająca 

prosi właściciela majątku w miechowskim, żeby mnie przyjął do siebie wszystko jedno w 

jakim charakterze. Nie chodzi o to, żebym się gdzieś głęboko na wsi się schował. Właściciel 

majątku Czaple Wielkie Jan Popiel przyjmuje mnie jako praktykanta ogrodnika, ale mówi do 

mnie tak:  panie Stanisławie jak wiem kim pan jest i dlaczego się pan znalazł wśród nas, i 

lojalnie muszę pana uprzedzić, że w pokoju w którym pan będzie mieszkał, niestety innym 

pokojem nie dysponuję, wieczorami słucha się komunikatów radiowych zagranicznych z 

frontów, w nocy niektóre z tych komunikatów piszę i rano roznosi po wsi. Człowiek chciał 

mnie uprzedzić, że w nowym miejscu pobytu, podobnie zresztą jak w całej Polsce istnieje 

stan zagrożenia od słuchania, za słuchanie radia kara śmierci. Ale dla mnie w mojej sytuacji 

to była najwspanialsza wiadomość jaką mogłem usłyszeć. Bo okazało się po dwóch przeszło 

latach, po więzieniach, obozie, ucieczce, ukrywaniu się przecież chwyciłem tę szansę 

konspiracyjną przecież szansę walki z hitlerowcami. I rzeczywiście kibicem byłem jeszcze 

tylko dwa tygodnie poczym mnie zaprzysiężono i zostałem żołnierzem Armii Krajowej i tak 

rozpocząłem następny rozdział mojego wojennego życiorysu. 

- Na jakim terenie to było? 

- Słucham? 
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- Na jakim terenie to było 

- Miechów, nie ukrywanie się teraz już 

- W Miechowie tak? 

- Byłem w miechowskim 

- mch 

- Miechowskie, Czaple Wielkie 

- Tak 

- Czaple Małe potem Pieskowa Skała już końcówkę miałem w Pieskowej Skale bo musiałem 

się zwinąć z tego i byłem w placówce AK w Jastrząb. Byłem dowódcą takiej grupy 

dywersyjnej. Początkowo zajmowałem się kolportażem i gazetkami, wydawnictwami. Potem 

miałem pod opieką arsenał gdzie pod chlewem pod świniami wykopaliśmy sobie taki bunkier 

i tam zrobiliśmy i bibliotekę tych wydawnictw. Pamiętam te pierwsze wydanie „Kamienie 

rzucono na szaniec” Kamińskiego. Wtedy humor okupacyjny. No i normalnie szczególnie z 

Monte Casino śmierć Sikorskiego takie egzemplarze historyczne, ważne to wszystko tam 

zostało po tym. Zresztą koledzy to zabrali bo karabin maszynowy jaki tam żeśmy odzyskali w 

pewnym okresie poszedł potem do, do partyzantki i w 44 roku tam pod Skalmierzem, 

Białoszycami Rzeczpospolitej Skalimierskiej brał udział. Teraz może wrócę do takiego 

wspomnienia z karnej kompanii. Ta praca nad w karnej kompanii była szczególnie ciężka, 

dlatego że w tym okresie w karnej kompanii było koło 30 kapów, którzy poszli do karnej 

kompanii, dzisiaj byśmy to mogli nazwać, zasadzie erotycznie. Oni wszyscy byli 

wyznawcami takich sytuacji, tu można o tym mówić prawda bo to są, to życie jest i to jest to 

był tak, oni wszyscy byli praktykowali ten miłość inaczej jak to się mówi. Byli 

homoseksualistami z konieczności. Ja w książce mojej opisuję moje pierwsze zetknięcie się z 

tą sprawą kiedy czekaliśmy blokowym, drugim blokowym już w kolei na bloku 17. Był taki 

Willi z czarnym winklem, a ja jakoś to będzie miałem pustą salę i czekałem na nowy Zugang. 

On miał jakieś konszachty z esesmanami, którzy przychodzili wieczorem do niego po apelu. I 

on mnie wtedy oni grali w pokera. I on mnie wtedy, a moja sztuba to była ostatnia sztuba 
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bloku 17 wtedy dzisiaj mam 24 bodajże, także okna z mojej sztuby wychodziły na bramę, za 

kuchnią było, kuchnia na tyłach kuchni widać było bramę. I taki był obyczaj, że jeżeli 

esesmani opuszczali teren obozu po apelu to na bramie świeciło się czerwone światełko. I 

przed budkami świeciło się czerwone światełko, tam jest strażnicami sygnał, że ss nie ma w 

obozie. I wtedy każda postać po pojawiająca się na terenie była traktowana jako więzień i 

chęć ucieczki i strzelali do niej. Natomiast jeżeli wchodziła kontrola jakaś do obozu już 

potem to wtedy automatycznie gasły czerwone światła i paliło się światło te zielone. I mój 

blokowy mówi do mnie August staniesz tutaj w oknie będziesz obserwował bo jest zielone 

światło bo esesmani są u mnie i gdyby , gdybyś zobaczył że ktoś wchodzi przez bramę mas 

mi natychmiast dać znać. No ja stanąłem tam za, za tym i patrzę, i to była wiosna. I tam to 

inaczej zupełnie wyglądało, dlatego że pomiędzy jednym płotem a drugim nie było tej 

żwirowni, tej żwirowej ścieżki tylko od jednych, od jednego płotu do drugiego szła tak 

skośnie zielona trawa dopiero posiana, a środkiem pomiędzy tą trawą żółta ścieżka. I to taki w 

tym świetle pod tymi lampami to zupełnie wolnościowy taki krajobraz kolorowy tego. Ja 

zwróciłem na to uwagę. I w pewnym momencie widzę, że zgasł, wychodzą i za czerwone 

światło. Nie słyszałem jak opuszczali blok tylko zobaczyłem, że wyszli przeze. I w tym 

momencie Willi wszedł i tak się oparł o też okno mówi, a ja mówię patrz zobacz jaki ładny 

widok, a on mówi co poszło by się z dziewczyną na spacer. Ja mówię no może by się poszło. 

A on mówi słuchaj to jest wbrew naturze, dlatego że tak jak mężczyzna mężczyznę zrozumie 

to żadna kobieta go nie jest w stanie go zrozumieć. Ja tak spojrzałem na niego i wtedy 

zobaczyłem jak odbiera kobieta faceta, który jest napalony. Oczy czerwone, taki dziobaty był, 

policzki zaczerwienione i ja mówię ja nie rozumiem. No słuchaj to ja cię przekonam o tym. 

Chodź zdejmiemy siennik i spróbujesz. Ja tak już nie wiem co mam powiedzieć ja mówię nie 

wiesz do tego potrzeba siły, nic ci nie zabraknie, wszystko będziesz miał i jedzenia ile 

będziesz chciał. I ja już tak nie wiedziałem czego się czepić ja mówię słuchaj, ale ja jestem 

wierzący i dzisiaj jak to opowiadam to mnie to śmieszy, ale nie wiem to może zrobiło 

wrażenie na nim. Bo w każdy mówi tak na siłę cię nie będę zmuszał. Ostrzegam cię jeżeli 
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powiesz komukolwiek coś wyrzucam cię z bloku idziesz na bauhaus zwei i już nie wracasz, 

tylko cię przynoszą. Bo ja mówię kapom za co wyleciałeś a oni wszyscy to praktykują tak. Ja 

mówię słuchaj nie jestem samobójca. No i tak żeśmy się rozstali. Ale następnego dnia kiedy 

ja na bloku otworzyłem sobie drzwiczki do pieca i kucnąłem, już pusty blok był, poszli 

wszyscy do pracy, kucnąłem i zacząłem palić papierosa i dmuchałem do pieca i to ten dym 

wychodził kominem, także nie było czuć tutaj na sali, tak się praktykowało. I on jak kot 

kiedyś mnie podszedł i mówi aha papierosy na bloku, ostatni raz, następnym razem meldunek 

karna kompania. No i czułem, że zaczynają się niedobre rzeczy. Upłynęły dwa dni sobota 

patrzę na placu przed kuchnią przy tym dużym walcu drogowym on krankenmann i jeszcze 

paru esesmanów ciągną walec tam i z powrotem. Potem mija prawie rok i ja jestem w karnej 

kompanii, Willi jest w karnej kompanii. No i co się stało, a wiesz nieważne i tego. I okazało 

się, że on i ci inni, którzy on mnie przekonywał o tym jak to mężczyzna mężczyznę tego, to 

był okres kiedy przyszły pierwsze transporty kobiet. Przegrodzili obóz i tamte bloki do, do, 

do 10 chyba zostały przez kobiety zajęte i pomiędzy blokami leżały takie przygotowane do 

postawienia baraki jak to stawiano pomiędzy blokami. Tam jeszcze jedną zdaje się tam przy 

bekleidungskamierie  jeszcze taki blok stoi. Tylko to były, miały być postawione i na tych 

przy tym słońcu takim majowym, gorącym porozkładały się Niemki te auswerki, a kapowie 

ich tam koło 20 było w bloku poszli na strych i przez to okienko koresponden to znaczy 

wzrokowo nawiązali kontakt erotyczny, one się onanizowały tam na, na tej deskach, a oni to 

robili na górze na strychu. I w tym momencie ich zastało ss esesmani. Nie wiem czy ich ktoś 

sypnął czy to i wszyscy dostali karną kompanię i przyszli do karnej kompanii. I oni byli w 

karnej kompanii. I wobec tego pilnowali, chcieli się wyróżniać poza tym mieli swoje różne 

tam poranki z ludźmi i no ludzie padali podczas, pod kijami przynosiliśmy codziennie tam 

dwóch, trzech co najmniej i zamordowanych w czasie pracy. Komandofuhrerem był Mol. I on 

miał na punkcie naszym takiego no hopla w tym momencie. On przyszedł z innej strony, 

przecież wiemy jaka była jego rola w obozie, dlatego że myśmy wykonywali normę jaką on 

miał tam wykonać jako komandofuhrer to on szedł na obóz, taki to nie był jeszcze ten 
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prawdziwy, ale tam gdzie byli Cyganie, gdzie byli Żydzi zabierał całą rolwagę chleba albo 

robił to bardzo często na tej poczekalni do gazu jak to później się nazywało to ten barak gdzie 

ci Muzułmani tacy byli i przywoził do karnej kompanii dostawaliśmy nagle po bochenku 

chleba każdy czy po pół bochenka. I on któregoś dnia, to upalny dzień, to była jeszcze grupa 

Cyganów w karnej kompanii, nieliczni Żydzi. Że jeden Żyd to ja się zorientowałem wtedy po 

tym nauczycielu tańca. W pewnym momencie oni 

- Dykockiego 

- Słucham? 

- Książki Dykockiego pan mówi 

- Z zawodu nauczyciel tańca. Zaraz się wyjaśni 

- Tak 

- Zaraz się wyjaśni 

 

Tape # 4 

04:00:47:18 

- Proszę 

- Któregoś wyjątkowo upalnego dnia, na krótko przed moją ucieczką, to są pierwsze dni 

czerwca 42 roku, kapowie urządzili urządzili sobie szczególną zabawę z Cyganami. Grupa 

Cyganów została zatrudniona przy noszeniu darni, którą kopaliśmy obok i oni ładowali to na 

tragi i nosili do wykładania rowu, boków rowów, które kopaliśmy tego kenigsgrabe. No i 

teraz była, zabawa polegała na tym, żeby naładować jak najwięcej tej darni na tym, żeby tych 

dwóch ludzi, którzy niosło te tragi właściwie nie było w stanie tego unieść i padali. A 

Burhard ten Willi krwawy teraz sobie przypomniałem, że nazwisko jego było Willi Burhard 

lał tkim drągiem od łopaty i krzyczał, że a moje negry, nie wiem dlaczego moje negry. To 

popisywał się, zaprosił tam jeszcze jakiegoś kapę do tego, do tej zabawy i tak popędzali, 

zrobili im taką ścieżkę zdrowia na te. Ci biedni biegli z tym, padali i tego i tam coraz któregoś 

odnoszono na bok, układano pod taką warstwą tej darni tym na boku leżącej. I w pewnym 
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momencie tam pod tę darń wyczołgał się z rowu więzień. Przyszedł i tak się obok tych 

Cyganów leżących,  nieżywych położył na tego, i w tym momencie Mol to zobaczył. I 

przyszedł wstawaj co ty tu robisz. No to on mówi, że on nie ma siły, że on już nie może na 

tego, że on jest stary. Mol mówi co ty Żyd. No ten winkiel czerwony, żółty skrzyżowany 

oznaczający Żyda mówi tak a co ty z zawodu jesteś. Jestem nauczycielem tańca. Skąd jesteś? 

Z Radomia. Aha nauczyciel tańca no to, no to zatańczysz jak nie wstaniesz to zatańczysz mój 

taniec pod moje dyktando. No i ten nie, nie wstaje to już zawołał dwóch. Ja z kapą siedzę w 

tym rowie byliśmy, pracowaliśmy przy wybijaniu faszyny ............., faszyny na dole, a to się 

działo nad nami. Zawołał dwóch więźniów. I wzięli za nogi, on za ręce, rozhuśtali w ten 

sposób i wrzucili tam gdzie było jeszcze nieosuszone i niezagospodarowane przez nas takie 

bagna. I ten człowiek upadł tak plecami na do bagna. A Mol podszedł do darni i wziął taki 

kawał, i rzucił na niego. Ta darń upadła gdzieś tutaj na brzuch na, na w każdym bądź razie on 

zaczął rzucać, chciał wcelować koniecznie w głowę. A to bagno tak pomału się zapadało, 

zapadało i ten Żyd tak stopniowo ginął pod, pod tym i w końcu zostało tylko tutaj pierś tak 

wy, wypięta dosyć powiewtrze z całego podeszło tutaj pod pierś. Bo jeszcze tylko pierś była 

na wierzchu i twarz. I on wreszcie trafił którąś z kolei, a on cały czas krzyczał, że to jest ja 

już nie pamiętam jak ja, ja tak przedtem pamiętałem w książce to jest nazwa tego tańca jak on 

to nazwał Mol z własnej kompozycji własnego układu. I w końcu trafił darnią na twarz. 

Także twarz się zapadała i została tylko ta pierś i teraz tak stopniowo, stopniowo coraz 

bardziej, coraz bardziej i została tylko ta gwiazda czerwono-żółta tutaj. I w końcu wziął 

jeszcze kawałek darni cisnął na to i skończyło się. I tak się rozstał ze światem nauczyciel 

tańca z Radomia. 

- Czy wtedy w obozie było wielu Żydów, czy miał pan okazję spotkać się z jakimiś Żydami w 

miejscach gdzie pan pracował...... 

- Ja z Żydami tylko z obserwacji z dala to znaczy wtedy kiedy szli do pracy z karnej 

kompanii. To są początkowe czasy kiedy to jest blok 13 karna kompania blok 11, ja jestem na 

10A czyli obok jakby prawda to był narożny. No parę bloków stamtąd. I jak myśmy stali 
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przed tym, przed blokami arbeitskomando było to równocześnie z tego z karnej kompanii 

wychodzili księża, nieliczni Żydzi i ci polityczni z wyrokami gdzie już przyjeżdżali z 

wyrokiem do karnej kompanii. Jeśli były jakieś powody nie szli na obóz tylko szli prosto do 

karnej kompanii. I ale wtedy ci Żydzi to oni nie, nie na takiej zasadzie jak w czasie tym 42 

roku już w czasie holocaustu gdzie to wyraźnie szli za to, że są Żydami. Do karnej kompanii 

może szli za to, ale do obozu przychodzili jako obywatele Polski którzy mieli tam jakieś 

sprawy związane ze swoją działalnością, nie wiem bo to w każdym bądź razie nie był ten, ten 

makabryczny okres holocaustu. Poza tym niedużo ich było wtedy, niedużo ich było. Na 

początku kiedy obóz, to co ja pamiętam, potem może było więcej, ale wtedy kiedy ja byłem w 

obozie to 12 tysięcy to był taki stan Auschwitz 1 no maksymalny jakby i to byli przede 

wszystkim Polacy. No najlepszy dowód, że jak przyszły te dwa pierwsze transporty 

warszawskie to byli ludzie z łapanki więcej na ulicy i to było przecież już parę tysięcy ludzi. 

Więc a to pierwszy transport tarnowskim 700 osób, potem z Wiśnicza się zaczęło. Ja, ja 

jestem chyba pól roku po tym i już mam 6 tyś. 800 prawda 6804. 

- Interesuje też jedna rzecz, wspomniał pan, że był pan w takim komandzie to było 

odosobnione w klasztorze 

- Tak 

- W mieście w Oświęcimiu więc .......................... czy to było jakieś komando ............ 

uprzywilejowany poprzez to, że więźniowie w tym komandzie mogli w ogóle nawiązać jakiś 

kontakt z  

- Nie 

- Z ludnością cywilną 

- Nie nic 

- Nie? 

- Nie, nie to była sprawa tego co się nazywało organizowaniem. Taka nazwa organizujesz. 

Organizujesz jedzenie, organizujesz tego i to polegało na tym, że trzeba było wejść w układy 

z esesmanami to znaczy przekupywać ich tak jak mówię żywnością przede wszystkim - jajka, 
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masło. I to bardzo dziwne, że to akurat te rzeczy. Inne mieli na kartki powiedzmy sobie, ale 

za wurstem też lecieli z ogromnie, ale to już załatwiali koledzy, którzy pracowali w rzeźni i 

oni dostarczali większe ilości tych kiełbas esesmańskich więźniów, którzy za to z kolei u 

esesmanów taką czy inną sprawę próbowali załatwić. Tylko niech pan, nie należy łączyć tego 

co ja mówię klasztoru klosterkomandos aborskomando synagoga, dlatego że synagogę to ja 

miałem na początku mojej pracy na bunie, jedną z prac bo tam parę rzeczy robiłem, a to to 

było w grudniu w 41 roku klosterkomando. To była cała jesień i, i, i grudzień, w grudniu się 

to skończyło. Także to w dużych odstępach, ale to nie miało nic wspólnego na tym. To tylko 

cała historia to że tam przecież te kobiety jeździły po całej tej całym terenie buny i nie tylko 

buny. Bo to w Brzeszczach potem było jak zaczęły się te podobozy to, to one docierały 

wszędzie. Zdarzało się tak Stupkowa, że, że siedziała w bunkrze parę dni bo parę dni ale 

siedziała w bunkrze bo ją aresztował taki co nie dał się przekupić, nie tego i jeszcze i zasypał 

swoich kolegów, oskarżył ich i, i ją za, za, zamknęli aresztowali. Ale potem zwolnili po 

trzech dniach. Ale ona już od tej pory chodziła z ogonem, który musiała zgubić tego dnia 

kiedy mnie przerzucała do Krakowa to o 10 rano wyszła do kościoła. W kościele zgubiła, 

wyszła przez zakrystię, w kościele zgubiła szpicla i dostała się do tych domów kolejarskich 

przy torach tam i doczekała do godziny prawie 5 i dopiero o 5 przyszła na stację kolejową. 

- Czy dużo było takich małych komand o których pan wspominał pracujących w mieście czy 

w okolicy miasta Oświęcimia? 

- Tak jak na przykład zostałem, byłem tym moje komando było tym które wywołało alarm 

wśród kierownictwa Aułmajera. Dlatego że tak ja prowadziłem próby obciążenia gruntu. 

Prowaziłem grupę steinzecerów tych brukarzy, robiłem próbę obciążenia gruntu pod 

gazownię. U Fleiczmana pracowałem przy lorach przy plantowaniu o mało mnie nie 

wykończył. Także wielu takich tych komando, bo to wszystko było podzielone na mniejsze. 

To i szło, i szło się w polach, przecież się pracowało w polach. Próbę obciążenia gruntu 

robiłem w ten sposób, że to było 4 metry już w dół, duża płyta 4 na 4 betonowa i się 

nakładało metrowe na to tyczka i przychodził inżynier, robił pomiary jak ten grunt osiada 
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stopniowo na tych. Ale jak kiedyś poszedłem z esesmanem ......... organizacji właśnie, on 

kociołek za jedne ucho ja za drugie, koledzy tam do tego dołu, a esesman drugi w żyto i tak 

ich zostawiliśmy i Seidler jechał, szukał tego komanda i nie, nie trafił. Bo jak myśmy on go 

zobaczył Seidlera myśmy między ziemniakami już wracali z pełnym kotłem i różnych tam 

kanapek, kiełbasa, jajka na twardo i tego on mówi padnij. Ja padłem on padł kociołek między 

nami, a on mówi patrz Seidler na koniu od tego głównego placu budowy jechał i rozglądał się 

po polach, wyraźnie szukał naszego komanda, wiedział że tam gdzieś jest. Ale komando było 

w ziemi, esesman w życie a myśmy wracali z organizacji. I on mówi to tylko chodź i zaczym 

karabin zarepetował, załadował ja mówię co ty chcesz zrobić, co ty chcesz, żebym ja na front 

wschodni poszedł albo na twoje miejsce. Teraz co z nim zrobisz spuścimy tu Wisła niedaleko 

spuścimy na, ale ...... zakręcił na tego i pojechał. I to był Poznaniak z kolei, który mówi 

August uważaj bo to musisz uważać bo czasami możesz wpaść. I kiedy mnie na bramie 

aresztowano i stałem przed blokfurersztubą, a moje komando przeszło do tego o po 15 

minutach jak wyszedł esesman, żeby mnie zaprowadzić właśnie do bloku 11 do bunkra. 

Patrzę a to ten mój Poznaniak. On tutaj mnie zaraz popchnął, kopnął tego i narobił szumu. 

Skręciliśmy za kuchnię i on mówi widzisz mówiłem ci, że wpadniesz co się stało. Ja mówię 

nie wiem , meldunek mam. Aha a może masz co do załatwiania na bloku. Ja mówię mam. 

Zaprowadziłem na blok został na korytarzu, wpuścił mnie na sztubę ja na sztubę wszedłem 

koledzy zrobili takie oczy, zlikwidować siennik, lekarstwa i papierosy. Miałem masę lekarstw 

i papierosy poukładane, postęplowane tak pomiędzy siennikiem w sienniku i zlikwidować 

siennik. Dali mnie jeszcze dwie porcje chleba, wyszedłem i dopiero mnie wtedy stamtąd już 

na poszedłem na to. Więc taka takie relacje czasami. I to tylko na tym, na tym to polegało, że 

to, że oni byli przekupni. 

- Proszę wyjaśnić, dlaczego pan wspominał, że wychodził pan z komandem buna, przecież 

buna czyli miejsce gdzie budowano ............. było znacznie dalej od miejsca gdzie pracował 

pan zarówno i w synagodze, przy rozbiórce murów jak i w klasztorze. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Kaseta 22 Kowalczyk August 38

- Buna wer to było takie komando, które zatrudnione było przez ingefargeindustri. To byli 

pracownicy ingefarge. Oczywiście honorarium jak to można powiedzieć wynagrodzenie za 

naszą pracę brało ss. I komandofurer Sztolten reagował często na takie propozycje jak np. od 

tego szefa obozu ingemeinschafts lagru włoskiego. On mówi słuchaj gniją mi w klasztorze 

mam magazyny te ziemniaków tego to wszystko zaczyna gnić, trzeba to wszystko przebrać. 

Ja nie mam ludzi, daj mi. I dał 13 ludzi i chodziłem codziennie do klasztoru. Stamtąd z tych 

rozstajów nad tego. I w ten sposób ludzie szli po całym terenie bo to było buna to był ten plac 

główny, ale to już była przestrzeń prawie ta na której, bo to się potem poszerzyło bardzo, 

gdzie stoją te zakłady. I myśmy tak stopniowo, naprzód rozbieraliśmy na tych stodoły, które 

stały jakby na zapleczu tak zwykle wsi. Potem się wchodziło już w budynki się rozbierało we 

wsi. Budowało się drogi strasse i tak słynna na tego. Także to nie było także to była jedna 

........... i tam myśmy wszyscy pracowali nie. To było prawie tak samo jak w obozie 

arbeitskomando eintretten. Formowały się grupy i było wiadomo klosterkomando staje tu, 

pro.... i następni i tego na placu lory. I teraz wokół stali esesmani. I oni się tak wycwanili, że 

oni już jak po jakimś czasie poznali gdzie z którym komandem można zorganizować to oni 

teraz kombinowali. Jak zobaczyli jak klosterkomanda, a oni wiedzieli już że tam można coś, 

miałem tam 4 czy 6 którzy ciągle chodzili, to jak zobaczyli, że kloster komando jest o, o dwa 

komanda dalej to się przesuwali. Jeszcze jak przyjdzie kloster komando to oni są prawda, 

wychodzą idą ze mną, i dostają żarcie, dostają prezenty od sióstr, od księży. 

- Czy tam z tego rozstaja dróg koło fabryki pan praktycznie blok się wracał w kierunku obozu 

do miasta prawda? 

- Tak koło cmentarza tutaj to tędy i myśmy pierwsze, pierwsze to szliśmy pieszo. 

Chodziliśmy pieszo do, do obozu, do na bunę. To się wychodziło normalnie koło wtedy nie tą 

drogą jak teraz tam wartownia jest, tylko koło willi  Hesa, tędy się szło na ten, na tego. 

Lederfabrik garbarnia na most, na rogu koło kościoła była piekarnia zawsze gdzie dwie 

czarne dziewczyny stały i myśmy przeżywali emocje w związku z tym. Potem się 

przechodziło przez całe miasto. Za rynkiem niedaleko na pierwszym piętrze za firanką była 
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taka pani Maria zębata, która zawsze za firanką uchylała firankę, był znak, że ona jest nas 

widzi, że tego. Potem przynosiła na miejsca pracy bardzo często żywność. I to tak było przez 

jakiś czas. Potem nas zaczęto wozić przez bardzo krótko ciężarówkami. Bo jak się ucieczkę 

jedna i druga udała, indywidualne takie. No a potem jeździliśmy pociągiem. I ja zostałem już 

aresztowany właściwie już wiedziałem, że coś jest jak wróciłem 16, 17, 16 bo to pamiętam 15 

na łóżku siedziałem nogi opuszczone gong ja mówię no to proszę kolegów, tak na całą sztubę, 

to składamy dzisiaj wszystkim Zofiom życzenia bo to Zofii było dlatego. I następnego dnia 

16 to jak zostałem spisany, mój numer został spisany w czasie pracy już po nakryciu mnie na 

tym kontakcie to przyszedłem pod ten na plac przed stację kolejową, gdzieśmy się zbierali, to 

już Stolten po raz pierwszy Stolten na mnie wskoczył wtedy bo już się dowiedział o tym, że 

ja mam jakąś historię. No i stamtąd do pociągu, z pociągu do bramy i tam mnie zdjęli. A 

dlaczego ja mówię, że ja byłem sygnałem do tego, żeby ucięły się te hasuenkomanda takie jak 

np. klosterkomanda. Bo ja już z klasztoru to już nie wracałem z powrotem na te rozstaje, 

tylko szedłem przez most i nad wałem nad tym Soła i przez bramę i tędy przy willi Hesa 

przychodziliśmy na blok fuhrerstube, ja meldowałem powrót, klosterkomando buna werke, 

esesman meldował swoje wchodziliśmy i to przeważnie było przed apelem. I wtedy staliśmy 

cała nasza 12 stała z boku bo to było, byli koledzy z różnych bloków. Także stali z boku i to 

było wiadomo, że to jest ausenkomando, które wróciło. Ale kiedyś wróciliśmy tak, że apel się 

skończył, brama się otwierała a myśmy stali przed bramą i meldowali się. Brama się 

otworzyła wyszedł Aumajer, Palicz i cała ta ferajna. Mówi co to jest Aumajer. A ten melduje, 

że to jest klosterkomando. Co to? Nie kloster klosterkomando a bunawerke, jaka bunawerke, 

bunawerke liczy dwa i pół tysiąca ludzi. No tak, ale to jest klosterkomando. Ach co ten 

Stolten robi, potem się dziwi, że ludzie uciekają kiedy on ludzi rozsyła po całym świecie. 

Zdjąć absolutnie. No i to będzie rewizja czy nie będzie rewizji. Bo każdy z nas niesie dużo 

zawsze papierosy, lekarstwa i żywność kiełbasy nie kiełbasy. Na szczęście nie było rewizji bo 

ja, ja czasami widziałem wracając jak taka grupa 10 stała a przed nimi taka kupa tych rzeczy, 

które musieli wyjąć znaleźli przy nim no i szli do bunkra przeważnie dlatego. Nie było 
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rewizji, poszliśmy. Następnego dnia przyjechał komandor posten fuhrer. Dowódca tych 

postów zawsze ten sam na bunie. Tylko był już to był taki karczmarz z Opola, karczmę 

prowadził w Opolu, mówił po polsku. On zaraz drugiego dnia jak ja byłem zaczął pracować 

w klasztorze to przyszedł do mnie powiedział August, bo przywiózł przywoził nam zawsze o 

12 taki kociołek zupy mały ten 25 litrowy, tam te13 porcji było odmierzonych i mówi ty 

August nie myśl, że ja taki głupi jestem. Ty to będziesz miał dobrze tylko ja będę przyjeżdżał 

codziennie na obiad i to masz załatwić. Ja mówię jak, no to, to jest twoja sprawa. To jak 

przyszła pomoc taka do tam kuchenna z kuchni bo tam była kuchnia szpitalna, szpital był w 

tym na terenie klasztoru wtedy, to ja mówię Marysiu słuchaj jest taka sprawa, ten pan musi, 

musi przychodzić tutaj na obiad. No tak. No to z siostrą trzeba załatwić. A gdzie siostra no w 

kuchni. To ja do niego mówię no ale to ja muszę, no to chodź. I teraz tak idzie ta dziewczyna, 

idzie więzień, idzie esesman wchodzimy do kuchni, ja mówię proszę siostry tu jest taka 

sytuacja, że dzięki temu panu to my tu możemy otrzymywać od sióstr to co otrzymujemy i od 

księży, i mamy prośbę, żeby on mógł codziennie przychodzić na. Ależ naturalnie panie 

oficerze, już go zabrała do. Przyjeżdżał codziennie. Po tym spotkaniu pod bramą z 

Aumajerem on przyjechał dużo wcześniej nie na, na obiad tylko mówi August likwiduj swoje 

sprawy. Jutro już nie przychodzisz ty do pracy. Tak wyglądały te zupełnie przypadkowe. On 

miał interes w tym. Uważał, że to jest nie nic się nie dzieje, że my tam mamy te kontakty, to 

na tym to polegało. Ale to nie było żadne uprzywilejowanie. Czy coś jeszcze? 

- Chciałem się zapytać o taką jedną rzecz. Pan właściwie w obozie był przez okres 

- Półtora roku 

- Tak przez okres kiedy większe transporty żydowskie jeszcze nie nadchodziły 

- Widziałem pierwszy transport 

- Dopiero właśnie przed pana pierwszą ucieczką powinny, te transporty być może powinien 

pan widzieć jeżeli 

- Widziałem jeden transport co tylko że tak. To co ja widziałem to się mówiło, że to są Żydzi 

węgierscy. A potem okazało się, że to byli Żydzi słowaccy. To już informacja ta 
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dokumentalna taka na temat. I to był dziwny transport, dlatego że ja nie wiem gdzie oni poszli 

i gdzie oni zginęli, dlatego że szli od bramy, skręcili tu tą za kuchnię i szli w kierunku 

krankenbau tam te, z tamtej okolicy. I to szły, szła taka grupa ja wiem no może to było 100 

osób, może było 150 osób. To były kobiety, dzieci, to było mężczyzn nie mam, nie miałem 

zarejestrowanych i nie pamiętam. Wszystko pod tymi ciężkimi tobołami obładowane na tego i 

to w tych, tych ubraniach swoich widać, że to szli bezpośrednio z pociągu i tam ich 

poprowadzili gdzieś na tył nie wiem do karnej kompanii na blok czy, czy nie wiem. To był 

wtedy pierwszy zobaczyłem pierwszy to ich zobaczyłem. A idąc potem do pracy i b]pracując 

na buahofie zobaczyłem, bo to zaraz za bauhofem z drugiej strony, stał ten pociąg którym oni 

przyjechali. To był wagon czerwonego krzyża. Były wagony osobowe, nie wiem czy były 

wagony towarowe. To było pierwsze zetknięcie z tym. 

- A kiedy pan wrócił do obozu to już śladu tych 

- Nie, już niegdzie i już nic nie słyszałem na to żeby się coś stało, żeby tak jak na przykład 

pierwsze gazowanie jakie było w tym w 11 to, to, to cały obóz chodził. Bo to oni na czele z 

policją biegali z tymi maskami gazowymi bo się okazało, że to za pierwszym razem było za 

mało tego, tego gazu. Ale to tam wtedy byli ruscy jeńcy i polscy więźniowie ze szpitala.  

- A czy będąc w Brzezince pan pracując w karnej kompanii przy Kenigsgrabe czy 

przechodząc tam kiedyś do pracy czy miał pan okazję widzieć też jakieś transporty Żydów 

filmowane na rampę? 

- Nie, nie bo myśmy wychodzili wcześnie rano. Wracali późno i byliśmy odizolowani 

zupełnie od, nie wychodziliśmy nigdzie na obóz. Byliśmy zupełnie odizolowani, co widać 

zresztą przez ten murek dwie z jednej i drugiej strony. 

- A czy wtedy będąc na Brzezince w ogóle pan wiedział o tym, że Żydzi są zabijani na sposób 

masowy w komorze gazowej? 

- To jest, to się dopiero zaczynało 

- Pan był tylko dwa tygodnie w Brzezince 

- W Brzezince byłem dwa tygodnie w sumie 
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- Tak, właśnie czy, czy w ogóle wtedy w Oświęcimiu  już o tych sytuacjach mówiono? 

- No 

- Wśród więźniów 

- Mówiono, ale niczego nie widziałem. Nigdzie się z nikim nie spotkałem. 

- A ilu było więźniów w tym okresie właśnie w tych 

- Słucham? 

- Ilu było więźniów w 42 roku w Brzezince mniej więcej? 

- Nie wiem. Ja dosłownie, ja przez tę Brzezinkę to biorąc pod uwagę okres, czas okres pobytu 

w ogóle w Auschiwtzu to tak przymknąłem tylko na, na prztyczek to był przecież. 

- Tak twierdzi, z tego to wynika, ze w okresie kiedy pan był w Oświęcimiu począwszy od 

grudnia 40 roku, znaczy byli Żydzi, tylko że byli nie tak, byli głównie więźniami 

politycznymi 

- Tak 

- i nie było żadnego specjalnego stosunku 

- nie to znaczy 

- do Żydów 

- był stosunek w momencie kiedy został oznaczony gwiazdą. To tak był skazany właściwie w 

tym początkowym okresie na śmierć.  

- Tak 

- Tak. Dlatego, że oni szli przeważnie do karnej. Nie było, ja na przykład nie spotkałem 

politycznego Żyda z gwiazdą na obozie wolnym. Oni byli wtedy byli Żydzi, ale nie 

zdemaskowani, że tak powiem. Tacy Żydzi, którzy mieli czerwony winkiel tylko i na tym 

koniec. Czyli przyjechał jako Polak do obozu prawda, jako obywatel Polski. To tak to 

jednostki były. Natomiast, natomiast każdy Żyd który został widzieć tylko jako Żyd szedł do 

karnej kompanii. I tak jak mówił Hess jak mówił Frycz miał prawo żyć trzy tygodnie, czy tam 

dwa tygodnie bo tam różnie to podają te, że księża tyle, Żydzi tyle, a , a po trzech miesiącach 

każdy. 
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- Czyli ten stosunek do Żydów w tym okresie był też inny 

- Tak, tak oczywiście, oczywiście że tak. Natychmiast, natychmiast oni w ogóle i taką 

wykańczalnią dla nich w tym początkowym okresie, który ja pamiętam, to znaczy powiedzmy 

sobie początek 41 roku, bo ja już wtedy, już byłem po paru miesiącach w tym w obozie 

wiosnę pamiętam. Z bloku 11 przez obóz do bramy i od razu w lewo Kiesgrube, tam gdzie w 

tej chwili jest ten placyk tylko na tego. Nie było przecież tego hoteliku, który jest w tej 

chwili, całej tej recepcji, tego dużego budynku, to wszystko był jeden potężny, głęboki dół, 

żwirownia z której wydobywano żwir. I to były lory na szynach i taczki. I tam pracowała 

karna kompania. I rano prowadził tę karną kompanię do pracy krankenmann i tak krwawy 

Wacuś czy Franek już nie pamiętam, Wacuś albo Franek z Warszawy. To oni potrafili pod na 

tej krótkiej drodze, na tych ulicach tego ubić dwóch, trzech to przeważnie Żydów. Teraz 

przychodzili tam i tam się ta praca polegała na wydobywaniu żwiru, ale przede wszystkim 

chodziło żeby przez tę pracę zabić. I to stamtąd dopiero do krematorium odnosili tych, tych 

nieżywych, nie wiem czy wracali z powrotem, przynosili ich na obóz czy nie, czy od razu szli 

do krematorium. Ale tam były te sławne próby ucieczki, że nagle wzywał takiego Żyda, kazał 

mu czapkę rzucić, tam nie że to. Rzuć czapkę no on rzucał. Ta czapka poleciała 5 metrów on 

szedł po tę czapkę, a ten strzelał. Próba, próba ucieczki prawda. Takie, takie zabawy sobie 

robili. Ale to było wyraźnie wycelowane, dlatego że oni mieli gwiazdę.  

- Ale jest taki przypadek to było mniej więcej w tym roku jak pan był w Oświęcimiu, że 

przyjechała grupa zakładników z Piotrkowa Trybunalskiego i wśród nich byli Żydzi też. I oni 

trafili do normalnej kompanii 

- nawet jakiej, komanda 

- komanda, normalnego komanda, że jest nawet opisany stosunek jednego z tych więźniów, z 

tym kapo Willi, który proponował mu te usługi homoseksualne 

- tak 

- ta książka dużo po polsku to jest „.................” Ostatnio w tym roku wyszła 

- nie znam, nie ja 
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- ale ona opisuje, że nawet w tym okresie była jakaś próba konspiracji wśród więźniów 

- ja się, i jak ja na początku konspiracji natknąłem się tak jak mówię jeden jedyny raz w 

rozmowie z Kaziem Szafrańskim, który już został rozstrzelany zresztą później za próbę 

ucieczki, nieudaną próbę ucieczki, który sfor, to sformułowanie powtarzam wiernie - jest 

decyzja, Polacy powinni obejmować funkcje te które obejmują w tej chwili Niemcy. Kapów, 

blokleitestrów, vorarbeitrów, sztubowych, to znaczy że ktoś coś już zaczął organizować. 

Potem rzeczywiście coraz więcej i potem się, potem się kapowie bali. Bo taki krwawy Alojz, 

który zachorował i, i bał się iść do szpitala. Wielu tak zostało wykończonych tu w szpitalu. 

Alojz nie bo Alojz tam gdzie indziej go wykończyli, wyjechał. Ale był ten okres, że on 

zachorował i bał się iść do szpitala. Bo szpital był opanowany, w sensie takim 

konspiracyjnym, bardzo, bardzo silnie. Te, te manipulowanie tymi chorymi w czasie selekcji, 

w sensie od czasu do czasu prawda ukrywali, przenosili, przerzucali no na tyle na ile się dało. 

- A czy znał pan  

 

Tape # 5 

05:00:49:23 

- Proszę 

- Wspominał pan, że jaką jaki wkład w organizowany, w organizowanie ucieczki pana miała 

być tajna organizacja z obozu, której kierował niejaki Bielecki. Czy pan znał go czy wiedział 

coś szerzej na ten temat? 

- Informacja o tym że za tym stał Bielecki jest od kolegów, którzy stanowili sztab 

organizujący ucieczkę. Ja byłem zupełnie poza tym. Mietek Kawecki należał, Mietek poległ 

w czasie ucieczki, ale on należał do tego sztabu i ja o tym nie wiedziałem. To jest tylko 

informacja z zeznań drukowanych kolegów, którzy brali udział w ucieczce albo w 

przygotowaniach ucieczki, bo tacy byli, oni zostali w obozie. Nie wszyscy uciekali, byli 

zresztą z poza karnej kompanii. I wtedy ta informacja doszła do mnie, ale już po tym kiedy ja 

dawno już byłe po ucieczce, już byłem po wyzwoleniu. Jak uciekałem nie wiedziałem w 
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ogóle nic nie wiedziałem, że to Bielecki, że to organizacja za tym stoi, wiedziałem, że i ja i 

Mietek mamy wyroki śmierci i, i coś się robi i robią podobnie wskazanie jak ja i chcę wziąć 

w tym udział bo to jedyny ratunek. Tyle wiedziałem. I wiedziałem, że nie ma żadnego 

kontaktu ze światem zewnętrznym. 

- Czy pan będąc już na zewnątrz obozu dowiedział co się stało z pana kolegami, z tymi 

więźniami, którzy  

- Ja dowiedziałem się o tym, ja się dowiedziałem o tym, że uciekło 9 dowiedziałem się 

wracając 13 lipca 40, 42 roku wracając, mamy małą awarię tak 

- jeszcze nie 

- nie, dowiedziałem się o tym w Tychach kiedy przejeżdżałem rowerem przez Tychy i na 

murze zobaczyłem plakat - 9 niebezpiecznych przestępców uciekło z Oświęcimia. I między 

innymi wtedy ta moja trójeczka o to zdjęcie wśród 9 innych kolegów, którzy, którzy uciekli. 

Wtedy się dowiedziałem, że nas 9 uciekło. Tak nacisnąłem pedały i pierwszą drogą w pole 

skręciłem, a to było na głównej, na głównej tej trasie przecież. 

- A tak nie dowiedział się pan 

- Nie, nie, nie 

- ........... 

- To są sprawa Pileckiego i to, to są późniejsze informacje już po, po wyzwoleniu. I, i to a 

natomiast to jest z tamtego okresu. Z tego plakatu na browarze w Tychach 

- Pan był wtedy w Oświęcimiu kiedy rozpoczęto te doświadczenia z gaz cyklonem na jeńcach 

- tak, tak 

- rosyjskich 

- tak, byłem i widziałem, i to sprawa wywożenia potem tych trupów była na tyle problemem, 

że jeszcze 8 września czyli po trzech czy po czterech dniach widziałem w nocy, będąc na 

bloku 8, według starej numeracji, czyli 2 blok w lewo od bramy jak się tego, jak te rol rolwagi 

wjechały przez bramę w nocy. W czasie w nocy przecież ludzi nie wywozili trupów 

normalnie to w ciągu dnia było. A tutaj ostatnie już te wozy wjeżdżały z tymi zagazowanymi. 
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I to, to było od początku było wiadomo, tylko nie było wiadomo, że są Polacy. Mówiło się 

tylko o tym, że jest koło 700 tych więź jeńców radzieckich. A było ich zdaje się o 100 mniej, 

a plus 200, 250. 

- Czy było to zmiana jakiś, pan z kolegami mówił wtedy o tym? 

- Tak. Myśmy rozmawiali o tym tak. Ale zmiana polegała tylko na tym, że bardziej nerwowa 

była załoga, że wtedy przez te dni oni byli bardzo napięci na, na tym, że już nawet taki Palicz, 

który chodził normalnie tego, ja kiedyś widziałem taką scenę tam w sobotę jakąś, myśmy 

mieli wolne, nie pracowaliśmy, nie wiem z jakiego powodu, ale to było po południu już. 

Przyszedł z córką pod bramę, zostawił córkę, poszedł na blok 11 z karabinkiem. No i za 

chwilę wrócił za jakiś tam czas tego. Wziął dziecko i poszedł. Potem się okazało, że 

przyszedł, kazał 6 osób wyprowadzić z bunkra i zastrzelił je. A tak to, to, zaraz o czym żeśmy 

mówili, dlaczego ja wtedy 

- Mówiliśmy o tych doświadczeniach na jeńcach rosyjskich 

- Tak, tak no 

- Czy była 

- No a tu, tu on biegał, dosłownie biegał bo oni co jakiś czas sprawdzali tam od momentu 

kiedy się okazało, że, że on przy pierwszym otwarciu jeszcze ludzie żyją. I to się zrobiła 

napięta atmosfera i, i można powiedzieć, że pierwszy raz zobaczyłem, że no przesada, ale że 

mają cykora jednak, że jednak są niespokojni, że są podminowani jakoś, że szczególne jakieś 

środki ostrożności na pewno były podjęte wtedy. Bo to była taka nerwowa atmosfera. 

- A czy później udało się panu kiedyś zaobserwować albo czy słyszał pan coś o zabijaniu 

więźniów gazem cyklonem B nie w podziemiu bloku 11już, ale w kostnicy przy krematorium 

1 przy starym krematorium w Oświęcimiu? 

- O tym to słyszałem jeszcze niedawno od kolegów, którzy pracowali kiedy dokładnie 

opowiedzą bo tacy żyją, jeszcze tutaj są w naszej grupie tutaj, którzy opowiadają właśnie tym 

jak to ci urzędnicy tacy w pewnym momencie ten karabinek wisiał tam. I w pewnym 
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momencie było wiadomo, że on zabiera ten karabinek i idzie do, do tego pomieszczenia przy 

krematorium, tej kostnicy czy jak ją tam nazwać i wraca po rozstrzelaniu paru osób. 

- Ale chodzi mi przepraszam o rozstrzeliwanie tylko rozbieranie czy w kostnicy krematorium, 

tylko o zabijanie więźniów gazem w tej kostnicy czy w starej komorze gazowej 

- Nie 

- Obok starego krematorium 

- Nie, ja nie słyszałem, nie słyszałem, nie słyszałem 

- Pan tą swoją książkę napisał teraz niedawno  

- Nie ja ją wydałem w 97 roku, ja ją pisałem 50 lat, przez 50 lat 

- 50 lat, a może pan ją potem pokazać, czy może pan ją pokazać 

- Tak oczywiście 

- Znaczy pan pisał te 50 lat, pan pisał wspomnienia? 

- Nie pierwszy, pierwszy tekst to był napisany na rozkaz dowódcy placówki AK w Czaplach 

Wielkich placówki Jastrząb, dowódcą był Jan Popiel, który polecił mnie zająć się, mówi pan 

jest w tej chwili jednym z nielicznych ludzi, którzy wiedzą co tam się działo i którzy to 

przeżyli. Dlatego pańska funkcja będzie troszkę inna i my pana będziemy troszkę inaczej 

traktować bo nie wiadomo ilu ludzi przeżyje to. No to jest 42 rok i pan siądzie teraz i pan 

napisze to co pan wie o obozie i co powinno się ukazać, co powinniśmy przekazać dalej. No 

ja siadłem i napisałem pierwsze takie jakby raport, ale to oczywiście napisany w stylu takim 

młodzieńczym było, euforia z powodu odzyskania wolności, euforia z powodu tego że broń i 

Armia Krajowa i walka i te, także to tak. Ale to, to były pierwsze te. Potem przyszedł 

- Z tego raportu pan wie może 

- Ja to dałem do oddałem, oni to przepisali i to poszło drogą konspiracyjną dokąd nie wiem. 

W każdym mnie zwrócono oryginał, który miał dosyć szczególne zdarzenie, dlatego że ten 

raport jaki ja z Czapel musiałem stracić, to moja mama zabrała, mówi daj synku ja to 

schowam. No, ale moja mama to schowała bardzo dobrze bo zawiozła to na wieś i okazało 

się, ze jak zbliżał się front, a mamy nie było w tym momencie i ewakuowali jej mieszkanie bo 
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na tym terenie kopali rowy przeciwczołgowe, to wynoszący robotnicy wzięli tapczan i 

wynosili tapczan i nagle ten tapczan się otworzył, oderwała się ta dykta która podbita materac 

i stamtąd wyleciał zeszyt, ten mój pierwszy raport. A na pierwszej stronie był namalowany 

orzeł na czer, na czerwonym tle biały orzeł i coś było napisane dla ciebie Boże i, dla ciebie 

Polsko i miłości Boże. I wtedy jeden z tych robotników to wziął i otworzył w tym miejscu i 

komendant tego odcinka kopania rowów z tod organizacji Niemiec zobaczył to mówi co to 

jest, dajcie no to. Wziął spojrzał schował i za dwie czy trzy godziny polecił sołtysowi we wsi, 

że Kowalczykowa jak przyjedzie ma się do niego zgłosić. Mama przyjechała za parę dni, 

sołtys mówi pani pójdzie do komendanta okopów, wzywa panią. A gdzie są moje rzeczy, w 

stodole u mnie. Mama do pierwsza rzecz do tapczana. Nie ma, dykta oderwana no już mniej 

więcej, więcej wie, ze ją tam coś czeka. Przyszła a on bardzo grzecznie niech pani usiądzie. 

Ona siadła on z drugiej strony za biurkiem otworzył szufladę, wyjął ten zeszyt no i - czy to 

jest pani syna? Mama mówi tak - i co pani chce, co pani robi, chce pani, żeby oni ci ludzie, 

którzy tutaj są wymienieni znaleźli się tam skąd on uciekł. Proszę to zabrać i schować do 

ziemi. W słoik zakopać, miejsce które pani będzie wiedziała ewentualnie syn, , a jutro pani 

przyjedzie z podwodą do mnie. A mama przyjechała z podwodą on kazał załadować 20 kocy 

na tym, to mówi pani albo uszyje coś dla syna tego. Potem ludzie mówili, że on był z 

wywiadu angielskiego. Czy tak było nie wiem. Takie były losy tego pierwszego i potem 

stopniowo, stopniowo pisałem. I potem przyszła już kiedy poszedłem na emeryturę to był ten 

okres lata 80-te to już coraz głębsza refleksja była już, już ja już miałem za sobą jakieś 

reportaże telewizyjne, dwa jakieś audycje, wizyty u tych ludzi tego no i potem zacząłem sobie 

przypominać już nie fabularną część tego tylko to co jak wyglądało moja moje choroby, jak 

wyglądały te moje stosunki właśnie męsko damskie czy tam damsko męsko męskie, w jakim 

stopniu się czułem zagrożony w sensie porażenia czy, czy na ile ten obóz mnie wychowywał, 

na ile demoralizował. Te wszystkie rzeczy które, które się działy w człowieku. Na przykład 

jak ja zobaczyłem przed kuchnią w ciągu dnia podjechała ciężarówka i wygróżono z tego 

maciorę i całe stadko prosiąt i popędzono do heflinghaf co to ja uważam, że to jest zbrodnia, 
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że to jak można takie małe prosiaki jak i maciora to wszystko, i to idzie do kuchni, rzeźni do 

kuchni do tej. A przynosiłem czterech kolegów z pracy i to było normalne i kładłem ich na 

trotuarze i oni leżeli przez apel. Ale to było niecodzienne bo to było zdarzenie takie 

skojarzenia wolnościowe takie jakieś te. To robiło na mnie wrażenie a, a do śmierci człowiek 

już normalnie nawet swoich kolegów przywykł jakoś. I cały inny szereg, kiedy pierwszy raz 

się zetknąłem ze zjawiskiem i zorientowałem się na czym to polega sadyzm prawda to, to o 

tych rzeczach ja piszę tutaj właśnie w tej, w tej książce. I to dla mnie jest no największa 

wartość. Teraz się w sierpniu w ramach podobnych jak Birenbau pisze tę swoją te swoje 

książki ukaże w przekładzie francuskim, druga część tego tej książki, właśnie te, te takie 

jakby migawki z wnętrza to się nazywa „Okruchy z dna”. Trzecia część natomiast jest o 

snach, tych snach obozowych które jednak no przez całe 50 lat towarzyszą człowiekowi. I to, 

to są zawsze, to są różne warianty ucieczki, bo to łapią mnie, poznają nie poznają na tego, ale 

to są sny które no są przedziwne bo pojawiają się te same fragmenty architektury. Na 

przykład w szeregu snach architektury której ja nie znam. Pojawia się taki element, że pewien 

pewna funkcja ucieczki pe pewien etap ucieczki odbywa się w murowanych z białego 

kamienia wapiennego takich tunelach i ja tymi tunelami uciekam i, i coraz wężej, wężej, 

wężej i ostatni bardzo wąski wyskakuje sala też z takiego kamienia, biurko z takiego 

kamienia, tapczan z takiego kamienia, a za biurkiem siedzi ten esesman z Poznania, który 

mnie prowadził od bramy do bunkra. I, i któregoś w czasie któregoś snu czuję, że ja utyłem 

bardzo i już przez ten ostatni ten się nie przedostanę. I to we śnie się odbywa ten proces 

myślowy. Jest mi coraz ciaśniej, jest mi coraz duszniej. Przepycham się resztkami sił i myślę, 

że już następnym razem to tędy się nie przedrę, że mogę się udusić bo utyłem. I skończyło 

się. Więcej się ten, ten sen nie powtórzył. Albo śni mi się blok 11. Tylko tak jak w 

rzeczywistości sennej to wszystko jest rozciągnięte te odległości duże i przed blokiem 11 

stoją koledzy więźniowie w kolejce długiej i wiem że na końcu jest piec krematoryjny i siedzi 

na krześle jeden z kolegów i oddaje każdemu który podchodzi takie ramiączko z drutu 

zrobione i każdy zdejmuje pasiak, marynarkę wiesza na tym ramiączku i oddaje. I wchodzi do 
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pieca. Ja tak podchodzę coraz bliżej, już jestem gdzieś piąty, już każde otwarcie tych drzwi te 

buchnięcie tego światła tego ognia, myślę sobie o nie, ze mną tak nie będzie. Jak tylko 

powieszę na ramiączku to się natychmiast obudzę. Czyli ta świadomość, że to mi się śni i że 

ja mogę tym regulować. I tak się rzeczywiście podszedłem, powiesiłem, oddałem, obudziłem 

się. Tak. 

- W takim razie skoro pan, panu chyba nie do końca się udało jednak zwyciężyć tą swoją .... 

- A nie wie pan nie to jest nie, nie to, to jest tak. Ja uporządkowałem tylko swój życiorys. To 

znaczy to że ja byłem w obozie to w świadomości to jest fragment życiorysu. Urodziłem się, 

szkoła, wojna, poszedłem do wojska, obóz uciekłem, konspiracja, uniwersytet, teatr i itd.., itd. 

To ja mówię z tym do tego nie przywiązuję specjalnej wagi. W przeciwieństwie do tych 

kolegów dla których ten moment był szczytowym momentem w ich życiu. Wszystko co było 

potem i przedtem było poniżej. Dlatego dla nich obóz, tak jak powstanie warszawskie, zostało 

szczytowym momentem dowartościującym ich. Natomiast dla mnie w związku z tym, że 

byłem młodym to jest przeżyłem to jako pewien fragment życiorysu. Ale to nieprawda bo w 

podświadomości zostało cały szereg spraw. Na przykład Niemcy przyjeżdżają, proponują mi 

film, żebym zagrał w tym w niemieckim filmie „Portrety  świadka Szatmana” się to nazywa. 

Historia Żyda, który przyjeżdża do Oświęcimia, a potem przyjeżdża jego żona. I on widzi ten 

transport, którym przyjeżdża żona, nie mogą się ........... Cały na tym tle jest cała historia. I ja 

tam po raz pierwszy grając w polskiej telewizji przez 25 lat esesmanów nagle mi oni 

proponują po raz drugi angażują mnie do Oświęcimia jako więźnia. Ja się zgadzam. 

Przyjeżdżam. I na, na sztubie od mojej w mojej sztubie jest kostiumeria, od razu  mnie 

prowadzi, żebym sobie wybrał pasiak. Wybieram pasiak, potem buty. Prowadzi mnie do 

holczmy. Ja mówię o nie. Tutaj skórzany ja poproszę. Nie i od razu mnie traktuje jako aktora, 

który jeszcze nie bardzo wie co ma grać , a już ma swoją koncepcję. Ale proszę pana ja mam 

dokumentację. I takie buty może pan może pod takie. Ja mówię, a ja proszę pana mam te 

dokumentacje. I wyciągam te i tak za lustro włożyłem nad. Ona spojrzała na to mówi o 
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przepraszam pana bardzo. I potem już na tego. Ale dlaczego ja zacząłem o tym roz 

opowiadać. Bo myśmy byli 

- W tej pana książce w ogóle jak pan teraz żyje z tymi wspomnieniami 

- Tak. Tak, tak, aha. Ale po tym jak skończyłem cztery dni temu myśmy kręcili. Baza była w 

Krakowie w hotelu. Skończyliśmy, wróciłem, codziennie wracaliśmy do hotelu. Poszedłem 

do kasy wziąłem pieniądze i kolega ze mną taki Mietek Stor nie żyjący, zginął tragicznie w 

filmie, też już skończył, ja mówię słuchaj Mietek zejdź jak się na dół wypijemy jakąś dobrą 

wódkę coś tam zjemy jakąś kolację. Ja zeszedłem zamówiłem wódkę, przynieśli mrożona, 

kawior, grzanki wszystko to przychodzi Mietek. Siedliśmy. Jedna wódka, druga wódka i ja w 

pewnym momencie, ale coś taki jestem, Mietek przepraszam cię, za chwilę wrócę. Wstałem 

od stołu. Poszedłem do recepcji. Poprosiłem o klucz. Wsiadłem do windy. Pojechałem do 

pokoju. Otworzyłem. Zamknąłem. Usiadłem w fotelu i zacząłem płakać. Ale to myślałem, że 

mi trzewia wyrwie. Nie było żadnego powodu tego tu, ale był taki powód jakiś tam, że te 

cztery dni spędzone tam w pasiaku, w tej rzeczywistości kiedy ja wyszedłem z bloku tego 

gdzie się ubrałem już w kostium i patrzę tutaj od bramy idzie dwóch esesmanów. Lageretester 

idzie od tej krankenbau. Tą boczną ulicą od biegnie komando kobiet. Nagle się stał obóz w tej 

rzeczywistości. I to zaowocowało tym. Jak długo to trwało w tej chwili nie i wtedy też nie 

miałem zarejestrowane. Z tym że umyłem się, skończyło się, umyłem się, klucz oddałem w 

recepcji, wróciłem i dalej kolacja biegła normalnie. Czyli to jest jeden przykład. I jeszcze 

jeden taki przykład. Przyjechała delegacja teatralna ze Związku Radzieckiego, z Moskwy na 

festiwal do Katowic sztuk rosyjskich i radzieckich. I ja grałem tę uroczą komedię 

„Stworzenie świata” Izydora Sztoka. To tak było to było w konwencji Efela tego rysującego, 

tego dobrego stwórcy stworzenie świata te aniołki to wszystko. I tam przyjechał ten Izydor 

Sztok i taki Roztocki, znakomity krytyk teatralny, i oni chcieli koniecznie do obozu pojechać. 

A nikt im tego nie, nie zaplanował, zwiedzić muzeum. Ja miałem samochód. Z kierowcą 

wsiedliśmy. Dosyć późno było, wsiedliśmy w ten i przywiozłem ich. Tu Kazio Smoleń był w 

muzeum tym dyrektorem. Mówi to ja wam nie daję żadnego przewodnika bo August was 
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znakomicie oprowadzi. Pojechaliśmy naprzód do Brzezinki, żeby jeszcze za dnia, a potem 

obejrzeliśmy sobie tę ekspozycję i on na końcu do krematorium. I wchodzimy tu od 

szubienicy Hessa. No te małe światełka tam na górze. Oni idą przede mną tup, tup po tym 

betonie, skręcili do pieca. I w tym momencie ja zostaję ogarnięty przez kolor. To jest zachód 

słońca taki żóltostalowy, w czasie którego gawrony, wrony podrywają się z drzew z 

krakaniem bo coś jest niesamowitego  tym powietrzu. Ja to widziałem w Częstochowie. I 

głos, ale tu. August cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek zrobisz i tak przynależysz do tego miejsca. 

Kończy się wszystko. Głos, światło te jestem normalnie w tym pomieszczeniu idę za 

kolegami, za tymi dwoma te skończone. Miałem takiego przyjaciela Wilhelma Dutera, który 

jak mu to opowiedziałem, taki cybernetyk tego mówi August ja ci to kiedyś wytłumaczę na 

tego. Ale w 68 roku w związku z tym, ze był Żydem wyjechał do, do Stanów 

- Jest pisarzem też 

- No to napisał „Koń pana Boga” teraz na tego tak o tak to wyglądało. 

- Proszę wybaczyć takie może naiwne i pytanie takie, które się powtarza wielokrotnie, ale 

dlaczego pan właściwie przez wiele lat grał, przyjmował role esesmanów. 

- Wie pan to jest już profesjonalna, czysta profesja, okazuje się można oddzielić te sprawy. 

Zresztą na ten temat taki reżyser filmowy, dokumentalista przede wszystkim Stanisław 

Pieniak nakręcił ze mną taki dokument „Zachowaj ciszę”. Był kręcony w czasie kręcenia 

przeze mnie filmu fabularnego Wergili wg scenariusza Grochowiaka, Ryszard Ber to 

reżyserował. Ja grałem dyrektora muzeum. Pocz na tym na terenie obozu się odbywało. I on 

się zaczął zastanawiać nad tym, jak to jest gdzie się kończy zawód, gdzie się kończy 

człowiek, gdzie zaczyna zawód, jak te sprawy także wracał do obozu i wracał jako 

zawodowiec, grał esesmana. I nakręcił na ten temat film. I okazuje się, że w tym zawodzie 

gdzie się jest tyle razy różnym człowiekiem no portfel tych ról powiększył się o postacie z 

drugiej wojny światowej. A że zagrałem pierwszy mój film to była „Piątka z ulicy Barskiej” u 

Forda i grałem od razu schwarz charaktera, bo jak przyjechałem na próbne zdjęcia. On już 29 

miał obejrzanych na próbnych zdjęciach, ze mną nie robił próbnych zdjęć tylko jak mnie 
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zobaczył u siebie w gabinecie powiedział o takie spiczaste oczy były mi potrzebne. I tylko dał 

mi egzemplarz. Przeczytaliśmy parę dialogów i, i zagrałem Zenona. A reżyserzy nie są 

specjalnie za tym no chętni do chodzenia do teatru, oglądania tych. Jak raz zobaczyli 

szwarzcharakter zagrany przeze mnie, potem jeszcze raz esesmana, drugi raz esesmana i to 

już było wiadomo, że Kowalczyk wobec tego zaczęły się te ogromne ilości kobry, bo to 

wtedy kobra była i pająk to był teatr sensacji, i ja grałem prawie w każdej i to przeważnie 

wszystko jedno czy to była mundurowa czy nie tak grałem schwarzcharakter. W końcu się 

studenci z Gdańska zbuntowali i napisali list do redakcji Kobry, że wszystko dobrze to jest 

bardzo fajna zabawa ta kobra, ale ona jest zepsuta bo gra a z góry wiadomo, że pan 

Kowalczyk zabił. No więc, więc to dlatego. A teraz wracając właśnie do, do tego. I dlatego 

grałem te schwarz, schwarz schwarz charaktery. W teatrze to się udawało troszkę inaczej, 

natomiast w filmie i telewizji tak. Proszę pana to już polega na tym, że ja pamiętałem jak ja 

reagowałem na nich emocjonalnie. Nie to, że ja ich podpatrywałem, podpatrzyłem i 

widziałem jak oni się zachowują. Nie. I teraz w zależności od tekstu, od scenariusza starałem 

się środkami aktorskimi wywołać u widza taką emocjonalną reakcję na moją postać i na moje 

działanie jaką oni wywoływali we mnie. I jeżeli zdarzało mi się tak, że na spotkaniu rozmowa 

dochodziła do takiego punktu, że dobrze, dobrze proszę pana ale ja przez pana nie mogę 

oglądać telewizji. Ja mówię dlaczego? Panie bo jak moja żona pana zobaczy na ekranie to 

mówi nie będę oglądać tego bandyty i wyłącza mi telewizor prawda. Ja mówię proszę pana to 

znakomita recenzja, o to szło właśnie tak. I to, to, to jeden z moich przyjaciół właściwie Jan 

Pierzchała literat robiąc recenzję z tej mojej książki napisał tak: z upodobaniem odgrywał 

esesmanów. Takie nieprawdziwe bo to nie jest z upodobaniem tylko zupełnie inne powody 

tak. Ja musze powiedzieć, że ostatni mój kontakt z jakimś tym tematem, tematem żydowskim 

to jest kontakt z panią Haliną Birenbau. Ja nie znałem jej twórczości ani tej książki którą ona, 

ani jej działalności w Izraelu. No ale tak się zło.zyło, że myśmy się spotkali, ja tam dostałem 

od niej tomik jej poezji, potem przeczytałem jej książkę. Muszę powiedzieć, że ona, państwo 

znacie ją oczywiście, że ja przez szereg miesięcy nie mogłem inaczej, w ogóle zostało jakoś 
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zwichrowane moje, moja wrażliwość na obóz, moja osobista bo zaczęła wszystko 

przyjmować przez tę 13-letnią dziewczynkę, która wyszła z komory gzowej. I to, i to jeszcze, 

jeszcze mi nie przeszło to jeszcze, jeszcze trwa. My tak dosyć dziwnie korespondujemy bo ja 

nie pisze listów tylko ja nagrywam listy do niej. I tą jej poezję i jej, i jej prozę. To jest 

pierwsza ofiara holocaustu, która nie wiem czy to jej  może zaszkodzi, ale to taka prawda jest, 

która w swojej twórczości proza prozatorskiej nie oskarża o nic Polaków. To znaczy 

największe oskarżenie z jej strony to jest, że granatowy policjant w tej krytycznej sytuacji 

handlował. Coś sprzedawał, coś kupował, że można się było wykupić z jakiejś tam sytuacji. 

Natomiast mówi prawdę o getcie, mówi prawdę o służbie tej policji innej, która jaka była to 

wiemy i tutaj nie trzeba tego powtarzać. I jest to jakoś tak wyważone, że jak potem jest ta 

część książki powrót do krajów ojców to tego już nie można spokojnie czytać. Bo tamta 

pierwsza część kiedy ona opisuje jak walczy o życie właściwie to cały, cały czas, ale to jest 

takie namacalne, to jest takie no wiadomo zabijanie, zabijanie tej jej młodości na ten, tego 

dzieciństwa. Z tym można było walczyć, przeciwstawiać się, załamać się, poddać się, a to 

było .... Natomiast powrót jej do Warszawy to jest zupełnie co innego. To jest coś, coś 

ulotnego, coś co zostało zabite, co nie istnieje, co, co i tutaj jak człowiek czyta to nie może 

powstrzymać afektu, to, to już wtedy moje łzy nie są wstydliwe i, i to jest, to jest ostatnie 

moje spotkanie takie z tym. Poza tym moje spotkanie ma na terenie tego międzynarodowego 

komitetu oświęcimskiego. No to jest szczególne zjawisko tak zupełnie inne niż to wszystko 

co się u nas dzieje na ten temat, dlatego że najmniejsza grupa powiedzmy sobie tak w Berlinie 

zdaje się, że jest 20 Żydów ocalonych z holocaustu tworzy organizację, która wchodzi w 

skład międzynarodowego komitetu. Ma swojego przedstawiciela i to już jest, to już jest 

zupełnie przebiega inaczej niż, niż to u nas przebiega, bo tamto to jest z tamtej strony to jest 

właśnie sprawa holocaustu ocalonego, państwo nowe powstało, wychowuje się młodzież, 

oddaje się cześć ofiarom. To jest inny, inny wymiar zupełnie. I ja muszę powiedzieć, że 

ogromny, ogromny żal jakiś taki, że przez lata całe wykorzystywano ten temat do 

manipulacji. Bo i z naszej strony, myślę o władzach naszych i z tej niemieckiej strony, to 
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manipulowano tym tematem w zależności od tego jakie były, jakie były potrzeby. Potem od 

pewnego momentu, w którym muzeum istnieje tyle lat utrzymywane cokolwiek powiemy o 

byłym ustroju jednak przez państwo polskie prawda i złotówki nikt na to nie, nie dawał wtedy 

i tylu ludzi pracowało, i w pewnym momencie zaczęła się ta, ta walka taka najgorsza jaka 

może być bo ten pozornie na tle religijnym na to a właściwie nie o to przecież idzie i nie o to 

przecież chodzi. I to są najboleśniejsze sprawy, że to, że to się toczy pomiędzy ludźmi, którzy 

właściwie tylko powinni no dziękować za to, że żyją, przekazywać swoją wiedzę na ten temat 

następnym pokoleniom tylko w imię tego, żeby się coś takiego nie powtórzyło. A potem się 

okazuje, że przychodzi Jugosławia, przychodzi jakaś inna historia i to wszystko dalej trwa, to 

wszystko i ma szansę, że, żeby ewentualnie nie powrócili. I to jest przerażające. Z tym, że to 

bardziej odczuwają Żydzi niż odczuwamy my. Dlatego że się czują zagrożeni całkiem po 

prostu. No i to 
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