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 • Chcieliśmy pana prosić przede wszystkim  

 • Stawiajcie naprzód pytania żeby według kolejności, żeby jakaś, chyba 
że będziecie tnąć tą taśmę 

 • Nie. My chcemy po prostu żeby pan opowiedział nam historię swojego 
życia. 

 • Tak. 

 • Od momentu kiedy pan no nie wiem, urodził się, zaczął się 
wychowywać w swoim domu rodzinnym w Lwowie  

 • Tak, dobrze 

 • Aż do okupacji i również chcielibyśmy 

 • Kurylku 

 • I również chcielibyśmy żeby pan starał się, proszę po prostu mówić, 
opowiadać o swoich losach a my będziemy się starali zadawć już pytanie w ten 
sposób żeby panu nie przerywać w toku wypowiedzi i żeby mógł pan płynnie 
kontynuować swoją narrację, dobrze? 

 • Może na początku by pan swoje nazwisko podał 

 • Proszę powiedzie do kamery jak się pan nazywa, kiedy pan się urodził, 
gdzie, w jakiej rodzinie i później po prostu historię swojego życia 

 • Urodziłem się w 20 roku we Lwowie, mój ojciec był zawiadowcą 
odcinka drogowego PKP, to się nazywa po niemiecku bagmajsztad. Po ukończeniu 
gimnazjum w 38 roku po zdaniu matury wybrałem sobie, może dlatego że widziałem 
jak wykonuje się roboty budowlane, wybrałem sobie wydział inżynierii lądowej na 
Politechnice Lwowskiej. W 39 roku po wkroczeniu sowietów, ojca aresztowano w 40 
roku w marcu, a myśmy się przenieśli, ponieważ mieszkaliśmy w budynku kolejowym 
na dworcu Łyczakowskim, tu pokazuję fotografię, tam jest cała moja rodzina, 
przenieśliśmy się w miejsce, w ramach Lwowa, trochę dalej. W każdym razie ta, ten 
pomysł żebyśmy się wyprowadzili mojej matki uratował nas od wywozu. Dlaczego? 
Polityka wyzwolicieli polskich przez armię sowiecką polegała między, zmierzała do 
zniszczenia przede wszystkim infrastruktury państwa polskiego, tak zwanej drugiej 
rzeczpospolitej. Wobec tego aresztowano urzędników, nawet naczelnika poczty, gdzie 
poczta miała dwie osoby, bo on się nazywał naczalnik, to było wszystko, a myśmy 
byli pane pan. I parę tygodni potem na podstawie bardzo ścisłych list opracowanych 
przy pomocy komunistów miejscowych jeździli, przyjeżdżali o północy do tych 
mieszkań i psychologicznie z tymi karabinami, z bagnetami wymierzonymi do rodzin 
już bozbawionych ojców, bo część ludzi podała, że mąż jest w niewoli, jak podała że 
jest oficer to jeszcze było gorzej. I kazali się spakpować i wtedy te zdenerowane, 
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trzęsące się kobiety z dziećmi zapominały nawet wziąć elementarne rzeczy i od razu 
na dworzec czerniakowski, to był dworzec towarowy, przy dworcu głównym, przy 
ulicy Gródeckiej, wpakwowano do pociągów i wywożono w głąb Rosji. Ponieważ to 
był okres jeszcze dużych chłodów, pamiętajmy że 39 na 40 zima była straszliwa, jak 
zresztą 41. i 42. to były straszne zimy, no część w drodze wymarzła. Nam udało się 
przeżyć i gdyby nie atak wojsk hitlerowskich na Rosję, na sowiecki związek to nas my 
byśmy także musieli tam pojechać, nie wiem jaki był wtedy, jaka była kolejność, w 
kżadym ojciec zginął. Oczywiście ja byłem w ruchu oporu specyficznej dziedzinie 
ruchu, mianowicie pracowałem jak wynika z dokumentów, teraz historycznym, 
Muzeum Historycznym Wojska, Wojska Polskiego, pracowałem w wywiadzie, byłem 
bopem, nasza praca polegala na tem, że nasi agenci przygotowani już i za granicę bo 
to byli cichociemni, i przygotowanie oficerów, nie dużo tych było oficerów, dwójka, 
ale przekształceni i przystosowani i po prostu jeździli za armią niemiecką i nadawali 
informacje o sytuacji na terenach, sytuacji która była potrzebna ze względów 
strategicznych, ale także i nastroje i tak społeczeństwa. Pod po zawarciu porozumienia 
pomiędzy Sikorskim a Stalinem został w Moskwie utworzone, została utworzona 
ambasada, poselstwo i przy niej ataszad i ponieważ w międzyczasie zrzucono do 
Polski już małe stacje radiowe więkl. wielkości to jeszcze były nie takie jak teraz no, 
tylko wielkości teraz teczek walizeczek, od razu można już było z tych terenów 
nadawać bezpośrednio do naszego ataszatu a ten łączył się z dowództwem Żukowa i 
pierwszy po wojnie którym się staram publikacji wspomnienia Żukowa było napisane 
że on przyznał, że polski ruch, albo ruch oporu w Polsce pomagał, potem już tego nie 
znalazłem. Tak wyglądałem w 38 roku, to jest moje zdjęcie robione w kwietniu w 38 
roku przed maturą bo do świadectwa maturalnego było wymagane zdjęcie. Tak 
wyglądałem przed aresztowaniem, zdjęcie jest robione na rynku we Lwowie przy 
jednej ze studni która okalała. Tak wyglądała moja rodzina od strony lewej siostra, 
która także była ze mną w ruchu oporu, w tej grupie wywiadu, która się nzaywała 
WW72, to znaczy wywiad wojskowy. To była formacja, to była formacja stworzona 
przez i podległa II oddziałowi Komendy Głównej AK operująca na wschodzie, ale na 
całym froncie od Estonii do Ukrainy. We Lwowie u mnie w mieszkaniu był punkt 
przerzutowy wywiadu, to był zresztą największy obszar Ukrainy. Obok siostry jest 
matka, która została z nami aresztowana i zginęła w Oświęcimiu w początku stycznia 
1944 roku, tu państwo widzicie tu jestem jeszcze jako uczeń I klasy gimnazjalnej 
wtedy charakterystycznym takim myśmy musieliśmy nosić mundurki, było właśnie na 
tle zielonego tła, bo tło odpowiadało gimnazjum, pasek, ja byłem wtedy w pierwszej 
klasie, nade mną stoi mój brat, który w tymże samym gimnazjum VIII Gimnazjum im. 
Kazimierza Wielkiego zdał maturę w 31. roku po szkole podchorążych, po otrzymaniu 
stopnia podporucznika dostał się do niewoli pod Mławą i przebywał naprzód w obozie 
Libek HA, potem w Odninburg IIC, obok siedzi mój ojciec, który został aresztowany 
20, 20 marca przez NKWD i mój brat mieszkający także w Warszawie 4 lata młodszy 
ode mnie. No, nie mowiąc 

 • Czy można jeszcze na sekundę wrócić jeszcze do okresu 
międzywojennego, bo pan mieszkał w Lwowie, pan miał również przyjaciół, kolegów 
także Żydów. 

 • Właśnie do tego wracam. Mój dziadek był kamienicznikiem, miał dużą 
kamienicę przy ulicy Gródeckiej 83. Na dole w tej kamienicy o ile pamiętam mieściła 
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się duża księgarnia Hausdirera, obok był maleńki sklep z ciastkami Atłasowej i 
Czopowej, nie wiem jak tam było bo jej syn nazywał się Henio Czop, był starszy ode 
mnie parę lat, a, a córka Ewta była Atłasową. Obok był, była pralnia, ręczna pralnia 
Szynweldów, Igor był komunistą i w związku z tym że był dobrym komunistą jak 
dostał się do Związku Radzieckiego dostał jeszcze 10 lat obozu, no chyba nie dał się 
przekabacić bo zorientował się, zrobił poważny błąd, zresztą on potem pracował w 
Wolnej Europie Radio Ukraina. Na pierwszym piętrze, a, w oficynie była duża 
piekarnia także właściciel był Żydem. Na górze mieszkało część właścicieli tych 
sklepów i od dziecka na tym samym podwórku, na tym samym ganku bawiliśmy się. I 
nie tylko. Przypominam sobie taką scenę jak przychodziła czasem ta Szynweldowa, 
pani Szynweldowa, albo pani Atłasowa do mojego dziadka, który myśmy mieszkali na 
pierwszym, dziadek na drugim i mówiła proszę pana ja nie mogę, nie mam na czynsz, 
to dziadek mówi idź, będziesz, dasz wtedy kiedy będziesz miała na czynsz. Ta 
znajomość była utrzymywana także w tym czasie jak wkroczyli Niemcy. Szukając 
ojca w więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej, w tak zwanych brygitkach, w którem 
wymordowano, cofające się wojska załatwiły tych ludzi w ten sposób, że pewna część 
która zaraz, zaraz uciekła po wycofaniu się, a wracały wojska frontowe, otwierało się 
cele i rzucało się granat. Jeżeli w małej celi jest kilkadziesiąt osób to możecie sobie 
państwo wyobrazić, to, ponieważ wtedy było strasznie gorąco, przypominam sobie ten 
okropny zapach, mimo że stałem może jakie 40 kilometrów po drugiej, 40 metrów po 
drugiej stronie chodnika. Ten zapach był niemożliwy i widziałem jak przymuszeni do 
tego Żydzi wynosili na samochody te trupy. I wtedy szukałem także ojca może na 
więzieniu, w więzieniu przy ulicy Zamartynowskim tam było także więzienie 
wojskowe, ale za czasów Polski zamieniono na normalne więzienie i tam widziałem 
po raz pierwszy, bo wtedy tylko słyszałem - pogrom. To było straszne. Ale zażyłość 
do starych lokatorów pozostała i tak długo, a to jeszcze trwało gdzieś do 42 roku jak 
zaczęli Żydów wysiedlać z tych mieszkań i lokować w gettcie przy ulicy Janowskiej. 

 • Pan widział pogrom? 

 • Widziałem pogrom 

 • Ale co to znaczy, jak pan widział? 

 • Proszę? 

 • Co to znaczy w ogóle? Czy pan mógł opisać 

 • Ja mogę powiedzieć, ja kiedyś czytałem jakie były pogromy i dopiero 
to sobie wtedy mogłem wyobrazić jak ta rozpasana tłuszcza, tłuszcza 

 • Ukraińcy? 

 • Pewnej narodowości która nienawidziła nas, wyprowadziła z 
mieszkania rozebranego Żyda Jenkupała i za nim wybiegła także rozebrana do naga 
żona i kopali. To trudno sobie wyobrazić, widziałem jak w potwornym strachu 
uciekała goniona przez kilkunastu wyrostków młoda kobieta, nie wiem czy jej się 
udało zbiec, ale mnie się wydaje że udało się bo to było w pobliżu tak zwanego rynku 
we Lwowie to się nazywało krakidałe i gdzieś między tymi budkami może się ukryła. 
Wracając do zażyłości moja matka odwiedzając kamienicę przy ulicy Gródeckiej 
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starała się odwiedz, zawsze coś przynieść tym ludziom, szczególnie pamięta to pani, 
córka pani Atłasowej Ewta o czem ja nie wiedziałem. A dowiedziałem się 
przypadkowo w Krakowie po powrocie, gdzie odprowadzając przyjaciółkę mojej 
pierwszej żony, ta przyjaciółka mówi jak wróciła z Zakopanego a ta pani jechała Ewta 
z mężem, nazywała się wtedy już Wilińska, powiedziała czy to był Bolek Kiwała?  
Tak. Oj jak oni nam pomagali. Ale to już wytworzyło w moim środowisku. Niestety ja 
może, może mnie nazywają filo ... jestem, ja jestem jak to Żydzi mówią amenż - 
człowiek. Zresztą udowodniłem to w Oświęcimiu i z tego tytułu po wojnie od 1963 
roku zaczął mnie zapraszać do Paryża adwokat Onyszkiewicz, który miał przybrane 
nazwisko, we Lwowie nazywał Margulies. 

 • My dojdziemy do Oświęcima jeszcze 

 • Proszę? 

 • My dojdziemy do Oświęcimia, dotrzemy do Oświęcimia później. Czy 
pan może pamięta coś tego okresu kiedy było getto we Lwowie z własnych takich 

 • Pamiętam z tego względu, że jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem. 
Ja byłem uczony przez rodziców gry na fortepianie od siódmego do czternastego roku 
życia, potem mnie się podobał akordeon, a ponieważ denerwowały mnie te, a wtedy 
była moda na tą nowoczesną muzykę, rzuciłem tamto i powiedziałem rodzicom, mnie 
zabijcie ja się dalej nie będę uczyć, ale zacząłem grać na akordeonie. Tak że mając lat 
18 już miałem mały taki zespół, który grał na wieczorkach z soboty na niedzielę, w 
XIV Pułku Ułanów Jazłowieckich na Łuczakowie w kasynie podoficerskim, natomiast 
w niedzielę jak przypominam sobie ten plutonowy, który się ze mną zaprzyjaźnił, 
podoficer mówi, Bolek czy ty jutro grasz w fifeoklok, to zawsze będę pamiętać. I to 
jak wkroczyli Rosjanie byłem jedynym gojem, który grał katolikiem w orkiestrze 
żydowskich, sześciu nas grało. Zapisało się. Zapisano mni do profspiłki kafedan sex 
muzykantion 

 • Kto jeszcze grał? 

 • Proszę? 

 • Kto grał jeszcze z panem tych sześciu 

 • To mnie bardzo pomogło bo jak ojca aresztowano ktoś musiał zarabiać, 
matka pewnego dnia z płaczem powiedziała sprzedałam obrączkę i ostatnie pantofle i 
mną i mnie to wstrząsnęło, ja ciągle byłem przyzwyczajony, że jakoś te pieniądze 
będą. I to mnie bardzo pomogło. Mój kapelmistrz, jeszcze w niektórych dniach 
zwykle z piątku na sobotę z soboty na niedzielę brał mnie do takiej restauracji 
furmańskich żydowskich za Teatrem Wielkim i tam, on miał kapitalny słuch, ja 
podobno niezły, ale od niego się nauczyłem. Grał tylko żydowskie rzeczy, kolmidry, 
wszystko co kto płacił. Poza tem grywałem na weselach także, na których no 
przynajmniej mogłem się najeść, ja chodziłem cały czas głodny i ja mam do dzisiej 
ten kompleks, do dzisiej mam ten kompleks, to stworzył także i przez jakiś czas 
kryminał i obóz, pierwszy okres, potem już nie potrzebowałem bo przy sortowaniu 
rzeczy po zagazowanych przy otwieraniu tych walizek przywożonych z krematorium 
to tam było nie wyobrażacie sobie, co, co może wziąć człowiek, któremu się 
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zapowiada, że wy jedziecie pracować na wschód, każdy może wziąć 50 kilogramow, o 
czym mówić co się brało. Brało się najlepsze rzeczy tak, brało się biżuterię, brało się 
pieniądze no i niektórzy, lekarze brali, bo znajdowałem te torby takie lekarskie wtedy 
charakterystyczne torby lekarskie z lekarstwami, były tam i paszporty kolumbijskie, 
meksykańskie, zwłaszcza z transportu, który przyjechał z Teresiensztadt i został 
częściowo ci tak zwani nie nadające się do pracy arbaitunfe byli kierowani, nie zdając 
sobie sprawy, jedni na lewo, jedni na prawo, bo zależało to od uznania Mengelego i 
pana oberszturfirera Fil pochodzącego z  Wupertalu 

 • Wróćmy do Lwowa, do tego okresu 

 • Ale wracając do Lwowa. I równocześnie za czasów niemieckich ja 
dalej kontynuowałem studia, bo Rosjanie nie zmienili, aresztowano tylko dwóch 
profesorów, nie zmienili, nazwali tylko ruski politechniczny instytut, ja byłem na 
oddziale sochochotnaja wodnaja inżynieria. Czyli inżynieria lądowo-wodana 

 • Nie było 

 • I. 

 • Nie było takiej sytuacji iż starano się polską kadrę profesorską usunąć z 
uczelni czy polskich studentów? 

 • Więc trzeba powiedzieć że nie usunięto polskich studentów z 
wyjątkiem niektórych, którzy zostali we Lwowie a należeli do środowisk 
narodowców. Tych którzy kompromitowali tym biciem Żydów i przypominam sobie 
taką historię jak jeden z urażonych studentów, nie wiem ja nie wymienię tego 
nazwiska, znałem go osobiście bo chodził do tego gimnazjum z moim bratem właśnie, 
starszym. Jego ojciec był znanym geodetą, napisał do Bartla, który się przeciwstawił 
temu 

 • Do Bartla? 

 • Tak, do profesora ja zdawałem jeszcze egzamin u profesora Bartla 
proszę pana, miałem tezn zaszczyt. Jak to się mówi .......... i tak. I on mu podpisując 
się podporucznik rezerwy taki, to on mu odpisał, że on nie przyjmuje i wyzwał go na 
pojedynek. On mówi z niższą rangą oficerów się nie pojedynkuje, napisał profesor 
doktor Bartl pułkownik wojsk polskich. O to jest taki ten element. Ale zaraz w tydzień 
po wejściu Niemców zaczęły się już zaczęło się już masowe mordowanie części 
Żydów. Wyrzucano z mieszkań do których się wprowadzali licząc na to, że to 
przecież a była piątą kolumną UPA tak, nie ma co ukrywać to, od razu zajmowali te 
mieszkania. I w tym czasie w pierwszym, po pierwszym tygodniu do tych grup także 
dołączyli masę młodzieży polskiej, polskich z tego względu że Rosjanie, cofający się 
Rosjanie bo ta część ze Lwowa uciekła, natomiast cofający się od Przemyśla Rosjanie 
do których strzelano, strzelała piąta kolumna UPA, czy ukraińska, została, została 
także zdziesiątkowana przez te cofające się wojska i to była zemsta na tych i 
załatwiono przy tym swój problem, zaczęto, zaczęto nie bo za czasów sowieckich 
zaczęto już politykę etniczną. Bo naprzód z terenów zajętych wywozili osadników, 
którym, których z nadziału Piłsudskiego otrzymali na Wołyniu na wschodzie tereny i 
z niektórych ośrodków, zresztą o tym doskonale pisze pan profesor Węgierski w swej 
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książce Lwów pod okupacją sowiecką 42, 39/41, świetnie tam to przedstawia, zresztą 
ja go trochę uzupełniam wieloma rzeczami bo nie musiał o wszystkim wiedzieć, ale 
świetnie to jest przedstawione. Według niego wtedy wywieziono milion pięćset, 
około, prawie milion pięćset tysięcy to nie wywieziono, to porwano. I tutaj pewna 
analogia proszę pana. Ja, jak zaczęto część ludzi z mieszkań jak się trochę 
ustabilizowały te parę tygodni, do obozów, do obozu janowskiego to przynajmniej 
tym ludziom mówiono, że jutro przyjedzie proszę się przygotować, bo Niemcy lubili 
porządek. Podczas gdy jak ja to skonfrontuję z tymi wywózkami nocnymi z 
przeproszeniem to było coś, coś okropnego. W stosunku do przynajmniej zapowiedzi, 
że  pozwolili przynajmniej gdzieś się ukryć, załatwić papiery. Zresztą załatwiłem dla 
mamy, mama załatwiała dalej dla wielu ludzi, tak zwane aryjskie papiery. Miałem 
dostęp bo miałem różne pieczęcie, wzory świadectw chrztu, bo tam część ludzi 
sprzedawała swoje dokumenty, na przykład moje dokumenty które chciałem za 
czasów niemieckich, bo za czasów niemiecki Niemcy  otworzyli techniszefachkurse 
na które chodziłem bo to była kontynuacja studiów politechnicznych i pewnego dnia 
chciałem odebrać mwoje świadectwo maturalne i zwróciłem się pisemnie oczywiście 
do dziekana, do dyrektora wtedy bo to wszystko szło do dyrektora studiów i 
powiedziano mnie, że nie wydają, nie wydadzą, okazuje się jak się dowiedziałem od 
tych woźnych ... że oni  po prostu handlowali tymi dokumentami i mam taki 
klasyczny dowód sąsiada który mieszkał nad, myśmy na parterze jak nas aresztowali 
on mieszkał na trzecim piętrze, jego dokumenty, na jego dokumenty jego przyjaciel, 
który u niego ukrywał się, potem po wojnie posługiwał się nimi i pewnego dnia on 
zupełnie przypadkowo, będąc w Szczecinie słyszy że wymieniane jego nazwisko, 
podbiega, mówi  to ja jestem Gierefa, cicho, nic nie mów, ale ten człowiek wkrótce 
wyjechał do Izraela. Pozornie wylądował w Niemczech i chyba do dzisiej żyje jest 
znanym weterynarzem w pewnym mieście. W każdym razie gdyby moja matka żyła to 
by się zamieniło w drzewko, a tak zamieniono ją w popiół. Po, pracując po pewnym, 
po paru miesiącach pracy przeniesiono mnie do komanda zauna, która się mieściła na 
odcinku BIIG, to jest ten odcinek o, 

 • Przepraszam pana bardzo ale czy mógłby pan dotrzeć jakoś do swojego 
pobytu w Oświęcimiu. Proszę powiedzieć w jaki sposób w jakich okolicznościach 
został pan aresztowany 

 • No więc zostałem aresztowany, aresztowano grupę ludzi na Ukrainie 
na naszych, na naszych placówkach i jak potem czy czytałem przetłumaczone przez 
władze polskie dokumentów bundes archiw Coblenc pt. Ostrowski Falw Polnysze 
Englysze .........  Ukrainy podpisane chyba przez marszałka chyba Mondsztaina 
zawiadamiające bo ten meldunek był kierowany do rajs.............. z podpisem zycher 
ajc zinc abchwera, Kraków, Lemberg, Warszawa. Te dokumenty są w posiadaniu pana 
profesora Nazarewicza historyka to jest dosyć duży i tam można wyczytać, że przy 
ulicy Łyczakowska of sztrase 24 angeblisze przypuszczalna punkt przerzutowy 
wywiadu, to właśnie było przyczyną. Przeszedłem straszne śledztwo 

 • Ale to było w którym roku pan pamięta?  

 • Proszę? 

 • 42 rok? 
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 • Już proszę 

 • W wyniku aresztowania siatki wywiadu na Ukrainie z szefem tej siatki 
majorem Ostrowskim, stąd też nazwa Ostrowski Fall, kryptonim tej wpadki o czym 
wspominałem mówiąc o dokumentach bundes rachitz, coblenc, w domu mam numery 
te. Zaczęto aresztować również dokonano aresztowania we Lwowie. Po analizie, ja 
dopiero po wojnie czytałem, zastosowano do niektórych naszych pracowników w 
więzieniu w Kijowie przesłuchiwała Abhwera bo tam są właśnie spisane te ten, 
zastosowano było zalecenie w stosunku do nich zondenbehandung czyli tortury. Bo 
jest zondenakcjon to jest to masowe mordowanie, zresztą zondenbehandung to jest to 
to jest pogłębiona forma przesłuchań. Zresztą to cechowalo, nic dziwnego, bo kto by 
się przyznał, to było ambicją, ja sobie zdaję sprawę, że gdybym się przyznał do czegoś 
i dał, rzucił nazwiska, bo jak się powie A to się może mówić B, to ja bym się powiesił. 
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Takie jest moje stanowisko. Zostaliśmy, matka, siostra, brat i ja aresztowani w 
czerwcu 1942 roku. Po sześciomiesięcznym pobycie w więzieniach gestapo przy 
przesłuchaniach dużym transportem około dziewięciuset, ponad dziewięćset osób z tej 
samej rampy z której wywożono, NKWD wywoziło Polaków do Kazachstanu, w tej 
samej rampy wywieziono nas do Oświęcimia. Jechaliśmy 3 dni. 

 • Wagony towarowe 

 • Proszę? 

 • Wagony towarowe 

 • Oczywiście, w wagonach towarowych, dlaczego jechaliśmy bo w 
jednym z wagonów udało się więźniom, którym się udało w ogóle coś przewieźć bo 
zaznaczam, że przy już pakowaniu nas na samochody z więzienia łąckiego na dworzec 
odbierano wszystko. I tutej jedno zaskoczenie, podczas pobytu w więzieniu. Jeden z 
moich, ja byłem harcerzem, aktywnym harcerzem, okazał o nazwisku Kaliński, ojciec 
nieposzlakowana osoba, naczelnik poczty w Przemyślanach, który przechował 
dziecko pewnych państwa i ta przechowana osoba mieszka w Nowym Jorku, okazał 
się, zasłona, on nie krył się. Ja w czasie okupacji dorabiając, chodząc na te 
techniszefachkursen dorabiając grywałem w tak zwanej szkole tańca. Ta szkoła tańca 
to był zkamuflowany dansing, bo za czasów niemieckich dansingi były zabronione, 
nie wolno było tańczyć. Ale to była bardzo wygodna rzecz dla gestapo, władz 
niemieckich, którzy przychodzili tam w cywilu i właśnie to już było po mojej ucieczce 
do Krakowa, ale w Krakowie ponieważ wtedy były duże aresztowania, przeniesiono 
mnie, dostałem polecenie udać się do Kocmyrzowa i tam mnie zaopiekuje się pani 
która przyjdzie w bereciku z córką i zabrano mnie, mieszkałem w jednej wsi pod 
Kosmerzowem. Nazywała się ta wieś Pietrzejowice Zielono. Potem mieszkałem 
ukrywałem się w Glebcu. Pewnego dnia dostałem od siostry list, że to co my robimy 
uważają za tchórzostwo więc wróciłem. I grałem, dalej grałem w tej szkole tańca 
Niemczynowskiego, naprzód Wieczystego, tam było parę szkół tańca. I tam 
zainteresował się mną człowiek, który chodził w oficerkach w tych bryczesach 
polskich takich typowych, tylko tu koszula, normalna marynarka, tylko koszula była 
brunatna, mówiący świetnie po polsku, ryżawy, okazało się że to był pracownik 
gestapo, który mnie zaproponował, że on ma akordeon, żebym ja go uczył grać na 
akordeonie. To było dla niego o tyle wygodne, że on powiedział, że ja będę wpadać do 
ciebie. Ja mówię, że ja jestem w studiach, no to jak ciebie nie zastanę no to przyjdę 
kiedy indziej. Potem już jak mnie okazał się że on jest z gestapo, a pomógł dzięki 
temu synowi tych państwa którzy mieszkali nad nami na trzecim piętrze, my na 
pierwszym, na parterze, nie na tylko na parterze. Bo go wzięto do obozu janowskiego, 
wyciągnął go bo przy obozie przy gettcie w janowskim obozie było tak, że obóz 
pracy, z którego wysyłano znowu do Niemiec. I wtedy, i zaproponował mnie jak 
uczyłem go, żebym do niego już przychodził, to już dla mnie, praca dla mnie jako 
pracownika już był silecncją, silencją, uwaga. No ale to nic nie pomogło po jakimś 
czasie także zostałem aresztowany z całą rodziną. To zgarnęli już 160 parę osób z tej 
wpadki i Kijów,  

 • I nikogo podejrzewał pan o to 
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 • Dniepropietrowsk 

 • Wszyszcy byli podejrzani o szpiegostwo z tych aresztowanych? Czy 
wszyscy byli podejrzani o szpiegostwo? 

 • Tak jest, e, przecież aresztowano także za na skutek uzasadnienia 
dojczgladesing, wrogo ustostosowany do niemieckości, to znaczyło, to trzeba było 
uzasadniać. Pamiętajcie, że nie było wtedy na terenach okupowanych, nie było sądów, 
wyroki wydawała grupa trzech gestapowców tak jak NKWD w Rosji, wzięli, po 
prostu znaczy była wtedy współpraca między NKWD a gestapo. Przypominam sobie, 
grałem w kawiarni za czasów sowieckich, 

 • Przepraszam bardzo 

 • Za czasów sowieckich grałem w kawiarni, restauracji Grand Hotel we 
Lwowie, olbrzymi hotel, jak oficerowie niemieccy z tymi swoimi czapeczkami, 
sowieckimi przy stole bawili się. To nie jest tajemnicą. 

 • Pan powiedział, że pan został aresztowany w czerwcu 42 roku 

 • Zostałem aresztowany w czerwcu 

 • I po pół roku, to znaczy w grudniu 42 roku 

 • Zostałem w czerwcu aresztowany a z początkiem października wysłany 
do Oświęcimia. 

 • Kto był w tym wagonie z panem, pan pamięta 

 • Proszę? 

 • Kto był w wagonie? 

 • Tam byli ze mną, ze mną w celi siedziało parę osób, które możliwe że 
są pochodzenia aryjskiego. Ja, ja mam tak o czym mówić  ......, ale gros to byli, gros, 
przeważająca część to byli Polacy, było również paru Ukrainców, członków rządu 
Bandery. Ja nie wiem czy panowie wiecie że Bandera liczył się jak w 1941 roku 
wkroczyli Niemcy do Galicji wschodniej, że dostaną państwo. Wtedy tych panów 
ściągnięto chyba i w Przemyślu cały ten rząd aresztowano ale resztki jeszcze aresz, 
wykonywano resztek aresztowania już podczas okupacji, niezależnie od tego, że na 
terenie Lwowa, bo ta okupacja dziwnie wyglądała bo na terenach do Sanu tak była 
policja granatowa a tu była milicja ukraińska, która strzelała potem, wystrzelała 
bardzo dużo Polakow, mojego kolegę z gimnazjum. I ciekawą rzecz powiem wam, jak 
wróciłem z Oświęcimia pojechałem do siostry do mojej ciotki, najstarszej siostry 
mojej matki, oni mieszkali wtedy w Łańcucie, w Głuchowie koło Łańcuta, to ona 
mówi Bolciu ciebie by zastrzelili tak jak innych, po prostu oni aresztowali, niby 
prowadzili na komisariat, strzelali z tyłu i zabierali dokumenty i tymi dokumentami le-
gi-ty-mo-wali się już po ukonczeniu wojny na zachodzie. 

 • A proszę powiedzieć tak, pana wysłano w październiku do Oświęcimia, 
czy pan wtedy wiedział że pan jest skierowany do Oświęcimia? 
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 • Ja nie wiedziałem, nie wiedzialem, ale to był jeden, to był główny 
kierunek, to był główny kierunek Oświęcim, to wszyscy wiedzieli co to jest 
Oświęcim, tam już wszystko wiedziano co się tam robi, co się tam wyprawia. 

 • A wspomniał pan o tym że jechał pan w jednym transporcie z 
członkami rządu ukrainskiego 

 • Nie jechałem, tylko tam byli i ze mną siedzieli 

 • Jak ich traktowano owych Ukrainców 

 • Oni byli normalnymi na celi normalnymi więźniami 

 • Nie byli jakoś 

 • Na celi byli normalnymi więźniami i w Oświęcimiu byli normalnymi 
więźniami w moim komandzie efefenkamer było paru członków rządu 

 • Czy oni byli w specjalny sposób jakiś traktowani, w jakiś sposób 
urzywilejowani? 

 • Nie, nie. Tym nie mniej jak się okazało pewnego dnia to pokazuję 
właśnie, do czego prowadzi zacietrzewienie, nienawiść a więc atlachjo. Pewnego dnia 
już jak ja byłem w komandzie efefenkamer to będzie przeskok bo w zasadzie 
powinno, powinnem podać analogicznie, przyjechałem do obozu, wysadzili nas nie na 
tej rampie tej, tylko jeszcze nie było, bo ta rampa była budowana 

 • Ta wewnątrz obozu tak? 

 • Ta rampa była budowana, wysadzili nas na rampie przy dworcu tym 
towarowym w Auschwitz, to był duży dworzec i pamiętam taki moment a 
pamiętałem, znam język, to pytali się kto jest chory, albo źle się czuje to może wsiąść 
na samochód, i jak ja krzyknąłem mama, to dostałem z tyłu lagą, już nic nie 
powiedziałem, to było szczęście bo gdyby wsiadła w samochód, uważa że jak jest 
chora to może by nie poszła do tego obozu tylko gdzie indziej by pojechała 

 • Proszę to opisać jeśli pan to zapamiętał bo to jest rzecz bardzo ważna 
jak konkretnie wyglądała sprawa przyjęcia takiego transportu do obozu to znaczy kto 
tam był wtedy obecny na rampie, czy pamięta pan właśnie słowa wypowiedziane 

 • Na rampie w zasadzie byli tylko esesmani, zapędzono nas na obóz 

 • I kto kierował tą akcją 

 • To oczywiście było kierownictwo lagerfirera tak, ale głównie 
raportfirer, wtedy był raportfirerem niejaki Szylingier, obereszarfirer Szylingier, ktory 
jak pan pamięta  z historii został zastrzelony przed krematorium przez jedną kobietę z 
transportu żydowskiego, bo kazali przez swojego narzeczonego czy męża, bo kazali 
się jej rozebrać przed esesmanem i on wyrwał, rzucił się na niego i przy tym został 
zastrzelony, to było bardzo niebezpieczny ten Szylingier. Więc sprowadzono nas na 
obóz wtedy jeszcze nie było tej rampy, wtedy była prymitywna zauna na końcówce 
obozu, który się nazywał frauenlager i tam pokropiono nas zimną wodą i do, i od razu 
na kwa-ran-tan-nę, na której było przyjęcie. Przyjęcie polegało na tym, że każdy z nas 
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dostawał tutej do zębów numerek, który był ustawiany przy transportliście przesyłanej 
przez gestapo i trafiłem na bardzo dobrego, na bardzo dobrego katiarżnika, że się tak 
wyrażę i bardzo wyraźnie zrobił, niektóre te tatuaże są okropne. No ten mój przyjaciel 
o którym wspomnę ten w Paryżu miał okropne takie rozciągnięte ten, ludzie byli 
zdenerwowani, i tam tylko podawano, tam tylko podawano numer i następnym 
stanowiskiem była recetenkamer, to się jeszcze działo nie w recentenkamer 
przepraszam, tylko na łaźnie, łaźnie w tej tak zwanej kąpieli. I tam oddawano na  .... 
personal karte taki ile ma par butów, koszul, formalnie było to zapisywane, to było 
formalnie zapisywane z tego względu że od czasu do czasu niektórych więźniów z 
powrotem zwalniano, z powrotem zwalniano, my nie orientowaliśmy się w jakich 
celach je zwalniano, szli na wolność, zazdrościli im, wszyscy im zazdrościli. Po 
kwarantannie które pozwolili żeby włosy im odrosły bo tylko można było mieć pół 
centymetra dłużej to już bicie, 25 albo sport, ja zresztą lubiłem taki sport, jeszcze żyje 
współuczestnik mojego sportu, ktory był w moim komandzie, nazywa się Zygmunt 
Sikora, oni przechowywali, właśnie u Zygmunta Sikory przy ulicy Staszica 10 w 
Kielcach, przechowywali część Żydów która ukryła się. Tak, i on nawet zeznawał w 
telewizji ja widziałem taki fragment tak, tak. I ciekawa rzecz, co robią znajomości, 
przy spisywaniu moich personalnych danych do tej karty, której fotografię pan 
widział, ten spisujący więzień, to więźniowe byli, on mówi co, jesteś ze Lwowa, ja 
mówię tak. Skąd? Z Łyczakowa. A znasz takiego, ja mówię jak to, to mój kolega z 
gimnazjum starszy o rok. Okazało się że to był jego szwagier ten pan. Nauczyciel, 
Romanowski się nazywał jak pamiętam. To on mówi czekaj ty dostałeś drewaniaki ja 
ci przyniosę buty, który masz numer, przyniósł mnie buty, przyniósł mnie skarpetki, 
to już była duża pomoc, ale przyniósł mi już na kwarantannę. 

 • I co pan zrobił na kwarantannie? 

 • Więc teraz ciekawa rzecz. Wchodzę na kwarantannę, jestem nauczony 
przecież pamiętajmy, może panowie nie wiecie, że myśmy mieli przed wojną 
przygotowanie wojskowe, ruscy to nazywali i było to na politechnice ....... wojenna.  
Było zdobywanie odznaki państwowej sportowej żeby rozwijać kondycję fizyczną i 
przy wchodzeniu na kwarantannę gdzie wszedłem robią tak a to trzeba było, nie wolno 
było tak, a spodnie które się dostawało, te pasiaki nie miały kieszeń, w spodniach nie 
było kieszeń, dostałem pałką w głowę, ale wchodząc zauważyłem człowieka z którym 
ja się ukrywałem przez jakiś czas jak byłem właśnie w tej miejscowości pod 
Krakowem. I ten człowiek, synem tego człowieka jest właśnie,  synem tego człowieka 
jest ten pan, który zrobił sobie ze mną zdjęcie, on reprezentuje holokaust w 
Frankfurcie w RFN, mieszka w Zajcuten. 

 • A jak się nazywa? 

 • On się nazywa Jan doktór Janusz Bodek 

 • A, ojciec Andrzeja Bodka 

 • I on teraz może parę miesięcy temu przyjechał do mnie, bo miał 
drugiego Józek, jego ojciec miał jeszcze Andrzeja i przyjeżdża do mnie, ja go 
zaopatrzyłem w dosyć dużą literaturę bo moja osoba jest zmieniana w wielu książkach 
między innymi w bardzo ciekawa tylko niestety, moja żona mając zamiłowanie do 
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porządków wyrzuciła książeczkę niepozorną, no ale 120 parę stron, pod tytułem 
Belzenankabaret, autor tej książki nazywa się Deryk Cinkton. Ta książka została 
wydana dukłort, .......... Londyn 46 rok. I on mnie przysłał tą książkę i ta książka na 
końcu pokazuje szereg zdjęć między innymi zdjęcie teatru, bo pamiętajmy że obóz 
Bergenbelzen jako ten obóz koncentracyjny został spalony z uwagi na tyfus 

 • Ale my z pewnością dojdziemy do Bergenbelzen, ale chciałbym  żeby 
pan nam powiedział o tyn spotkaniu z panem Bodkiem  

 • Właśnie 

 • Żydem 

 • Tak. I nagle widzę stoi przy esesmanach w pasiaku, a ja ze strachu 
zapomniałem i może z tego uszłomienia nawet zapomniałem egoizmu. Wprowadzają 
nas a przyjechało kilkaset osób i o tem mówi doktor Wolke już nieżyjący, ale mówił o 
tem na procesie w Frankfurcie, był taki proces w 1900 chyba 

 • W połowie lat szećdziesiątych 

 • Ten duży proces, i on mówi, opowiada że jak przyjechał transport ze 
Lwowa ponad 900 osób, w tą noc na kwarantannie zabito 13 osób. 

 • Z waszego transportu? 

 • Z tego transportu 

 • Kto to zrobił? 

 • To robili już tylko więźniowie. 

 • ....  W Krakowie 

 • To robili tylko więźniowie. Głównym autorem chyba był Lagebelestet, 
lub Tym taki mały o uszach, takich uszach. Dlaczego tak się stało? Przy wchodzeniu 
do obozu wyliczyli że weszło tam 916 na przykład, przy ustawieniu nas zabrakło 
jednego. Okazuje się, że ten człowiek schował się na sąsiednim bloku. Nie wiem 
strach, strach, nie ma nic gorszego jak strach. I to jest pierwsza rzecz nie wolno się 
dać zastraszyć wewnętrznie nawet. I go odnaleziono dopiero nazajutrz, natomiast 
liczono wywołując, nas ustawili w dziesiątkę, ja  ustałem, ja stanąłem sobie w 
przedostatnim rzędzie od tyłu, tak że gdyby bili z przodu albo z tyłu to już tak nie bili 
jak z przodu i wywoływali według numerów. To ja powiedziałem bratu, on ma numer 
większy o jeden, brat  770 jak po mnie to ty biegnij, jawol i biegnij i posadził nas od 
razu na blok VII jak dzisiej pamiętam, no wtedy położono nas ten obóz był jeszcze w 
budowie, położono nas w tych buksach na deskach nieheblowanych i jeszcze wtedy 
nie było już nawet sienników, koc na dwie osoby. I to była koszmarna noc. Więc 
zabijano, bito po prostu takiego człowieka i robiono eksperymenty, rzucano na 
przykład papierosa do tej strefy do której mu się już nie wolno było zbliżać bo był 
drucik taki normalny przed drutami z napięciem, żeby on podniósł, a esesman z góry 
był ten umówiony który rzucał był umówiony z esesmanem za każde zabicie bo tak 
się nazywało influkt, został zastrzelony przy usiłowaniu ucieczki - dostawało się trzy 
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dni. To także się liczyło, a w tej gawiedzi na tych zwyżkach to było grupa głównie 
volksdojcz różnych narodowści: Węgier, rumuńskich i byli także Ukraincy. 

 • Proszę pana a czy w takim transporcie z Lwowa w październiku byli 
również Żydzi? 

 • Proszę? 

 • Byli też Żydzi w tym transporcie którzy przyjechali z panem? 

 • Z tego mojego transportu? 

 • Tak. 

 • No zabito z tego mojego transportu 

 • Nie, ale czy byli Żydzi też? 

 • Z kim? 

 • Żydzi byli w tym transporcie? 

 • Nie, nie. To mogli być domniemani. Oni nie potrzebowali przecież, oni 
mieli kopalnię lesienicką pod Lwowem na którym dokonywano masowych mordów i 
o tem pisał potem Wielicki. Palił te, te , i komu się udało uciec i o tem, o szczegółach 
tego, tej historii napisał 

 • Ja rozumiem, że po takim pobycie na kwarantannie i to było ile? 

 • Więcej 

 • Trzy dni pan mówi 

 • Proszę? 

 • Jak długo pan był na kwarantannie? 

 • Trzy tygodnie. 

 • Trzy tygodnie. 

 • Trzy tygodnie i chwileczkę, i teraz chcę nawiązać właśnie, wypędzają 
nas rano po tej strasznej nocy .......... i podbiega do mnie ten ojciec tego 

 • Bodek 

 • Podbiega i mnie wyciąga, ja mówię, nie, i wtedy ja sobie przy Józek, 
on mnie wyciąga za rękę a za nim idzie ten afentip afen,  ten właśnie lager, afenjup, ja 
mówię co on chce żeby mnie zabić, on ciebie nie zabije. Okazuje się, że Józek znający 
język i pochodzący, on się nazywał jego ojciec Jakub jego nazwisko było Jakub z 
Bielska, znał świetnie język niemiecki, był już, a z Józkiem się spotkałem w tej wsi 
Zielono i po paru, po dwóch miesiącach jak przygrywałem na akordeonie bo tak 
tęskniłem do domu mnie bardzo pomagał ktoś kiedyś wychylił się zza stodoły i zaczął 
ze mną rozmawiać i zaczął mi opowiadać o swoich kłopotach. Ja nie chciałem, ja 
chciałem jak najnmniej wiedzieć ja miałem ze sobą kłopot. I pewnego, on był w moim 
roku, on był także dwudziesty rocznik był, młody chłopak tak samo jak ja, chciał jeść, 
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był głodny, to ja go tam, jeszcze tam ta pani która opiekowała się mną zresztą 
dostawała według autorki tej książki, którą wam pokazywałem, to jakiś był pieniądz, 
jak się zarabiało 300 złotych w tym czasie i on mnie mówi, a ta pani słyszy, jem 
kiedyś mnie placki kartoflane na tem oleju rzepakowym tak, i  mówi, ta pani jak 
usłyszała, a on powiedział słuchaj ja ciebie i tego podchorążego załatwię. Ona 
zniknęła siadła na rower, po godzinie jedzie furmanka, rower na furmance, ona mówi 
pakuj się a ty uciekaj. 

 • No ale pan go spotyka w Birkenau tak? 

 • I od tego momentu przerwa i spotykam  Bodka w Brzezince i on jest 
kalifatktorem, który na blok w tej sztubie przed każdym polem do takiego, tej w 
Oświęcimiu była blokkierysztuba. Szef, komendantem kwarantanny był oberszarfirer 
Kulpanek, zawodowy podoficer wojsk polskich świetnie znający mnie, powiedział 
Kulpanek mówi po polsku nie możesz się odzywać ale reszta mowili po niemiecku i 
on czyścił im buty bo przecież błoto było, glina była, myśmy chodzili w glinie i 
nazajutrz on mnie przyniósł Bodek, który mieszkał chyba na bloku 11, miał oddzielną 
taką sztubę jako ten kalifaktor przy esesmanach tak, przyniósł mnie taką michę, nie 
wiem czy utrzymały się może w muzeum nie chcę, były pierwszy raz, pierwsze to 
były takie miski z porcelitu takie białe, och, przyniósł mnie pół michy cebulki 
smażonej cha, cha, na smalcu. Ja sobie, i dwie kromeczki chleba, dał mnie pół 
bochenka chleba, ja zjadłem sobie i potem już lepiej nie mówić co były, to były 
bardzo przykre rzeczy bo doprowadziły potem do dyzenterii bo miałem cały czas, 
lepiej o tym nie mówić. Ale wyleczyłem się z dyzenterii znajdując przy sortowaniu 
rzeczy w torbie lekarskiej węgiel i do dzisiej radzę wam jeżeli macie jakieś zaburzenia 
w zależności od wagi, ja biorę od razu rano 8, w południe 6, wieczorem 4. 

 • Ale pan, po tym pobycie na kwarantannie trzytygodniowym dostał 
skierowanie do komanda? 

 • Z kawrantanny? Po kwarantannie szło się na stamapszmid D, to jest to 
pole między obozem węgierskim, gdzie jest taka dróżka, tamtędy właśnie prowadzono 
część ludzi z rampy do krematorium 5. Do krematorium 4 prowadzono także z tej 
strony albo wzdłuż od krematorium 3 taką drogą tam jest chyba do dzisiej ten stoi taki 
zbiornik z cegły, tam miało być zraszacz, bo na końcu obozu było tak zwana 
oczyszczalnia krel, no kleralage tak. Zresztą ja na te teamty mówiłem bardzo 
szczegółowo na procesie w Lineburgu bo mnie podchwytliwe pytanie dano i rzucono 
mnie na ekran na kalce ale przewróconą, to według mnie ja się a co to jest, co to jest, 
ale pochwili powiedziałem zaraz, zaraz ja sobie, to ja mówię do tego, który pracował 
przy rzutniku, proszę odwrócić to, on nic, ja krzyknąłem do niego, to sędzia mówi 
proszę odwrócić , ja powiedziałem. Potem mnie łapano jeszcze na jedną rzecz, 
dlaczego, bo niestety ludzie przyjeżdżali opowiadali bombe, ale w krzyżowym ogniu 
pytań nie orientowali się i dlatego tam pojechałem, a byłbym nie pojechał tylko 
pojechał jeden człowiek stąd z Warszawy, ja nie będę wymieniać nazwiska, który 
powiedział że te dane szczegółowe ma komandoszrajber taki a taki, mieszkający. I jak 
wrócił stamtąd, no ale opłacało się bo diety były itd. Wrócił zadzwonił do mnie mówi 
proszę panie kolego, ja byłem ale ja nie pamiętam tych szczegółów i pozwoliłem sobie 
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podać pana nazwisko i ta sędzina mnie porosiła czy ja mogę z nią jechać i pojechałem 
z nią na ten proces do Lineburga. To był proces Wilhelma Tela z Oświęcimia 
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 •  Mogę tylko powiedzieć jeden incydent, mianowicie jak mnie Józek 
wyciągnął i ten Tym do mnie mówi ja się pytałem co to za muzycy, ja powiedziałem, 
udawałem że jestem bidny, nie rozumiem, że ja nie słyszałem, i ja mówię Józek on 
mnie zabije, gówno ci zrobi on powiedział, niech pan tego nie nagrywa. I dał mnie ja 
idę na blok, a ja stałem przy bloku 7, blok drugi tam gdzie mieszkał ten, tak na 
piersiach trenuje palcówkę, nie wiem może mnie zesztywniały, przychodzę na blok on 
mnie daje taki maleńki akordeonik, przymierzyłem go sobie a ja miałem akordeon na 
120 basów przecież, przymierzyłem widzę gram. Nie mam się czego obawiać i to 
mnie bardzo pomogło. Zaczęli mnie zapraszać tam blokowi różnych bloków, 
ponieważ u mnie wyszło, wyszedł tak zwany rozstrój żołądka, a przestrzegano żeby 
nie pić wody, bo to była woda przemysłowa ta do mycia. Dlaczego, okazało się to w 
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historii jest wspomniane, okazało się że w wodzie tej pokazały się bakterie trupiego 
jadu. Dlaczego, jak pan sobie przypomina Brzezinkę, ale idąc po tej skrajnej drodze 
nie od przez tą rampę, gdzie potem zbudowano to krematorium V. To był, bo tam był 
parkan zamykający ten, tam dokonano pierwszych prób, w ogóle nie tam, tylko w tych 
domkach, które były za, domkach wiejskich które zostały uszczelnione nazwijmy, 
gazowano jeńców niemiec, sowieckich 

 • No ale to było jeszcze kilka 

 • Głównie politruków, głównie politruków bo nie wiem skąd wywiad 
niemiecki miał wypisy wszystkich politruków, których oczywiście znaczna część była 
pochodzenia żydowskiego i ponieważ wtedy jeszcze było tylko to małe krematorium 
I, to znaczną część zakopano. Ponieważ Brzezinka leży, ma bardzo wysoką poziom 
wody tej gruntowej to zaczęło grozić w ogóle infekcją, tym bardziej jak pan weźmie 
już 42 a 43 rok, przełom to już był, to był licząc z obozem kobiecym to już było 60 
tysięcy ludzi, na powierzchnię powiedzmy sobie ile, 8/100, 1200 metrów 

 • A czy może nam pan powiedzieć o swojej pracy w tym komandzie, bo 
pan był tam pisarzem tak? 

 • Proszę? 

 • Pan był pisarzem na tym komandzie? 

 • Nie. Ja byłem dopiero, teraz mnie przerzucają na kwarantannę na 
apszmid B na ten sztamlad 

 • No właśnie 

 • Z którego już tak zwanych zdolnych do pracy ludzi rozdziela się do 
różnych pracach. I mnie przydzielono do komanda to się nazywało dojcze, 
dojczeausrungberke karlege betribe. Komando to zajmowało się rozbieraniem na 
elementy zniszczonych samolotów których większość była sowiecka i niemiecka. 

 • Części samolotów które 

 • Które przywożono 

 • Do Brzezinki tak? 

 • Samocho, tymi wagonami, ale jeżeli te samoloty były ładowane na lorę 
to było w porządku, ale te samoloty były także i ładowane do wagonów z wysokimi 
ścianami i wyobraźcie sobie jak ciężko było wyładować bo to pogięte, pogięte śmigła 
i tak dalej, a motor waży. I myśmy je dzielili na części. 

 • A jak duże to było komando? 

 • To się nazywało komando zeglegedetribe 

 • A jak duże było? 

 • Och, to było komando 400, 500 osób 

 • 400, 500 osób 
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 • I tak przechodziłem obok tego bloku naszego w którym było biuro, 
naprzeciw właśnie zauna 

 • A proszę mi powiedzieć w tym komandzie, w którym pan pracował 
przy wyładowaniach samolotów, byli tam też Żydzi? 

 • Nie, to nie było, to było rozbierano samoloty na ten 

 • Tak, tak 

 • I potem już, już myśmy tego nie ładowali z powrotem, to było 
odwożone gdzieś 

 • A kto pracował w tym komandzie oprócz Polaków czy byli tam Żydzi? 

 • Przede wszystkim, przede wszystkiem Ruscy 

 • Rosjanie, te zdjęcia 

 • Wszyscy jeńcy, wszyscy jeńcy przede wszystkim, wszyscy się nawet 
Rosjanie pchali do tego komanda. Dlaczego, w części zbiorników był alkohol tylko 
metylowy 

 • Chmm 

 • Tak że oni już po wypiciu myśmy ich ciągnęli i nazajutrz on był ślepy i 
potem ginął. Tak, to ich ciągnęło tam, mimo że oni sobie nie zdawali sprawy albo nie 
wiem no, naplewać jak mówili. 

 • Czy długo pan pracował w tym komandzie? 

 • W tym komandzie ja pracowałem proszę pana około miesiąca, ale, ale 
na zaunie, na na kwarantannie był także jeden z muzyków gitarzysta nazywa się 
Witold Szaran, do dzisiej żyje i mieszka w Gdyni, tu w tej książce jest wspomnienie, 
bo w jednej z tych moich książek, wspominający książek jest rozdział mnie 
poświęcony i tam jest o tym jest napisane o tem. I on wcześniej ponieważ on 
przyjechał transportem z Końskich, on wcześniej skończył i już był sztubowym na 
jednym z pierwszych bloków, to był drugi blok z kolei ale pierwszy dla ludzi, bo tam 
w pierwszym bloku, bo bloki były po obu stronach, były zbiorowe pomieszczenia. I 
zobaczył mnie i powiedział, czekaj ja ciebie zaprowadzę do szefa orkiestry obozowej. 
Kapelmistrzem był Czech, dał mnie akordeon, przesłuchał mnie, powiedział, a ja 
dostanę akordeon jak przyjdą transporty. Tych ludzie przywozili instrumenta, 
akordeony, saksofony, muzycy byli, gitary, skrzypce. To wezmę ciebie. Ale w 
międzyczasie oddano odcinek zauna 

 • Czy może pan powtórzyć do kamery i pokazać przy okazji na planie 
kanady, gdzie pan mieszkał, gdzie mieściły się bloki zajmowane przez więźniów z 
komanda 

 • Ja nie wiem czy to będzie wyraźne 

 • Oo poradzimy sobie tylko, proszę pokazywać tylko 
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 • Więc po przejściu z kwarantanny, to było tutej, przeszedłem na odcinek 
BIID, który był tak jakby sztamlager, tam była główna arbajtzinc, arbajtajtajzanc, 
szrajbersztuba główna, poczta, paczkarnia, magazyny żywnościowe, w których 
wszyscy pobierali z tych obozów, ja na przykład jako komando szrajber pobierałem 
przychodząc z mojego odcinka BIID, rano przychodziłem z czteroma kolegami, 
odbierałem chleb i jakieś tam dodatki no oczywiście w termosach kawa ta zbożowa, w 
południe zupa, ale czy rano jak przychodziłem to równocześnie odbierałem pocztę i 
paczki o na mój obóz. 

 • I teraz proszę pokazać na tym odcinku, na planie odcinka kanada to 
BIIG, proszę pokazać barak w którym pan przebywał, gdzie przebywali pozostali 
więźniowie i gdzie przechowywano rzeczy, mienie należące do ofiar  

 • Więc 

 • Zagłady 

 • Więc to jest ten odcinek, to można dać w powiększeniu. Pierwszy rząd 
bloków 

 • Od strony zauny? 

 • Od strony lewej tak, nie 

 • Tak, tak 

 • Od strony lewej, to znaczy przebiegające do klewe, do oczyszczalni 
ścieków, tu jest pokazana oczyszczalnia ścieków 

 • Tak. 

 • To jest tutej oczyszczalnia klewarand i tu tędy pokazuję jest dróżka, 
tędy się do nas przechodziło i tędy prowadzono część ludzi z rampy tędy tą drogą a 
część tą drogą między apszmidt C a D, to taka wąziutka droga i teraz jak pokazują w 
telewizji to jest ta taka wąska droga między tym i tym, tylko że ci skręcali te tutaj żeby 
nie było znowu bo obawiali się, że mogą się zorientować czy mogą być jakieś być 
jakieś zamieszki to prowadzono, zresztą ci ludzie nie zdawali sobie nawet czasem i 
niektórzy do ostatniej chwili jak i to ciekawe, że nawet ci którzy przyjeżdżali na życie, 
nie zakwalifikowani do gazu, tylko że będą wykąpani, oddadzą ubrania bez względu 
na na rodowód, bez względu. To ich ostrzegano na rampie, że ci w pasiakach to są 
bandyci, uważajcie. Ja słyszałem o, bandyta on coś chciał ode mnie, ja spotkałem się z 
taką, spotkałem się z taką stanowiskiem  sposób przywieźli ludzi z powstania. 
Mianowicie gdzieś z początkiem sierpnia, gdzieś koło 9, 10 przyszedł dosyć duży 
transport z Woli, przywieźli wtedy jakieś 1500 ludzi, ale naprzód z dziećmi kobiety, 
naprzód kazali nam przyjmować mężczyzn to myśmy pracowali bez przerwy. Nasze 
sympatie podawały przez kolegów, przez więźniów które tam przechodzili obok 
bloków, kawę żebyśmy jakoś się wzmocnili a niektórzy narkomani, a byli tacy między 
nami, wstrzykiwali sobie morfinę, nawet jeden mi zaproponował, ja mówię 
zwariowałeś, ale poczujesz się inaczej, ja mówię nie 

 • Czy może pan wrócić jeszcze do tego planu kanady i spróbować 
wskazać te baraki które były zamieszkałe przez więźniów 
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 • Więc w barakach, w barakach po stronie, w tych barakach 

 • Tak, tak. 

 • Po tej stronie, po tej stronie, za pierwszym barakiem w którym było 
biuro żeńskiego oddziału komendy, komanda efefenkamer mieściły się magazyny 
odzieży osób którym tą odzież zapisano, to było efefenkarte, to były specjalne karty, 
takie formularze. Te baraki dobiegały, dwa ostatnie baraki zaznaczam to były dwa 
baraki mieszkalne męskie. Natomiast środkowy i zewnętrzny rząd baraków, dwa 
pierwsze tu był w środkowym baraku był biuro męski, w drugim, w drugim baraku za 
tym środkowym była kuchnia dla esesmanów, no wydzielono może 1/3 część 
baraków, a reszta baraków to był magazyn futer, bo pamiętajcie że ludzie przywozili 
przepiękne futra i tu specjalny esesman nadzorował w szczeblu oberszar, 
underszarfirera, zaraz sobie przypomnę jak on się nazywał zgadałem się to on 
powiedział, że on jest studentem, zgadaliśmy, on powiedział że jest studentem 
politechniki z Monachium, musiał mieć jakiegoś ojca, który go wepchnął tam żeby nie 
szedł na front, albo coś udowodniono że on jest niezdolny do pełnienia służby. 
Natomiast dwa te baraki na zewnątrz przy krematorium, te najbliżej krematorium IV 
to były baraki dla kobiet ale  bardzo ....... nie dopuścić do różnych kontaktów, 
kontaktów seksualnych rozumiano, to nasze te dwa baraki były jeszcze raz 
odrutowane i zamykana była furtka i kobiece baraki były, natomiast dalsze już do 
końca po tych, po tym środkowym to były baraki tylko już na eses... gazowane. 
Ponieważ nie starczało miejsca to między barakami także magazynowano część na 
przykład jak wiadra, ludzie przywozili wiaderka, no talerze, miski, miednice, coś 
takiego  co nie musiało być nakryte dachem żeby się nie zniszczyło, dlaczego, dlatego 
że i to była moja pierwsza praca jak przyszedłem do komanda. Pracowałem na 
unrajnezajte na nieczystej stronie która była po stronie prawej. I tam w takim 
pomieszczeniu filcowaliśmy jak to się mówi, szukaliśmy w ubraniach i dobieraliśmy 
nowe ubranie, czy nie zniszczone ubranie, wszystko szło do suchej no odkażalni. O co 
chodziło, te grzebienie przed wojną one się zapalały i potem jak się zapalił taki cały 
wózek to nas za to bito jak to nie doszło, poza tym szukaliśmy bo mówiono nam, że 
część ludzi chowa brylanty w bieliźnie spodniej w kroczu i trzeba było grzebać w tym, 
bardzo nieprzyjemne to było, poza tym były paski i ja mam taki pasek, ja to wam 
także zwrócę. Mianowicie znalazłem taki pasek który miał w środku zamek 
błyskawiczny 

 • Od zewnętrznej strony 

 • Ach, zamek błyskawiczny i tam były przechowywane dolary. Facet się 
chyba musiał sypnąć i ja na to chyba zwróciłem uwagę, że biorę pasek jest coś 
twardego i okrągłe, okazuje się tam była 10-cio dolarówka czy dwudziesto nawet 
dolarówka, 10-cio dolarówka, o. I ten pasek ja potem nosiłem i z tem paskiem 
pojechałem do Buchenwaldu, bo jak się przychodziło do, w ogóle do łaźni to można 
było zatrzymać tylko pasek i buty. Więc w jednym z butów miałem wszytą 20-to 
dolarówkę, którą zorganizowałem i miałem tam paręset papierowych dolarów 

 • A w której części zauny pan pracował, czy w tym 
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 • Ja nie pracowałem w zaunie, ja tylko przebywałem w zaunie w 
momencie na unrajnezajte jak przyjmowano od tych ludzi efekty 

 • To jest tam za tymi oknami tak? 

 • Po jak się wchodzi za oknami klozet jest na końcu, przed wejściem do 
tej sali gdzie byli fryzjerzy, gdzie strzygli, ta sala już, okna tej sali już były zbliżone 
do frontu tak, i potem już do kąpieli. 

 • Czyli pan był, przepraszam, zauna wygląda w ten sposób że nowy 
transport więźniów wchodził najpierw do dużej takiej pomieszczenia 

 • Wchodził 

 • Tam gdzie wszyscy ci więźniowie musieli się rozebrać 

 • Tak. I tam się rozbiera. 

 • I tam pan był czy jak? 

 • I tam, i tam jako szrajeber, oprócz tego że byłem szrajberem ogólnego 
komanda, gdzie prowadziłem statystykę nazwijmy to komanda, tam zapisywałem jak 
do mnie podchodził bo stoły były no było pięć stołów, może sześć stanowisk, siedem, 
podchodził każdy bo nas było mało a transporty były duże, no to spisywano to. Tam 
były, tam były dawano tylko kreski czy tam 2, 3, w którym ....., Mantel 

 • I tam byli zarówno Polacy jak i Żydzi jak i inni 

 • To wszyscy którzy przyjechali na życie 

 • A ci więźniowie z obozu, ci w pasiakach którzy przechodzili okresowo 
obostrzenia czy oni tam byli również kierowani? 

 • Nie, to oni wchodzili, oni byli także tam kierowani tylko nie w tym 
momencie. Jeżeli transport przyjmowano w nocy to dopiero po mogli przyjmować 
tych i to, tam kąpano przecież dopiero to była w zasadzie prawidłowa, po raz pierwszy 
prawidłowa łaźnia dla tych kobiet z tego obozu a to było w 44 roku 27 tysięcy kobiet i 
25 tysięcy mężczyzn o. 

 • Czy mógłby pan opisać jak wyglądała procedura przyjęcia takich 
więźniów do obozu czy też sposób w jaki ich kąpano, dezynfekowano, odbierano ich 
mienie, jak pracowała zauna? 

 • - Więc, więc naprzód wyjaśnienie zauna. Zauna jest to pojęcie, to jest 
synonim pola apszmidt G, na którym pracowało komando efefenkamer i pracowała 
kanada, bo tam były magazyny, więc przywożenienie tych rzeczy i sortowanie i przy 
sortowaniu pracowały także i mężczyźni i kobiety. To pracowało jakieś  dwa tysiące 
ludzi, bo to szło permanentnie. Proszę sobie wyobrazić że jak wprowadzali do, do, 
przed, ja widziałem na przykład ponieważ pracowałem przy IV tym krematorium to 
widziałem tam był inny system gazowania. O ile krematorium II czy krematorium III 
to między tymi pomnikiem dzisiej tak, one miały tak zwaną łaźnię niżej, to 
zsypywano cyklon z góry 

 • I pan to widział jak wsypywano? 
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 • Proszę? 

 • Pan to widział to 

 • Wysypywano z puszek 

 • Ale skąd pan wie? 

 • Zaraz, zaraz, to ja wiem, to już wiem 

 • Tego pan nie widział tak? 

 • Ja tego nie widziałem, ale słuchajcie przecież jako człowiek bardzo 
ciekawy, ta ciekawość groziła mnie śmiercią. Pamiętajcie, że w krematorium było 
dwóch hajcerów czyli palaczy, Polaków - Wacek i Józek. Przyjechali z więzienia z 
zamku w Lublinie. Dlaczego ich wzięto do krematorium, to byli kiedyś pomocnicy 
palacza na lokomotywie i było napisane hajacerchag co ..... tak, i wobec tego wzięto 
ich, oni byli underkapami. Na przykład kapami komanda, tego krematorium III tego 
podziemnego był Żyd z białostockiego gdzieś, nazywał się Kamiński i jak wybuchł 
ten bunt w czwórce i w trójce to ci więźniowie go przywiązali do wózka żywego i 
wsadzili do pieca o. 

 • A czy pan znał tego 

 • I to ja znam z tej relacji, dlaczego, ja tutej piszę, przecież ja wysyłałem 
meldunki i nie wstydziłem się powiedzieć sędziom przysięgłym bo jak mnie poprosili 
do stołu i widzą, że ja sypię szczegółami, detalami, to ja powiedziałem przecież ja 
byłem, ja mogę teraz powiedzieć, przyznać się, przecież była wojna ja pracowałem  w 
....... , naprzód w a aberzinc a potem w ......... i z tego tytułu wysyłałem meldunki na 
zewnątrz. Jak ja to zrobiłem, jak ja się zabezpieczyłem, inna rzecz to była ryzykowna 
rzecz bo jak by wpadł ten facet, który brał duże pieniądze, po co to ma iść do banku 
rzeszy, jak dostawał za każdym razem 1000 dolarów 

 • Kto to był? Czy to był więzień? 

 • To był robotnik, niech pan pamięta że my ciągle utożsamiamy, że 
więźniowie budowali, oni byli pomocniczymi robotnikami w kisgrube, robili baraki, 
ale roboty budowlane robiła firma która teraz buduje w Warszawie tylko ona się 
wtedy nazywała Kifuntchofabj teraz się nazywa Apekejez. może zmienili z tego tytułu 
i ta firma miała tak zwanych podwykonawców, była firma Lenz która montowała 
piece, były takie inne piece które Klerenlage budowały itd. To były podfirmy. I tam 
pracowali volksdojcze bo wzięli by go do, wzięli by na robote albo jeszcze ci Polacy 
ale z Śląska Górnego i Opolskiego Śląska i tak raz się zgadałem z takim jednym, bo 
przychodził, bo przez mój obóz z tej strony była droga i z tej strony była droga, a poza 
tem ja jako komnadoszrajber to ja dziennie wychodziłem do po śniadanie, po obiad i 
po kolację, tak, a równocześnie jeszcze inna rzecz, mogłem spotkać, pomagałem wielu 
ludziom, dużo pamięta, już ci ludzie już nie żyją, ale nim ja się dostałem do tego 
komanda to zawdzięczam tylko nie tylko Szaranowi który mnie ściągnął i przedstawił 
bo mnie wzięli zaraz na sztubendinsta, ja się nie nadawałem, ja nie potrafiłem 
krzyknąć 
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 • Ale proszę powiedzieć, pan powiedział wcześniej że pan wysyłał 
meldunki prawda? 

 • Proszę 

 • Pan wysyłał meldynki, meldunki pan wysyłał 

 • Poza obóz 

 • Poza obóz 

 • Tak. 

 • Co było w tych meldunkach? 

 • To były 

 • Co pan pisał na przykład? 

 • No ja podawałem tylko meldunki że w tej chwili mam dla ciebie tyle a 
tyle w skrócie, to znaczy ile w tygodniu poszło 

 • Ile uma, ile zginęło 

 • Ile za, ile za-ga- 

 • Ile zagazowano 

 • Za-ga-zo-wano 

 • A skąd pan wiedział ile zagazowano? 

 • Proszę? 

 • Skąd pan to wiedział? 

 • No to przecież Wacek i Józek oni byli underkapami tych wszystkich 
komand, oni przychodzili, ja sobie z nimi pogadałem 

 • I oni panu, i oni panu mówili 

 • Oczywiście 

 •  I oni 

 • I oni nawet nie zdawali sobie sprawy i ich zastrzelili w ostatnim dniu 
17 ich wezwali i prrruu 

 • I pan wysyłał te meldunki mówiąc ile zagazowano tygodniowo, 
dziennie? 

 • Ja dawałem w okresach 

 • No na przykład? 

 • Ja dawałem w okresach bo można, ja panu powiem to było wszystko 
uzależnione od cyklu kiedy ja mogłem się spotkać albo zostawić w skrytce, ja miałem 
skrytkę w jednym 

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. 



 • A czy może pan powiedzieć taki meldunek który pan podał, liczbę 
zagazowanych, ilu było tam, tysiące 

 • No ja podałem na przykład proszę pana w końcu początek czerwca, 
kiedy niebo, niebo było jak greckie bez chmurki, bez wiatru, gdzie myśmy chodzili w 
tym dymie bo krematoria nie przepalały, to myśmy chodzili w takiej tłustej mgle. To 
wtedy podałem że jak to, to były szacunki, to były 

 • Oczywiście 

 • szacunki 

 • Tych kapów 

 • To były szacunki orientacyjne pokazywane że w tym dniu przyszło 
dwa transporty po 10 tysięcy rano i jeden wieczorem, bo to były tak zwane  pendeltub, 
jeden jechał na Węgry drugi wracał, a w międzyczasie dowozili jeszcze, pamiętajcie o 
tym kończyli, dowozili Żydów z Holandii ........, dowozili Żydów z Belgii, dowozili 
Żydów jeszcze z Francji i dowozili Żydów z Włoch to byli, to była już ta prominencja, 
która została w ratach, to już byli ludzie widać było jak oni się wzbogacili przez 
opłacanie tam tych żeby zostali gdzieś na końcu tak, to było widać na przykład 
przyjechał transport gdzieś w marcu z Będzina, zlikwidowali getto, getto w Będzinie, 
to esesmani byli zwariowani, myśmy znaleźli 20 tysięcy, 20 milionów marek, to było 
nie, nie mieściło się w głowie że ci ludzie, tych kilkaset ludzi te pieniądze przywiozło 
..... ale teraz do czego ja zmierzam co mnie jeszcze bardzo pomagało, pamiętajcie o 
jednej rzeczy, że istniał już Niemcy zdawali sobie sprawę, że jest koniec, dla 
usprawnienia jeszcze przysłali takiego esesobersztumfirera, który po wizycie Pola, 
Oswalda Pola dostał awans na haupszturmfirera i z tego powodu był niezadowolony 
pan oberszturmfirer Krecher, który był szefem komanda efenkamer aus ...... Bo jak 
panu wiadomo potem rozbito ten obóz na ......... ten przemysłowy obóz, teraz jest una, 
unionwerke no i kopalnie węgla tak, tak, 

 • Przepraszam bardzo jeszcze a czy pan 

 • A teraz wracając, i teraz wracając ja widziałem jak wyglądały operacje, 
to widziałem na oczy 

 • Czy pan wtedy będąc na odcinku kanada był pan stosunkowo blisko 
krematoriów czwartego, piątego, czy miał pan kiedyś okazję z jakiejś dalszej 
odległości przynajmniej moment kiedy do krematoriów, do komór gazowych 
wprowadzano nowy transport Żydów? 

 • Oczywiście. 

 • Ile razy mógł pan 

 • Znaczy ja dlatego mówię, ja szacowałem dwa razy dziennie szły te 
transporty 

 • A pan to widział tak? 

 • Oczywiście, potem jedną rzecz zrobiono 
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 • A czy pan widział bo w krematorium jak pan wspomniał II i III pan nie 
mógł widzieć momentu kiedy esemani na przykład rzucali gaz cyklon do komory 
gazowej, ale będąc przy krematorium czwartym i piątym 

 • Ja przy krematorium 

 •  

 • To analogia można było odnieść, tym bardziej że po wojnie będąc w 
Paryżu trafiłem do człowieka, który był arbajterem, Żyd, komunista przedwojenny on 
nazwywał się Markowski. Pytam się dlaczego tyś sobie przyjął to nazwisko, no bo 
komendantem Pawiaka przed wojną tak się nazywał to ja sobie wziąłem to nazwisko i 
ja do niego trafiłem w 64 roku, on mieszkał na Belvilu, a może nawet nie na Belvilu, 
mam jego adres, i przyszedłem do niego i sporządziłem raport. Tylko ja powiedziałem 
do niego napisz .... to ja widzę że on zaczyna się denerwować, ja mówię dobrze to ty 
mów ja będę pisać, ja już widzę że facet jest analfabeta. I on mnie właśnie niektóre 
detale powiedział i między innymi obalił to co Szymon na jednej z fotografii że wy 
mowicie że taki był, to był Józek, to był Józek się nim opiekował Cyrankiewicz, Jak 
on się nazywał, zrobił zdjęcie że zrobił zdjęcie z krematorium z piątki, Szymon, zaraz 
sobie przypomnę, on był tutej pułkownikiem policji, milicji, niech pan zobaczy ja 
zaraz sobie przypomnę 

 • Nieważne 

 • Pod fotografiami było napisane zdjęcie to zrobił taki a taki, zrobił 
zdjęcia, i on mówi Bolek jak on to, jak ja chciałem przyjechać, ja chciałem 
przyjechać, on powiedział ty przyjedziesz to ja ciebie każę aresztować, bo się bał że 
on go sypnie a on już był w książkach opisywany. Zresztą ja nie wiem czy tutej nie 
jest jego nazwisko, zaraz ja sobie przypomnę 

 • Ale wie pan to akurat nie jest ważne tylko ważne jest to 
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 • Byłem, no gdzieś w połowie lata, w połowie lata, niedziela, wszyscy są 
na blokach, nikt nie pracuje tego, auszten wszyscy biegną do na łaźnię, okazuje się że 
mieliśmy zrobić, robiliśmy szpaler dlatego, że prowadzono transport kilkuset dzieci 
żydowskich z getta Memel, Kłajpeda. 

 • Królewca, te Kłajpeda 

 • Kłajpeda, i za nimi te dzieci szły z tym swoimi wychowawczyniami, 
dzieci no, laleczki miały w ręku, niewinne to wszystko, nie zdaje sobie sprawy. I za 
nimi za tym transportem oczywiście jechał samochód taki typowy przedwojenny, 
typowy przedwojennego pogotowia ratunkowego, to były takie szare wozy z takim 
olbrzymim krzyżem czerwonym na drzwiach i tam siedzieli esesmani z tymi, z tymi 
puszkami cyklonu. Ja chcę panu powiedzieć, że ten sam cyklon służył do dezynfekcji. 
Mianowicie jak pan przychodził 

 • A proszę mi powiedzieć, wrócimy do tego, pan widział ten transport 
tych dzieci z Kłajpedy tak? 

 • Tak. 

 • Był pan blisko tego transportu? 

 • Ja stałem obok, ja miałem uważać żeby tam nikt nie uciekł, te dzieci 
sobie nie zdawały z tego sprawy w ogóle  

 • I to było w obrębie krematorium przy krematorium? 

 • Nie proszę pana, to było przejście już panu mówiłem, część 
transportów kierowano do czwórki albo do piątki przez efektenlager czyli przez obóz 
który nazywano kryptonim zauna. To musieli przejść wzdłuż teraz pokażmy jak to 
wygląda, może to będzie lepiej 

 • Między zauną i między barakami kanady tak? Tam te dzieci szły? 

 • Zaraz zobaczmy jak to wygląda, bo to jest meksyk, to jest meksyk o. 
Prowadzono ich tędy i musieli przejść przez nasz obóz. 

 • Proszę pokazać to bardziej do kamery bo kamera tego nie zobaczy 
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 • Zaraz, zaraz ja muszę wziąć okulary, ja jestem już mam osłabiony 
wzrok, mam. Tu jest, wprawdzie tu jest niewyraźny zarys krematorium, podane tutej 
czwórki, a tak wyglądało, prowadzono. Rampa była tutej tak 

 • Tak. 

 • Więc prowadzono transport tędy piechotą, tędy o i musieli przejść tą 
uliczką o do krematorium cztery albo pięć. 

 • I pan i inni więźniowie 

 • A myśmy stali wzdłuż tej ulicy 

 • Tej ulicy 

 • Z jednej i z drugiej strony o, i widziałem jak te dzieci wprowadzono do 
czwórki. 

 • Wiedzieli co się dzieje? 

 • I ponieważ okienka były przez które wsypywano, bo tam wsypywano 
były wyżej osadzone bo to były maleńkie okienka 

 • Były w ścianie tak? 

 • Proszę? 

 • One były w bocznej ścianie tak? 

 • Tak, na bocznej ścianie. Bok, budynek wyglądał tak, komora gazowa i 
dopiero do tego wyższy budynek pieców o i obsługi tej dentystów i tak dalej, zaraz 
wam powiem o tych szczegółach opowiem. I w związku z tym że te okienka były 
dosyć wysoko to były przygotowane takie trzy schodki, takie drewniane, ze świeżego 
drzewa było widać tam, to przystawiał esesman z maską, wchodził z maską, otwierał 
to i wsypywał to. 

 • Czy pan to widział ten moment? 

 • Widziałem 

 • Widział pan? 

 • Oczywiście, nie raz. Potem proszę pana ponieważ to trzeba wiązać 
właśnie z reakcją ludzi. Ponieważ, ja nie wiem, pan powinien o tym wiedzieć, że 
przeważająca część kobiet nie miała menstruacji, funkcyjne panie miały 

 • Ale proszę się skoncentrować na tej opowieści o tych dzieciach z 
Kłajpedy, to było w niedzielę, latem? 

 • To było w niedzielę, właśnie w niedzielę w dodatku to było, nic nie 
było, był spokój zupełnie, skąd myśmy wiedzieli że w niedzielę tam transport 
przyszedł 

 • Przyszedł ten tansport? 
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 • I ten, te dzieciątka widzę z tymi pal to jakie miała laleczki, to były ze 
szmatek takich, szły tak, nie zdawały sobie sprawy gdzie oni idą i to było tak straszne, 
ta konfrontacja tego obozu, pogotowia ratunkowego tak, który wiózł dla nich śmierć 

 • W jakim wieku one mogły być te dzieci? 

 • Od czterech do 10, 12 lat. 

 • I byli jacyś dorośli z nimi? 

 • Byli, były wychowawczynie 

 • To było 

 • Które razem z nimi poszły razem o 

 • Tak. 

 • To wyglądało tak jak byłby to sierociniec czy jakaś szkoła tak? 

 • To wyglądało tak jak znamy tą historię tego doktora 

 • Korczaka 

 • Który poszedł z dziećmi, ja bym także poszedł, bo bym do dzisiej nie 
żył 

 • Tak 

 • Sumienie by mnie zabiło 

 • Czy to było takie wydarzenie, ktore na panu i na kolegach wywarło 
jakieś specjalne wrażenie? 

 • I dlatego wie pan ponieważ to robiło, to, ta częstotliwość robiła 
straszne wrażenie z jednej strony a z drugiej strony żeby nie przypatrywali się temu 
ludzie, to wymoszczono, zrobiono i wymieniano często świeżych liściastych gałęzi 
takie przepierzenie że tam już nie było widać co się tam dzieje w czwórce 

 • Tak 

 • I w tym dniu, pamiętam sobota z Leszkiem Kabielskim przy, przypadło 
nam bo dyżury mieliśmy, myć podłogę w bloku w którym myśmy urzędowali. 
Sciągamu, ściągamy ja polałem wodą, on tym myje po tym szmatami i ściągamy do 
wiadra i nagle słyszę biegną esesmani z karabinami, ustawiają się wzdłuż tych, tego 
płotu z gałęzi i strzelają do czwórki. 

 • Do krematorium? 

 • Od strony oczywiście zewnętrznej tego płotu sąsiadującego, 
rozdzielającego bo  z tamtej strony było większe podwórko, od strony drogi bo 
wejście było wie pan, nie muszę panu tłumaczyć, wejście zasadnicze było od tamtej, 
ale było do krematorium wprowadzano wejście było bo komora gazowa 
zapoczątkowywała ten duży budynek, naprzód był niski budynek, a potem 
przychodził duży i potem raz udało mi się przejść jak już po takiej, ja nie mówię w tej 
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chwili o gazowaniu dzieci, tylko o normalnym gazowaniu, jak ludzi, szedłem po 
żywność czy po coś, szedłem na obóz meldowałem się, mnie znali zawsze do mnie 
mówili ty może byś jakieś pończochy przyniósł dla mojej żony, może perfumy o. 
Zajrzałem jak otworzyli, bo po gazowaniu po 15 minutach to otwierali tą komorę, te 
maleńkie okienka nie były, nie można tylko otwierali te duże drzwi przez które oni 
wchodzili, i widziałem kupę ludzi zbitych, włażących na siebie bo wszyscy do góry 
uciekali, zbijali, polewali to wodą. Potem pytam Wacka, on mówi słuchaj przecież 
tym ludziom pękały płuca, oni wymiotowali, mieli torsje i krwiste torsje i poza tym 
oddawali kał. Tak że trzeba było to wszystko zmyć, dlatego polewano to, zmyć to 
wszystko i potem dopiero wydzierać bo niektórzy byli tak wszczepieni w siebie, że 
trudno było, wyrywać trzeba było. I potem już mnie powiedział jak wygląda praca, 
pieprzę stanowisko, taki łach zakładał tutej pod ten o pod gardło i ciągnął do fryzjera, 
naprzód do dentysty, jak coś było metalowego to dentysta całą, jak pan wie wyglądają 
kowalskie szczypce, to są długie o dłygiej rączce, wyrywał i obok była ta miska, taka 
o której panu mówiłem, taka fajansowa miska,  które myśmy przez jakiś czas 
dostawali potem przestali te miski, pobiły się, tylko blaszane miski, takie czerwone 
jak pan pamięta koloru. I moczył, wkładał ten, ten i zamaczał tam był kwas sterylny. I 
w ten sposób metal odrywał się od tego. Stanowisko fryzjera, to fryzjerzy już ścinali 
włosy, które szły na liny okrętowe i na jakie ... to już nie wiem ale mówiono że to na 
liny idzie, w zależności od długości włosów, tak jak kobiet 

 • Panu to wszystko ten Wacek opowiedział tak? Ten Wacek panu 
powiedział to? 

 • To wiem ... te szczegóły ja kiedyś wielokrotnie .... no Wacek. I potem 
w następnym stanowisku na tym ślizgającym się, bo to przecież i kału i to wszystko 
ślizgające to już było stanowisko do pieców tak na wózki, czasem zachowywali sobie 
jak przyjeżdżały, przyjeżdżali więźniowie zakwalifikowani jako arbajtunfeld znaczy 
ci którzy ich nazywano mułzumanami oni ledwo szli, przychodził taki transport z 
kopalni Janina Gruze, to oni tak szli, im wszystko już było obojętne. To wtedy jak 
było trochę dzieci bo co, jak przyjeżdżała matka z dziećmi no to matka nie puściła to, 
to dziecko służyło za rozpałkę, dodawali dwa na ten wózek i do środka dziecko o, 
nazywali to rozpałką o 

 • Czy pan kiedyś mógł zobaczyć te sceny bezpośrednio, znaczy czy 
kiedyś pan był w środku w budynku krematorium? 

 • Nie.  

 • Nigdy tak? 

 • Nie. To dla mnie było bardzo niebezpieczne. Wie pan no wszystko są 
granice. Poza tym zdawałem sobie sprawę i dlatego się zgłosiłem do transportu, że ja 
jestem także szrajber z mojego komanda nie można było się zwolnić bo myśmy byli 
świadkami, niebezpośrednimi, bo ci którzy, ci i to był grunt właśnie tego buntu. 
Mianowicie co jakiś czas wymieniano tych ludzi którzy obsługiwali to jest tam proces 
tylko już palenia 

 • A pan ich znał, pan znał któregoś z nich z oberkomando, pan poznał 
kogoś takiego? 
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 • Ja przecież osobiście, powiadam panu, znam Wacka i Józka, nie 
pamiętam ich nazwiska 

 • Ale oni byli palaczami, ale tych którzy obsługiwali te komory gazowe? 

 • A, osobiście poznałem tego człowieka, który nie wiem czy żyje jeszcze 
w Paryżu, bo zrobiłem duże opracowanie, zadzwoniłem do, wtedy był chyba, on też 
jest na emeryturze bo do niedawna był wicedyrektorem departamentu konsularnego, 
zaraz sobie przypomnę. 

 • I on? 

 • Zbyszek Waszczuk. Zadzwoniłem do Zbyszka, mówię słuchaj ja 
zrobiłem dobrą rzecz i chciałbym, prześlij to drogą konsularną na państwowe 
muzeum, oczywiście na twój departament tego. I tam ten mnie opowiadał, on detaliki 
mnie opowiadał. 

 • On był Żydem? 

 • Proszę? 

 • On był Żydem ten? 

 • Żydem, był Żydem komunistą nazywał się, przyjął sobie nazwisko 
naczelnika. I on potem był rozżalony, oni nic nie wiedzą, do mnie Japończyki 
przyjeżdżają 

 • Bo on pracował w zonderkomando? 

 • Proszę? 

 • Pracował w zondrkomando? 

 • A on był, on był, on pracował w piątce. 

 • Chm. 

 • Trzy, cztery, nie , raz dwa, trzy tak, za krematorium 

 • Ale pan go poznał dopiero po wojnie? 

 • Nie, ja go po wojnie poznałem 

 • Po wojnie? 

 • Po wojnie. Mi powiedzieli słuchaj tu jest facet, który był foldarbaterem 
w krematorium, i on mnie wyjaśniał, mówi słuchaj wytłumacz mnie, tu jest zdjęcie jak 
ciągną do tych dołów, bo chcę wam powiedzieć że dopiero na mapach się pokazało po 
mojej interwencji do pierwszego wydania, żeście zapomnieli narysować że były doły 
do spalania, tylko pokazali że w krematorium i to poprawiono, ja tam zrobiłem parę 
uwag takich merytorycznych bo jeżeli to ma być dokument to proszę bardzo, to 
musicie to, to ja napisałem nie wiedziałem że, ja napisałem do Interpresu i dostałem 
taką książkę. Pan znajdzie jak pan popatrzy do moich dokumentów przesłuchania 
mnie przez Iwaszkę to tam musi być całokształt tych dokumentów i tam jest ta moja 
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właśnie to pytanie do Interpretu, który był autorem tej książki, ona ma wersję 
francuską, rosyjską, angielską 

 • Proszę pana a czy pan te doły mógł widzieć, widział pan kiedyś te doły 
z bliska? 

 • Ja przede wszystkim widziałem jak kopano te doły, potem te doły od 
strony drogi zaczęli ogradzać, ale nim zaczęli ogradzać się spieszyli bo szło dużo, to 
widziano jak rzucano, wyciągano ludzi bo piece nie ten, to wyciągano i musiał przez 
dróżkę, jeżeli krematorium było po tej stronie a dół był naprzeciw to przez dróżkę tą 
ciągnięto. Dlatego potem na przykład na moim polu na zaunie BIIG zbudowali taki 
duży barak na ścianie jakby przedłużenie wszystkich ścian wie pan apszmitów, z 
których już nie można było widzieć co się, że tam są doły w których się palą. Kiedy to 
wyszło. Przyjechał pewnego dnia transport Żydów z Kalamate, Kresy, jechali 10 dni, 
dostali dyzenterii, ale naprzód przyjechali całkowicie obsrani, śmierdziało jak cholera 
i dali ich do nas na unwajnezajte i co robić. To rzeczywiście do Berlina do rajsfirera 
...i powiedziano że to trzeba w ogóle zlikwidować, ale jak, ci ludzie patrzyli się 
właśnie jak nie było tego baraku, co tam robiono. I wy sobie nie wyobrażacie co to 
były za rzeczy, bo już niektórzy ci pracujący to powiedzieli oj, oj 

 • Przepraszam pana bardzo czy pan wie co się mieściło w tym baraku o 
którym pan wspomniał 

 • To były jakieś takie barak różne, ja nawet jak tam przyjechały te 
kobiety z powstania, to powiedzieli że wpuśćcie te kobiety bo jak zacznie padać 
deszcz 

 • To był pusty barak po prostu, zwykły tak? 

 • No to pusty, to był taki barak jego postawiono, on miał raczej 
przesłaniać, bo od tej strony jak pan się patrzy od strony unrajnet w kierunku 
krematorium to były normalne płoty drutowane 

 • Tak? 

 • A tu postawiono takie także to jest, on przesłaniał naprawdę o i wtedy 
widziałem jak przyjechały, jak zonderkomando już, zonderkomando znaczy Żydzi już 
przyjechali i te ludzie broniące się, część w ogóle była słaba, już czekali tydzień, 
wyczerpani wie pan, rzucano ich na samochód, ale samochód którego skrzynia była 
podnoszona i zawieźli do piątki nie do czwórki gdzie było tam. Mylne jest oznaczenie 
krematoriów, bo Brzezinka powinna mieć ten pierwszy po stronie lewej pomnika 
powinna moim zdaniem jeżeli to jest samodzielny obóz powinna mieć jeden, ale 
wzięto że jedynka jest Auschwitz ajns to dwójka, trójka, czwórka to już były te dwa 
typowo inne, z cegły, a tamte były betonowe dwójka i trójka, zresztą w dwójce jak 
mówię spalono moją matkę i życzę sobie i żądam żeby mnie spalili ja chcę leżeć i 
żeby prochy tam wysypano. 

 • Przepraszam pana bardzo jeszcze taka sprawa, pan wspomniał o tych 
dołach spaleniskowych. W tej książce w której pan mówił i tu ma pan, na stole jest 
zdjęcie wykonane przez  członka zonderkomanda przedstawiające właśnie palenie 
zwłok na tych dołach.  
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 • Tak. 

 • A czy pan był świadkiem takich samych scen właśnie? 

 • Ja nie byłem świadkiem bo to, ja coś panu powiem, ja mogłem, widzi 
pan, przed chwilą wspominałem, żeby nie dopuścić do zorientowania się ludzi nawet z 
obozu, myśmy to widzieli wszystko. A początkowo nie było tego, zaczęto budować te 
ściany z świeżo ścinanych drzew liściastych, które po jakimś czasie to wysychało, bo 
to ciepło było od tego, zresztą lato było strasznie gorące, nie wyobrażacie sobie jakie 
lato było gorące 

 • Lato 43 roku? 

 • Czterdziesty czwarty 

 • Czwarty? 

 • Ciągle mówię 

 • Jak Węgrzy 

 • W 44 roku 

 • Tak 

 • O. To co widziałem do października, nawet z końcem października 
mnie przeniesiono na już na stamlager czyli D apszmid D i stamtąd już w transport 
jechałem. I udało mnie się o to macie, tylko to jest moja fotografia i to jest ten 
akordeon który wywiozłem z Oświęcimia i zrobiłem majstersztyk, dałem trzy inne 
akordeony, inne. Ale ten, ale grając i to w tej książce jest napisane że to był paradoks 
pisze, mianowicie jak już opowiadałem w związku z tą, z tym że Niemcy już dwa razy 
wycofali, to prawie codziennie do na mój obóz apszmid BIIG umownie nazywajmy 
zauna przyjeżdżali oficjele także i Mekly to był ten odpowiedzialny za Birszafd bo on 
organizował birszafd, birszafd ss, te wszystkie rzeczy po zamordowanych, te futra i 
ten cały majątek to podlegał urzę, głównemu urzędowi gospodarczemu ss, a egzekucja 
to haupt... tam ... o. I jak przyjeżdżali a usłyszał pewnego dnia ale przed tym, przed 
tym ten mój szef mojego komanda Burmi, Leopold Burmi, wiedeńczyk, porządny 
człowiek, w ogóle wiedeńczycy, no ale byli przerażeni to było ........ im nie wolno 
było w domu opowiadać, on je, wyobraźcie sobie ja po wojnie pojechałem do Wiednia 
na zaproszenie kapa, kapo mojego komanda, doktor Ajnzesze się nazywał, adwokat, 
który był wiedeńczykiem i Wurm był wiedeńczykiem i Wurm go wziął dlatego, że 
przypominał sobie go bo Wurm był bileterem tego kina, które odwiedzał doktor 
Ajnzesze, a on skąd się znalazł, bo był ......., pan sobie wyobraża że pewnego dnia to 
jest wrzesień Niemcy kończą się, ja widzę przywożą ludzi w mundurach, to wszystko 
po niemiecku mówi, okazuje się że badali że oni mają pochodzenia tam trefne jak to 
się mówi 

 • Ale kogo przywieźli? 

 • Przywozili żołnierzy z frontu 

 • Do Oświęcimia? 
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 • Do Oświęcimia. I ja dlaczego się tym, ja polowalem na taki mundur 

 • A dlaczego przywieźli? Przywieźli do obozu 

 • Do obozu 

 • Niemców? 

 • No że okazało się, że on jest Żydem 

 • Że on jest Żydem 

 • Że on nie może się bić 

 • A jak ilu takich było? 

 • Proszę? 

 • Ilu było takich 

 • Ale przyjeżdżały grupy po 20 po 30. Najwięcej grup przyjeżdżało po 
Powstaniu Warszawskim, ale to już byli, oni się bali w ogóle mówić, to byli ci 
kałmucy w mundurach niemieckich którzy mordowali w Warszawie i rabowali. Co 
oni ze sobą nie przywieźli, pierścionki, łańcuszki, zegarki, od nich to odbierali 
przecież. Bali się, bali się jak nie wiem. I udawali że z nimi nie można było 
rozmawiać, ...... usiłowałem mówić coś po rosyjsku czy po ukraińsku, bo ja znałem i 
ukraiński bo musiałem pochodzący ze wschodu ja musiałem, pamiętajcie, w szkole 
powszechnej, ja chodziłem do szkoły powszechnej w latach 1926-1930 to była 
czteroklasowa, to ja mam świadectwa które się zachowały, to jest napisane język 
polski, język ruski, musiałem się uczyć ruskiego. Potem jak przyszedł, jak nastała, jak 
przyszli do Lwowa ruscy to na politechnice musiałem się uczyć języka rosyjskiego no 
bo trzeba było znać historię 

 • A niech mi pan jeszcze powie, pan był w Oświęcimiu jak długo, w 
Brzezince jak długo pan był, pan przebywał, kiedy pan? 

 • Ja w tym komandzie zauna przebywałem od końca grudnia do 
listopada 

 • Do listopada 44 roku? I wtedy pan pojechał tym transportem do 
Bergenbenzen? 

 • Przenieśli nas na obóz D i stamtąd już szykowali bo wiedziałem, już 
szykowali transporty, to ja zwróciłem się do mojego głównego szrajberakomanda 
raportszrajbera, ale więzień, nazywał się Kazio Gock, on mówi zaczekaj będziemy 
grać w brydża, ja mówię strzeżonego Pan Bóg strzeże. Wsadź mnie do transportu, 
gdzie, na Buchenwald. Dlaczego, bo mój brat został po przyjeździe, my zostaliśmy 
rozdzieleni. Jest dobrze? Nigdy nie zapomnę, ja przecież byłem wtedy nadwornym 
muzykantem tego Tyna, o którym mówiłem lagerejetet....., kwarantanny, i on był 
gdzieś na obozie, a wpada do mnie mój brat który mieszkał ja spałem na bloku II a on 
na bloku VII i mówi zabrali mnie do transportu, czyli cywilni pracownicy dawali 
ludziom suwmiarki to on umiał liczyć, acha umie,  .... do roboty. Wobec tego gdzie, 
jego skierowali do Buchenwaldu. I on przychodzi co zrobić, no to ja podchodzę 
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mówię zaczekaj, widzę że nadchodzi Tyn, ja do niego mówię, Josef ratuj brata albo 
mnie wysyłaj z nim. Was? Ja sobie myślę że źle mu to powiedziałem, a jego 
adiutantem był Antek Sobczyk, ten mistrz bokserski, on mówi to Antek Szymel. To 
ten mówi coś ty mu powiedział? Coś ty go obraził Boże. Dobrze że on miał pejcz, bo 
gdyby miał laskę to by mnie i dużo ludzi miało potem kręgosłup, o te dolne kręgi 
porozwalane. Dał mnie, ja nie wiem ja liczyłem może do siedmiu, potem jak żeśmy 
liczyli, Antek leżał pod moimi nogami, wiecie jak wyglądały, jeszcze muszą być w 
Oświęcimiu te szyny niemieckie, są takie, przypomina pan sobie z tym handrykiem, 
wie pan jak wygląda ten stołek 

 • Małe takie 

 • To krzesełko takie, no musi być. Nie wyobrażam sobie żeby nie było, i 
oddaj akordeon, jutro do noszenia kamieni. Wprawdzie to była kwarantanna, ale ją 
dopiero budowano, tam jeszcze drogi nie było, myśmy wypełniali tę drogę, przecież to 
na kwarantannie dużymi tłuczniowymi kawałkami i wypełniano drogę i potem to 
wałowano z piaskiem i dopiero to stanowiło ten fundament tej drogi. Ja sobie myślę 
no to jak jutro jak dał mnie tak w tyłek, to jutro mnie zabiją szybko zlikwidują żeby 
szybko, sznel, sznel bo tam wszystko musiało ... zurik 

 • Przepraszam pana bardzo jeszcze, chciałbym na chwilę wrócić do 
okresu kiedy pan był w zaunie czy w komandzie kanada 

 • Tak. 

 • Czy pan pamięta jaki numer nosił blok w którym pan przebywał? 

 • W zaunie? 

 • Tak 

 • Mój blok był przedostatni, nie pamiętam jaki numer ale to był blok jak 
pan widzi patrząc w kierunku, patrząc w kierunku, chmm, to się nazywało obozu 
szpitalnego, krankenbaum to się nazywało, to był przedostatni, zaraz ja panu pokażę 
jeżeli można, o,  proszę bardzo, proszę pana tu było krankenbaum, to był obóz 
szpitalny 

 • Ja to wiem 

 • A mój blok był przedostatni 

 • Czy te bloki 

 • On nie miał numeracji 

 • W widocznych miejscach miały namalowane numery te bloki? 

 • Te bloki magazynowe miały tylko na tym, na drzwiach napisane 
napisane numery, nie była taka tabliczka blok numer, tu nie było żadnej tabliczki. I do 
tego droku bloku prowadziła dróżka bo ten drok, ten blok był ogrodzony, ogrodzony z 
uwagi na to żeby w nocy mężczyźni nie udawali się do kobiet o, z wyjątkiem tych co 
pracowali na nocnej zmianie. Tak że tutej margines wolności można było przy naszym 
sprycie wykorzystać 
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 • A wspomniał pan, że pana matka zginęła w obozie kobiecym 

 • Moja matka zmarła na tyfus, mimo że jej lekarką była pani doktor 
Katarzyna Łaniewska, nie ta aktorka, żona Stanisława Łaniewskiego mojego szefa, 
mojego zwierzchnika punktu przerzutowego WW70 po prostu powiedzieć kili, 
formacji WW72, obszar 3, bo Estonia, Litwa, Łotwa oceajns, Białoruś 

 • A czy miał pan jakąś szansę na kontakt z matką na zasadzie nie wiem 
przesłania jakiegoś liściku, wiadomości 

 • Czy ja miałem? 

 • Czy pan wiedział co się z matką dzieje? 

 • Ja wiedziałem co się dzieje, bo jeden nawet stanął, ja miałem kontakt, 
przecież chodziłem po lekarstwa proszę pana, ja mam także ślady po flegmonie bo 
przecież czyraczyca, bo myśmy chorowali na czyraczycę proszę pana to przecież tam 
jedynym bandażem to była pół rolka teraz tego papieru toaletowego, o. A tutej 
człowiek miał jakieś lekarstwa. I jeden z dagdekerów, bo nie ma kobiety dagdekera 
wie pan, lekarza, przychodził to dawałem jemu i dla matki. Czy on to doręczał to jest 
inna rzecz, ale dawałem mu ale on liczył że warto, warto ze mną utrzymywać kontakt 

 • Ilu więźniów było w pana komandzie? W tej męskiej części komanda 
zauny? 

 • Proszę pana, popatrzmy zaraz. Nas w kancelarii było jakieś 36, 38. 
Bardzo bym prosił pana, że orientacyjną liczbę dostanie pan w tych właśnie premien, 
o której, na którą się powłuję nawet ja, dostałem zaświadczenie że byłem w 
Oświęcimiu to tam jest podstawa tak, lista premii jakie dostawaliśmy to takich 
odcineczkach to za to można było sobie kupć papierosy, josna się nazywały te 
papierosy, ja niepalący, nie potrzebowałem, znaczki, list no i jakieś tą ze ślimakami tą, 
tą, ogórki z cebulą, że ślimakami, tą sałatkę tak zwaną. 

 • Czy ktoś z pana komanda był kiedykolwiek wzywany do pomocy na 
przykład na rampę do zbierania 

 • Nie. 

 • Nie. 

 • Nie, nie. I to pilnował i to pilnował mój ten Wurm, on znaczy bardzo 
ludzko, bardzo ludzko, nie było trudności jak był wniosek bo byli tak zwani 
becorfugbeteflinge, co to znaczy becorfugbetflinge to był taki chefling, który miał 
prawo noszenia długich włosów i zegarek, albo jedno z dwóch, albo razem i takim 
becorfugbetefling był na przykład Eltel, Kurt Eltel komunista z Wiednia, był Kurt 
Peltel, który się po wojnie zastrzelił, bardzo bogaty był po wojnie, a ten Szymel był 
łysy, łysawy więc nie potrzebował, u nas było dwóch takich beforcug tak. Ale 
niektórzy kapowie byli beforcug, na zewnątrz junterkapowie, to ja czasem 
fałszowałem zaświadczenie że on może nosić zegarek, bo ja zajmowałem się między 
innymi także fałszowaniem dokumentów, zwłaszcza podpisów. Miałem jakąś 
smykałkę do tego, no ale to już dzisiaj. Kiedyś byłem dobrym kreślarzem, to mnie 
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także pomogło bo murzynowałem u moich asystentach, którzy przed wojną mieli 
firmę, zawsze coś przypatrzyłem się jak oni kosztorysują uczyłem się już zawodu 
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 • Przypominam sobie jeżeli chodzi o gazowanie transportu z Łodzi, to 
samego pana Rumkowskiego przywieziono samochodem bo reszta towarzystwa szła 
piechotą 

 • Pan go widział Rumkowskiego? 

 • Widziałem. Powiedzieli mnie. Dlaczego? Proszę pana po stronie 
czystej tem głównem które dezynfekatorem był kryminalista przedwojenny, pod, miał 
przezwisko Mojsze Husel, Marian, ja mam gdzieś zapisane, on po wojnie miał w 
Monachium nocny lokal, a przed wojną był jak mówili adamem 
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 • Złodziej 

 • I, to znaczy to był podwójny bo złodziej z Łodzi 

 • Z Łodzi 

 • To jest raz i miał, był no alfonsem i on zawsze wypasiony tak, a skąd 
wiem, że jak Wurm ten mój szef esesman underszef eesemankomando nie  
efeefenkamer, ale jego tam nie było, tylko tam był jego zstępca, to był Roten taki 
Rumun, Niemiec rumuński. On mówi Bolek ja jadę do, wiem że miał troje dzieci, jadę 
do Wiednia, albo jak przychodzili, pamiętajcie o jednej rzeczy 

 • Ale niech pan powie o tej sytuacji kiedy przywieźli Rumkowskiego, 
kiedy przywieźli Rumkowskiego tym samochodem? 

 • Podwozili tych ludzi 

 • Ale, bo powiedział panu ten facet, ten złodziej z Łodzi 

 • Ten nie, on mnie zaraz opowiem o jednym szczególe, ja mówięo 
transporcie którym przyjechał sam Rumkowskii, przyjechała tak zwana elita, juden... i 
w tej elicie przyjechał szef policji w gettcie, z którym Mojsze Husel miał na pieńku. 
Dlaczego? Bo on, on był złodziej, złodziej był. On jego aresztował a ten Mojsze to był 
gangster, to był gangster i powiedział do tego esesmana co się znim będziesz pieprzyć, 
zastrzel go tutaj, om mówi nie, musi być wszystko rztelnie robione, oddał do gestapo i 
wysłali go do Oświęcimia i Mojsze Husel pracował jako ten dezynfektor, głównym 
dezynfektorem był inżynier Salamonowicz, on się po wojnie nazywał Skotnicki. 
Robiłem jemu takie ten żeby dostał odszkodowanie, on zresztą, ale to inna rzecz. I 
przyjechał ten szef policji i przyszedł do kąpieli i po wyjściu z kąpieli serdecznie 
Mojsze Husel się do niego zachowywał ojej, to ty jesteś, tam go złapał za rękę i jemu 
nadgryzł tutej arterię. Zarzucił go sobie na plecy i zaniósł, zaniósł do dołu, do tego 
dołu który był idąc w kierunku nie klegenlager tylko wie pan, tylko w kierunku 
krematorium 3, 4 wie pan 

 • Można było przejść wtedy z krematorium zauny 

 • Nie, już była dróżka, to już była dróżka i jak chciałem iść do obozu to 
ja musiałem iść dróżką tak, tu były doły, skręcać tak i tu było krematorium 4 a tu 
krematorium 5 

 • I co, i on go tam zaniósł na plecach 

 • I tak że on tego że tu tam tego do tego dołu, a jak czasem popadał 
deszcz to rzucano parę, to wylano trochę ropy 

 • Ale on panu to powiedział o tym ten Mosze 

 • Jak to wszyscy wiedzieli o tym 

 • Wszyscy widzieli 

 • Tak 

 • A jak 
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 • Co 

 • Skąd wiedzieli? 

 • No ja się potem szczegóły dowiedziałem, dowiedziałem od 
Salomonowicza tego doktora inżyniera Skotnickiego który był z Łodzi, ktory po 
wojnie jeździł często do siostry, bo jego siostra miała, przechowała się we Włoszech, 
oni zresztą studiowali we Włoszech, to byli bogaci ludzie 

 • A czy Rumkowskiego widział pan jak przywieziono? 

 • Nie. Słyszałem. 

 • Wie pan jak go miano przywieźć oddzielnie, odrębnie samochodem 
osobowym 

 • Niee, ale skądże, samochodem normalnym 

 • Razem z innymi? 

 • Tak, do obozu go przywieźli 

 • Pan poprzednio powiedział o tych dzieciach z Kłajpedy, pan wiedział 
konkretnie że to są dzieci z Kłajpedy prawda? 

 • Tak 

 • Skąd? 

 • Mówił esesman 

 • Esesman powiedział? 

 • Wurm, który mówił, myśmy u niego słuchali radia, ja miałem 
najdroższą, on spał a ja za ścianą pieprzyłem no, moja najdroższa żyje w tem 
sztajten... jak mówią Żydzi, o jest napisane tutej, mieszka w Bydgoszczy  

 • Proszę powiedzieć jeszcze co uprzednio pan powiedział, ale do kamery 
jeszcze raz jak często był pan świadkiem przemarszu grup Żydów z rampy do komór 
gazowych przy krematorium 4, krematorium 4 i 5 

 • Przynajmniej dwa razy dziennie w zależności od rozdziału bo część 
szła z ro, z rampy do dużych największych krematoriów tych tutej jak jest ten pomnik 
tak, a część do mniejszych trochę. 

 • Czy był pan świadkiem zajść które rozgrywały się w czasie buntu 
zonderkomanda, co pan wtedy widział? 

 • Byłem 

 • Co się wtedy działo? 

 • Tego popołudnia jak opowiadałem, wtedy jak szorowałem podłogę, 
robiliśmy porządek to była sobota jak przypominam sobie i nagle widzę wszyscy 
esesmani biegną z karabinami i z takiego przepierzenia, które oddzielało bloki 

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. 



kobiece, już pokazywałem gdzie kobiety mieszkały, strzelali w kierunku krematorium, 
strzelali do krematorium 4 i do piątki. 

 • Czy Żydzi się usiłowali jakoś bronić, czy pan widział co się tam wtedy 
działo? 

 • Ja owszem widziałem bo to się na moich oczach paliło przecież tam 40 
metrów, 40 metrów w linii powietrznej. Z tym że główne akcje się odbywały przed 
krematorium. Jak, dlaczego, ponieważ zmniejszała się już ilość transportów, nie trzeba 
było tyle ludzi to postanowili zmniejszyć i zrobili jeden transport w ten sposób, że 
tych ludzi wykąpali i jedziecie w transport, ale mieli ich przenocować w jedynce tam 
gdzie powiesili Heke, ich w nocy zagazowali w tym krematorium i przewieźli tutej 
spalić. Bo jak był Majdanek to wie pan co robiono, dawano ich w transport i z pociągu 
dostawali drewniaki takie te holenderskie żeby nie mógł uciec a dostał i w pasiakach, 
po prostu prowadzili w Majdanku nie, nie nie było żadnego celebrowania po prostu do 
dołu i strzelali, bo nie, to było w Majdanku ci którzy pracowali nadal, dlatego każde 
zmniejszenie komanda ef i o tym buncie między innymi mówił ten szef no, ten pan 
którego odwiedziłem w Paryżu, zacząłem rozmawiać, ściągnąłem, spisałem z niego 
zeznanie to on mnie te szczegóły potem opowiadał. Szkoda, on chorował na serce, ja 
proponowałem, napisałem do muzeum jeszcze Smolicz był dyrektorem chyba żeby go 
zaprosić, niech ten człowiek zobaczy, on miał odpowiednie bo obywatelem jest już 
francuskim to tam on korzystał z tego, z tego, z tej emerytury. Wprawdzie on miał 
bardzo niską z tego względu że jak panom wiadomo ....... uzależniał wysokość 
odszkodowania nie tylko od stopnia tam inwalidztwa czy coś, ale od pochodzenia, 
dlatego część ludzi która starała się dostać coć wyższego to ja im z Polski wysyłałem 
książki telefoniczne, on miał telefon, firmę miał no to on już był czymś, on studiował, 
przerwał studia, przecież była kiedyś taka afera że jeden z vicemarszałków bundes 

 • Bundestagu? 

 • Niemiecki. Wziął pieniądze za te, okazuje się że, okazuje się że on jako 
aresztowany on nie był wtedy studentem nawet, to była wielka afera w Niemczech 

 • Proszę pana a kiedy pan wchodził z tego terenu kanady, pan wspominał 
że pan czasami był zmuszony do pobrania jakichś dokumentów na odcinek BIIG, to 
szedł pan szedł taką ścieżką właśnie pomiędzy krematoriami prawda? 

 • Tak jest, bo ja chodziłem nie tylko, ja brałem rano, ja byłem, moja 
pierwsza funkcja ponieważ znałem język, szło się czwórką ludzi z tragą i meldowało 
się ....... i ten blok na sztubie zapytywał 

 • Musiał mieć pan jakąś przepustkę w tym celu żeby się przedostać 

 • Nie, żadnej przepustki, na bramie tam, na każdy blok, do każdego 
odcinka, przy każdym odcinku była przecież bloksztuba, przy odcinku sztamlagru 
czyli apszmid D przy bloksztubie była filia polityszesztajtung i tam rezydował sam no 
popatrzcie, popatrzcie co się ze mną dzieje. Zaraz sobie przypomnę. 

 • To może później, bo chodzi mi o to czy pan przechodząc właśnie ową 
ścieżką, tą dróżką pomiędzy krematoriami cztery i pięć to w sumie było bardzo blisko 
prawda, był pan w odległości od budynków krematoriów kilkadziesiąt metrów prawda 
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 • Długi czas w ogóle nie było nawet tych płotów od strony zewnętrznej 

 • Tak. 

 • Od strony zewnętrznej bo między krematoriami, natomiast był tylko 
ten płot z liści, z tych gałęzi między naszym obozem a krematorium 4, w  którym był 
bunt o. 

 • Właśnie czy w związku z tym że pan był stosunkowo blisko zarówno 
krematorium 4 i 5 od podstaw przemarszu tam na zewnątrz 

 • Tak, tak szedłem rano ja chodziłem 2 razy, przepraszam trzy razy. 
Szedłem na śniadanie, obiad i poczta wtedy szła i kolacja 

 • A czy pan wtedy kiedykolwiek widział przez uchylone drzwi jakiegoś 
krematorium, otwarte drzwi do komory gazowej, nie wiem, do hali pieców tych, czy 
cokolwiek mógł z tej odległości zobaczyć co się działo wewnątrz tego budynku 

 • Wewnątrz bydynku nie 

 • Zawsze drzwi były zamknięte 

 • Wewnątrz budynku nie z tego względu że od wewnątrz była duża 
brama, duża zmaknięta zawsze. Natomiast można było przejść od bramy komory 
gazowej, która miała dać otwarcie, która szła wzdłuż pieców potem, bo naprzód była 
komora a potem były piece właśnie 

 • Czy pan się bał będąc tam w komandzie kanada, czy pan wiedział, czy 
pan sobie zdawał sprawę z tego że jako ten gchemitrede czy może być pan kiedyś 
zlikwidowany? 

 • Ja nie chcę po prostu zgrywać bohatera. Każdy z nas się boi, ale musi 
unikać i żyje jakąś nadzieją. Ale moją obłąkaną nadzieją było żeby kiedyś Polacy się 
dowiedzieli, że nie dałem się zagazować, bo ja sobie zdawałem sprawę, że pewnego 
dnia wezmą nas albo na roz, rozstrzelanie, albo zagazować, katolików nie gazowano 
przede wszystkim. Pamiętajcie że Niemiec który poszedł do obozu nie dostał numeru 
wszyscy przedstawiciele rasy germańskiej i Szwedów czy Norwegów także nie, 
pamiętajcie że tam przyjechali także Duńczycy i przyjechali Norwegowie nie robiono 
im tatuaży. Natomiast Francuzów tak i Włochów. 

 • Pan widział w obozie takich Duńczyków lub Norwegów ale nie 
Żydów, tylko trzymajmy się tej terminologii aryjczyków 

 • Nord jak zostawiał materiały to on mówił że on jest z Danii z 
Kopenhagi czy coś, to tylko wtedy miałem z nim styczność a co się z nim potem dalej 
stało to nie wiem 

 • To byli w większości przypadków Żydzi prawda? 

 • Proszę? 

 • To byli Żydzi przecież którzy na przykład urodzili się nie wiem na 
przykład w Norwegii 
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 • A nie, nie. Tych w ogóle, tych Żydów to chyba. Wie pan nie 
przypominam sobie transportu Żydów z Danii i ze Szwecji nie ptzypominam sobie. 
Szwecja zresztą nie wydawała, pozornie, aczkolwiek była antysemicka w świetle, tak 
samo jak Szwajcaria, tak samo jak Szwajcaria. Wie pan że kto się przyzwoicie 
zachował w stosunku do Antonescu on się najprzód nie godził z tym, który był 
dyktatorem w Rumunii. Stąd też mało Żydów z Rumunii przyjechało, mało. 
Natomiast we Lwowie stały, stał garnizon rumuński, oni handlowali bronią, ale 
również w tych transportach, w wagonach wojskowych wywozili kupę ludzi i znam 
takich ludzi którzy ocaleli wywiezieni przez Rumunów do Bukaresztu. 

 • Proszę powiedzieć jak to się stało że pan figuruje nadal w dokumentach 
obzowych jako pod nazwiskiem Kiwała, natomiast teraz pan 

 • Ja też panu powiem, moje rodowe nazwisko jest Kiwała. Co wpłynęło 
na to, także mnie kiedyś, kiedyś tutej mówiono po wojnie, i to mówiono w takich 
nieprzyjemnych instytucjach, ale to chodziło że mieli jakiś zamiar mnie awansować 
tylko że to było uzależnione od posiadania tej czerwonej legitymacji tak. Na to mnie 
nie namówią, ja przeżyłem dwa lata pod ruskimi we Lwowie, na to mnie nikt nie 
namówił, to się tylko mnie pytali dlaczego ja zmieniłem, ja mówię bo jak to 
gówniarze między sobą, podśmiewali się Kiwała, kiwała. Zeszłem do mojego dziadka, 
ci Żydzi którzy mieszkali mówili panie Kiwałek i całowali dziadka w rękę ja nie mogę 
teraz zapłacić, dobrze. Do mamy przychodziła Atłasowa, to mówiła pani Kiwałowa, 
pięć złotych bo przyniósł ciasteczka, ja nie mam ja muszę mu dać gotówkę. Siedem 
groszy kosztowało tak jak on na głowie przynosił te ciasteczka, ona zaraz sprzedawała 
po 10, aj wielki geszeft był, oj 

 • Czy to był wzgląd na sytuację 

 • I ja, i to było proszę pana u mnie jakiś kompleks powstał, kompleks, 
gówniany może kompleks, ale kompleks. Jak ja się na nazwiska jak Tolfel jest 
wicepremierem, jest tak jest Tolfel Jerzy, Goldsztain. I nie tylko jak ja patrzę się na te 
nazwiska niemieckie no Szmalczyk, to on jakby wie pan indiański taki, szeroka droga, 
tam jest Hering, pani Śledź, ja bym napewno zaraz zmienił Śledzik i ja, mnie 
aresztowano ja miałem tutej jedno a tu białko na Kierski, to ja nie mogłem się 
wyprzeć tylko musiałem się tłumaczyć, dostałem wciry, ja jestem studentem, grywam, 
widzicie chodzę rano na uczelnię, ale ten pan, ten pan który, Nibel ten mój uczeń on 
mnie nawet sprowadził narożniki wie pan, akordeon ma na miechu takie metalowe te 
baleten to się nazywa, on nawet napisał pismo dla niego żeby przysłali baltenekry bo 
popękały i a miałem świetnego, no który robił remont akordeonów, który mnie to 
zrobił to nawet on jak się dowiedziałem od jednego z kolegów, który wyjechał do 
takiego obozu Gross-Rosen, pewnego dnia przyszedł transport i on tam był, jak ja, on 
mnie zobaczył i ja przestrzegłem to jego zaraz zabrali to znaczy jego puścili znowu, a 
to był proszę pana Niemiec z kolonii, była taka kolonia w Galicji i było bardzo dużo 
kolonistów niemieckich, Markowscy pod Stanisławowem, i znowu język i służył w 
wojsku polskim, służył w wojsku polskim i jak mnie mówi ten mój kolega który 
mieszka może jest, może nie żyje, magister Moroziewicz, który był z polecenia AK, 
pracował w kryminal polizaj direction Lemberg, był tam przed wojną jako magister 
prawnik, wrócił do Warszawy jak Niemcy zajęli to szukali, bo głupota naszych władz 
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po wojnie polegała na tym że tych wszystkich złodziejaszków policjantów wszystkich 
odrzucali a ci znali środowisko o na tym polega czyli nie zdawali sobie sprawy. I 
został tam skierowany, no przesiedział się tak że wyszedł, jest żonę zabiła bomba tu w 
Warszawie i dwoje dzieci przy ulicy Sadowej to była boczna Marszałkowskiej taka 
która idzie do Hożej za tym zakrętem, nie mógł tego przeboleć, ożenił się po wojnie i 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ale bardzo dużo pomógł Żydom. I to że mu 
pozwolili wyjechać i to że po wojnie miał białko zamiast ....., że on jest w porządku to 
mu pomógł były generalny dyrektor w Urzędzie Rady Ministrów, którego on rodzinę 
przechował - Żyda, ja sobie przypomnę nazwisko, nie pamiętam w tej chwili nazwiska 
o. Ale to nic nie przeszkadzało że on wylądował w Bytomiu i wszyscy oo, oo i bili go 
nim pokazał białko że jest nietykalny tak, to musiał przechodzić te i dlatego przenieśli 
do Krakowa i potem raz na ulicy będąc już w Warszawie na przystanku zobaczył 
faceta, tak Trybuna pisała, to był na ten temat artykuł, pracownika komitetu 
centralnego, rzuciła się na majora wojsk polskich zaczęła krzyczeć to on był, to on 
mnie wydał jako Żydówkę. Okazało się facet zmieniał dokumnety był Ukraincem, 
zaraz wstąpił do PPR wie pan i był proces, był jego proces i ona występowała, to jest 
miarodajne jak to, nie wiem co się stało z nimi i właśnie Tadzio Mroziewicz był 
właśnie tym świadkiem 

 • A proszę powiedzieć tak, czy pan pamięta tą historię 

 • Ale jeszcze nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, poza tym 
proszę pana władze bezpieczeństwa szukały, to może NKWD szukało, ale to się przez 
władze wszystkich, czyścili w ogóle cokolwiek na podstawie archiwów tych dostało 
się itd. ja z tego względu świadomie nie wylądowałem w Gliwicach na Śląsku, albo na 
zachodzie bo tam szła ta penetracja, szukanie, ale wiedziałem w Krakowie kończąc 
zaczyna mnie parę ludzi serwus, serwus, serwus, a ja myślę nie wiem z kim ja ma do 
czynienia i wtedy oficjalnie, oficjalnie mam zaświadczenie urzędu, musiałem 
wystąpić z wnioskiem, mam zaświadczenie że pozwolono mnie na zmianę nazwiska 
rodowego z tego a tego. To jest z 1 stycznia 47 roku. Nazywam się Kierski. I jak 
szukano kiedyś już jak ja byłem w Warszawie, jak szukano kiedyś i szukali Kiwałę to 
tam w dziekanacie, w dziekanancie wydziału budownictwa w Krakowie to ta pani 
powiedziała tu takiego nie było, ale w tej chwili weszła kierowniczka pani Dedyńska 
on mówi jest, jest, Kiwała jest, dyplom 104 z 9 kwietnia 1949 roku proszę bardzo, i 
ona mówi biła się potem pół roku, żądała zwrotu bo wzięli moją karty egzaminacyjne 
a ja już pracowałem w PKPG, a to była instytucja do której w której musiało się być 
super czystym. Kiedyś jak już mnie, ponieważ ja należę do ludzi którzy zdawali 
maturę przed wojną, nie leśną, a wie pan ile leśników zrobili maturami a musieli 
utrzymać stopnie jakieś oficerskie czy coś, to a umiałem pisać, byłem pisatelem, w 
każdym resorcie musiał ktoś być kto pisze dla kierownictwa. Mnie sobie dobrał jeden 
z znanych wicepremierów, przyzwoity człowiek i generalny dyrektor Dębliński potem 
minister budownictwa Jędrychowski i dawali mnie zadania to ja do pół godziny, ja 
działam błyskawicznie, jem szybko ale tak samo jak jem szybko to tak samo pracuję. 
Mogę panu powiedzieć to nie musi być zapisywane, że u nas w Galicji wschodniej jak 
gospodarz przyjmował parobka czy robotnika do roli wie pan, to się patrzył jak on je, 
jak je szybko to go przyjmował 
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 • Ja mam jeszcze pytanie czy może pan sobie przypomnieć czy kiedy 
przywożono do Birkenau Żydów węgierskich 

 • Proszę? 

 • Żydów węgierskich kiedy przywożono pan pamięta 

 • Tak. 

 • Jak to było wtedy, czy większy ruch był, więcej transportów 

 • To, to był olbrzymi ruch 

 • Tak, i pan to widział 

 • Do Birkenau przyjechało kilkaset tysięcy ludzi no 

 • Ale czy pan to widział tak samo jak poprzednie te wypadki 

 • Ja tylko mogłem widzieć większość bo to większość szła do gazu i szła 

 • Do gazu 

 • Przed moim, przed moimi oczami przed tymi małymi ale widziałem to, 
opowiadali mnie właśnie hajcerze z tamtego Józek i Wacek z tamtych krematorium 

 • Oni byli do końca ten Józek i Wacek? 

 • Proszę? 

 • Oni byli do końca do pana wyjazdu 

 • Oni byli do końca do 17 stycznia jak mnie mówił i kto mnie uratował 
jeszcze, ten człowiek który mnie przeniósł do z tego komanda strasznego na na do 
bloku i potem zaraz do tego to był ten pan, on dzisiej żyje nazywa się Józef Mikus, a 
ja to, on mnie uratował, ja nie wiem czy by mnie na tym komandzie nie zabili, bo tam 
bili mimo, że człowiek z lęku starał się te samoloty wydobyć wie pan bo jeszcze z 
wagonów o wysokich ścianach, jak to jeszcze narzucone to trudno bo to zaczepia te 
druty to wszystko bo to były strzępy blach tak. 

 • A ludzie z zonderkomander czy oni mogli wchodzić do terenu, na teren 
gdzie pan pracował? 

 • Proszę? 

 • Ludzie z zonderkomanden mogli wchodzić na teren na którym pan 
pracował? 

 • Oni nie potrzebowali wchodzić i nie wchodzili, oni oddzielnie 
mieszkali, mianowicie blok 11 i blok 13 były połączone na delagrze bo tam była 
główna, ale również ponieważ było dużo czasem to nawet mieszkali w kojach w 
pomieszczeniach krematorium, na kojach. 

 • A w jaki sposób się pan kontaktował z tymi hajcerami o których pan 
wspominał? 
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 • Hajcer, hajcer obsługiwał wszystkie cztery krematoria 

 • jak się pan z nimi mógł spotykać? 

 • Spotykałem się na drodze 

 • Na drodze tak? 

 • Na drodze, hajcer, on kapo, ten kapo mógł chodzić wszędzie. Oni 
obsługiwali to jak szedł z jedynki znaczy z dwójki i trójki z tych dużych to musiał 
przejść tą dróżką przez mój ogród, którą prowadzili właśnie tą dróżką te dzieci z 
Kłajpedy do czwórki i piątki oo. Zresztą zawsze on po, on mnie szukał, on 
potrzebował coś, daj pończochy dla mojej dziewczyny, daj mydło, ja przecież temu 
ojcu tego pana którego widzieliście na zdjęciu Betka, to ja przecież jemu 
przerzucałem i lekarzom, przerzucałem przez płot lekarstwa. Robiłem pakunek, mydło 
i  chleba i zza bloku rzucałem żeby esesman, który stał na zwyżce i patrzył ........, żeby 
nie widział, leciał pakunek i koniec 

 • W jaki sposób pan opuścił Birkenau? 

 • Proszę 

 • W jaki sposób pan opuścił Birkenau? 

 • No jechałem transportem 

 • Ale kiedy to było? 

 • Jechałem transportem, 4 już byłem, 4 albo 7  

 • Listopada? 

 • Już byłem w Buchenwaldzie, grudnia  

 • Grudnia? 

 • 1944 roku 

 • Pan się zgłosił na ten transport? 

 • Proszę? 

 • Pan się zgłosił sam? 

 • Nie. Tam wybierali ale ja się wepchnąłem 

 • Dlaczego? 

 • Chciałem uciec bo ja nie wiem  ja byłem ajneszpreger i proszę pana jak 
pan wszedł na transport to przede wszystkim patrzyli politysze.... czy przy panau nie 
jest zastrzeżenie, ale wtedy był taki bajzel wie pan i to właśnie wykorzystałem, on 
mnie mówił 

 • Bo pan się bał bo przecież było wiadomo że jak się wojna kończy, że 
armia czerwona się zbliża to dlatego pan chciał uciec? 

 • Proszę? 
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 • Dlatego pan chciał uciec ponieważ było wiadome, że ruscy się 
zbliżają? 

 • Ja chciałem uniknąć w razie czego, w razie czego, w razie czego jakby,  
pewnego dnia nas wezwali dlatego ja miałem jedną opetaną manię, o której zacząłem 
mówić nie skończyłem, ja nosiłem przy sobie z takiego pręta kwadratowego, 
stalowego kwadratowego nożyk, który mnie służył do smarowania margaryną, ale ja 
sobie myślałem jakby nas prowadzili ja będę szedł zawsze po stronie przy esesmanie 
wybiorę sobie, bo jak mnie mają kazać się rozebrać, klęknąć że on mnie strzeli w łeb 
to ja zrobię coś innego, zrobię zamieszanie, zginę ale żywego nie dam się. Pan wie w 
jaki sposób wykańczano szpicli i tych szmalcowników, o tym nie będę mówić, ale 
musiałem czasem to robić, szpilką mierniczą, wie pan jak to się robi, pan wie jak 
szpilka miernicza, geodeta, to jest taki drut z kółeczkiem ale ostry, szło się za facetem 
robiło się taki zamach, wiu i przypinało się do ściany 
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