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 • Ja urodziłem się w Rzeszowie 4 stycznia 1921 roku w rodzinie 
kolejarskiej, mój ojciec był maszynistą kolejowym no i wobec tego można powiedzieć 
że należeliśmy do średnio dostatniej rodziny. Do szkoły powszechnej do gimnazjum 
liceum bo akurat byłem w tym okresie czasu kiedy jak teraz się szykuje reforma to 
wtedy też reformowano, czyli chodziłem 4 klasy szkoły powszechnej i dwie klasy do 
gimnazjum, wtedy marzył mi się trzeci pasek gimnazjalny, poszedłem do liceum. Tam 
zdałem maturę i to co w tej chwili mi się od razu przypomina, dyrektorem tego 
gimnazjum był bardzo mądry i nowoczesny człowiek, trochę podróżnik p świecie, 
który wprowadził jakby nie było w tym prowincjonalnym mieście trochę inne 
zwyczaje w gimnazjum. Już nie była to że tak powiem, już nie był to dyktatyw 
księdza i tego konserwatywnego grona profesorów, już było trochę luźniej. Ten 
człowiek wtedy nie wierzył co stanowiło że tak powiem pewnego rodzaju sensację dla 
całej szkoły i gimnazjum, on uczęszczał na uroczystości kościelne wtedy kiedy były 
państwowe święta, a wtedy kiedy myśmy klękali on stawał. Podobnie zresztą było jak 
jechał ksiądz i jak było według zwyczaju biły dzwony to klasa klękała o on i koledzy 
Żydzi stawali. Dlatego o nim przypominam że spotkałem go w obozie w 39 roku 
zdałem maturę a w 40 roku w czerwcu, 20 czy 21 czerwca spotkałem własnego 
dyrektora w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Ale powrcając do 
chronologicznego układu. Chodziłem do gimnazjum ponieważ Rzeszów był miastem 
prowincjonalnym o znacznej ilości Żydów czyli kontakt mój z tym środowiskiem był 
stały. Praktycznie rzecz biorąc jakieś 20, 30% zaludnienia było to zaludnienie 
żydowskie. Wobec tego no w jakiejś tam symbiozie żeśmy żyli. Podobnie zresztą w 
gimnazjum i maturę zdawałem z kolegą Żydem między innymi dlatego jego 
wymieniam Naftali Saki nazywał, który razem ze mną dostał się w pierwszym 
transporcie do Oświęcimia, którego zresztą nie przeżył. I jeżeli chodzi o moje życie 
jako młodego chłopca to ono było związane głównie z organizacją harcerską. 
Należałem do drużyny kolejowej ponieważ tam mieliśmy możliwości przejazdu po 
całej Polsce za darmo. Tam spotkałem się i zacząłem współpracować z kolegą 
Józefem Szajną, który znowu później, z którym znowu później spotkałem się w 
obozie koncentracyjnym. A po wojnie spotkaliśmy się znowu w Warszawie no i 
mamy działkę taką obok siebie, gdzie wspominamy dobre dzieje przedwojenne, raczej 
o obozie mówimy mniej. Jeżeli chodzi o moje losy to one się kształtowały w ten 
sposób, że jak pracowałem jako harcerz no i z przekonania, moje przekonania były 
związane z ówczesnym że tak powiem układem sił, moim że tak powiem wzorem był 
Piłsudski i w tej atmosferze zostałem jako młody chłopak wychowany. Jeździłem na 
obozy harcerskie już nawet jako młody chłopak i jako komendant obozu a moim 
zastępcą znowu był Józef Szajna. Tak że losy nasze się plotły od wcześniejszych lat, 
nawet do tak zwanej ochronki to coś z rodzaju przedszkola aktualnego. Maturę 
zdałem, pojechałem na obóz harcerski to był 39 rok, byliśmy w Karwi i to jest na 
wybrzeżu niedaleko Gdańska. Wracając z obozu odwiedziliśmy Gdańsk, wykupiliśmy 
motorówkę i zwiedzaliśmy port. Było to już dziwne że tak powiem spotkanie 
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ponieważ port był pełem flag niemieckich, mnóstwo motorówek jeździło, butnie i tak 
arogancko się zachowujący ci niemieckich żołnierzy, którzy nam pokazywali flagę i 
ten hakenkrojz. No i Józek zawsze trochę szaławiła i w pewnym momencie pokazał 
polską flagę i ten gest, który w tej chwili nazywamy gestem naszego tyczkarza. 
Stamtąd wróciłem i pojechałem na obóz pracy do Śmiłowic, gdzie budowaliśmy 
bunkry przeciwczołgowe no trochę chyba późno. Tam nas zastala wojna i w 
mundurach wojskowych z łopatą na ramieniu wycofywaliśmy się w kierunku że tak 
powiem wschodnim, najpierw tłumaczono nam że zostaniemy jako ci którzy byli 
zakwalifikowani do podchorążówki do wojska. No ale w międzyczasie po drodze już 
tych wszystkich komend rejonowych nie było, i w ten sposob dobrnąłem do 
Rzeszowa, stwierdziłem że moich rodziców nie ma w domu no i ja w wczesnych 
godzinach nocnych wyszedłem a późnych godzinach nocnych weszli Niemcy. Ja 
doszłem do wniosku że będę uciekał dalej, dostanę się za San. Wierzyłem w dalszym 
ciągu, że my jesteśmy silni, że Niemcy nie mogą nas za dwa tygodnie podbić. No ale 
okazało że San przekroczyli Niemcy wcześniej jak ja no i wobec tego po wystaraniu 
się jakichś cywilnych tych wróciłem do Rzeszowa. No znaleźliśmy się z kolegami, 
głównie z tą grupą która zdała maturę w sytuacji takiej, że nie wiadomo było co ze 
sobą zrobić, ponieważ harcerstwo i to nauczyło nas działania wobec tego zaczęliśmy 
słuchać radia, próbować uczyć że tak powiem  w szkole bo to wtedy było zamieszanie 
na tem, no i wymieniać informacje na ten temat. To spowodowało, że w pewnym 
momencie dostałem informację, że chodzi gestapo po mojej ulicy i ma listę na której 
znajduje się moje nazwisko. Zdążyłem uciec nad rzekę nad Wisłok i po paru 
godzinach wróciłem żeby się dowiedzieć co się dalej dzieje. Spotkałem matkę, która 
zapłakana powiedziała, że było gestapo i powiedzieli, że jeżeli się nie zgłoszę to 
aresztują rodzinę. Ponieważ taki przypadek już w Rzeszowie był, szereg takich było, a 
nie bardzo wiedziałem co oni o mnie wiedzą no to pod jakimś wahaniem doszłem do 
wniosku, że jak mają aresztować rodziców to lepiej niech to co do mnie mają ja sam 
jakieś konsekwencje poniosę. Zgłosiłem się tam oni z ciekawością mi się przyjrzeli i 
odpowiedzieli mnie, odprowadzili mnie do więzienia rzeszowskiego. Za dzień, dwa 
miałem przesłuchanie, ono było raczej formalne, zarzucano mi przynależność do 
tajnej organizacji, ale widocznie niewiele wiedzieli na ten temat, a nazwisko moje jak 
się później okazało to podali koledzy, którzy byli wcześniej aresztowani. Byłem tam 
niedługo bo 9 czerwca, przepraszam 9 maja zostałem przwieziony do więzienia 
tarnowskiego, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ponure, to było więzienie które 
mi przypominało amerykański film z więzieniami tymi okratowanymi, z podestami, z 
drzwiami, otwierali, zamykali. Czyłem się że z tego więzienia to się wyjść już chyba 
nie da. 

 • Przepraszam pana a czy zanim pan został aresztowany w Rzeszowie 
czy w tym czasie mógł pan zauważyć akcje władz niemieckich wymierzonych 
przeciwko Żydom, którzy mieszkali w Rzeszowie, czy już jakieś represje na Żydów 
rzeszowskich spadły wtedy. 

 • Znaczy, oni represje były tego rodzaju, że Żydzi co jakiś czas opłacali 
swoją bytność. Jeszcze wtedy getta nie było. Oni już chętnie widzieli ich w 
gromadzie, no i poprzez, poprzez jak to nazywają Juden ..., oni co jakiś czas, no 
zresztą Niemcy żyłowali w ten sposób pieniądze i kosztowności od nich. Tak że w tej 
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grupie która została aresztowana był Naftali Sak, no aresztowany tak tak jak my 
wszyscy i razem ze mną dostał się do Tarnowa, a potem do Oświęcimia. 

 • Czy pan wtedy mógł zauważyć na ulicach przypadki znęcania się nad 
Żydami przez żołnierzy niemieckich czy przez policjantów? 

 • Wie pan, oni oni praktycznie rzecz biorąc w stounku do Żydów zawsze 
byli chamscy. Oni oni jako jako ten wybrany naród, jako ten ibermensz uważali, że 
Żyd to nie, nie, w ogóle nie jest człowiek no i gdyby szli obok siebie a Żyd nie zeszedł 
na ten to by go pobili od razu, zresztą takie przypadki były. Zresztą niewiele lepiej 
zachowywali się w stosunku do, do nas. Ja byłem świadkiem takiego przypadku, gdzie 
zaczepiono młodą dziewczynę zgrabną, przystojną i w taki dosyć ordynarny sposób 
ten esesman ją zczepiał no i ona mu dała w twarz przy bardzo agresywnym jego 
zachowaniu i zgłupiał, faktycznie rzecz biorąc czapka mu spadła, zaczął się kręcić i 
ona w pierwszą bramę prysnęła i to. Tak że już widać było że czekają nas ciężkie 
chwile i że Niemcy bo tak najpierw, najpierw nie było w tych pierwszych dniach to 
było jeszcze nie zorganizowane gestapo, jeszcze się kręciło dużo wermahtu którzy 
czasem się zachowywali trochę lepiej. Jeżeli chodzi o Tarnów to tam Sak siedział 
może nie ze mną w celi ale siedział że tak powiem w tej grupie rzeszowskiej, która 
tego nie specjalnie że tak powiem traktowany, tam już nas nie przesłuchiwano no i 
można w tej chwili przypuszczać że oni doszli do wniosku takiego, że coś oni tam na 
sumieniu mają, ale młodych że tak powiem po maturze, byłych harcerzy i ten to lepiej 
jest mieć w obozie aniżeli na wolności. 13 czerwca to jeszcze jeżeli chodzi o Tarnów 
to co pamiętam, tam było niesamowicie głodno. Ja tam byłem bez przerwy głodny, ta 
racja chleba była tak mała, że ja jeszcze jako młody chłopak jeszcze jeszcze w domu 
zawsze ze sobą nosiłem bułki, tam w Rzeszowie nazywali kajzerki na tego . No i 
płaszcz miałem taki przejściowy ze sobą zacząłem supłać po kieszeniach i znalazłem 
tam okruszki tych kajzerek, które skrupulatnie zjadłem. 13 czerwca nas wzięli w 
Tarnowie do łaźni takiej, tam nas wymyli, wydezynfekowali no i następny dzień po 
pięciu w szeregach popędzili nas na stację kolejową w Tarnowie, z dużą obstawą 
wojska i ss widać było po oknach że jesteśmy odprowadzani przez ludzi Tarnowa, 
którzy jednak ponieważ ci mierzyli z pistoletów - uciekali. Zostaliśmy załadowani do 
pociągu z wagonami takimi, u naszego ojca mówiło się że to są pruskie, takie 
mnóstwo drzwi na ten 

 • To były wagony osobowe? 

 • Osobowe. No i jechaliśmy. Nie wiedzieliśmy gdzie jedziemy, nikt nas 
nie informował, od nikogo nie mogliśmy się dowiedzieć, żaden esesman się nie 
poniżył żeby podjął jakąkolwiek rozmowę i jeżeli nawet ktoś próbował rozmowy no 
to brutalnie mówili stul pysk no i wiadomo było, że nie ma żadnej sytuacji żeby się 
cokolwiek można było dowiedzieć. I w ten sposób dojechaliśmy do stacji z napisem 
Auschwitz, ta nazwa króra wtedy nam nic nie mówiła. No praktycznie rzecz biorąc 
wiadomo było że to ci którzy ją bliżej znali to mówili, że to jest Oświęcim. No 
Oświęcim jako Auschwitz nie było znane. Wjechaliśmy na boczny tor i podjechaliśmy 
do pierszego miejsca, to był taki monopolgebojde, tak się nazywał po niemiecku 
otoczony siatką z budkami wartowniczymi i tam nasz transport łącznie 728 osób 
zostało umieszczone. I tam spotkaliśmy się że tak powiem z brutalnym przyjęciem i 
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pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć ludzi, którzy robili na mnie wrażenie dzikich, 
sadystów którzy wrzeszczeli, krzyczęli, tumuld był, pędzili, los, sznel, tego. 
Praktycznie rzecz biorąc poza grupą młodych ludzi do których ja należałem byli tam i 
ludzie starsi. Wobec tego pierwsze, że nie bardzo wiadome było w którym kierunku 
mają biegnąć, z drugiej strony ten wrzask i to bicie i psy robiły że tak powiem 
wrażenie przeraźliwe. Ja sobie pierwszy raz stawiałem pytanie czy w ogóle możliwi są 
tacy ludzie bo praktycznie rzecz biorąc nikt nam niczego nie zarzucał w tym czasie 
jeszcze. Nie wszyscy że tak powiem byli przesłuchiwani w jakiś bardzo konkretny 
sposób. Część ludzi była złapana, bo w dużej części ten pierwszy transport to byli 
ludzie którzy usiłowali przejść do wojska we Francji i aresztowani czy w Słowacji czy 
na Węgrzech, bo te stosunki były różne. 

 • Ci ludzie popełnili według władz niemieckich pewnego rodzaju 
przestępstwo ponieważ usiłowali nielegalnie przedostać się przez granicę, natomiast 
przestępstwem popełnionym przez pana i pana kolegów było to że panowie byli 
wyskztałconymi młodymi ludźmi tak? 

 • Tak, podstawowym przestępstwem, bo to że nas podejrzewano że my 
gdzieś coś możemy organizować to nawet, nawet podczas przesłuchiwania tak bardzo 
tego nie dochodzili. Ja zresztą nie przyznawałem się do języka niemieckiego, wobec 
tego wzięli tłumacza, doszedłem do wniosku chociaż język znałem nieźle, że mnie jest 
wygodniej że tak powiem słuchać co oni mówią i potem tłumacz mi tłymaczy a ja się 
mogę zastanowić jak odpowiedzieć. Dali mi protokół do podpisania to ja poprosiłem 
żeby mi dali go przeczytać, jak to co będziesz  czytał jak nie rozumiesz, ja mówię tyle 
to ja rozumiem. No i wtedy zostałem pobity, oni nie mogli zrozumieć że ktoś ich 
nabiera, najpierw deklaruje że języka nie zna, a  później nie podpisuje protokołu bez 
przeczytania. Czyli, czyli praktycznie rzecz biorąc te ta wielka gromada ludzi 
wypędzona z wagonu z szumem, z krzykiem pędzona nie wiadomo gdzie, przerażona 
tym wrzaskiem i tym takim ordynarnym zachowywaniem, brutalnym nawet. No ale 
nas tam wpędzili do takich pomieszczeń, które były wyścielone słomą. No ile nas tam 
na sali było trudno powiedzieć, wiem tylko tyle że jeżeli w nocy ktoś musiał wyjść do 
toalety czy też miejsce żeby się przekręcił na ten czy ten to musiał że tak powiem to 
musiał tego swojego sąsiada obudzić. Najbardziej uprzywilejowanym miejscem było 
pod stołem. Bo tam już nie groziło to, że ktoś nadepnie no i jakaś tam między tymi 
nogami  tam ze dwie osoby mogły dosyć swobodnie leżeć. Rano nas wypędzili do 
mycia, to było iluzoryczne mycie bo praktycznie rzecz biorąc nie bardzo było wody 
bo jeszcze wtedy obóz był nie zorganizowany, taką miskę, miskę dostaliśmy blaszaną 
z której się chlapnęło trochę wody, człowiek przemył sobie oczy i. Wszystko było 
problemem, toaleta taka prowizorycznie zrobiona jak to w wojsku się robi z żerdkami 
i to sznel, to szybko na tego. Tak że praktycznie rzecz biorąc wszystko to co 
normalnie człowiek potrzebuje było pod rygorem i było że tak powiem 
skomplikowane. Racje żywnościowe były niewielkie. No spało się na tej słomie, 
ponieważ w tym czasie obóz był jeszcze nie zorganizowany to była tak zwana 
kwarantanna, która polegała na tym że znęcali się na nas przez tak zwany sport. Było i 
chipwen i rolen i  to tam się biegało tam i z powrotem i jeszcze wtedy myśmy byłi w 
swoich cywilnych ubraniach, ostrzyżeni, zdezynfekowani, praktycznie rzecz biorąc 
jak było ładne lato i słońce no to jak człowiek miał dużą czuprynę i nagle miał tą jak 
myśmy nazywali glacę, no to puchły te głowy na tem, bo to cały dzień na słońcu. 
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Równocześnie uczyli śpiewać piosenek niemieckich i takich że tak powiem formułek 
meldowania się. To było tragedią dla ludzi którzy zupełnie języka nie znali bo oni tej 
formułki ich cheftlik numer zon...... te absolutnie nie potrafił wypowiedzieć, było 
część kolegów górali a więc część ludzi takich którzy nigdy nie mieli żadnego 
styczności z językiem. No ale tamten esesman tego taki że on nawet, ale w tej sytuacji 
utrzymywał się pewnego rodzaju humor obozowy. Tych dwóch których pamiętam 
którzy nas tam pędzili to jednego nazywaliśmy fajeczką, który chodził stale i pykał 
fajkę a drugiego nazywaliśmy lalusiem bo był taki zawsze taki pseudoelegant, taki że 
tak powiem pokazujący jak on jest wunderman tam tego, a równocześnie typowych 
dwóch sadystów którzy że tak powiem się nad ludźmi znęcali. 

 • Czy pan poznał ich nazwiska? 

 • Znaczy ja ich nazwiska znałem, jeden nazywał się Grabe to był 
esesman a drugi był jakiś tam lagerfirer czy unterlagerfirer nazywał się Majer, ale ja 
żadnego z nich potem już nie spotkałem. Aczkolwiek po wojnie wtedy kiedy były 
procesy w Krakowie esesmanów pewną grupę znanych esesmanów rozpoznałem i 
mogłem złożyć na nich zenznanie. To trwało dosyć długo no praktycznie rzecz biorąc 
biegaliśmy bez sensu, jedynym odpoczynkiem to było że tak powiem takie plewienie 
trawy blisko drutów, tej trawy było niewiele a nas było dużo, wobec tego to było że 
tak powiem takie trochę zajęcie, które dokuczało no bo człowiek wyrywał tego czego 
nie było. A równocześnie, równocześnie pierwsza rzecz którą myśmy zazdrościli to 
byli księża, którzy byli w transporcie i Żydzi. Oni zostawali na bloku i robili porządki, 
myli toalety i ten, myśmy im serdecznie zazdrościli, bo wtedy kiedy myśmy ganiali 
tam i z powrotem i ledwo na tym słońcu wytrzymywali to oni siedzieli wewnątrz. I to 
była tak zwana kwarantanna, ja nie chciałbym że tak powiem mówić o tym bo, bo to 
wyszukane że tak powiem znęcanie się nad ludźmi, które praktycznie rzecz biorąc 
doprowadzało do tego, że ludzie już jak, jak bezwolni, już zupełnie że tak powiem 
najbardziej rozpaczliwie wyglądali ci których wywołali i kazali im śpiewać piosenkę 
niemiecką względnie meldować się a oni coś seplenili co nie było podobne do 
żadnego języka no i przy okazji zawsze ich pobito. I taka, taka rzecz która, której nie 
mogę zapomnieć, byli różni esesmani byli i tacy którzy byli takimi jak myśmy w 
obozie mówili kurdupel i on nagle przysadzał się do więźnia który jeszcze w tym 
czasie był potężny i uderzał go. No i tamten nie reagował, a myśmy już nauczeni 
doświadczeniem krzyczęli kładź się na ziemię bo cię zabije. Bo ten mały uderzył i 
miał satysfakcję jak ten wielki się przewrócił i wtedy tam jeszcze coś powarczał i 
odeszedł a jeżli się nie przewracał to on go bił do skutku dopóki z nas ktoś nie 
krzyknął połóż się do cholery bo przecież ciebie zabije. Widać, widać było, że ci 
ludzie mają jakiś sadyzm w sobie, że rekrutacja do esesu musiała być rekrutacją 
przypadkową, z której korzystali ludzie którzy właściwie raczej zajmowali się w 
Niemczech niczym i w ten sposób że tak powiem dostawali jakieś że tak zajęcie nieźle 
płatne, równocześnie nie szli na front a równocześnie jak jakąś jakąś dozę sadyzmu 
mieli w sobie i szaloną satysfakcję dokuczać ludziom. Jak dokuczał ktoś starszemu 
człowiekowi, który opuchnięty ledwo chodzący, zmęczony nie mógł wyjąkać tej tej 
tej tego meldunku a ten się znęcał nad nimi i mówil a to musisz się nauczyć ja ciebie 
znowu jutro zapytam. Myśmy próbowali uczyć wobec tego ci którzy znali, no ale, ale  
no nie zawsze to się udawało. Po jakichś trzech tygodniach przenieśli nas może nawet 
trochę wcześniej, po dwóch tygodniach przenieśli nas do obozu tego macierzystego, w 

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. 



którym za siatką były trzy bloki, 1, 2 i 3. Ja byłem w 3A. Tam w dalszym ciągu na 
słomie i w podobnych warunkach byliśmy. 20 czerwca przyjechał transport z 
Wiśnicza. Około ponad 300 osób, 313. czy coś takiego i tam spotkałem swojego 
dyrektora ze swoimi kolegami z którymi byłem razem, razem żeśmy zdawali maturę. 
Nie bardzo wiedziliśmy jak z nimi mamy rozmawiać. No w obozie każdy rozmawiał 
na per ty. Bo tam te tytuły i to tylko narażały ludzi i mnie jakoś mi przez gardło nie 
przechodziło żebym ja dyrektowi którym nie dawno zdawałem  maturę powiedział, ty 
słuchaj  Jurek, no i mówiłem mu panie dyrektorze i on przy okazji dostał po twarzy bo 
podeszedł jakiś kapo bo było takich 30 którzy wcześniej zostali przywiezieni do 
obozu wszyscy że tak powiem po wyrokach za kradzież, za tego tam, oni z zielonym 
trójkątem on się zaraz zapytał kto tu jest dyrektor, tu nie ma żadnych dyrektorów, i 
wskazał na siebie, dostał po twarzy, i mówi przestańcie że tak powiem mnie 
dyrektorować bo będziecie mnie narażać że co drugi dzień będę pobity. Wśród tej 
grupy była duża grupa inżynierów z Mościc. Podaję to dlatego że los tak złożył, że ja 
z tymi ludźmi pierwszy raz spotkałem się w obozie a później pracowałem w 
Mościcach już po studiach, spotkałem ich tam jako swoich pierwszych przełożonych a 
równocześnie kolegów z obozu. Szereg nazwisk pamiętam jeszcze dzisiaj. To był pan, 
w dalszym ciągu pan, bo to była różnica wieku Płaskura Władysław, Płaskura Józef, 
Skrzetuski Artur, Wojnarski Zbigniew, File, Ficz. No i w obozie razem byliśmy no a 
później spotkałem się z nimi jako młody adept sztuki inżynierskiej w zakładach 
azotowych wtedy imieniem Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie 

 • A czy wie pan z jakiego powodu ci ludzie zostali przywiezieni 

 • Znaczy w większości przypadków oni zostali aresztowani ponieważ nie 
podporządkowali się jednoznacznie poleceniom dyrekcji niemieckiej. 

 • Tej fabryki? 

 • Tej fabryki. I ten powiedział, nie, ja tego nie będę robił. No i ci którzy 
wyraźnie się nie podporządkowali zostali aresztowani i poprzez Wiśnicz parę dni 
później jak my  prezyjechali do obozu. W obozie już przywitał nas ówczesny 
lagerfirer Frycz, który nam brutalnie powiedział gdzie jesteśmy. Wykluczył 
możliwość pobytu w sanatorium, jesteście w obozie koncentracyjnym, jeżeli między 
wami znajdują się księża no to mogą tu być wtedy dwa tygodnie, jeżeli są Żydzi to 
tydzień, a inni to się zobaczy. W każdym bądź razie jest jedno pewne wyjście tutej jest 
przez komin. No ci którzy nie rozumieli co on mówi to nie bardzo że tak powiem się 
tym przejmowali, niektórzy się pytali o czym on mówił i ci którzy rozumieli między 
innymi jeden z moich kolegów który był celerem w klasie nazywał się Michał Kusy, 
który tak dosłownie to wziął i mówi do mnie Janek, stąd nie ma wyjścia. Ja mówię z 
celerami to zawsze jest tak samo że tak powiem nie wiadomo dlaczego dostałem 
bardzo dobrze z niemieckiego a widać że nie rozumiesz. On mówi, on mówił nor fer 
arszen, że nas spopieli. Ja mówię to wcale nie mówil nor fer arszen, ja mówię ty się 
zawsze wygłupiałeś jako młody człowiek, arfer arszen to jest zadupiem prawda. Ale 
on tak psychicznie był załamany pobytem tymi, tymi stosunkami, tą brutalnością, tym 
chamstwem, że on praktycznie rzecz biorąc mimo naszych wysiłków obozu nie 
przeżył. Zresztą od początku mówił, że on wyjścia nie ma. Teraz, teraz taki rys znowu 
do gimnazjum, jedyny przedmiot którego się faktycznie uczyłem był język niemiecki. 
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Mieliśmy profesora, który się nazywał Józef Stopa, który tak nam w kość dawał, że 
praktycznie rzecz biorąc jak się dostawało z wypracowania dostatecznie to człowiek 
był zachwycony. Przeklinaliśmy go, bo po co nam ten język tak jest potrzebny i w 
obozie w tych pierwszych dniach doszedłem do wniosku że Stopa miał rację. Ja teraz 
jestem w takiej sytuacji, że rozumiem co oni krzyczą, i teraz mam prawo wyboru. 
Jeżeli jest to ryzykowne rozumieć to udaję że nie rozumiem, a jeżeli że tak powiem 
przynosi to korzyść to się do tego przyznaję. I trzeba powiedzieć, że wśród grupy tych 
młodych ludzi którzy, nie tylko młodych, którzy znali język niemiecki to był walor 
przeżycia, ponieważ obóz był w organizacji, praktycznie rzecz biorąc wszystko się 
zaczynało od zera, cały szereg bloków był przez nas później budowany i musieli mieć 
kogoś przez którego mogli się porozumieć i wobec tego ci wszyscy którzy w jakiś 
sposób znali język niemiecki mogli dojść do marzenia obozowego to znaczy do pracy 
pod dachem. Bo to już był walor że nie na deszczu, nie na śniegu, nie na tym. No a 
jeżeli pod dachem no to potem że tak powiem szła dalsza sprawa. To to o czym 
chciałem jeszcze wspomnieć to był tego 
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 • Prosimy bardzo 

 • Walor znajomości języka niemieckiego został przeze mnie 
wykorzystywany z pewną ostrożnością, bo czasem była taka sytuacja, że na przykład 
jeden z moich kolegów zgłosił się jako muzyk, który grał na fortepianie i okazało się 
że cały dzień nosił ciężary. Myśmy się z tego śmiali, że za szybki był i się zgłosił 
niepotrzebnie do ciężkiej roboty. Ale wtedy kiedy już zaczęły się tworzyć grupy ludzi 
którzy mieli konkretne zajęcia to wtedy w takiej grupie zawsze potrzebny ktoś kto 
może się z tym kapo czy esesmanem porozumieć. Ponieważ mój język niemiecki 
dzięki profesorowi który tak nam w kość dawał był niezły, no wobec tego mogłem to 
robić. W ten sposób zaczęła się pewna solidarność wśród więźniów. Najpierw taka 
dzielnicowa. Ja jako rzeszowianin starałem się w tym lepszym miejscu pracy 
ulokować swoich kolegów, i vice wersa tak dobrze zorganizowany był Nowy Targ, 
Zakopane, Tarnów. No z tego pierwszego transportu te miasta takie na. I w ten sposób 
tworzyły się grupy ludzi i z tych pierwszych transportów bo potem nawet było 
niepisanym zarzutem, że pierwszy transport się ulokował na najlepsze posady jak to 
nazywano, ale to była konsekwencja nie dlatego, że że oni nas wyróżniali tylko, tylko 
no potrzeba nawiązania kontaktu z ludźmi w języku niemieckim który dla nich był 
językiem normalnym. Wtedy już rola księży, ale wcześniej Żydów się zmieniła. Oni 
już byli trochę inaczej, w innych grupach, a w konsekwencji dostali się do karnej 
kompanii. I to znaczyło no po prostu skazanie na śmierć wcześniej czy później. Czyli 
jeżeli chodzi o kategorie więźniów według wartości, według szacunku esesmanów to 
tą najgorszą kategorią to byli Żydzi no w tym czasie następni to byli księża, no bo 
później to trochę się rozszerzało, bo w między czasie był jeszcze obóz jeńców 
rosyjskich i to tam. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o esesmanów to to co pamiętam 
ponieważ znałem język niemiecki i konieczność porozumiewania się ich ze mną to 
stwierdziłem że są ludzie którzy są o inteligencji zerowej. To są prymitywni ludzie 
którzy praktycznie rzecz biorąc od nich niczego nie można było oczekiwać co ludzkie 
bo oni byli prymitywni, sadystyczni no i to co ich interesowało to interesowało co 
przy okazji można gdzieś ukraść. I jako taki informacja, która mi się stale przypomina 
to wytworzył się pewien, pewien język obozowy, pewna waloryzacja różnego rodzaju 
poczynań. Na przykład kradzieżą nie było nigdy, nie był nigdy fakt, że jeżeli się 
ukradło coś esesmanom. To była organizacja. Jeżeli ktoś gdzieś tam zdobył kawałek 
chleba czy bochenek chleba nie pytali się koledzy gdzieś ukradł tylko gdzieś to 
zorganizował? Kradzieżą natomiast było jeżeli więzień więźniowi coś zabrał. I to było 
bardzo ostro tępione, to było że tak powiem traktowane jako największe przestępstwo 
jakie więzień więźniowi może spowodować. 

 • Przeprasza a jeżeli na przykład kucharz wyciągnął bochenek chleba dla 
siebie z puli przeznaczonej dla innych więźniów, czy też odlał zupy z kotła 
przeznaczonego dla wszystkich, dla pozostałych więźniów czy to była kradzież czy to 
była organizacja? 

 • Organizacja, ponieważ nigdy nie było takiej sytuacji żeby to tak było 
wyważone, że on odlał powiedzmy jakąś tam część zupy i podał swojemu koledze 
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żeby wobec tego ktoś tej zupy nie dostał. No naturalnie przecież nie mógł 
zorganizować w ten sposób, że cały kocioł oddał bo wtedy, wtedy byłaby awantura. 
Jeżeli chodzi o chleb to on był dzielony na porcje i jeżeli czy z kuchni ktoś ten chleb 
ukradł i dał koledze no to on po prostu że tak powiem nie był liczony w tej puli która 
była dzielona, ale jeżeli ktoś kawałek chleba, który dostał na kolację zostawił sobie do 
rana a w nocy mu ktoś ukradł a złapali go no to konsekwencje były twardo pobity. A 
potem stawiany że tak powiem jako parszywa owca bo jeżeli ktoś potrafi że tak 
powiem koledze zabrać kawałeczek chleba który był tak czy tak nie wystarczający no 
to. Równocześnie ci wszyscy którzy gdzieś przy tak zwanej organizacji mogli coś 
dodatkowo dla siebie załatwić do jedzenia to dzielili się często swoimi porcjami, które 
dostawali normalnie jako przydział w obozie z kolegami. Naturalnie regionalnie ta 
solidarność była bardzo wielka, potem jak przychodziły już regularne transporty to się 
śledziło czy w transporcie nie ma kogoś i w ten sposób dowiedziałem się, że Józek 
Szajna transportem przyjechał do obozu, no i postarałem się go zaraz spotkać, zresztą 
wtedy już pracowałem, to było gdzieś po roku mojego pobytu, w takim 
zorganizowanym tym gdzie nawet mogłem przyjść z papierosami. I wszedłem na ten 
blok gdzie on był, oni siedzieli wszyscy w tak zwanym kilbojgen to znaczy w 
przysiadzie z rękami do przodu i dlatego tego blokowego znałem, on Niemiec, 
powiedziałem mu że ja chciałbym z tym rozmawiać, a ten mówi wstań! On spał ......  
Wstań, chodź bo tutej jest ten, podszedł do mnie i mówi słuchaj a na jakich warunkach 
ty tu jesteś? Ja mówię ty się nie pytaj o warunki tylko porozmawiajmy w jaki sposób 
się że tak powiem musisz tu urządzić żebyś dalej żył. On nie bardzo rozumiał że jest 
taka możliwość, że on siedzi w kilbejgenie, nie może się ruszyć a nagle wchodzi 
więzień i nagle ten który ich teroryzuje pozwala jemu wyjść, ale to już była 
konsekwencja tego kupna i sprzedaży, dostał paczkę papierosów którą ja gdzieś tam 
zorganizowałem i on wobec tego był grzeczny. 

 • Proszę pana z tym pańskim kolegą na sali Sakiem miał pan wtedy 
jakieś kontakty? 

 • Znaczy w pierwszych tygodniach mieliśmy kontakty no praktycznie 
rzecz biorąc to że tam było w tym naszym pierwszym transporcie było może jakieś 8, 
10 osób jeżeli chodzi o Żydów, a braci z Tarnowa no kilku ten, ja mam nawet 
zanotowane nazwiska ich. W tym czasie nie było żadnej różnicy na tym nie było. I nie 
przypomina sobie żeby no wtedy kiedy te transporty przychodziły już w wielkich 
masach to wtedy ta te różnice były inne. No bo broniąc siebie bardzo czesto Żydzi 
swoich własnych kolegów trochę że tak powiem, no nie powiem znęcali się no ale, ale 
w każdym razie nie zawsze byli fer. 

 • To znaczy? 

 • No wie pan wtedy kiedy się walczy o życie to każdy dodatkowy 
kawałek chleba jest zdobyczą. Teraz trzeba mieć że tak powiem jakiegoś, jakiegoś w 
sobie trochę honoru, uczciwości żeby tego chleba nie zabrać koledze. Ale jeżeli była 
taka sytuacja, że wracało tak zwane komando jak myśmy to nazywali na półżywi 
ludzie wracali o ironio przy orkiestrze obozowej która była tam zorganizowana ci 
świetni muzycy Polacy grali i w takt marsza ci ludzie nie, nie zawsze o własnych 
siłach wracali do obozu. No i ktoś doszedł do wniosku takiego, że on i tak ledwo żyje 
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to jemu chleba nie trzeba dać. Były to bardzo rzadkie przypadki, ale zdarzały się. No 
poprzez różnego rodzaju komanda w których brałem udział między innymi na  
bałchowie gdzie był taki magazyn materiałów budowlanych, gdzie moja, gdzie moich 
kilku kolegów i późniejszy szwagier Zbigniew Będkowski, który jak ja miałem 378 on 
miał 383 był oni byli tam magazynierami wobec tego ja tam się wplątałem nie do 
noszenia materiałów budowlanych chyba że coś wyjątkowego było ale do takiego 
administrowania w magazynie. No było to po dachem już było trochę inaczej. No 
najpierw polowaliśmy na koty których tam ponieważ myśmy mieli tą ludność było 
mnóstwo no i że tak powiem staraliśmy się ich spreparować do jedzenia. 
Przypominam sobie kolegę, nie pamiętam nazwiska, pamiętam tylko że taką miał 
trochę skrzywioną twarz, który patrzył jak my się mordujemy z kotem, nie możemy 
go zabić i on nam pokazał że to się go bierze za łeb i za ogon i się szarpnie i kot jest 
gotowy. No potem żeśmy wybierali szpaki z gniazd no i tak prymitywnie jak  było 
możliwe, ale zawsze było jakieś dodatkowe jedzenie. Tam praca była ciężka dla ludzi 
którzy pracowali stale przy rozładunku no bez ładunku biegiem a z ładunkiem dosyć 
szybko. Jak przyszły worki cementu no ktoś ważył 50, 60 kilo a worek miał 50 kilo i 
tak przez 8 godzin z tym biegał to była praca wielka. A póżniej ponieważ w między 
czasie się obóz budował to każdy po 4 cegły pod pachą niósł do obozu bo w ten 
sposób był transport materiałów dla tych murarzy którzy murowali. W roku czy 
półtora roku po moim pobycie przyjechał jeden z moich dalekich krewnych ale tak jak 
rodziny polskie wtedy były to dwaj bracia Jaszyńscy, jeżeli chodzi o pokrewieństwie 
to ja pamiętam że moja babcia i ich matka to były siostry. No ale, ale w tym okresie 
czasu to traktowało się jako bliską rodzinę. Oni przyjechali, jeden z nich był Karol, 
był znaną postacią no przynajmniej tak mnie się wydaje w obozie jako bumbokalausz, 
który stał na bramie w takiej czapce z napisem bumbokalausz, trochę kontrowersyjna 
postać nie w sensie żebym miał do niego obiekcje, tylko on stał na bramie, znał język 
niemiecki bo on występował w cyrkach tu i ówdzie no i bardzo tam był głośny a im 
bardziej głośny był tym więcej się coś działo. Tym więcej było różnego rodzaju 
kombinacji, organizacji, przemytu jedzenia, chleba, kiełbasy czy tak dalej. On 
pochodził z Bochni. Bochnia uważa go za bohatera narodowego, praktycznie rzecz 
biorąc każdy który transport  przyjeżdżał ktoś z Bochni mógł być pewien że Cesio 
Jaszyński ten bumbo mu pomoże. I on wystarał mi się o pracę w tak zwanym 
leechrewizie, to znaczy w takich koszarach esesmańskich, gdzie myśmy robili 
podstawowe prace, to znaczy myliśmy korytarze, ustępy, czyściliśmy buty i taki, taki, 
taki 

 • Czy pamięta pan kiedy to było mnie więcej, miesiąc, rok 

 • No ja przypuszczam że to był rok w 40 myśmy przyjechali, no w 41, 
gdzieś tam koło półrocza gdzieś, a więc tak nie pamiętam. No w każdym razie było to 
miejsce dobre, bo tam były takie skrzynki na chleb jako dla odpadów, gdzie esesmani  
tego czego nie jedli wyrzucali no i była to możliwość żeby ten chleb przynajmniej w 
części zagospodarować. Tak że oni oni nie pozwalali na to,  niejednokrotnie to się 
działo za dużym ryzykiem no ale jednak, jednak było to możliwe bo nawet wśród tych 
bandziorów znajdowali się ludzie którzy uważali że my tego nie jemy a czy zje świnia 
czy więzień to to jest obojętne. Miałem okazję poznać esesmanów różnych. 
Zwróciłem uwagę i to do dzisiejszego dnia pamiętam na tych tak zwanych 
intelektualistów, którzy mieli jakieś wykształcenie, którzy uwierzyli względnie 

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. 



wygodnie im było uwierzyć w bajki o nadludziach o ibermenszach, o germanach, o 
ibelungach, o Wagnerze jako że tak powiem najsłynniejszym kompozytorze bo głośny 
no i bardzo często słyszałem ich rozmowy, gdzie z wielkim zaangażowaniem 
opowiadali jakim my jesteśmy szczęśliwym narodem, jaki my may że tak powiem ten, 
jaki my mamy przewagę nad innymi rasami i tak się zastanawiałem czy to jest 
możliwe żeby ten wielki człowiek znajdujący się w takim mjiejscu jak Oświęcim 
gdzie tyle nieprawości się dzieje, gdzie tyle  jest znęcania się nad ludźmi, który 
równocześnie może mówić o świetlanej przyszłości tych nie wiem nadludzi, którzy 
praktycznie rzecz biorąc świecą przykładem 

 • Czy mówiąć o tych wykształconych esesmanach ma pan na myśli 
lekarzy SS? 

 • Niekoniecznie, to byli różni oni byli, oni byli w biurze politycznym, 
oni byli w różnych funkcjach zagospodarowani jako tylko ci mądrzy ludzie. 
Praktycznie rzecz biorąc niejednokrotnie oni się odnosili względnie do więźniów a ta 
względność polegała na tym że oni uważali żeby sobie pobrudzili ręce, żeby w ogóle 
mieli styczność z więźniami, do takich ludzi należał również Hes, ktory na swoim 
koniku, bardzo porządnie ubrany w błyszczących w tych swoich cholewkach i efel i 
coś mu się nie podobało to prosił esesmanów i wtedy jak jego był proces i mówił że 
on kogoś pobił i on z oburzeniem to przyjął, ja powiadam to był błąd tego który to 
zeznawał, jego że tak powiem wyraźnym grzechem było nie to że on sam bił, on nie 
dotknął więźnia bo że tak powiem się brzydził bo on potem by się cztery dni mył. On 
uważał że to jest takie bydło, że praktycznie rzecz biorąc on jakjo lagerfirer i wielki 
esesman on powienien się wstydzić mieć z nimi jakiś kontakt. Tam zresztą pracował 
jako ogrodnik jeden z więźniów, który praktycznie rzecz biorąc większy kontakt miał 
z żoną jego jak z nim, ale on był tolerowany ale w aspekcie takim że nie domownik 
ale więzień którego jakoś się toleruje. A poza tym była że tak powiem ta gromada 
pijaków, złodziei, sadystów którzy praktycznie rzecz biorąc znaleźli miejsce gdzie 
mogli się wyżyć, gdzie że tak powiem z satysfakcją znęcali się nad ludźmi. Z takich 
ludzi możan było robić zonderkomanda, wtedy kiedy Oświęcim zmienił się na fabrykę 
śmierci, kiedy przychodziły żydowskie transporty w wielkich masach, gdzie nie 
odbywała się selekcja, gdzie że tak powiem masowo gazowano tych ludzi do takiego 
stopnia mimo rozbudowanych krematoriów, że w pewnym momencie trzeba było 
spalać zwłoki na stosach. 

 • Czy pan będąc , pracując w tym bloku esesrewiru, który jest położony 
naprzeciwko krematorium praktycznie rzecz biorą prawda, czy pan widział tam 
podczas pana bytności w esesrewirze jakieś sceny nie wiem dostarczania zwłok do 
krematorium 

 • Pan mówi o krematorium przy Oświęcim 1? 

 • Tak, tak, tak. 

 • Widziałem. To się odbywało zupełnie że tak powiem brutalnie. Na 
takich furkach na tym rowlwagen jak myśmy to nazywali i narzucane ten, ołówkiem 
chemicznym napisany numer i wrzucany przed krematorium jako magazyn trupów, a 
potem no już załadowany do pieca 
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 • A jak długo pan pracował w esesrewirze jako laringer? 

 • No ja przypuszczam że tam pracowałem z pół roku, może trochę dłużej 

 • Czyli mniej więcej do końca 41 roku tak? 

 • No mniej więcej, potem że tak powiem blombe załatwił mi pracę 
poprzez kislager, był taki że tak powiem kapo z numerem 2 

 • Przepraszam jeszcze raz, może ważna sprawa bo pan jest jeden z 
nielicznych osób które wtedy były w tym bloku, pracowały i mamy dzisiej okazję 
rozmawiać. Czy pan będąc w bloku esesrewiru widział kiedykolwiek ażeby w 
budynku bunkra czy też kostnicy obok krematorium zabito jakąś grupę ludzi za 
pomocą gazu cyklonu B, na przykład Żydów, na przykład Rosjan 

 • Pierwszy cyklon B był użyty na bloku 11 

 • Tak, a późniejsze gazowania 

 • I wtedy późniejsze gazowania były już że tak powiem w 
pomieszczeniach nie nie krematorium 

 • Tak, tak ale obok tam była kostnica czy też tak zwany bunkier czy 

 • Ja tego nie pamiętam dokładnie, wiem że jakaś jakaś grupa ludzi 
została tam zagazowana, ale praktycznie rzecz biorąc duże gazowanie takie próbne już 
zginął jeden z moich kolegów z Rzeszowa zagazowany to odbył się na bloku 11. Tak 
że ja poza tym że widziałem jak te trupy tam przywożą ich rzucają. Zresztą miałem 
taką sytuację później po powrocie, że do domu odwiedziła mnie żona zmarłego w 
obozie kolegi no i zaczęła ze mną rozmowę ja wiem że pan mi powie że mój mąż nie 
żyje ale ja w to nie wierzę. No ja rozumiem że w ten spsób rozmowa się zaczęła i 
skończyła. No ale co pan uważa, ja uważam że on nie żyje, a był , a widział pan jego 
zwłoki, wie pani wszystko to co wiąże się z pogrzebem, ze zwłokami, z oględzinami 
to jest że tak powiem zapisane w bajkach bo praktycznie rzecz biorąc często zdarzało 
się tak, że obok leżący kolega zmarł niosło się go na apel żeby do liczby było a 
później go brali że tak powiem ci jak to jak to nazwijmy Niemcy to nazywali 
lajcherpero no i go zawozili do do do krematorium, nikt tam chorych nie odwiedzał w 
sensie takim że on umiera to ktoś mu będzie towarzyszył. Tak że to zostało 
sprowadzone do jak takiej brutalnej no zmarł trzeba go wynieść jeżeli zmarł w nocy to 
musi do liczby być, jeżeli zmarł już podczas pracy to go przywozili i kładli go w 
danym do danego bloku, gdzie przy meldunku mówili tylu i tylu więźniów żyjących 
nieżyjących tylu i tylu. I później już to komando zajmujące się zwłokami zawoziło do 
krematorium. 

 • Chodzi mi o to że esesmani, niektórzy więźniowie również, również ci 
więźniowie którzy byli zatrudnieni w tym właśnie bloku esesrewiru zeznawali że 
zdarzały się wypadki iż zajeżdżały tam samochody, włączano silniki aby zagłuszyć 
krzyki osób zabijanych w komorze gazowej, zeznawali oni, że w tej komorze 
gazowej, w tej kostnicy obok krematorium I zabijano grupę radzieckich jeńców 
wojennych, również więźniów, Żydów. Czy pan w czasie swej bytności tam pan tego 
nie widział? 
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 • Ja tego, ja te go nie mogę potwierdzić. Natmiast ja nie wykluczam że to 
było możliwe, no ale praktycznie rzecz biorąc ja tam nie byłem od spacerowania, 
chodziłem na ten barak no i praktycznie rzecz biorąc ponieważ on był za siatką to 
musiałem się tam że tak powiem tym, każde wyjście musiało być zameldowane, 
uzyskanie zgody, zgoda była związana z tym że ktoś musiał mi towarzyszyć bo ja nie 
mogłem się tak kręcić koło tego, tak że ja wchodziłem tam o godzinie szostej czy w 
pół do siódmej po apelu no i wychodziłem na obiad i później po obiedzie 
przychodziłem i wracałem na kolację do obozu. No ci którzy, było dużo takich 
komand, szklarzy, stolarzy, takich ludzi którzy praktycznie rzecz biorąc bez przerwy 
po obozie krążyli i oni mieli o wiele więcej okazji do spostrzeżenia takich faktów o 
których pan wspomina. Bo tutej trzeba szyby wstawić a tam coś się popsuło a to 
trzeba było rampę poprawić no i oni jako ci rzemieślnicy krążyli a ten esesman razem 
z nimi. A teraz chciałem powiedzieć że poprzez Otto Knizel to jest nazwisko które się 
pojawia, nazwisko niekontrowersyjne chociaż to jeden z podstawowych kapów, 
którzy w tej trzydziestce byli, jednak człowiek który, no nie spotkałem jeszcze nikogo 
kto by miał do niego pretensje. On się trochę nauczył po polsku, był bardzo miły 
aczkolwiek to był złodziej z Berlina, ale bardzo porządny człowiek. On zresztą uciekł 
z obozu z kolegami Polakami, był w Warszawie no ale przy pechowym ponieważ był 
przystojny człowiek to gdzieś się wmotał w jakieś sprawy kobiece no i przy okazji 
wrócił do obozy z powrotem. No i pamiętam jak jak się z nim rozmawiało jak mówił 
Warszawa mi zaimponowała. Wszystko możesz kupić armatę, karabin maszynowy, 
samolot co byś nie chciał. Na kiercelaku wszystko jest do kupienia. Polska to tego nie 
może przegrać, Niemcy tam nigdy nie wygrają. No potem go koledzy spotkali jako już 
członka wermahtu, no a niedawno dowiedziałem się że nie żyje, ale nawet ten krzyż 
oświęcimski rodzinie przysłano bo cały szereg kolegów doszli do wniosku że jemu się 
to należy. A okazało się że było zrobiło się miejsce w eseskantynie no i tam zostałem 
wydelegowany. To był rok 42 albo 43  już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, tam 
pracowałem jakiś miesiąc no i zwolniono mnie no ponieważ tam pracowali głównie 
Ślązacy, którzy mówili dobrze po niemiecku no a każda grupa etniczna starała się 
mieć swoich kolegów. Wobec tego nie mogę powiedzieć że oni mnie wyrzucili no ale 
tam prawdopodobnie im było wygodniej jak Jan z Rzeszowa odeszedł a przyszedł kto 
inny. Ale 

 • A gdzie się wtedy mieściła kantyna ta SS? 

 • W tym dużym baraku gdzie była równocześnie eeseskuchnia. Taki 
duży duży barak za obozem. On niedaleko od obozu. On w tej chwili dalej stoi 
zaniedbany taki że tak powiem na pół rozlatujący się, bo jak byłem jakieś dwa lata 
temu to chciałem tam wejść ale tam są jakieś składy, jakieś ten, ale w końcu nie 
puszczono, ale doszedłem do wniosku że tym się nikt nie zajmuje, że to 
prawdopodobnie wcześniej czy później on się rozwali. Wróciłem na bałchowt na 
swoje stare miejsce no a potem się okazało, że to miejsce było na nowo wolne 
znalazłem się tam z powrotem. W roku 43 byłem świadkiem w dosyć tragicznych 
okolicznościach ucieczki z eseskuchni. Uciekło wtedy siedmiu kolderów, część z nich 
już nie żyje, część żyje w dalszym ciągu. I to przebiegało w ten sposób że to był 
wieczór, już było po apelu a ja w kantynie pracowałem dużo dłużej no tak długo jak 
trzeba było tych esemanów obsługiwać. W pewnym momencie jeden z kolegów 
zresztą tu na tej liście jest, Bogdan Wnętrzak przyszedł do mnie i pytał się o kolegów 
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z kuchni między innymi o Włodka Turczyniaka czy nie był u mnie czy ze mną nie 
rozmawiał. Ja mówię że nie widziałem, a czego. Nie mogę go znaleźć. A za jakieś pół 
godziny zawyły syreny obozowe, okazało się że ucieczka. No i cała ta świta z biura 
politycznego z Gogerem i się zjawiła ktoś do Gogera coś poszeptał  on przyszedł do 
mnie powiada ty rozmawiałeś z kimś z kuchni, mówię tak rozmawiałem, i co 
wiedziałeś że oni uciekają. Ja mówię, ja w tej chwili nie wiem czy uciekają czy 
uciekli,i kto uciekł. No i kazali mnie odprowadzić na biuro polityczne, doszedłem do 
wniosku że jeżeli Wnętrzak ze mną rozmawiał uciekł no to praktycznie rzecz biorąc to 
będzie mnie kosztowało życie. No i nas tam odprowadzili, postawili twarzą do ściany, 
no ja się rozglądałem na wszystkie strony i zobaczyłem że Bogdan jest, a mimo tego 
że groziło to pobiciem to starałem się tak kręcić żeby się znaleźć obok niego, mówię 
Bogdan tyś ze mną rozmawiał musisz to tak zeznawać bo ty żeś z nimi nie uciekł no i 
nas tam przesłuchiwali, on zeznawał ja zeznawałem ponieważ zeznawaliśmy to samo, 
zresztą była prosta sprawa, on się pytał ja mu odpowiedziałem że nie wiem, on się 
bronił w ten sposób że gdyby wiedział że jest ucieczka to by też uciekał co miał 
ryzykować, praktycznie rzecz biorąc podejrzany o ucieczce to jest gorzej jak ten co 
próbuje uciekać. To się okazało że ta siódemka jednak skończyła sukcesem swoją 
ucieczkę. No siedziałem tam gdzieś do czwartej rano między innymi taki 
undersztarfirer Sztywiz, który często przychodził do kantyny po papierosy chociaż 
wiedział że to jest na kartki, no ale uważał że po to ja tam jestem żebym się tym 
martwił. No i wrócili mnie do obozu. Nstępny raz wróciłem do kantyny. Jeżeli chodzi 
o te wszystkie kombinacje z papierosami i z tym no to ja wiedziałem że tak moi 
sdzefowie rozdają swoim kochankom i kolegom, a my równocześnie dostajemy te 
bony które nalepiamy że to nigdy się nie może zgadzać będzie zawsze brakować. 
Okazało się że miałem kolegę w drukarni Bolesława Grzyba, którego numeru nie 
pamiętam, on parę lat temu zmarł, ktory drukował te. No i doszliśmy do wniosku że 
on to skombinuje odpowiednią ilość tych rulonów a ja będę sobie remanent własny 
robił i jakoś to uzupełniał żeby mi się to zgadzało. W pewnym momencie mój szef 
taki pół-Czech pół-Niemiec Sudetendojcza, podniecony przyszedł i powiada do mnie 
Hans kontrola będzie w kantynie będą kontrolować papierosy. Ja mówię no to trudno 
jak będą kontrolować. Dużo pan tego porozdawał? Ymm tam zaczął mruczeć. Ja 
naturalnie nie zdradzałem mu co ja z tym robię. Oni pokontrolowali to tam i z 
powrotem i w penym momencie przy mnie powiedzieli ty uważaj bo jak jego stąd 
wezmą to ty pojedziesz na front wschodni. Potem już między sobą rozmawiają a ja 
rozumiałem mówię pierwszy raz się zdarzyło że to się zgadza. Znaczy nie tak żeby do 
jednego papierosa ale ubytek jakiś może być. Tak że i tego rodzaju możliwości były i 
ta solidarność więźniarska, bo to nie było tak że ja musiałem to kupić od kolegi, on 
uważał że ja jak mu od casu do czasu przyniosę trochę paoierosów a on namiętny 
palacz to jego satysfakcjonuje a jeżli można ukraść esesmanom to jest jego 
obowiązek. Jeżeli chodzi o 
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 • Tape 3. 03.00.50. 

 • Prosimy kamerę po prostu i będzie pan mógł o tym powiedzieć do 
kamery o Ślązakach. Bo byli Ślązacy i więźniowie i byli Ślązacy wśród obsługi obozu 

 • No więc jeżeli chodzi o Ślązaków to trzeba powiedzieć że to byli 
tragiczni koledzy. Tak praktycznie rzecz biorąc znali język, wielu z nich uważało że 
oni są Ślązakami, którzy zresztą dzisiej jeszcze że tak powiem jest podkreślane że ich 
rodowód to jest Śląsk. Oni znając język niemiecki byli w pewnym sensie preferowani 
no bo ta znajomość dawała im możliwość innego ułożenia się, tymczasem były nawet 
takie dziwne rozmowy, które trochę raziły jak ktoś pod stołem leżąc mówił tu pieronie 
lepiej jest jak w wojsku polskim. No nie próbowaliśmy że tak powiem takiej dyskusji 
prowadzić bo ona była dziwna, ale równocześnie po wyrokach bo wielu z nich było 
zaangażowanych w wielkie działania przeciwko Niemcom, i w końcu z gestapo z 
Katowic przychodziły wyroki i oni na bloku 11, Palicz taki underszarfirer taki 
morderca chodzący ich tam strzelał to ich stać było że tak powiem z honorem wyjść i 
krzyczeć Jeszcze Polska nie zginęła. Tak że praktycznie rzecz biorąc żeby chciało się 
postawić kreskę że Ślązak to jest taki czy inny to to trudno jest powiedzieć dlatego że 
wielu z nich angażowało się w akcje przeciwko Niemcom w bardzo że tak powiem 
ostrej formie z wielkim ryzykiem i poświęceniem, uważają że to jest ich obowiązek. 
W obozie no jak każdy człowiek który chce przeżyć a to tak daleko szło że nawet w 
rozmowie normalnej nikt nie mówił co będzie robił jak go zwolnią. Żeby nie 
zapeszyć, żeby nie mówić o rzeczach nierealnych. No to starał się że tak powiem 
korzystać z tego co było możliwe bez ujmy dla pozostałych kolegów żeby przeżyć. I 
ja z tych wspomnień które znam i tych kolegów z którymi utrzymuję do dzisiejszego 
dnia kontakt mam dla nich wielki szacunek. To byli dzielni ludzie, których historia że 
tak powiem zmieniła, my zresztą myśmy ten sam błąd zrobili po wojnie wymyśliśmy 
autochtonów, podzieliliśmy tych ludzi nie wiadomo dlaczego na opolszczyźnie gdzie 
są rdzennopolskie to im wytłumaczyliśmy że są autochtonami a nie Polakami. I jakoś 
tak historycznie że tak powiem ci ludzie stale są narażani na na pewnego rodzaju 
nieufność. To zresztą szereg z nich uciekło z obozu, poza tym okolice najbliższe poza 
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obozem pomagały bardzo. Była taka wielka ucieczka z karnej kompanii która 
pracowała że tak powiem poza obozem przy takich regulacjach ..... i w większości 
przypadków już była z tym czerwonym punktem to znaczy wcześniej czy później 
skazany na śmierć. Jest to zresztą opisane przez kolegę 

 • Kowalczyka 

 • Kowalczyka, który jako jeden z nielicznych przeżył tą ucieczkę w 
bardzo że tak powiem skomplikowanych i tragicznych okolicznościach i znaleźli że 
tak powiem pomoc wśród śląskich rodzin a to wszytko razem było niedaleko 
Oświęcimia tak że jak na stosie palono trupy to ten swąd palonych ciał to się czuło i ci 
podjęli ryzyko i tam go parę tygodni przetrzymali a potem przerzucili do guberni. I to 
nie był jeden przypadek, tak że było wielu i ludzi którzy w okręgu Oświęcimia i 
okolicy mieli kontakt z obozem i wtedy kiedy te ucieczki zaczęły się już być prawie 
masowe wtedy kiedy te wielkie transporty i między innymi i ja pojechałem do 
Sachsenhausen to doszli Niemcy do wniosku że muszą nas wywieźć bo oni nie 
potrafią że tak powiem upilnować i przeciwdziałać ucieczkom. Tak uciekł zresztą 
kolega jego nazwiska w tej chwili nie pamiętam z Żydówką która pracowała tam w 
sztubilager, worki szyła czy coś takiego 

 • A wśród tych uciekinierow przeważali Polacy czy przeważali Żydy, 
Żydzi 

 • No przeważali Polacy jednak. Oni te kontakty mieli lepsze, poza tym 
Żydzi nie mieli wielkich szans, bo w wielu przypadkach już byli w karnych 
kompaniach gdzie ucieczka nie bardzo była możliwa. No a ta która była 
zorganizowana o tej o której mówiłem Olszowej no to praktycznie rzecz biorąc była 
wielka rzecz, bo tych ludzi w większości przypadków Niemcy zabili. Dwóch czy 
trzech tylko udało się uciec. 

 • Czy w obozie w sztamlagrze Żydzi byli wyłącznie w karnych 
kompaniach czy byli tacy 

 • Był okres, był okres kiedy byli na normalnych blokach a później byli 
raczej w karnych kompaniach. 

 • Ale kiedy, czy to z powodu 

 • Ci których, ci którzy po selekcji zostali rozdzieleni to niektórzy szli do 
normalnych komand. Mam takiego kolegę który żyje w Warszawie jeszcze, który 
pracował u krawców czy gdzieś, ale to wie pan prawidłowości w zbrodni to trudno 
znaleźć. Bo praktycznie rzecz biorąc dla mnie jest prawie niewytłumaczalne, że Żyd 
siedzący w obozie przeżył trzy lata. No ale są takie przypadki no i może nawet i 
dłużej. Tak że wszędzie tam gdzie jest masowa zagłada, wszędzie tam gdzie jest 
wielkie nieszczęście zdarzają się przypadki niewiarygodne, które jednak życie 
potwierdza jako faktyczne. 

 • A ten kolega z Warszawy pamięta pan jego nazwisko? Ten co przeżył? 

 • Ale który? 

 • Ten o którym pan wspomniał co przeżył u krawców czy gdzieś? 
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 • Ja nie wiem czy on jeszcze żyje, ale nazwisko, nazwisko w tej chwili 
nie pamiętam. Wiem że pracował, pracował w Związku Byłych Więźniów 
Politycznych, był bardzo aktywny. No ostatnio jak z nim się kontaktowałem był 
bardzo chory. A to jest ostatni rozdział o którym mógłbym ewentualnie parę słów 
powiedzieć, bo ja w tej chwili jestem przedstawicielem Maksymiliana Kolbe z 
Freiburga, pracuję tam szereg lat, jestem w tej chwili odpowiedzialny za całą grupę 
warszawską, gdzie mamy aktualnie żyjących więźniów rzędu 1500, którymi się 
opiekujemy. Ja jak wspominam okres obozu czy krótko po wyjściu z obozu żeby mi 
ktoś powiedział że nawiążę kontakt z Niemcami i że będę z nimi współpracował, 
znajdę tam przyjaciół, znajdę tam ludzi z którymi koresponduję bym się czuł 
obrażony. Okazuje się jednak że w życiu wszystko jest możliwe. No pracuję z nimi no 
w jakimś sensie się rozumiemy a równocześnie niesiemy pomoc tak daleko jak ona 
jest możliwa. Głównie uważam za podstawową pomoc to jest dla ludzi którzy nie 
poruszają się, którzy leżący, my im zawozimy obiady pięć razy w tygodniu. Jest to 
wielka pomoc, nie mówiąc o tym że oni  mają że tak powiem wielką wdzięczność że 
w ogóle ktoś do nich w ogóle przychodzi. Czasem nawet bardziej zadowoleni są z tej 
wizyty krótkotrwałej jak z obiadu. No ale to jest na razie sprawa nie ta o której 
chciałem w dalszym ciągu mówić. Bo jeżeli chodzi o ucieczki nieudane to tutej znowu 
wspomnę kolegę Józefa Szajnę z którym życie mnie od dzieciństwa łączyło i łączy w 
dalszym ciągu, który próbował z dwoma kolegami uciec z Birkenau, ucieczka się nie 
udała no i ku mojemu przerażeniu dowiedziałem się, że Józka przywieźli do obozu do 
Oświęcimia i wsadzili go do bunkra. Co w tym czasie było równoznaczne ze śmiercią. 
Wszyscyśmy ruszyli ramionami, dojścia tam nie było żadnego no ale to co jest 
niewiarygodne stało się wiarygodne on z tego bunkra wyszedł. Pojechał do 
Buchenwaldu no i tam po raz wtóry już podczas ewakuacji obozu uciekł 

 • Chcielibyśmy jeszcze prosić pana ażeby pan powiedział trochę bardziej 
dokładnie co pan właściwie robił w kantynie SS jaka była pana 

 • Moja praca polegała głównie na pracy takiego prostego kelnera, ja 
musiałem przygotować jak przyszedł transport beczek z piwa żeby wrzucić do 
piwnicy i tam je ustawić, ja musiałem nabić poszczególne beczki i równocześnie 
sprzedając piwo, rozprowadzać, rozprowadzałem papierosy wziąć te bony, czasem był 
jakiś ekstra przydział na przykład te cukierki dla esesmanów, no więc myśmy je 
ważyli staraliśmy się to rozprowadzić. No rozprowadzaliśmy w ten sposo że mieliśmy 
mnóstwo cukierków dla swoich kolegów ponieważ postaraliśmy się o torby 
odpowiednie, no a jeżeli tam ze  dwa tysiące zrobiło się paczek dla esesmanów to z 
tego się robiło ładne kilkanaście kilogramów do rozdania dla kolegów. Naprzeciwko 
nas była kuchnia z którą mieliśmy kontakty w ten sposób że oni nas prosili o 
papierosy czy piwo no a myśmy że tak powiem korzystali z jedzenia. Był tam August 
Frączek, który tutej jest na tej liście którą pan był uprzejmy, który jak wchodziłem do 
kuchni wiadomo było po co to on otwierał ten tą nakrywę kotła zaparował całe 
pomieszczenie a to był korpulentny człowiek, krajał według swojej potrzeby ja to pod 
marynarkę i chodu. Tak że no równocześnie równocześnie korzystali z tego esesmani, 
którzy jeżeli im tamci koledzy z esesu im coś nie przynieśli no to myśmy musieli 
gdzieś bo tu nie zawsze było całkowicie usmażone preparować, tam była kuchnia 
pracował tam taki zakonnik który był w kuchni i on zajmował się kuchnią, gotował 
dla esesmanów no a równocześnie dbał o nas. Niezależnie od tego w piwnicy byli 
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było dwóch czy trzech kolegów którzy obierali kartofle między innymi był tam słynny 
adwokat jeszcze z procesu Gorgonowej jeżeli pewnym ludziom coś wspomina 
mecenas Woźniakowski, który jakoś historia obozu i całego że tak powiem ruchu 
oporu nie wspomina, on zginął rozstrzelany na bloku 11 z grupą oficerów polskich 
tylko nie potrafi mi nikt wytłumaczyć dlaczego dokumentując różnego rodzaju sprawy 
dotyczące ruchu oporu nie wspomina się o grupie która może to nieudolnie robiła a 
może nie reprezentowała te siły które chętnie widziano, ale on zginął.  

 • Wspomina się 

 • Ale nigdy jeszcze nie czytałem żadnej monografii gdzie by było 
napisane Woźniakowski 

 • Chciałem pana również zapytać o rzecz następującą, bo pan należał do 
tych nielicznych więźniów którzy mieli okazję spotykać esesmanów w stosunku w 
sytuacjach pozasłużbowych niejako, na gruncie prywatnym dla nich, chciałem się 
zapytać jak się oni wtedy zachowywali wobec siebie, o czym rozmawiali jak się 
zachowywali wobec was więźniów kelnerów, obsługi kuchni 

 • Wie pan tak jeżeli chodzi o naszych szefów kuchni to oni praktycznie 
rzecz biorąc zachowali się w stosunku do nas w porządku, zresztą to wynikało między 
innymi z tego że oni mieli organizację wszystkiego, papierosów palili ile chcieli, piwa 
czy wódki to nikt im nie wydzielał, jedzenie jak żeśmy kompinowali to 
kompinowaliśmy i dla nich a potem po tej kontroli o której wspomniałem doszli do 
wniosku że jeżeli mają takiego który jakimś cudem wychodzi na swoje mimo tego że 
tyle idzie na lewo. Jeżeli chodzi o rozmowy to one były różne. Na przykład w 
rozmowach z panem Cerlikiem bo tak nazywał się ten nasz szef, w tym momencie 
kiedy front  zaczął się cofać a była duża mapa a ja z nawyku jeszcze harcerskiego 
słuchałem BBS raz o mało nie wpadłem, bo miałem aparat radiowy wy wy wygasiłem 
ten megafon który był na dużą salę a zapomniałem wyłączyć podoficerską no i tego 
swojego bumbum po polsku słuchałem i w pewnym momencie kantyna jeszcze była 
zamknięta tam zaczął łomotać ja się zorientowałem co jest o cholera teraz będzie 
bryndza, okazało się że taki Ślązak mówi zamknij to pieronie bo cię zamkną,  

 • Ja chciałem jeszcze  

 • Ale były i takie przypadki, że wycofując te flagi wtedy kiedy oni się 
cofali był taki młody esesman którego potem spotkałem jako więźnia w Krakowie, 
który jak szef kantyny mówił, że Hans to jest mądry on się zna na geografii, co by nie 
było to on zaraz na mapie znajdzie a on mówi ale Polski nie znajdzie bo to było 
nieporozumienie. To była pomyłka historyczna i tego na żadnej mapie już nigdy on 
nie znajdzie. Ja się wdałem w niepotrzebną dyskusję. Powiedziałem że może ja nie 
znajdę bo ja nie wiem czy będę żył ale w ogóle to się na mapie Polska powstanie na 
nowo. No i w Krakowie jak mnie prokurator powiedział niech pan przejdzie przez cele 
może pan kogoś zna? Patrzę jest. Powiedziałem no i jak tam widział pan już nową 
mapę? On zaczął tłumaczyć że on był młody, głupi a tu ssbande na tego owego. No 
dostał może niewysoki wyrok ale troszeczkę mu się przysłużyłem. Tak że rozmowy 
były różne. Oni praktycznie rzecz biorąc był okres w tej bundewafe kiedy oni liczyli 
że Hitler teraz już wygra bo już teraz jest broń tajna, zgładzą Anglików a jak z 
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Anglikami dadzą sobie radę to już nie ma zmartwienia bo z Rosjanami to sobie 
poradzą. I byli bardzo rozczarowani kiedy to się nie udawało i kiedy mimo tych 
wielkich nalotów no efekt był właściwie prawie żaden. No i w pewnym momencie 
była taka rozmowa szefa i jego zastępcy najpierw się zastrzegał że to jest teoretyczna 
rozmowa bo to nigdy nie będzie tam tego, a co byś zrobił gdyby się tak sytuacja 
zmieniła że Niemcy wojnę przegrali a ty byś wyszedł z obozu? Ja mówię szczerze 
mam powiedzieć? No szczerze. No to podobnie jak wy mnie to ja bym pana też 
zamknął, strasznie był rozczarowany, uważał jak to jest możliwe żeby jego zamknąć 
przecież on jest w porządku, przecież mówi ja ciebie nigdy nie uderzyłem, nigdy nie 
powiedziałem głośniej niż na tego 

 • Esesmani wtedy oczekiwali jakiejś takiej akceptacji? 

 • To znaczy on może oczekiwał, on może sobie wyobrażał że jeżeli on 
był względnie w porządku bo on on praktycznie rzecz biorąc udawał wielkiego 
hitlerowca tłumaczył jak on chodził w białych tych podkolanówkach jako 
sudetnidojcze jak Niemcy, jak firer jak on krzyczał jaki on był szczęśliwy jaki on 
zadowolony ale trudno mi jest powiedzieć ile w tym było pozy ile w tym było 
faktycznego uwielbienia hitlera a ile było tego że on w ten sposób przesiedział całą 
wojnę w kantynie. Gdzie popijal sobie wódkę i piwo dobrze jadł poza swoją żoną 
którą miał na Sudetach miał kochankę no i praktycznie rzecz biorąc nie miał 
powodów skarżyć się na Hitlera. Jeżeli chodzi o rozmowy takie to ja bym powiedział 
że oni byli wstrzemięźliwi i ja pamiętam tylko jak był przyszedł do kantyny to 
wyjątkowy przypadek lagerfirer Aumeier, był taki, Ja szefa poprosiłem bo myślę sobie 
ja go nie będę obsługiwał. No tenm przyszedł tam się pohajlowali nawzajem no ja jak 
zwykle miałem numer a ten  to mówi jakiś stary numer jest niech on tutej przyjdzie. 
Przyszedłem. On mówi to ty jesteś stary numer, tak. No to musiałeś kraść. Ja 
powiedziałem mu ale nikt mnie na tym nie złapał, strasznie go to zadowoliło i 
krzyczał  do tych wiecie ten polski pies powiada on jak mówię że on musiał kraść 
jeżeli żyje to powiedział nie nikt go na tym nie złapał. No więc poza tym oni mieli 
takie jak to nazywali kameraczefabent. W tej podoficerskiej sali oni się wtedy sami 
obsługiwali ja tylko piwo i ten dawałem na takie tace oni to sobie zanosili, nie chcieli 
żebyśmy tam wchodzili i teraz było bardzo ciekawe przynajmniej dla mnie 
zachowanie esesmanów którzy byli bydlakami skończonymi, sadystami którzy 
potrafili uderzyć kobietę, starca, zamordować jak Palicz chodził i strzelał, 
pogwizdywał sobie z tym karabinkiem i strzelał ileś tam ludzi i wracał z powrotem, 
jak oni się zachowywali w stosunku do swoich żon. Oni bez mała ich lizali po rękach, 
oni się kręcili, oni wyglądali na to no że chyba lepszych mężów nie może być, jak to 
jest możliwe że ten bandyta który się tak brutalnie zachowuje, który że tak powiem no 
trudno nazwać żeby on cokolwiek sobą przypominał człowieka żeby on się tak 
zachowywał. No a jemu się to tragicznie ułożyło gdzieś jakąś musiał wsze przynieść 
żona mu zmarła on się 

 • Zmarła 

 • Tak, on się zakochał w jakiejś Żydówce którą próbował że tak powiem 
zmienić jej ten trójkąt no i w końcu się znalazł w bunkrze, no wychodząc z tego 
bunkra przyszedł jeszcze po papierosy na żebranie a ja mu z satysfakcją powiedziałem 
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że ja mu nie mogę tego dać bo ja muszę się z każdego papierosa rozliczyć. Popatrzył 
na mnie takim zbójeckim tym i odwrócił się. 

 • A jak wyglądało życie kulturalne esesmanów powiedzmy co oni tam 
wtedy robili czy oglądali filmy czy były jakieś koncerty? 

 • Od czasu do czasu był jakiś koncert organizowali ci 
pseudointelektualiści, jakaś tam muzyka że tak powiem 

 • Było jakieś szkolenie ideologiczne na przykład o wyższości rasy czy 
też o zwycięstwach oręża niemieckiego? 

 • Nie, no to to było bieżąco robione ale to nie to nie było robione tutej 
przy tych eses tym, tam już były takie wielkie jak oni powiadają przedstawienia no to 
wtedy ten ja nie pamiętam jego nazwiska jakiś zapalony ibermęższ to organizował był 
zachwycony tym co robi no i wszyscy tłumaczyli jacy są zadowoleni, tam czasem 
szedł film a ten. Ale to więcej było że tak powiem o wrogu który podsłuchuje, uważaj 
bo tu wszędzie wróg czyha, tak że 

 • Czy były tam jakieś plakaty na ścianach mówiące o tym jak się 
powinni zachowywać 

 • Były, były, tym bardziej że była taka ten między esesmanami potem 
znalazła się grupa tego tak zwanego esesgalicjen którzy nie wszyscy mówili po 
niemiecku, niektórzy praktycznie rzecz biorąc chyba ciężko żałowali że się na to 
zdecydowali bo orali nimi tam i z powrotem a traktowali ich bez mała jak więźniów. 
Przy najgorszej pogodzie to oni tam stali na zewnątrz. Przydziały swoje dostawali ale 
widać było, że  że oni są w sytuacji nie budzącej zachwytu. 

 • Czy to byli Ukraincy? 

 • To byli Ukraincy 

 • I oni tam przechodzili przeszkolenie 

 • Oni, oni przychodzili tam jako normalna załoga bo coraz częściej 
wybierali tych esesmanów nadających się do na front a ponieważ ten front ich zjadał 
tych ludzi dużo to uzupełniali tymi tymi pseudo-Niemcami. Zresztą ci ludzie byli że 
tak powiem bardzo często gorsi jak esesmani, sfrustrowani swoim że tak powiem 
swoją sytuacją, niepewnością losu, nieznajomości języka a równocześnie w mundurze 
który nie wiem czy im odpowiadał. 

 • A czy pan pracując tam w kantynie, roznosząc piwo czy sprze 

 • Ja nie roznosiłem piwa, oni brali z bufetu 

 • Tak. Ale czy pan miał okazję kiedykolwiek usłyszeć esesmanów którzy 
rozmawiali o bieżących wydarzeniach w obozie, nie wiem o nalotach amerykańskich, 
o selekcjach w Brzezince, o jakichś szczególnych wydarzeniach które miały miejsce w 
Brzezince związanych właśnie z transportami Żydów? Czy panu kiedykolwiek udało 
się coś takiego usłyszeć? 
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 • Nie. Oni tego tematu nie podejmowali. A jeżeli rozmawiali z szefem to 
rozmawiali u niego w pokoju, no gdzie ja nie miałem wstępu. To wtedy trudno mi 
było podsłuchiwać, zresztą ja stałem wtedy przy bufecie i musiałem obsługiwać. Bo 
praktycznie rzecz biorąc oni rzadko do bufetu dochodzili to już był obowiązek nas 
więźniów. A głównie mój bo z tej grupy która ostatnio była w kantynie to ja mówiłem 
najlepiej po niemiecku. 

 • Mówił pan poprzednio że był pan świadkiem selekcji transportu Żydów 

 • Tak, byłem świadkiem bo tak zostało zapotrzebowanie na piwo, 
okazało że z kantyna Birkenau nie ma piwa no i szef kazał mi załadować na taką furę 
z koniem parę beczek i pojechaliśmy. No i w pewnym momencie zatrzymano nas że 
dalej nie wolno jechać, a ten tłumaczył przecież my jedziemy do kantyny, nic, tu 
musicie stać. Nie było to daleko rampy dojechał wyjechał pociąg i widziałem że tak 
powiem rzeczy które są nie do wyobrażenia. Transport ludzi którzy jak normalnie 
wychodził z wagonu i od razu znajdował się pod presją, krzykiem, gwałtem i selekcją 
i teraz dzieci osobno, kobiety osobno, mężczyźni osobno, no krzyk, dzieci płaczące, 
wyrywające się do tego. No zupełnie że tak powiem dantejskie piekło. 

 • Przepraszam czy to było na rampie która znajdowała się na dworcu 
kolejowym czy na rampie która znajdowała się 

 • Na rampie która już była w obozie 

 • W obozie w środku? 

 • Tak, i tam była selekcja której ci ponieważ oni jechali z majątkiem i im 
tłumaczyli że oni jadą do miejsca gdzie będą pracować. Oni bardzo często byli 
przekonani że oni nie jadą do obozu. Nawet jak ich koledzy którzy tam mieli bliższe 
możliwości próbowali im tłumaczyć żeby się bronili to oni mówią my nie na tych 
samych warunkach tu przyjechaliśmy 

 • Takie opowiadania krążyły w obozie o tych selekcjach tak? 

 • Znaczy nie w obozie, tak, tak przypuszczali ci którzy byli dowożeni, że 
oni po prostu zostali przemieszczeni, przyjechali na miejsce gdzie znajdą pracę i 
swoje mieszkania i będą pracować 

 • Czy ten transport który pan widział był liczny, ile tam ludzi mogło być 
w tym transporcie? 

 • Jakieś 1000 osób. 

 • To były kobiety, dzieci 

 • Kobiety, dzieci i mężczyźni starsi, młodsi, no trudni było najpierw 
zorientować się o co chodzi bo to ludzie się bronili bo tak jeżeli rozdzielili męża z 
żoną to on ją przyciągał to esesman uderzał to tam tego. To teraz dziecko wyrywali i 
gdzieś tam wyrzucili to dziecko z zabawkami te zabawki leciały na ziemię, straszna 
rzecz. Tak że jak patrzyłem na esesmana tego swojego to on był siny. Zupełnie nie 
komentował nic i nigdy do tego tematu nie wracał. Tylko powiedział jak żeśmy 
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wrócili nigdy więcej żadnego piwa nie będziemy wozić. Nikt takiego polecenia nam 
nie da. 

 • Pamięta pan jaka to była pora roku? 

 • To była jesień. A deszczu nie było, taka była pogoda wie pan, taka 
nieprzyjemna  polska jesień, wiatr, chłodno. No ci ludzie byli dostatnio ubrani. Oni 
praktycznie rzecz biorąc to nie był powód tylko w międzyczasie jak ich pędzali do tej 
komery do zagazowania to oni się musieli rozbierać i wtedy był niepokój bo się 
rozbierali mężczyźni i kobiety i widać było że coś tu się dziwnego dzieje. No 
praktycznie rzecz biorąc a to było zorganizowane w ten sposób że tam było coś w 
rodzaju prysznicy, którymi podawali cyklon. I to 

 • A widział pan jak się rozbierali? 

 • No ja byłem może nie bardzo blisko, ale widziałem ten, przecież z tego 
nikt że tak powiem żadnej tajemnicy 

 • A w którym miejscu to mniej więcej stało? 

 • Czy to było wtedy kiedy pan to piwo wiózł właśnie? Pan to widział, 
widział pan jak ich rozbierali? 

 • Tak, jeden jeden raz tylko widziałem 

 • A czy tam jest obok pana taki plan obok w Brzezince, czy mógłby pan 
wskazać na tym planie to miejsce w którym pan stał właśnie z tym wozem, wtedy 
moglibyśmy się zorientować które to jest, które to było krematorium, jak daleko pan 

 • A nie wiem gdzie to jest na którym tym 

 • Odłączę na chwilę 

 • Proszę. Przede wszystkim tak jaka to była pora dnia, pan pamięta to? 

 • No to musiało być gdzie gdzieś wczesne popołudnie no żeby przed 
apelami to wszystko razem załatwić. 

 • I czy pan widział jak ten pociąg wjeżdżał czy on już tam stał kiedy pan 
tam 

 • Ja widziałem jak on wjechał, tak że ja ja że tak powiem nie potrafię 
tego o tym, bo ja rozumiem że oni mówili że tędy się nie dojeżdża i nie jest 
wykluczone że myśmy jechali chyba przez most, ale ale czy tu ktoś nas nie kierował w 
związku z tym z tym co się tu działo to tego ja nie wiem. No w każdym bądź razie 
wiem że widziałem to z odległości takiej gdzie to było rozpoznawalne, znaczy jak 

 • Mógłby pan rozpoznać twarze na przykład? 

 • No twarze to może nie ale praktycznie rzecz biorąc sylwetki zupełnie 
wyraźnie widziałem, widziałem że tak powiem ten zgiełk, widziałem tą rozpacz, 
widziałem słyszałem ten krzyk prawda, biegających ludzi, tych esesmanów którzy 
brutalnie ich tam próbowali gdzieś umiejscowić żeby im nie przebiegali a 
równocześnie ten tragiczny że tak powiem walkę o to żeby wrócić do matki czy 
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wrócić do siostry czy do matki czy do męża czy do tego. A później już jakaś taka 
może prawie bierność wtedy kiedy szli do tej pseudołaźni. Ale 

 • Przepraszam, kto był obecny wtedy na rampie kolejowej, kto tam był, 
tam byli więźniowie, znaczy ci ludzie którzy przyjechali prawda 

 • No i było to zonderkomando niemieckie które się zajmowało że tak 
powiem 

 • Esessmami tak? 

 • Esessmani tak, to jest, to była specjalne specjalna grupa więź, tych 
esessmanów 

 • Czy byli tam jeszcze poza nimi jacyś więźniowie tacy w pasiakach 

 • Znaczy więźniowie w pasiakach to byli że tak powiem raczej nie byli, 
oni tylko wtedy kiedy ubrania trzeba było zabrać, ale to już wtedy kiedy tam się robiło 
porządki, a tam były grupy te przeważnie żydowskie, które po jakimś czasie szły do 
cyklonu znowu żeby nie zostawiać świadków. 

 • Czy czy pan w końcu dostarczył to piwo wtedy puścili was dalej? 

 • Tak, tak 

 • W końcu? 

 • Jak jechaliśmy ja tego nie wiem wie pan bo to pierwsze że było coś 
takiego, ja nigdy nie przypuszczałem że będę widział, poza tym to był szok dla 
każdego normalnego człowieka, że coś takiego jest możliwe i zachowanie tych 
bydlaków esessmanów, którzy tych biednych ludzi gonili tam i z powrotem, szarpali i 
zupełnie nie zwracali uwagę na to że rozgrywają się szalone tragedie poszczególnych 
ludzi, poszczególnych rodzin, dzieci a tego, tak że no ten mój esesman był siny to 
można wyobrażać sobie że człowieka no jeżeli iskrę człowieczeństwa w nim jeszcze 
zostało to też nie bardzo że tak powiem mógł na to patrzeć. 

 • Jak długo pan wtedy stał i obserwował tą scenę? 

 • No ja przypuszczam że jakieś półtorej godziny 

 • Czyli prawie, że cały przebieg selekcji pan był w stanie zobaczyć tak? 

 • Prawie tak 

 • I czy pan w tym czasie rozmawiał z tym esesmanem czy on coś panu 
mówił 

 • Nie, on się w ogóle nie odzywał, słowa nie 

 • Ja rozumiem że pan obserwował te sceny z oddali ale mimo wszystko 
czy czy mógł pan zauważyć co esesmani wtedy robili czy na przykład widział pan że 
unosili kolby karabinów i bili czy czy 

 • Nie, to widać było oni się zachowywali jak zwykle brutalnie bo inaczej 
to nie dali by sobie rady, jeżeli transport ma 1000 ludzi i nagle oni zaczną biegać tam i 
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z powrotem to albo trzeba by było strzelać to wtedy jest możliwość że się sami 
postrzelają względnie bić. O wiele prostsze dla nich poza tym to była ich normalna, 
tam byli esesmani typu kaduk to byli zboczeńcy zupełnie ci ludzie bez najmniejszej 
wartości, zapijaczone za tego, oni i poza tym, poza tym tam łowili biżuterię, nawet 
nawet z trupów wyrywali złote zęby. To selekcjonowali na tak zwanej kanadzie, to 
było magazynowane i wysyłane do Berlina. 

 • Proszę pana jak pan wtedy stał 
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 • Tape 4 

 • Jeśli chodzi o moje moje że tak powiem tą fazę po wyjściu z obozu 
znaczy jeszcze Sachsenhausen, gdzie nas wywieźli i poczułem się znowu cugangiem 
numer dostałem 114061 no i tamci mi dawali do zrozumienia że co ty kombinujesz 
koło kuchni i na tego jeszcze przepraszam za wulgarność nie wysłałeś chleba 
domowego a on mówi dom to był pięć lat temu .... 

 • Przepraszam pana jeszcze wrócimy do tej dalszej historii, ale jeszcze 
na moment jakby pan mógł opowiedzieć jak przebiegała ta selekcja w Birkenau którą 
pan oglądał to jaka część, na jakie grupy podzielono tych ludzi 

 • Dzielono na tych którzy nadają się jeszcze do pracy bo szkoda zabijać 
że tak powiem zabijać tych którzy jeszcze przez pewien okres czasu mogą pracować i 
ci wygrywali los, że nie szli że tak powiem do gazu. I na tych wszystkich innych 
których kierowano do gazu 
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 • Ale gdzie stała jedna grupa a gdzie stała druga grupa jak tych ludzi z 
tego pociągu wypędzono 

 • Więc to się odbywało mniej więcej w ten sposób gdzie na którymś 
filmie to dosyć realnie było pokazane i w lewo i w prawo gdzieś ten, ten do przeżycia 
a  ten do gazu. 

 • A jak pan to widział wtedy 

 • No wie pan ja ja jak teraz patrzę na tą mapę to ja takich szczegółów 
tego widzieć nie mogłem. Widziałem pewien ruch i ponieważ wiedziałem że to się 
odbywa bo na ten temat z więźniami między więźniami się rozmawiało to wiedziałem 
że tam się odbywa selekcja. Poza tym spotykało się tych którzy tej selekcji uniknęli no 
i szczęśliwie jeżeli można użyć tego określenia szli do obozu no. 

 • I oni też panu opowiadali tak o tym ci Żydzi którzy 

 • Znaczy ja może bezpośrednio z takimi nie rozmawiałem bo oni 
przeważnie byli w Birkenau, ale ci koledzy którzy w Birkenau stale byli to mieli takie 
rozmowy na ten 

 • A wtedy kiedy pan to wszystko obserwował to widział pan jak później 
odprowadzono w stronę obozu czy w stronę komory gazowej 

 • Nie, ja tego nie widziałem, widać tylko było że pewne grupy zostały że 
tak powiem od, tylko było widać że tak powiem tych którzy zostali doprowadzeni do 
komór gazowych jak tam się rozbierali 

 • To oni się rozbierali na dworze tak? 

 • O ja już tego nie przypominam sobie wyraźnie ale praktycznie rzecz 
biorąc wydaje mi się że częściowo tak 

 • Pan potem wracając z tą dostarczeniu piwa do kantyny ss, czy pan 
wracając wtedy widział nad transformatorem dym unoszący się z kominów 

 • On tam stale był bo to pracowało na cztery na 24 godziny tak że 
transformator nie miał wpływu, już w tym czasie były stosy ludzie palili zwłoki tak że 
ta wielka machina która została zorganizowana dla niszczenia Żydów, głównie Żydów 
ona okazała się mimo wszystko jeszcze za mała. Tak że dymy nad Birkenau były 
stałe. A jeżeli chodzi o stosy to w zależności od kierunku wiatru, czasem było tak że 
trudno było wytrzymać w obozie a czasem było tak, że w Olszowej tam gdzie kolega 
który uciekł znalazł schronienie to tam nawet się czuło. 

 • Chciałem jeszcze zapytać czy znał pan takich więźniów którzy byli 
Żydami ale nie zostali odkryci jako Żydzi i byli po prostu jako polscy więźniowie, bo 
tacy byli 

 • Ja osobiście nie znałem ale wiem że tacy byli i przeżyli że tak powiem 
w ten sposób że nigdy nie nie  było takiej okoliczności że oni zostali zdemaskowani że 
nie są, że nie są Żydami, tacy takie przypadki były. 

 • A czy wie pan jak zginął pański kolega Sak? 
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 • Nie wiem, wiem że zginął w gazie 

 • Czy pan kiedykolwiek był w szpitalu w Oświęcimiu tam nawet jako 
chory 

 • Ja byłem w szpitalu w Oświęcimiu wtedy kiedy groziła mi że tak 
powiem wyjazd do innego obozu w sposób jakiś karny. Gdzieś coś ktoś na mnie 
doniósł i dokotór Fajkel który nie żyje a który był powiedział słuchaj to ja cię wezmę 
dam cię na salę gdzie jest flekfiwer to znaczy tyfus plamisty, jego tam nie ma ale tam 
esesmani nigdy nie wejdą i jak minie to wszystko to cię wypuszczę. Czyli ja byłem że 
tak powiem nie chorym, bo wtedy kiedy byłem chory bo faktycznie gdzieś mi się 
przyczepiła wsza, ale dostałem od kolegów którzy między innymi .... który pracował 
przy aptece i przy tego wajsowskie te zastrzyki tylko nie pełną porcję. Ale 
wystarczająco że nie musiałem iść do szpitala. Miałem parę dni gorączki a wtedy 
pracowałem na bałchowie no to mnie wsadzili tam między magazyny między 
materiały budowalne i ja tam przeleżałem że tak powiem praktycznie rzecz biorąc do 
obiadu i po obiedzie 

 • A jak jak jak pan załatwił to z tym lekarzem żeby on pana przyjął tam 
do 

 • To nie musiałem załatwiać bo to jego była dyspozycja tam gdzie nasi 
lekarze którzy tam pracowali oni że tak powiem mieli takie zaufanie u esesmanów 
zresztą w sensie tego że nie musieli tej pracy sami wykonywać tak że on mnie tam 
wsadził i tam się w to jemu nikt nie mieszał 

 • Ale nie trzeba było, nie musiał pan mu niczego organizować 

 • Nie, to był stary kumpel, który praktycznie rzecz biorąc że tak powiem 

 • Jaki numer 

 • Proszę 

 • Jaki numer mógł  mieć 

 • No niski numer no i niedawno zmarł. my do ostatniej chwili 
korespondowaliśmy 

 • Ale czy wtedy kiedy miał pan tyfus czy nie chciał pan iść do szpitala 
dlatego że bał się pan selekcji do komór gazowych 

 • No naturalnie 

 • Czy w tym momencie, czy w tym okresie już Polaków do komór 
gazowych nie wysyłano? 

 • Nie, wtedy kiedy kiedy był wielki że tak powiem (po)mór na tyfus 
plamisty to wielu kolegów poszło do gazu, już nie można było wychodzić tych którzy 
byli ciężko chorzy no bo doktor Fajkel czy inni nie mógł go dawać gdzie indziej bo 
wtedy mógł to roznieść na cały szpital no i wtedy wtedy esesmani decydowali 
podjechał samochód i na smaochód wrzucali. Zdarzyła się taka taki przypadek, któryś 
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z kolegów opowiadał że z tego samochodu go ktoś ściągnął i gdzieś go tam jakoś w 
ten sposób jak to mówią zadekował. 

 • W okresie jak pan był w szpitalu zabijano jeszcze chorych tych ciężko 
chorych zastrzykami z fenolu 

 • Fenolem tak. 

 • A czy wtedy wiedział pan o doświadczeniach pseudolekarskich, 
eksperymentach pseudolekarskich dokonywanych przez Niemców 

 • Znaczy wiedziałem że coś takiego się odbywa nie miałem tam żadnego 
dojścia, ale wiedziałem że tak się odbywa 

 • Opowiadał pan o tym esesmanie który się zakochał w Żydówce czy 
pan, jak pan się dowiedział o tej historii 

 • To wszyscy z obozu pamiętają dlatego że on był postacią bardzo znaną 
zresztą w negatywnym sensie bo to był super zbrodniarz, i wobec tego wobec tego 
było dziwne ze ten ten człowiek nagle że tak powiem znalazł się w rozterce jako stary 
bandyta i stary esesman, on po prostu kombinował, żeby jej zmienić ten ten tro 
gwiazdy Dawida na normalny, nie wiem to była to była Jugosłowianka czy już tego 
nie pamiętam. No w każdym bądź razie to zostało nakryte i on w pewnym momencie 
znalazł się w bunkrze w obozie 

 • I co się z nim stało potem 

 • Nie wiem nie potrafię powiedzieć, próbowałem się z różnymi kolegami 
intersować gdzie on poszedł, prawdopodobnie do karnej kompanii do wojska ale 

 • A co się z nią stało nie wie pan 

 • No nie wiem, obawiam obawiam się obawiam się że chyba zginęła, ale 
tego nie potrafię powiedzieć 

 • A czy inne wypadki jakichś kontaktów mężczyzn i kobiet w obozie pan 
sobie przypomina? 

 • No mówiłem wspomniałem była taka ucieczka kolegi który, Polaka z 
Żydowką w której się zakochał no i w sposób że tak powiem bohaterski, taki 
powiedziałbym sensacyjny, jego kolega wystarał mu się o mundur esesmański, 
wystarał mu się o przepustkę, on poszedł przebrał się i poszedł tam w trupylager, wie 
pan gdzie to jest? 

 • Przepraszam bo 

 • Tam były 

 • Przepraszam to jest jest pan a my będziemy jeszcze później rozmwiać 
jeszcze o Oświęcimiu później w czasie naszych wywiadów, tak że 

 • Z tym 

 • Z panem Bieleckim będziemy jeszcze rozmawiać 
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 • No to ja nie mam powodu bo on to robił i to zupełnie inaczej jego 
relacja wygląda, ja zresztą mam publikacje która została ostanio wydana w języku 
niemieckim, gdzie to też jest opisane. 

 • Ja mam jeszcze takie pytanie, bo pan był również w obozie w tym 
okresie kiedy na placu apelowym, podczas apeli lekarze, oficerowie ss wybierali 
więźniów na śmierć głodową za ucieczkę ich kolegów czy pan był kiedyś świadkiem 
czy stał kiedyś blisko 

 • Znaczy ja nie byłem świadkiem w sensie takim że ucieczka była z tego 
bloku w którym ja byłem i wobec tego nie przechodziłem tego że rząd po rząd 
przechodził i wyznaczali ten ów i tego, ale byłem świadkiem takiego takiej wybiórki. 
Wprawdzie jak wtedy kiedy poszedł do bunkra Maksymilian Kolbe to ja nie byłem bo 
już wtedy pracowałem chyba w kantynie o ile dobrze pamiętam to ja na apel nie 
przychodziłem.  

 • Czy ma pan. Chodzi o rzecz następującą w 42, trzecim, czwartym roku 
w obozie w Oświęcimiu na sztamlager pojawiła się znaczna grupa więźniów Żydów, 
którzy przeszli selekcję, którzy zostali wyselekcjonowani do pracy i którzy pojawiali 
się w różnych blokach, czy pana zdaniem ich sytuacja w obozie była szczególnie 
ciężka czy też była podobna do sytuacji innych więźniów ..... 

 • No jeżeli przez przypadek bo tam rządził jednak w wielu przypadkach 
przypadek, byli na normalnym bloku to ich życie nie różniło się od życia więźniów, 
dostwali ten sam przydział w podobny sposób mieszkali no i jeżeli mieli prace takie 
stolarz, ślusarz, krawiec no to to praktycznie rzecz biorąc wtedy nie byli w karnej 
kompanii i wtedy nie byłi tak narażeni na pobicie jak normalnie. No z tą gwiazdą 
chodzili i musieli uważać bo gwiazda dla niejednego esesmana wystarczyło na to żeby 
został pobity. No z jakim skutkiem to zależało od tego który się do bicia brał, jeżeli to 
był sadysta i lubił żeby mu się przewracali względnie żeby nie wstawali więcej, no 
wie pan w tej masie ludzkiej w tych wszystkich możliwościach wiele znaczył 
przypadek, gdzieś zabłąkana wsza doprowadzała kolegę który względnie dobrze się 
czuł na tyfus i do krematorium. Względnie przypadkowe pobicie w jakimś 
zamieszaniu prowadziła do do śmierci. 

 • Czyli pan nawet będąc starym więźniem z niskim numerem pracując w 
dość dobrym komandzie to nie mógł się pan nigdy czuć bezpiecznie 

 • Nigdy i dlatego mówiłem, nigdy nie rozmawialiśmy na temat tego co 
będziemy robić jak wyjdziemy stamtąd ponieważ nie wyglądało to na realne. 
Wprawdzie jak  myśmy pierwsze miesiące byli to kapowie którzy nas pilnowali 
mówili o wy jesteście rycijunlager czyli taki jakiś wychowawczy, Niemcy chą was 
nauczyć porządku, chcą żebyście wiedzieli co znaczy III rzesza, oj pięć tygodni, sześć 
tygodni i was puszczą. Już będziecie naznaczeni jako ci którzy byli w obozie to w 
swoim środowisku jedni się was będą bali z drugiej strony gestapo was będzie 
pilnować. No myśmy doszli doszli sześć czy siedem czy osiem tygodni to my tu 
wytrzymamy jak by nie było. 

 • Przepraszam, tak mówili esesmani w pierwszych dniach waszego 
pobytu w Auschwitz to jest bardzo ważne 
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 • To mówili kapowie 

 • Kapowie tak 

 • Kapowie ci z tej trzydzistki, że już takie fakty były bo oni przyszli 
jechali głównie z Sachsenhausen i z innych obozów jako ci którzy organizowali w 
ogóle obóz dla tych pierwszych, pierwszch transportów. No i myśmy jak człowiek 
chętnie wierzy w jakieś pozytywy to uwierzyli i mówiliśmy między sobą przez sześć 
tygodni to na brzytwie wytrzymamy nawet a potem doszliśmy do wniosku że to są 
wszystko bajki i to co nas może uwolnić to jest tylko koniec wojny. A ponieważ 
pierwsze były same sukcesy i stale słyszeliśmu Dojczland iber ales, dojczland, 
dojczland i dojczland zig no to działało na nas przygnębiająco 

 • Czy udało się panu spotkać w obozie jakichś więźniów żydowskich 
którzy dzięki nie wiem, znajomości języka, ptzypadkowi zdołali osiągnąć jakieś 
fynkcje w samorządzie tak zwanym więźniarskim, czy to były większe wyższe 
pozycje w obozie? Czy na przykład kiedy pan był w polityszeabcajlaung 
przesłuchiwany w związku z ucieczką tych swoich kolegów natknął się pan na 
dziewczęta Żydówki które pracowały w polityszeabcajlung. 

 • No więc one tam pracowały jako pomocnicza pracownice między 
innymi pracowała tam Wera Płaskórowa Jugosłowianka która wyszła zamąż za 
Płaskórę Józefa no i tak jak z nią rozmawiałem rozmawiam w dalszym ciągu to z nią 
razem pracowały Żydówki. To jest przypadek że one się tam dostały a później Hefler 
który był tym wiodącym no nie pozwalał ich ruszać, one dobrze pracują niech sobie tu 
siedzą. No i z jej opowiadania wygląda na to że niektóre przeżyły i nawet próbują z 
nią korespondować 

 • A poza tym tą grupą tych dziewcząt żydowskich czy w obozie męskim 

 • Nie, takiego przypadku 

 • Czy pamięta pan żeby był na jakimś no nie wiem stanowisku kapa, 
kapy 

 • No, no mógł być w karnej kompanii czy gdzieś gdzie sami Żydzi byli 
no to był że tak powiem tym tym sztubendinstem 

 • Jakieś niższe funkcje 

 • Niższe funkcje i między sobą, ale w ogóle takiego przypadku nie 
przypominam sobie nie wydaje mi się żeby było możliwe żeby był kapą czy 
sztubendinstem czy tym na bloku mieszanym dla nie tylko Żydów. 

 • A jak to się stało że wyjechał pan z Oświęcimia 

 • Kiedy doszli wszyscy do wniosku takiego że masowe są ucieczki, że 
całe biuro polityczne niemieckie nie potrafi temu przeciwdziałać, że jest za dużo 
Polaków którzy są na eksponowanych pozycjach którzy mogą stanowić zagrożenie to 
trzeba ich wywieźć. No i poszedł duży transport między innymi ja znalazłem się w 
Sachenhausen 

 • Kiedy? 
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 • 1 listopada 44 i tam byłem do 23 kwietnia 45 

 • W jakimś samym obozie czy w jakiejś komandzie 

 • Najpierw byłem w komandzie chajkenwerke, tam zgłosiłem się 
przypadkowo, bo była taka wybiórka jak bydło na sprzedaż staliśmy i oni wybierali że 
potrzebowali by takich owakich a z nami w transporcie był taki kolega z Warszawy ja 
nie pamiętam w tej chwili jak on się nazywał, w każdym razie blacharz z zawodu, 
typowy warszawski typowy, no i Stefan, mówimy Stefciu to my się do ciebie 
przylepimy i zgłosimy się jako blacharze. On mówi no takich blacharzy to w życiu nie 
widziałem no i myśmy się zgłosili i nas skierowano do takiego baraku gdzie mistrzem 
był cywil ten Niemic, on dał mi rysunek kazał mi pobrać materiał z aluminium coś 
tam robiliśmy, ja tego rysunku nie potrafiłem czytać a poza tym nie bardzo 
wiedziałem jak się do tego zabrać. Poszedłem Maliszewski on się nazywał, mówię 
Stefciu powiedz mi jak ja to mam robić, mówi cholera napytałem sobie biedy nie dość 
że muszę pracować za siebie to jeszcze za was. I zaczął mi mówić tu jest kernerka a tu 
jest rządmaszine, a potem rundmasziną przejedziesz, mówię mów po ludzku ja nie 
wim co to jest kerner nie wiem co to jest rundmaszina, no ale ten ten Niemiec 
przyglądał mi się w lewo i w prawo i podeszedł do mnie i mówi tak, ty jesteś blacharz, 
tak mo ojciec miał zakład blacharski i ja u niego pracowałem, a on mówi a to nie 
wykluczone że ty jesteś kolorabik zacznij od kalarepy a ponieważ mówiłem już nieźle 
po niemiecku to on mówi dobrze ty nie psuj materiału, ja potrzebuję tutej tłumacza, 
tutej są Niemcy tutej są Żydzi, tu są Polacy, tu są Francuzi to tego, ty będziesz 
tłumaczył. A równocześnie będziesz palił w piecyku żeby było ciepło. I ja już nie 
musiałem udawać że jestem blacharzem no i wykorzystywaliśmy naloty które często 
nad Berlinem były i wózkiem jechaliśmy po węgiel. Wtedy nikt nikogo nie pilnował 
oni uciekali jak wariaci. To przeważnie nocne naloty były najpierw były te wiszące że 
tak powiem fary które oświetlały bardzo szczegółowo no a potem było 
bombardowanie, jedno było takie tragiczne, że zbombardowali cały hankel i zginęło 
kilku kolegów między innymi jeden ze starego pierwszego transportu nazwiska nie 
pamiętam, który wyszedł z bunkra i akuratnie odłamek od bomby go trafił. No a 
potem zaczęliśmy się obijać łącznie z esesmanami no bo nie bardzo było co robić już 
żadnych samolotów się nie robiło no i w pewnym momencie przyszedł rozkaz że 
likwidować to, zostawić tylko służby takie wartownicze a resztę do sztamlager do 
Sachenhausen 

 • A wyżywienie było nie wiem wystarczające 

 • No wyżywienie było marne na tem, tak że skombinować nie bardzo 
było można dlatego że praktycznie rzecz biorąc esesmani już wtedy byli na racjach też 
słabych, ale byli z nami Duńczycy którzy dostawali od hrabiego Bernadote paczki no i 
tam były rzeczy niewyobrażalne dla normalnego więźnia. 

 • A pan w Auschwitz dostawał jakieś paczki z domu? 

 • Raz dostałem nawet, dostałem swetr, narciarskie podkolanówki takie 
które pierwszy raz było mi w zimę ciepło. A tam potem Ruscy przyszli no i 
wędrowaliśmy w taki tragiczny dosyć sposób, nikt się nami nie interesował, żadnego 
transportu niczego tam, szli na wariata. 
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 • A wymienił pan że różne narodowości w tym obozie Hankelwerke jak 
pan pracował czy w tej brygadzie byli też jacyś Żydzi z Polski? 

 • Z Polski Żydzi nie byli, byli tam Francuzi, byli Duńczycy, byli Polacy, 
byli Ruscy i jeżeli Żydzi byli to byli albo holenderscy albo skądś ale w tym baraku, 
gdzie ja pracowałem to nie wszyscy pracowali, ci których wymieniam no ale ale 

 • styczność ze sobą myśmy mieli, o to było wszystko ogrodzone jak 
normalny obóz tak że poruszanie się między barakami było możliwe. 

 • Co się z panem działo po tym po ukończeniu tego marszu 
ewakuacyjnego 

 • Wróciłem do domu to był koniec kwietnia 45 a we wrześniu 
wyjechałem do Gliwic zapisałem się na kurs przygotowawczy na Politechnikę Śląską 
na wydział chemiczny, który skończyłem w 49 no i spotkałem swoich kolegów z 
transportu z Wiśnicza w Oświęcimiu jako swoich przełożonych dla mnie jako 
młodego inżyniera. Potem pracowałem w przemyśle azotowym przez wiele lat a 
skończyłem swoją karierę jeżeli to tak można nazwać jako dyrektor departamentu 
inwestycji w chemii. No i za czasów solidarności poszedłem na emeryturę. W 
międzyczasie jak wspomniałem ożeniłem się z siostrą kolegi Pętkowskiego z 
pierwszego transportu 383, żona na nieszczęście moje zmarła, mam dwóch synów, 
obydwaj skończyli wyższe studia z jednym z nich mieszkam po śmierci żony. 

 • To teraz kiedy patrzy się pan na spogląda na te lata kiedy był był pan w 
obozie, był pan więźniem jak pan sądzi czemu zawdzięcza pan ocalenie? 

 • Wie pan przypadkowi i szczęściu bo to trzeba było mieć bo na pewne 
rzeczy jakby nie miało się wpływu a to co najwięcej czemu zawdzięczam to 
podziękowałem nieżyjącemu już profesorowi to znajomość języka która dała mi ten 
luksus że jeżeli chciałem rozmawiać po niemiecku to rozmawiałem ajeżeli uważałem 
że że niesie to jakieś ryzyko to udawałem że nie rozumiem 

 • Czy wielu było takich którzy z pana transportu które z pana 
znajomych, kolegów którzy takiego szczęścia nie mieli niestety, którzy zginęli.  

 • No szereg, no ten Michał Kusy o którym mówię że on mówił to nie jest 
do przeżycia zmarł, no kilku kolegów zginęło w obozie. I to nie ci którzy najbiedniej 
wyglądali a nawet ci którzy wydawało się że kto jak to oni powinni przeżyć, ale to 
były różne okoliczności, w pierwszym półroczu zginęło z tej naszej czterdziestki, 
część zginęła w Neugengamme, na statku który został zatopiony a moich kolegów z 
którymi razem zdawałem maturę zginęło trzech, jeden ocalał, niedawno zmarł. Tak że 
to w ostatnich praktycznie rzecz biorąc po wojnie bo już wtedy kiedy statek wypłynął 
na Zatokę to już było że tak powiem po wojnie. 

 • A takie pytanie jeszcze ostatnie niektórzy moi rozmówcy byli 
więźniowie uważają że lata 1940, 41, 42 jeszcze Polaków traktowano w obozie bardzo 
źle, byli oni bici, poniżani, mordowani ale z chwilą przybycia transportów 
żydowskich los polskich więźniów uległ jakby poprawie z tego względu że Niemcy 
skoncentrowali swoją furię swoją złość, nienawiść na więźniach żydowskich niejako 
pozwalając Polakom na 

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. 



 • Ja bym powiedział tak, pierwsza zmiana była wtedy kiedy przyszedł 
pierwszy transport jeńców rosyjskich. Była ulga wyraźna bo wszyscy że tak powiem 
esesmani największe łobuzy grasowali bez przerwy na rusenlager, to guzika urwali to 
tego, mieli straszną satysfakcję że oni jako ten germanistyczny najlepszy naród mogą 
że tak powiem ruskich przeganiać. Później naturalnie się to zmieniło wtedy kiedy szły 
masowe transporty żydowskie bo wtedy ta masa Żydów skupiła że tak powiem ich z 
jednej strony na rabunek bo trzeba powiedzieć że ten rabunek był bo wiele 
transportów dostatnio wyposażonych i to wszystko że tak powiem esesmani wzięli a 
tam jakąś część wzięli i więźniowie, którzy się koło tego kręcili, ale niewielu. No a 
poza tym, poza tym tam była możliwość że tak powiem awansu, no tam była 
możliwość wyżycia się, pijaństwa i wobec tego potem byli Cyganie w dużym zespole 
którzy też stanowili że tak powiem pewnego rodzaju nowość, oni w rodzinnym obozie 
byli też byli bardzo źle traktowani. Tak że te fale były różne 

 • Czy pamięta pan taki przykład działania ze strony SS władz obozu, 
które by służyły skłóceniu na przykład Polaków z Rosjanami czy Polakow z Żydami, 
czy usiłowano forować pewną grupę narodowościową czy wygrywać jedną przeciwko 
drugiej czy to ..... czy coś takiego miało miejsce? 

 • Ja bym się do tego ustosunkował generatywnie, oni wszystkich 
trzymali pod takim terrorem że tego rodzaju sprawy im nie były konieczne. Oni mieli 
że tak powiem pewne stawki donosicieli których traktowali lepiej aniżeli więźniów no 
ale dosyć szybko ich tracili bo jeżeli oznaki pewne wskazywały że ktoś jest 
donosicielem to wcześniej czy później tracił życie. 

 • Jak to się działo i kiedy 

 • Wie pan kierowali go do szpitala, tam w szpitalu go no różnie no. No 
niejeden jak go kierowali do szpitala to już krzyczał w niebogłosy że on stamtąd nie 
wyjdzie ale spalony donosiciel to już nie jest donosiciel wobec tego zainteresowania 
nie budzi 

 • A co pan sądzi o takiej instytucji którą władze obozowe utworzyły w 
roku 44 ........ to znaczy dom publiczny obozowy, on był przede wszystkim 
przeznaczony znaczy  do niego Żydom by wstęp był wzbroniony 

 • Tak. 

 • Chmm 

 • No wie pan ja rozumiem że trudno tu oceniać, praktycznie rzecz biorąc 
okazało się że kandydatów na to się znalazło trochę. Znalazły się nawet takie sytuacje 
że koledzy więźniowie zakochali się w tych dziewczętach które się tam znalazły i 
takie sensacyjne miłości jeżeli je tak można określić były nawet znajomość się 
przeciągała do powrotu do z obozu. 

 • A czy pan wiedział co to były za dziewczyny czy to były Polki, Niemki 

 • To były przeważnie Polki 

 • Tam nie było oczywiście żadnej Żydówki prawda? 
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 • Nie Żydowki nie było 

 • Czyli uważa pan że jednak większość emocji ta instytucja w obozie nie 
wzbudziła tam 

 • Wielkiej emocji nie wzbudziła, niektórych to zupełnie nie 
interesowało, niektórzy uważali że na tyle ubliżające jest sam pobyt w obozie, że 
korzystanie z tego rodzaju usług może być że tak powiem jeszcze jedną hańbą no a 
wielu ludzi było po prostu fizycznie że tak powiem niezdolnych do tego rodzaju 
uciech. Praktycznie rzecz biorąc na tej kromeczce chleba jak żyli to czekali od chleba 
do chleba i nie w głowie im było że tak powiem pląsy. 

 • Proszę pana a wielu zwiedzających dzisiej muzeum bulwersuje obiekt 
który znajduje się na alei brzóz, to znaczy taki basen kąpielowy, czy pan pamięta żeby 
tam się ktoś rzeczywiście kąpał w tym basenie, pan tam kiedyś bywał? 

 • Nie, basenu kąpielowego nie było, to były że tak powiem zbiorniki 
wody i takiej przeciwkopożarowej na wypadek bombardowania i tego, nikt się tam 
nigdy nie kąpał nie przypominam sobie żeby coś takiego miało miejsce. No wiele wie 
pan w obozie w tej chwili razi co zostało dorobione a czego przed tem nie było. No bo 
praktycznie rzecz biorąc likwidacja tego co było eksponowane wielu jeszcze że tak ze 
słomą z tym dawała obraz który budził wrażenie. Trudno było wyobrazić sobie, że na 
pomieszczeniu takim było na przykład spało stu ludzi, a na, a potem porobiło się że 
tak powiem trochę hydrauliki potem trochę wody, potem tego, teraz zrobili ustępy już 
te. To teraz ten kto ogląda to nie wie czy to zostało dobudowane po wojnie czy było 
już wtedy zbudowane. Ja osobiście jak byłem ostatnio w obozie to mam obiekcje jak 
chciałem wejść na 3A, tam gdzie zaczynał się mój pobyt no okazało się że jest 
zamknięty. Chciałem wejść na 24 - zamknięty, chciałem wejść jeszcze na jakiś blok - 
zamknięty. Równocześnie nie ma takiej informacji jak tutej są tablice że obóz 
zaczynał się przy trzech blokach, które były ogrodzone, że pierwsza grupa to była że 
tak powiem poza obozem, tego w informacjach tych normalnych dla zwiedzających 
nie ma, nawet niektórzy ludzie nie wiedzą gdzie to jest. To powinno być podane. 

•
 

koniec tape 4. 
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