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 • Tego typu historii dobrze 

 • Dobrze 

 • Prosimy 

 • To co od daty urodzenia zacząć to jednak. Urodziłem się w Warszawie 
w roku 1923. Potem normalnie wiadomo szkoła powszechna, potem dwie klasy 
gimnazjum no i potem okupacja. Młodość taka jak to mło młodość normalna wśród 
młodzieży prawda. Mieszkałem na, jestem z Warszawy ale przez pewien czas po 
śmierci ojca pięć lat, sześć mieszkałem w Gostyninie i potem do Warszawy wróciłem. 
Mieszkam, mieszkałem w tak zwanej dzielnicy Marymont. To jest północna dzielnica 
Warszawy, taka raczej rzemieślnicza, robotnicza, drobno urzędnicza, to taka to taki 
konglomerat był z tego. Okupacja. 39 rok to normalnie i już w 39 roku na jesieni jak 
tylko się skończył front we wrześniu, ponieważ mieszkałem na Marymoncie to 
myśmy koledzy oczywiście również w Lesie Bielańskim i Lesie Młocińskim szukali 
tych karabinów po wojsku bo wojsko tam się chowało więc została broń jakaś i 
myśmy to zbierali i to się potem magazynowało. Staraliśmy jeszcze w międzyczasie w 
40 roku, żeby tak mieć alibi zapisałem się do szkoły do trzeciej klasy gimnazjum, to 
się nazywało wówczas szkoła handlowa i pół do grudnia 41 ro, 40 roku się uczyłem. 
W międzyczasie oczywiście była taka sytuacja, że młodzież cała była zorganizowana 
w tym sensie, że było dyshonorem nie należeć do organizacji. Było się towarzysko 
spalonym, mimo że to był rok 40 i młodzi ludzie. No i w wyniku tego, poza tym tak 
przed wojną jeszcze, bo muszę tu zacząć, z przyjacielem mieliśmy żaglówkę tam 
zawsze na wieś i tam pływaliśmy, a przed wojną była sytuacja taka w Warszawie, że 
plaże były na Bielanach. I cała ta młodzieżowa Warszawa tam się zjeżdżała, tam były 
duże plaże, Wisła i te. No i tam się oczywiście poznaliśmy szereg kolegów 
dodatkowych, między innymi taką ładną dziewczynę, aczkolwiek młodą Danutę 
Jopską, która tam z nami tą żaglówką pływała  

 • cały czas, zresztą była sympatyczna na ogół i potem taki był drugi 
jeszcze potem bliższy mi sąsiad Henryk Węgielski. Dlaczego mówię o tej parze bo oni 
są związani potem z aresztowaniami. No i proszę państwa tak to normalnie by 
wyglądało tak się wydawało. Zasadnicza działalność ówczesnej młodzieży bo wtedy 
miałem 16, 17 lat no to była przede wszystkim kolportaż prasy Polska bliżej biuletyn 
informacyjny i właśnie to magazynowanie, zbieranie tej, magazynowanie broni, a raz 
tylko udało mi się to mieliśmy żaglówkę, że wśród nocy żeśmy przewozili karabin 
maszynowy nie wiem co na ulicę Kamedułów pod 11. I wszystko wyglądało by 
całkiem nieźle aż 12 stycznia 1941 roku, to była taka trudno powiedzieć łapanka bo to 
właśnie łapanka w dzielnicach północnych Warszawy, ale z list domów zabierano 
wszystkich. I o 4 rano niedziela 12 stycznia tuż pięciu czy czterech dżentelmenów do 
mnie do mieszkania, wiadomo jak to się zaczyna prawda w jakiś sposób lepiej od 
szturchańców tak powiedzieć delikatnie potem kompletna rewizja, a ja jeszcze kolega 
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mi  narys taki Tadeusz Prolok narysował, narysował mi taki samolot latający i ja to 
podpisałem nurkowiec w locie. To tak leżało na oknie, bo ja na parterze mieszkałem, 
nikomu się to nie wadziło, oni to złapali Niemcy to zrobili zaraz ze mnie wielkiego 
przestępcę, a to była normalny se taki chłopięcy rysunek. I aresztowano nas 12 mnie 
12 stycznia i wywieziono na zwykle na Pawiak. Na Pawiaku byłem do 27 stycznia i 
27 stycznia miałem ciężkie przesłuchanie w alei Szucha. I było wtedy dla nas to 
dziwne bo z tej całej na szczęście gromady kolegów, koleżanek tylko trzy mieliśmy to 
takie ciężkie śledztwo w alei Szucha. Na czym rzecz polegała, że dwóch braci 
Zajączkowskich ich przed tym przesłuchiwano i mnie wezwano z dołu tam z tych 
tramwajów do na przesłuchanie, to już młodszy kolega ten Zajączkowski jego zrobili 
moim zdaniem błąd ci przesłuchujący Niemcy, bo żeby się spytali mnie to ja bym 
szedłem nie wiem co powiedzieć, ale spytali się tego Tadka Zajączkowskiego czy on 
przewoził ze mną broń, dawał mi ulotki. I on tak siedział, stał w półprzysiadzie zapła 
zapłakany, ale mówi nie. No jak on powiedział nie to nie ma o czym mówić sprawa 
jasna. No muszę się panu przyznać że przesłuchanie było okropne, ja tylko nie 
myślałem, że ja jestem taki słaby fizjologicznie bo to trwało cały dzień, tam mi wybito 
te siedem zębów to nie ma już znaczenia ................... ale fizjologicznie ja tam trzy 
razy zrobiłem niestety w spodnie, znaczy po tym biciu. No i po całym dniu oczywiście 
takich przesłuchań ciężkich wróciliśmy na Pawiak i 31 stycznia, z 31 stycznia na 1 
lutego przyjechaliśmy do Oświęcimia. Rzecz w czym, że myśmy ponieważ, ponieważ 
to był jeszcze początek tej okupacji to myśmy jechali pociągiem osobowym proszę 
pamiętać. Z tej nie wiem czy panowie mogą nie pamiętać tam takie stare austriackie 
wagony gdzie do każdego przedziału było dwoje drzwi, wejście z dwu stron. I tak nas 
tam esesmani holowali. No i w Oświęcimiu jak to zwykle bywa po drodze różne 
rozmowy bo to ludzie no jedziemy, a ci wachmani tam dwóch było w przedziale, a to 
jedziemy na roboty więc jedni się u już, już troszeczkę uspakajali, inni byli 
podenerwowani i prawie że pewni tego, że jedziemy do Oświęcimia. Kiedy 
dojechaliśmy na stacji Oświęcim sprawa się już wyjaśniła bo tam potem tylko jest 
taka bocznica pod sam Oświęcim no i to jest ogólnie znane prawda wtedy wszystko 
biegiem marsz tych wazon wy, wy, wyrzucanie z wagonów, formowanie tych tak 
zwanych piątek. Ponieważ tam byli różni ludzie, była zarówno młodzież jak i ludzie 
starsi no więc tam od razu na końcu tych kilka osób starszych zostało z tego 
transportu. Już tam od razu na tej bocznicy bo Niemcy ich tam zatłukli potem 
dokładnie. Oświęcim. Wtedy to sytuacja była taka, że Oświęcim miał, nie tak jak teraz 
28 bloków, tylko 20 i był duży plac apelowy. Dostałem się na blok 20 przepraszam to 
teraz jest na blok 7 to tak zwany blok krwawego Alojza. To był taki znany blokowy. 
No i oczywiście nauka piosenek to raz, gimnastyka to dwa, bicie to trzy, no to nas 
trochę jako młodych ludzi zdziwiło, że skąd raptem no czułem się niewinny, tutaj nic 
nikomu nie zrobiliśmy, a tłuką tak, że szkoda mówić.  I tak minął pierwszy tydzień. 
Po tych tak zwanych kwarantannie rzekomej po tym śpiewaniu, po tej nauce też tak 
zwanych tych piosenek niemieckich oczywiście i a przede wszystkim tych 
podstawowych komand a więc bitte ab, bitte auf prawda zameldować się, znać numer 
nawet swój po niemiecku. No i rzecz polegała na tym, że od samego początku, a w 
tym czasie nie było w Oświęcimiu ani łóżek, ani koców tylko był zwykły beton i się 
spało na takich zwykłych siennikach tak jak później już było w Birkenau. I do tego 
właśnie chcę zmierzać, że tyle jak że Oświęcim jak my teraz to widzimy to nikt nie 
mówił o Oświęcimiu kiedy właśnie w roku 40, 41 kiedy warunki były parszywe. Bo 
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myśmy akurat przyjechali w styczniu 41 straszna zima i na cały Oświęcim, na cały 
obóz, a był duży plac apelowy, to były dwie latryny o ile, o ile pamiętam i dwie 
pompy. A wszyscy się musieli obowiązkowo myć. Więc rzecz polega na tym, że 
pobudka rano o 6 zima ponieważ nie było ani pompy ani wody, a te pompy były dwie 
to lepiej nie mówić w związku z czym wypędzano nas rozebranych do połowy na 
dwór i ponieważ były wtedy rzeczywiście śniegi duże w Oświęcimiu to myśmy w 
tych zaspach śnieżnych z obowiązku musieli myć. Potem powrót do sali i dalsze 
czynności. Trochę nieco w późniejszym czasie do Oświęcimia przycho przywożono 
takie to się nazywały faski. To takie małe beczułki z sałatką, z sałatką buraczaną. I 
potem właśnie jakoś ten śnieg stopniał częściowo to tych fasek było dość sporo 
stawiane pod blokami i wszyscy się w tych faskach myli. Po druga rzecz ubikacji. To 
znów wykopany rów i jeden drą, jeden, jeden pal, drugi się siedziało, drugi do 
podparcia i ................... tylko na to czeka żeby coś się zaczęło obijać. No to różnie 
było. Jednemu się nie udało, a drugi wpadł tam, a jak wpadł to było po nim. Po tym po 
dwóch tygodniach dostaliśmy taką pierwszą pracę. Dostaliśmy wezwano nas na do 
szpitala na obecny 28 blok ówczesny 20. Ponieważ ja przyja przyjaźniłem się z 
Marianem Sablikiem zresztą świetnym kolegą, no to się trzymaliśmy w Oświęcimiu 
razem i patrzymy tam jest rzeczywiście blok szpitalny, on był wówczas 20 i kilka nas 
do, do piwnicy, a w tej piwnicy masy zwłok, a że to pod sam sufit nagich, i co tam 
robiliśmy, no wtedy jeszcze nas nie nu, nie byliśmy tatuowani, no więc jeden z nas 
tutaj moczył mokrą szmatą, a drugi pisał numer na tym. I to dla nas no zrobiło 
kolosalne wrażenie bo to młodzi ludzie, nigdy się z takim czymś w życiu nie 
zetknęliśmy. I potem po dwóch tych nieboszczyków wydawało się szkielety dla nas 
byli jakoś wyjątkowo ciężcy ładowaliśmy to do takich z desek zbitych skrzyń 
................. trumien i to nosi z tego bloku aż poza teren troszeczkę eee do krematorium 
oświęcimskiego. Rzecz w tym akurat że też był taki pech bo tam jak to nosiliśmy 
jeden i to, to szedł cały taki kondukt żałobny bo tych trumien było 15, 20 i jeden z 
tych i to nosiliśmy po sześciu. No i tam za nami w trzeciej chyba parze, tej szóstce 
poślizgnął się kolega chyba całe towarzystwo przy, przy nim reszta bo to przecież no i 
to się wysypały te dwa nieboszczyki jak to. No to musieli szybko zebrać no ale już ten 
który się przewrócił miał pecha  no to już niestety pożegnał się z życiem. Donosiło się 
tak przed tą główną bramę do Oświęcimia tych nieboszczyków. Tam jeszcze esesman 
odkrywał to tak zwane wieko i takim szpikulcem prawda sprawdzał czy to oni są 
rzeczywiście nieżywi. No to było taka, taka, taka pierwsza praca w Oświęcimiu. 
Potem druga praca to myśmy znów tam było, było  to niesamowite, ale dostaliśmy tak 
zwane grace i żeśmy to tymi gracami zgarniali błoto do rynsztoku bo tam było to 
wszystko śmie mokro jak nieszczęście. Potem nosiliśmy ten elementy płotu nad Sołę 
co jest ten betonowy. To my to, to była nasza robota. No i tak to trwało, dochodziła 
prawie wiosna i doczekałem najbardziej pechowego dnia w obozie 23 kwietnia. Otóż 
na skutek głodu i bicia wytworzyła się u mnie ropowica tak zwana flegmona jak to się 
nazywało. Także noga lewa mi tu spuchła i nie mogłem włożyć tego holendra, a tam 
był taki panowie się pewnie orientują, że holendry to takie drewniane te, te buciory. I 
wtedy już miałem nawet niezłą pracę teraz pamiętam bo już pracowałem będę mówił z 
niemiecka nie harmenza tylko w harmenzach. A tam było gospodarstwo takie 
ogrodnicze no i tam można gdzieś tam jakieś jajko czasem się udało może coś i przede 
wszystkim było poza obozem i był zresztą dobry kapo, który nie bił można było jako 
zespół zgodnie pracować i wydawało się że jesteśmy już, jestem już ustawiony. 
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Tymczasem nie mogłem tego po dwóch tygodniach chyba pracy jak tego buta nie 
mogłem założyć absolutnie iść no i sam kapo mówi słuchaj idź do szpitala no bo tu nie 
dasz rady może ci to dać zakażenia albo coś jeszcze gorszego i  koniec. No i ja się 
zgłosiłem do tego szpitala. Otóż takich jak ja muzułmanów jak to się mówi prawda 
zgłosiło się około jakieś dwu dwie setki a może nie więcej. No i tak tam staliśmy 
więcej siedziało bo to bractwo z tymi flegmonami ja wiem cuchnącym mieli ten 
durchwal to wiadomo jak to człowiek wtedy się czuje. No i przyszedł pan lagerfuhrer 
Frycz. No i oczywiście ustawiono nas od razu dziesiątkami tak jak na apelu i pan 
lagerfuhrer zaczął wybierać co niektórych więźniów. Więc ja naiwny w dobrej wierze 
jak już on wybierał i przeszedł dalej to ja się nachyliłem i między tego i do tych 
wybranych przed niego dołączyłem w przekonaniu, że może jakaś praca jest. 
Tymczasem on wybrał nas takich 18, a potem przemówił w sposób następujący. 
Jesteście młodociani, nie chce wam się pracować to pracy was nauczy karna 
kompania. No i skierował nas 18 do karnej kompani, która wówczas mieściła się na 
bloku 13.  Ponieważ wtedy nie brano więźniów z karnej kompanii do szpitala 
obozowego tylko była na górze izba chorych, więc ja tam poszedłem to tam byli różni 
ludzie, ale jeden no oprócz łobuzów tam tych sztubowych to był taki zastępca 
blokowego Bogdan Komor Kuma Komarnicki, który jak zobaczył mnie, że tutaj mam 
tą taką nogę to poszedłem na górę tam gdzie była ta izba chorych i tam był sztubowy 
Felczer się nazywał i mówi do niego, jeszcze nie wiedziałem mówi tu słuchaj 
Frycyzyzie temu młodocianemu ma się tutaj nie stać żadna krzywda. I ja miałem już 
tam względny spokój. I właśnie ten Felczer podobnoż że to krakowski Żyd. On sam 
nie bił tam bo on tam miał ........... ale miał takich pomocników, więźniów którzy po 
prostu dobijali tych których przywlekano z pracy. Bo chciałem panom powiedzieć, że 
z karnej kompanii to jak tak ja mówię jak powiedzmy było w poniedziałek 100, 400 
osób czy 300 no to w sobotę było 150. Także powiedzmy tych nieboszczyków 
znoszono albo przywlekano, zresztą doświadczyłem tego na własnej skórze, ale to 
nieważne i tych takich jeszcze ledwie, ledwie żyjących dawano tam na tą izbę 
chorych. A tam ich po prostu było czterech takich dżentelmenów, którzy doduszali 
tych więźniów. Tam ich po prostu dobijali załatwiali sprawę.  

 • Proszę pana a kto to byli ci więźniowie, którzy zajmowali się 
dobijaniem tych chorych? 

 • Zwyczajni byli chcieli, chcieli przeżyć. 

 • To byli Polacy, Żydzi kto to byli? 

 • Polacy, Polacy, Polacy. A Żydów tam było z Żydów tylko był Felczer i 
on miał takiego pomocnika Maksia. To było ich dwóch. I trzeci był bardzo 
sympatyczny Żyd w moim wieku na to pamiętam jak dzisiaj nazywał się Witek 
Hajtler i tam o ile tak to można mówić na te parę tygodni żeśmy się naprawdę 
zaprzyjaźnili, bo to był bardzo inteligentny młody chłopak. Ale do tego zmierzam. 
Więc jakoś udało się nam w tej izbie chorych być przez bo to był 23 kwiecień więc do 
końca kwietnia cały maj i 1 czerwca przeniesiono nas na tak zwany blok 12 czyli do 
normalne tak zwane normalniejszego szpitala już do szpitala obozowego. Bo była taka  
zasada i taka praktyka, że jak się wychodziło z karnej kompanii to się mówiło że się 
idzie na wolne bloki. I byliśmy już w takim szpitalu na wolnym bloku.  I tam właśnie 
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razem leżałem z tym Witkiem Hajtlerem. I a tych dwóch Żydów sztubowych takiego 
zastępca z tym że zaznaczam ani jeden nie bił ani drugi jeśli chodzi o Felczera i ten 
drugi Maksio pamiętam choć miał rękę na temblaku taki takiego z czarnej tego płótna. 
I wszystko było dobrze dopóki ja i oni dwaj na takim bloku zostali tam jako tacy 
porządkowi jeszcze dłużej. A my chorzy wszystko poszło na ten blok 12. No ale 
wystarczyło że 22 czerwca wybuchła wojna ze Związkiem Radzieckim i wtedy było ta 
trójka Żydów żyjących w ska. Jeden ten mój przyjaciel, który znalazł zabrali go ze 
szpitala i tamtych dwóch też i wykończyli. Wykończyli w ten sposób, że już wtedy 
budowano zaczęto budować ten zabudowywać plac ape, plac apelowy. I odgięto druty 
za, zaraz za ówczesnym 13 blokiem i tam właśnie na Kirsgruppe tylko tu bliższą przy 
tej ulicy wywożono ten żwir, piasek itd. I tam ich po prostu wykończyli ich wtedy 
tych trzech Żydów z karnej kompanii. Nie  

 • ......................... z karnej kompanii 

 • w tym czasie 

 • w ogóle wtedy  

 • wie pan 

 • nie było 

 • jak ja byłem 

 • ............... 

 • nie jak ja byłem wtedy na tej izbie chorych to w sumie było trzech ich 
tylko, a każdy transport nie jak myśmy przyjechali to też pominąłem to. 
Przyjechaliśmy transportem to przecież już ta stara sprawa jest że 

 • stop, stop moment 

 • proszę 

 • Więc rzeczywiście proszę panów w tym okresie gdzieś do 42 roku do 
kwietnia przynajmniej mi się wydaje to każdy transport, który przyjeżdżał to zawsze 
tam była część Żydów. Zresztą to samo było w transporcie moim. Jak myśmy 
przyjechali oczywiście ciemna noc o czym jeszcze nie mówiłem, ale w takim razie 
wrócę jeszcze, to na tej sali głównej od razu kazano wystąpić Żydom i księżom. No 
oczywiście księży nie było. Nie wiem czy Żydów było chyba koło 10. I co robią 
Niemcy. No w sposób cyniczny każą im się boksować. No więc na razie są trochę zde 
zdezorientowani markują walkę, ale po pewnym czasie robią to już na siłę tak że 
musieli się że prawie sami że tak powiem ...................... a potem oczywiście ich tam 
zaciągnięto do karnej kompanii tam ich wykończono. W jaki sposób tam myśmy nie 
widzieli bośmy. Ale przedtem jeszcze jak przy tym to był przecież bądź co bądź 
ostatni stycznia 1 lutego więc kwestia na przed blokiem tamtym gdzie myśmy tam 
najpierw nas przyjmowano taka pać wielka stała proszę pana z jakąś mazią to tam to i 
to miało być niby jakimś środkiem dezynfekcyjnym. Więc z tą z lekka ten lód, lód co 
tam zeskrobany z tego zbity i każdy musiał nago wejść tam z głową i wyjść bo to 
musiał się być czysty ich zdaniem. I tutaj też się zdarzały różne historie. Młody to 
jeszcze szybko se szybko skoczył wyskoczył, ale były przypadki że jak wszedł starszy 
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człowiek to już tam zostawał bo go tam z głową popchnął ten cerber no i jeden 
jednego było mniej. Także tak była i, i z Żydami tak było w każdym transporcie. I od 
razu prawdą jest że wszyscy szli od razu do karnej kompanii. To tam nie było 
wyjątków. Co ja tu jeszcze opuściłem bardzo dużo, ale to trudno to sobie może jeszcze 
przypomnę. I proszę panów tak jak powiedziałem skończył się miesiąc maj, w 
czerwcu poszliśmy do szpitala no i tych trzech Żydów zamordowano, a ja jako 

 • w jaki sposób 

 • słucham? 

 • w jaki sposób ich zamordowano? 

 • Nie wiemy bo ja byłem w szpitalu w tym czasie, tych przenieśli a ich 
na Kisgrupe. Domyślam się, że ich za zajeździli taczkami ze żwirem bo tak to robili 
albo z piaskiem. I tam byłem do 1 lipca no i 1 lipca wróciłem do karnej kompanii do 
pracy. Mieszkaliśmy oczywiście na 13 bloku ówczesnym i pracowaliśmy na tak 
zwanej Kisgrupe. Czyli kopalni żwiru. I to było to główne miejsce pracy karnej 
kompanii. Oczywiście nie byłem ja taki herkules żeby to wytrzymać. Stamtąd 
przywlekano mnie chyba to znaczy raz to mnie taką tak zwaną rolwaga przywieziono 
bo w czasie załatwiania się vorarbeieter rzucił we mnie kamieniem i trafił mnie tutaj w 
nogę i siknęła krew. Ja nie mogę do tej pory zrozumieć, mordowali masowo natomiast 
jak się pokazała krew to było wielkie wydarzenie. I zaraz mi tam szmatą przewinęli i 
taki przyjechał rolwaga to taki wóz większy ciągniony przez więźniów no i zawieźli 
na krankenbau. To był ten pierwszy raz. Potem miałem jeszcze taki kilka przypadów i 
ciągle praca na tej Kisgrupe poza tym proszę panów kiedy wszystkie komanda 
normalnie no jakoś wracali do pracy, wracały do pracy też bo tam był o okres wtedy 
kiedy wszystko było im laufschwitz wszystko biegiem wszystko przed każdym 
esesmanem trzeba było zdjąć czapkę, przed każdym kapo zdjąć czapkę bo inaczej tam 
mordował, tam nie było dwu zdań. I, i ten bieg. Także tej karnej kompanii udało mi 
się będąc w sumie trzykrotnie w szpitalu wtem bo to dlaczego mówię trzykrotnie. Bo 
ja w karnej kompanii byłem od 23 kwietnia do 13 no to nie trudno do 10 do 1 
września 42. Dlaczego do 1 września ale to wrócę do tego. Bo tak byłem zmu 
zmuzułmaniały że mnie zawleczono na blok 7 Birkenau i tu dopiero jest właśnie cała 
najważniejsza rzecz na tym bloku 7. W każdym razie w ciągu lata cośmy pracowali 
przy Kisgrupe a na jesieni to był pamiętam październik, listopad kawałek grudnia 
tośmy kopali takie szerokie rowy doś na długość stu metrów tak zwane kopce i 
kopcowano brukiew. To było tak bliżej już tutaj dworca kolejowego nie już przy na 
Kisgrupe tylko Kisgrupe tylko tutaj bliżej dworca kolejowego. Potem do szpitala mnie 
zabrano akurat mniej więcej w rocznicę zabrano no przywleczono mnie to znaczy 
jeszcze mnie nie niesiono ale już tak ciągnięto że na szczęście człowiek miał tyle 
jeszcze siły że jakoś udało mu się dojść. A poza tym jest taka była generalna zasada, 
że nawet jak się było tym muzułmanem to specjalnie nie mówię muzułmaninem bo 
tam to jest żargon obozowy muzułman od chyba z niemieckiego muzułmen ale stąd 
muzułman, że trzeba być to było muzułmanem aktywnym. No trzeba było wierzyć w 
to że człowiek przeżyje no a z drugiej strony unikać ciosów za wszelką cenę. Także 
mnie się aha poza tym karna kompania musiała najlepiej śpiewać zawsze bo to karna 
kompania i koledzy jak przyszliśmy do pracy to się bali nawet w naszą stronę patrzeć. 
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Bo zaraz wziął go kapo ściągnął nie musiał być niczego winien, nie był winien i do 
karnej kompanii. Ponieważ ja miałem trochę głosu, a pierwsze dwie piątki potem 
trzecia to byli kapowie, którzy za różne rzeczy już podpadali do karnej kompanii no to 
ja tam byłem tym zapiewajło i tak oni jakoś mnie trochę już się przyz przyzwyczaili 
do mnie i to mnie w jakimś sensie no też ratowało przed natychmiastowym 
wykończeniem. W każdym bądź razie w 42 roku 9 maja karna kompania tak się tam 
tego zostaliśmy przeniesieni do Brzezinki do Birkenau. Pierwsza praca to oczywiście 
na blok 1 przy czym nie wiem jak panowie się orientują a jak się idzie z Oświęcimia 
do pomnika to w 42 roku nie było całej prawej strony tylko lewa była. Te murowane 
takie baraki. Prawa była zupełnie pusta nic, nic nie było. Więc na pierwszym bloku i 
pierwsza nasza aha jeszcze wspomnę koniec 41 roku to znaczy połowa bo jak 
wybuchła wojna ze Związkiem Radzieckim no to gdzieś chyba nie wiem październik, 
listopad przyjechało 12 czy 14 tysięcy tych jeńców radzieckich, których 
bezpardonowo mordowano i tam zostało jakie tam nie wiem bardzo niewielu na 
przykład po, po pół roku. Ale oni częściowo budowali właśnie Birkenau. Bo rzecz na 
tym polega, że często spotykam był nawet w prasie taki miałem sam pisałem 
odpisywałem na pewien artykuł, że a Oświęcim to hotel przy Birkenau. Otóż ten hotel 
to był taki w 40 i w 41to później do 42 roku taki jak potem był Birkenau. I wtem to 
Birkenau budowali właśnie ci więźniowie z tego właśnie Oświęcimia tylko potem 
rzeczywiście były zasadnicze różnice. Ale to o tym później. Pracowaliśmy najpierw 
bo vis a vis nas był później zaraz po nas przyszły kobiety po ośmiu dniach, znów 
przeskoczyłem. Bo najpierw byli Rosjanie, a po Rosjanach jak Rosjan wykończyli to 
przyszły kobiety. Odgrodzono część Oświęcimia i tam były kobiety. To myśmy 
najpierw tak kopali tak zwany rów ale nie Kenigsrabe tylko Ringraben takie rów 
wokół obozu ale przed drutami, żeby tam utrudniać ucieczkę czy coś takie dla kobiet. 
I wtedy właśnie przyszły pierwsze kobiety do Oświęcimia. To była pierwsza praca 
karnej kompanii ten Ringraben. A później no to był ten sławetny ten odchodowy rów 
Keniggrabe. I na tym Kenigrabe no to aż trudno mówić bo działy się sceny dantejskie, 
no bo tam pracowały w błocie, byli ci kapowie którzy chcieli się wykazać jak 
największą ilością zamordowanych, bo tam nikt ja nie pamiętam przepraszam jeden 
przypadek gdzie kolega zmarł śmiercią naturalną, a poza tym to jest wszystko 
mordowano i tak a nie że to no jest trudno powiedzieć jak to wyglądało w sumie. 
Miałem tam taką też przykrą sytuację bo byłem co prawda nie ma co przesadzać 
muzułmanem i tam takie stopnie robiliśmy jak ten rów kopaliśmy ten Kinigrabe i ci 
kapowie tam z dołu jak zaczęli mi na ten stopień narzucać tego błota ja nie zdążyłem 
tego przecież po nich zebrać no to, żeby nie gong na obiad to oni by mnie tam utopili. 
Już tak taka sytuacja. No ale szczęście miałem tym razem. A potem to już pracowałem 
i przy tym na tym Kinigraben ale przy tak zwanym przy tak zwanej faszynie, znaczy 
układaniu tych, tych takich no nie wiem jak to nazwać bo ja nie jestem w tej branży 
nie jestem fachowcem, ale okładanie dołu tam gdzie była przepływa woda, boki były 
okładane tak zwaną tą faszyną czy trzciną nie wiem jak to. No i tak, a przy tym 
sytuacja bez zmian, to co mówiłem panom, że jak było tam masowo ściągano Żydów 
do, do pracy na ten Kinigsgraben Bogu ducha winnych. ....................... nie musiał 
mieć żadnego przewinienia, żeby być w karnej kompanii. 

 • Przepraszam pana bardzo pan wspominał, że tych wypadków zabijania 
było bardzo wiele, że metod zabijania było bardzo wiele, ale czy mógłby pan 
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spróbować przynajmniej opisać kilka takich przypadków kiedy właśnie esesmani 
zabijali więźniów, czy pan pamięta 

 • nie rozumiem 

 • czy może pan opisać przynajmniej kilka takich przypadków  

 • proszę pana 

 • w jaki sposób zabijano więźniów  

 • tak proszę pana no 

 • w karnej kompanii 

 • wystar, wystarczyło że taki więzień przed takim kapo nie zdjął czapki i 
już jest sprawa prosta proszę. Tak go tłukł, zresztą on miał, miały mieły mieli te 
zasady bicia tu, a zresztą półtrup to z miejsca się przewracał. No to on wtedy tylko 
czapkę mu zakładał na gardło nogą przydeptał i tak, tak to była ta sztuka mordowania 
wtedy. A jak nie miał takiej czapki to sztyl od łopaty czy od kilofu proszę pana jak w 
ten sposób ordynarnie ludzi duszono. Nikt nie umarł swoją śmiercią. Oni tam se rąk 
nie kalali Boże broń właśnie, albo przez czapkę nogą i tutaj i to jest to było nagminne. 
Na Kiniggraben to co pili co robili z tego żarty to tak jak to wiadomo no do czego byli 
zdolni. I w ten sposób właśnie ludzi wykańczali. To była taka zasada. Poza tym jak 
byłem w tej karnej kompanii to znaczy jak tak jak powiedziałem, już ci kapowie mnie 
trochę znali, już byłem zmuzułmiał zmuzułmaniały ale jeszcze się życie we mnie 
kołatało. I pewnego dnia to chyba już było po ucieczce po tej, tej bun buncie karnej 
kompanii już na jeden dzień wezwano nas do pracy. Co to była za praca. To była 
właśnie budowa tego białego domku, tego pierwszego tak zwanego krematorium 
gdzie ze zwykłej wiejskiej chaty zrobiono komorę gazową. I wtedy jak my byliśmy to 
robiliśmy to podłoże takie piaszczyste, piaszczysto-betonowe i co zapamiętałem, że 
okna były po wszystko było za pozamurowywane tylko u góry pod dachem były mniej 
więcej tej wielkości otwory z kratami a na zewnątrz były to przykręcone tej grubości 
powiedzmy klapami drewnianymi. I te samo także dostępie powietrza nie mogło być 
mowy. I tak pracowaliśmy tam tylko w dziesięciu jeden dzień, potem nam 
powiedziano żebyśmy buzię trzymali w porządku bo to może być dla nas ostatni dzień 
w życiu i to właśnie był ten tak zwany pierwszy biały domek, gdzie jak potem głosiła 
plotka tego nie mogę twierdzić, że te pierwsze gazowania nie gazowania to się po 
prostu robi w ten sposób, że przez brak powietrza oni dusili Żydów, Żydów przez 
brak, przez brak dostępu powietrza. Jak było później to nie wiem bo ja już potem 
byłem gdzie indziej. 

 • Przepraszam pana bardzo bo to jest 

 • chwileczkę kasetę zmienię 

•
 

 • generator 
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 • Dobrze to do tego 

 • do tego białego domku proszę pana dla mnie to była wiejska chałupa, 
ale taki to był dom bardzo rozległy dość, dość duży, parterowy, biały, wybielony ale 
dość taki parterowy ale dość spory. Także nie wiem ile to takie sali mogło wydusić i 
tego nie pamiętam czy tam była jedna tylko sala czy tam jeszcze coś było, tego nie 
pamiętam.  

 • Czy pamięta pan jakie tam były drzwi na przykład do tego domku? 

 • Okna to na pewno, drzwi były 

 • Były okna? 

 • Pytam tak jak mówiłem pod, pod sufitem były otwory, które tam za 
drutem 

 • Nie było takich zwykłych okien z futrynami 

 • Nie, nie, nie. Zakratowane a na zewnątrz były one przykrę te zaktła za 
takimi do tych dosłownie ośmiocentymetrowej  grubości płytami przykręcane tam te 
otwory, żeby 

 • Jakimi płytami drew z cementu? 

 • Drewnianymi  

 • drewnianymi 

 • takie z drewna takie bardzo ścisłe właśnie z tym z metalem i 
przykręcane dopiero zewnątrz, także to pamiętam. 

 • Drzwi pan pamięta jak wyglądały? 

 • A wie pan drzwi chyba też tam były wtedy drewniane, ale tutaj będę no 

 • A jak, a jak pan to budował to wiadomo było co to jest? 

 • Nie jeszcze nie było wiadomo co to jest. 

 • A skąd pan wie że to był tak zwany biały domek czy on był 
otynkowany czy był nie otynkowany? 

 • Otynkowany. Na zewnątrz był otynkowany, nie bo jak potem jak tam 
zresztą byli, jak wróciliśmy wieczorem to się tam na bloku oczywiście po cichu 
dowiedzieliśmy, że to była stąd taka była zachowana no 

 • tajemnica 

 • dyskrecja tak żeby to się nie roznosiło. 

 • Czy obok tego domku pan zauważył cokolwiek nie wiem jakieś doły 
wykopane? 

 • Nie proszę pana nie nic tego, tego nie pamiętam. To jest tylko 
pamiętam że ten 
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 • Może się pan postarać bardziej dokładnie w czasie umiejscowić jeszcze 
nie wiem miesiąc 

 • To mógł być czerwiec 41, 42 rok. 

 • I tylko przez kilka dni tam pan chodził tylko? 

 • Jeden dzień 

 • Jeden dzień 

 • Jeden dzień nas tam wzięli tak i to tak 

 • Nigdy więcej tak 

 • Nigdy więcej. 

 • I tylko w sumie ta grupa robiła wylew, taką cementową 

 • Do dokładnie tak 

 • To podłoże 

 • To podłoże takie tak. To było nas dziesięciu tak wzięli.  

 • A okna kto zamurował? 

 • Okna nie były, nie wiem, okna nie były zamurowane. To były otwory 
pod, pod bo już jak myśmy tam byli to już okien nie było tylko były otwory pod 
sufitem na zewnątrz przykręcane takimi drewnianymi klapami. 

 • A okna były zatynkowane tak? Stare okna? 

 • No tak z tego zrobiono ściany z tego oczywiście tak to już nie było 
okien żadnych absolutnie. 

 • Tam była ta strzecha czy był dach z gontów czy był jakiś 

 • Nie, nie dach był normalny dach. Na pewno nie strzecha. 

 • Czyli był z dachówek tak? 

 • Tak. Czy z dachówek wie pan no to są takie drobiazgi. Człowiek był 
tak przestraszony wtedy to wie panie tych drobiazgów nie pamiętam. 

 • Przepraszam że tak pytam bo 

 • Ja wiem, wiem 

 • tyle osób które to w ogóle widziały prawda 

 • tak 

 • i przeżyły, nie wiem czy tam był na przykład strop, to znaczy sufit jak 
gdyby z desek czy był czy, czy, czy z 

 • chyba murowany, chyba murowany 

 • Murowany tak? 
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 • Tak, tak, tak. Sufit to był murowany. Czy murowany no to w każdym 
razie takie wrażenie to się nosiło. Tu zrobiono jedną taką wielką salę dosłownie, 
dokładnie. I tam przy tym tylko robiliśmy ten właśnie to podłoże zamiast oczywiście 
podłogi zwykłej. 

 • A czy w tym, w tych drzwiach był taki otwór, taki wizjer czy judasz jak 
to się mówi czy pan sobie przypomina może? 

 • Nie. Być może później to oni to zrobili tak jak w krematoriach, że tam 
tak od strony dachu, ale jak myśmy tam też zrobili to jeszcze, to jeszcze był początek, 
jeszcze tego nie było, nie zauważyliśmy czegoś takiego. Nie zauważyłem ja w każdym 
razie. 

 • I dużo czasu upłynęło zanim ten biały domek zaczął pracować? 

 • Oj nie dużo, oj chyba nie dużo. To trudno powiedzieć, ale obawiam się, 
że chyba ze, ze trzy miesiące nie wi nie, nie, nie dłużej chyba. Bo to tak było w 
pośpiechu robione Niemców .............. Bo wtedy jeszcze przecież nie było tych 
gazowni tylko ta, ta jedna tak w tej chwili ten biały domek. 

 • I to było pierwsze takie miejsce pana zdaniem w którym, w którym 
zabijano więźniów w Brzezince tak? 

 • Tak, tak. 

 • A czy słyszał pan 

 • no 

 • o innym domku ................. 

 • jed, jed, jednocześnie mówiło się o gazowaniu na 13 bloku, o palącym 
dawnym krematorium gdzie zrobiono, ale to w starym obozie. 

 • A czy w Brzezince pan słyszał lub widział inne takie miejsce gdzie 
zabijano więźniów czy Żydów gazem? Poza tym białym domkiem? 

 • Proszę pana no nie wiedziałem nie widziałem tego ale pod wiem że tam 
potem stanął jeszcze jeden domek tak zwany czerwony. Ale tam nie byłem, nie 
widziałem, słyszałem. 

 • A pamięta pan jak transporty Żydów zaczęły przychodzić do 
Brzezinki? 

 • Proszę pana nie zupełnie pamiętam jak zaczęły przychodzić bo ja 
byłem w izolacji, w izolacji w karnej kompanii. Dopiero jak mnie przywleczono z 
karnej kompanii bo już byłem taki zmuzułmaniały na początku września na 7 blok to 
tam dopiero była tragedia. Czegoś takiego ja nie widziałem. Tam cały ten plac był 
zasłany trupami i to wielowarstwowymi.  

 • Jakimi? 

 • Żydami. 
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 • Jaki plac? 

 • Wokół bloku, przy blokach bo bloki miały między blokami były wolne 
place takie. To, to i to wielowarstwowo było tam właśnie co było dla mnie nie do 
zniesienia. A sytuacja było o tyle, że nawet te resztki co żyły, tam na przykład apele 
nie mogło być bo ci ludzie nie mieli stać. Jakby coś nawet to siadali po turecku jak to 
się mówi na siedząco. A sytuacja była taka bo tam czasem od zewnątrz jeszcze te okna 
były tak bo to początek ludzie jeść nic nie chcieli, nawet ci żyjący tylko pić. To 
zresztą pamiętam, że w różnych garnuszeczkach w czym się dało za dwa łyki płynu to 
oddał pół chleba, bo ten chleb się walał tego nikt nie jadł. To byli ludzie już tak 
wykończeni, że tylko oczekiwali na transport bo potem już ............... już te budy 
przyjeżdżały tylko prawda i zostali oni zabrani. To tam była straszna rzecz na tym 
właśnie 7 bloku. 

 • Gdzie byli zabierani ci ludzie z bloku 7? 

 • No ja sądzę że wtedy jeszcze jak albo do tego białego domku chyba 
jeszcze? 

 • I kto to byli ci ludzie tam w bloku 7? 

 • siódmym 

 • To byli Polacy 

 • Żydzi 

 • Żydzi 

 • Żydzi przede wszystkim Żydzi. 

 • Czy tam byli też jacyś Polacy czy tylko Żydzi? 

 • Polaków ja pamiętam siebie i doktora Gawelowicza. Nie wiem pan 
chyba zna tę książkę bo on tam nawet o mnie wspomina. 

 • Skąd ci więźniowie tam się znajdowali, kto ich tam przywoził 

 • A nie no to ich przywożono z zewnątrz, z zewnątrz, z zewnątrz i to 

 • Z Brzezinki czy z obozu 

 • Wtedy chyba to już to były, wtedy to już były chyba te pierwsze 
transporty nie wiem czy fra jeszcze byłem dobrze bo jeszcze byłem na Kiniggraben w 
ska to już przyjechał taki potężny transport francuskich i Francuzów i Żydów 45 
tysięcy coś numeracja taka. I tam ich masowo topiono, mordowano i to był ten 
materiał, który potem składało się na bloku 7 bo tam był to było nie mogli nie byli w 
stanie jeszcze ich wszystkich palić. No więc tutaj to wszystko leżało i tak to się 

 • Ten transport Żydów z Francji gdzie on był umieszczony w Brzezince 
na odcinku męskim czy jeszcze w sztablagrze? 

 • Nie, nie, nie, nie to już, to już, to już w Brzezince, w Brzezince 

 • W Brzezince na oddziale męskim  
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 • w Brzezince 

 • tak. To znaczy 

 • Bo potem jak myśmy tam już byli ja tam cztery miesiące to oni już 
zaczęli budować niby tą prawą stronę jak się idzie w kierunku, ale, a tak to po tej 
stronie w tych murowanych blokach tutaj bo to była, tam był taki troszkę szpital jeden 
barak drewniany czy dwa po tej lewej stronie jak ten stary obóz Birkenau to już 
stamtąd jeszcze. 

 • Ale czy przy bloku 7 na placu składowano trupy więźniów z bloku 7 
czy ze wszystkich bloków? 

 • Ze wszystkich bloków, ze wszystkich bloków bo tam było, znaczy 
trupy. Tam już przywożono ludzi jeszcze, jeszcze dogorywających, jeszcze niby 
żywych a już nie żyjących prawda. I tam się dopiero robiło co się chciało z nimi. 

 • Jak często przyjeżdżały ciężarówki wtedy na blok 7 który w których 
odwożono ciała i tych więźniów jeszcze żyjących do komór gazowych czy, czy to 
było kilka razy w tygodniu czy raz dziennie? 

 • Ja proszę pana sądzę, że przynajmniej raz dziennie te platformy 
przyjeżdżały. 

 • Dobrze a ci więźniowie, którzy byli wtedy, ja rozumiem że oni byli 
bardzo wynędzniali, zmuzułmaniali czy oni usiłowali mimo wszystko nie wiem jakoś 
u uciekać, krzyczeli coś, bronili się? 

 • Nie, nie to już dlaczego nie ci ludzie już nie mieli siły i byli w takim 
stanie że przecież to że ja stamtąd wyszedłem i Gawalewicz to jest zbieg okoliczności 
szczególny, bo kiedy byłem w karnej kompanii i byłem w szpitalu takim szpitalu 
jeszcze w Oświęcimiu przyjechał taki transport z Lublina 14 tysięcy z czymś 
numeracja dawna i przyjechał taki sympatyczny okazało się później wojskowy. No 
skleroza nazwisko miałem już tuż, a dzięki niemu zawdzięczam wyjście z tego bloku a 
Piasecki o przepraszam Piasecki. I proszę pana jak ja tam byłeł w szpitalu to ten 
Piasecki był tak zbity w Lublinie bo to lubelskie gestapo i radomskie było znane z 
tego, że on ani nie mówił, ani w zasadzie nie chodził i już były łóżka w krankenbau to 
on tak się trzymał tak bo pamiętam bo nawet rąk nie mógł normalnie składać tylko 
tym się opierał i chodził na piętach. Więc ja go tam czasem mu tam zawsze pomogłem 
bo chociaż widziałem, że ss to świeży transport i stąd i tam się poznaliśmy. I tak zbieg 
okoliczności, że potem w rok później ja zostaję przywleczony z karnej kompanii na 
blok 7, a kolega Piasecki jest tam schreiberem pisarzem. A blokowym tam był 
Mordawski Wiktor też stary transport no mnie mniej znał bo to, to blokowy a ja tam 
taki muzułman to kto się nim interesował. Ale ta znajomość proszę pana właśnie 
najważniejsza była z Piaseckim i najgorsze i to co te masy tych, tych trupów jakie 
widziałem na 7 bloku no to trudno opisać bo to się tam Gawalewicz opisuje w książce 
jedną taką wybiórkę tylko do gazu. 

 • Przepraszam bardzo my nie chcemy, żeby pan na podstawie 
Gawalewicza 
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 • Nie, nie, nie, nie 

 • ................. ale chodzi nam o pańskie spostrzeżenia o właśnie opis 
takiego, takiej wybiórki do, do, do komory gazowej czy pan mógłby coś takiego nam 
powiedzieć? 

 • Proszę pana bo to się właśnie wiąże wtedy ten taki przypadek, że 
ponieważ ci ludzie ledwie że, że żyli no to przyje, przyjeżdżał samochód wybity 
blachą i zabierał jak, jak leci tylko liczył. Się nikt tu nikogo nie pytał nie radził tylko 
od razu z krzykiem, z gwałtem, z biciem prawda i, i ładowali to. 

 • A kto ich ładował? 

 • A więźniowie tylko jeszcze ci co pod mieli na tyle siły żeby to robić. 
Przecież esesman się do tego nie dotknął. Kapo też nie. 

 • A pan też ładował? 

 • Nie. 

 • A proszę po 

 • Ja na szczęś, ja na szczęście tam byłem krótko bo ja tam byłem raptem 
dwa tygodnie na tym bloku 7. No ale to co widziałem to mnie wystarcza na całe życie. 

 • A ci Żydzi którzy tam byli to byli polscy Żydzi? 

 • Proszę pana to byli różni, to byli różni Żydzi. Ale moim skromnym 
zdaniem większość to byli niepolscy Żydzi. Bo z nimi się nie było można do 
porozumieć z Grekami czy z Francuzami czy tam z czym. 

 • A proszę mi powiedzieć 

 • polscy Żydzi 

 • taką rzecz bo wspomniał pan, że tam w bloku 7 

 • tak 

 • to było miejsce gdzie zwożono niejako z całego obozu wszystkich tych 
więźniów zamuzu 

 • jeszcze, jeszcze żyjących trochę 

 • muzułmanów, którzy już nie nadawali się do pracy  

 • tak 

 • byli bardzo osłabieni tak  

 • tak absolutnie 

 • i tam umierali w dużej mierze i pan wspominał że to byli przede 
wszystkim Żydzi. To co się działo, że tak powiem z polskimi muzułmanami z 
Polakami którzy byli tacy wycieńczeni, czy oni byli kierowani nie wiem do szpitala 
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czy, czy mieli szansę zostać dłużej w szpitalu obozowym czy, czy też byli tam razem 
z panem na tym bloku 7? 

 • Nie też na bloku 7, ale to był mały odsetek ponieważ tam był szpital na 
kran nawet ten Birkenau tylko tam dalej jeszcze w  głąb obozu więc wydaje mi się, że 
oni tam po prostu masowo Polacy tam się kończyli. Ja tylko dlatego tam się bo aha ja 
się tam zostałem akurat dlatego że byłem w karnej kompanii, a znów nastał okres 
zwłaszcza Birkenau było tak że nie brali na szpital więźniarski z karnej kompanii 
tylko dalej miała ten blok 7, na wykończenie bo jeszcze nie ten. I wracam jeszcze do 
Piaseckiego tam była straszna sytuacja. Ja właśnie pierwszy raz się zetknąłem, że 
ludzie no za dosłownie łyk wody dawali wszystko ci mieli. A tam to było jeszcze w 
czasie kiedy można było tej wody trochę podać z boku bo tam były te okna nisko na 
Birkenau co tam te, także przez, przez kraty, szyby jak była tam po wybite to właśnie 
podawali tak i to bochenki chleba zabierali za dosłowną o taką szklaneczkę wody to 
było wielkie ajwei, nie szklaneczkę bo to nie takie blaszane jakieś po latarkach takie, 
to były wszystkie blachy blaszane możliwe przedmioty w które właśnie było można 
nabrać trochę wody. 

 • A skąd ta woda była? 

 • Woda tam była proszę pana nie wolno jej było pić z tych rowów tam 
wokół obozu, to było zakazane ale kto się pyta, kto komu jest obojętne jaka ta woda 
jest. Nawet właśnie jak były te biopompy  w Oświęcimiu w 40 roku ................ to też 
oficjalnie się mówiło że wody ta woda jest nie do picia. Ale przecież wszyscy musieli 
pić i pili bo co mieli robić. To było takie granie wariata jak to się mówi, że niby jest 
wielka higiena a jakże a to jest zupełnie co innego. Ja bym jeszcze tylko, nie to potem 
wrócę bo znów zapomniałem o rzeczy podstawowej jeśli chodzi o Oświęcim jeszcze. 
W każdym razie to dokończmy to, to Birkenau. I proszę panów więc po dwóch 
tygodniach przyszedł do mnie Piasecki już nie mówię o tej bo pan mówi o tej 
wybiórce co tam byliśmy i nas on tam wybronił wtedy, dwóch nas wypędził bo to 
pisze Gawalewicz nie chciałbym się powtarzać bo to nie wyglądało tak jak on 
wyjaśnił, żeby nie, nie wyglądało że ja się powołuje na Gawalewicza. Ale akurat 
wtedy właśnie to też był taki zbieg okoliczności, że zawsze spotykaliśmy się z nim w 
najgorszych warunkach no i właśnie tam. Bo proszę panów w 41 roku to chyba 
pierwszy taki transport Polaków z krankenbau powiedzieli, że idą do lżejszej pracy, a 
zawieźli ich to po prostu prosto do Birkenau. I to był marcowy i potem drugi 
kwietniowy właśnie na ten blok 7. To są pierwsze transporty co byli Polacy tam 
zawieźli ich w 41 roku. I z tych mało kto przeżył to chyba wątpię. Przeżył 
Gawalewicz bo miał takie szczęście mniej więcej jak ja. Bo proszę pana jak ponieważ 
ja miałem tak zwane przewinienie obozowe to miałem szansę wyjścia na tak zwane 
wolne bloki jak to się mówiło. I Piasecki mi powiedzmy tak to było jak pamiętam w 
sobotę mówi słuchaj jest taka sytuacja, że lagerfuhrer zwalnia więźniów z karnej 
kompanii za tak zwane przewinienia obozowe, a ty takie masz to co chesz żebym 
napisał raport, ja mówię co się pytasz pisz natychmiast. I proszę pana po czterech 
dniach już mnie wezwał majer, ale było to był 13 września ale wtedy było jakieś 
odwszczenie chyba w Oświęcimiu czy coś pod ówczesnym pod dobrze na początku 
pod 24 blokiem mnie ustawiono twarzą do ściany, a to było znów symptomatyczne jak 
ten i stałem do południa bo tam było wszędzie tak dlatego nie było lagerfuhrera czy 
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był zajęty tylko w południe mnie tylko zaprowadzono na blok 11 już wtedy prawda, 
stałem tam te pamiętam te pel kartofle w łupak i z powrotem no i koledzy tam ci 
pracujący na terenie obozu porządkowi byli przekonani, że ja na rozwałkę 
przyszedłem, bo jak myśmy tak postawili to tak pozornie wyglądało. No i pod koniec 
dnia mnie tam zabrano z powrotem tą, tą taką budą nie budą, a tymi samochodami 
gdzie wożono nieboszczyków, tymi wykładanymi blachą. I przyjechałem na drugi 
dzień, przywieziono mnie. No i rozmowa była krótka pan lagerfuhrer pytał mnie się 
tylko za co ja wpadłem do karnej kompanii. Krótko mu streściłem, że ustawiłem się 
do grupy inwalidów bo miałem tą ropowicę flegmonę. No pan lagerfuhrer Frycz 
obecny uznał, że jestem młodociany, nie chce mi się pracować i skierował mnie do 
karnej kompanii. No to słucha mówi no to pamiętaj, żeby to było ostatni raz bo inaczej 
już nie zobaczysz świata. No i kopnął mnie przy okazji, a to była ich, a on był mały 
ten Aumeirer, a była taka zasada, że jak taki wiadomo było, że słaby był ten esesman 
troszkę to jak uderzył to dobrze się było przewrócić to on wtedy zadowolony z siebie 
szedł dalej do następnego. I on też mnie kopnął, przewróciłem się trochę byłem 
osłabiony rzeczywiście no to zawołał taki tam był wtedy dolmeczerem ten Kurt 
zawołał czterech czy  dwóch z tych pielęgniarzy no i tak mnie zawlekli na 28 blok 
gdzie byłem od września do listopada w 42 roku. W 42 roku w tym szpitalu 
doszedłem do siebie bo tak jednak i ciepło i nikt nie bił i normalne łóżka i 
prześcieradła, ale wracam jeszcze do, do początku obozu. Otóż proszę panów jak 
myśmy przyjechali to na bloku 7 w tak zwanej sztubie szóstej był taki tłok, że 
wszyscy spali tylko na jednym boku. Nie było jeszcze łóżek wtedy w ogóle. Na 
jednym boku, a potem na komando na, na komendę na bok drugi. I istniał taki wtedy 
zwyczaj, że o godzinie 21 przychodził blokowy tfu blokfuhrer, a więc esesman taki 
opiekun bloku i należało go żegnać. Jak, jak leżeliśmy tak bokiem no to trzeba każdy 
miał rękę na głowie prawda i na komendę gute Nacht miał być jak to ein klapp jedno 
uderzenie i tak żegnaliśmy tych, tych esesmanów, ale znów sytuacja paradoksalna bo 
przecież ludzie wędrowali starzy chyba nie każdy zdążył no to biada temu kto nie 
zdążył ten równo, żeby to było takie jak jedno uderzenie, bo zaraz go wykończyli. O 
to się postarał i sztubowy znany. Zresztą to jest też paradoks z tym sztubowym, ale to 
inny temat. Także to były te początki obozu. Poza tym były te dwie latryny na placu 
apelowym, ale już była taka ubikacja  wewnątrz bloku vis a vis mieszkał blokowy no i 
była ubikacja porządek. I było tam tylko tam przyćmione światło takie niebieskie, z 
tym że tam można było tylko na cienko się załatwić w ciągu nocy. Boże broń żeby ten 
zwyczaj był innego. Ale ponieważ gro ludzi chorowało na durfa no to tam się działy 
dantejskie sceny bo ci ludzie no jakoś chcieli  się poza tym to jest straszne człowiek 
prawie trup, tu jeszcze jest cały ubrudzony łajnem prawda cuchnie to wtedy no każdy 
się od niego odsuwa. No i ten ........................ tylko na takich czekał poza tym tylko w 
skarpetkach można było przejść przez ten korytarz. Korytarz tak jak wtedy on 
pozostał w takim stanie jak i teraz jest na tym bloku 23. I tam dopiero właśnie on 
mordował tych, tych, tych biednych, schorowanych muzułmanów jeszcze jeden. 
Także to takie były w owym czasie warunki w Oświęcimiu. Bo teraz jak się widzi te 
piękne łaźnie i faktycznie potem było tak że te, te piękne łaźnie, które ocalały do dnia 
dzisiejszego nie były dekoracjami, rzeczywiście nareszcie wymyć, wykąpać wszystko 
i to rzeczywiście miało miejsce. Potem były te łóżka prawda zupełnie co innego. Ale 
jak ja byłem jeszcze na w szpitalu na krankenbau to było, spaliśmy po dwóch na 
łóżkach. Jeszcze był tak zwany schonungblok tak zwany blok 19. To przecież po 
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dwóch i tam też były sytuacje nie z tej ziemi. No ale taki był obóz. W każdym bądź 
razie konkluzja jest taka, że nikt normalną śmiercią nie umarł. A teraz to dalszy ciąg 
spraw. Proszę panów jest chyba połowa listopada 42 roku no i wyrzucają mnie z 
krankenbau na obóz ............. gdzie ja mam pretensję bo tak tych ludzi już trochę znam 
mówię słuchajcie no przecież ja wyszedłem z karnej kompanii to mówię ratujcie mnie, 
nie wywalajcie mnie teraz na zimę na, na obóz. Nic nie mów, tylko uciekaj jak 
najszybciej bo potem będzie nam wdzięczny. Dopiero po wojnie jak czytałem, że tam 
były w tym czasie największe wybiórki z tego 28 bloku to od razu dlatego 
zrozumiałem dlaczego mnie wtedy wywalono.  

 • Przepraszam to znaczy, że ci lekarze, którzy tam nie wiem kto to był tu 
którzy kazali panu wyjść ze szpitala na, na blok roboczy w sumie panu uratowali życie 
pana zdaniem tak. 

 • No w ten sposób tak, tak. 

 • To wtedy te selekcje były do komór gazowych 

 • do komór dokładnie 

 • w bloku 28 w obozie macierzystym 

 • dokładnie, dokładnie 

 • Czy te selekcje dotyczyły zarówno Polaków jak i Żydów w tym 
okresie? 

 • Jak leci a la ląg wszystkich, wszystkich. Także bo już, już w tym 
okresie to był listopad 42 i było sporo Żydów w Oświęcimiu w tym sztablagrze, to już 
nie ulega wątpliwości. I proszę pana no to cóż coś mi zos, coś mi zostało. No tu zima 
się zbliża ja zresztą w naszym biuletynie ja tam opisuję był taki Niemiec z tym 
niemieckim, niemieckim jest to powtórzone Otto Kisel to był ten arbeitdienst numer 
dwa. No ciekawy przypadek bo on przyjechał z tymi pierwszymi 30 bandytami do 
Oświęcimia jako Niemiec numer 2 zielony winkier podobno jakiś tam schwarze oczy 
tam auta przez granicę czy coś nieważne jaka działalność jego zielony winkier. Ten 
człowiek nauczył się po polsku mówić w Oświęcimiu, nie nauczył się na nieszczęście 
nigdy pisać, ja nawet nie wiedziałem, ale nauczył się mówić po polsku, Polaków 
bardzo lubił no i zorganizował ucieczkę z której uciekło czterech Polaków razem z 
nim. To o tyle było powiedzmy może nie najtrudniejsze bo on jako arbeitdienst jako 
ten kierownik pracy miał zezwolenie na wyjście, wychodzenie z obozu na zewnątrz z 
tymże oczywiście tylko w ramach tej dużej post.. dużych straży. I w ten deseń właśnie 
zamówił wóz, konia, wrócił do Oświęcimia przyjechał i podobno na 24 bloku tak 
przynajmniej pisze chyba nie wiem tak się mówi. 

 • Pan nic o tej ucieczce nie wiedział znaczy 

 • Słucham? 

 • W obozie jeszcze pan wiedział coś jak ta ucieczka została 
zorganizowana 

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. 



 • Nie ja wiedziałem o wszystkim tylko nie wiedziałem w jaki sposób to 
było. Bo wiadomo, że wyjechali wozem no i to wszystko, ale o tym że załadowano 
tam do dwóch ładowano szafy a w tych szafach było dwóch Polaków czy trzech. 

 • W jaki sposób on tam pomógł Kiser 

 • A zaraz właśnie do tego wrócę. Otóż jak ja widzę tu się zima zbliża a 
taki jeszcze nie jestem w formie poszedłem do niego i mówię Otto ja wróciłem z 
karnej kompanii i daj mi jakąś pracę bo ja w tych warunkach to mnie tu już nie 
chciałbym się wykończyć. A on tak popatrzył mówi ja do ss z kartoflami chcesz. No 
to mnie jakby skrzydła wyrosły bo ss kartoflarnia to była micha, to było jedzenie, to 
już była szansa przetrwania. Bo proszę pana ponieważ tam jestem i kartoflarnia i 
kuchnia były bardzo nowocześnie urządzone. Tam teraz to w tym baraku to jest barak, 
ale przed tym to były piękne elektryczne ko kotły i kuchnie wszystko było jak to się 
mówi metin charaszo. I proszę pana ja poszedłem do tej ss kartoflarni do pracy. 
Ponieważ byłem po długoletnim pobycie w ska to bardzo się ze mną liczy liczono i 
tak no uchodziłem w ich oczach za człowieka, który któremu należy się jakiś tam 
szacunek może nie bohaterstwo ale to było wyjątkiem bo mało kto wychodził z karnej 
kompanii. Tak jak nie mówiłem o tym co podobnoż wszyscy mówili przede mną, że 
każdy transport przyjechał to lagerfuhrer nas witał prawda, że przyjechaliście do 
Oświęcimia nie do kurat nie do sanatorium, że więźniowie polscy Polacy żyją 
najwyżej trzy miesiące a Żydzi najwyżej dwa tygodnie. A jak komu się nie podoba to 
wskazał teatralnym gestem na krematorium to może iść tam albo wprost na druty. 

 • A pana zdaniem było to zgodne mniej więcej z rzeczywistością? Czy 
pana zdaniem to co mówił wtedy Fricz 

 • tak 

 • później się okazało że to było zgodne  

 • tak, tak 

 • z rzeczywistością, czy Żydzi byli oczywiście traktowani wówczas tak 
źle że umierali 

 • tak 

 • szybciej niż Polacy? 

 • Tak, tak, tak, tak się mówiło Żyd Polak ma prawo żyć trzy najwyżej 
trzy miesiące, a Żydzi dwa tygodnie. To prosto no przecież ja sądzę że wszyscy starzy 
więźniowie to pamiętają te przemówienia powitalne. Także to z tym nie ma nie ulega 
wątpliwości Żydzi byli szalenie szykanowani ni ma co i 

 • Może pan podać kilka takich przykładów jeżeli pan zapamiętał albo 
pan był kiedyś świadkiem sytuacji w których na przykład za takie samo przewinienie 
Żyd został ukarany surowiej niż Polak względnie czy 

 • Proszę pana jak przykładu nie wiem nie podam bo nie wiem, ale jestem 
przekonany że to jest beż żadnej dyskusji surowiej kara w ogóle nie ma o czym 
mówić. Żyd był traktowany jak litość no. 
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 • Czy zna pan przykład jakiegoś więźnia żydowskiego, który by osiągnął 
jakiekolwiek stanowisko w obozie jakieś funkcje? 

 • Tak 

 • ee 

 • tak i był bardzo porządnym człowiekiem i on podobno, nie wiem czy 
jeszcze żyje w Izraelu czy nie, Dawid nie pamiętam jego na on był z Białego Stoku i 
nawet nie pamiętam jego nazwiska. On był w karnej kompanii, znaczy nie w karnej 
kompanii wtedy już był 11 blok i tam przecież były te masowe rozwałki. I on był 
takim szefem tych bunkrów dla więźniów oczywiście. To był bardzo przyzwoity i co 
mógł ja nie mówię co pomógł, a skąd jest mnie to wiadomo bo on proszę pana ja już 
też to jest inny o ten oddzielny rozdział znów wygląda to na bohaterstwo ale taki jest 
fakt jeśli chodzi o mnie. Ja pracowałem już w ss kuchni jak on przychodził z 
esesmanem po obiad prawda szefa 

 • Pan go znał tak? 

 • Słucham? 

 • Znał go pan? 

 • Tak proszę pana ale to świetny facet dość dobrze zbudowany, nawet 
proszę pana ten kilka bo on takim podobno nawet był zapaśnikiem z zawodu i taki był 
z nami pracował Rutek Sobieraj zawsze mieli się ...................... że tak powiem spotkać 
i powalczyć, ale do tego nie doszło. Bardzo przyzwoity człowiek. No ja się nie 
pamiętam przykro mi bo nie ............... jakie jest jego nazwisko no. Także go wszyscy 
wspo, wspo bo to był okres no robił tą swoją powinność doprowadzał tych na 
rozwałkę, ale robił to w sposób naprawdę taki bo prawda aczkolwiek on nie miał 
innego wyjścia bo inny na jego miejscu był na pewno sto razy gorszy. 

 • Czy on panu coś opowiadał o tym co robił w bloku 11? 

 • Nie, nie, nie opowiadał bo ja zresztą krótko się z nim widywałem bo 
jak przychodził tylko z tym esesmanem po zupę czy tam z menażką po obiad jak no 
tego szarfurera który był że tak powiem permanentnie siedział na bloku 11 tośmy 
zawsze się tylko serdecznie przywitali  skromnie i oko do siebie dobrze jest. Także 
proszę pana jest chłopak ma wyjątkową opinię. Ten właśnie Dawid. To ten o tym 
jednym to mogę tylko mówić w samych tych 

 • A poza nim jacyś żydowscy więźniowie funkcyjni w ogóle w obozie w 
Oświęcimiu byli ..... 

 • Proszę pana, proszę pana byli tylko z tymi trzema  z których ja tak się 
zżyłem blisko to ja nimi wracałem już do Polski po wyzwoleniu z obozu z Polski 
Zachodniej, to też jest osobny temat właśnie. 

 • A czy wśród Polaków których pan spotkał w obozie było wielu takich 
którzy zdołali osiągnąć jakieś funkcje w obozie? 

 • Tak, tak proszę pana to co ja tego tu trzeba pewne rzeczy rozróżnić, bo 
jak Polacy mieli dobrą pracę pod dachem to też się nazywało, że są na funkcji. Otóż 
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nie to była tylko inna praca. Funkcyjni to była ta siła władza, blokowi, sztubowi, 
zastępcy blokowi to były funkcje. Natomiast praca pod dachem lepsza czy gorsza to 
była praca pod dachem. I tak ja tam opisuję w swych wspomnieniach, że taki tytuł 
„Od muzułmana do prominenta” to nie nazwać tych Polaków, którzy byli w dobrych 
komandach nazywać prominentami. Ale nikt nie piał na funkcje bo funkcja to była 
wiadomo sprawa administracyjna, sprawa władztwa i wtedy 

 • A jakie były takie komanda w których Żydzi przeważali te właśnie 
dobre komanda lub złe komanda 

 • Proszę pana  

 • .................................... 

 • pod koniec to co ja wiem to tak w dawe to już było pod dachem 
autounion ale to był już 40 chyba trzeci, czwarty rok. Także było ich sporo wtedy. 
Wtedy tak ich już masowo nie mordowali bo przecież oni byli potrzebni w pracy. 
Także w Aufschwitz z tego sztablagru to już specjalnie ich sami nie szykanowano bo 
byli potrzebni w pracy. Natomiast całe odium to spadło na Birkeanu w tym czasie.  

 

Generator 

 • Dostałem to  

 • co do tego przerwanego wątku wtedy kiedy skończyła się nam kaseta 
prawda 

 • Tak, tak, tak. To o czym to było kochani tylko przypomnijcie to  

 • eeeeee 

 • jesteście młodzi 

 • ja już nie tak bardzo, bo myśmy krążyli zdaje się 

 • No o tym jak pan już 

 • jak pan dostał niejako tą pracę 

 • aha w tej kuchni 

 •  jak dostałem się do ss kartoflarni 

 • w kartoflarni tak 

 • tak i w tej kartoflarni ja nie obierałem normalnie kartofli jak ci tam 
koledzy, tam było wtedy 90 kartoflarzy tylko tam był taki Eryk Pawliczek już nie 
żyjący bardzo przyzwoity voreibeter Ślązak to on mówi słuchaj ty już swoje dostałeś 
to tylko będziesz donosił kartofle i wynosił obierki, żebyś tak trochę se chodził po 
powietrzu tam bo ten śmietnik był jakiś tak z 50 metrów od kuchni, trochę się 
przejdziesz z powrotem. No i tak to wyglądało na razie. I potem proszę panów był 
transport w marcu w 42 roku duże transporty z Oświęcimia. Ponieważ ja ciągle 
miałem tą flegmonę, tą chorą nogę ta, ta chora noga to mi i przeszkadzała i pomagała 
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w obozie. I zostałem z tego transportu odrzucony jako na tą, na tą nogę jakaś komisja 
lekarska. I w tym 42 roku zwolniło się dużo miejsc zarówno we kartoflarni bo w 
kuchni to nie nikogo i tam wtedy zostałem zaawansowany na tak zwanego 
szajsmajstra czyli sprzątałem ubikacje. Już nie byłem kartoflarzem, chodziłem z 
kartoflami bo to w tym samym budynku, tylko sprzątałem ubikacje esesmańską i dla 
więźniów. Tam dla więźniów była identyczna ubikacja jak dla, jak dla esesmanów. 
Pomijam to że czasem i tam do tego pisuaru  głowię włożyli bo tam niedopałek złapał 
jakiś esesman rzucił czy coś, ale wie pan to są takie historie. I dalszy mój awans był 
taki że jako ten właśnie, że miałem takie funkcje dodatkowe. Wtedy był tak zwany 
mały waschraum mała taka łazienka dla esesmanów i obok była dla kucharzy bo 
kucharze musieli być codziennie kąpani i czyści. I w tym w tej małej łazience 
esesmanów to tam był też już nieżyjący kolega z Myszkowa, który jako fryzjer to on 
im tam golił, strzygł, pedikiur co chcieli manikiur ich sprawa. A ja byłem w tym 
dużym waschraumie już i oprócz takie tego zachowywania czystości to miałem 
jeszcze czyściłem buty szefa kuchni i wszystkich pozostałych, tam było pięciu szefów 
w ss kuchni. I proszę panów no i wszystko znów wyglądało pięknie bo tak jak 
pracowałem w tym wasie w tym wascheraumie jako ten wasch jako ten 
wacheraumowiec jako ten łazienny po polsku rzecz biorąc no to tam zawsze a to 
kucharzowi uprałem koszulę, a to tam, tam bo to miałem tą możliwość bo tam była 
łazienka, był prysznic dla kucharzy, tam się chowałem, a to proszę pana to mi 
przyniósł za to coś tam a to kawałek kotleta jakiegoś kawałek kiełbasy coś takiego, 
także takie miałem dodatkowe niby już obrywki od kucharzy za to. I proszę pana 
czyścił też zbieg okoliczności je czyściłem buty tych pięciu szefów. Dwóch 
najważniejszych Paszkiego i Szaflera zawsze bo to był szef i zastępca miałem taki 
stolik ala powiedzmy tak jak tutaj był tego i taką półeczkę zrobioną pod spodem na te 
datki od kucharzy czy na organizację jak to się pięknie mówi. I sytuacja no jak to 
czasem bywa myśmy wcześniej jako kartoflarnia schodziliśmy z pracy normalnie. 
Natomiast ss kuchnia koledzy zostawali bo tam jeszcze rozlewali kawę tam dla 
esesmanów na kolacji więc przez to wszystko dłużej byli. I proszę panów już też nie 
żyje kolega taki oj skleroza z nazwiskiem ale zaraz tu Artur Raby. I on był kucharzem. 
I proszę pana jak myśmy poszli już do pracy to on zorganizował dwie kiełbasy 
esesmańskie. I nie wiem czy mu się śpieszyło bo to nie ............. i tam włożył do tej 
szufladki. A ja jak czyściłem te buty to ustawiałem właśnie pod tym stolikiem i te 
kiełbasy wpadły do butów pana szefa. No i rano przychodzimy, a ja wtedy już taki 
byłem dość taki przy kości jak to się mówi chłopak bo to już parę miesięcy trwało, 
śmiało nazywano dicke gruby i on tak szuka a on był na froncie wschodnim i tak 
trochę mu głowa latała jak to się, ale na ogół nie. No spojrzał na mnie i komm, komm, 
komm tu blude hund dicke i zaczyna się wszys do waschraumów wszystkich kucharzy 
i pyta się mnie kto mi to dał. Więc ja mówię nikt mi tego nie dawał bo ja byłem w 
obozie nawet nie wiem skąd się to wzięło. Stołek taki ten obozowy to pan wie jaki no i 
25. No to tak się mówi 25 cholera, ale tu twarda kucharze nic. No ma naprawdę nie 
wiem panie szefie. Kładź się powiada 25 fiuuu to jak już było to 50 a ja jestem taki to 
ze mną pracował ten Władzio Sowiński z Myszkowa miał numer 23810 jako ten 
fryzjer to jak tam ogolił esesmanów to potem razem siedzieliśmy w waschraumie. I 
widzę to przecież jak kucharze że tak tam otoczyli mnie to on mówi do jednego 
..................... przyznaj się bo zrobię głupstwo, powiedz że musiałeś tam wziąć to na 
środki czystości ................ tu miałeś dla kuchni chodziło o to żeby tutaj coś otrzymać 
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musisz się jąkać bo on nie popuści Piotrkowi jak chcesz. A on mówi nie dam, dam mu 
spokój. Mówi zrób to bo jak nie to ja to zrobię. No i ten kładź się trzecie raz. I zaczął 
ten i Władzio fryzjer mówi w sumie nie panie szefie on jest nic nie winien bo tu 
właśnie ten kolega Rabin miał jakieś tam zobowiązania chciał jakieś mydło dla 
kuchni, środki niby takie czyszcząco piorące, że to niby na rzecz kuchni i dlatego to 
zrobił. No i mnie dali wtedy z miejsca spokój, szef dał spokój. A tego Artka miał  
znów pecha bo tak go postawili twarzą do ściany w kuchni i akurat cała świta 
przyjechała na śniadanko tak sobie tam. No i to każdy mu tam dołożył trochę tam dla 
sportu. I zabrali go na 11 blok. A ja bo to już jest rok to był rok 43 no to już jest kawał 
czasu przecież to już jakby. No więc prawda mieliśmy tam taką umywalkę na kilka 
kranów no to wszedłem tam do tej umywalki tą zimną wodą chłopaki mnie tam ten 
tyłek prawda dla dobra moczą tam nacierają delikatnie. No wstałem z tego i tak ledwie 
taki jeszcze pod dużym wrażeniem tego co miało miejsce i niczym deus ex machina 
wpada szef kuchni. Ile jesteś w obozie pyta mnie się ja mówię no panie szefie no trzy 
lata. To ty jesteś taki stary więzień i taki głupi. To tamten ukradł tyle jedzenia 
esesmańskiego, a ja ci tyle wy dołożyłem i ty go nie wy i nie powiedziałeś wprost 
mówi, bo ja nie wiedziałem panie szefie. Poleciał. Za 10 minut wpada do tego 
waschraumu, a kapo kuchni był taki świetny zresztą z Nowego Sącza August numer 
442, Polak który po niemiecku niewiele umiał, ale jako świetny kucharz bo był taki 
wszystko umiał zrobić bez niego się nie mogli obyć przy przybiega i ten ss szef 
kuchni mówi za to że tamten ukradł te dwie kiełbasy to jest życie 10 esesmanów, a ty 
dostałeś to on do bunkra a ty na jego miejsce do kuchni. I tak mnie rzucił ten fartuch, 
czapkę i chałat i kichę, no i w ten sposób ja się dostałem do kuchni. To przecież 
nieprawdopodobna historia. Co gorsza, że dzisiaj akurat ten znów mój jedyny świadek 
ten Władzio Sowinski on znów nie żyje i to trzy lata temu jak umarł. Także w ten 
deseń proszę panów zostałem prominentem pod koniec obozu. 

 • I w tej kuchni pan dotrwał  już ile 

 • W tej kuchni dotrwałem do końca obozu to znaczy do 2 grudnia 44 
roku. I przyznam się uczciwie, że z mieszanymi uczuciami odjeżdżałem z Oświęcimia 
bo wiedziałem, że na zewnątrz co jest, a tu już byłem ustawiony jak to się pięknie 
mówi organizacyjnie. Takie co 

 • Gdzie, gdzie pana wywieziono z Oświęcimia? 

 • Do Dachau, do Dachau bo wie pan znów tak te numery, a my jedziemy 
jako bo to te komanda lebensmittel, lebensmitel wtedy wyjeżdżały rzeźnia, kuchnia, 
piekarnia. Bo oni tak w miarę możliwości zamieniali to.  I mówi no wy jedziecie tam 
do Dachau jako kucharze to a tu przyjadą Ukraińcy na wasze miejsce. Rzeczywiście 
lipa myśmy tam pojechali do Dachau. W Dachau był straszny bałagan i ten najlepszy 
obóz znany jako najlepszy to było straszne bo tłok to z całego świata, z całych 
Niemiec zjeżdżali ludzie nie było gdzie spać po dwóch, trzech na łóżkach, straszne 
rzeczy. Ale tam byłem dwa tygodnie. I po dwóch tygodniach wywieźli nas do 
Buchenwaldu. W Buchenwaldzie tam nie wiem 48 godzin i do Ordrufu to jest takie 
ausenkomando zresztą ale jako osobny obóz Ordruf. I ten Ordruf to znów składa się z 
trzech podobozów, a raczej dwóch to jest Ordruf jako taki i był Nordlagier i 
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Kraftlagier. Ale to są sprawy nie oświęcimskie, a my jeszcze chcemy mówić o 
oświęcimskich.  

 • Wrócimy do Oświęcimia, bo interesuje mnie bardzo jeszcze sprawa 
pana pobytów w karnej kompanii, bo jest pan w sumie jednym z nie z nielicznych 
więźniów 

 • tak 

 • którym udało się to, tą kompanię przetrwać. Był pan tak stosunkowo 
długo w tej kompanii. Proszę powiedzieć jak to się działo, że pan panu udało się 
przetrwać przez tyle miesięcy 

 • bo 

 • tą karną kompanię 

 • więc, więcej, pierwsze tygodnie kiedy to byłem w tej izbie chorych. 
Potem jak już wyszedłem do, do, do pracy no to jako byłem wysoki to stawałem 
zawsze z przodu kolumny, a zawsze były te dwie, trzy piątki kapów szły na przedzie 
bo tak jak mówiłem eska musiała najlepiej śpiewać, najlepiej maszerować, mimo że 
niosło się codziennie dziesięciu do południa albo piętnastu po południu bo wtedy 
jeszcze apel był w południe trzy, dwa, trzy apele były w obozie, no to karna kompania 
tym musiała się legitymować. A po tym jak zmuzułmaniałem no to po prostu już się  
na tyle zmieniło, że zawlekano mnie albo doprowadzano do szpitala. A w szpitalu to 
tam byli koledzy znaczy nie tak nie tyle ale byli Polacy. Potem to byli jeszcze Żydzi 
pod koniec to nie ma znaczenia. To znaczy Żydzi byli w tak zwanym ss rewirze wtedy 
pracowali, w szpitalu esesmańskim jako fachowcy zresztą. No i proszę pana i w takim 
szpitalu to staralimy się nie bardzo długo mogli ale ten miesiąc, czasem sześć tygodni, 
i ja przez ten czas dochodziłem do siebie znów wracałem do ska. I znów się zaczynało 
to samo. Po trzech, czterech miesiącach pracy  to znów mnie przeno przy 
doprowadzono zwłaszcza, że się ta noga mi się nie goiła do krankenbau. I znów tam 
dochodziłem do siebie i wracali. Takie miałem trzy powroty. Dwa w Oświęcimiu i ten 
trzeci to był już on skończony kiedy mnie doprowadzono na ten siódmy blok z 
którego już wyszedłem na tak zwane wolne bloki jak to się mówi.  

 • Pamięta pan 

 • I to tylko dlatego bo nie ma cudów, nikt by nie przeżył a la ląg 17 
miesięcy. Nie miał, nie miał prawa powrotu. 

 • Pamięta pan kto był wtedy kapem w karnej kompanii jak były 
nazwiska innych więźniów z karnej kompanii funkcyjnych? 

 • Proszę pana żyje, żyje jeden Stanisław Kamiński on jest w Niemczech, 
ale to by na ten temat, ale tak on miał ten przywilej i szczęście bo on miał dostał i L i 
od razu poszedł do karnej kompanii i wszystkich tych z tak zwanych im lagier co 
właśnie nie mówiłem o tych jeszcze oznakach do tego wrócimy. To z naszego 
transportu ja pamiętałem, że jak ten esesman jak nas witano to powiedziano, że jest 
nas tam sześciuset od razu 206 idzie do karnej kompanii z której nie wiadomo co tam 
będzie z nimi. I z tych 206 mało tam nawet był przypadek zwolnienia jednego, ale już 
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nikt nie wyszedł. A ten Stasio Kamiński mały z mego jeszcze transportu no bardzo 
mały, wyglądał na dzieciaka zresztą 24 rocznik w 41 roku to panowie i on jakoś tak ci, 
ci kapowie go nie bili i on tam był na ogół w tej szopie u tego oberkapo w karnej 
kompanii tam w tej szopie pilnował czy wydawał te łopaty czy coś, także on w tej 
materii był  mógł być świetnym obserwatorem nawet bo do czego ja zmierzam, 
dlaczego ja powiedzmy z tej karnej kompanii takich przypadków mało wie pan bo 
człowiek był takim muzułmanem, tak był tłuczony, że myślał o własnym przetrwaniu, 
nic go nie interesowało, micha i żeby tylko jak najmniej dostać kijów. To jest ta 
sytuacja i dlatego ja zawsze twierdzę, że dobrze się stało że przez właśnie te pierwsze 
transporty którym się udało uzyskać dobre prace przetrwały bo dzisiaj kto jest ktoś kto 
może mówić o obozie. Bo ci naprawdę ci najbardziej tacy no biedni, przegrani nie 
mający, nie znający języka, nie mający kolegów przede wszystkim młodzież bo to tak 
jak ja wiem no to były 16-latki, 17-latkowie, to wszystko zostało ordynarnie 
wykończone. I nie byłoby śladu, a tak to jeszcze ślad tych starych więźniów, którzy 
wprawdzie w lepszych warunkach, ale przeżyli dzisiaj mogą dawać świadectwo 
prawdzie. 

 • Kto pana bił w karnej kompanii? Jak się nazywali kapowie 

 • Mit 

 • Pan pamięta? 

 • Przede wszystkim Mitas i Rudzki. Mitas to była, to była straszna, to był 
podobno jakiś, jakiś policjant z Krakowa, ale taki prymitywa, że on tam te roski 
pierunie Warsiawiak to zapierunowany. Jak ja tylko wróciłem ze szpitala to od razu 
jego krew zalewała, że ja jeszcze żyję no, to ty jeszcze żyjesz taki owaki synu bo tam 
gdzie przede wszystkim to chcąc że panowie do od razu przede wszystkim się mówiło 
na ty. Boże broń jak ktoś był inteligentny mówił proszę pana to już on przestał żyć. To 
zasada stąd ta pozostałość do dzisiaj, że wszyscy obozowicze mówią sobie per ty.  
Także tak to wygląda, a także ten Mitas i ten Rudzki. Z tym Rudzkim to sprawa była 
prosta bo jego tam wykończyli na on się wzbraniał, robił szum, ale go wzięli na 20 
blok, tam załatwili mu tyfus i tam go doszpilowali więźniowie i bo to był rok 40 
chyba drugi czy początek trzeciego. A ten Mitas to znów też są, są różne warianty, że 
jechał pojechał w transport do Buchenwaldu i w czasie transportu mieli go więźniowie 
zatłuc trepami, butami tam także to 

 • Ale pan, pan nie był świadkiem 

 • Nie, nie, nie, nie 

 • tak pan słyszał 

 • Ale tego to wiem tylko ze słyszenia. Ale jeszcze tacy inni tam byli ci 
nie pamiętam nazwisk no ja nie pamiętam już. Tam na przykład była taka sytuacja, że 
był jak zawsze, jak zwykle przy zmianach wie pan to oberkapo był potem taki nie 
oberkapo czy on był blokowym, blokowy który był tak zwanym bibenvorszerem. I ten 
już był taki, taki niemiecki hrabia coś i on już tak trochę nawet w skaterze już tak nie 
był tego, tego mordowania bo dotychczas to było także apel apelem prawda ponieważ 
11 blok był zamykany no to tam dopiero kapowie się wyżywali i tam dopiero myśmy 
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te wszystkie głupie roboty niepotrzebne robili, właśnie to tłuczenie cegły tam 
zbieranie śmieci a co kopanie było w jednym miejscu, zasypywanie w drugim i no po 
to żeby wykończyć tych ludzi. Sport, a to kręcenie się w kółko, a to przysiady, a to 
żabki te wszystkie właśnie 

 • A kto był przepraszam wtedy komandefuhrerem w tym komandzie 
karnej kompanii pamięta pan? 

 • Nie, nie pamiętam. Ja tylko pamiętam z Kenigsgrabe i to tego no, no 
szefa, szef późniejszej krematorium pan będzie może pamiętał, cholera znane Mol, 
hauptszarfuhrer Mol i proszę pana dziwna rzecz, że jak pamiętam jak przyjechali 
Francuzi a zwłaszcza ci francuscy Żydzi 45 tysięcy z czymś i tam ich do, do nas dali 
do pracy po połączyli się, i w pracy tamci byli jak to się pięknie mówi kozakami przez 
pierwsze trzy tygodnie, a ja tak tu ziąb, tu biją to ludzie delikatni wszyscy zwłaszcza 
potem jeszcze byli Grecy, greccy ci Żydzi to ani, ani porozumieć z nimi, także 
niestety po trzech tygodniach to z nich niewiele zostało, a my nadal byliśmy tą grupą 
taką, która miała te w zasadzie te 150 osób do 200 średnio oczywiście do czasu buntu 
karnej kompanii. Bo sytuacja była kiedy nam się trochę poprawiło jak w 42 roku to 
był chyba maj bo oni tam u nas byli niedługo, nie wiem August by pamiętał 
dokładniej Kowalczyk bo on wtedy przyszedł przecież stamtąd............. To proszę 
pana to Mol nam załatwił zulage co było ewenementem w karnej kompanii właśnie za 
tą niby dobrą pracę przy tym Kinigsgrabe. To pierwsza rzecz to był, to był Mol. A 
druga była dziwaczna sprawa. Po tym buncie w karnej kompanii no niestety tak się 
niefortunnie złożyło, że nie bardzo udanym to proszę pana było nas chyba wtedy 
około 500, no to tam 300 chyba około 300 co zaraz wykończyli, a potem jeśli nie dano 
im jeść i myśmy wtedy się mogli najeść do syta jak to się mówi kosztem tych 
biednych kolegów, których wykończono za tą nie nieudaną ucieczkę. Ale oni nie mieli 
wyjścia, bo wie pan tych 300 kolegów co przyszło to były tak zwane czerwone 
punkty, a właściwie znów musze zacząć o znakowaniu więźniów. Więc tak ja byłem 
więźniem za tak zwane obozowe przewinienia to ja miałem tylko numer i winkiel i 
taki kwadrat decymetrowej powierzchni gdzie miałem na białym tle czarny punkt pięć 
centymetry średnicy natomiast oni dostali to co ja ten czarny punkt, ale dodatkowo 
jeszcze na plecach mieliśmy faktycznie taki znak czerwony punkt. I było wiadomo, że 
właśnie to co albo im lager że był tylko wolno w obozie nie wolno poza obóz, albo 
czerwony punkt, a czerwony punkt to było wiadomo, że w międzyczasie albo coś 
wyszła jakaś draka obozowa, ale na ogół wychodziły sprawy Niemców bo to te 
radomskie gestapo, lubelskie i warszawskie to. I ci ludzie ponieważ oni już byli 
starymi więźniami i pracowali po roku i dwa w obozie to był jakoś nie wiem nawet 
władze esesowskie było niezręcznie i w końcu się bali, że tylu chłopa to sobie z nimi 
nie bardzo dadzą radę bo to, to było odżywione dobrze wyglądało i proszę pana więc 
oni wszyscy byli skazani na śmierć. Dlatego ta ten bunt karnej kompanii to nawet że 
się udało niewielu, a tylu musiało ponieść konsekwencje to troszeczkę no każdy wie 
pan chce żyć i to idzie do gazu a jeszcze uważa że przed komorą gazową jeszcze mu 
się uda. Tak samo i tu i ci co byli odważniejsi no poszli a reszta się zawahała a że 
mieli już i tak wyroki, a jeszcze przepraszam bo przed tą ucieczką, przed tym buntem 
to tak właśnie przez te dwa tygodnie to tak zabierali z Oświęcimia czterech, pięciu, 
sześciu na 11 blok i rozwałka. Oczywiście obozy w tym czasie już troszeczkę były te 
kontakty starych więźniów. Bo dużo więźniów z Auschwitz, ze sztablagru przyszło do 
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Birkenau znajomych. I tam chłopcy dali cynk że tutaj mówi przyprowadzałem ich i 
rozwalają. Także oni byli wiedzieli o co chodzi i poza tym mieli te sprawy. 

 • A pan wiedział w ogóle że jakaś ucieczka się szykuje? 

 • Proszę pana nie, nie wiedziałem czy. Nie wiedziałem bo jak mówię ja 
byłem zmuzułmaniały, muzułman zwyczajny i gówniarz przy tym jak to przepraszam 
ordynarnie się wyrażam. Kto z takim chciał rozmawiać bo tylko kopnąć, że tak 
powiem nie powiem gdzie i tego taki owaki synu. Tam niestety no w sytuacji takiej 
paradoksalnej na swój sposób to każdy dbał tylko o to żeby przeżyć, że jak dziś nie 
jak dzisiaj się mówi tak pięknie o ruchu oporu i o pomocy koleżeńskiej to wszystko 
prawda. Ale jest i prawdą również że był tak skrajny egoizm, że to jest nie do 
opisania. Tak jak w każdej zbiorowości w takich warunkach nienormalnych. 

 • Czy pan był świadkiem tego nie wiem apelu, który zorganizowano po 
tym jak część więźniów zaczęła z karnej kompanii uciekła, tego przesłuchania jak 
gdyby? 

 • Proszę pana bo to było tak. Jakim ja byłem świadkiem pośrednim w 
jakimś sensie bo od razu jak oni uciekli, wtedy według moich obliczeń ja tak potem 
wspominałem to 18 zastrzelono, przywieziono ich do Birkenau na głównej alei 
zrobiono taki podest, poukładano ich tak, żeby wszyscy widzieli wracający z pracy 
wszyscy więźniowie, więc oni tak tam leżeli przez cały do końca dnia i całą noc, a jak 
ta reszta tych co nie uciekli to przyprowadzili ich na do nas na blok, na 1 blok tylko od 
razu ich dali wszystkich na lewe skrzydło bo zresztą od bramy tam, już nie mieliśmy z 
nimi kontaktu, nas zamknęli od razu do bloku oni tam zostali. No i jak wiemy tam ich 
powiązano drutem potem i prawie wszystkich i  

 • co? 

 • wszystkich wykończono. 

 • A w jaki sposób? 

 • Różne, różne są wersje ale ja tutaj się nie mogę powiedzieć, 
powiedzieć w jaki sposób. Obawiam się, że pewnie w oświęcimskim krematorium ich 
tam. 

 • Mam pytanie jeszcze takie jedno czy pan pracując kiedyś tam w rejonie 
Kinigsgraden czy będąc w bloku karnej kompanii w Brzezince czy pan kiedyś miał 
okazję, żeby zauważyć jakich transport Żydów, jakąś dużą grupę Żydów która 
przechodziła obok miejsca w którym pan przebywał nie wiem w kierunku komory 
gazowej, czy widział pan na przykład jakąś selekcję, czy widział pan grupy kobiet, 
dzieci w kierunku idące w kierunku kobiet komór gazowych? 

 • Proszę pana nie bo to było jak ja wyszedłem w 42 roku we wrześniu a 
te masowe transporty to były ciutek później one się dopiero tak dopiero 43, 4 rok 
kiedy ja już nie byłem, byłem tu w obozie a nie znaczy wiadomo było to nam 
wszystkim to przez cały obóz to wrzało od tego. Bo przecież te pociągi szły dzień i 
noc. Także to się nie da ukryć, ale tak żeby bezpośrednio czy coś  
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 • A mówił pan, że w ss rewirze pracowali Żydzi więźniowie. Skąd pan to 
wiedział? 

 • Bo tam szefem tego był mój kolega z mego transportu  i oni mu 
podlegali. Tam zdaje się dentysta był jeden, jeszcze ktoś, paru kilku bo tam w sumie 
pracowało 15 tych tak zwanych pielęgniarzy w ss w esesmańskim szpitalu, ale tam 
właśnie w ogóle w późniejszych latach to już byli dobrzy fachowcy lekarze tam 
żydowscy, dentyści właśnie tej, tej klasy ludzie którzy, a poza tym no to co mówiłem 
to dave i to autounion to te wielkie fabryki prawda gdzie, gdzie tam już wtedy 
zatrudniali Żydów i ci mieli szansę przeżycia. Ja nie wiem jak to się odbywało potem 
jak był wymarsz z Oświęcimia no bo różnie być mogło tak jak tam kto wyglądał. Bo 
nas to normalnie wywieziono. 

 • Jeszcze takie pytanie pan był w karnej kompanii w czasie apeli 
dostawał razem z karną kompanią w 41 roku jeszcze 

 • tak 

 • na placu apelowym gdzie? 

 • to było przed na 11, na 13 bloku pod ścianą śmierci tu staliśmy, 
mieliśmy apele. Tylko był taki kilka dwa czy trzy czy więcej przypadków, że tyle 
narozwalali ludzi, że nie mogli tego, nie zdążyli uprzątnąć i mieliśmy apele tam gdzie 
ta pralnia teraz stoi  w tym miejscu. A tak to tam wszystko tam i tam się robiło oj co 
chcieli ci kapowie tam. Bo to przecież wiadomo, że wiara na ogół to wra wracał 
głodne zmuzułmaniałe i czekało tylko żeby tam dostać to coś na ząb i urwać jak 
najszybciej iść na sztubę a tu jeszcze był sport bo karna kompania wszyscy już dawno 
na placu był ciągle niepotrzebny nikomu tylko po to żeby masowo wykańczać tych 
ludzi którzy jeszcze jako tako się kołatali tam przy życiu w tej karnej kompanii. 

 • Przepraszam a jaki, jakie pan miał najgorsze przeżycie z Oświęcimia? 

 • No najgorsze to co mówiłem wpadka do karnej kompanii na własne 
żądanie. 

 • A nie próbował pan się jakoś wyreklamować wtedy? 

 • Nie ma możliwości. To jest prikaz i koniec, kto by mnie słuchał. 
Najwyżej wyjąłby pistolet i mnie rąbnął od razu z mety, że ja podchodzę do niego no 
taki pan lagerfuhrer Frycz, gruźlik notabene. Także tam nie było żadnych możliwości 
to absolutnie nie. Tam więzień był niczym. No i nie ma tak jak tam mówiłem państwu 
wszystko było biegiem ................. im laufschwitz, przed każdym trzeba było zdjąć 
czapkę, trzeba było powiedzieć umieć zameldować bo jak nie to się nos się nie 
podobał no cóż i  taki się zatrzymał i pana za, za tego. 

 • A czy dostawał pan w Oświęcimiu paczki? 

 • Paczki w Oświęcimiu dostałem jedną dokładnie. Bo karna kompania 
nie otrzymywała ani paczek ani niczego. A potem jak ja już byłem w tej ss kartoflarni, 
bo to był 43, 2 rok listopad i matka, która była z siostrą i tam miała nędzę na tym w tej 
Generalnej Guberni to ja napisałem wprost, że ja mam na razie jedzenie i proszę mnie 
nie przysyłać. A jeśli mówimy o matce to jeszcze przewróci się bo tu jest taka 
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komiczna historia. Otóż jak mieliśmy przesłuchanie w alei Szucha to mieliśmy tam 
konfrontacje właśnie z tą Danusią Jobską  o której mówiłem tą piękną dziewczyną i o 
Henryku Węgielskim. I najstarszy Staszek Zajączkowsk,i ponieważ miał z nią 
konfrontacje ona mówi no Staszek przecież pokazywałeś mi broń o co ci chodzi 
mówi. No to Staszka pół roku później powiesili, nam dali spokój, a ja po dwóch latach 
dostaję list od matki tej treści, że mogę już teraz spokojnie sobie jakoś tam pracować 
bo Henio Węgielski, Danusia Jobska zostali wysiedleni z Marymontu na Bródno. No 
to było wiadomo, że Bródno to cmentarz, a Marymont to dzielnica. Także takie rzeczy 
tutaj się zdarzały. 

 • Proszę powiedzieć jeszcze kto pana wyzwolił, jakie wojska i gdzie pan 

 • Proszę pana o to jest znów jeszcze jeden rozdział bardzo ciekawy bo 
się związany z Ottem Kislererm. Szczególny wypadek. Wyzwoliły nas 23 kwietnia w 
czasie ewakuacji wojska amerykańskie bo nadzor był z Buchenwaldu przewieziono 
jeszcze do Flosenbirgen, tam na tym nie było miejsca to byliśmy w takiej hali 
Messerschmita, był tam akurat 20 kwietnia, bo pamiętam flagi były jeszcze 
rozwieszone to urodziny Hitlera, no i proszę pana 20 chyba drugiego czy zaraz 
wymarsz ewakuacja. I w czasie ewakuacji proszę pana no przypadek jak w filmie. 
Patrzę kto nas prowadzą nas wachmani. I kto kogo ja spotykam. Otta Kisla numer 2 w 
mundurze wachmana, który nas prowadzi. Taki zbieg okoliczności bo okazuje się, że 
jak aha bo jak on uciekł z Oświęcimia to był na wolności 10 miesięcy i został typnięty 
w Warszawie przez kogoś. Się różnie mówi, że sam się wsypał w tramwaju i że 
zaczął, że mówił za płynnie po niemiecku tam coś z Niemcem, że jakaś tam babka go 
sypnęła. W każdym razie miał o tyle szczęścia, że po przyjeździe do Oświęcimia nie 
został skazany. Sądzę, że jak bo przecież uciekał z trzema Polakami, sądzę że pewno 
by tam mu nie dali kary śmierci ale dożywotnią karną kompanię. Ale miałem 
szczęście, że w tym czasie była zmiana lagerkomendanta Hessa zamienił 
Libenhenszen.  I ten go skazał na dożywotnią karną kompanię. I tu się rozstaliśmy, tu 
był rok chyba 43 koniec, i potem spotkaliśmy się w kwietniu jak on jako wachman nas 
prowadzi. No i to ja wtedy tylko dyskretnie Otto pamiętasz mnie ................. Nie ma co 
tutaj iść, dokąd tak nas będziesz prowadził mówi się nie martw się tutaj umów 10 
chłopaków to tam są te lasy ja was tu wszystkich wezmę i sprawa załatwiona. I proszę 
pana no ale jak to zwykle w życiu bywa pech. W międzyczasie tam odszedł, 
Amerykanie nas zajechali no i Otto mi zginął i wszyscy jak to w takich wypadkach w 
tej kolumnie marszowej wszystko z frontu idzie, cofa się do tyłu jak najdalej tego niby 
frontu. I ja proszę pana w ten sposób znajduję się w Neuburgu i patrzę jak tam 
Rosjanie tego Otta Kisla tam się do niego szarpią ................. wiecie kto on jest, no i go 
zabrałem, mieszkaliśmy z Ottem razem przez trzy miesiące w Szwarzhofen koło 
Neuburga. Wróciliśmy razem do Polski. Ale wie pan w Polsce były takie warunki, że 
sąsiadki nas karmiły przez dwa tygodnie na tej ulicy Międzykorskiej na Marymoncie. 
Byliśmy jeszcze u kumpla takiego Zygmunta Gałdasińskiego, tam nas go 
odwiedziliśmy.  No i to Otto po dwóch tygodniach mówi no słuchaj ja co ja ci tu 
spróbuję wracać, bo tu nie ma dla mnie wyjścia. Nie miałem wtedy kontaktów bo i 
kontaktów nie miałem z całym kliczem w obozie. Więc tym bardziej go nie znałem 
tutaj. On niby już był nie w Warszawie to on jeszcze chyba nie był. A tu z więźniów 
ktoś był, ale nie do skontaktowania się z nim. No i Otto po dwóch tygodniach pobytu 
w Warszawie wrócił i szczęśliwie udało mu się wrócić do Niemiec. Także takie było 
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właśnie spotkanie z Ottem. Oczywiście zmarł w 85 roku. Ja myślałem, że on jest na 
przykład dużo młodszy, bo on wyglądał młodo i takie to naprawdę świetny chłopak. A 
on już był starszawy pan. 
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