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INTERVIEWS No. 36: STANISŁAW BUCIOR, No. 37: TADEUSZ SOBOLEWICZ 

 Proszę bardzo 

 Tak, prosimy. 

 Ja urodzony jestem w Łaszczówce w 19 roku 6 stycznia. Nigdzie nie oodalałem się od 

domu, mieszkam do tej pory w Łaszczówce. 

 Jeszcze nazwisko pana prosimy 

 Nazwisko Bucior Stanisław, i proszę panów od 33 roku jeździł wszędzie już, mój ojciec 

był chory i po miastach wszystkich kiedyś, bo częściowo na zarobki. Później naszła 

okupacja, miałem kolegów starszych po 10 lat 

 Pan poszedł do wojska? 

 Nie był w wojsku 

 Nie był pan w wojsku 

 A  

 A czym się ojciec zajmował a potem pan? 

 oo 

 To był jakiś handel? 

 Ojciec był rolnik i ja rolnik, ale to się stopniowo wie pan tak zwane za okupacji Niemcy 

wzbraniali wszystkiego handlu wolnego trzeba było mieć bezukszajn, ale myśmy się 

trudnili tem szmuglem, jeździliśmy do Rawy Ruskiej, do Lwowa, żeby coś zarobić wie 

pan. No i tak w początkach Niemcy nie ścigali, później gorzej ścigali, no więc w Bełżcu 

widzieliśmy obóz przy młynie, to był wpierw obóz cygański i jak za szmugiel kogoś 

złapali, nawet kto by nie był, do tego obozu. Nawet taki kolega znajomy był on w 

Sowińcach później w Tomaszowie też się tam znalazł, gdzieś tam łąki sprzedał dwa 

metrów, też tam trochę był, ale jakoś się wydostał. Później co się zrobiło w Bełżcu Niemcy 

zrobili take bocznice do lasu i ogrodzili sosnami, takemi żywemi, wycinali, żeby nic nie 

było widać, I w 42 roku proszę pana myśmy jeździli do Rawy i tam Żydki mówią co tam 

jest w tym Bełżcu, wszystko nasze jadą, tam fabryka je. Jak on robi taki sztujbeł, on chory. 
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My mówimy on robi, już jego nie ma, ale co będziemy mówić kogo nie można tak 

potępiać, że tam jest o Katyń taki. Więc co, tamuj jak przychodziło dwa transporty gdzieś 

od 42 roku gdzieś, tak tylko było słychać szum, a nikogo nie puścili tam, kolejarz był taki z 

dziadorkiem Niemiec i jak pociąg przyszedł to on siadał i tam gwiżdżał a tam te bzdury co 

ktoś mówi, panie nikt nie wejszedł tam, nie wolno było, tylko ten z dziadorkiem ten 

transport zaprowadził i wyrzucili Żydów i cofnął, tam żaden kolejarz polski nie był, nie 

wolno było. 

 Ale proszę nam powiedzieć, znaczy pan najpierw mówił o tym obozie cygańskim 

 Cygański był na drugim 

 Prawda? Ale to było wcześniej, to było koło młyna, tak? 

 Wcześniej 

 Wcześniej? 

 Wcześniej. 

 Wcześniej, a jak wcześniej ? Jeszcze? 

 To było zaraz po wojnie, zaraz o tylko w 41 roku 

 Tak? 

 W 40 roku już obóz cygański był, a tam było później 

 Ale niech pan powie trochę na temat tego obozu cygańskiego, pan widział ten obóz? 

 Ja tam raz przyjechałem, alem uciekał tam smród i wszystko 

  Ale, ale co było w środku? Kogo oni tam więzili? 

 Oni, to był tylko obóz cygański był i tam za szmugiel brali, a tu nikt nie mógł wstąpić 

 Dobrze, ale niech pan powie na temat tego obozu cygańskiego 

 No bo 

 Tam dużo było Cyganów w środku? 

 Część, tam dużo tak nie było. Bo oni wie pan gdzieś nie wiem skąd oni ich wzięli że tu ich 

zagnali do Bełżca, bo przecież tu nie było Cyganów 
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 Dobra 

 A gdzie oni ich wzięli to nie wiem tego, tylko gdzie oni, tylko wiem że był obóz cygański, 

bom tam pojechał raz, co ja tam robił 

  Mówił pan właśnie, że pan pojechał 

 Pojechałem, nawet tam moi koledzy byli przy tym młynie tom widział obóz tylko. 

 Ale dokładnie co? 

 No tam nie było nic panie tylko obóz był cygański widać ich było 

 Ale on był strzeżony ten obóz, zmaknięty jakoś? 

 No, tam nie było takiego ścisłego zaopa, żeby tam nic nie było wolno wjechać, przecież 

furmanki jeździli, wszystko, a do Kozielska nie wolno, to Kozielsko było na drugiej stronie 

 Ale to było później 

 Później, getto. To getto się nazywało 

 No tak 

 I proszę pana no tam wozili dwa transporty dziennie 

 Doo, pan mówi do tego getta w Bełżcu, w Kozielski? 

 Tak. 

 A pan widział te transporty? 

 No zawsze, myśmy na stacji to tylko, panie to było w wagonach tych towarowych, drutami 

było czasem i wagon wyłamali uciekli, to proszę pana na ostatku tak robili, jak wieźli tam 

gdzieś ode Lwowa, stamtych stron, to gołe byli, rozbierali bo wie pan jak te budki są w 

pociągach to tam siedzioł żandarm z fularu i strzelał, ale wszystkich nie zastrzelił, bo jak 

gdzie las, częściowo wyłamali wagony 

 Ale czy pan widział taką próbę ucieczki tych Żydów? 

 Ja widziałem jak gołych Żydów 

 Ale jak to było, niech pan powie dokładnie 

 Proszę pana 

 To było tego dnia kiedy tam pan pojechał, co? 
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 Nie. Myśmy jeździli pociągami, myśmy jechali pociągiem, a te Żydzi wpierw jechał 

pociąg i pouciekali, jak uciekł goły to leżał zastrzelony, bo z tyłu w pierwszym wagonie 

jechał z bronią z fularo taką Niemiec i z tyłu, i oni byli wszystkich nie zabił któren uciekł 

to uciekł a innych zabili, to było widać później gołych przy torze. Toteż my widzieli, 

przecież to nie ja sam. Nas dużo jeździło, bo ja często jeździł do Lwowa bo tam byli 

tomaszoskie Żydki, ale tomaszoskie pojechali proszę pana do tego, do Ra, do Bełżca, my 

przyjechali, mówią panie my już wiemy co tam jest za fabryka, fabryka śmierci. 

 Tak pan powiedział? 

 Tak. 

 Komu? Tym Żydom? 

 No nam opowiadał Żydek, bo oni się pytali. W Rawie nie wiedzieli, a ze Lwowa takie 

młode Żydki chcieli zbadać co to jest, jak to jest, jak przyjechali i przyszedł transport jeden 

wieczór, rano, a drugi wieczór, ile tam - pół godziny tylko szum był jak to wyganiali i już 

nic. Później tylko smród, jak był z południa wiater do dnia i wieczór z wrzosu, jak powiało 

wiater panie trudno tu wytrzymać takie smrody byli. Oni część palili, ale panie to się 

wszystko nie spaliło, a część łapali gdzie uciekał kto zabili, tam zakopali. Przecież tam 

było obstawione w Bełżcu, tam nie tak, że tam ktoś był, tam chodził, tam Niemiec jeden 

kolejarz nie mógł wjechać, nie wolno było, tylko kolejarz niemiecki z takim dziadorkiem 

chodził i on jak tylko wagon, te transport przyszedł to brał, jechał za maszyne i wjeżdżał 

tam i jak już wygruzili wszystkich to cofnął i już  i tyle było. Tam nie wolno było wejść, 

tylko po drodze co się widziało. I to widzi pan jedne sosny już zżółkły jak to w lecie, 

drugie sadzili, żeby nic nie było widać bo tam była taka bocznica, tam teraz jest skład 

drzewny jeszcze, tam gdzie ten skład drzewny to to się wszystko działo, tam troszeczkę 

dalej ale to wszędzie tam jest panie, bo ja panu powiem później po wyzwoleniu tam kopali 

ludzie i zachodzili złoto, wszystko, ale długo nie było, wstrzymali ten, nie wolno było. To 

w nocy potrafili kopać z bełcha i siali przy takiej znachodzili złoto. To to ja  przecież tam 

znachodzili, jeszcze mój kolega taki był, on przychodził za kurami, on już nie żyje, dwa lat 

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. 



 

 

 

5

starszy był - Kornacki Pietrek. On tu często do mnie przychodził, my się sprzed wojny 

znali i tam przychodzili do niego tam przeważnie pilnowali czarniuchy tego getta. No bo 

Niemców już brakło panie, nie mogli na takie te, tylko tak czarniuchy tak złoto mu 

przynosili jemu, on nie raz  mówił, on później coś zachorował, no ale leczył go tu Peter w 

Tomaszowie, bo ja się z nim często schodził, ja jeździł, krzyż go boli, krzyż go boli. Peter 

z Tomaszowa mówi to isjasz, isjasz, ale on mówi u mnie jeszcze w tej kieszonce jest 30 

tysięcy, ja się boję, ja jadę do Grucy. Pojechał do Grucy 

 Kto to jest Gruca? 

 Z Warszawy lekarz. Pojechał, kazali mu się tam było pięciu w tej sali położyć, złapali go i 

po isjaszu. 

 Proszę powiedzieć jak to jest daleko stąd do Bełżca? 

 Prosto jest 6 kilometry, siedem, więcej nie. 

 Pan jeździł do Bełżca  furmankami? 

 Pewno. 

 I tam pan wsiadał do pociągu? 

 Ale my i czasem pieszo żeśmy szli do pociągu. 

 A czy może pan jeszcze raz powiedzieć jak to było z tym Żydmai, którzy wylecieli z 

pociągu na golasa? 

 No to panie 

 Skąd pan ich widział, pan był wtedy w pociągu jakimś? 

 Jak? 

 Gdzie pan był w ogóle? 

 Jakem jechał ze Lwowa 

 Tak 

 A myśmy jechali później, ten pociąg jechał transport wpierw, to kiedy wagony łamali, 

uciekali a my najeżdżali później pociąg szedł osobowe w tym czasieśmy widzieli, a 

jekeśmy dojechali do Kozielska jak czasem tam już przyszli ten Niemiec cofnął te wagony 
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to tylko szum był, Niemcy pół godziny i nazad cofnęli. Pnie to nie było tak oo, to szybko 

się działo. 

 A czy pan widział tylko raz taką historię 

 Jak 

 Z Żydami wokół torów nieżywymi czy wielokrotnie pan  to widział? 

 Raz żem jechał to widział te Żydzi co leżeli gołe, pobite, gdzieś dwa czy trzy. Myśmy 

jechali to widać jak leży goły. 

 A czy pan był kiedyś na stacji w Bełżcu? 

 Zawsze na stacji. 

 Ale był pan również wtedy kiedy te transporty przyjeżdżały 

 No przyjeżdżali to ja panu mówię, że tam nikt nie wejszedł 

 tylko brał Niemiec pociąg i zajeżdżał do getta, a kolejarze polskie nie jechali. 

 Ja wiem. A czy można było co słyszeć ci Żydzi w tych wagonach krzyczęli? 

 Krzyczęli wody jak stał, nie wolno było, tam dzieci podnosili wodę jeszcze przed 

Kozielskiem tym na stacji, bo stanął pociąg nie wolno mu było jechać to dopiero tam 

Niemiec zajeżdżał i proszę pana wodę tam im podawali nasze ludzie bo krzyczęli, oknami 

podawali im okna, takie okienka wie pan jak w tych wagonach co podawali wodę, ale nie 

wolno było panie, Niemcy jak złapali to zabił. 

 A pan widział, że kogoś zabili? 

 Ja nie byłem wtedy i nie widziałem tego co zabili tylko mówili, ale nie raz my widzieli jak 

to się działo. Jak przyszedł pociąg z Żydkami to tam krzyczeli oj podaj wody pchali 

pieniądze, to dzieci takie to nosili, no tak było cały czas. Przecież to było ze dwa lata czy 

może więcej te transporta. Później panie to nie do opisania jak było, to człowiek widział na 

co dzień jak jechał co było bo jak dzień i dwa transporty przychodziły do Bełżca Cyganie 

to ile tam tysięcy było. To ja więc jeszcze proszę pana jeszcze tu nic nie było, jadąc do 

Zamościa po zboże nasienne za okupacji to z Czechów Żydzi już robili na drodze zakręty 
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do Zamościa, czeski Żydzi. Niemiec nie trzymał tylko tych Żydków z Czech już zabrał tu 

do roboty na szose. 

 Dużo ich było? 

 Panie, jakie ze trzydzieści była ekipa na szosie, tom jechał do Zamościa tom ich widział, 

bo to wszystko gwiazdy mieli różowe, bo nasze mieli białe, to mówili że to z Czech Żydzi, 

a to bogate takie wszystko było. Bo proszę pana jeszcze tak było, że wszędzie u nas tu był 

folwark to było kilka Żydków kopali rowy 

 Gdzie, tutaj? 

 Tak. W folwarku tam dookoła jego ziemi, rowy kopali. Późnie co, zabrali ich do piwnicy i 

przyjechał w nocy samochód i zabrał ich 

 Dokąd? 

 Do Czesanowa wywieźli, a w Czesanowie ja też byłem jeździł tam też po zboże nasienne, 

to tam było getto w Czesanowie, później z Czesanowa wszystko do Bełżca zabrali. 

Przecież oni na raz nie mogli tyle zmieścić  

 W Czesanowie to było takie getto przejściowe takie getto przejściowe 

 I byli, byli Żydki 

 Dużo tam było tych Żydów 

 Tam tak dużo nie było bo tam nie było miejsca takiego,  to maleńkie takie getto było. No ja 

tam wtedy byłem to tych pełno Żydów było 

 A to było jakoś ogrodzone to getto? 

 A jak. A co pan myśli, a w Rawie nie było ogrodzone? W Rawie nie wolno. Ja byłem w 

Rawie nie raz myśmy wozili mąkę, ziemniaki, raz końmi my pojechali. Panie jak mieli 

łapać wszystko zamknięte. Oni część łapali i do wagonów i do Bełżca. To cała strona ta co 

oni zajęli Niemicy to wszystko to wszystko to robili i stąd pchali. Panie, a co pan myśli a 

na ostatku jak później przecież do osi należała Włochy, Japonia do Niemiec to proszę pana 

już włoski byli we Lwowie jakiś oddział i nie chciał ich bronić to co, Niemcy nie zabrali 

tych Włochów do Bełżca? Wpadli na posterunek, posterunek zabrali, posterunki wszędzie 
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stali jak tu wojsko było, jakiś oddział był, nie było dużo, może sto ludzi, Włochów, oni już 

nie chcieli walczyć bo widzieli że tam nic nie wart, to panie tych Włochów tak samo wzięli 

do Bełżca do Żydów. 

 Ale pan to widział, widział? 

 To ja nie widział tylko później opowiadali, bo to tam gdzieś było koło Lwowa, o jakiś 

oddział był, i panie to samo z Włochami zrobili. 

 Ale prosze mi powiedzieć jeszcze może zaczniemy tak od samego początku. Wybuchła 

wojna w 39 roku i pan mieszkał tutaj 

 Tu. 

 Kiedy przyszli Niemcy, pan pamięta jak oni przyszli tutaj? 

 Pewno 

 I co? Najpierw byli tu Rosjanie troszkę? 

 14 Niemcy przyszli dotąd 

 14 września tak 

 Tak. Odeśli chyba proszę pana gdzieś 20 już ich tu nie było, 17 przekroczyli granicę ruski. 

I proszę pana to tak było, tu nie było miasta w Tomaszowie 

 Tak 

 Tu było co teraz te Borki, nas my z kolegami patrzyli. W lesie były trzy korpusy polskiego 

wojska, jak zaczęli bić, a moje koledzy byli w wojsku tym na wschodzie, jak Wościłóg. Ja 

znam te tereny i proszę pana jak tam polska bateria jedna, ogniomistrz to cztery liczyć 

cztery działa ogniomistrz miał i postawił pod Wyściłogą tam takie krzaki nad Bugiem i 

Niemców podpuścili bo tam jest od Hrubieszowa równina i łąka, te Niemcy jechali tylko 

wszędzie traktem a w lesie wszędzie polskie wojsko stało i proszę pana co się robi, jak ten 

jeden ogniomistrz podpuścił Niemców blisko i te cztery działa jak uderzyło 

przeciwpancernych tu jeden był z Horążanki, był wtedy, to wywalił z 10 czołgi i Niemcy 

curig i tu z lasu zaczęli bić my patrzem już Niemcy uciekają. No na drugi dzień to było 
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gdzieś 16, na drugi dzień, na trzeci a wszystkie wojska już ruskie przekroczyły granicę to 

wszystkie wojska rozbroił i co wtedy? 

 I ruskie przyszły tutaj? 

 O te ruskie byli tutaj do jesieni, do listopada. 

 A pan pamięta tych Żydów z tego okresu? 

 No czem 

 Jak byli ruskie tutaj 

 Pewno 

 I co oni robili? 

 Żydów panie nie do wytrzymania było w Tomaszowie 

 Dlaczego? 

 Wszystko opaski, oni byli w policji 

 W policji rosyjskiej 

 Tak, toż to wszystko było. No to nasi towaryszy i już. Toż ja obcenie. Panie, tu była 

Żydówka, mój ojciec jeszcze woził mleko tu do Tomaszowa i proszę pana kiedy przyszli 

już Niemcy, odeszli, przyszli ruskie, to ta Żydówka mówi tak do matki, Kaśka już tera tak 

twoi tak moi. Ty będziesz doić ja bede brać, już ja nie bede płacić. Panie  ja już miał 21 

rok, ja myślę sobie tak cholera co ty tu mówisz. No jak za darmo brać, ktoś będzie robił, no 

ale później co przylatuje taki ja się tu znał z niemi z tartaku, Żyd, oj ratuj, wywieź mnie do 

Rawy   tylko pościel i jego z dziećmi bo już tu bez nich .......... oni wiedzieli przecież Żydki 

co tu będzie 

 A skąd wiedzieli? 

 No jak a w Niemczech co było wpierw 

 No ale pan wie w Niemczech, tam Niemcy tu Polska 

 No ale proszę pana 

 Nie działali aż tak 
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 No ale panie, panika szła, że on ma ich zniszczyć, oni wiedzieli Żydki o jeszcze przed 

wojną było ja pamiętam wszystko i proszę pana wtedy wszystko do Rawy uciekało i ci co 

uciekli do Rosji to przeżyli a te co tu zostali to już wybite 

 A pan zna tutej Żydów którzy mieszkali tutaj 

 Gdzie? 

 W Tomaszowie 

 W Tomaszowie, czego nie 

 Kiedy ich wzięli do tego, najpierw ich wzięli do jakiegoś obozu? 

 Tu tomaszowskich dużo wyjechało do Rawy to ja sam 

 Uciekło do lasu 

 Ja wywoził sam dwóch czy trzech 

 A jak ich pan wywoził przez granicę? 

 Jeszcze granicy nie było 

 Nie było jeszcze wtedy 

 Jeszcze wtedy nie było, tylko tu nawet my się spotkali z jednym tu tam o panie tu było 

strasznie kradzież w Rawie Ruskiej, w Hrebennem, i siedział ja jechał końmi w nocy, a 

siedział taki jego syn w Hrebennem, ciemna noc pościel mu ściągnęli, on krzyczy, no noc, 

gdzież ja ci pójdę, a on siedział koło mnie z pieniędzmi siedział, a ten młody zasnął gdzieś 

wyciągnęli mu jakby nie spał to by nie dał, a ja trzy Żydów żem wywoził do tego do Beł, 

do tego do Rawy. Ci z Toamszowa to się nikt nie został, wszystko wyjechały, z Zamościa 

tędy jechali w 39 roku jak się już miała granica tu robić, jeszcze granicy nie było, a już 

później była, już gdzieś nie puszczali a jeszcze kto zajechał to już się skończyło. Te co 

wyjechali to nie było nic w Tomaszowie panie 

 No a ci co zostali na przykład 

 Gdzie? Tutaj? 

 W Tomaszowie 

 Żydzi nikt się nie został 
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 Nikt nie został w 39 roku 

 Nie, wszystko wyjechało 

 Wszystko uciekło 

 Tak, bo to blisko było im 

 Bo się bali 

 Bali się. Oni wiedzieli naprzód, że co to ma być. Panie toż ja sam wywoził trzech to nic 

 A inni też, inni też wywozili? 

 Dużo furmanek bo to pobliże Tomaszowa, przyleciał do mnie sam bo to taki kasjer był 

Srulku, oj ratuj, ratuj, co chcesz Srulku, zawieź mnie do Rawy. No i tam zawiózł, dał mnie 

100 złotych za te przewózke. 

 No 

 Później, później jeszcze nawet drzewa mnie dał bo oni mieli tu deski w tartaku, jeszcze 

jeden został się i sprzedawał Niemcy już byli. A później nie wiem gdzie się podział z 

pieniędzmi wtedy bez granicę już uciekł, bo jeszcze sprzedawał deski, taki Ajzek. 

Libermana syn, bo ja przecież wszystkich się znało. 

 A Liberman kto to, kto to był? 

 Żyd 

 Tutaj z Tomaszowa?  

 Z Tomaszowa Liber, to Srulku Liberman, to Bożko Liberman, oni mieli tu tartak. Bo 

przecież ja tam jeździł zarabiać. Tośmy kiedyś proszę pana przed wojną wszystko szło 

wagonówka do Niemiec, do wagonów myśmy wozili, to  jak ........... w Bełżcu jeszcze 

przed wojną ja to znałem te tereny  i do Lwowa jeździł końmi przed wojną, rybem woził, 

to mąkę. Do Włodzimierza jeździł wywoził tu jednego. Panie taki co siedział w domu to 

nic nie widział, co widział. Później już granica się tu już została panie nie ma u nas soli i 

nafty, a tam wszystko Żydki wywieźli,  bo wszystkie sklepy były żdydowskie. To myśmy 

pośli raz bez granicę do tego do Lubyczy zawieźliśmy cukier, sprzedali my, drugi raz my 

najęli sobie na ludzi rawieckich do Rawy my pojechali, sprzedali my. Na trzeci raz nas 

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. 



 

 

 

12

było siedmiu. I tam w Rawie złapali trzech. To jeden uciekł a dwóch zostało po półtora 

roku 

 Ale trzech? 

 Naszych, od nas 

 Szmugiel? 

 Tak. Z ten szmuglem z cukrem. I proszę pana jak oni dostali po półtora roku już ich w 41 

ze Lwowa wywieźli już coś czuli ruskie i w 41  uderzył Niemiec na ruskiego i oni już w 

głąb Rosji. Później jeden stary wrócił a jeden poszedł do armii Andersa i proszę pana jak 

się później już wojna tam idzie no wypuścili, odsiedzieli, gdzie pójdzie. Ten stary mówi 

bida, jeść się chce w Rosji, stworzyła się armia polska. To ten jeden 

 Do armii polskiej tak 

 Proszę pana od razu poszedł do armii to był z 12 roku 

 Ale niech mi pan jeszcze powie ci Żydzi którzy uciekli 

 No 

 Do Toma, do Lwowa, 

 Do Rawy 

 Do Rawy, do Rawy Ruskiej, jak potem była wojna rosyjsko-niemiecka to co, to ich tutaj z 

powrotem 

 Panie 

 Sciągnęli jak potem otworzyli ten obóz 

 Kiedy Niemiec już poszedł tam których zastał to już nigdzie nie uciekli i wszystkich dali 

do Bełżca 

 Z powrotem? 

 A jak, gdzie, a gdzie się nabierało transporty, skąd zajęli to wszystkich Żydków do Bełżca 

dali 

 A czy pan widział kiedyś kiedy tych Żydów prowadzono no ale nie pociągiem tylko tak 

szosą pieszo szli? 
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 Nie 

 Nigdy pan nie widział 

 Nie 

 A niech mi pan jeszcze powie na temat tego obozu cygańskiego 

 A cygański no to co tam nie było tak so 

 A co tam było w ogóle? 

 Jak? 

 Co to było w tamtym obozie? 

 Co było, zegnali obóz, wybili Cyganów, nie puścili nigdzie, mają tam być no i już. 

 I koniec 

 I smrodu było tylko kupa 

 Dlaczego smrodu? 

 No bo spalił wszystko do ziemi na tem i jak pan myśli 

 A tam Żydzi też byli? 

 Nie. Cyganie, to Cyganie byli 

 I kto ich pilnował? 

 No tam ta też te 

 Te czarniuchy? 

 Czarniuchy, to wszystko panie czarniuchy pilnowali, oni to przyjeżdżali nawet wie pan 

czarniuchy po prowiant do Tomaszowa, tu przyjeżdżali i Żydki przyjeżdżali z niemi 

 Z nimi? 

 Pewnie, tam byli Żydzi te więcej z obsługi. 

 Tak? 

 Pewno. Panie Żyd Żyda bił. 

 W tym gettcie tutaj w tym w Bełżcu 

 A co tam było 

 A jak to było? 
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 Jak było. Pilnowali Żydów, nadzorem siedział czarniuch ale co mu kazał to musiał robić, a 

co pan myślał 

 To znaczy tak Żyd Żydka bił 

 Pewnie 

 I pan to widział? 

 Ja nie widział tylko tam opowiadali, że nie miał nic do gadania, kazał mu to robić i już, a 

nie to pałą. 

 Ale czy pan widział kiedyś kiedy te czarnuchy przyjechały z Żydkami do Tomaszowa 

 Do Tomaszowa, widział 

 Ale po co? 

 Po prowiant, po żywność, to ja widział nie raz. Oni przyjeżdżali furmanką Żydzi takie, 

fajne Żydy, młode i czarnuchy, nabrali prowiantu i pojechali furmanką, to ja widział nie 

raz to. 

 No a nikt tam nie chciał uciekać, nikt nie mówił panu 

 Gdzie uciekać 

 A jak byli w Tomaszowie 

 Panie, oni na razie gdzie ucieknie, czarniuch był z niemi, ucieknie i gdzie, będzie uciekał 

to go zastrzeli 

 A te Żydy rozmawiali z panem wtedy w Tomaszowie? 

 A gdzie 

 Nie wolno było? 

 Nie wolno było podejść oni szli, panie za Niemców nie było tak, nie wolno, Niemiec nie 

puścił nikogo. No widzi pan kolejarz nawet niech no, może on tam plecie że on tam był, 

kolejarze, niech pan zapyta w Bełżcu starszych ludzi czy kolejarz któren wjechał do getta. 

Nie wolno było, Niemiec wjeżdżał 

 No ale jak te pociągi przyjeżdżały to też byli polscy kolejarze 
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 Polskie kolejarze do stacji, a na stacji siadał Niemiec i zawiózł tam do getta i więcej nic i 

nic nikt tam nie mógł dowiedzieć się. Tam jak któren uciekł. Bo panie część i uciekło. Tam 

gdzieś na Szalmiku później zabili kogoś 

 Ale to wszystko tak mówili ludzie tutej? 

 Tak. Ja sam nie widziałem, tylko widziałem jakeśmy jechali co się działo, jak gołe żem 

widział i później te transporty jak żeśmy jeździli to wszystko co już Niemiec poszedł na 

Ruskiego jak co zdobył to wszystko gdzie złapał to wszystko przeszło do Bełżca, a gdzie 

się podzieli, przecież nie mieli gdzie uciec. Panie on dopiero on wydał wojnę o trzeci, 

samoloty poszli, nadaje radio tu bo tu Niemcy stali, u mnie dwukrotnie stali w domu, i już 

nadaje że we Lwowie są. Niemiec, bo oni tu, tu był później taki generał Własow, on się 

zdał z całą armią 

 To był Ukrainiec 

 No 

 Tak 

 On się zdał i panie dopiro ja panu powiem jak było, później tych niewolników ruskich 

wygnał do Tarnoławki na ugór, paszlisi i któren uciekł to jak się przeszedł, on był głodny 

bez czucia, tu u mego kolegi przyjechał taki bidny, dał mu jeść, on jeszcze mu mówił bo 

on był w wojsku, nie jedz dużo bo umrzesz, on mu nie dawał jeść i dopiero później jak też 

ich złączyli, że Niemiec co z niemi robi zaczęli dopiero bronić a tak to ludzie nie zdawali. 

Bo bida była jeść się chciało, oni widzieli że Niemiec lepiej żył ale on ich postępował  w 

mig 

 Ale pan mówił że tutej Niemcy mieszkali u pana 

 No mieszkali 

 Tutej w tym domu? 

 Stary dom był 

 W starym domu? 

 Tak 
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 Ale tutej też w tym 

 W tem nie 

 Ten ..... 

 Ten dom stoi 

 Ja wiem, ale tutej w tej wsi u pana 

 To było raz jak miała być wojna przyjechali jedni, stało dwa konie i takie sionki byli to 

dwóch żołnierzów austriaki byli, oni też narzekali szajse Dojczland, Austria gut. Tośmy im 

wozili z Bełżca siano, owies tu dla koni 

 A to jeszcze nie było tego getta tam w Bełżcu kiedy oni tu byłi 

 Niee 

 To było wcześniej jeszcze 

 To jeszcze było później, w 42, od razu nie było 

 No tak ja wiem, a 

 I proszę pana to tu Niemcy stali i w 41 roku na wiosnę przyjechali jedne a tu wszędzie 

drogi robili, gdzie były takie doły, myśmy robili na tych drogach, nam płacili za te robote, i 

gdzie tylko doły takie drewniane szose robili i proszę pana to oni płacili nam za to. Kiedy 

jedne odjechali przyjechali drugie pyta się jak tu daleko do granicy. My mówiem to 

granica ile, 6 kilometry, a oni nic nie wiedzieli. Później na ostatku, ostatni dzień taka 

kolumna cyklistów, rowerami przyjechali i zaraz na drugi dzień w nocy, o trzeciej już 

wojna, o. To proszę pana 

 To ta wojna z ruskimi? 

 Tak, na ruskich 

 Tak. A proszę powiedzieć jeszcze pan był też w partyzantce? 

 Panie, my byli proszę pana w ten sposób, w 42 roku tu był folwark, zwołał nas starszych 

dziedzic, stworzyć własną obronę, bo panie część tu Ukraince napadali jak zza Buga 

przyszli na polskie rodzine, część Niemcy też trzeba było się ostrożnie bać, no zwołał nas, 
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on był w stopniu kapitana sprzed wojny z wojska, no zaprzysięrzyli my, zaprzysięrzył nas 

tam w 42 roku no i później czuwaliśmy wszędzie na placówkach 

 A mieliście broń? 

 No a jak 

 A skąd mieli? 

 Każdy sam musiał 

 Tak, gdzie schować 

 Ja schowaliśmy broń jeszcze jak tylko w 39 roku część broni, gdzie się wzięło, i każden 

panie miał gdzie drewutnia była take jamke a skrzynka była na cały karabin bo to mauzery 

byli i skrzynka taka wąziutka a tylko długa to się zakopało i karabin się wyjmowało 

podnosiło się tam nakrywkę, na noc a przyszedł z tej placówki chował nazad panie 

 Mieliście jakieś akcje tutaj? 

 Tu nie było proszę pana, tylko na ostatku przyleciało tu do nas, to ja sam byłem na Skocim 

Dole tu most wysadzali, moje kolegi byli w Sujcu na tych kursach niemieckich i 

przyjechali ruski czołg stawić czołg, panie tu Niemcy bo tu się front zbliża, cały 

Tomaszów Niemców pełno, to ja stał z takim na placówce on wojskowy był 15 rocznik, to 

myśmy stali na placówce jak Skoci Dół z tej strony, o tam paru drabiny ponieśli bo 

przywiązali 10 kilo ładunku to był drewniany most, i proszę pana no jak już zasadzili lont 

zapalili, zejść z placówki w lesieśmy byli, zawaliło to, na drugi dzień jechałem do Bełżca 

nawóz był, ja specjalnie chciał zobaczyć, no to cóż do obiadu Niemcy nie jechali, po 

obiedzie tu rzeki nie było wie pan, tylko skarpa, rów, przekopali i pojechali no pół dnia się 

zajęli, ale panie co druga noc trzeba było iść, to ja raz gdzieś zabili Niemca, ale to jego 

wina była. Do Bełżca wiózł ale miał broń, to już później z bronią chodzili nasi i proszę 

pana świnie wiózł i najechali żandarmy o i furmankę miał Checki on takie osoby woził i 

oni go wzięli i świnie mieli, panie jeden Niemiec pojechał samochodem a drugi siedzi, ten 

z tą świnią jedzie na posterunek na Skocim Dole, panie ten wyjął pistolet trach Niemca, ten 

spojrzał tylko już tego już nie ma i zaraz za trupa ciągnie i Niemca tam het 
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 Ale niech pan powie pan był w AK, ten oddział należał do AK? 

 To była armia to było WZT pierw 

 WZT..... 

 A później dopiero było Związek Wyższych Ziemian, później zrobiła się Armia Krajowa to 

w 42 roku przeszło to nam wszystko na Armię Krajową 

 To było dużo takich oddziałów w pobliżu? 

 Panie, tu wszędzie byli, oddział to w Rudach był proszę pana tu dowódcą był Płachecki 

taki Wacław, teraz dziedzic na całem on nas woził ćwiczył do lasu, panie bo to przecież ja 

nie był w wojsku, to nas do lasu brał 

 I tam uczyli panów jak to strzelać 

 Jak by ci w razie czegoś natarcia jak byś się wycofał jak byś którędy stanowisko zająć 

ażeby, jak zajmą stanowisko to trzeba mić w głowie jak się trzeba wycofać którędy bo w 

wojnie to rozmaicie jest. Panie czasem natarcie idzie, idzie, ale trzeba się cofnąć, to trzeba 

mieć pole do cofania jakieś dobre czy coś, panie bo ja na tem nas to on gonił przecież to 

już był kapitan, teraz tu taki Dziura on nas strzelać uczył, nabrał na muszkę no i tarcza 

musiał ten karabin, kto, przecież on badał to czy dobrze nastawione czy nie. 

 A czy tutej był jakiś oddział partyzantów, o to już koniec 

 

 Generator - 1000 c/s 

 Ciąg dalszy kasety 36 i 37 (Pan Sobolewicz) 

 

 Ja będę się starał panu nie przeszkadzać 

 Czy wymienić nazwisko swoje na początku 

 Tak, proszę się przedstawić, kiedy się pan urodził gdzie się pan urodził i tak dalej i tak 

dalej 

 Nazywam się Tadeusz Sobolewicz, wcześniej używałem innego nazwiska z uwagi na 

wojenne perypetie. Urodziłem się 25 marca 1923 roku w Poznaniu, ojciec mój był 
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oficerem w stopniu majora a ja chodziłem do gimnazjum imienia Ignacego Paderewskiego 

w Poznaniu. Ojciec mój walczył o Polskę w latach 1914-18 i pochodził z rodziny 

ziemiańskiej, chłopskiej i był z pewnością o demokratycznych przekonaniach stąd też nie 

znalazł się w Warszawie tylko został przez marszałka Piłsudskiego przeniesiony do 

Poznania. Dlaczego do Poznania? Widocznie takie były rozkazy. Ja wychowywałem się w 

tej rodzinie jako jednocześnie uczeń i harcerz. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach z 

rozmaitymi młodymi ludźmi, a mój ojciec utrzymywał kontakty ze swoimi kolegami z 

czasów gimnazjalnych. Byli to również koledzy żydowscy. Z miejsca gdzie on się urodził 

z Tarnowa, z miasta Tarnowa. Poznań, Poznań przed wojną rzeczywiście słynął z pewnych 

tendencji antysemickich, aczkolwiek nie można tego podkreślać, że cała społeczność w 

Poznaniu była przeciwko narodowi żydowskiemu. Ja miałem dwa takie przypadki, że 

przyjechał do nas przyjaciel mojego ojca Michał Melina, który akurat wtedy w Poznaniu 

pełnił funkcję dość ważną, mianowicie był kierownikiem teatru radiowego radiostacji 

Poznań, a był pochodzenia żydowskiego. Ojciec mój musiał zaświadczyć, że to jego 

kolega, że on tym Żydem nie jest, ale żeby on mógł pełnić funkcję swoją jako kierownik 

teatru w Poznaniu, to autentyczne. Ten temat po wojnie kiedy spotkałem się z Michałem 

Meliną w Warszawie, który następnie był dyrektorem Teatru Współczesnego razem  z 

Erwinem Axerem, ta sprawa właśnie miała miejsce. Drugi przypadek, to przyjechał inny 

znów kolega właściciel tartaku gdzieś spod Tarnowa pamiętam nawet jego nazwisko - 

Holtzafel i ponieważ myśmy byli małymi chłopcami ja i mój brat i on zaprowadził nas do 

zoologu. Ktoś widział nas na ulicy i proszę sobie wyobrazić, że na drugi dzień na swojej 

ławce szkolnej zobaczyłem "ty świnio żydowska" do mnie. Nie rozumiałem tego. 

Dlaczego inny człowiek mający tylko semickie rysy od razu miał decydować o mojej 

powinencji w gimnazjum. Było to dla mnie niezrozumiałe. Cóż, mój ojciec zawsze bronił 

swoich zasad demokratycznych przez to może w wojsku nie miał łatwego życia, a ja z tego 

tytułu ponosiłem konsekwencje w szkole. No ale wróćmy potem do roku 39 kiedy 

wybuchła wojna i ojciec mój był dowódcą zaopatrzenia armii Poznań, w bitwie nad Bzurą 
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miał do zaopatrzenia wojska, które tam walczyły, no ale potem jak wiadomo zostały te 

tabory rozbite, ojciec musiał uciekać z całą kolumną aż pod Lublin, tam powiedzmy 

opuścił już swoje wojskowe historie tylko został wtedy w konspiracji, od razu przeszedł do 

konspiracji, od razu zaczęli tworzyć pierwsze zręby organizacji wojskowych, która miała 

na celu odzyskanie niepodległości, którą nam hitlerowcy zabrali. Wojna jak wojna 

opisałem to w swojej książce Więc jestem o angielskim tytule Balt............ i przynam się, 

że chciałem tam zawrzeć coś co jest prawdą o człowieku w ogóle, bo ja wterdy miałem 

zaledwie 17 lat i nigdy nie przypuszczałem, że ja znajdę się w warunkach tak 

ekstremalnych, które następnie mnie spotkały. Mianowicie ojciec po z kolei przeniesiu się 

do miejsca swojego urodzenia Tarnowa, gdzie miał wielu znajomych, tam zaczął tworzyć 

organizacje wojskową, która się nazywała wówczas Służba Zwycięstwu Polski. I w tej 

organizacji byli wszyscy zarówno Polacy, zarówno Polacy o przekonaniach lewicowych 

jak i prawicowych, również i pochodzenia żydowskiego i niestety z uwagi na to że 

nastąpiła jakaś wsypa, która spowodowała to, że szukano wszystkich oficerów wyższych 

stopni na terenie miasta Tarnowa. I między innymi ojca w nocy bodajże to było 1 września 

1940 roku nasz domek został otoczony przez gestapowców i musieliśmy wtedy uciekać. 

Jak to się stało. Kiedy gestapowcy bezczelnie zaczęli łomotać do drzwi ojciec kazał matce 

wszystkie kompromitujące dokumenty organizacyjne spalić i wrzucić do kloaki, do 

ubikacji a mnie kazał wyskoczyć przez okno. Wyskoczyłem w ciemną noc, ale w tym 

momencie kiedy ja wyskoczyłem również za mną wyskoczył ojciec i zmiejsca gestapowcy 

jednak otworzyli bramę i weszli i zaczęli w kierunku nas strzelać. Jak to się stało, że żadna 

z kul nie trafiła, być może było ciemno, być może udało mi się między tymi strączkowymi 

jakimiś patykami przeskoczyć te niebezpieczne oo, niebezpieczne obszary i ukryłem się 

następnie u profesora Franciszka Żmudy. Również człowieka niesłychanie o 

demokratycznych przekonaniach, który następnie niestety zginął w Oświęcimiu. Potem 

tułałem się, byłem w jednym miejscu w drugim miejscu, w trzecim miejscy, w czwartym 

miejscu, aż w końcu, nie wiedziałem gdzie ojciec jest, w końcu dostałem od ojca 
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zawiadomienie, że jestem, że jest on w Częstochowie i prosi żebym ja tam przyjechał dając 

mi oczywiście odpowiednie rozkazy z kim się mam skontaktować, jakie hasło itd. W 

Krakowie odebrała mnie niejaka pani Wanda Bzowska, która mnie przetransportowała 

przez granicę generalnego gubernatorstwa i następnie w Częstochowie okazało się, że mój 

ojciec pod innym nazwiskiem właśnie Stanisław Sobolewicz, wcześniej używał nazwiska 

Stanisław Sowiźlał i tam właśnie pełnił funkcję tak samo kierownika komendanta obwodu 

Zwązku Walki Zbrojnej, która później się przekształciła w AGKJ. Następnie pełniłem 

dalej swoją funkcję, co do mnie należało, dostarczanie paczek więźniom politycznym, 

przekazywanie meldunków, rozpowszechanianie Biuletynu Informacyjnego, który miał na 

celu trzymanie wiary w pokonanie najeźdźców, a były to wszystko wiadomości z nasłuchu 

radiowego, który organizacja prowadziła. Spełniałem swoją funkcję jako przyzwyczajony 

może do tego w szeregach harcerskich przed wojną, ale niestety nadszedł znowu dzień, 

wrzesień, pechowy miesiąc 41 roku zostałem aresztowany przez gestapo. Byli zdziwieni, 

że taki młody chłopak był w cokolwiek zamieszany, dostałem po twarzy i rzucili mnie do 

piwnicy. Nawet mnie nie skontrolowali. Miałem przy sobie akurat dwa listy, które a 

miejsca spaliłem, potem przerzucili mnie do więzienia, w więzieniu na Zawodziu w celi 

która mogła raptem pomieścić osiem osób było nas około 18 a potem nawet 20. Straszne to 

było. Codziennie kogokolwiek z nas wyciągano na przesłuchanie to ten nie przychodził 

jako człowiek  tylko zmasakrowana masa ciała, posiniaczona, pobita i ci ludzie jęczeli w 

nocy z bólu. W końcu nadszedł dzień kiedy ja byłem przesłuchiwany. I podczas tego 

przesłuchania dowiedziałem się, że wsypała łączniczka, nie wytrzymała przesłuchań, 

przyznała się do wszystkiego, wskazała ludzi, niestety, niestety. I proszę sobie wyobrazić, 

że na końcu tego przesłuchania skonfrontowano mnie z ojcem, ja byłem wtedy przerażony, 

tylko głową pokazałem, że ja nic nie powiedziałem, ja broniłem się płaczem udając, 

oczywiście udając, że jestem dzieckiem, po prostu uważałem że to jest jedyna moja 

obrona, dziecko które nie rozumie wielu rzeczy, chyba mi się to udało skoro gestapowcy 

przestali mnie bić, a przecież mogliby zabić. Ale nic, dołączyli mnie jednak do transportu 
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do Oświęcimia. Skrępowano nas drutem kolczastym po dwóch, pamiętam jak dziś, że 

skrępowano mnie ze ślusarzem z Częstochowy niejakim panem Szulakowskim. I ja nie 

zapomnę nigdy jak on mi powiedział, słuchaj nie przejmuj się, Oświęcim to druty 

kolczaste, ale druty kolczaste można przeciąć i ja jestem ślusarzem to ja dam sobie radę i 

kiedyś ucieknę może razem z tobą. On nie uciekł on tutej zmarł w Oświęcimiu a ja udało 

mi się. Dlaczego mi się udało. Proszę sobie wyobrazić, że już w grudniu, już w grudniu 

kiedy pracował najpierw w komandzie bałhow w straszliwych warunkach kiedy musiałem 

dźwigać 50-cio kilogramowe worki z cementem to nie było łatwe, to było bardzo trudne, 

ale ja dzięki temu że przed wojną byłem troszeczkę wysportowany udało mi się te worki 

dźwigać, widziałem jak koledzy starsi, którym ten worek spadł z pleców byli natychmiast 

mordowani dlatego, że to się nazywało sabotażem. Worek przecież pękł i cement wysypał 

się na ziemię, esesman tłukł jednego z tych nieszczęśliwców głową tak długo w kant 

wagonu żelaznego że ta głowa rozprysła się, mózg był na wierzchu. Potem kiedy 

wróciliśmy znowu do obozu postawiono nas na placu apelowym, bo byliśmy przecież tymi 

pierwszymi przybyłymi nowymi, cugangami tak zwanymi i wówczas lagerfirer Frycz do 

nas miał następujące przemówienie, jesteście w obozie koncentracyjnym, w którym 

oboaiązuje surowa dyscyplina i nikt z was stąd żywy nie wyjdzie, Żydzi którzy są wśród 

was mają prawo żyć nie dłużej jak 14 dni, księża miesiąc, a reszta trzy miesiące. Potem 

macie jedyne wyjście przez komin. Ja nie rozumiałem o jaki komin chodzi, popatrzyłem 

się w bok, no stał jeden, drugi, trzeci komin kuchni obozowej, ja byłem strasznie naiwny 

wtedy, ja byłem dzieckiem jeszcze. I proszę sobie wyobrazić, że widziałem potem jak 

wyciągnięto chyba sześć, siedem osób to byli właśnie Polacy pochodzenia żydoskiego, 

których ustawiono pod ścianą bloku i bito ich w ten sposób że każdy dostawał uderzenie w 

podbródek, że musiał tyłem głowy, potylicą uderzyć w mur, to było tak fatalne że ten 

człowiek momentalnie krwią się zalał i padał na ziemię, a to wystarczyło, jak padł na 

ziemię to z miejsca essemani i blokowi kopali, kopali tak długo aż ten człowiek wyzionął 

ducha. Ja byłem przerażony, byłem przerażony ciągłym krzykiem, biciem i nie mogłem 
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pojąć dlaczego ludzie tak strasznie biją, za co. Za nic bili. Za to tylko że byłeś więźniem 

nic więcej. To były pierwsze wrażenia z obozu. Potem przeniesiono mnie do tak zwanej 

kisbrug, cały dzień wydobywaliśmy kis potrzebny do budowy nowych bloków 

Oświęcimia. Proszę pamiętać, że wtedy kiedy ja przyjechałem do obozu to było zaledwie 

parę bloków, w środku był jeszcze ogromny dół, który był zasypywany żwirem właśnie, 

ziemią, którą tak brali więźniowie i następnie słynnym walcem wyrównywali teren ażeby 

na nim mogły powstać bloki. To co dzisiej zwiedzający turyści oglądają w Oświęcimiu to 

jest zupełnie inny Auschwitz kiedy ja przyjechałem w 41 roku. Następnie muszę przejść do 

jednej sprawy. Jak myśmy żyli, przecież myśmy żyli jak zwierzęta. Nie było wtedy jeszcze 

prycz trzypiętrowych, były rzucone cienkie jakieś worki w których była jakaś zleżała 

słoma i na tych workach dostawaliśmy jeden koc na trzech i tak spaliśmy, tak ciasno jak 

sardynki w puszce. I proszę sobie wyobrazić że ktoś miał jakąś potrzebę w nocy to nie był 

w stanie przejść bez przeszkód dlatego, że musiał na kogoś nastąpić, kogoś uszkodzić, 

kogoś potrącić. Mało, jak wyglądało mycie. Przecież myśmy nie mieli ani ręczników, ani 

mydła, ani szczoteczki do zębów ani pasty do zębów, jak utrzymać czystość, no właśnie, 

no właśnie. Wtedy następowała jedna rzecz, że mnożyły się nie tylko pluskwy, nie tylko 

pchły, ale najgroźniejsze dla nas wszystkich - wszy. Wszy, które roznosiły zarazki. I chyba 

to była połowa grudnia 41 roku kiedy podczas apelu rannego, w tych świadkach jak w tej 

chwili w tym studio, nagle zawirowało w głowie i padłem na ziemię bez przytomności, 

momentalnie był esesman przy mnie kopał mnie, lous ausztein, ale lous. Ja nie wiedziałem 

co się ze mną dzieje. Odciągnięto mnie jak worek niepotrzebny pod blok, tam już dwóch 

leżało, apel się odbył, arbajtkomandoforniren koledzy poszli do pracy a do mnie przyszło 

dwóch sztudenjeńców czyli tak zwanych pokojowych, którzy mieli za zadanie utrzymywać 

porządek na sztubach w których spaliśmy i powiedzieli, ee popatrz się on tak krótko w 

obozie on ma piękne buty, ja dostałem te buty bo pracowałem w kisgrupie bo musiałem 

mieć duże cholewy, ściągnęli mi buty, to był towar handlowy na giełdzie. I proszę sobie 

wyobrazić zdjęli mi te buty, zanieśli na szpital, tam przeniesiono mnie sztubę jedną, drugą, 
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przyszedł lekarz i stwierdził na moim brzuchu plamy. Wiadomo już było, tyfus plamisty. 

Kiedy i jak długo byłem bez przytomności nie wiem. Może to było siedem dni, może to 

było 10, nie wiem. Kiedy się ocknąłem z tej maligny obozowej usłyszałem kolędę, polską 

kolędę " Wśród nocnej ciszy" i nie wiedziałem czy ja jestem w niebie, nie mogłem tego 

pojąć. Uprzytomniłem sobie nagle, że ja jestem jednak w obozie, a to koledzy śpiewali 

kolędę, akurat było Boże Narodzenie 25. I następnie podeszli do mnie aaa chłopcze no 

przeżyłeś tyfus to dobrze, przyjdziesz do siebie, przyjdziesz do siebie, ja ważyłem 34 kilo. 

Ja nie mogłem zrobić kroku, za potrzebą musieli mi inni pomagać. Ale taki jest los 

człowieka w obozie. Jedni umierają a ci co żyją mogli spożywać pokarmy po nich, tak 

było i tam. Cała żywność pozostawiona przez zmarłych była rozdzielana przez tych którzy 

byli żywi, którzy mogli jeszcze dalej przeżyć. Ja bardzo szybko w ciągu dwóch tygodni 

doszedłem do siebie i z miejsca uruchomiono mnie jako tego młodego człowieka, który 

jest zdolny do wykonywania czynności i zacząłem pełnić funkcje tak zwanego kisfirera, 

pomocnika pielęgniarza. Do mnie też należało trzymanie tak zwanej nocnej warty podczas 

nocy, trzeba było chorych uspokajać, czasami wyskakiwali z łóżek błądzili w jakimś 

kierunku, szukali jakiejś drogi na druty. Proszę państwa to było makabryczne, to było 

piekło, ja jak dzisiej do tego wracam to sobie nie mogę tego uzmysłowić, ale chyba Dante 

nie miał pojęcia co to jest piekło, bo to co myśmy przeżyli w Oświęcimiu- Auschwitzu to 

było piekło. Ale okazało się to piekło tam w  Auschwitzu jeszcze nie było tak wielkie jak 

później się przekonałem w Birkenau. Proszę sobie wyobrazić, że w szpitalu będąc 

pewnego dnia zawołano mnie do okna, okazało się że mój ojciec stał pod oknem, rzuciłem 

mu kilka, kilka kawałków chleba po zmarłych oczywiście, i następnie widziałem że on był 

za bardzo załamany. Po dwóch miesiącach pracy ojciec też znalazł się w szpitalu, 

zachorował na tyfus i mimo wysiłków kolegów znajomych pielęgniarzy niestety ojciec 

mój został wyselekcjonowany. W tym czasie był to już początek wiosny 42 roku lekarz ss 

zarządził tak zwane selekcje, co to znaczyło. Wszyszy ludzie słabi obojętnie czy to był 

Żyd, Polak, Rosjanin, Francuz, Czech, obojętnie, każdy musiał stanąć przed esesmanem i 
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jego wygląd decydował czy on pójdzie w prawo czy w lewo. Czasem z łóżek wyciągano 

ludzi, dostarczano ich do samochodu ciężarowego i tych ludzi wywożono do Birkenau. 

Tam, gdzie znajdowały się w ówczesnym czasie, podkreślam w ówczesnym czasie 42 roku 

domki, które zastępowały bunkry gazowe i w tych bunkrach tam ludzi unicestwiano, a 

następnie palono w dołach. To był rok 42. Tak się złożyło, że dowiedziałem się, że ojca 

podczas tej jednej selekcji wzięto, wywieziono do Birkenau i zagazowano. Byłem 

załamany, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Zostałem przydzielony do komanda huta, 

gdzie akurat przyszły pierwsze transporty polskich, żydoskich kolegów również ze 

Słowacji, widziałem tam straszne rzeczy, widziałem jak esesman, przed którym każdy 

więzień musiał meldować swój numer i swoją gotowość do wykonania rozkazu, 

zdejmował czapkę z więźnia, rzucał ją poza linię łańcucha straży i dawał rozkaz żeby ten 

więzień tę czapkę z powrotem przyniósł. Widziałem kilkakrotnie kiedy taki więzień 

nieszczęśliwy przeważnie byli to Żydzi, oni na żydoskich więźniach specjalnie ćwiczyli te 

sprawę. Nie tylko, ale w każdym razie w większości, że kazali te czapkę przynieść, a jak 

ten nieszczęsny poszedł po tę czapkę to ten wyciągał pistolet, karabin i strzelał do niego z 

tyłu. I to się nazywało, że więzień został podczas próby ucieczki zastrzelony. Esesman za 

to dostawał trzy dni urlopu. Dwa lub trzy dni urlopu. Makabryczna sprawa. Codziennie z 

tym komandem myśmy trzech, czterech więźniów takich na plecach przynosili z powrotem 

do obozu nieżywych. Oczywiście blokowi przetrzymywali te zwłoki jak najdłużej żeby 

fasować z kuchni z magazynu chleb i żywność. W ten sposób inni co żyli przedłużali sobie 

życie. Specjalnie to opowiadam bo ktoś może powiedzieć dlaczego ty żyjesz a inni nie 

żyją. Właśnie, dlaczego ja żyję a inni nie żyją. Otóż bez pomocy innych ja też bym nie 

przeżył. Za chwileczkę się to okaże. Pewnego dnia do kolumny w której pracowałem 

znaczy się ten komandohuta podszedł esesman i zapytał się kto umie po niemiecku. 

Przyznam się szczerze, że mój język niemiecki nie był jeszcze dostatecznie opanowany, 

ale na tyle nim się posługiwałem, że ułatwiał mi jednak porozumiewanie się, podniosłem 

rękę, inni też, wyciągnął nas z szerego bo nas było siedmiu, potem dołączył dwóch czy 
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trzech i w dziesiątkę pomaszerowaliśmy do obozu Birkenau. Nie wiedziałem o co chodzi. 

Pojęcia nie miałem. Kiedy przyszliśmy tam nadjechał samochód, kazano nam zdjąć stoły i 

stołki, ustawić je rzędem, 10 stołów, 10 stołków, otrzymaliśmy plik kartotek tak zwanych 

fragebogen, dostaliśmy ołówki i pouczono nas, za chwilę będą do was podchodzić osoby, 

które będą musiały podać nazwisko, imię, datę urodzenia, ale najważniejsze żebyście na to 

zwrócili uwagę - adres zwrotny. Ustawiono nas przy, między lewą stroną jak się wjeżdża 

do obozu Birkenau, tam gdzieś jest rampa mniej więcej odległości około ja wiem 30, 50 

metrów od murowanych baraków. Tam te stoły wtedy stały. I za chwilę przyjechał 

transport, który został wcześniej gdzieś tutej z boku został rozładowany i wtedy do nas 

podchodziła grupa więźniów raczej dobrze zbudowanych. Ja widziałem z odległości około 

100, 150 może 120 metrów ogromną grupę kobiet, dzieci, starców i inwalidów 

potykających się o kule, którzy szli w innym kierunku, właśnie szli wgłąb. Nie wiedziałem 

o co chodzi. Ja byłem nieświadomy tego, dopiero kolega mi powiedział, słuchaj, widzisz ci 

ludzie idą do gazu. Ja mówię jak to, tak zwyczajnie. Tak zwyczajnie. A ci ludzie co 

podchodzili do nas myśmy mieli obowiązek wpisać ich nazwisko i te wszystkie dane o 

których już mówiłem i oni mieli też jakiś czas pracować. Akurat był to transport z getta 

żydoskiego w Holandii. Ja sobie nagle zdałem sprawę, że ja uczestniczę w jakimś 

makabrycznym zdarzeniu, jak to ci ludzie idą do gazu a ja tutej piszę ludzi, zaraz, ale po co 

ja to piszę, zadałem sobie pytanie i szybko sobie uświadomiłem ten adres zwrotny to była 

maskarada. Niemcy po to kazali tym którzy byli przeznaczeni do pracy w obozie aby ten 

po jakimś czasie, po miesiącu czy dwóch oni napisali do swoich, do swojej rodziny tam w 

Holandii, że żyją sobie w dalekim obozie, który się nazywa Auschwitz, pracują, wszystko 

im się dobrze powodzi. Bo wiadomo, że więzień nie mógł nic innego napisać w 

cenzurowanym liście jak tylko to. Iś bingnezunt ......  być gut. I to była ta perfidia. A to że 

ten więzień bo przeważnie oni byli potem zatrudniani w zonderkomandzie ci zdrowi. Po 

trzech, czterech miesiącach czy po pół roku też byli w grupce zebrani i wprowadzeni do 

bunkra gazowego. Jako świadkowie tego co się tam działo. Birkenau było 
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najstraszliwszym miejscem na świecie. Podczas drugiego spotkania w Birkenau widziałem 

szkielety kobiet, które w cienkich ubraniach ......... biało-niebieskich wykonywały swoją 

pracę w tzw. dołach, regulacja wodno-kanalizacyjna i byłem przerażony, te szkielety się 

poruszały a esesmanki i Niemki, które były funkcyjnymi kapo biły jeszcze te nieszczęsne 

stworzenia, które ruszały się. Nie zapomnę tego obrazu. Podczas kolejnego dnia, kiedy 

wpisywałem te wszystkie zadane pytania do tej kartoteki stanął przede mną dość wysoki 

człowiek, który też był Żydem z Holandii i powiedział po polski bardzo niedobrze, proszę 

pana pan jest Polakiem bo widział u mnie na winklu P, ja jestem z Będzina niech pan to 

weźmie. Ja byłem przerażony, położył jakieś małe pudełeczko przede mną, ja popatrzyłem 

w lewo w prawo czy żaden esesman nie widzi, sprzątnąłem to szybko do kieszeni, ja nie 

wiem czy my się zobaczymy, podniosłem druczek, żeby on zrozumiał, że tu  jest ciężko, 

tutej wykańczają ludzi, niech pan uważa. A on mówi Tak? Co pan mówi, a co z naszymi 

rodzinami? Proszę pana ja nic nie mogę panu powiedzieć, ale jest niedobrze. Może się 

zobaczymy, może się zobaczymy i już nadchodził esesman on musiał zniknąć, musiał iść 

tam dalej do pracy. Tam go przebrali, tam go wyćwiczyli jak on ma dalej postępować. A ja 

byłem przerażony, z tym pudełkiem nie wiedziałem co zrobić. Przeniosłem go do obozu i 

kiedy go otworzyłem w tajemnicy, byłem przez chwilę uśmiechnięty, zobaczyłem piękny 

złoty zegarek omega, ale ja tego zegarka nie mogłem przy sobie przetrzymać, ja byłem 

zwykłym szarym więźniem. Zegarki mogli tylko nosić w obozie prominenci lub ludzie 

którzy mieli dużą funkcję, może to byli blokowi, szrajberzy, ludzie którzy pracowali 

arbajtanze, nie wiem, ja w każdym razie takiego zegarka przy sobie utrzymać nie mogłem. 

I nie wiedziałem co z nim zrobić. I wtedy wpadłem na pomysł żeby się porozumieć z 

innym więźniem, był to akurat z pierwszego transportu kolega Tadeusz Pietrzykowski nr 

77 i on kiedy zobaczył ten zegarek powiedział co ty chcesz za to, ja mówię nic, weź go 

sobie, ale w czym ci mogę pomóc? No jak byś mi załatwił jakieś masz możliwość lepsze 

komando, bo tam gdzie pracuję tam nie chcę dalej pracować. A gdzie ty pracujesz? Tam 

od kilku dni jestem przy tych transportach, to jest straszna majabryczna robota, jak widzę 
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tych ludzi co idą do gazu to przewraca mi się wątroba. Wiesz co za parę dni, za parę dni 

zgłoś się do mnie na 24 blok to może coś załatwię dla ciebie. A gdziesz chcesz pracować? 

W kuchni. No nie wyglądasz za silnie, ale spróbujemy. Przez parę dni przestały 

przychodzić transporty więc nas skierowano do prac porządkowych w obozie i 

pracowałem jako sprzątacz ulic i w końcu jednak nadszedł ten dzień kiedy zgłosiłem się do 

tego Pietrzykowskiego, Pietrzykowski zaprowadził mnie do kuchni i po długich 

dewagacjach z kapo, który się nazywał Leo Wierzbicki, akurat też był z Poznania, przyjęto 

mnie do heflinskizie. Przyjęcie do kuchni obozowej było wielkim wydarzeniem w moim 

życiu. Nie wiedziałem, że od tego momentu zmienia się w ogóle mój status więźnia 

niewolnika w obozie.  

 

 Przepraszam.... 

 Generator - 1000 c/s (ciąg dalszy kastey 37) 

 Tak to się stało, że maleńki prezencik żydowskiego więźnia z Holandii pomógł mi w 

otrzymaniu lepszego komanda. Praca w kuchni była bardzo ciężka, od 3, 4 rano do 

godziny 22 wieczorem pracowaliśmy z maleńką przerwą półtoragodzinną i ta praca po 

prostu wykluczała moje uczestnictwo w kontaktach z innymi więźniami, ale mój kontakt 

był inny. Wówczas ja, będąc właśnie w kuchni starałem się w rozmaitych okolicznościach 

drobne ilości żywności w jakimś sensie organizować. W tym słowie jest zmieszczona 

sprawa ukraść, ukraść tak żeby esesmani nie widzieli, ażeby to mogło dotrzeć do innych 

więźniów. najczęściej działo się to w ten sposób, że jadąc rolwagą taką maleńką z 

beczkami czy z kotłami po kartofle czy brukiew, która była oczyszczana w tak zwanej 

jarzyniarni, tam mieliśmy kontakt z innymi więźniami, tam również pracowali wuęźniowie 

żydowscy, tam również pracowali inni koledzy z różnych komand jako ozdrowieńcy, gdzie 

im pozwolono dochodzić po woli do sił, ale to była znikoma ilość ludzi, to bardzo mało 

ludzi. I te ilości jednak się w jakiś sposób onegocjowały do szpitala a w szpitalu 

więźniowie przeważnie polscy lekarze czy również koledzy żydowscy, którzy też byli 
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lekarzami, jak Jakub Nojman na przykład, to oni tę żywność która docierała na szpital 

rozdzielali wśród różnych więźniów. Jest jasną sprawą, że znajomość z więźniem, który 

miał dostęp do żywności była cenną dla każdego więźnia i tu należy szukać również 

przyczyn dlaczego ktoś przeżył lub dłużej żył w obozie a ktoś krócej i został unicestwiony. 

Ale wróćmy do mojej historii obozowej. Ja pracowałem w kuchni do marca 43 roku, ale w 

ciągu tej pracy kilka osób więźniów polskich zostało przez gestapo obozowe 

wyciągniętych i rozstrzelanych na bloku XI. W ogóle trzeba sobie powiedzieć, że polscy 

więźniowie polityczni byli dla obozowego gestapo pożywką dla ich ich morderczych 

zamysłów. Kolejny lagerfirer Auzmajer był polakożercą, żydożercą, polakożercą i 

rosjanożercą. Proszę wziąć po uwagę, że w tym czasie, właśnie w okresie lat 41/42 11 

tysięcy więźniów tak zwanych jeńców radzieckich zostało unicestwionych, w tym czasie 

jak powiedziałem już wcześniej każdy żydowski więzień nie miał długiego życia. Mało kto 

z tych więźniów żydowskich, którzy przyszli do obozu w 41 czy drugim, czy trzecim roku 

dożył późniejszych lat. Niestety, mimo rozmaitych okoliczności, gdzie polscy więźniowie 

nie przyczyniali się do jego unicestwienia to byli bezradni wobec esesmanów i blokowych, 

którzy rekrutowali się przeważnie z więźniów kryminalnych, którzy specjalnie zostali do 

tego Oświęcimia sprowadzeni. Mój moment przełomowy był następnie w marcu w 43 

roku, kiedy zostałem dołączony do transportu, który odszedł do obozu KL w Buchenwald. 

W Buchenwaldzie były zupełnie inne stosunki, tam rządzili, to znaczy mieli funkcje 

przeważnie więźniowie polityczni nie zieloni tak jak w Oświęcimiu. I w tym czasie w 43 

roku, kiedy ja przyjechałem do Buchenwaldu, muszę powiedzieć, że ci więźniowie mnie 

osobiście zaskoczyli. Oni, ja ich musiałem podziwiać, tak to byli Niemcy, to byli 

więźniowie niemieccy polityczni więźniowie, którzy byli przeważnie byli socjalistami, 

socjaldemokratami, czy nawet komunistami, ale ich stosunek do drugiego więźnia był 

zupełnie inny. Ich nie obchodziło czy ktoś był Polakiem, Żydem, Serbem, Czechem, 

Węgrem czy Rosjaninem, ich obchodziła jedna rzecz, czy był człowiekiem. Jak on się 

zachowywał wobec innych ludzi. I w ten sposób manifestowała się w Buchenwaldzie jakaś 
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solidarność międzyobozowa, międzykoleżeńska, to również miało miejsce przy 

spotkaniach kulturalnych, które miały miejsce właśnie w Buchenwaldzie. Tam właśnie 

więźniowie pochodzenia żydowskiego i Polacy wspólnie utworzyli zespoły artystyczne, 

tak kochani państwo, zespoły artystyczne które, które oczywiście część tych występów 

była w konspiracji przeprowadzona, ale mimo wszystko te występy były na bloku XV. Na 

co się to składało, to była tak przykładowo - harmonia, utwór jakiś, krótki skecz, wiersz 

satyryczny, scenka rodzajowa i jeszcze jakiś śpiew to wszystko podbudowywało więźnia. 

Pozwalało mu uwierzyć, że jest jeszcze jakieś inne życie, że może on przetrwać, bardzo, 

bardzo pomagała ta atmosfera buchenwaldzka do przeżycia obozu. Ale mój pobyt tam 

niestety bardzo szybko się skończył, zostałem przeniesiony do fabryki w Lipsku, do 

budowy skrzydeł samolotowych meserszmidt 109. Praca przez cały dzień w opiłkach 

duralluminium, bardzo niezdrowa, fabryki dookoła bombardowane, niebezpieczeństwo 

wciąż, strach i na dodatek po kilku miesiącach zostałem przeniesiony do kolejnego obozu, 

gdzie wykonywano również prace przy montowaniu skrzydeł samolotowych .......... koło 

Zitau. Był to zupełnie mały obozik, nie było drutów kolczastych, wszyscy byliśmy 

umieszczeni w ogromnej piwnicy, gdzie tam już stały trzystopniowe, trzypiętrowe prycze, 

a do pracy chodziliśmy po schodach na górę pierwsze, drugie piętro. Proszę państwa nie 

wiedziałem, tam w tym obozie byli przeważnie około 800 osób, przeważnie byli jeńcy 

rosyjscy i oni tworzyli pewnego rodzaju organizację. Tak się złożyło, że drobne szczegóły 

potrzebne do budowy skrzydeł zniknęły, zginęło coś również w szafce jednego z majstrów 

niemieckich. Wystarczyło, wystarczyło i komendant obozu zarządził żeby wszyscy 

więźniowie rosyjskiego pochodzenia nie otrzymali żywności przez trzy dni, nie mieli 

innego wyjścia, zbuntowali się, był to tak zwany bunt. Więźniowie rosyjscy podpalili w 

nocy piwnicę, w którejśmy spali i ja osobiście nie wiedząc zupełnie o poczynaniach tych 

więźniów zbudziłem się w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 44 roku, wszystko się w piwnicy 

paliło. Koledzy tylko niektórzy krzyczęli, do umywalni, do umywalni, przez umywalnię 

jest jedyne wyjście. Uciekajcie. Zamieszanie, dym, ogień spowodował tak ogromny chaos, 
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że ja nie wiedziałem wśród tych prycz, gdzie się udać w prawo, w lewo, tędy w lewo, w 

prawo, z powrotem czy tam. Szedłem w kierunku umywalni i nagle przede mną ściana 

ognia, bałem się przejść, przeskoczyć to wszystko. Bałem się po prostu wejść w ogień i 

uciekłem do drugiej strony. Ale druga strona tej całej piwnicy była odcięta, nie miałem 

innego wyjścia. Wszystko było pozamykane, dzrwi żelazne były z tej strony zamknięte, 

wobec tego szukałem wyjścia, gdzie, u góry wysokości 2 i pół do trzech metrów były 

zakratowane okna, nieduże takie, wysokości ja wiem mniej więcej jak pół metra więcej 

nie, kraty w nich. Postawiliśmy stoły pod tymi oknami, na tych stołach ławki i powyżej 

naszych głów ławkami chcieliśmy wyrąbać te kraty z tych obmurowań. Nie udało się to, za 

silnie były wmontowane, a tu z tyłu ogień coraz większy, coraz większy ogień, coraz 

większy żar, ja się duszę, ja nie mam czym oddychać, wobec tego chwyciłem się tych krat 

i trzymam się tych krat jako jedynego ratunku, tu mogę jeszcze oddychać, a tu z tyłu ogień, 

a tu w międzyczasie pa pa pa pa pa pa, obok mnie kolega zginął bo esesmani już się 

zorientowali co się dzieje i zaczęli strzelać. Nie uwierzyćie, Ja cztery czy pięć godzin 

wisiałem na tych kratach jak Chrystus na krzyżu. Mdlałem i znowu wracałem do 

przytomności, mdlałem wracałem do przytomności, wyłem z bólu, krzyczałem, potem 

krzyk już ustał bo miałem przepalone gardło i wszystko, przyduszony, Jak długo to trwało, 

mówię może koło piątej godziny rano, jakieś krople wody na czole czuję, acha, to 

przyjechała straż pożarna niemiecka, która ratowała fabrykę. To znaczy musi być jakieś 

wyjście, a to wszystko jest jakby przygaszone, ale dym dalej idzie, ja dalej nic nie widzę, 

mgła, dym, ale już nie strzelają. Wobec tego ja może oderwę się od tych krat, a ból 

potworny w plecach, w rękach, spadam na dół na trupy kolegów którzy się udusili. Idę w 

kierunku drzwi, które powinny tam być i zderzam się tam z jakąś postacią, która nagle 

pociągnęła z tyłu karabin i tym karabinem uderzyła mnie w głowę. Okazało się był to 

esesman, w tym momencie uświadomiłem sobie to jest śmierć, żołto-czerwone, niebieskie 

plamy i moje życie się skończyło. Kolejny raz umarłem w obozie, dlaczego żyję. Jak to 

długo trwało nie wiem, ocknąłem się z bólu bo inny więzień ciągnął mnie po ziemi jako 

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. 



 

 

 

32

zwłoki i chciał wrzucić do tej grupy pomordowanych, poduszonych po lewej stronie. Ale 

zmęczył się, popatrzył na mnie a ja tylko oczami mogłem dać znak, że ja żyję. I on w tym 

momencie powiedział, a to był Czech, ty sem żyjesz czlowiecze. No i zamiast do tych 

pomordowanych wrzucił mnie mnie na kupę tych poparzonych i jako poparzony i ciężko 

ranny zostałem przewieziony do szpitala w obozie w Hlosenbirg. Nie do wiary, spotkałem 

tam innego oświęcimiaka, Tadeusza Kośmidera numer 624, który rozpoznawszy we mnie 

też oświęcimiaka otoczył mnie opieką i trzy miesiące pielęgnował aż przyszedłem do 

siebie. Plecy miałem spalone, fotografia tych spalonych pleców jest załączona w książce, 

którą wydaliśmy lat temu 10 czy 12. Po trzech miesiącach z pleców moich pincetą 

wyciągał jeszcze ziarenka piasku. Ja miałem początki gangreny, to nadzwyczajny los, 

bogowie jechowa, budda czy machomet, nie wiem kto mnie uratował. Ale na pewno nie ja 

mogłem się sam uratować. To było zrządzenie wyższej siły. Tak jak i ja wielu ludzi ginęło, 

że mnie uratował przyjaciel to zawdzięczam to tylko temu, że miał serce i umiał 

zaryzykować, rzucił mnie do wanny, wanny w obozie, gdzie kąpali się esesmani, on tam 

rzucił kalihipermanganicum, środek odkażający i to pozwoliło uratować mnie od 

straszliwego zakażenia i od gangreny. Po wyleczeniu się stałem się więźniem, który 

przebywał na tak zwanej kwarantannie na bloku XXIII. Potworny blok dlatego, że tam 

ludzie właściwie umierali, tam widziałem takie rzeczy, że nie mieściło mi się w głowie, że 

to jest rok 44, gdzie już podobno w obozach było lepiej. Tam dalej było 40, 41. Na 

latrynie, w której załatwiali się więźniowie buszował blokowy Chum jego nazwisko, który 

strącał ludzi do tej kloaki i tam ich topił. Mordował ich w sposób sadystyczny, stawiał im 

knypel na gardle tak długo aż się udusili. To bylo 44. Nie do uwierzenia. I tam zacząłem 

pełnić, bo mnie tam przydzielił arbajtanzet do komanda tak zwanych sprzątaczy ulic. I 

potem z jednego takich sprzątań ulic przechodziłem koło efektenkamer, tam gdzie jest 

umywalnia i z okien do mnie dochodziły krzyki kamerad, kamerad in und........., 

człowieku, bądź człowiekiem, myśmy jechali pięć dni bez kropli wody. Patrzę, ludzie. 

Okazało się, że to był transport żydowskich więźniów z Węgier. Rany Boskie, błagają, w 
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oczch litości człowieku, daj nam kroplę wody. A ja jestem z tym wiaderkiem jednym, 

drugim, a mnie tego nie wolno robić. Patrzę esesmana nie ma, tu niema. Zaryzykowałem, 

poszedłem do tego mojego ratownika Tadzia na szpital, mówię słuchaj tam są ludzie 

straszliwie pomęczeni, no uważaj żeby cię esesmani nie złapali. Wziąłem dwa wiadra 

wody, kawałek chleba, który mi dał ten Tadeusz i tym ludziom przyniosłem. Rzucili się 

jak zwierzęta, oni pięć dni nie pili niczego. I w momencie kiedy już te wiadra były puste, 

ja cały czas tylko patrzyłem żeby esesmani nie nadeszli, i jeden z nich w moim kierunku 

rzucił coś. Podniosłem, nie wiem, może to było przeznaczenie, że zawsze ktoś z 

żydowskich więźniów widział we mnie też człowieka, nie chciałbym być posądzony o 

megalomanię, o jakieś nadzwyczajne sytuacje, podniosłem ten papier i okazało się, że to 

był banknot pięciodolarowy. Schowałem, zaszyłem w kołnierz i nawet nie wiedziałem, że 

ten banknot później mi się przyda. Ale tym ludziom to co mogłem pomogłem. Bo taka 

była sytuacja w obozie. Dzisiej tobie pomagają a jutro ty innym pomagasz. Inaczej nikt by 

nie przeżył. Proszę sobie wyobrazić, że nadszedł marzec 45 roku i ja jestem znowu w 

transporcie, znowu mnie przekazują do transportu do Regensburga. Okazało się że ze mną 

jedzie jeszcze jeden kolega, też oświęcimiak, który też pracował w kuchni tylko we 

Flosenbirgu, którego stamtąd wyrzucono dlatego, że organizował żwyność dla innych 

więźniów i nas dwóch za te pięć dolarów, któreśmy dali jakiemuś Niemcowi w kancelarii 

obozowej przydzielono nam funkcję kucharzy w tym komandzie w Regensburg. Nie była 

to żadna kuchnia, ja, to były zwyczajne polowe kuchnie ustawione na dziedzińcu jakiegoś 

podwórza i tam gotowaliśmy dzień cały zupę czy herbatę dla komanda, które liczyło 

najpierw 500 osób a potem 800 do 1000. Komando miało za zadanie uporządkowanie 

zbombardowanych terenów przez Amerykanów, zwłaszcza dworca towarowego 

Regensburgu i tam właśnie spotkała mnie jedna rzecz, która ukazała jak już wielkie 

rozprężenie było wśród esesmanów. Szef kuchni on wiedział, że już jest koniec i on 

tolerował nasze rozmaite jak się nazywa organizacje żywności dla więźniów, którzy 

pracowali w tym ciężkim komandzie. Ja pewnego dnia dałem jakiś kawałek chleba 
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jednemu z moich więźniów, i w tym samym, nie, za dwa dni chyba przyjechał do mnie 

komandofirer, który okazał się jednym z największych zbrodniarzy oświęcimskich. Był to 

nie kto inny tylko oberszarfirer Ludwig Klage, ten sam, który zapędził tysiące ludzi z 

telenzinsztad do gazu, który wymordował dziesiątki tysięcy ludzi w gazkamerach 

oświęcimskich. Przyjechał do mnie, przyjechał do mnie i powiedział jakie ty masz prawo 

do wydawania chleba z kuchni. Dostałem po twarzy, potem wziął mnie na górę w sali tej, 

gdzie byli więźniowie, kazał mi się przegiąć na specjalny zydel i dał mi, to był dokładnie 

początek kwietnia 45 roku i dostałem 25  w sziedzenie za to, że dałem kawałek chelba 

koledze. Ja nie mogłem przez następne 10 dni chodzić tak mnie zbił ten łobuz. A potem 23 

bodaj że kwietnia w 45 roku ustawiono nas w kolumnę marszową i poszliśmy w kierunku 

na Lanzhut Birden Brughauzen Titmonik Laufen. W tym czasie zaprzyjaźniliśmy się 

Zbyszek i ja z dwoma kolegami żydowskimi z getta łódzkiego, był to Henryk Fraja I Bene 

Latarus. Oni byli starsi od nas. Pełnili jakieś funkcje gdzieś w gettcie ostatnim transportem 

z getta ich dołączono do Oświęcimia. Udało im się przeżyć bo jeszcze mieli szansę, ale ich 

pobratymcy, ich koledzy niestety z braku żywności, z braku sił po drodze w tym marszu 

tak zwanym marszy śmierci ginęli. Kto nie miał sił, był słaby nie mógł dalej iść, musiał 

być zastrzelony. Musiał? Nie, nie musiał, ale esesmani mieli rozkaz od raizfirera ss, że 

żaden z więźniów obozów koncentracyjnych nie może dostać się w ręce wroga czyli 

amerykańskich wojsk, rosyjskich, angielskich. Podczas tego marszu z tysiącznej czy 

ośmiuset liczącej kolumny do Laufen dotarło nie czy dotarło 200 może 150 osób. Podczas 

jednego z ostatnich postoi w miejscowości pod Laufen chyba miejscowość Berg się 

nazywała z dwoma kolegami właśnie Henrykiem Frejerem, Bene Latarusem ja i Zbyszek 

Rypalski schowalśmy się w stodole i postanowiliśmy podjąć próbę ucieczki. Po wielu 

nieprawdopodobnych perypetiach, które szerzej opisuję w swojej książce udaliśmy do wsi 

i, niemieckiej wsi bawarskiej, gdzie Bawarczycy, przecież to Niemcy, a jednak okazali 

nam pomoc. dali nam mleka, chleba i schowali nas. Ale niebezpieczeństwo dalej było. 

Dlatego, że myśmy się znaleźli w obszarze jeszcze nie oczyszczonym całkiem, co znaczy, 
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z północy nadchodziły wojska amerykańskie, a tu się wycofywały wszystkie jednostki 

wermachtu i ss i kolumny obozowe. Ten obszar był patrolowany przez patrole ss, które 

jeżeli zidentyfikowały kogokolwiek. który uciekł z obozu lub też dezertera na miejscu 

rozstrzeliwali. I dobrze, że nas było czterech, połączyła nas jedna rzecz, rozumieliśmy się 

po polsku i rozumieliśmy, że nasze życie zależy od naszej wspólnej pomocy. Trzymaliśmy 

co trzy godziny tak zwaną straż, wartę. I pewnej nocy Henryk Frajer, chłopaki uciekamy, 

patrol ss jest we wsi. Nie namyślając się z miejsca prysnęliśmy w pole, schowaliśmy się w 

rozmaitych bruzdach i nadsłuchiwaliśmy co dalej. Proszę państwa nie upłynęła godzina jak 

usłyszeliśmy strzały pa pa papapa, pa pa. Byliśmy przerażeni co się stało, odczekaliśmy 

jeszcze z godzinę albo i dwie i kiedy już nad ranem było powoli, powoli wczołgaliśmy się 

z powrotem do tego naszego siana do tej stodoły w miejscowości która nazywała się 

Mutering. Kobiety które nas tam schowały były przerażone, powiedziały słuchajcie jak to 

dobrze żeście uciekli, przecież oni tutej byli, przeszukiwali wszystko czy niema 

kogokolwiek schowanego. W sąsiednich budynkach znaleźli dwóch naszych uciekinierów, 

zastrzelili ich na miejscu. A w innym budynku tam na początku wsi znaleźli dwóch 

dezerterów niemieckich, też ich zabili. Był to jakiś kapitan nimiecki i jakiś lotnik. Tak że 

mieliśmy dużo szczęścia, że to przeżyliśmy. Trwało to jeszcze dwa dni zanim nadjechały 

czołgi amerykańskie. Wielka radość, wielka radość. Dwóch Żydów i dwóch Polaków i 

niemieccy bawarscy wieśniacy, krzyczęli jedną rzecz niech żyje wolność, niech żyje 

przyjaźń, koniec z wojną. Oby nigdy wojny więcej nie było. I dzisiej, kiedy po jakimś 

czasie, potem wróciłem do Polski, kiedy się dowiedziałem, że moja matka, która była pięć 

lat w Ravensbrück przeżyła i wróciłem do Polski chociaż miałem propozycje wyjazdu do 

Ameryki, to pomyślałem sobie jednak coś jest w człowieku, że jeden pomaga a drugi 

niszczy, jeden szuka sposobu na zabicie drugiego człowieka, Po co, dlaczego, w imię 

jakiego interesu. Niestety, na to odpowiedzi nikt nie znajdzie. Wydaje mi się tylko jedna 

rzecz, że nawet wśród majstrów niemieckich był raz jeden co mi dał kawałek chleba. A 

przecież mógł nie dać. Jednak on ryzykował, a drugi mnie pobił do krwi. Tacy są ludzie. 
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Są tacy i tacy. Dzisiej z perspektywy czasu, kiedy utrzymuję swoje miłe kontakty z 

wieloma ludźmi a zwłaszcza z Niemcami i z żydowską gminą w Revensburgu, gdzie 

przewodniczącym jest też były oświęcimiak Otto Szard, który wydał ostatnio książkę, ..Ajs 

got .........  bardzo dobrze napisaną, gdzie ukazuje w tej książce to czego ja też byłem 

świadkiem, że przecież byli więźniowie żydowscy, którzy też pełnili funkcje i jedni byli 

wspaniali, a drudzy niestety potrafili bić, uderzyć dlatego, że chcieli uratować swoje 

własne przepraszam za wyrażenie, zasmarkane życie. Bo życie jest jedno i zależy jak się 

człowiek z tym życiem rozstaje, ale ważne jest jeżeli się będzie rozstawał, żeby miał 

poczucie, że spełnił coś w tym życiu dobrego. Bo przy tej okazji powiem coś, widziałem 

jak ludzie wykańczają ludzi, widziałem jak potem kiedy już byłem wyzwolony w 

Niemczech widziałem jak grupa więźniów powiesiła esesmana,  który rozstrzeliwał po 

drodze tych nieszczęsnych słabych ludzi, widziałem jak go męczyli, byłem przerażony i 

Zbyszek który miał już wtedy leworwer chciał dobić tego człowieka, tego esesmana wtedy 

dwóch żydowskich kolegów powiedziało, Zbyszek nie, on nam musi za to zapłacić, bo ten 

człowiek zamordował mojego ojca, a moją matkę i siostry zabito w gazkamerze w 

Oświęcimiu. Ja nie zapomnę twarzy kolegi Henryka Frejera, który zastrzelił dwóch 

esesmanów i kopał tych te dwa trupy a potem płakał. Powiedział, wy musicie mi zapłacić 

za nas, za moją żonę Sarę i za Chaimka i za moją córeczkę, których zamordowano w 

Oświęcimiu, ja tego nie zapomnę. To byli moi koledzy, z nimi uciekałem, z nimi 

ryzykowałem wszystko. Szkoda, że już nie żyją, szkoda. Ja pozostałem z tej całej czwórki, 

udało mi się co napisać i zamknąć w książce, ale to jest tylko wycinek czegoś to jest 

skromna książeczka, która właściwie mówi o jednym losie jednego człowieka, a przecież 

tych losów było więcej i dzisiej, kiedy spotykam się z Haliną Birenmau z Izraela to 

mówimy sobie jakie mieliśmy wielkie szczęście i jakie nam bogowie dali jeszcze zadanie, 

że my dzisiej jeszcze możemy dotrzeć do młodzieży polskiej, izraelskiej, niemieckiej i 

możemy im jeszcze coś przekazać, jak to było. Bo podręczniki, nawet najlepsze 

opracowania historyczne nie są w stanie wszystkiego tak przedstawić, jak przedstawić 
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może i opowiedzieć naoczny świadek. To jest chyba istotne, to jest chyba ważne, żeby to 

co się stało nie przeminęło całkiem, i kiedy byłem parę lat temu w Izraelu i oglądałem 

muzeum holokaustu, powiedziałem sobie tak, tak naród żydowski przeszedł bardzo, bardzo 

wiele i moje współczucie dla tego narodu pozostanie zawsze wielkie, ale cieszył bym się 

gdyby również moi przyjaciele żydowscy pamiętali o tym, że naród polski zawsze był dla 

nich rodziną. Przecież ja po wojnie już jako zawodowy aktor współpracowałem z moim 

wspaniałym kolegą żydowskiego pochodzenia Szymonem Szurmiejem, dyrektorem Teatru 

Żydowskiego w Warszawie i jakiż to przemiły przyjaciel i kolega. Niedawni był jego 

jubileusz 75 lecia, no cóż mogę mu tylko podziękować, że tak wiele przyjemnego 

mogliśmy jeszcze dla naszych słuchaczy i widzów zrobić w teatrze. No ale nie mówimy w 

tej chwili o teatrze, chociaż Szekspir powiedział ........................., tak cały świat gra 

komedię. Szkoda tylko, że w tym czasie w latach 41, dwa, trzy nikt nie zbombardował, 

zwłaszcza w 43, czwartym roku gazkamer w Oświęcimiu. Przecież to było możliwe, 

zniszczenie kamer gazowych w Oświęcimiu nie pozwoliło by na tak masową zagładę 

żydowskiej ludności i innych więźniów narodowści innej, gdyby były te kamery 

zniszczone. Oczywiście Niemcy mordowali by dalej, ale przecież to było możliwe, 

dlaczego tego nie zrobiono, na to pytanie też nie ma odpowiedzi. Ale cóż historia kiedyś 

wyświetli dlaczego tak się stało. Ważne jest żeby człowiek w ogóle wyciągnął wnioski z 

tego co jest za nami w przeszłości. Żeby już takich błędów nie popełniać. Ja było mi dane 

w swoim czasie pojechać do Hiroszimy, dlaczego pojechałem tam, może dlatego że 

spotkałem Japończyka, który też przeżył wybuch bomby wodorowej i tam się 

przekonałem, że bardzo jest źle na świecie jeżeli człowiek szuka tylko najlepszej broni 

żeby zniszczyć innego człowieka. Najwyższy czas, żeby to skończyć. Bo tam w 

Hiroszimie kolega ten Japończyk powiedział, popatrz się, ty się paliłeś w tej piwnicy a tu 

myśmy się też palili. I ludzie z tych budynków rozpadających się szukali pomocy będąc 

cali w płomieniach, szukali ratunku, skakali do rzeki a rzeka się paliła, a rzeka była, 

gotowała się i w tej rzece ludzie znajdowali śmierć. Ja tego, skończmy ze śmiercią 

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. 



 

 

 

38

gwałtowną, która wynika z przemocy z totalitarnego systemu, najwyższy czas żeby - 

człowiek - naprawdę zabrzmiał dumnie. Dziękuję. 

 

 Generator  

 

 Tu była jeszcze łąka. A to tutej widziałem proszę pana jak tutej z tego pociągu, który 

dochodził tutej, chwileczkę czy to mogło być tutej czy to tutej, chyba to było tutej proszę 

pana. Chyba to było tutej, no proszę pana oczywiście.  

 Chcieliśmy pana prosić o wskazanie na planie Brzezinki miejsca, w którym znajdował się 

pan w czasie rejestracji transportu żydowskiego który przybył z Holandii do Brzezinki, o 

którym pan wspomniał poprzednio 

 Proszę bardzo. Więc wówczas w 42 roku w połowie, cały obszar tego obozu, który tutej 

widzimy na planie wyglądał zupełnie inaczej. Nie było tych setek baraków, które tutej 

widzimy, natomiast stała tylko część tych murowanych baraków, przed którymi w tej 

okolicy mnie więcej, w tej okolicy mniej więcej ustawiono wtedy nam te stoły, czy myśmy 

je ustawiali i stołki, a transport który nadszedł on nadszedł z tej strony. I nawet przypu 

 Przepraszam 

 Bardziej do kamery musi pan spróbować 

 Pozowlę sobie powtórzyć, więc transport który tutej przyszedł on gdzieś w tej okolicy 

został rozładowany i następnie więźniowie którzy byli przeznaczeni do pracy podchodzili 

do nas w tej okolicy. Tu były te stoły, do których oni podchodzili i ja spisywałem. A ludzi, 

którzy szli do gazowych domków, tak zwanego białego i czerwonego domku widziałem 

którzy szli tędy i tu byli prowadzeni. Bo tam przecież znajdowały się ten domek czerwony 

i biały i następnie były doły, w których palono trupy i zwłoki. Ale identyfikacja tego 

miejsca jest absolutna, mogę to potwierdzić tym szkicem, że to się działo w tym obrębie. 

Proszę o jednej rzeczy jeszcze pamiętać, że ja jako więzień nie miałem możliwości 

wielkiego rozglądania się, ja miałem wykonać konkretne zadanie i esesman mnie wręcz 
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powiedział nie tylko mnie, ale i tym kolegom, żadne kontakty, żadne rozglądania się, tu 

macie wykonać swoją pracę i koniec, a jak się wam nie będzie ktoś podobać 

 I stołki, a transport który nadszedł on nadszedł z tej strony 

 Przepraszam 

 Bardziej do kamery musi pan spróbować 

 Pozwolę sobie powtórzyć, więc transport, który tutej przyszedł on gdzieś w tej okolicy 

został rozładowany i następnie więźniowie, którzy byli przeznaczeni do pracy podchodzili 

do nas w tej okolicy. Tu były te stoły, do których oni podchodzili i ja spisywałem, a ludzi 

którzy szli do gazowych domków, tak zwanego białego i czerwonego domku widziałem 

którzy szli tędy i tu byli prowadzeni, bo tam przecież znajdowały się ten domek czerwony i 

biały i następnie były doły, w których palono trupy i zwłoki. Ale identyfikacja tego 

miejsca jest absolutna, mogę to potwierdzić tym szkicem, że to się działo w tym obrębie, 

proszę o jednej rzeczy jeszcze pamiętać, że ja jako więzień nie miałem możliwości 

wielkiego rozglądania się, ja miałem wykonać konkretne zadanie i esesman mi wręcz 

powiedział, nie tylko mnie ale i tym kolegom, żadne kontakty, żadne rozglądania się tu 

macie wykonać swoją pracę i koniec, a jak się wam nie będzie coś podobać i będziecie coś 

robić to pójdziecie razem z nimi. Proszę pamiętać człowiek był stale zagrożony, nawet 

wykonując tę pracę. Wydaje mi się, że to wyjaśnienie chyba jest dostateczne. Dziękuję. 

 Chciałem się również od pana dowiedzieć czy pan pamięta ile osób wtedy przyjechało w 

takim transporcie, ilu z nich zarejestrował pan czy pana koledzy? 

 Ja przypuszczam, że ja zarejestrowałem, w sumie tośmy zarejestrowali około 400. Ale 

transport, dzisiej to łatwo stwierdzić bo możemy sobie poczytać kalendarz wydarzeń 

obozowych pani Danuty Czerwic, wiemy że w tym transporcie było około 1800 czy około 

2000 tysięcy żydowskiej ludności z getta w Holandii prawda. W następnym dniu to samo, 

to były pierwsze dni lipca 1942 roku, to też pamiętam prawda. I to się potwierdza zgodnie 

z historią tego obozu i na podstawie dokumentów. Natomiast z pewnością więcej jak 400 

nie spisaliśmy. A więc, a więc 3/4 tego transportu poszło do gazu a tylko 1/4 a może 1/5 
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tylko prawda dostała się do pracy w obozie i to tylko i wyłącznie mężczyźni w tym 

transporcie, w następnych transportach napewno i kobiety były selekcjonowane, a ja mogę 

tylko stwierdzić co do mężczyzn, ja widziałem tylko mężczyzn i tylko z mężczyznami 

miałem do czynienia. 

 A w jakim języku pan z nimi rozmawiał? 

 Ja rozmawiałem z nimi po niemiecku, oni przeważnie niemiecki rozumieli. Ten więzień, 

który podszedł do mnie i zaczął mówić po polsku on przekroczył swoje regulaminowe 

przepisy, on sobie nie zdawał sprawy z jednej rzeczy, że tutej nie wolno rozmawiać z 

więźniem, który spisuje go. Oczywiście udało się, że akurat nie było obok esesmana, 

gdyby był esesman byłyby konsekwencje zarówno dla tego więźnia jak i dla mnie. 

 A czy pan czy pana koledzy usiłowali, nie wiem, informować tych więźniów jak się mają 

zachowywać w obozie, czy była szansa żeby na przykład daty urodzenia tych więźniów, 

które panowie wpisywali do ...... czy można było nimi manipulowć niejako to znaczy do 

starszych osób wpisywać daty urodzenia, które mogły wskazywać że są to osoby młodsze. 

 Ja tego nie robiłem. Ja tego nie robiłem dlatego, że po prostu koledzy którzy ze mną 

pracowali raczej też tego nie robili, każdy z nas się bał. Każdy z nas się bał. Ja i tak 

przekroczyłem swoje uprawnienia, bo informowałem tego holenderskiego Żyda, że 

powiedziałem mu uważaj bo tu jest źle, tutej trzeba uważać tutej wykańczają. On mi tylko 

zdążył powiedzieć, tak to się zaczynam domyślać. To mi zdążył tylko powiedzieć, to były 

ułamki, to były szepty oo, takie co pod nosem, więc to było groźne bo za chwileczkę mógł 

nadejść esesman nie wiadomo z której strony, a ja musiałem udawać skoncentrowany, że 

ja piszę to, a najważniejsze był adres zwrotny tego więźnia. Bo od tego zależała dalsza 

komunikacja z tym gettem, które miało być opróżnione i tam te rodziny miały dołączyć do 

tych którzy już byli w Auschwitzu 

 A pan pamięta czy więźniowie podczas rejestracji nowo przybyli czy oni zadawali jakieś 

pytania czy czy okazywali niepokój 
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 Oni sobie nie zdawali sprawy z tego, oni sobie nie zdawali sprawy z tego. Oni tylko 

wiedzieli, że przyjechali do pracy, byli zaniepokojeni, byli przede wszystkim też 

przestraszeni, oni, oni po prostu byli zaszokowani, bo przecież to wszystko odbywało się w 

pewnym rygorze dyscypliny esesmańskiej, która polegała na krzykach, na biciu i na 

wykonywaniu szybkich rozkazów. Ta dyscyplina ona powodowała, że każdy który 

przybywał do obozu był przestraszony i przychodził taki więzień, on kiedy ja mu 

zadawałem pytanie jak się pan nazywa, on podawał te nazwiska w języku flamandzkim to 

też tam zawsze było fan jakieś albo inne jakieś zwrot flamandzki, ja tego nie bardzo 

rozumiałem, wpisałem tak jak umiałem po niemiecku prawda. Tak że wykonywanie przeze 

mnie tych czynności zresztą trwało zaledwie kilka razy bo przecież ja potem się urwałem z 

tego komanda, uważałem że to się może nie udać, udało mi się tylko dlatego, że ten 

zegarek tego właśnie więźnia pozwolił mi otworzyć nową jakąś drogę do przeżycia. 

 A czy nie uważa pan, że praca w takim komandzie jednak była pracą dobrą, bo to było 

komando chyba należące do ........... w jakimś sensie ........ czy bo to też była jakaś droga do 

przeżycia obozu 

 Ależ na pewno, ależ na pewno, tylko przepraszam bardzo jeżeli ja po dwóch, czterech 

razach kiedy byłem przy tym transporcie zostałem przeznaczony do zamiatania ulic bo w 

tym momencie nie przychodziły transporty prawda to ja szukałem innego wyjścia, a 

widząc te makabryczne oszustwo, bo potem sobie uświadomiłem to oszustwo, przecież to 

trudno było sobie nie uświadomić, chociaż byłem młody, ale mnie koledzy szybko 

pouczyli co się tu dzieje. Inni koledzy byli starsi ode mnie, dłużej już siedzieli w obozie, 

szybko mnie poinformowali prawda. Ja wtedy wolałem zostać w obozie jako ten sprzątacz 

co się mi udało a następnie udało mi się dostać do komanda w kuchni. To było 

najistotniejsze. Zawdzięczam to bezspornie może nie przewidywalnej i zypełnie nie 

oczekiwanej, nie oczekiwanemu gestowi, który ten Żyd holenderski dał mnie to 

pudełeczko.  
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 A czy wtedy kiedy był pan jeszcze w obozie macierzystym w Oświęcimiu czy wtedy 

pamięta pan jakieś szczególne sceny z życia obozowego, jakieś egzekucje, jakieś 

 Tak. Tak pamiętam. To było dla mnie przerażające, że tak jak wspomniałem na początku, 

że Żydów z mojego transportu wyciągnięto i ustawiono pod murem, a ci co przeżyli te 

pierwsze bicia następnie byli skierowani do najcięższych robót. To mogę potwierdzić 

dlatego że widziałem ich przy najgorszych rolwagach, przy najgorszych karach, przy 

najgorszych pracach. Oczywiście ja też wykonywałem ciężkie prace bo też nosiłe, 

musiałem nosić worki z cementem czy musiałem nosić cegły itd. itd. Ale oni zostali z 

miejsca skierowani do tak zwanej karnej kompanii. A karna kompania to było wieczne 

bicie przez cały dzień i ci ludzie dostawali mniejsze porcje żywnościowe i oni się 

niesłychanie szybko wykańczali, to był cel esesmanów, żeby wykańczać Żydów, 

wykańczać księży. Mało kto z księży przetrzymał ten pierwszy okres i potem dostał się do 

obozu w Dachau, cześć księży się udało, ale część została zabita. Jest to już opisane w 

annałach i w historii obozu oświęcimskiego, tak że ja musiał bym w tej chwili powtarzać 

znane szczegóły. A nie chcę powtarzać to czego ja nie widziałem. Widziałem tylko to, że 

więźniów żydowskich zapędzono do najgorszych robót, były to tak: walec, przy walcu 

widziałem jak ich mordowano jak również mordowano ich przy jak się nazywa przy 

budowie jednego z bloków, tam nie pamiętam jaki to był kapo, ale straszliwie ich tam lał. 

Było tam jeszcze dwóch esesmanów którzy się cieszyli, że mogli żydowskiego więźnia 

uderzyć i bić go, oczywiście innych też więźniów bito, oczywiście, ale wyżywanie się na 

żydowskich więźniach w tym czasie kiedy ja byłem w obozie było szczególne, było 

nadzwyczajne. Niestety pomóc tym ludziom, niestety było bardzo trudno. Ci ludzie mogli 

tylko szukać pomocy w szpitalu, ale do szpitala ich nie przyjmowano dlatego, że po prostu 

gwiazda żydowska byla dla każdego, nawet jak się to później przyjmowano ich do szpitala, 

a w tym czasie było bardzo ciężko żeby się mógł dostać do szpitala. Taki był los niestety w 

latach 41-42 więźniów żydowskich. Potem już było inaczej, potem więzień żydowski mógł 

już przebywać na bloku z innymi więźniami, dlatego że był potrzebny jako siła robocza. I 
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to mu się liczyło. I potem żydowski więzień mógł dalej uczestniczyć w tym co się 

nazywało życiem obozowym czyli wegetacją, to jest prawda. Co jeszcze pytał mnie pan, 

panie redaktorze, że co się działo po tym nie tylko w Oświęcimiu ale  w Buchenwaldzie 

 Mam też pytanie odnośnie Oswięcimia czy pan pamięta z okresu swej pracy w kuchni 

obozowej czy tam w kuchni obozowej zatrudnieni byli w większej liczbie Żydzi czy były 

to jakieś skrajne wyjątki 

 W kuchni? 

 Tak, przy obieraniu jarzyn, nie wiem 

 Tak, przy obieraniu jarzyn były nieliczne osobniki, natomiast przeważnie z bloków 

roboczych przychodzili żydowscy więźniowie po jedzenie, po kotły z żywnością. To się 

odbywało już regularnie taka i taka ilość miała być wydana, otrzymywali te kotły itd. itd. 

Ale to już była zupełnie inna sprawa, to było normalne zaopatrzenie, które musiało być 

wykonane 

 A jak się pan czuł gdy wyjeżdżał pan z Auschwitz, czy miał pan szansę ażeby spróbować 

uzyskać wykreślnie się z tych transportowych  

 Jak miałem to zrobić 

 Czy wolał pan opuścić to miejsce raczej 

 Ja szansy żadnej nie miałem bo ja nie miałem wielkich stosunków w obozie, ja 

wykonywałem swoją ciężką pracę w kuchni i byłem z tej pracy o tyle zadowolony, że 

mialem co jeść, a dla mnie zapełnienie żołądka proszę pamiętać było najważniejsze i chyba 

nie tylko dla mnie, dla każdego więźnia głód był największym wrogiem, bez jedzenia nie 

można było przeżyć. Mało, wykonywać ciężkiej pracy, mało, nie można było szereg 

tygodni po prostu zwalczyć drobne skaleczenia, rany itd. Człowiek, który był bez 

wyżywienia a jednocześnie był bity momentalnie na jego ciele pojawiały się ropnie 

przeróżne, rany, które otwierały się nazywały się to flegmoną, były to straszne rzeczy. 

Puchlina jakaś na głowie czy na innym ramieniu czy ręce to jest przerażające. 
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 Niektórzy z więźniów wśród Polaków niejako żal w momencie, że wyjeżdżają z 

Auschwitz, że są przenoszeni do innych obozów w Niemczech, czy pan również by wolał 

zostać w Auschwitz, czy pan był zadowolony z faktu że jest pan przewożony do 

Buchenwaldu 

 Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ja z uwagi na swój wiek i numer, który miałem 23053 

byłem przeznaczony do opuszczenia tego obozu nie dlatego, że ja chciałem lub nie 

chciałem, ja musiałem go opuścić z tego zwględu, że gestapo obozowe ono osobie w moim 

wieku i starsze uważały za potencjalne zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieli 

doskonale, że istnieją pewne zręby ruchu oporu, które miały na celu nawiązanie łączności 

ze światem zewnętrznym, a również ewentualnym wyzwoleniem się, podjęciem ucieczki. 

Ponieważ  w tym czasie nastąpiło szereg ucieczek, zresztą brawurowa ucieczka między 

innymi uciekł Kaziuch Albin z sskisen, siedmiu osób, siedem osób uciekło. Proszę wziąć 

to wszystko pod uwagę, że gestapo się zorientowało, że polscy więźniowie jednak 

organizują się i uciekają z tego obozu. I pewna liczba udanych ucieczek do tego czasu 

kiedy ja byłem w obozie ona jednak dawała im znać, znaczy politycznemu oddziałowi, że 

jednak udaje się coś. Ja już nie chcę mówic o wspaniałej ucieczce samochodami z hawuelu 

w 42 roku bo o wymordowaniu w kis jak się nazywał sztab kompanii w Birekenau to jest 

ogromna historia prawda, gdzie wymordowano 350 Polaków tylko za to, że kilku 

więźniów uciekło, ale to jest inne zagadnienie. Natomiast tutej ja nie miałem wpływu, ja 

uważałem , że chyba to się dobrze dzieje, że ja uciekam z tego Oświęcimia, tyle śmierci 

tutej ja widziałem. Panie redaktorze ja tymi rękami jak byłem pomocnikiem fir .... 

wyciągnąłem z łóżek, no nie chcę przesadzać ale około 1000 zwłok moich 

pomordowanych lub zmarłych kolegów. Ja potem jak jadłem chleb to jeszcze miałem w 

rękach zapach  trupi. No niestety tak to było. Ja dlatego z tego makabrycznego obozu 

uważałem nie wiem czy będzie mi lepiej. Oczywiście potem się przekonałem, że wcale mi 

nie było lepiej. Bo wcale nie miałem żadnej możliwości organizowania żywności, 

przypadki tylko od niektórych kolegów którzy mnie w jakimś sensie dlatego, że byłem z 

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. 



 

 

 

45

Poznania to mi jeden więzień z Poznania dał mi kawałek chlerba raz i drugi i trzeci 

prawda, ale inaczej ja bym nie przeżył tego tak dalej. Miałem dużo szczęścia w tym 

wszystkim, szczęścia tylko dlatego, że kolega jeden, drugi dawał mi jakąś pomoc. 

Oczywiście ja w innych warunkach też mogłem dać tę pomoc to też dawałem ją. 

Uważałem, że to jest mój obowiązek, do dzisiejszego dnia tak samo uważam. W takim 

środowisku to samo uważam. Obojętnie jaki ty jesteś, ty jesteś moim kolegą z obozu ja 

zobowiązany jestem dotąd dopóki żyję służyć swoją pomocą, radą o ile to jest w granicach 

moich możliwości. Co wracam jeszcze do tego nie mogłem zmienić swojego losu, 

musiałem wyjechać z Oświęcimia bo byłem wyznaczony przez oddział polityczny i 

dojechałem do Buchenwaldu. Tam się przekonałem, że warunki są mimo wszystko 

znacznie lepsze, oczywiście że w Buchenwaldzie też mordowano. Też wykańczano, z 

naszego transportu 1000 ludzi po 4 miesiącach przy ciężkiej pracy przy budowie kolejowej 

tej linii, kolejowej z Waimaru do Buchenwaldu to jest prawie 10 kilometrów to w 

przeciągu 4 miesięcy z 1000 naszych kolegów zostało tylko 500. Czyli co drugi umarł. Co 

drugi zniszczony został przez pracę. Arbait .... Ci co pozostali, dlaczego pozostali, panie 

redaktorze w tym czasie część naszych kolegów z Oświęcimia która tam dojechała to byli 

prominenci obozowi, tak. Oni mieli nawet dolary tak jest z Kanady, tak jest z Kanady, 

zdążyli zorganizować i te dolary stały się ich nieszczęściem, bo 30 Polaków zostało 

aresztowanych, osadzonych w bunkrze z czego część zostało rozstrzelanych, dlaczego, bo 

ss doszło do tego, że Polacy z Oświęcimia chcą opanować obóz w Buchenwaldzie, w 

sensie objęcia funkcji itd. itd. Co oczywiście było tylko częściową prawdą. Była tylko 

częściowa prawda. Bo tej możliwości nie było. Tam rządzili tak jak wspomniałem już 

wcześniej polityczni więźniowie niemieccy, którzy rekrutowali się z organizacji 

antyfaszystowskich, jak wspomniałem socjaldemokraci, socjaliści nawet komuniści. I taka 

jest prawda. natomiast warunki w buchenwaldzkim obozie one był tak samo był blok 

XXXVI, na którym eksperymentowano, gdzie poddawano eksperymentom rozmaitych 
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więźniów, obojętne czy to był Żyd, czy Polak czy Francuz czy Belg przeprowadzano 

eksperymenty 

 Miał pan kontakt a takim więźniem na przykład 

 Nie, nie miałem, nie. Nie miałem takiego kontaktu, że ja po prostu w Buchenwaldzie 

pracowałem najpierw przy tej budowie tej kolei, a potem przeniesiony zostałem do 

gusluwer, czyli to były te warsztaty jak się nazywało zbrojeniowe które zostały w 

międzyczasie zbudowane i które miały służyć dalszemu zbojeniu się hitlerowskich 

Niemiec prawda. Co ważne było w Buchenwaldzie, w Buchenwaldzie istniała na pewno 

moim zdaniem dobra międzynarodowa organizacja samoobrony. I to jak wspomniałem już 

wcześniej, mi pozwałało na te spotkania kulturalne, na nawet rozgrywanie pewnych meczy 

sportowych aczkolwiek to się odbywało rzadko ale były takie rzeczy. I z pewnością nie 

gdzie indziej jak w Buchenwaldzie, właściwie to był jedyny obóz który się sam wyzwolił 

jak na pewno pan wie, gdzie posiadano nawet radiostację, którą zbudował kolega Damazyn 

z naszego transportu i to pozwalało na to, że więźniowie między sobą stworzyli braterstwo 

jakieś, solidarność jakąś obozową między więźniami. Tam się nie wyczuwało różnic czy 

ktoś był Czechem, Polakiem, Żydem, obojętnie byłeś człowiekiem, było ważne. Przecież 

nad lajtesterem jak się nazywa kiedy myśmy ptzyjechali był Volf,on podobno był Niemiec 

pochodzenia żydowskiego, który nawiązał kontakt z Polakami z Oświęcimia, ale za to 

zapłacił tym, że go przeniesiono do innego obozu. 

 A, chciałem się również spytać o następującą, wspomniał pan że była obawa wśród 

więźniów starych buchenwaldczyków iż nowi więźniowie z Auschwitz Polacy będą 

usiłowali przejmować funkcje w obozie 

 Tak 

 Czy sprawa tych, tej grupy tych Niemców o których pan wspominał czy była również 

efektem niejako tej rywalizacji o wpływy w obozie 

 No w pewnym sensie tak, oczywiście że tak 
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 Dlaczego Polak się spotkał z oskarżeniami ze strony starych więźniów Buchenwaldu, 

głównie niemieckich komunistów, że na przykład to jest polski pan, że to jest człowiek 

który zwalczał jako Polak nie wiem armię radziecką, czy takie oskarżenia padały, bo 

niektórzy więźniowie wspominają o tym właśnie iż początkowo stosunek starych 

buchenwaldczyków komunistów wobec Polaków był bardzoniechętny 

 To się zgadza. Mianowicie uznano nas za faszystów polskich w pewnym sensie, w 

pewnym sensie. Ale szybko się przekonali że nie wszyscy byli tacy. Może to też 

decydowało to też przypadek, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, jednym z czołowych 

działaczy podziemia buchenwaldzkiego był niejaki kolega Zdzisław Lewandowski, który 

dzialal bardzo blisko z niemieckimi komunistami i był to kolega z mojego gimnazjum 

Paderewskiego w Poznaniu i on też na skutek rozmów ze mną i z drugim kolegą, który też 

był z gimnazjum Paderewskiego Leszkiem Wyrwickim, on się przekonał, że przecież my 

nic pojęcia nie may o jakimś, o jakichś funkcjach itd. chcieliśmy tylko przeżyć nic więcej. 

Ja tego w pewnym sensie na pewno to też docierało do tych ważnych konspiratorów, że 

przecież nie wszyscy Polacy są jakimiś tutej zagrożeniem dla funkcji poprzednich 

więźniów, absolutnie, absolutnie. I część więźniów buchenwaldzkich oni potem z tego 

transportu oświęcimskiego przenosili a i mnie przeniesiono do Lipska. Oni grzecznie to 

przyjęli ale  sukceswnie nas usuwali z tych buchenwaldzkiego obozu. Ale ja to rozumiem, 

to normalna kolej rzeczy, że ci co mają władzę jakąkolwiek władzę to ludzi którzy są w 

pewnych podejrzeniach to usuwa się ich po to żeby raczej nie zagrażali jest to normalna 

kolej rzeczy wszędzie do dzisiejszego dnia. Tak że nic nowego. 

 Mówiąc o Buchenwaldzie wspomniał pan o niemieckich więźniach o więźniach polskich 

czy mógłby pan określić jaka była rola pozycja czy też miejsce więźniów żydowskich 

wtedy w Buchenwaldzie. 

 Więźniów żydowskich w Buchenwaldzie była raczej znikoma, dlatego że Żydów w tym 

okresie nie było za wielu, tam raczej nie było wtedy wielu Żydów. Później porzyjeżdżali w 

40 z końcem 43, czwartego roku najwięcej. Ale w tym okresie kiedy ja byłem było bardzo 
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mało Żydów. I jeszcze co mogę wspomnieć, że w tym transporcie naszym z Oświęcimia 

może to jest też istotne znajdowało się szereg osób, które było kilkanaście może osób, 

które było źle zapisanych jeżeli chodzi o dzialalność ich w Oświęcimiu. Byli to przeważnie 

funkcyjni tacy jak na przykład opisywany przeze mnie w książce Mitas, który był 

sztudemiejscem na bloku X, który topił więźniów a następnie był kapem w sztadkompanii 

w Birkenau, który wykończył setki ludzi, który się chwalił tym, że on zabił wszystkich 

ludzi i właściwie wrogów on już nie ma. Przypomniano mu to w obozie buchenwaldzkim i 

został na nim przeprowadzony lincz. Po prostu po zabiciu go wrzucono go latryny i 

powiedziano, że się potknął i utopił. To normalna sprawa. Ludzie którzy byli mordercami 

w obozie a rekrutowali się spośród więźniów prędzej czy później wykańczano. Taki był los 

renegata, zdrajcy, kolaboranta, no ale to chyba było oczywiste. Wyżywanie się, nie 

wyżywanie, trzeba było unicestwić takiego łajdaka, bo to było oczywiste. Ja to widziałem 

na własne oczy. Nie mogę powiedzieć nic o żydowskich więźniach jeżeli chodzi o 

Buchenwald, dlatego że nie miałem z nimi takiego kontaktu. Nawet później w obozie, w 

obozie Riczkin tak samo, tam byli przeważnie Polacy, Rosjanie, Francuzi czy Czesi, ale 

żydowskich więźniów w tym czasie nie było. Może dlatego, że ja byłem za wcześnie w 

obozie, siediałem cztery lata w sumie nie. Największy okres, gdzie więźniowie żydowscy 

mieli możliwość już przeżycia to był rok 44. I ci Żydzi którzy się później dostali do obozu 

mieli znacznie większą możliwość przeżycia aniżeli ci co się dostali w 42, pierwszym czy 

43 roku. Taka jest prawda. 

 Czy porównując obóz buchenwaldzki do obozu w Oświęcimiu i ruch opory który istniał w 

obozie w Buchenwaldzie i w Oświęcimiu, czy jakieś przejawy tego ruchu oporu mógł pan 

zaobserwować na co dzień. 

 Ale gdzie? 

 Zarówno w Buchenwaldzie jak i w Oświęcimiu, czy względnie później próbował pan 

dokonać porównania sytuacji w tych obozach 
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 Więc muszę powiedzieć jedną rzecz, że na pewno polscy więźniowie polityczni w 

Oświęcimiu oni potrafili, zwłaszcza w 42 roku już się na tyle zmobilizować, że potrafili 

zrobić jak gdyby transmisję pewną, zwłaszcza chodziło o linię kuchnia-szpital na przykład 

bardzo ważną rzeczą, jak również poprzez komanda zewnętrzne, gdzie nawiązano kontakt 

z organizacjami niepodległościowymi na zewnątrz obozu. Jak wiadomo w rejonie 

Oświęcimia działały takie organizacje. Czy to było później AK czy Bataliony Chłopskie to 

były najważniejsze te organizacje, jak również Socjalistyczna Organizcja Bojowa. 

 Próba, przepraszam 

 W jakim sensie się zetknął przy przejawach takiej działalności czy ona dotyczyła czego 

......... 

 Owszem tak. Mianowicie z nami utrzymywał kontakt niejaki Stawiszyński, chyba 

Stanisław Stasio Stawiszyński. Tak.  Okazało się, że on był bezpośrednim członkiem 

organizacji piątkowej którą założył Pilecki, Witold Pilecki, twórca organizacji wojskowej 

w Oświęcimiu i ten kolega z nami, to znaczy ze mną z kuxhni z Leszkiem Wyrwickim, z 

Jurkiem Majcharczykiem ze Śląska, który potem został zwolniony z obozu ale był 

szrajberem, z Józkiem Golusem 787 z Radlina i jeszcze chyba z Golikiem nr 95 też z 

kuchni, on z nami utrzymywał kontakt. Na czym polegał ten kontakt. To była wymiana 

informacji co się dzieje na froncie, to byla wymiana informacji co się dzieje w ogóle w 

obozie, w jaki sposób można zorganizować żywność, gdzie ta żywność powinna dotrzeć, 

to były luźne rozmowy, ale te rozmowy obligowały nas, zwłaszcza kucharzy do jakiegoś 

udziału w tym wszystkim. Ja nie chcę mówić o sobie może to zabrzmi troszeczkę 

nieskromnie o mojej osobie, ale ja byłem nawet nieświadomy tego ryzyka, które 

popełniłem w swoim czasie, kiedy ptrzy rozładowywaniu transportu kiełbas z rzeźni 

potrafiłem wziąć na rękę 20 parę kiełbas i wrzucić je zamiast do magazynu to wrzucić je 

do beczki, a potem ta beczka z tymi kiełbasami stała. Ja byłem przerażony, przecież muszę 

to odstawić gdzieś, gdzie do jarzyniarni bo tam są koledzy. Udało się. Ale potem mi 

koledzy powiedzieli, wiesz co to tyś popełnił coś niesamowitego, przecież oni się tego 
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nigdy nie doliczą, bo ilość tej kiełbasy którą odliczyli w magazynie ona się nie zgadzała z 

tym co dostali w rzeźni, a gdzie ona zniknęła, nie wiadomo gdzie, rozpłynęła się, dlaczego 

się rozpłynęła, dlatego, że para z kotłów kuchennych potrafiła zamaskować ten moment 

mojego przerzucenia tych kiełbas do beczki. A potem ja tą beczkę wstawiłem na rolwagę, 

na ten wózek taki kuchenny i z innymi beczkami przewiozłem sam osobiście do 

jarzyniarni. Ci koledze powiedziałem rozdaj to gdzie chcesz. Dla mnie zostaw jedną 

kiełbasę bo chcę dać jednemu koledze. Co się stało z tamtymi kiełbasami, przecież nikt nie 

zje 20 kiełbas, pan zje, ja nie. I dlatego to cieszyło, to cieszyło na pewno. To jest mało, był 

taki kolega bodaj z organizacji Bzowski starszy człowiek, no chleb który przychodził do 

kuchni to zwały tego chleba leżało, ćo się z tego robiło? Tak zwaną zupę chlebówkę, która 

była dla tak zwanych ciężko pracujących, zwłaszcza dla pracujących na bunie, rozbudowa 

tych fabryk i tych, tej, tej gumy syntetycznej. Tutej to było straszne komando ci ludzie 

cierpieli straszliwie, tam był mój jeden kolega z organizacji i ja mu co dzień, no może nie 

co dzień ale co drugi, trzefci dzień to mu jak o umówionej godzinie on był, ja widziałem że 

on jest to ja przez okno prawie pod samą bramą obozową wyrzucałem chleb. I to znikało, 

to się udawało przez trzy miesiące, ja tego człowieka, jak on mnie poprosił o pomoc to był 

chudy jak go zobaczyłem po trzech miesiącach ja go nie poznałem on był taki i on przeżył 

obóz. On przeżył obóz. 

 Czy pan czy koledzy nie mieli nie wiem skrupułów dzieląc żywność w sumie należącą do 

ogólnej puli obozu wydzielając takie fragmenty żywności, części żywności dla innych 

swoich kolegów, znajomych z korymi panowie utrzymywali kontakt, czy to była, czy to 

było uznawane w obozie jako organizacja jeszcze czy to było uznawane za naganne czy 

nie 

 Ja odpowiem. Na pewno utrzymuje się pogląd, że przeważnie kucharze po prostu kradli, że 

uszczuplali racje żywnościowe innym kolegom. To nie stoi prawdą, absolutnie nie stoi 

prawdą, bo kucharz miał możliwość nie kradzenia z kotła, który był ogólną pulą która szła 

do rodzielnistwa wszystkich więźniów tylko miał możliwość kradzenia z magazynu, a z 
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magazynu to było zupełnie co innego. Bo magazyn i tak musiał według ścisłej receptury 

pewną ilość włożyć do kotła. I on musiał dostać tę ilość obojętnie czy to była mąka, czy to 

był cukier, czy to była margaryna, czy to była inne jeszcze jakieś tam. Zupa w obozie 

nigdy nie była z mięsem, to były jakieś kości wymoczone i resztki na tych kościach, taka 

jest prawda. Ja nie pamiętam żebym jadł w ciągu całego pobytu w obozie jeden raz czy 

dwa razy znalazłem jakiś kawałek jakiegoś ścierwa. Ale co to było to ja nie wiem. Nigdy 

tego mięsa nie było, tłuszczu też tam nie było wiel, to wiadoma sprawa. Czasem ta zupa na 

skutek większej ilości kartofli co było też naszą organizacją, myśmy ponieważ ilość 

kartofli była nieograniczona tylko od tego zależało ile kucharz wrzuci kartofli do jak się 

nazywa do kotła, to to się nam udawało i to robiliśmy bez żadnej organizacji, myśmy 

uważali to za swój obowiązek, im więcej było kartofli w zupie tym zupa była gęstsza, tym 

była pożywniejsza nic więcej nie mogliśmy zrobić. A to że chleb przychodził do kuchni i 

leżał na podłodze i potem pleśniał i potem trzeba było go wyrzucić to że się ten chleb 

wydawało innym kolegom to chyba nie było przestępstwo. Można było uratować jedno 

życie, dwa życia, trzy życia, ale trzem tysiącom, 30 tysiącom życia uratować się nie dało. 

Niestety taka jest prawda, że łatwiej uratować jednego osobnika niż tysiące. I dlatego z 

obozu wyszły jednostki a nie wyszły miliony, które zostały unicestwione przez 

hitlerowców w różnych obozach koncentracyjnych. 

 A w Buchenwaldzie 
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