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 Możemy? 

 Tak, prosimy 

 Urodziłem się, bo ja od tego zacznę tak? 

 Proszę się przedstawić 

 Więc nazywam się Grześkowiak na imię mi Lech mam drugie imię Marian urodziłem się 

w 1920 roku w miasteczku w Wielkopolsce, gdzie mieszkało kilkanaście rodzin 

żydowskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczy, ojciec mój był rzemieślnikiem, 

kamieniarzem i poszełm tymi samymi śladami co ojciec. Uczyłem się kamieniarstwa. W 

35 roku w 36 roku wstąpiłem do przysposobienia wojskowego i należałem tam przez trzy 

lata do wybuchu wojny. Podczas kampanii wrześniowej w 39 roku zgłosiłem się do wojska 

i brałem udział w obronie naszej ojczyzny prawda w okolicach Kutna, Koła. Tam dostałem 

się do niewoli, z niewoli zbigłem w październiku w 39 roku wróciłem w swoje strony ale 

nie w swoje strony tylko gdzieś się zacząłem ukrywać bo mnie zaczęto szukać jako 

ochotnika z 39 roku i należałem do polskiej organizacji, orga orga organizacji, nazywało 

się organizacja, podziemna organizacja prawda sił zbrojnych. Za to zostałem aresztowany 

w 41 roku. I przewieziony zostałem do fortu VII w Poznaniu to było policji, gestapo, to 

było tak zwane areszt gestapo, tam nas trzymali w śledztwie, brano mnie kilka razy na 

przesłuchania, przy, w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka w byłym domu żołnierza. I 27 

listopada w 41 roku przywieźli nas i mnie do obozu koncentracyjnego Oświęcim. 

Przywieźli nas z Poznania, było nas piętnastu, piętnastu Polaków i zostałem osadzony na 

bloku dziewiątym, oznaczony numerem 23400. Na bloku 9 był pisarzem Erwin Olszówka 

pisarz blokowy, a blokowym był Alojz Pniok pochodzący z Chorzowa. Pracowałem przy 

wykopach za stacją kolejową w Oświęcimiu przez grudzień do 6 stycznia, 6 stycznia w 42 

roku pisarz obozy Olszówka Erwin zaprowadził mnie na blok 11 nie wim w jakim celu, się 
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nie dowiedział w jakim celu. Tam zebrano nas stu więźniów, ponad stu może 120, 110 

było i tam prawda siedziałem do 5 maja 42 roku, styczeń, luty, marzec i kwiecień. Czy 

mam mówić to co widziałem? 

 Tak, tak. 

 Tam na na, myśmy siedzieli w sztubach do góry chyba A a Żydzi i tak zwana 

sztraskompania była na parterze. Żydów wówczas było gdzieś około 15-tu  w styczniu w 

42 roku i co pewien czas przywożono z Będzina, z Sosnowca z Zawiercia po dwudziestu, 

po piętnastu i wszystkich tych których przywieźli dawano do na 11 blok. Byli oznakowani 

prawda swoją gwiazdą syjonistyczną plus mieli czarne kółko na plecach przyszyte i tutej 

pod numerem czarne kółko, oznaczało karną kompanię. Jak, jak, jak mordowano tych ludzi 

w jaki sposob. 

 Przepraszam pana bardzo a co pan robił w bloku 11 

 Myśmy siedzieli nie pracowaliśmy, siedzieliśmy 

 Nie pracowaliście? 

 Nie pracowaliśmy. Podobno za, parę dni chodziliśmy do pracy a potem nas trzymali, 

potem żeśmy się dowiedzieli że rzekomo jedziemy na transport do Linzu, ktoś tam gdzieś 

jakąś taką prawda tą fałszywą pocztą że wyje, że jedziemy do Linzu, to nie Linz a to 

Mauthausen to nazywali Linzem i dlatego trzymali nas na tym bloku przez cztery 

miesiące. 

 Czy to miało formę kwarantanny? 

 Tak, tak forma kwarantanny coś takiego tak, coś takiego było, forma kwarantanny tak to 

wyglądało. Jak grupa przychodziła z pracy to oni rano szli do pracy do kisgrupy cała eska, 

tutaj że my nazywali eska i między innymi ci Żydzi którzy tam byli, piętnastu, dwudziestu, 

dziesięciu i dwudziestu pięciu zależy. Jak szli rano do pracy to o siódmej jak zimą czy o 

wpół do ósmej wracali o piątej z roboty. Nie wpuszczano ich na blok, trzymali ich na 

dziedzińcu Żydów jeszcze raz powtarzam Żydów. Trzymali ich do pierwszego gongu. 

Gong był jak zimą to nie pamiętam ale to mogła być siódma, wpół do siódmej, siódma jak 
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już było ciemno. Nie dano, nie dali im jeść obiadu bo obiad był w Oświęcimiu wieczorem 

w tym czasie kiedy ja tu byłem, nie wydawano im jedzenia, potem zaczęli wydawać potem 

przy pierwszym gongu paru którzy zdążyli wejść do drugiego gongu, jak ma być drugi 

gong to ci którzy dostali jedzenie w porządku ci którzy nie dostali koniec. W tym czasie 

powiedzmy dano pięciu czy dziesięcioma a reszta nie dostali jeść i spędzano ich na blok 

bez jedzenia i ten proceder trwał styczeń, luty, marzec, kwiecień. Tylko zależy od tego 

prawda, ilu, ilu ludzi przywieźli transportem prawda jak powiedziałem przed  chwilą 

pezywieźli dwudziesty pięciu, dziesięciu, piętnast. Skąd przywozili? Bo myśmy się pytali 

skąd jesteście, z Sosnowca, z Zawiercia, jeszcze jedno miasto tutaj, Sosnowiec, Zawiercie, 

tu szczególnie z Zagłębia. Oni tam opowiadali że byli w jakimś obozie i stamtąd ich 

przywozili prawda do tutej do Oświęcimia. I w tym czasie przez te cztery miesiące 

pamiętam że mo, tą głodową śmiercią bo to właściwie jest głodowa wkyn, wykończyli, 

zniszczyli gdzieś ponad sto, stu osób, 120, 110 tak jak ja pamiętam prawda, więc 

opowiadam tylko to co ja widziałem. Moi koledzy już nie żyją też którzy ostatni umarł w 

tym roku. Więc w ten sposób prawda wykańczali tych tych niewinnych ludzi. 

 Przepraszam bardzo a ci Żydzi w związku z tym w ogóle dostawali jakieś jedzenie 

 Więc oni dostawali, myśmy dostawali chleb na czterech a my, oni dostawali chleb na 

pięciu bo nam się skarżyli, ile wy dostajecie chleba, oni mówili, my mówimy że na 

czterech a oni na pięciu dostają jeszcze nie zawsze. Co robiono z tym jedzeniem które 

zostało? To jedzenie rozdawali swoim koleżkom prawda, przychodzili z obozu różne 

koleżki blokowych 

 Znaczy funkcyjni rozdawali? 

 Tak, funkcyjni prawda. Kto był funkcyjnym w tym czasie? Blokowego nazwiska nie 

pamiętam ale pamiętam zastępcę blokowego nazywał się Rudzki, Rudzki. 

 To był Polak? 

 Polak podobno z Warszawy. Rudzki. 

 Czy wie pan kto był kapo tej karnej kompanii wtedy? 
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 Nie wiem. Ja pamiętam że ktoś przychodził z obozu, zabierał ich i przyprowadzał ich, ale 

na bloku nie mieszkał 

 Czy wtedy kiedy oni wracali z pracy czy pan zauważył ażebuynie wiem wnosili na 

dziedziniec bloku jedenastego zwłoki swoich kolegów czy jakichś osłabionych więźniów 

 Najczęściej przynosili dwóch, trzech już prawda którzy byli w agonii albo byli zabici, 

zamordowani, trzech, czterech zależy od grupy ludzi przynosili z pracy. 

 I to się z tymi ciałami stało? 

 Te ciała wnosili do umywalni rozbierali do na ubrania, piszarz blokowy przychodził 

wypisywał numer tak ołówkiem kopiowym ołówkiem wypisać duży numer jaki on miał 

prawda na bluzce 

 Na piersi tak? 

 Na piersi, tak. Jeszcze był jeden ten oprawca który był z nimi to był nazywał się zaraz, nie 

pamiętam, można tu położyć prawda, to nie to, nie, proszę przerwać zaraz 

 Przerwij pan  

 Tak, tylko chciałem dołączyć to nazwisko tego drugiego prawda oprawcę, podkreślam też 

Polak że Śląska. 

 A czy pan miał jakiś bliższy kontakt z nimi znaczy czy pan po pracy zejść na dół do na 

parter bloku jedenastego 

 Tak. 

 I tam porozmawiać z tymi ludźmi 

 Mogłem, bo byłem sprzątającymm, sprzątałem stopnie prawda od drugiego, od pierwszego 

piętra aż do bunkrów to była moja robota, myłem to codziennie, poręcze i tak dalej i stąd 

miałem taki kontakt że mogłem iść do umywalni wziąć wodę prawda, mogłem wyjść na 

podwórze, wynieść śmieci itd. stąd był ten mój kontakt tak że nie trzymano mnie tam 

prawda pod zamknię, tam nie było myśmy zresztą nie byli zamykani w tej sztubie A ale 

byliśmy lepiej niż każdy się bał, każdy się bał tego że może go spotkać nieprzyjemność 

więc na tym skończymy. Nagrywamy dalej? 
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 Tak. A czy pan w rozmowach z tymi ludźmi z tymi Żydami z karnej kompanii dowiadywał 

się czy oni panu opowiadali dlaczego znaleźli się w obozie 

 No oni 

 Oni wiedzieli o tym 

 Ono, oni nie wiedzieli w ogóle za co tu są dlaczego ich, może nie za co, dlaczego oni tu  są 

 Czyli nie pomylili jakieś 

 Nic żadnego oni z obozu jakiegoś wzorowego z Sosnowca, z Zawiercia, z Będzina zostali 

przywiezieni i nie wiedzieli gdzie są w ogóle prawda. 

 To byli ludzie nie wiem wyłącznie starsi, to byli 

 To w wieku średnim, od dwudziestu lat wzwyż, sami mężczyźni i taka była rozmowa 

prawda że no ja nie wiem nie wiem dlaczego nas przywieźli jak się pytają to czemu was tu 

przywieźli prawda 

 Czy oni byli traktowani jako więźniowe polityczni terrotyczni przez tych Niemców 

 Jako więźniowie terrotyczni, ale trzeba pamiętać o jednym, że tak zwana straż kompanii w 

Oświęcimiu to była kompania śmierci prawda i oni ich nie dawali na obóz tylko dawali do 

spraw kompanii 

 A kto poza tymi Żydami był jeszcze? 

 Polacy byli, tacy którzy zrobili jakieś przewinienia, jakieś głupstwo powiedzmy, ktoś tam 

prawda przy robocie podniósł się nie pracował albo ktoś tam zrobił czy gdzieś tam 

ziemniak wziął z fury surowe jakaś fura jechała przez obóz, czy jeszcze tam inne, ktoś tam 

siedział, radia słuchał podobno w warstatach ślusarskich tak że się uzbierała duża garstka 

tych ludzi tak że było ich około sześćdziesięciu tej strawkompanii 

 Czyli z tego tych sześćdziesięciu Żydów mogło być ilu, 15? 

 Piętnastu, dwudziestu, dziesięciu zależy. Najmniejsza grupka było 10-ciu, pięciu to nie bo 

zawsze było 20, 25. Pamiętam taki taki moment kiedy już w marcu śnieg stopniał i było 

błoto i klikunastu Żydów nie poszło do pracy, któryś z tych prawda szuberjeńcow nie 

pamięta czy Rudzki czy ten drugi wyrzucili ich na dziedziniec, kazali uklęknąć przed 
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ekranem gdzie się rozstrzeliwali w tym błocie i zaczęły śpiewać psalmy żydowskie, do 

tego stopnia że już się sprzy tym sztubowym sprzykrzyła ta te śpiewanie to było ośmiu 

albo dziewięciu nie pamiętam dokładnie 

 A nie wie pan dlaczego oni nie poszli do pracy co się stało? 

 Bo byli w agonii nie byli zdolni wyjść do pracy, oni się już czołgali mówiąc tak to 

mułzumani byli prawda i naj, najstarszy, najstarszy Żyd to na jedenastym bloku żył dwa 

tygodnie. Pytano się raz przy mnie ja przechodziłem ze śmieciami pyta się mu się ktoś tam 

jakiś sztubowy jak ty długo jesteś on mówi 14 dni to ty jesteś bardzo stary mówi, ty 

jeszcze żyjesz. Wie pan taka była taka była tutej koncesja że czte, do dwóch tygodni ci 

ludzie mogli żyć. Nie dłużej. 

 I to była zasługa kapów karnej kompanii czy 

 Tak 

 Czy blokowych również 

 Blokowy się nie wtrącał Niemiec, ale wtrącali się prawda ci prawda sztubowi tego 

Krudzkiego co wymieniłem, zastępca blokowego, który po niemiecku nie umiał ale był 

zastępcą blokowego 

 Czy pan przypuszcza że to to tę to zdarzenie, to wypędzenie tych dwóch czy ośmiu Żydów 

pod ścianę śmierci na Brzezince była inicjatyw aaa 

 Inicjatywa sztubowych i 

 Sztubowych 

 I zastępcy blokowego, nawet nie blokowego bo ja to bardzo bacznie obserwowałem 

prawda, miałem czas to tam 10 razy chodziłem na dół z tą wodą żeby widzieć żeby słyszeć 

prawda 

 Co się, co się z tymi ludźmi stało? 

 No potem wie pan jak jak jak zmarli, jak powiedziałem przed chwilą do auszramu 

rozbierali i przychodziła grupa ta z krematorium i ładowali do takich koryt, takie koryta 
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były kryte blachą po dwóch przykrywali takim wieczkiem i wywozili albo wynosili a mieli 

taką platforemkę układali na tym i wieźli do krematorium 

 Czy ta ósemka śpiewających Żydów oni zmarli czy zostali zabici? 

 Wszysy zos, wszyscy zostali proszę pana tą głodową śmiercią wyniszczyli bo jak nie szli 

do roboty to nawet im chleba nie dawano takie wiadomości dotarły bo oni się skarżyli 

prawda że ja nie dostałem, że myśmy nie dostali na kolację bo na kolację był chleb. 

 Rozumiem ale to takie zdarzenie charakterystyczne o którym pan wspomniał 

 Tak  

 Ta właśnie ta grupka tych więźniów oni tam musieli klęczec pod ścianą śmierci i śpiewać 

psalmy i co potem się stało z nimi? 

 Zabrali, dlaczego zaczęli zabrano bo podobno komendant Hes słyszał był w domu że 

jakieś śpiewy się urządza na arbajtazaj co się tu dzieje i przysłał gońca że ma co się tu 

dzieje tu jest arbajtaznc jak oni nazywali a tu się jakieś śpiewki się urządza i wtenczas ich 

prawda zwolnili. Jeszcze jeden gorszy wypadek był, to był początek marca było kilkunastu 

takich prawda już dogorywających już prawda w agonii ludzi może sześciu może siedmiu 

codziennie rano tak wyglądała ta sytuacja siedzieli przy bloku X jakieś ten mur dziesiątego 

bloku na chodniku, oni byli w agniii oni byli tak wykończeni tak slabi że nie mogli iść do 

pracy. I był człowiek tylko nie wiem jakiej narodowości nazywali go Franz, kto to był ja w 

tej chwili nie powiem czy to był Polak czy to był Żyd czy to był Niemiec. Tam stały łopaty 

jak ta piaskownia tam była bo tam zawsze była pias taka grobla piachu 

 Ściana śmierci 

 Tak, żeby jak były prawda te rozstrzeliwania to tym piaskiem zasypywali, wziął tą łopatę 

dochodzi do tej grupki tych ludzi i mówi w ten sposób to słyszałem na swoje uszy: idziesz 

do roboty czy nie idziesz, ten człowiek już prawie konał prawda, siedział czy leżał na na 

chodniku, dochodził uderzał dwa, trzy razy tą łopatą w głowę i tak ich wykańczał pozabijal 

ich czy było pięciu czy sześciu prawda to trwało chyba z tydzień czasu, gdzieś ten 

człowiek przepadł. Co się z nim stało nie wiem ale tydzień 
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 Kim on był, kim on był w bloku 

 Nie wiem 

 Jakąś funkcję pełnił 

 Jak taki powiedzieć taki powiedzmy pomagier był blokowego, sztubowego coś takiego, 

taka taka jak to się nazywa po polsku lewizna prawda, coś tam coś tam robił tylko nie 

mogę powiedzieć jaka narodowość. Pytano mu się ty słuchaj no a kiedy ty umrzesz jeden z 

naszych sztubowych się pytał z tych nieżyjących, on mówi jak wszystkich Żydów zabiję 

taka była prawda. To działo się na 11 bloku. 

 Czyli ci zabici przez tego Franza łopatą to byli wyłącznie Żydzi tak 

 Tak, tylko Żydzi, sześciu, pięciu nie pamiętam dokładnie, czterech prawda, raz było 

siedmiu taka większa gromadka siedziała na tym prawda pod tym blokiem i tam ich 

mordował ten człowieczek, gdzieś do 30-tu lat dobrze zbudowany, po polsku mówił, nie 

wiem, nie wiem kto to był. Tylko mnie to zastanowiło jak on mu się pyta a kiedy ty 

umrzesz jak wszystkich Żydów zabiję, ja mówię z dymem, nie chcę posądzać oby nie było 

żadnych niedomówień w tej sytuacji. To był, to był prawda 11 blok. Co tam jeszcze 

takiego jaskrawego mi się przypomniało no o tym rozstrzeliwaniu nie będę mówił bo 

Żydów nie rozstrzeliwano w tym czasie 

 Ale mimo wszystko proszę powiedzieć 

 Tak. Chmm pamiętam 

 Co pan mógł widzieć wtedy, pan przez okno widział z góry 

 Z górnego z piętra 

 Niemcy nie wiem pozwalali na to 

 Nie pozwalali ale myśmy ukradkiem się jakoś bo jakby prawda kogoś tam przyłapali to to 

pod ścianę rozstrzeliwali. Był taki drastyczny wypadek w Wielki Piątek to był kwiecień 4, 

5 42 roku przyprowadzili dwóch więźniów Polaków i wsadzili do umywalni do 

waszraumu i oni cały dzień czekali na egzekucję, śpiewali pieśni jakieś prawda tam 
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narodowe i dopiero po południu krótko przed apelem wieczornym przyszedł Palitzsch i ich 

rozstrzeliwał 

 Proszę opisać jak wyglądało rozstrzeliwanie pod ścianą śmierci 

 Więc, więc wyprowadzali ich do na cele od tamtej strony od strony parkanu jak była 

większa ilość ludzi roz, kazali im się robierać do naga, dwóch kapów poo pod ten prawda 

za ręce 

 Czy pan znał tych kapów, znał tych kapów czy nie 

 Jeden nazywał się Jakub Otto czy coś takiego Niemiec 

 To byli kapowie z tego bloku  tak? 

 Tak, z tego bloku, podprowadzali ich prawda, wyprowadzali boso nago pod ekran tyłem a 

Palitzsch już z broni automatycznej strzelał w tył głowy w potylicę. Jeszcze przez styczeń 

42 przychodził pluton egzekucyjny czterch, pięciu esesmanów z karabinami i 

rozstrzeliwali a już od ma od ma od lutego sam Palitzsch się specjalizował prawda w tym 

rozstrzeliwaniu z broni automatycznej. Od od ten dwóch następnych odnosiło ich pod 

stronę do stronę bramy, tam ich przykrywano jak była większa ilość ludzi przykrywano ich 

brezentem, jeden kapo z łopatą piasek zasypywał 

 To znaczy co robił 

 Ślad, krew była 

 Ślady krwi tak? 

 Tak, ślady krwi zasypywał i następną prawda 

 Jak długo trwało takie rozstrzelanie jednego człowieka 

 Do pięciu minut niecałe, wyprowadzenie, odprowadzenie, zastrzelenie i odniesienie, już 

tamci szli, znowu następne 

 Czy pan zauważył czy ci ludzie nie wiem usiłowali się bronić, krzyczeć 

 Tego ja nie widziałem, akurat może wtenczas nie widziałem jak to wyglądało. W lutym 

rozstrzeliwali 80 kobiet bo wiem dlaczego te kraty na 11 bloku są, tego też mało kto wie 

nawet sam dyrektor Smoleń tego nie wie, on się sprzeczał ze mną, to inna sprawa. 
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 Pana zdaniem dlaczego one tam są? 

 Ja powiem zaraz dlaczego te kraty są. Jak te kobiety rozstrzeliwali i one się zorientowały, 

że coś się z nimi niedobrego dzieje rozbiegły się po bloku, pouciekały do góry do nas tam 

prawda na piętro i tak dalej, rozbiegły się. Nie mogli sobie poradzić zaczęli ich spędzać, 

bić, tłuc z powrotem do tej do celi. Na drugi dzień po tej egzekucji to był 28 marca 

przyszli ślusarze, murarze i zamonotowali te kraty które do dzisiej są. I na, i jak przyszły 

rozstrzeliwania następne to zamykali tą kratę prawda i przy każdym razie ktoś stał z 

kluczem i otwierał, wpuszczał otwierał, wpuszczał otwierał. 

 Te kobiety to były więźniarki czy 

 Więź, to były skądś przywiezione, ja nie wiem kto to był bo były tak na pół po cywilnemu 

ubrane, tak że jakby bezpośrednio były prawda przywiezione z wolności. No według 

naszych prawda tych, naszych naszych tych tych wiadomościach jakieś mogli tam 

osiągnąć w każdym razie tak to wyglądało. Tak więc na początku kwietnia w 42 roku 

zaczęło strasznie cuchnąć na tym placu prawda, cuchnąć, coś cuchnęło i pamiętam 

blokowy zarządził żeby wymieść ten piasek pod ekranem 

 Pod ścianą śmierci 

 Pod ścianą śmierci, bo ona była inna, to nie jest ta oryginalna, oni to rozebrali, to było 

wybite prawda deskami, w środku było nasypane żwiru i na zewnątrz była ta jak to się 

nazywa te, ta sztuczna taka ta ta, te płyty sztuczne jak to się nazywa, zapomniałem. I 

pomalowane było to na czarno smołą 

 Czy pan miał tam okazję kiedyś podejść do tej 

 Codziennie mogłem dojść, wszyscy mogliśmy dojść, na apel jak żeśmy wychodzili. Więc 

do czter, do stycznia 42 roku rozstrzeliwali prawda pluton egzekucyjny, tam na wysokości 

wzrostu człowieka to ta nazwę słoma ta sztyczna była prawda raz przy razie 

podziurawiona, dziury były w tej ścianie, tyle pocisków tam było prawda i one się 

zatrzymywały w tym piachu na tym des, na tym deskami jakie tam to było zbudowane ta, 

ten ekran. A potem już nie prawda bo już Palicz strzelał tym automatycznyn karabinkiem 
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 Czy tylko Palitzsch czy ktoś jakiś inny strzelał? 

 Tylko Palitzsch 

 Brał udział? 

 On tylko, on tylko to robił, to co ja widziałem to on, postrach obozu Palitzsch 

 A czy wtedy przy tych egzekucjach nie asystowali mu jacyś inni esemani oficerowie? 

 Tam stało jeden z boku a któryś prawda tam pilnował tego porządku jak to oni byli zauber 

jakiś tam blokfirer, ale on był całym tym pierwszym oprawcą, który który strzelał 

 To byli pana zdaniem ci więźniowie czy te osoby które były rozstrzeliwane czy to byli 

więźniowie obozu koncentracyjnego głównie czy przywożeni, przywożeni ludzie z 

zewnątrz? 

 Więc w tym czasie to polityszeabzajlung wyciągał dokumenty i poszczególnych 

osobników wywoływali dwóch, trzech, pięciu, stanęli pod główną bramą jak myśmy 

wychodzili do pracy bo jeszcze to w grudniu to oni czekali potem ich przyprowadzali tu 

pod ekran prawda na jedenasty i Palitzsch ich rozstrzeliwał, to najczęściej działo się do 

południa, tak że po południu to były bardzo rzadkie, rzadkie wypadki żeby 

rozstrzeliwalitych tych ludzi 

 A czy widział pan wtedy żeby ofiarą rozstrzeliwania padały nie wiem rodziny na przykład 

nie wiem mężczyzna, kobieta, dziecko, czy jakieś dzieci wtedy rozstrzeliwał 

 Nie, nie, wtenczas byli tylko mężczyźni, mężczyźni, dorośli mężczyźni z obozu, przywie, 

wybrani prawda z poszczególnych tych bloków, w pasiakach ich przyprowadzano, 

rozbierali się i pod ekran. Co ja tu miałem jeszcze takiego do powiedzenia? Tak, acha, 

więc, tak acha więc jeszcze o tym piasku, więc ten piasek blokowy i tam kilku więźniów 

było 3, czy 4 taczki i kazał wywozić to to nie był piasek to była kaszanka to była krew 

ludzka bo ona ta skrzynia była wybita deskami tak na  głębokości pół metra to co wizął 

łopatę to krew, krew, krew i na te taczki i wywozilim wiem w które miejsce mogę pokazać 

dzisiej tu jak jest ten ta kantyna dawna teraz gdzie jest tam książka czy coś się sprzedaje tu 

za blokiem po prawej stronie tam była takie teraz te domy i tam tą kaszankę tą ludzką krew 
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wywozili i nasypali nowego piasku to ileż osób roz, rozstrzeliwali przez zimę że, że była 

aż tam prawda aż było tyle ludzkiej krwi 

 A skąd pan wie że wtedy wyłącznie Polaków rozstrzeliwano a nie rozstrzeliwano tam 

Żydów? 

 Boo bo tak się złożyło że powiedzmy jakieś odgłosy jak były czy coś ktoś wołał jak go 

prowadzili czy coś a to do góry było słychać prawda na te to po polsku prawda, ratujcie 

mnie nie jestem winien itd. chciaż Żydzi też po polsku świetnie mówili, ale Żydów nie 

pamiętam żeby rozstrzeliwali. Żydów w bestialski sposób prawda głodową śmiercią bo oni 

nie dostali obiadu, dostawali chleb na pięciu, na drugi dzień musieli iść do roboty do 

ciężkiej pracy do tej kisgrupy tam ich prawda no pędzili jak jak zwierzęta na wszystkie 

strony bebegum bebegum bebegum sznel sznel, więc oni fizycznie ci ludzie nie 

wytrzymywali prawda, jeden dzień nie dostał obiadu, drugi, trzeci i potem dziesiąty i dwa 

tygodnie do trzech tygodni już prawda nie żył. 

 A czy Polacy również nie mieli szans na przeżycie w karnej kompanii pana zdaniem czy? 

 Mieli, mieli 

 Czy raczej również wcześniej czy później umierali? 

 Tak, bo oni z Polakami może inaczej się, Polacy prawda byli na osobnej sztubie, to 

jedzenie które mieli dostać dostali jak mi wiadomo 

 Tą zupę tak? 

 A tą zupę i ten ten chleb na czterech a Żydom nie dawali prawda tego, już mówię tylko 

pięciu czy sześciu dostało do pierwszego gongu i koniec. Ci wchodzili do do wpędzali 

wchodzili wpędzali ich do sztuby rozbierali się rzeczy na korytarz w kostki i spać. Bez 

jedzenia prawda. A nie wiem czy ten chleb dostali czy nie czy oni też rozkradli ci blokowi 

bo do takich dochodziło tych ekscesów, tak że to, to było celowe wyniszczenie człowieka, 

celowe wyniszczenie człowieka 

 Po to żeby ukraść jego jedzenie 
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 Żeby ukraść to już władze te prawda te władze obozowe wewnętrzne one się przyczyniały 

do tego żeby tych ludzi wyniszczyć jak najszybciej, bo przyszedł następny transport teraz 

będzie 30 sztuk z Zawiercia. No przyszedł dwudziestu pięciu. Raz widziałem jak wzięli 

ich tu z karnej kompanii już spadł duży śnieg to było gdzieś pod koniec stycznia i oni mieli 

drewniaki na nogach takie takie trepy te trepy im kazali zostawić jakiś zwariowany kapo i 

wywozili śnieg tu spod jedenastego boso w skarpetach, mróz był chyba z 10 stopni i 

prawda ten śnieg tu wywozili spod bramy spod jedenastego bloku gdzieś tam prawda na 

jakieś tam na na zaułki.  

 To była cała karna kompania czy tylko Żydzi tam byli 

 No może ich z dziesięciu tych Żydów 

 Tylko Żydzi byli wtedy 

 Tylko Żydzi, świeżo przywiezionych prawda wczoraj byli przywiezieni, powiedzmy że 

wczoraj nazwywamy to w cudzysłowiu że wczoraj byli przywiezieni i prawda tak ich i ten 

jak przyszły boraki to pamiętam ja schodziłem bo jeszcze nosiłem kotły z jedzeniem do 

kuchni, schodziłem na dół żeby znieść te kotły to boraki już stali na na tym trzymali te 

trepy w ręce drżeli z zimna prawda i tam dwóch już chyba leżało, już do już prawda konali 

z wycieńczenia, bo ten kapo ich tam prawda pozabijał tym tym drągiem bo tu innego drąga 

nie było tylko sztyl od łopaty bądź sztyl od kilofa, takie narzędzie mieli kapowie takie 

narzędzia mieli blokowi 

 Czy pan będąc na bloku jedenastym miał okazję poznać jakiegoś Żyda z tej karnej 

kompanii co bliżej znaczy w tym sensie czy pan na przykład pamięta jego nazwisko, imię 

 Nie, nie, nie. Bo oni jak myśmy powiedzmy dochodzili do nich albo coś zaraz sztubowy 

czy czy Rudzki to co tam tego masz do gadania, co tam, co tam będziesz tego już spie itd. 

itd. Każdy się bał prawda o swoją skórę żeby nie można było,  żeby nie dostać lania, w naj 

w najgorszym wypadku porządnego prawda boksa w twarz albo gdzieś pod oko, myśmy 

unikali tego że my przechodzili tylko prawda tak wzrokowo żeśmy się tylko widzieli i na 

odległość i to były takie nasze tylko kontakty 

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. 



LECH GRZEŚKOWIAK KASETA 40 
 

 

14

 A czy kiedykolwiek pan będąc tam na górze w bloku 11 widział tą karną kompanię przy 

pracy zzz zongu B 

 Nie, nie, ja nie byłem tam nigdy. Oni pracowali tu jak jest kaplica obecna tam co są te 

spory to ja tak widziałem z okna jak ich tam bo bo 

 No więc właśnie myślę że z bloku jedenastego było widać prawda 

 Widziałem ich prawda jak tam ich bili, motali prawda i tempo bo było słychać, jak się 

okno otworzyło tempo tempo krzyczeli i prawda lauszfid i tam popędzali, gonili prawda do 

góry z tym żwirem, oni tam żwir kopali, ale na miejscu tam nie byłem 

 To znaczy oni wykopywali 

 Żwir na wierzch wyrzucali i potem przyjeżdżała 

 Łopatami czy 

 Łopatami samo 

 Czy jakimiś taczkami na górę? 

 Łopatami i taczkami wywozili i do góry prawda, przecież żwir jest strasznie ciężki to 

wiadomo 

 Czy oni rzeczywiście musieli wtedy biegać z taczkami? 

 Oczywiście, oczywiście bo tempo, tempo, tempo laudszfid, biegiem tak, słyszałem takie 

odgłosy tam prawda niecodziennie, ale jak mogłem otworzyć okno bo wietrzyłem, 

udawałem że wietrzę prawda tutaj itd. bo na dole mieszkał ten blokfirer ten w pierwszej 

sali 

 Czyli ta sala w której pan przebywał i pana koledzy to jest sala może ta, spróbujemy 

 A o 

 Ale to jest sala njbliższa nie wiem bliższa Soły czy po przeciwnej stronie budynku 

 Po tamtej stronie od strony, nie po stronie 

 Od strony obozu 

 O tak. Wieżyczki 

 I to jest wchodząc na górę po prawej stronie 
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 Po lewej stronie 

 Po lewej stronie 

 Po lewej stronie 

 Czyli tam w narożniku niejako bloku 

 Tak, tak, w narożniku. Jeszcze pamiętam jak przywiźli transport z Francji Żydów, 

pierwszy transport z Francji 

 Czy to było w 42 roku 

 42 rok początek kwietnia to mówili że jest tysiąc stu. Przyprowadzili ich z tej rampy tutaj 

tych torów kolejowych tu do obozu, każdy miał dwie walizki, plecaki, elegancko ubrani to 

była wiosna prawda więc palta piękne na sobie itd. I o godzinie czwartej, piątej żeśmy szli 

po kolację tego samego dnia, oni już byli rozebrani, ostrzyżeni, włosy na kolano, byli 

ubrani w ruskie drelichy bo przed tem tu byli jeńcy ruscy prawda 12 tysięcy i w te drelichy 

ubrali tych Żydów. 

 W mundury 

 W te mundury wojskowe, drelichy spodnie, nie wiem co mieli na nogach bo siedzieli 

chyba na czternastce to był blok jeszcze nie wykończony bo zimą go wykańczali bez okien 

i bez drzwi oni nie mieli czapek, jak myśmy szli do kuchni to oni stali w tych drzwiach 

takie boroki prawda już niejededn już chyba poznać nie mógł, to wszystko zostało zabrane 

i prawda odzież te wszystkie walizki, te wszystkie plecaki a oni stali prawda już 

zniewoleni i na drugi dzień 

 Przepraszam bardzo 

 

Koniec tape 1 

 Tape 2 

 

 Proszę to jeszcze powiedzieć właśnie, gdzie ten transport żydowski Żydów z Francji został 

wyładowany 
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 Więc ten to było początek kwietnia został wyładowany tu prawda przy jak tory kolejowe 

są ta rampa przy monopolu tak zwanym i potem już szli prawda do obozu pieszo oni, 

jakieś tam esesmany po boku szli, prowadzili ich do obozu i za krótko przyprowadzili ich 

do tak się nazywa efektenkamer czy coś tam prawda poprzebierali a tam ich strzygli tam 

ich golili, rozbierali do naga, wszystkie rzeczy zostawiały nie wolno było nic wziąć i ubrali 

ich a już bo ja już ich obserwowałem z okna 11 bloku szczytowego okna jak oni szli to 

było rano to była gdzieś godzina 9 więc miałem świetne pole widzenia z tego okna, z tego 

szczytowe okna na jedenastce 

 Widział pan ten pociąg który tam stanął na tej bocznicy 

 I wywalali Żydów 

  --- 

 To były wagony towarowe, to były wagony towarowe i z tych wagonów towarowych ich 

prawda pow to się mówi wyrzucali bo tam był sznel sznel tylko słyszałem jakieś takie 

prawda odgłosy  sznel i przyprowadzili tu, potem tam ich przebrali 

 To byli wyłącznie mężczyźni 

 Sami mężczyźni, młodzież była, kilka młodych ludzi było 

 Czy dzieci jakieś tam były? 

 Nie, nie, to byli tam młodzi tak spotkaliśmy po drodze to chłopak gdzieś jakieś 18  do 20 

lat mógł mieć prawda. I nadali ich na tą czternastkę jeśli nie mylę czy piętnastkę bo to w 

tej chwili tak mi te bloki uciekły, i w tym surowym bloku nie obtynkowanym, bez okien 

bez drzwi, i bez czapek byli nie mieli czapek na głowach. No otóż siedziałem w bunkrze 

 Wie pan co się z tym Żydami jeszcze dalej stało? 

 Na drugi dzień albo na trzeci dzień ich odprowadzili na Brzezinkę z tego tysiąc prawda na 

Brzezinkę bo Brzezinka już była jak to się mówi w tangu, zaczęła sobie przyjmować ludzi 

bo Rosjanie budowali wiadomo jeńcy wojenni jesienią w 41 roku budowali tą Brzezinkę. 

A  a wiosną zaczęły te transporty już odchodzić a ten właśnie pierwszy transport myśmy 

nazywali paryski bo to z Paryża mówi że z Paryża są to poszedł na Brzezinkę 
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 Czy jakieś inne transporty też pan mógł zauważyć 

 Proszę pana już nie bo to był początek kwietnia a 6 maja nas wywieźli do Mauthausen tak 

że nie widziałem takich prawda następnych, tylko ten jeden który zapamiętałem dokładnie. 

No i poza tym z obozu też wywozili różnych prawda tam do na wywozili, prowadzili do do 

na Brzezinkę żeby tam zagospodarować tą Brzezinkę 

 Czy pan wtedy słyszał przepraszam jeszcze o komorach gazowych o zabijaniu ludzi gazem 

w Brzezince? 

 Nie. Ja tego w czasie no bo w czasie, proszę pana ta historia się zaczęła w 42 roku gdzieś 

sierpień wrzesień to gazowanie to ja wiem z relacji już nie sam już nie 

 Czy pan jak był w obozie 

 To nie 

 To nie słyszał pan o żadnej informacji 

 Nie słyszałem o gazowaniu, słyszałem o gazowaniu ruskich w bunkrach na bloku 11, w tej 

celi gdzie właśnie Kolbe zginął, tam ich zagazowali jedenas, to był 41 rok chyba grudzień 

albo listopad, robili próbne gazowanie, opowiadali więźniowie prawda którzy, którzy już 

tu byli z ty, tych jeńców rosyjskuch zagazowali Niemcy gazem. Robili podobno jak się 

nazywa doświadczenia z cyklonem B. Tak teraz 

 Miał pan okazję bycia tam pod ziemią w bloku 11? 

 Byłem bo siedziałem w bunkrze, jak mówiłem byłem głodny jak wilk, jechał chłopak z 

platformą z ziemniakami surowymi skoczyłem tak z tyłu i złapałem ten a esman jechał tam 

blokfirer jechał zbrodniarz jechał na rowerze i kome kome zaprowadził mnie na bramę tam 

do biura, tam spisali protokół że ja ukradłem ziemniaki że nie pracuję że się wałęsam, że 

arbajtzajz, no i ja zadowolony przyszedłem przyszedłem na 11 blok, już byłem na tym 11 

bloku bo już parę dni żeśmy chodzili do pracy a ja z tej pracy właśnie uciekłem 

 Czyli po prostu na ulicy obozowej 

 Tak tak i złapał mnie pod kuchnią tak i te ziemniaki zabrałem, spisali protokół, oczywiście 

uciekł z roboty z arbajtzajtu z tych czary czary mary i za dwa tygodnie pisarz wieczorem 
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woła mnie, numer 23400 do bunkra. Idę, idziemy na dół. Więc w tych bunkrach siedziało 

nas pierwsza noc pięciu w jednym bunkrze 

 W jednej celi tak 

 W jednej celi. W drugą noc siedziało nas siedmiu bo oni sadzali tyle ile tych skazańcow 

było a trzecią noc było nas dziewięciu. Jeden do rana bo to od szóstej do szóstej wieczora, 

od szóstej prawda od 18 do 6 zmarł. Zadeptali go więźniowie, upadł i prawda tam. Ja się 

wcisłem tak w te drzwi. Tam nie było krat w tych drzwiach, dlaczego w tych drzwiach nie 

było krat, pod koniec marca wsadzili podobno mówią po  

 Przepraszam pana bardzo 

 Po dziesięciu do bunkra, ale ja już nie siedziałem swoją karę odbyłem trzy noce 

 Czy to była taka cela zwykła czy z okienkiem, czy to była cela ciemnicza 

 Ciemnicza to co do dziesiej tam jest, ta jedna jest cała 

 Pamięta pan która to jest cela 

 Pierwsza, w pierwszej siedziałem i drugiej 

 To znaczy ale 

 Od tej strony bo ich jest cztery tak czy trzy, cztery 

 Zaraz, zaraz zaraz, ale pan mówi o tej do stania 

 Do stania, przecież to jest bunkier 

 Jeszcze raz pow, ilu się tam więźniów zmieściło 

 Pięciu, siedmiu i dziewięciu ostatnim razem noc 

 Zanczy na wszystkich czterech tych bunkrach? 

 Tak, po dziewięciu było nas 

 Po dziewięciuw jednej celi? 

 Po dziewięciu w jednej celi, tych krat które są obecnie w drzwiach się utrzymały to nie 

było. Gdzieś w połowie marca udusiło się 27 więźniów z braku tlenu bo tam jest taki 

wietrzyk malutki w ścianie, tej kraty nie było, te drzwi były zamknięte, tego okienka w 

ścianie też tam nie było co wychodzi wychodzi na podwórze, po wypadku kiedy się 
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udusiło prawda tych 27 bośmy widzieli jak ich wynosili prawda to była niedziela rano 

pamiętam, na drugi, trzeci dzień zamontowali kraty do tych małych do tych psich drzwi, 

my nazywaliśmy to psi drzwi to niskie takie miały te klapy. I od tej pory są te kraty i oni 

jak było dużo mniej nie zamykali ten bunkier klapą tych drzwi drzewiennych tylko samą 

kratę. I to okienko z boku było otwarte, widocznie doszli do tego że jednak trochę mało 

tego powietrza nie. Tak wydusić wszystkich 

 Jak długo pan spędził? 

 Trzy noce 

 Trzy noce tak? 

 36 godzin, znaczy 3 razy 3 to ile jest 30, po 10, po 12 godzin, 36 godzin. No jak wyszliśmy 

to pół-trupy, wyszliśmy, poszliśmy do celi tam do sztuby no tam te sztubowego nie było to 

tak żeśmy się wałęsali trochę tam gdzieś pod kaloryferem bo to były kaloryfery się usiadło 

i się troszeczkę podrzemało, ale inni szli od razu do pracy do swojego komanda. To były 

bunkry stojące i prawda po po 12 godzinach musiał iść do swojego komanda do roboty tak 

że chyba się gdzieś tam 

 Kto tam was zamykał w tym 

 Kapo bunkierkapo był, nazywał się mówili że Jakub mu było imię 

 Czy pan miał okazję obserwować go co on robił, jak się zachowywał? 

 No więc oni prawda jak to wyglądało, więc jak nas wsadzali siedmiu to jakoś żeśmy 

weszli do tego bunkra, wcisnęliśmy się, ale jak już dziewiątego to nogami wepchnął jak 

kota jak psa, wdusił tak w nas tego dziewiątego prawda więźnia. 

 Nie wiem, uważa pan go za osobę przyjacielską czy 

 Jego? 

 Tak. 

 Chmm 

 Bo rozumiem że jak pan wspomniał on uczestniczył pomagał Paliczowi podczas egzekucji 

prawda podtrzymując 
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 To był zbrodniarz numer dwa po Palitzschu ten bunkierkapo w tym czasie gdy ja byłem z 

zielonym trójkątem 

 Ten Jakub tak? 

 Tak, Jakub, myśmy go nazywali Jakub, a jak on się nazywał nie wiem 

 To był żyd czy to był? 

 Niemiec 

 Niemiec, tak? 

 Niemiec tak. Tak że on, on prawda tam wciskał do bunkra nogami tam na siłę i mówi 

cicho tu być rue ma być do rana i odchodził, zatrzasnął kraty. esesman nie przychodził do 

tej, do tej operacji zamykania do bunkru tylko on sam był panem.  No mało go było widać 

te bunkry miał pod sobą tam, nosił jedzenie, otwierał zamykał, to było wszystko jego jego 

robota pana Jakuba.  Tego miewaliśmy nie wiem czy to jego właściwe nazwisko imię, czy 

czort go znaju. ..... numer jeden 

 A czy poza tą karą pobytu w celi do stania czy doraźnym biciem czy były też na bloku 11 

wykonywane inne kary? 

 Nie 

 Regulaminowe 

 Nie, nie nie były  w tym czasie nie było takich, był słupek ale to blokowi se tak powiesili 

kogoś bo zabrał koledze chleb czy tak z siatki z głodu to go powiesili na słupku, ten słupek 

tam na 11 bloku jest 

 Na dziedzińcu tak? 

 Na dziedzińcu, ale oni go powiesili na korytarzu jak sztrawkompania po lewej stronie tam 

się wchodzi prawda do jedenastki z podwórza to nie po prawej stronie tylko po lewej tam 

ten słupek stał i tam go prawda 

 Na korytarzu? 

 Na korytarzu tak, tam go wieszali, 10 minut, piętnaście jak im się tam chciało za ręce, ręce 

do tyłu, sznurek a a nogami nie mógł dostać do posadzki 
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 !0, 15 minut? 

 Tak. 

 Na strychu również wieszano jakichś więźniów? 

 Nie pamiętam nie widziałem tego, na strychu to był magazyn rzeczy wszystkich 

rozstrzeliwanych i tych Żydów którzy zginęli, to wszystko wynosili na na ten magazyn na 

strych a potem co pewien czas przychodzili ci z magazynu i zabierali te rzeczy do 

magazynu właściwego, tak to właściwie przebiegało, to co jeszcze nie powiedziałem. 

 Czy była jakaś czy widział pan tam jakąś karę chłosty oficjalną czy czy 

 Widziałem ale w Guzen 

 Nie w Oświęcimiu tak? 

 Nie w Oświęcimiu, bo tam była inna sprawa w Guzem w Maat w tym w tym w Guzem 

numer 1 

 Czyli po prostu, po prostu ci więźniowie którzy byli pan opisywał bici regularnie, 

zwłaszcza ci z karnej kompanii owi Żydzi to byli bici na własną rękę przez kapów po 

prostu 

 To była, to byli gospodarze oni byli panowie życia i śmierci prawda kapo, sztubowy, 

blokowy prawda co zabijał tym sztylem od łopaty na w robocie prawda bo tak jak wracali 

z roboty podczas marszu czy powiedzmy tutaj na placu jak powiedziałem ten łopatą zabijał 

tych tych nieszczęśników to były takie indywiduum prawda a nie z góry przez 

komendanta, przez komendanta to ja miałem zatwierdzone trzy noce bunkra za kradzież 

ziemniaków. Ale dlaczego te ziemniaki ukradłem to nie napisali że byłem głodny jak wilk, 

tylko że ukradł ziemniaki no to przecież tego i wałęsał się po placu arbajtzanc on się 

wałęsa jak to karne a to przecież robota a co ty tu robisz nie no. A ja chciałem takiego 

ważniaka i ryzykowałem, czasem dobrze zaryzykowałem ale czasem mogło się dla mnie 

skończyć strasznie, czarno noo 

 A ci kapowie czy oni bili kijami gdzie popadnie, w głowę? 
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 Obojętnie, obojętnie, plecy prawda, tyłek, nogi ręka, głowa, twarz z przodu z tyłu jak 

popadło, on nie wybierał części ciała 

 Tylko to było na takiej zasadzie że spotkał kapo więźnia na korytarzu nie spodobało mu 

się coś 

 To mógł go uderzyć 

 Czy też taki więzień musiał nie wiem położyć się gdzieś na jakimś stołku na zydlu czy jak 

to wyglądało 

 Szedł kapo powiedzmy to trzeba było czy blokowy trzeba było stanąć czapkę zdjąć 

prawda, jechał esman rowerem przez przez plac to wszyscy, rowerem bo oni tu rowerami 

sobie przejażdżki robili nie chciało im się chodzić, to z daleka krzyczęli klaus machen 

klaus machen, wszyscy stawali, czapkę w rączkę i stawali a on przejeżdżał, a pan 

przejeżdżał, przejeżdżał pan blokfirer przejeżdżał oczywiście z tego. Jak stanął to musiał 

ktoś z więźeniów dopaść i musiał dolecieć i szybko rower żeby nie upadł rower, musiał 

żeby ten rower stał, nie wolno żeby ten rower się przewrócił na ziemię bo oj jej 

 To więzien musiał na to stać i podbiec? 

 Obojętnie kto tam był z bliska to już wiadomo było każdemu że jak tam blokfirer jechał to 

trzeba było rower od nich wziąć żeby się rower nie poniszczył, tak to było 

 A proszę powiedzieć jeszcze co pan jak się pan wtedy czuł co pan robił, czy pan miał 

wystarczająco już pożywienia czy miał pan jakiś kontakt z kolegami w obozie poza tym  

 Ja mogłem przeżyć, ja mogłem przeżyć 

 Tak? Jak to się działo w ogóle? 

 Jak to się działo w ten sposób jeśli ja byłem jakimś tam sprzątającym, jak powiedziałem 

przed chwilą myłem stopnie od góry do samych bunkrów, myłem okna, sprzątałem, 

chodziłem po jedzenie z kotłami i przynosiłem te kotły i znowu nosiliśmy puste to ten 

sztubowy wieczorem jak wydawano obiad to powiedzmy w miarę możliwości te pół 

miseczki tej zupy mi dolał. Zależy jak sytuacja bo tam parę ludzi zmarło prawda, stan był 

nas sto ale już dwóch zmarło, wynieśli do kostnicy to powiedzmy zostawało te dwie no to 
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wtenczas prawda ten sztubowy za tą robotę to wołał no tam powiedzmy sprzątający 

chodźcie to tak dwóch nas było dostaniesz tam prawda ile mógł, ile zostało w tym kotle już 

ta resztka prawda nie dawał z głównej tej tylko z dołu że tam jeszcze tego no. I to 

szczęście miałem że właśnie to mnie utrzymało przy jedzeniu przy życiu żeby nie pół 

prawda miseczki zupy.  

 A czy pana koledzy z którymi pan był na kwarantannie wyjściowej nie wiem jak to nazwać 

na tej sali bloku 11 czy wielu z nich zmarło czy jakie były tego przyczyny że oni zmarli? 

 Więc, więc ale to było, wyszło nas czterech z tego 11 bloku. Już po przejściu Mauthausen 

Guze-Mauthausen właściwie Mauthausen-Guze odwrotnie to zostało nas czterech, jeden 

jeszcze żyje w Przemyślu ma 84 lata ale już nie kontaktuje, jeden zmarł w ubiegłym roku 

w styczniu, 23 rocznik i jeden , 23 i ten zmarł też prawda w Poznaniu, ten w Tychach a ten 

w Poznaniu 5 lat temu. 

 To wtedy kiedy pan był w Oświęciumiu w bloku 11, czy wtedy pana koledzy umierali 

 Umierali 

 Nie wie pan ilu miesięcznie na przykład z tej setki osób zginęło, jakie były przyczyny ich 

śmierci? 

 Zaraz, więc to idziemy w drugą fazę tak, my jesteśmy w Mauthausen 

 Nie, jesteśmy w Oświęcimiu jeszcze na bloku 11 

 No to na 11 bloku przez te cztery miesiące 

 Tak, tak 

 Mmogło znać pięciu węźniów, bośmy do pracy nie chodzili i siedzieliśmy na tym bloku, 

oni siedzieli ja tam byłem tym sprzątającym więc w miarę możliwości tych warunków nie 

chodzenia do pracy to ci ludzie przeżyli prawda, tak że regularnie dostawali my to jedzenie 

i ten chleb który się należał ten na czterech i tak żeśmy te cztery miesiące tu przesiedzieli 

ja między innymi 

 Czyli na tym jedzeniu 

 Myśmy skorzystali 
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 Obozowym i przez to że pana koledzy nie pracowali to nie postępowało jakieś 

wyniszczenie prawda? 

 Nie, nie nie i oni specjalnie do nas się nie czepili prawda czy na placu apelowym czy coś 

jakiś taki był spokój bo widocznie wiedzieli od dołu że my do jakiegoś transportu jesteśmy 

przygotowani i stąd to była ta nasza to nasze szczęście żeśmy przeżyli ta setka, 102 nas 

przeżyło. 

 No dobrze to postarajmy się teraz wyjechać z Oświęcimia, proszę powiedzieć o swoich 

dalszych losach w innych obozach niemieckich 

 Dobrze. Zaczynamy. W 42 roku 5 maja w rannych godzinach przebrano nas w cywilne 

ubrania, zaprowadzili na stację kolejową tutaj w Oświęcimiu 102 więźniów sami Polacy i 

przy i przejść do dwóch wagonów towarowych, jechaliśmy cały dzień, całą noc, na drugi 

dzień o godzinie piątej po południu byliśmy na stacji kolejowej Mauthausen w Austrii, 

głównej Austrii 

 Czy to był duży transport? 

 Sto dwóch, tylko z Oświęcimia 

 To był nie wiem dołączony 

 Nie był, wagony były oddzielnie, dwa wagony dopinali nas do jakiś tam zbiorowych nie 

wiem jak to się wszystko nazywa i tam nas zawieźli do Mauthausen, tam nas wysadzili z 

wagonów, zaprowadzili do Mauthausen do obozu centralnego bo tak się nazywał, tam nas 

przebrano w pasiaki, byliśmy na bloku 16-tym do 9 maja to znaczy dwa dni, trzy dni i 9 

maja pamiętam zaprowadzili nas całą tę stu dwóch do Guzen. W Guzen to był 9 maja 

pamiętam dokładnie wpro, przemundurowali nas w pasiaki i wprowadzili nas do bloku 16 

to jest taka kwarantanna tam w Guzen 

 Przepraszam, jak przyjechał transport dostali, dostaliście państwo nowe pasiaki 

 Nie, nie, tam na miejscu stare nam dali jakie były prawda 

 W czym pan przyjechał? 

 W cywi, w swoim ubraniu 
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 W cywilnym ubraniu swoim? 

 Tak. To nas przebrali w Oświęcimiu 

 Dostał pan z depo, z depozytu swoje cywilne ubranie? 

 Z depozytu wszyscy dostali cywilne ubranie jakie mieli tak w cywilnym jechaliśmy, tam 

nas przebrali prawda, te rzeczy żeśmy odłożyli do worków a nas przebrali w te pasiaki, 

różne jakie tam mieli takie nam dawali. I w Guzen byłem byliśmy  byłem na 16 bloku to 

była sobota niedziela a w poniedziałek wzięli nas na tak zwaną odkrywkę kamieniołomu w 

Guzen 1 Stajnguzen to się nazywało, tam był wspaniały kapo Kucki pseudonim miał 

tygrys 

 Czy on miał coś wspólnego z tym kapą w Oświęcimiu w bloku 11 

 Nie, nie, nie to był inny, to był zupełnie inny człowiek 

 A pan wspomniał o takim samym nazwisku prawda? 

 A to był ten Kucki, Rudzki, Rudzki, Ruwski, Rudzki to był a ten się nazywał Kucki 

 To znaczy Rudzki był z Auschwitz tak? 

 Rudzki to był Auschwitz a Kucki to był w Guzen 

 Tak. 

 Tam nas tych 100 ludzi w poniedziałke zaprowadzili do roboty, wzięli na pracę przy 

odkrywce, odkopywaniu kamienia, w kamieniołomie. Straszna glina, straszne bagno, błoto 

i we wtorek pamiętam przyprowadzili 25-ciu Żydów. I dołączyli do nas do tej grupy. Oni 

mówili że są z Brna i Pragi Czeskiej, 25-ciu. Wtenczas się zaczęła tam sodoma i gomora, 

bo było takie bagno i z tego bagna trzeba było łopatami wybierać to błoto i ładować na 

wózki prawda, był tor kolejowy i wózki i ładowaliśmy to, o ten odkrywkę tego kamienia, 

takie bajoro było 3 na 4 metry, tam były dwie deski położone i trzeba było wejść na tą 

deskę i to błoto wybierać. Więc oni ci, co ten Kucki robił? Kazał tam dwóch Żydom wejść 

na te na te deski potem zepchnął ich do tego bagna, to było tak głęboko po pach, mówi 

wychodzisz z tego bagna czy nie wychodzisz, brał sztyl od łopaty lub od kilofa i tam ich 

zabijał, mordował ich w tym bagnie, codziennie, codziennie tam pięciu sześciu, tak że jak 
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ja odchodziłem 23 maja pamiętam w sobotę to został tylko jeden najsilniejszy fizycznie, 

wszystkich wymordował podczas tych 13, 12 dni, Kucki. 

 To był Polak czy to był? 

 Niemiec  

 Niemiec 

 Zielony winkiel miał i tygrysem go nazywaliśmy i tych Żydów wykończył wszystkich w 

tym bagienku oczywiście naszych też tak samo 

 Polaków? 

 Polaków. Tam może wtenczas zginęło  bo ja wiem  gdzieś jakieś 20-tu, 15-tu z tej grupy 

 Z pana grupy 

 Z mojej grupy która tam pracowała, mnie się udawało jakoś tak prawda nie wiem 

 Dlaczego on to robił może pan wie? 

 Bo to bo to był prawda 

 Tłumaczył czy? 

 Prawda zwyrodnialec to był bandyta, to był zbój numer jeden prawda, przychylał się 

Niemcom esesmanom jaki on to jest prawda ten, zabijał człowieka, przychodziło dwóch co 

ich wyciągało z tego bagienka odnosili pod taką szopę, bo tam była szopa taka z 

narzędziami, taka buda, wieczorem brali do płaszczyka albo do koca i nieśli do obozu. I 

tak tych żydów tak tych Żydów prawda wykończył prawda, to młodzi ludzie byli no 

najstarszy mógł mieć 30 lat pamiętam wtenczas. To inteligencja była żydowska bo to po 

rozmowie to po polsku po czesku żeśmy z nimi rozmawiali. Bo razem pracujemy on 

pracuje i ja no to skąd jest, jak się nazywasz czym jesteś, a to lekarzem a to jakimś tam 

aptekarzem, to jakimś krawcem wie pan jak to się tam z tego, no i wymordował tych ludzi, 

tych ludzi przez dwa tygodnie. Jeden został, po dwóch miesiącach widziałem go już 

konający na bloku apelowym, podczas apelu leżał na na ziemi i już widziałem konał, już 

go dobili inni blokowi prawda. nie wiem na którym bloku był czy na 17-tem, nie pamiętam 

już i ostatniego prawda tego człowieka dobili. 
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 Tego Żyda? 

 Tego Żyda, tego właśnie Żyda tak. 

 Czy on dobijał kapo Żydów i was zresztą też dlatego że nie wiem oni najwolniej 

pracowali, byli najsłabsi.  

 Nie, no on miał jakiś la, więc z jego wypowiedzi z jego wymowy faflukte jude itd. miał 

jakiś antagonizm, jakiś prawda rasizm czy coś w tym sensie do tych ludzi prawda, do do 

Żydów. I stąd tak ich nienawidził. Zresztą w obozie, w obozie,  w obozach w których ja 

byłem w Oświęcimiu, Mauthausen-Guzen to niena, nienawidzili strasznie esesmani w 

ogóle władza żydów i Cyganów, te dwie narodowści prawda, oni wściekłą nienawiścią do 

tych ludzi podchodzili i gdzie mogli to ich mordowali, gdzie mogli to ich zabijali, gdzie 

mogli to im robili krzywdę. To począwszy od blokowego powiedzmy od sztubowego i 

esesmani prawda włącznie, włącznie do najwyższej władzy. Faflukte Juden faflukte 

Cygojne itd. tośmy tylko słyszeli bo Cyganie też siedzieli z nami to tych z Niemiec już 

aresztowali przed przed, jeszcze zanim jeszcze przed 39 rokiem, no i to była prawda no tak 

powiedzieli w Oświęcimiu 14 dni no to jesteś stary, ty długo tu jesteś, pośmiewisko 

robiono z tych ludzi prawda, ich było mniej, nas było więcej prawie, jakby nas wytłukli to 

by w końcu nie mieli do tej roboty kogo prawda wię wiec te te jednostki tam  dwudziestu, 

trzydziestu czy ile to wykańczali, mordowali niszczyli w bestialski sposób. Jak to się mówi 

od ręki. 

 Pan pamięta inne jeszcze podobne przypadki pobytu w Gusen? 

 Pamiętam tak było to, acha jak uciekł jeden z więźniów i zrobili pokazówkę na tym na tym 

koźle na tym beke jako oni to nazywali, tym krześle co bili, więc tych którzy byli w jego 

grupie, tych co stali koło niego przy nim wzięli na plac apelowy wieczorem to było jeszcze 

był komendant Chmielewski o polskim nazwisku i tam prawda biczowali ich w beszczelny 

sposób, sam komendant prawda ich bił bykowcem 

 Komendant sam bił? 
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 Taak, Chmielewski tak w Gusen. Komendant bił bykowcem bił, było ich tam ze sześciu 

stali w kolejce prawda to był taki stołek jak tutej mniej więcej, położył, pasem przypiął i 

nogi były w takich zawiasach, tak że zamknięte były nogi stopy że nie mógł tymi nogami 

ruszyć. I przy przypasywali do tego do tego stołka i bili ich po 25 ile tam prawda niektórzy 

zresztą to tylko ich ściągali z tego już byli marwti bo po nerakch ich zaczęli tłuc po 

plecach tymi bykowcami i ludzie prawda już  dali nie mogli iść, zamordowali na takim 

beke to był 42 chyba sierpień. Widzieliśmy jak powiesili Rosjanina, przywieźli skądś 

jakiegoś Rosjanina, też apel był wieczorem na słupie od latarni, przywiesili taką szubienicę 

i powiesili go to 18 razy się obrócił jak powiesili zdjęli stołek spod nóg to 18 razy się 

obrócił tak jak .... tak kręcił się, a myśmy musieli wszyscy iść i patrzeć prawda na tego, za 

co, skąd, nie wiadomo powiesili tego człowieka. W każdym razie tyle co pamiętam, no cóż 

mogę jeszcze powiedzieć. A przecież dlatego że byłem kamieniarzem pracowałem w 

kamieniołomie ale pracowałem w hali obróbce kamieni to była robota jak to mówią pod 

dachem w obozie z tym majslem z tym dłutem, bo to już mój ojciec był kamieniarzem ja 

troszeczkę dziedziczyłem to i dlatego przeżyłem prawda makabrę ale wyszło nas tylko z 

tych 102 czterech więźniów z oświęcimskiego transportu w Mauthausen-Gusen numer 1. 

Tak, Baranowski, ten potem Dziluś Bator się nazywa i Galbarczyk i ja. A jeszcze jeden 

piąciu ten z Lublina ale on wyjechał do Australii 

 Co pan robił wtedy kiedy pan pracował w hali obróbki kamienia? 

 Obrabiałem różne kamienie po kolei, dali nam dwa miesiące czasu prawda i musiałem się 

trochę poduczyć, no jakieś krawężniki, takie gorsze roboty prawda, jakieś stopnie, jakieś 

krawężniki, jakieś, nawet takich krawężników robiliśmy, jakiś takie kwadratowe kostki 

prawda do budowy mostów. Ja tam byłem 3 lata prawie bez dwóch tygodni, 4 maja 

położył majsel i młotek na na ten a 5 maja przyszli Amerykanie. 

 To była ciężka praca 

 Nie była ciężka ale była pył był niesamowity bo to było 100 ludzi, 120 w takiej hali 

prowizorycznej, a to wszystko na sucho trzeba było obrabiać ten kamień granit, pył myśmy 
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jak młynarze bieli wszyscy na każdem zakątku na każdej belce było pełno pyłu tego 

granitowego, ludzi dużo zmarło na gruźlicę, na astmę płucną przez ten kamień no ja nie 

wiem jakoś się tam wykarlałem 

 Czy jakieś okulary ochronne na przykład? 

 Były, okulary były obowiązkowo, nie było okularów to dostał lanie jak bym nie miał 

okularów na oczach, bo były wypadki że kamień do oczy potem do, potem już tak 

troszeczkę tolerancyjnie było no to bardzo przestrzegali żeby okulary nosić na tym na 

oczach bo w innym wypadku zaraz było 5 desek albo jakiś kij na na te pupe za 

niewykonanie rozkazu jego ... 

 Ile godzin tam pan pracował dziennie 

 Ile godzin? 

 Tak 

 Od godziny jak  zimą to od godziny ósmej do 12 potem była przerwa godzinna i od 

godziny potem pierwszej do godziny piątej do zmroku zimą, a latem do zmroku to też od 7 

do 12, obiad przywozili i od pierwszej znowu do godziny ósmej do siódmej właściwie o 7 

żeśmy schodzili z roboty ii na tego na do obozu bo to było bliziusieńko obozu tak jak tu 

stąd do 11 bloku 

 A czy pan pracując tam wtedy w tej hali obróbki kamienia pracował pan wyłącznie z 

więźniami nie-Żydami czy też byli Żydzi 

 Nie było w ogóle Żydów 

 Nie, nie było 

 Polacy byli, trochę Rosjan, Hiszpanie byli, bo tam Hiszpanie byli, z Francji, Niemcy 

oczywiście, kilku Niemców było 

 To gdzie pracowali Żydzi przepraszam 

 Żydzi pracowali na odkrywce 

 W kamieniołomie tak? 
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 Ta, w  kamieniołomie, tam najgorsza robota była, bo tam wiadomo było że to jest tylu tą 

łopatą w tej glinie ten ten kamień odkopywać i tam najwięcej prawda ginęło tych 

nieboraków na odkrywce. No ja dostałem się dlatego, że tam w papierach miałem napisane 

prawda jakiś tam kamieniarz i stąd mnie wzięli do i moi koledzy też do tych do tych do 

obróbki kamieni i stąd się uchowałem a resztę no czterech jak powiedziałem, pięciu nas 

wyszło z tych 102 Mauthausen -Guzen, których znałem znam nie żyją oczywiście tylko 

jeden jeszcze żyje, starszy pan i kepe już teraz 

 A czy pan po wyzwoleniu miał gdzieś okazję wyjazdu pozostania na zachodzie czy tez od 

razu pan się zdecydował na powrót do Polski 

 Tak, zdecydowałem się bo się dobrałem z taką grupą wielkich właścicieli młynów, 

majątków to ciągnęło, ja już byłem 3 czerwca w domu na prywatę, nie czekaliśmy na 

żaden lager jak żeśmy lager zobaczyli tośmy uciekali. Sześciu nas było zorganizowaliśmy 

taką wycieczkę sobie prawda, mieliśmy konie, rowery i jechaliśmy do towarzyszy a potem 

 To byli Rosjanie  

 Tak, a towarzysze nas potem roztego, rozbroili roztargnęli jak to było nie będziemy mówić 

dalej. Do do Zwardonia przyszłem pieszo z Rzeliny przez Czechosłowację 

 W pana rodzinie nie wiem wszyscy członkowie rodziny przeżyli okupację czy wojnę? 

 Nie. Rozstrzeliwani byli, wujkowie byli rozstrzeliwani, kuzyn zginął w Niemczech 

podczas bombardowania tak że zotsawił, ojciec tak się ukrywał bo był powstańcem 

wielkopolskim był powstańcem wielkopolskim 20 roku, no jakoś w strzępach ale jakoś 

tam się pomału, pomału żeśmy się zeszli do kupy, tak że 3 czerwca byłem w domu w 45 

roku. Po dwutygodniowym takim prawda wycieczce niewiadomom przez Czechosłowację 

no i ten i potem trzeba było iść do pracy, poszłem do pracy w swoim zawodzie, trochę tu 

trochę tam, a potem się ożeniłem i masz teraz niewolę drugą, niech pan nie nagrywa tego. 

 Dobrze 

 Koniec tape 2 
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 Tape 3. 

 

 To co mówimy teraz? 

 Proszę opowiedzieć o więźniach Cyganach które miał pan możność obserwować w 

Oświęcimiu w Gusen 

 Więc w Guzen widziałem jak, pamiętam jak było dwóch Cyganów na bloku młodych 

chłopców, blokowy o nazwiskiem Lipiński Emil kazał ich utopić w beczce w 

wauszraumie. 

 Nie wie pan dlaczego? 

 Nie wiem, nie ma pojęcia, bo byli, bo byli szwarcecygojne 

 To był powód? 

 To był powód że oni byli Cyganami. Był taki w umywalni wauszram myśmy tam nazywali 

prawda kapo taki Niemiec bandyta i tam prawda miał taką dużą beczkę wysokości metra 

gdzieś średnica 60 centymetrów zawsze było pełno wody i jak kogoś chciał ukarać surowo 

to do tej beczki, to on był wykonawcą tych wyroków. I tych Żydów, tych Cyganów 

przepraszam zaprowadzili do tego uderzył go sztylem od łopaty w głowę ten do wody go 

włożył tak głową na dół bo to kawał chłopiska było tego kapa i tych dwóch Cyganów, to 

był rok 42 sierpień. 

 A blokowy? Lipiński 

 Lipiński Emil 

 Czy to był Polak wtedy czy? 

 Niemiec. 

 Niemiec. 

 Niemiec. To był kryminalista z zielonym trójkątem, stary recydywa siedział chyba już z 15 

lat w więzieniach i miał takie i mówił po polsku, ale był Niemcem ........ pan hrabia jakiś 

tam nie wiadomo z jakiego, z jakiego tego źródła 

 Czy innych Cyganów pan zauważył? 
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 Innych Cyganów to nie bo ich było bardzo mało to co na moim bloku na naszym bloku 

widziałem to mówię a tak to niespecjalnie 

 A w Oświęcimiu może pan widział jakiegoś Cygana więźnia? 

 Nie nie nie nie, był tutaj jeden pamiętam ale to nie był na jedenastce nie był w karnej 

kompanii, ale widziałem go tutej na bloku bo ja na dziewiątce siedziałem najpierw to był u 

nas taki taniec stosował te sztopowanie 

 Stepowanie 

 Tak stepowanie tak się nazywa tut tuuu to się jakoś utrzymywał tu przez ten co ja byłem 

grudzień , listopad do 6 stycznia tutej na dziewiątce byli 

 Pamięta pan jaki miał trójkąt? 

 Zielony 

 Ten Cygan 

 Kryminalista, kryminalny, oni właściwie to co ja widziałem w Guzen to też mieli wszyscy 

zielone winkle nie mieli czerwonyh a zielone winkle Cyganie. Tylko to po mowie prawda 

po po zewnętrznym wyglądzie wiedziało się Cygan, tak 

 Czy mógłby pan wspomnieć 

 Bombardowanie? 

 Skończmy już może Oświęcim, wspomniał pan że kiedy będąc na bloku 11 w Oświęcimiu 

słyszał pan czy też widział pan sceny w bloku 11 w podziemiach tego bloku w bunkrze iż 

dwaj więźniowie 

 Tak, tak 

 Może pan coś powiedzieć? 

 Tak, Więc to była prawda ja tego nie widziałem tylko slyszałem od kolegów którzy 

twierdzili że tu na 11 bloku prawda tam tydzień temu czy coś takiego była nastąpiło to co 

ja mówiłem przed chwilą ta rozprucie tego człowieczka nieboszczka koleżki 

 Proszę powiedzieć bo tego nie uchwyciliśmy w kamerze, proszę to powiedzieć jeszcze raz 

to do kamery. Było dwóch więźniów zamkniętych w bunkrze tak 
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 Na na na było dwóch więźniów narodowości polskiej zaamkniętych na głodową śmierć i 

po kilkunastu dniach, po pięciu po sześciu dniach ten jeden zmarł z głodu a ten jeden ten 

drugi jeszcze żył. Rozpruł mu łyżką podobno łyżkę miał ze sobą tutej prawda brzuch 

nadbrzusze i wyjadł z niego wątrobę i płuca. Za to go natychmiast zamordowali, 

bunkierkapo go zamordował, już nie poszedł na obóz tylko go zamordowali, tutej został na 

jedenastce. Mnie się ciągle zdaje że jestem na 11  bloku w .... takie wrażenie odnoszę. No 

więc więc tak to wyglądało z tym z tym człowiekiem który jeden drugiego brat brata, do 

tego jest zdolna śś, głód w obozie, bo ktoś powie że ja nie jadłem kolacji to to to on będzie 

jadł obiad prawda ale jeżeli prze miesiąc, dwa, trzy, pięć, rok, dwa, trzy cztery jestem 

głodny 

 To to jest głód 

 To doprowadza do tego, ja się najadłem ślimaków raz w lesie, żywych ślimaków tych 

takich skręconych, poszliśmy do lasu tam coś żeśmy robili nie pamiętam , ale akurat było 

po deszczu i one chodziły jak one się nazywają, dziewięć sztuk zjadłem, wyciągałem tylko 

z tych budek, to mi się tydzień żywica odbijała, ale zjadłem z tego z głodu nie z rozkoszy 

prawda. W 43 roku kiedy kiedy przewalałem się, przecież ja ważyłem w obozie jak 

wychodziłem chyba miałem 50 albo 48 kilo, grubas niesamowity byłem, tak 

 Czyli pan dobrze wyglądał 

 Bardzo dobrze wyglądałem 

 Proszę powiedzieć czy będąc w Gusen pamięta pan bombardowanie obozu 

 Tak 

 Czy ktoś zginął wśród więźniów 

 Nie. 

 A jak to się stało czy panowie mogliście chronić się wtedy w jakiś szczelinach 

przeciwlotniczych tak 

 Zaraz powiem. W 42 roku 27 lipca o godzinie wpół do dwunastej nadleciały eskadry 

amerykańskich bombowców, leciały tak prawda w odstępach 2, 3 minut po 20 po 18 
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leciały na miasto Linz to było 18 kilometrów 20 kilometrów od nas i bombardowali 

zakłady Herman Gering Verke ponieważ wiem jak się nazywały bo nas potem wzięli i tam 

do roboty do tych Herman Gering Verke do Linzu. Trwała ta cała prawda ta defilada dwie 

godziny czasu jak one przelatywały. Eskadra za eskadrą eskadra za eskadrą. Jaki był finał 

zestrzelili sześć bombowców w okolicy obozu i to tą blaszkę mam na pamiątkę, 27 lipca 

44 rok. Widać ją? 

 Proszę powiedzieć z czego ona jest wykonana? 

 Z aluminium 

 Z aluminium, to aluminium skąd pan wziął? 

 Z blachy które bo to wie pan jak się 

 Z zestrzelonego samolotu? 

 Jak się rozbije to blaszki lecą różne duże, większe prawda jak akurat wyszliśmy z pracy 

leżała taka blaszka to ją podniosłem i sobie tak wyskrobałem taki ten prawda takie ala 

serce ala coś takiego na pamiątkę to mówię zaniesę do domu i to mam, mam do dzisiej. 

 Czy ten samolot był? 

 Zestrzelony 

 Rozbity tak? 

 Roz w drobiazgi, wyskakiwało po sześciu ludzi tej obsługi z jednego samolotu 

 A czy wam więźniom można się było wtedy chronić? 

 Nie nie wolno było się było zbliżyć nie 

 Ale chronić w czasie bombardowania 

 Więc nas pierwszy raz po tym olbrzymim bombardowaniu trzymano na robotach, wszyscy 

przerwali robotę przyglądali się temu widowiskowi prawda i z jednego samolotu leciało na 

spadochronach dwóch pilotów, tak była obóz, droga i ogród i tak na skraju tego la, tego 

ogrodu lecie lecieli i jeden to szedł głębiej a ten co leciał na skraju tego lasu esman oddał 

do niego 5 strzałów z automatu w brzuch 

 Zanczy jak on jeszcze leciał 
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 Leciał, był już nad ziemią, 10 metrow nad ziemią, skończył się przynieśli go do rewiru do 

naszego obozowego szpitala, był Kanadyjczykiem miał 23 lata, jeszcze tyle powiedział, 

zmarł bo miał przestrzelone wnętrzności. A później jak Amerykanie przyszli to się pytali 

kto strzelał do pilotów prawda. Ten ten wszyscy strzelali. 

 I rozstrzelali Amerykanie 

 Na miejscu w głowę strzelił czy był winien czy nie winien jak widzieli że samoloty 

bombowce zestrzelone i widzieli że 6 razy 6 to 36 prawda, ale kilku złapali pilotów wzięli 

do Mauthausen i podobno też rozstrzelali w Mauthasuen tych lotników amerykańskich 

tego 27 a następne były później w marcu były 800 bombowców leciało, wtenczas myśmy 

naliczyli 520 bo byli tacy co liczyli, 27 lipca było 520 bombowców, a 20 marca w 45 roku 

to leciało też nad naszym 800 sztuk 

 Czy w trakcie tych przelotów jakieś samoloty nie wiem przez pomyłkę nie usiłowali 

bombardować obozu? 

 Oni nie bombardowali obozu bo to było 17 kilometrów od tego, bombardowali obóz numer 

dray to był  Linc numer dray bo to był raz dwa trzy obozy to tam zbombardowali bo to 

przy samej fabryce przy tych zakładach Herman Gering i zmobardowali ten jeden obóz 

dużo tam prawda, 25-20 marca w 44 roku został zbombardowany ten obóz i tam naginęło 

dużo więźniów naszych, przeważnie Polacy. 

 Może pan przyniósł tutej z sobą nie tylko ten serduszko aluminiowe  

 Tak, tak 

 Ale również kilka pamiątek które pan ocalił z obozu 

 Tak 

 Czy mógłby pan pokzać do kamery do kamery i wyjaśnić prosze powiedzieć kilka słów na 

ich temat 

 To jest list obozowy z 42 roku z bloku 11 

 Wysłany przez pana do 

 Wysłany przeze mnie do rodziny 
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 Proszę więcej 

 Proszę bardzo 

 To jest Stanisława, to jest pana matka 

 Moja mama bo ja zawsze na mamę bo no byłem synem matki 

 I co pan pisał w takich listach 

 No widzi pan niech pan przeczyta 

 Ale proszę powiedzieć tylko w kilku słowach 

 No to pisałem że jestem zdrowy, co bracia robią przyślijcie mi pieniądze, dziękuję wam za 

pieniądze ni i co tam siostry robią co brat robi bo miałem trzech braci i dwie siostry no i na 

ostatku podpisał się Leszek noi to było wszystko tu jest napisane 

 Po co panu były pieniądze w obozie? 

 Dostawaliśmy na wypiskę i dostawaliśmy za to papierosy, za 10 marek niemieckich bo 

tyle można było przysłać to dostałem 10 papierosów, a 20 papierosów w obozie to było 4 

bochenki chleba dla mnie ja nie paliłem, i to zapomniałem powiedzieć automatycznie 

przetrzy przedłużało moje życie prawda, chleb był strasznie drogi, tamtą stronę też, to jest 

napisane, to jest kwiecien  czterdzieści dwa, tak 

 Ma pan również tam taką broszkę i drugi list może pan pokazać również do kamery 

 To jest ostatni list z Mauthausen-Gusen 44 rok grudzień tu jest data, może 14 grudzień 

czterdzieści cztery to mam ostatni z obozu, bo już w styczniu nie pisaliśmy bo już byli 

towarzysze 

 A ta broszka którą pan czy ze sobą  

 Jeszcze coś? 

 Ta broszka którą ma pan tam obok 

 Ten to jest medalik, to jest matka przysłała do obozu i go przenosiłem 3 lata, tu w koszuli 

panowie nie uwierzycie tu sobie włożyłem między koszulę bo jak by złapali to by zabili 

człowieka za to bo to jest Matka Boska prawda i tu mi kolega wybił numer obozowy 
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15284 proszę bardzo jest tam, a na drugiej stronie też, Matkę Boską proszę bardzo, może 

na stojąco tak, cicho, cicho 

 Dobrze i poza tym ma pan również też taką 

 Numer 

 Numer i  

 To numer w Gusen nosiliśmy na ręku 

 W formie bransolety 

 Tak. Oryginalny drut z obozu ten i musieliśmy na takim drucie nosić, tylko to były 

blaszane ale myśmy dla ułatwienia kazał nam kolega prawda od uchwytu no od tego zrobił 

i prawda i to się nosiło to przyniosłem do domu, nie trzęsą się staremu ręce, nie mają 

prawa.  

 Już dobrze 

 Już, co jeszcze? A te fotografkę? 

 Acha i fotografię z Oświęcimia tak? 

 Tak 

 Może pan w tą stronę 

 Jaki ładny chłopak był com ja jeszcze był wtenczas  

 Proszę  

 Co 

 Proszę troszkę 

 W lewo 

 Wolniej, wolniej o tak bo tam się ... 

 Dobrze 

 Wszystko. To byłoby wszystko i te listy są, to jest, to jest 

 Piękne dzięki  

 A tu jest jeszcze że byłem królikiem w Oświęcimiu jeszcze wan nie opowiedziałem 

 A nie, nie powiedział pan tego 
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 Ja jestem niedobry człowiek 

 Znaczy pan 

 Królikiem doświadczalnym 

 Doświadczalnym 

 Pseudomedyczne doświadczenia na mnie przeprowadzono 

 Proszę opowiedzieć o tym 

 To było w marcu tak, przyszedł esesman na blok w białym fartuchu, przypuszczam że z 

izby chorych. Tak zawsze żeśmy stali w dwuszeregu na sali jak to przychodziła władza, 

popatrzał du und du komaje, idziemy na dół, poszliśmy na dół i zaprowadził nas na rewir, 

kazali nam się rozebrać do łóżka położyć na 28 bloku, bloku w Oświęcimiu, gezung, 

gezung, chory zdrów jesteś, zdrowy, chory jesteś, zdrowy tak, no dobrze 

 Niech pan zostawi może na razie 

 Przyszedł, przepraszam, przyszedł pod wieczór esesman już inny, też w białym fartuchu 

dał nam zastrzyki w lewą rękę, jakaś szpryca, nie wiem co to było białe, czerwone bo tam 

nie patrzył, tylko  tu bach, bach, bach. Wieczorem w nocy gorączka niesamowita, straszna 

gorączka, temperatura ręka się robi jak bania, leżeli my na tym. Dali nam jeść leżymy na 

 To był pan, pana kolega z tej grupy i ktoś jeszcze 

 Tak, tylko ja nas dwóch z tego co pamiętam 

 Wy dwaj 

 Ten już nie żyje co był ze mną zginął w Gusen. No i na drugi dzień prawda po południu 

przychodzi znowu jakiś pan doktór nie wiem który to był. Mengele na pewno nie, bo 

Mengele tymi sprawami się nie zajmował. Mówi nau uns it gut, łaps na blok. I na drugi 

dzień, na drugi, na trzeci dzień prawda nas wyrzucili na blok, ręka systematycznie prawda 

no przykładałem jakąś tam zimną wodę, jakiś ręcznik no jakoś się ratowałem prawda bo 

bolało mnie jak diabli no i tak się to skończyło ten moje pseudomedyczne doświadczenia 

 Ten lekarz usiłował wam robić zdjęcia na przykład  

 Nic, nic 
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 Ręki czy coś 

 Nic, nic, nic 

 Mierzyć, dokonać pomiaru obrzęku 

 Tylko mi chcieli zrobić zdjęcie jak miałem bo ja mam 6 palców u lewej stopy to 

widzieliście 

 I to zainteresowało 

 Takiego stwora widzieliście 

 Nie no wierzymy panu oczywiście 

 Nie wierzycie bo nie chcieliście widzieć takiego proszę 

 Chymm. I to zainteresowało esemanów tak? 

 W 45 roku staliśmy na taboretach i sparwdzaliśmy nogi stopy w niedzielę to było gdzieś 

tak marzec początek chyba, 45 rok powiadam, no i proszę panów idą, idą, te stopy 

sprawdzają, ten lekarz on w Oświęcimiu ten lekarz był, zapomniałem jak się nazywał. 

Przystanął mówi co to jest, ja nic nie mówię stoję, liczę eins zwei, drei, vier, funf mówi do 

sebra zapisz numer, to był marzec, dobrze że się wojna skończyła bo prawdopodobnie by 

mnie poprosili grzecznie i te nóżkę obcięli do formaliny dali bo oni tak robilio jak takich 

dziwaków mieli prawda to pakowali do formaliny całych 

 Czy pan wiedział o czymś takim o takich sytuacji o takich wypadkach w Gusen? 

 W Mauthausen 

 W Mauthausen 

 Takiego zrobili, to z opowiadania bo ja nie widziałem, takiego prawda jak to się nazywa ci 

mali ludzie jak się nazywają 

 Karły 

 Karła holenderskiego spreparowali całego i do formaliny włożyli 

 Pan tego nie widział? 

 Tego nie widziałem, bo słyszałem że tak jest, kolega który siedział w Mauthausen, siedział 

od początku od od 
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 Czy pan później odczuwał w Oświęcimiu będąc jakieś negatywne efekty tego 

doświadczenia tego wstrzyknięcia? 

 Wie pan długo tak 

 Bolała? 

 Bolała mnie od czasu do czasu miałem prawda jakieś takie zawroty głowy, zacząłem się 

tak, nie czułem się właściwie jak młody człowiek tylko miałem jakieś takie prawda 

 Ma pan jakieś podejrzenia co to mogło być 

 Trudno mi coś powiedzieć 

 Ktoś panu coś powiedział na ten temat 

 Nic, nic nie powiedział, no komisja nasza też owszem ja się zgłosiłem dali mi parę groszy 

za ten cały eskperyment przed dziesięciu laty za czasów pana Jaroszewicza no i na tym się 

skończyło. No i na razie jak panowie widzicie jestem jak jestem, na rajstopy czasem 

zaglądam, chchch, ale to niech pan niech pan nie gra bo 

 Dobrze 

 koniec tape 3 

 Koniec wywiadu z panem Grześkowiakiem 
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