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 • Dobra. Proszę pana na początek poproszę, żeby pan powiedział do 
kamery jak się pan nazywa, kiedy się pan urodził i gdzie. 

 • Nazywam się Jerzy Bielecki. Urodziłem się 28 marca 1921 roku w 
Sławoszowie. To jest rejon Krakowa. 

 • Może pan w paru słowach o swojej rodzinie powiedzieć? 

 • Mój ojciec w tym czasie pracował tam właśnie w Sławoszowie jako 
sekretarz zarządu gminnego. No mama prawda razem z nim. Poza tym jeżeli chodzi o 
stan rodzinny ja jestem najstarszym z rodu. Mam, miałem brata bo już nie mam, rok 
młodszego Leszka, drugiego brata Krzysztofa, który też nie żyje i najmłodszego brata 
Karola, który mieszka w tej chwili w Warszawie. 

 • Potem mieszkał pan, przeprowadził się pan? 

 • Tak. W czasie trwania mojej szkoły, edukacji w szkole powszechnej, 
tak się ona nazywała wówczas zamieszkiwałem jeszcze w miejscowości Książ Wielki, 
gdzie właśnie ukończyłem tą szkołę pods powszechną, a po ukończeniu szkoły 
przeszedłem do Miechowa do gimnazjum imieniem Tadeusza Kościuszki. A po 
dwóch latach gimnazjum z uwagi na przeniesienie rodziców przeszedłem do Krakowa 
gdzie już chodziłem do jednego z najsławniejszych gimnazjum krakowskim 
mianowicie I Gimnazjum imieniem Bartłomieja Nowodworskiego, tam w Krakowie. 
Tam właśnie skończyłem trzecią i czwartą klasę doszedłszy do tak zwanej małej 
matury. No wybuchła wojna i w czasie ferii przeniosłem się, tzn. na ferie wyjechałem 
z Krakowa do miejscowości Michałowice, to jest 10 kilometrów od Krakowa, gdzie 
mój właśnie tato w tym czasie urzędował tam w zarządzie gminnym jako ten 
sekretarz. 

 • Proszę pana czy w szkole Nowodworskiego miał pan jakiś kolegów 
Żydów na przykład? 

 • Tak. U mnie w mojej klasie było trzech Żydów. Syn profesora, Simko 
się nazywał, no i nie pamiętam nazwisk w tej chwili prawda jeszcze dwóch innych 
kolegów, którzy byli razem tam z nami. Może zainteresuje pana powiedzmy nasz 
koleżeński stosunek do tych. Proszę pana byliśmy przyjaciółmi, szczególnie z jednym 
z nich bardzo fajny chłopak Preiss się nazywał Preiss przez dwa s. No wiele żeśmy 
dyskutowali, chodzili sobie na Planty, nawiasem mówiąc tam dziewczynki czasem 
podrywaliśmy na Plantach, to tak humorystycznie powiem. Także prawda było ich 
trzech. A w innych klasach też byli oczywiście byli Żydzi. 

 • Jak się stosunki układały między Polakami i Żydami 

 • ee 

 • w liceum? 
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 • Jak się, w liceum układały się bardzo dobrze. Nigdy nie było żadnych 
problemów. Nie słyszałem też, żeby gdziekolwiek miały miejsce jakieś powiedzmy 
nieporozumienia między właśnie tymi uczniami bo to Żyd, a to, a to prawda nie Żyd. 
To nie było tego problemu.  

 • A wcześniej w szkole? 

 • Wcześniej w szkole nie, nie miałem, to znaczy w powszechnej szkole 
nie miałem żadnego, żadnego Żyda za kolegę. 

 • Co pan kiedy, kiedy kończył pan liceum, co pan wiedział o Żydach 
wtedy kiedy wybuchała wojna? 

 • No co wiedziałem o Żydach. W tych miejscowościach na przykład w 
Miechowie było sporo Żydów, którzy tam zamieszkiwali i prowadzili handel, tam 
jakieś sklepy itd., zajmowali się handlem. I nawet w sąsiedztwie, tam gdzie 
mieszkałem w Miechowie, miałem za sąsiada na drugim piętrze, ja mieszkałem na 
parterze, który był rabinem żydowskim. I co mnie tam pozostało z tamtych lat. Otóż 
miał bardzo ładną córeczkę Ewkę, Ewkę, Ewa. No i ta Ewa prawda podobała mi się 
nawiasem mówiąc, ale wykorzystała to czy jej tato bo pewnego razu, ja byłem dobry z 
fizyki i matematyki, ponieważ Ewa wymagała jakiejś pomocy, była młodsza ode mnie 
zresztą, no więc dawałem jej lekcje z matematyki. No muszę przyznać się, że nie 
jednego całusa tam skradłem w tym czasie, Ewka bardzo mi się podobała. Bo to była 
bardzo solidna, inteligentna rodzina prawda żydowska, no ojciec był rabinem 
miejscowym. 

 • I pamięta pan kiedy wybuchła wojna? 

 • Oczywiście. Byłem wtedy w Michałowicach na wakacjach i już do 
szkoły nie pojechałem do Krakowa dalej się prawda uczyć, bo tak był, był taki system, 
że cztery lata to były, była, było gimnazjum, a później po czterech latach tak zwana 
mała matura i szło się na dwa lata do liceum. Już do tego liceum nie trafiłem bo 
wiadomo co stało się 1 prawda września. A przed tym jeszcze do szkoły dlatego 
żeśmy się nie wybrali, bo to chodziłem ja i chodził mój brat młodszy w tym czasie, 
dlatego żeśmy się nie wybrali do tej, do, do naszej gimnazjum do Krakowa, bo brat 
chodził do innego gimnazjum, bo już dano nam znać, że jest czas niepewny prawda, 
już była ta gorączka, już mobilizacja itd. I wiedzieliśmy, że szkoła nasza nie będzie 
czynna bo nas powiadomiono nas, przez radio zresztą mówiono o tym i pierwszego, 
pierwszego września skoro świt obudził mnie szum nisko przelatujących samolotów. 
No i wybiegliśmy prawda z braćmi z domu co się dzieje, no i zobaczyłem właśnie po 
drugim  czy trzecim takim przelocie te właśnie hitlerowskie krzyże na, na, na, na, na 
skrzydłach samolotów. No i to już było wiadomo, że wojna bo przecież nie było żadną 
tajemnicą, że wojna grozi nam prawda i myśmy o tym wszyscy wiedzieli. 

 • I co dalej we wrześniu się działo z panem? 

 • No co się działo we wrześniu. No prawda kiedy już na nasza, nasza 
armia przestała walczyć, kiedy prawda wycofała się za granicę, ja tam miałem 
przyjaciół w tych Michałowicach, nie mieszkałem tam bo my to w ciągu roku 
mieszkaliśmy w Krakowie z mamą, ale jeździliśmy na te wakacje jak powiadam, 

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. 



miałem tam takich przyjaciół. Jeden Staszek Stachura, który pracował u ojca mojego 
w gminie jako taki jakiś młodszy urzędnik. Edziu Bubka jeden syn jednego z 
rolników, z którymi bardzo się przyjaźniłem i już w samych początkach prawda tej 
trwającej przecież okupacji, ale już po tych działaniach wojennych myśmy zawsze 
myśleli, żeby coś powalczyć. Już słyszeliśmy, że gdzieś tam prawda coś organizują się 
jakieś grupy. No i tak schodziliśmy się wieczorami przeważnie u mnie w gminie tam 
w moim mieszkaniu, które było tam w budynku gminnym i tam prawda, albo gdzieś 
na zewnątrz prawda nad rzeczką czy gdzieś tam prawda na polu, gdzieś na granicy 
siedząc rozmawialiśmy o takim problemie, że my musimy dostać się gdzieś do 
wojska. Ale tego wojska już u nas nie było. Muszę jeszcze wspomnieć, że już w 
sierpniu zanim wybuchła wojna myśmy próbowali dostać się z kolegami z tymi 
dwoma jeszcze prawda posz, pojechaliśmy na do Krakowa. Tam trafiliśmy do 
jednostki w której chcieliśmy się zaciągnąć. Oczywiście wybili nam to z głowy, że jak 
chłopcy będzie trzeba, czekajcie że jak trzeba będzie to was weźmiemy. No poz w ten 
sposób nas się pozbyto. Ale myśmy chcieli jednak powalczyć trochę. Zresztą 
wychowanie w tym czasie, w tamtych latach powiedzmy w tamtym czasie, w tamtym 
okresie wychowanie młodzieży było dość patriotyczne. Moje gimnazjum było też 
prawda o takich tradycjach patriotycznych prawda wychowujących dobrą młodzież. 
No i, i zaczęło się od tego, że wieczorami gawędziliśmy sobie o potrzebie dostania się 
do jakiejś, do jakiejś powiedzmy, do jak do jakiejś partyzantki. Bo wiedzieliśmy, że 
prawda ta partyzantka gdzieś tam już słyszeliśmy w drugim, trzecim, czwartym 
miesiącu, że gdzieś coś już się dzieje. No niestety nie mogliśmy nigdzie trafić prawda 
na taki ślad takiej grupującej się prawda czy tworzącej się grupy bojowej, która w 
przyszłości miałaby przeciwstawić się Niemcom czy walczyć z nimi. Ale już doszły 
nas słuchy na jesieni 40 roku czy 39 roku przepraszam na jesieni doszły nas słuchy, że 
część duża część wojska wy, wyemigrowała, wycofała się na teren Rumunii i Węgier, 
i że na Węgrzech podobno grupuje się, tworzy się jakiś polski legion, tak to nazywano 
popularnie. I myśmy zamarzyli sobie, żeby do tego polskiego regionu się, legionu się 
wybrać tam i na te Węgry prawda i tam się zaciągnąć. I zaczęło się od kwietnia. 
Wieczorem, kiedy to w tajemnicy przed rodzicami, a o tej historii wiedział tylko mój 
najmłodszy brat w tej, w tym czasie ośmio, dziewięcioletni, nawet ci średni bracia nie 
wiedzieli co się święci, no i wiedział Staszek Stachura i Edziu prawda, najmłodszy z 
nas 16-letni chłopak, że któregoś dnia pewnego wieczoru kwietniowego w 
umówionym miejscu, po przygotowaniu sobie prawda plecaków, jakiś koców na 
drogę zrolowanych po wojskowemu na tych plecakach, no trochę jedzenia jakieś 
trochę prawda ręczniki, jakieś nawet coś do golenia bo już wtedy zaczy zaczynałem 
się golić. Przygotowałem ten plecak i właśnie pewnego takiego kwietniowego 
wieczoru pożegnałem się z mamą, w myślach oczywiście, najmłodszego swojego 
braciszka, który zresztą odprowadził mnie na miejsce spotkania wyściskałem na do 
widzenia cmok, cmok no zawsze zresztą prawda to znaczy cały czas upewniając, że 
kiedyś przecież wrócę, że już do wolnej Polski na pewno, żeby się nie płakał, on 
zaczął płakać prawda, że Jurek co z tobą będzie może ty nie wrócisz. A myśmy się 
bardzo lubili z tym moim najmłodszym braciszkiem. On jedynie wiedział, że coś się 
szykuje. No i spotkaliśmy się za wsią tam w Michałowicach na takim po pagórku 
zarośniętym brzozami prawda. Kiedy we dwóch czekaliśmy, Staszek już przyszedł 
prawda i ja byłem. Edziu jeszcze prawda miał nadejść. Czekaliśmy, obserwowaliśmy 
tą wieś prawda, słuchaliśmy szczekania psów i to były moje ostatnie wspomnienia. 
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Kiedy Edek doszedł ruszyliśmy na południowo-wschód. Kraków zostawał z prawej 
strony i tak całą noc szliśmy prawda, aż do doszliśmy do pewnej miejscowości w 
której jak się okazało znajduje się stacja kolejowa. I postanowiliśmy tam wsiąść do 
tego pociągu i wsiedliśmy chcąc dojechać prawda jak najdalej w kierunku, wzięliśmy 
sobie tymczasowo tylko do Bochni bilet, bo pociąg szedł tylko do Bochni. I w czasie 
jazdy tak rozmawialiśmy sobie prawda i w czasie jazdy zagadnął nas siedzący obok 
taki starszy, drzemiący tak trochę bo to było ...................... tak zwano, drzemiący 
sobie jakiś gospodarz ze wsi prawda i może coś słyszał na temat naszych rozmów bo 
tak w pewnym momencie mówi - to co panowie jedziecie do Bochni, ja nie radzę tam 
jechać, radzę nie, nie je nie jedźcie tam, dlatego że tam na stacji jest dość 
niebezpiecznie, tam podobno gestapo łapie takich podróżników jak wy jesteście. I tak 
popatrzył na te nasze plecaki prawda, które żeśmy mieli tam gdzieś ustawione na, na 
półce. No rozszyfrował nas prawdopodobnie i poradził nam, żebyśmy wysiedli przed 
tą Bochnią. I rzeczywiście wysiedliśmy na takiej małej stacyjce, taki mały lasek był 
po prawej stronie, tym laskiem prosto już omijając z lewej strony Wiśnicz, Nowy 
Wiśnicz bo widzieliśmy tablicę prawda na drodze, tablicę wskazujące prawda że w 
kierunku Wiśnicza prawda tam ileś tam 5 czy 8 kilometrów. Ominęliśmy Wiśnicz i 
dostaliśmy się już było to pod wieczór, dostaliśmy się do jakiejś wioski kiedy już 
zupełnie zaczęło się ściemniać. I spotkaliśmy młodego chłopaka, którego 
zagadnęliśmy czy nie dałoby się gdzieś przenocować. Oczywiście zorganizował nam 
ten nocleg bo tam trzeba było, zresztą w tym czasie już meldować się u sołtysa, ale 
obeszło się bez tego meldunku, przenocował nas prawda gdzieś u siebie w jakiejś 
stodole i zaczęliśmy sobie gatkę z tym młodym chłopakiem. I no i od razu zorientował 
się, że coś z nami nie tak, że nie idziemy gdzieś tam prawda jak żeśmy opowiadali 
sobie pod Nowy Sącz. To było niedaleko Nowego Sącza, że idziemy tam na pogrzeb 
ciotki do Sącza, bo tak  żeśmy sobie prawda tam ustalili jakby nas jakiś gestapowiec, 
jakiś żandarm, żandarm spotkał, policjant to było to tłumaczenie. No więc po tej 
rozmowie z tym młodym człowiekiem też w naszym wieku, okazało się, że on też 
chodzi do gimnazjum w Nowym Sączu i mniej więcej w naszym wieku był. I, i 
zdradziliśmy mu, że idziemy na te Węgry. Oczywiście doszedł jeszcze jeden kolega. 
Ten chłopak młody, którego spotkaliśmy nazywał się Józiu Waśko. A doszedł jeszcze 
do nas Ignaś Respekta z tej właśnie miejscowości. To już była miejscowość Dąbrówka 
parę kilometrów od Nowego Sącza. I jak teraz którędy. Więc okazało się, że najlepiej 
będzie iść gdzieś w okolicy Muszyny. Tylko że nie mamy przewodnika. Józiu 
skombinował nam tego przewodnika takiego z którym mieliśmy wyruszyć gdzieś 
około 10 już maja. No zanim doszło do tego wyruszenia na granicę z tej wsi stało się 
najgorsze. Mianowicie 7 maja w przeddzień Staszka imienin wyszedłem do wsi 
prawda bo mieszkaliśmy tak za wsią na pagórku w takiej chatce daleko trochę od wsi, 
tak z pół kilometra może dalej. Poszedłem po papierosy dla Staszka i po jakieś wino 
no bo chcieliśmy w domu z Edkiem prawda i z Józkiem, i z Ignasiem chcieliśmy mu 
zrobić taki mały prezent. Złożyliśmy zresztą na to, na to wino i poszedł po to wino. 
Kiedy wracałem już z powrotem do tego domu u którego to gospodarza wynajęliśmy 
sobie taki pokoik, zresztą on od nas nie wziął ani grosza i też chyba zorientował się o 
co tutaj chodzi. Koło takich krzaków nagle wyskoczyło kilku ludzi halt Hnde hoch, no 
więc po niemiecku prawda. No osłupiałem, stanąłem, rzeczywiście jeden chwycił 
mnie za rękę i tak prawda na tle jaśniejszego nieboskłonu zauważyłem czapki te 
hitlerowskie prawda charakterystyczne. I tak właśnie wpadłem w ręce gestapo, i kiedy 

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. 



udaliśmy się do mieszkania tego Zająca, tak się nazywał ten gospodarz odnajmujący 
nam ten pokoik. Już Staszek i Edziu stali pod ścianą z rękami tak założonymi na szyi, 
pewno mieli do góry, ale to już może za długo trwało, no prawda twarzami do, do, do, 
do ściany. No mnie tam prawda wprowadzili, pospisywali  nam później krótko 
personalia, łańcuszkami skuli nas, skuli mnie łańcuchem ręce do tyłu, no i za koniec 
łańcuszka wziął któryś z tych gestapowców, było ich tam czterech zdaje się i potem 
jakiś oficer jeszcze doszedł prawda no i doszedł zameldowano mu i wzięto nas na dół 
gdzieś do wsi, za wsią tam ustawione były jakieś jakaś ciężarówka i wsiedliśmy do tej 
ciężarówki. W tej ciężarówce okazało się już siedział Edziu i nie Edziu tylko Ignaś i 
Józek Waśko. No i zawieźli nas tą ciężarówką do, oczywiście wsiedli za nami dwóch 
czy trzech tych gestapowców, po ruszyliśmy przed siebie i za kilka jakiś kwadrans, 20 
minut byliśmy na terenie Nowego Sącza. Wjechaliśmy do miasta, po poznałem po 
tych tam światłach świecących na ulicach i podjechaliśmy pod jakiś duży budynek. 
Okazało się, że za bramą prawda kiedy wóz już wjechał, wyładowali nas jesteśmy 
wewnątrz obmurowanego nowosądeckiego więzienia. No tam może w skrócie będę 
mówił, żeby to nie było zbyt szerokie, tam dostałem się do celi, każdy osobno z nas 
był skierowany do celi bo może z tego względu żebyśmy nie mogli porozumiewać się 
prawda gestapowcy to o tym zadecydowali. I tam zostałem prawda skierowany do 
jednej z cel i po dwóch, trzech, trzech dniach wezwano mnie na przesłuchanie na 
gestapo tam na .................... Jak przesłuchanie wyglądało nie będę mówił. W każdym 
bądź razie tam dostałem mocne lanie prawda pejczem po plecach i tak kazali mi zdjąć 
marynarkę jak tam prawda się udałem do tego gestapo na to przesłuchanie z więzienia. 
Przy okazji pobili mnie jakimś pejczem, bo przecięli mi w paru miejscach koszulę 
prawda na plecach. Uderzył mnie jeden pis pistoletem prawda w głowę, także prawie 
że straciłem przytomność, oblali mnie potem wodą bo widocznie długo nie mogłem 
przyjść do siebie, no i napisano jakiś tam protokół. Krótko prawda bez żadnych pytań. 
Zarzucano nam, że idziemy na Węgry. I pytanie było wpierw przede wszystkim takie 
do mnie i później jak się okazało do kolegi - kto wysłał was na Węgry. No więc kiedy 
o żadnych Węgrzech nie mogliśmy mówić bo baliśmy się, że w razie gdyby 
udowodniono nam prawda mogło to grozić jakimś konsekwencjami chyba aż do 
rozstrzelania włącznie. No i zresztą myśmy o tym wiedzieli, w tym więzieniu 
powiedziano nam chłopaki nie przyznawać się ......................... szukaliście roboty. 
Myśmy tu mówię szukaliśmy roboty. No ale prawda podpisałem w końcu ten protokół 
i skończyło się na przesłuchaniach. Po jakiś dwóch tygodniach pobytu w Nowym 
Sączu w tym więzieniu pewnego poranka wywołano nas około 40, między innymi 
wszystkich nas cała, cała prawda piątka i załadowano na samochód. Samochodem 
wywieziono nas do Tarnowa gdzie znowuż w więzieniu prawda dostaliśmy się do 
więzienia i tam umieszczono już nas w jednej celi dwóch. Prawda także ja siedziałem 
ze Staszkiem, inni poszli do innej celi. I tam siedzieliśmy od dnia przybycia do tego 
więzienia aż do dnia 13 czerwca popołudnia, gdzie zaczął się w więzieniu olbrzymi 
ruch. No więc wyczytywanie nazwisk, trzaskanie drzwiami itd. Okazało się, że 
zgrupowano nas na podwórzu siedmiuset, jak później się dowiedziałem, ponad 
siedmiuset, siedmiuset dwudziestu ośmiu młodych więźniów, przeważnie młodych. 
Najstarszy był tam taki dziadek Kowalski jak my go nazywali później już gdzie 
indziej kiedyśmy wyjechali prawda z Tarnowa i kiedy nas już tam zgrupowano 
ruszyliśmy w olbrzymiej kolumnie, pilnowanej przez żandarmów gęsto 
obstawiających prawda ten cały orszak, ruszyliśmy w głąb miasta. I okazało się 
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podprowadzili nas pod duży budynek gdzie ponoć, a późnej okazało się że tak, 
znajdowała się żydowska łaźnia, pewna żydowska łaźnia. Do tej łaźni nas tam do 
wnętrza prawda wprowadzono i na betonie kazano nam się rozlokować. Tam 
spędziliśmy noc i po raz pierwszy dopiero od dnia aresztowania prawda od 7 maja do 
prawda dnia tego 13 czerwca już, pierwszy raz miałem możność wymyć się porządnie, 
a nawet wykąpać prawda. Były tam baseny, były tam natryski, jakieś wanny. Rano 
skoro świt, spędziliśmy tam noc, oczywiście nikt nie spał, bo przecież spania nam 
zresztą nie brakowało. Cały czas dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy sobie szeptem bo 
nie wolno było głośno, głośno mówić. Rozmawialiśmy sobie na temat gdzie to 
jedziemy, gdzie nas wywiozą, bo nas wywiozą na pewno tośmy wiedzieli. I skoro świt 
prawda wyprowadzono nas, nas z tej łaźni, odliczono znowuż setkami to robiło to 
gestapo po sprawdzeniu prawda znów w asyście żandarmów ruszyliśmy przez miasto 
na stację kolejową, zapakowano nas do wagonów osobowych. Było tam dla nas 
przeznaczonych pięć wagonów, ale proszę sobie wyobrazić siedmiuset przeszło 
więźniów do pięciu wagonów do jest po 150 mniej więcej do jednego prawda. Więc 
byliśmy stłoczeni jak śledzie w tych przedziałach prawda. Siedzieliśmy nie tylko na 
ławkach, ale siedzieli nam chłopaki na kolanach i nawet gdzieś między tam prawda 
środku, bo to były wagony nieduże takie nie jak dziś pulmany prawda obszerne, 
wygodne, tylko tam nas po 15, po 12 siedziało w każdym tym, znajdowało się w 
każdym wagonie. Szyby oczywiście z zewnątrz zabielone, zabielone wapnem może 
żebyśmy nie wiedzieli gdzie się znajdujemy. Zapowiedziano nam oczywiście po 
prowadzeniu nas, że nie wolno się w ogóle ruszać z miejsca. Naprzeciwko drzwi 
otwarto, każdy wagon, każdy przedział był otwarty, naprzeciwko każdego przedziału 
stał żandarm z karabinem czy z automatem. No zresztą też przypominający po 
niemiecku, a nawet byli tacy po polsku trochę rozmawiali, że każdy ruch, każde jakieś 
prawda podejrzany ruch spowoduje, że zostaniemy ostrzelani. No nie mówię o tym 
jak gestapo nas tam jeszcze prawda żegnało na tym dworcu, jak ile kopniaków 
zebraliśmy, ile prawda uderzeń po twarzy. Bo to było już nam znane z przesłuchań. 
Jechaliśmy parę godzin, minęliśmy Kraków, jechaliśmy, wjechaliśmy na gdzieś do 
miejscowości Trzebina. Tam po raz pierwszy pozwolono nam wyjść do ubikacji 
prawda tam z każdego przedziału po kolei wyprowadzono tych, którzy musieli wyjść. 
I po jakimś półgodzinnym postoju w tej Trzebini pociąg ruszył w kierunku na 
południe. Minął Chrzanów i znaleźliśmy się prawda po mniej więcej niecałej godzinie 
jazdy, znaleźliśmy się w miejscowości Auschwitz kreska Oświęcim. No Oświęcim był 
mi znany wtedy tylko z geografii natomiast miasto to mi nic nie mówiło. Po krótkim 
postoju pociąg powolutku ruszył na bocznice gdzieś tak ...................... stare torowisko, 
poznawało się to po piszczących prawda kołach tam toczących się po tym, po tym 
torowisku. I po jakiś dwóch, trzech kilometrach pociąg stanął zatrzymując się przed 
dużymi, olbrzymimi budynkami. Okazało się, że te budynki były magazynami byłego 
monopolu tytoniowego, który tam właśnie miał te magazyny w nie w pobliżu 
Oświęcimia. I prowadziła tam bocznica kolejowa, którą nas tam dowieziono. Kiedy 
prawda otwarto wagony i krzyknięto los absteigen to znaczy wysiadać, zaczął się 
prawda ruch. No więc wysiada, wysiada pierwszy wagon, drugi wagon w końcu 
przyszła kolej na mój wagon. Jak zeskoczyłem, oczywiście przewróciłem się, miałem 
zdrętwiałe nogi przez ten bezruch cały prawda jadąc tam te parę godzin do tego 
Oświęcimia. Tam już ustawiali prawda już nie gestapowcy, ale w innych mundurach 
okazało się z tymi znaczkami na kołnierzu ss więc esesmani. Prawda już nas tam 
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ustawiają, przeliczają i po przeliczeniu całej tej 150, która wysiadła z tego wagonu 
krzyk padła komenda links um czy rechts um przepraszam i immer schief ins Lager 
Reit taki był to znaczy biegiem do obozu prawda Reit to znaczy jazda. Padliśmy i tak 
rzędami musieliśmy prawda biec pomiędzy szpalerem esesmanów. Tych esesmanów 
było ustawionych ponad stu w dwurzędzie prawda i w środku my środkiem myśmy 
musieli biegnąć. No oczywiście zadaniem z tych każdego przynajmniej co trzeciego, 
co czwartego było zadaniem tych esesman było uderzenie przynajmniej pałą, którą 
trzymał w ręku bo każdy miał kij, każdy miał prawda jakiś pejcz, jakiś bat tam prawda 
w ręku, podstawiali nam nogi no stłukli nas po drodze przez te kilkadziesiąt jak było 
ze 40 metrów do tego wejścia. I prawda jak wpadłem za taką bramę znajdującą się w 
ogrodzeniu z drutów kolczastych, dopiero wtedy zauważyłem, że na, na narożniku, na 
narożnikach tego odrodzenia znajdują się wieżyczki, drewniane wieżyczki prawda w 
których znajduje się po dwóch wachmanów i karabin maszynowy na, na prawda 
stojaku. Przyjęcie to było na tyle gorące, że opowiadać trzeba by było długo, żeby to 
przedstawić. W każdym razie to było lanie takie jakie nam stworzyli ci esesmani, 
kiedy biegliśmy tym szpalerem i prawda jak wpadłem na to, na to, na to podwórze, już 
prawda ustawiano tam tych już wyładowanych prawda ustawiano nas w 
dziesięciorzędzie, znów potem na następny wagon i jeszcze następny, aż znaleźliśmy 
się prawda całą grupą tych tą 700 osobową. Zauważyłem tam też taką szczególną 
rzecz na boku stali jacyś marynarze. Było ich jak się okazało 30. Co to byli za 
marynarze. To byli, jak się okazało później, więźniowie w pasiakach 
przypominających właśnie takie mundury marynarskie. I to jest takie 
charakterystyczne moje odczucie już w pierwszym prawda tym momencie kiedy 
wpadłem za to ogrodzenie i ci marynarze na razie sobie tam stali na boku. Potem 
prawda zaczęli kręcić się między nami i wyrównując te szeregi biją nas, kopią prawda 
i tak dalej, niektórzy mają kije w rękach.  I kiedy prawda już ustawili nas tam w tym 
dziesięciorzędzie wyszedł na stół jeden z jakiś podoficerów prawda ss i mając listę w 
ręku zaczął wyczytywać nazwiska. Trwało to dość długo, pewno z godzinę. Po 
wyczytaniu tych nazwisk postaliśmy sobie tak jeszcze może z drugą godzinę następną 
i w pewnym momencie podjechał samochód i z samochodu wysiadają jacyś 
oficerowie. Oficerowie prawda, wyżsi oficerowie wchodzą za to ogrodzenie tam tą 
bramką za to odrutowane ogrodzenie i podchodzą tak prawda w naszym kierunku, 
przyglądają się tak nam, uśmiechają się, coś rozmawiają, palą papierosy i jeden z tych 
oficerów wszedł na stolik prawda ustawiony tam przed frontem naszej tej grupy. 
Stanął tak okrakiem prawda tak się podparł rękami prawda w ten sposób mniej więcej 
i zaczął takie przemówienie do nas. Ihre Hunde to znaczy wy psy przyjechaliście do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego tu pracować będziecie dla dobra III rzeszy. No 
jeszcze tam parę jaki ś innych uwag prawda i mówi do nas normalny więzień nie 
może tu żyć dłużej niż trzy miesiące, jeśli są może złodziej i kombinator może 
przeżyje dłużej, a jeśli są tutaj wśród was księża i Żydzi daję im sześć tygodni. I na 
tym prawda przerwał, za chwilę mówi tak wyjście stąd jest tylko jedno i pokazał 
durch Schornstein przez komin. Nie wiedziałem co to jest przez komin, później się 
dopiero dowiedziałem, a jeśli, a jeśli się to komuś nie podoba wyciągnął rękę w 
kierunku wieżyczki strażniczej może od razu iść na druty i tak zeskoczył. No później 
zaczęło się piekło. Padła komenda links um i kiedy skręciliśmy w lewo prawda im 
Lauf i marsz. Ta cała olbrzymia gromada tych 700 prawda ustawionych więźniów w 
szeregach ruszyła biegiem dookoła placu, który znajdował się przed dużym 

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. 



budynkiem, w którym jak się później okazało mieliśmy mieszkać. No prawda kurz 
olbrzymi na tym placu, żwir, tłum, tłum  schneller, schneller, biją nas prawda, kopią, 
tłuką i coraz szybciej coraz. I kiedy tak bieg biegaliśmy z 15 minut padła komenda 
hinlegen to znaczy padnij, potem aufstein biegiem  marsz i tego i w kółko hinlegen, 
potem ....................... czołgaj się i tak dalej. No były to był makabryczne ćwiczenia. 
No te ćwiczenia tak nam dały szkołę, że mieliśmy porozcinane wargi, bo prawda w 
tym tłumie jak kazali nam padnąć hinlegen no to prawda padało się na buty 
biegnącego przed przede mną prawda więźnia. I po ręce po, po, po, po, porysowane 
tym ostrym żwirem prawda. Ja miałem rozcięte kolana, podarte spodnie, gdzieś tutaj 
nawet upadłem na twarz czy kopnął mnie ktoś prawda tutaj zacząłem krwawić prawda 
na skroni. No obraz nędzy i rozpaczy. I tak prawda po jakiejś godzinie znowuż 
zaczynali nas i nie będę opowiadał szczegółów. Pierwszy dzień skończył się tymi 
ćwiczeniami. Późno w nocy, kiedy było już zupełnie ciemno, kiedy zezwolono nam 
wejść do budynku oczywiście bez żadnej wody, bez żadnego wyżywienia. Z takich 
zmaltretowanych prawda, zbitych, zgonionych przy tym ćwi prawda karnym sporcie, 
tak to myśmy nazywali później, wpędzono nas do tego budynku i do skierowano nas 
do trzech dość, dość takich sporych sal, ale za małych, żeby na 250 mniej więcej 
których do której to sali wszedłem, żeby było dość miejsca. No i siadać prawda padła 
komenda przez jednego z tych marynarzy z opaską kapo, kapo który tam był później 
naszym blokowym jak się okazało. Miał chyba numer 9. No nie dali nam nic prawda 
do picia. Makabrycznie gorąco, szyby zam okna zamknięte nie wolno otwierać. I nie 
wiemy co dalej z nami będzie prawda nadchodzi noc, tam niektórzy proszą tego 
właśnie blokowego, który prawda potem przyszedł i mówi no los hinlegen, bo myśmy 
siedzieli cały czas, położyć się no jak myśmy tam się położyli to sobie można 
wyobrazić. Jeden na drugim, jeden obok drugiego prawda no trudno było tam. Ale 
jakoś przetrwaliśmy i na siedząco i na leżąco do rana. Rano gwizdek aufstehen 
wstawać prawda, wypędzono nas na pole i zaczął się tak zwany apel, apel, apel, który 
miał na celu stwierdzić czy wszyscy są w komplecie, czy wszyscy obecni. No nie będę 
opisywał jak to wyglądało w każdym razie apel  ten odebrał jakiś końcowy meldunek 
odebrał oficer wyższej rangi. Okazało się, później poznaliśmy jego nazwisko, nazywał 
Rudolf Hess, to był komendant obozu, który prawda zasłynął później jako ten szef 
największej mordowni świata. 

 • Kiedy dostał pan numer? 

 • Numer dostałem dopiero na drugi, względnie na trzeci dzień. Już nie 
.......................... że nie ma sportu prawda ja dopiero pierwszą kawę wtedy tego 
następnego dnia i po raz pierwszy od dnia wyjechania, wyruszenia z Tarnowa 
wypiłem kubek prawda tak zwanej kawy. No kiedy dostałem numer. Po jakiś trzech 
dniach, a zawsze ten dzień wypełniony był tym sportem prawda, uczyli nas jeszcze 
śpiewać i ............................... holai holala itd. To taka pieśń awangardowa 
oświęcimska, no jeszcze jakiś innych niemieckich piosenek. No kończyło się to ten 
śpiew właściwie to, to kończył się tym, że wielu z nich z naszych kolegów dostawało 
prawda po buzi, bili, kopali bo każdy musiał śpiewać, śpiewać a przecież większość 
nie znała w ogóle niemieckiego, ja ze szkoły tylko znałem niemiecki no to jeszcze się 
coś tam nauczyłem. Natomiast inni ruszali ustami, ale z tego nie było żadnego śpiewu. 
I to było powodem, że ci właśnie tak zwani ci marynarze, póż, okazało późniejsi 
kapowie mieli okazję do wyżywania, wyżywania się na nas. I czwartego bodajże dnia 
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już obeszło się rano bez tego sportu ustawiono nas w rzędach kto miał stoliki, jacyś 
tam prawda esesmani się prawda pokazali po tym apelu porannym i więźniowie, 
którzy nasi koledzy, którzy tam umieli dobrze pisać czy prawda zgłosili się, znali 
język niemiecki oni zaczęli nam robić nam ewidencję. To znaczy staliśmy w ogonku, 
jak ja przyszedłem no Name znaczy nazwisko prawda, Vorname imię, gebor urodzony 
i tak prawda podnotowano nas skąd pochodzi i tak dalej, no i dali nam prawda 
szmatki, dwie szmatki z napisem na którym ja otrzymałem numer 243 na tej szmatce. 
Był wy jakoś pieczęcią prawda wy wypisany numer dwa, cztery, czy 243. To od tego 
dnia już nie nazywałem się Jerzy Bielecki, ale od tego czasu, od tego dnia nazywałem 
się już 243, hafling numer 243. I tak zaczęło się moje. 

 • Przepraszam. 

 

 

 • Proszę 

 • Dobra. No więc dostał pan numer 243. To ma pan jeden z 
najwcześniejszych numerów w ogóle. 

 • No tak, każdy, cały pierwszy transport tych 728 miało numery od 31 
włącznie do 758, razem 728. Pierwszy numer od 1 do 30 posiadali ci tak zwani 
marynarze czyli ci kapowie, kryminaliści przywiezieni z obozu z Satchenhausen, jak 
później dowiedzieliśmy się. I którzy mieli być później naszymi panami życia i śmierci 
na blokach, w pracy i w ogóle na każdym kroku. 

 • I co i potem była kwarantanna tak? 

 • Tak nazwano właśnie to nasze miejsce, ten blok, duży blok w którym 
mieszkaliśmy i ten plac ogrodzony prawda tym drutem kolczastym nazwano 
kwarantanną.  No dni na tej kwarantannie upływały nam w sposób makabryczny. Tam 
po prostu zacząłem wątpić, że jak tak dalej będzie to nie wiem czy, czy długo tak 
pociągniemy. No wymizerowani już byliśmy prawda, wystrzygli nas pewnego dnia 
wystrzygli nas na zero. Ponieważ była piękna pogoda bo czerwiec przecież 

 • Stop, stop przepraszam 

 • Tak, tak, tak zaraz i jak długo trwała ta kwarantanna? 

 • Kwarantanna trwała od 14 czerwca do pierwszych dni lipca. Nie 
pamiętam czy to był 4 czy 5 lipiec, kiedy przeniesiono nas stamtąd już do nowo 
utworzonego obozu, powstałego w dawnych, na terenie dawnych koszar wojskowych. 
Wydzielono nam tam prawda parę bloków, wyodrębniono, od osobno ogrodzono 
jeszcze nie całości tak jak to dzisiaj wygląda i przez spędzono nas w cudzysłowiu 
wszystkich prawda pewnego dnia już do tego nowopowstałego obozu. Tam okazało 
się już przebywał drugi tak zwany transport do Oświęcimia, który przyszedł z 
Wiśnicza. I to było ich ponad 300 bodajże i oni przygotowywali tam nam te 
pomieszczenia i tam już organizowali coś w kuchni, nie wiem gotowali nam tam coś 
do jedzenia prawda tą kawę, tą herbatę czy coś jakiś obiad. I dostarczali nam to do na 
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tą kwarantannę. Byliśmy pierwszym takim transportem, który właśnie miał tą długą 
dosyć tą kwarantannę. 

 • I do jakiej pracy później pan poszedł? 

 • No pracowałem wszędzie. Powiem tylko tak ogólnie, że pracowałem 
przy budowie dróg, pracowałem przy rozbiórce budynków przeznaczonych prawda 
tam do rozbiórki, znajdujących się na terenie przyszłego tego dużego obozu. 
Pracowałem przy odśnieżaniu w zimę, pracowałem przy zasypywaniu tak zwanej 
ujeżdżalni. Tam była tak zwana ujeżdżalnia w tych koszarach, tworząca zagłębienie 
prawda dosyć duże. Myśmy tam wozili ziemię prawda i tą ziemię rozplantowywali 
potem to jakiś walec później już w końcowej fazie walec prawda tą ziemię ugniatał i 
zasypaliśmy, zasypywaliśmy dość długo prawda przez jakieś dwa, trzy tygodnie może 
nawet dłużej tą to ten, ten, ten to tą wnękę tam. Tam był tak zwany maneż czyli ten 
prawda ten do ujeżdżania, do ujeżdżania koni zdaje się. 

 • To znaczy, że pracował pan w ciężkich warunkach. 

 • Pracowałem w różnych w bardzo ciężkich warunkach. Najcięższe było 
to, że było bardzo mało jedzenia, po prostu to co dostawaliśmy to dla mnie młodego 
chłopaka 19-letniego było stanowczo za mało. Przy tym pracowałem ciągle prawda w 
różnych warunkach. To znaczy jak gorąco to było za, za zbyt upalnie. Jak było piękne 
słońce, a pracowaliśmy bez czapek, nie mieliśmy żadnych czapek, gołe głowy. Te 
gołe głowy prawda słońce opalało bo dostawaliśmy porażeń.  

 • A kiedy czapki dopiero wprowadzono? 

 • Czapki nam dano dopiero w grudniu w czter, w grudniu pod koniec 
roku. I nie tylko czapki, ale i nałuszniki prawda, zresztą najpierw nałuszniki potem 
czapki, płaszcze jakie kiedy zima zaczęła się prawda na dobre. 

 • A to od razu wam dali pasiaki? 

 • Pasiaki otrzymaliśmy od razu po przyjściu, od razu po przyjściu tylko 
samą bieliznę jakąś taką więźniarską prawda prymitywną, koszulę jakieś kalesonki i z 
bluzę i z bluzy i spodnie. Na tym pasiaku prawda na lewej stronie musiałem sobie 
przydzielono mi łatkę przyszyć tutaj na piersi i z prawej strony na tutaj poniżej 
kieszeni na spodniach. 

 • Proszę pana czy w tych pierwszych miesiącach kiedy pracował pan w 
ciężkich komandach tych to były wypadki na przykład nie wiem śmierci z głodu albo 
z chorób? 

 • Długie opowiadanie. Powiem to raczej w migaw, w migawkach. Już 
tam na kwarantannie zaczęły padać pierwsze ofiary, już byli tacy, którzy trafili na tak 
zwany  prowizoryczny szpital znajdujący się w jakiejś izbie na, na pierwszym piętrze 
tego naszego bloku. Kiedy trafiliśmy tutaj prawda do nowego tego obozu ludzie 
zaczęli słabnąć fizycznie. To znaczy widziało się już ludzi, którzy ledwo powłóczyli 
nogami po już dwóch po, po dwóch miesiącach, trzech miesiącach już było mnóstwo 
takich, większość raczej, którzy byli osłabieni z głodu, którzy prawda byli 
poturbowani, poobijani, poranieni przez, przez kapów bo ci tłukli prawda w sytuacji, 
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gonili, bili prawda. No wszystko, przeważnie wszystko należało robić im laufschwitz 
to znaczy biegiem. Nie wiem czemu to miało służyć. Ale było jasne już po jakimś 
czasie, że chodziło o to, żeby nas prawda jak najszybciej wykańczać. I ludzie gdyby 
nie ten głód olbrzymi, ludzie może dłużej jeszcze mogliby jakoś egzystować prawda 
w tych warunkach. Natomiast już w tym po dwóch, trzech miesiącach widziało się 
takich, który upadł jak się przewrócił na przykład potknął i upadł na jezdni, na ulicy 
trzeba mu było pomóc żeby wstać bo nie miał siły, nie miał siły, żeby powstać, po 
prostu przykre to wrażenie robi, robiło w porównaniu niewłaściwe ale po prostu 
stwarzało to wrażenie zupełnie u upitego człowieka, pijanego prawda, który nie może 
powstać. Tak to wyglądało. No dwóch, dwóch, trzech litościwych kolegów jakiś 
współwięźniów podchodziło prawda przechodzących przypadkowo, podnosiło go i ten 
powłócząc nogami prawda szedł w kierunku swojego bloku. 

 • A jak panu się udało to przetrwać te ciężkie komanda? 

 • Więc te ciężkie komanda od razu powiem trwały u mnie dokładnie 13 
miesięcy do lipca 41 roku. Nigdy nie pracowałem pod dachem, chyba zupełnie 
sporadycznie i przypadkowo kiedy na przykład zładowywaliśmy cement i do jakiś 
magazynów prawda znosiliśmy, wtedy nie padało jeśli na dworze był deszcz, nie 
sypał śnieg jeśli prawda była zawieja, było nieco cieplej bo to było w pomieszczeniu 
osłoniętym i zamkniętym, a tak ciągle śnieg, wiatr prawda deszcz dla odmiany, 
szczególnie przykra nie przykra dla mnie to jest źle powiedziane, szczególnie, 
szczególnie makabryczna była jesień 40 roku bo jak powiadam byliśmy bez czapek, 
byliśmy tylko w naszych drelichach i ciągle jak prawda padał deszcz, ciągle było się 
mokrym, przez noc ubranie nie mo nie miało czasu wyschnąć i rano ubierało się je 
mokre, mokre, wilgotne co najmniej. Także te warunki początkowe były 
makabryczne. No i tam zaczęły padać pierwsze ofiary. Zabici, zatłuczeni, 
zamordowani prawda tylko przez traktowanie, przez pracę, przez głód. 

 • Paczki można było dostawać? 

 • O nie w tym czasie jeszcze nie. Pierwsze paczuszki, które 
otrzymaliśmy, otrzymaliśmy na Boże Narodzenie właśnie w 40 roku i te paczuszki jak 
dowiedzieliśmy się ofiarowała nam, ofiarowywał nam proboszcz Oświęcimia 
oczywiście przy pomocy jakiś tam czynników zewnętrznych czy społeczeństwa, czy 
czerwonego krzyża. Dostaliśmy takie malutkie 25 gramowe paczuszki. To były 
pierwsze paczki które myśmy otrzymali. Później zaczęły przychodzić, ale już znacznie 
później.  

 • A czy był pan skazany na racje żywnościowe, które pan dostawał czy 
jakoś się nauczył pan organizować jakoś 

 • W tym czasie byłem skazany tylko na to co, co dostawałem. Nic się nie 
udawało. Czasem sporadycznie i rzadko udało się zdobyć na przykład jak przyjeżdżał 
wóz do obozowej kuchni i wiózł jakąś rzepę, brukiew udało się przypadkowo ściągnąć 
prawda, a to było bardzo niebezpieczne i ryzykowne, za to było bicie, a nawet karna 
kompania tak zwana, która już wtedy powstała w 40 roku w którymś tam miesiącu, 
może sierpień, może, może wrzesień. Można się było dostać do karnej kompanii, 
można było iść do bunkra prawda, do tak zwanego sztejbunkra, który był na 11 bloku, 
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dawnym 13. Później obecnie, a to jest numer 11 początkowo był to numer 13. I, i 
grożono nam tymi karami. Robiono nam prawda, ci którzy wychodzili na zewnątrz 
poza to ogrodzenie tego powstającego jeszcze obozu, wychodzili codziennie i wracali 
z powrotem na apel po wykonanych prawda tam pracach na zewnątrz, ci byli 
przesłuchiwani i wyciągani z szeregu przy marszu prawda do obozu. No jak coś przy 
którymkolwiek znaleziono byle, byle o niedopałek nawet od papierosa, bo i to było 
bardzo cennym nabytkiem dla tych co palili, bo papierosów nie było wtedy żadnych, 
nie było żadnych możliwości osiągnięcia, a palacze wiadomo jacy byli też dodatkowo 
z tego powodu, ja nie paliłem i byłem tym szczęściarzem. 

 • A pan poza obozem też pracował? 

 • Poza obozem tak. Poza obozem tym ogrodzonym początkowo 
zacząłem pracować już za jakieś drugim bodajże czy trzecim miesiącu. Skierowano 
mnie tam na tak zwany holzhof. To był magazyn, a właściwie nie magazyn, ale raczej, 
na otwartym powietrzu to było i skład po prostu desek jakiegoś drzewa po 
rozebranych barakach, budynkach, myśmy to prawda przycinali na odpowiednią 
odległość nie w takie pryzmy układali, wyciągaliśmy gwoździe z tych desek prawda 
które tam tkwiły i cały ten materiał składowaliśmy na tym holzhofie. Tam prawda już 
byłem po raz pierwszy dłuższy czas bo tam ze dwa, trzy miesiące, a może nawet 
dłużej tak dłużej nawet niż trzy miesiące. Dotychczas codziennie byłem w innym 
komandzie. Nieraz w tym samym prawda bo nam kazano się ustawiać, ale nie zawsze 
udało mi się dostać do jakiegoś lepszej, do jakiejś lepszej jak mi się wydawało wtedy 
pracy. Także prawda poganiano nas wszędzie do różnych robót a taką jedną z moich z 
tych przed tym jeszcze zanim dostałem się na holzhof to było właśnie było, było 
rozbieranie baraków znajdujących się niedaleko tych koszar, baraków prawda 
drewnianych i myśmy to prawda rozmontowywali wszystko, i tam była praca 
troszeczkę lepsza, bo jak się człowiek tam do środka dostał to mógł przynajmniej 
nieco odpocząć, kiedy nie prze, nie było się pod, pod okiem pod nadzorem kapów. 

 • Kiedy pan pierwszy raz Żydów zobaczył w obozie? 

 • No pierwszy raz Żydów spotkałem już po przyjściu do obozu bo po 
jakimś czasie nie wiedziałem, że z nami są Żydzi. Słyszałem coś tam prawda, że to 
chyba Żyd i tak dalej. Ale po paru tygodniach stworzono tak zwaną karną kompanię. 
Do tej karnej kompanii skierowano, skierowano właśnie Żydów, którzy już byli w 
obozie wtedy i księży. No to była grupa myślę żydowska nie większa jak jakieś 
kilkanaście osób 12, 15. 

 • Widział ich pan? 

 • Może 20. No widziałem ich w tej karnej kompanii bo już prawda do 
tych numerów, które otrzymali, myśmy mieli trójkąty o których tu jeszcze nie 
wspominałem, trójkąty czerwone skierowane wierzchołkiem do łatki prawda tej z 
numerem. Natomiast oni oprócz tych numerów czerwonych mieli jeszcze w drugą 
stronę skierowane numery żółte, z żółtej materii wykonane co tworzyło tak zwaną jak 
to nazwać gwiazdę Dawida. I po tym poznawało się Żyda. I właśnie wtedy dopiero 
zacząłem się orientować, że są wśród nas Żydzi, no i oni przewędrowali wszyscy do 
tej karnej kompanii, tam można było ich zobaczyć w tym oddziale. Bardzo ciężko 

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. 



pracowali. Nawiasem mówiąc zaczęli swoją robotę od olbrzymiego, olbrzymiej 
wielkości walca, walec do ugniatania prawda terenu, który tym się charakteryzował, 
że miał z przodu i z tyłu dwa olbrzymie dyszle, i z przodu i z tyłu znajdowali się przy 
takich prawda przybitych tam poprzecznych drągach więźniowie, którzy ciągli ten 
walec prawda w jedną i drugą stronę ugniatając teren. Ale ugniatanie drogi, 
budowanej drogi, ulicy obozowej nie było jeszcze takie tragiczne. Natomiast jak 
zaczęli ugniatać zasypaną tą starą ujeżdżalnię walec tonął po prostu w tym przecież 
jeszcze nie uleżałej prawda ziemi. No i to było tragedią dla tych ludzi. Sam widziałem 
jak któryś z tych właśnie współwięźniów, tych więźniów tych członków karnej 
kompanii przewrócił się to kapo prawda nie pozwolił go wyciągnąć tylko la zaczął bić 
kijem prawda z jednej drugiej strony, tam ich dwóch wtedy się znalazło czy trzech 
tych kapów, ale był taki sławny kapo Krankemann się nazywał Kranekemann, który 
słynął właśnie z nieludzkiego traktowania więźniów. No więc ten Krankemann zaczął 
okładać wszystkich weiter los, wieter, weiter i oni wgnietli go, wgnietli to ciało 
prawda w tą ziemię. No jak przejechali tym walcem to tylko została miazga, którą 
później powybierano prawda z tego wgłębienia no i gdzieś tam odniesiono na bok już 
dosłownie w częściach. 

 • Był pan przy tym? 

 • Byłem przy tym. Byłem też przy takich 

 • Pracowaliście razem z karną kompanią tak? 

 • Nie ja nie pracowałem, ja pracowałem obok, obok pracowałem przy 
budowie jakiejś drogi wtedy prawda rozgarnialiśmy tam prawda te kamienie itd. A oni 
pracowali właśnie na tym, na tej walcując tą dawną zasypaną starą ujeżdżalnię. 

 • I księży też tak katowali jak 

 • Księży tak samo traktowali, z tym że księża byli mniej maltretowani 
przez tych kapów no bo widać było że mieli prawda te winkle............... 

 • A był pan świadkiem podobnych wypadków jeszcze? 

 • Więc jeżeli chodzi o ten walec to byłem takim świadkiem takiego 
wypadku gdzie więzień już nie mógł pracować, po prostu nie był w stanie. No udawał, 
że pcha ten walec, że ciągnie go lub pcha prawda, napierał na ten drążek, ale co trochę 
padał na kolana po drodze. No więc Krankemann wyciągnął go prawda na bok, 
odsunął go tak prawda po prostu wlokąc go odsunął go na bok, wziął szpadel czyli 
sztychówkę taką łopatę prawda od jednego z więźniów, którzy tam rozgarnywali to, 
podsypywali, no i drzewcem tego szpadla, drzewcem położył mu na szyi no i stanął 
nogami prawda no i tak nagniatał długo aż biedak przestał ruszać prawda nogami czy 
palcami. I tak go wykończył. Udusił go gniotąc mu zresztą krtań. 

 • To długo trwało? 

 • No to trwało ja wiem 3 minuty w sumie. ....................... wtenczas 
przestał się ruszać. 

 • Widział pan więcej wypadków kiedy tak zabito człowieka? 
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 • No. Byłem od samego początku do samego końca. Oglądałem 
przeróżne sceny i przytoczę jedną. Wykopujemy, wykopujemy fundamenty po 
rozebranych barakach czy budynkach jakiś. Fundamenty zrobione, zalane betonem z 
kamienia czy z jakiejś cegły, wykopujemy z ziemi. I dwóch takich więźniów zaczęło z 
sobą rozmowę. Po prostu na po prostu stanęli tak, trzymali te szpadle sobie w rękach 
prawda i zaczęli coś tam rozmawiać nie zauważywszy, że podszedł z tyłu do nich 
podchodzi kapo. Podszedł ten kapo prawda i tak słucha, słucha, słucha no i w końcu 
prawda wrzasnął tam coś na nich no i krzyknął na jednego los aus ........................ taki 
człowiek prawda. Wziął od niego ten szpadel, którym on kopał tą ziemię prawda i z 
rozmachem zaciął go tym ostrzem szpadla w szyję. No oczywiście ten tylko rozłożył 
ręce upadł na, na, na ziemię krew trysnęła, zaczął się jeszcze próbował się podnosić 
no ale już prawda nie miał siły, jeszcze kapo podszedł do niego kopnął go jeszcze 
prawda tak z boku w brzuch no i ten prawda drgając no długo tam drgał zanim 
uspokoił się zupełnie, zginął w ten sposób. 

 • A jak pan, jak panu się udało wydostać z tych ciężkich komand? 

 • Więc ostatnio pracowałem przy to był, to było lato 41 roku. Już nie 
pamiętam gdzieś w każdym razie zatrudniony byłe przy lekkiej robocie bo obok 
baraków w których znajdowały się stajnie końskie były tam krowy, były świnie co 
tam prawda chlew oni tam ci Niemcy to prawda hodowali, nie oni Niemcy tylko 
więźniowie, ale prawda no oczywiście to była cała gospodarka niemiecka. I 
więźniowie obsługiwali tam prawda w tych barakach te świnki, ale wywozili gnój 
czyli prawda z tych stajen na taką olbrzymią kupę. I najlepsza robota jaka mi się w 
tym czasie trafiła to było układanie, roz rozkładanie tego gnoju prawda, chodzenie po 
nim, ugniatanie go i powstawały z tego dość wysokie pryzmy. I jedna, dwie czy trzy 
tam było tych pryzm. I tam było o tyle dobrze, że jak przyszła właśnie zimna pora, bo 
to było z wczesną wiosną ja tam poszedłem, jak była zimniejsza pora to prawda w tym 
gnoju było dość ciepło. Po prostu on był ciepły. Można go było dotykać i prawda nie 
marzliśmy tak, tak bardzo. To była jedna z lepszych robót. I jeszcze oprócz tego 
udawało nam się wtedy prawda pracując przy tym gnoju, udawało nam się czasem 
zdobyć trochę ziemniaków, które którymi karmiono świnie, czy jakąś brukiew prawda 
posiekaną tam dla, dla bydła czy koni. No i tym prawda jak się coś bo więźniowie 
obsługujący te stajnię nosili to w takich pragach, to znaczy to było takie jakby korytko 
z takimi uchwytami z przodu i z tyłu, no i dwóch niosło prawda te, a myśmy 
podbiegali tam prawda no i tym oni się tylko oglądali, oni nam nie bronili za bardzo 
prawda brać tych ziemniaków bo wiedzieli, że my jesteśmy głodni, że my musimy coś 
zjeść. Oni mieli te ziemniaki parowane i mogli się najeść, ale my skąd. No więc oni 
nie bronili nam. Oglądali się tylko czy jakiś esesman nie patrzy. Jakby tylko któryś się 
zjawił to od razu krzyk prawda, uciekać co jest wypie i tak dalej prawda no to były te 
normalne słowa bo esesman jakby zauważył, że oni nie reagują na to ta kradzież tak 
zwaną na to organizowanie no to taki by dostał lanie dopiero. No i w ten sposób już 
mogłem coś zdobyć do jedzenia. I dotrwałem tam prawda na tym, na tym 
witrschafhofie to się nazywało witrschafthof taki ob jak gdyby podwórze gospodarze. 
Dotrwałem tam do lipca 41 roku. I kiedy po apelu wieczornym trafiłem na swój blok 
zauważyłem rozmawiającego blokowego z takim fajnym kapo numer 2, Otto Piżel się 
nazywał. To był arbeitdienst czyli więzień, który zajmuje się przydziałem prac dla 
poszczególnych więźniów, rozdzielaniem ich do tych dla tych różnych tworzących się 
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coraz to większej ilości komand bo nie wspomniałem, że ciągle do obozu 
przychodziły nowe transporty ze Śląska prawda gdzieś z głębi Polski. No 
przychodziło ich mnóstwo. I pod koniec już w tym roku było tam 15, 16 tysięcy ludzi 
prawda wewnątrz tego obozu. I rozmawia ten właśnie Otto z moim blokowym i po 
niemiecku, i słyszę przechodząc bo już znałem niemiecki z gimnazjum jeszcze jak 
wspominałem, przechodząc słyszę mówi Johan ich brauche zwei zwei gute 
Mechaniker potrzebuję dwóch dobrych mechaników. No więc jak to usłyszałem od 
razu przystanąłem zdjąłem czapkę Herr arbeitdienst bo to była władza dla mnie, to był 
więzień kryminalista niemiecki, ale było władzą dla mnie, zresztą był niegroźny o tym 
wiedzieliśmy wszyscy. Już zasłynął w tym czasie, że był bardzo łagodny wobec 
więźniów, nigdy nikogo nie uderzył no nie, nie zwymyślał, nie sponiewierał prawda. I 
to był jeden z dobrych kapów. Zresztą bardzo ich było niewielu, bardzo ich było na 
palcach jednej ręki można ich było policzyć z tej 30, a później przyszło jeszcze 100 i 
w sierpniu z Satchenhausen to przecież bandziorów nie z tej ziemi. No i jak 
usłyszałem tak mówi Herr arbeitdienst ja jestem dobrym mechanikiem. On tak 
popatrzył na mnie prawda 19 lat miałem, 20 rok mi szedł wtedy, może byłem za 
młody dla niego, ale tak popatrzył, popatrzył no ja gut ................. Ustawił mnie 
prawda na tym bleib man hier, zostań tutaj na boku i blokowy gwizdkiem prawda 
sztubowych, sztubowi przybiegli no i chłopaki dawać mi tu dobrych mechaników. No 
i prawda przyszło coś sześciu czy pięciu czy sześciu już nie pamiętam, no i widzę 
ludzie drżali już tacy dobrze wyglądający prawda, ale który już pracuje prawda w 
ślusarni pyta się ten. No więc dwóch, dwóch pracowało w ślusarni to ich odesłał, ale 
zostało jeszcze trzech i ja czwarty. No wer spricht Deutsch no więc weźmy jeden się 
zgłasza, że umie no ja też mówię ich spreche einfast Deutsch, ja, ja weiss ich schon, to 
znaczy ja już wiem że mówisz. No i zostaliśmy prawda tych wpierw odesłał tych tylko 
ci co mieli ja i ten drugi mówiący po niemiecku prawda został, zostaliśmy. On 
wyciągnął prawda notesik, pod podnotował numer zweihunder vierzig, numer tamtego 
no i powiedział jutro zgłosicie się do schreisztube, do szreibera i schreiber przydzieli 
was do roboty. I dostał prawdopodobnie jak później się zorientowałem i dowiedziałem 
dostał się do ślusarni ten, ten jeden z tych wybranych, a ja zostałem skierowany do 
fantastycznego komanda. Było to komando muhlebabis, młyn w Babicach. Babice to 
jest przedmieście Oświęcimia i ten młyn stoi niedaleko między stacją kolejową w 
Oświęcimiu a centrum prawda, na boku tak. Dostałem skierowanie do tego młyna 
jako ósmy bo już siedmiu tam było i jako konserwator mechanik, no bo podałem się 
za dobrego mechanika. I to było moje wielkie szczęście, że zawsze jako amator 
lubiłem majsterkować, dłubać prawda. Już wspomniałem, że później sobie już na 
studiach ten projektor nawet sam zmontowałem i wykonałem dosłownie no i miałem 
te to zacięcie mechanika i rzeczywiście skierował mnie tam, no jako ósmy tam 
poszedłem. Jak wszedłem do młyna po prostu wszystko we mnie zaw zawrzało. Mąka 
prawda worki zboże, grysik jakiś pęczak tam prawda to wszystko produkowaliśmy w 
tym młynie. Chłopaki wyglądają jak wypasione byczki tam wszyscy prawda. Ja jeden 
tylko taki chuderlawy. No popatrzył na mnie ten esesman, nazywał się Paul Messner, 
młynarz z zawodu, unetrszarfuhrer taki kapral prawda ss. No on mnie tak popatrzył 
aha to ty jesteś ten nowy mechanik, no i tak kiwnął głową na prawda ale mówi no 
chodź. No i wziął mnie tam prawda od razu po przyjściu kiedy roz wszyscy rozeszli 
się do swoich zajęć, wziął mnie do przyziemia, w przyziemiach były silniki 
elektryczne, jeden bardzo duży silnik, drugi trochę mniejszy napędzające ten cały 
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młyn. No młyn dość duży mogący przemielić no chyba mam wrażenie 8 do 10 ton 
dziennie tego zboża jak się później okazało, dowiedziałem jak się okazało. No i 
zaprowadził mnie no chodź coś zobacz coś ci pokażę. I on włącza prawda ten silnik 
takim kołem rozruchowym, tam była jakaś opornica jak gdyby jakieś druty prawda, 
prawda i widziałem tam prawda bo to wszystko odkryte było prymitywne, ale on to 
tak co trochę a silnik zaczynał pracować, pracować, pracować i coraz szybciej prawda, 
a że on tam przekręcił ze do końca i silnik już nabrał pełnych obrotów. Wtedy 
podszedł wziął taką dźwignię i mówi no komm, komm mówi patrz co ja robię. I tą 
dźwignią przesunął z jałowego koła, bo silnik zaczął napędzać najpierw obracające się 
luźno jałowe koło, a robocze jeszcze stało. Powoli ten pas zaczął spychać na to 
robocze koło, gwizd, świst .................... ten pas prawda ślizga się jeszcze, ale powoli 
widzę zaczyna gwi, zaczyna to wszystko chodzić prawda ...................... to całe 
urządzenie cała ta transmisja. No i krótko powiem tylko, że później sam ja już bez, 
bez pomocy szefa robiłem rozruch tego i on mnie klepał po plecach no i na drugi 
dzień mnie klepnął po plecach to świetnie robię prawda. No jeszcze pytał się mnie czy 
kiedy nie włączałem takich urządzeń. Ja mówię nie, ale przecież głowa na karku. I tak 
się złożyło później, że moim zadaniem było smarowanie maszyn oliwą, bo tam były 
wszystkie maszyny prawda oliwione, miały jakieś tam oliwiarki trzeba było pamiętać, 
żeby oliwiarka była pełna. Chodziłem z takim dużym jak gdyby no jak to nazwać 
czajnik nie czajnik coś w rodzaju prawda podłużny taki, i prawda miałem tam taki do 
podciskania przycisk, no i ten olej tam prawda do każdej obracającej się do każdego 
łożyska, które tam podtrzymywało te obracające części, musiałem prawda to oliwić. I 
w ten na tym polegała moja robota. Ale to nie wszystko. To już było ważne, że już 
prawda pierwszego dnia w południe chłopaki ja tam chodzę po młynie no chodź 
idziemy na obiad. No i prawda już jeden jedni wychodzą, wychodzą z tego 
przyziemia, z tych suteryn tam gdzie te silniki były, a drudzy prawda ja z drugim 
wchodzę. No będzie śniadanko prawda no więc dostałem to śniadanie w okolic 
obiadu, no co to był, to były jakieś pęczak, to były krupy prawda takie i to pszenne 
bardzo smaczne, no tam coś w tym kawałek, trochę kawałek margaryny, ale to było 
jedzenie, które po raz pierwszy właśnie mogłem zjeść do woli w tym młynie, i tak się 
zaczęło. Krótko powiem przepracowałem tam pełne 20 miesięcy. I doszedłem do tego, 
że z szczuplaka prawda z chudy chudzielaka, że tak ważącego 44 kilo, bo się 
przeważyłem tam za che prawda parę miesięcy już doszedłem do 73, 74 prawda czy 
pięciu kilogramów. A byłem dość wysoki, miałem zawsze te metr osiemdziesiąt 
wzrostu, a jak mnie zmierzyli, jak mnie zmierzyli prawda miałem metr siedemdziesiąt 
sześć, tak zapisane jest w moich dokumentach, że ważyłem metr siedemdziesiąt sześć.  

 • A potem gdzie pan pracował? 

 • Z młyna, we młynie bardzo dobrze mi się powodziło, ale dali nam tam 
dwóch cywilów w pewnym momencie Serbów, Serbów, Jugosłowian, Jugosłowian 
cywilów, którzy tam na przymusowe roboty zostali skierowani, i oni to byli, jeden był 
murarzem w zasadzie jak było widać, a drugi to chyba tak trochę się tylko znał na tym 
młynarstwie, ale oni tak niewiele nam pomagali, ale byli tam zatrudnieni. I pewnego 
razu przysłali nam jeszcze jednego więźnia dodatkowo takiego Staszka. Nie wiem czy 
nazwisko pamiętam, ale nazywał się Muszyński prawdopodobnie. I ten Staszek 
przyszedł, tak żeśmy go serdecznie przywitali prawda no cóż im więcej nas tym lepiej 
bo więcej tych chłopaków będzie miało dobrze, były wiele innych komand, była 
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kuchnia, była kartoflarnia, były prawda jakieś tam historie z porządkowaniem jakiś 
tam koszar dla esesmanów i tak. To były dobre roboty. Ale w tym młynie była bardo 
dobra ta praca. I przyszedł ten Stasiu i po pewnym, pewnym okresie on zaczął nam się 
troszeczkę jak gdyby tak wyizolowywać, to znaczy za mało z nami nie rozmawiał, 
taki jakiś samotny był, to znaczy taki typ samotnika byśmy tak go ocenili. I okazało 
się, że po pięciu czy sześciu dniach przybiega w czasie przerwy obiadowej, 
południowej, przybiega jeden z tych Jugosłowian Marko było mu na imię z tam gdzie 
te silniki znajdowały się we młynie w przyziemiu tam były szafki. Tak samo oni tam 
w tych szafkach mieli swoje ciuchy, mieli swoje te ubrania zakładając sobie takie 
białe ubrania prawda te ochronne młynarskie, myśmy też się ubierali w takie ubrania 
na pasiaki. I przybiega prawda wystraszony jak gdyby i szuka szefa wo ist der Chef 
pyta się, gdzie tam szef prawda............................. tylko gdzie tam szef. No więc ten 
szef w końcu co się stało, no mówi gdzie jest szef pyta się. No w końcu chyba na 
piętrze. Potem przychodzi z szefem na dół prawda i szef chłopaki ja tam byłem 
jeszcze dwóch czy trzech innych, chłopaki gdzie jest Staszek. Okazało się, no jest tam 
gdzieś no pracuje, no to jazda zobaczcie, przyprowadźcie go od razu. No i gonimy po 
tym młynie, nie znajdujemy tego Staszka prawda, a już szef nas wszystko jego Marku 
mu opowiedział. I myśmy się za chwilę też dowiedzieli kiedy zeszliśmy na dół, nasz 
szef zrobił Antreten czyli zbiórkę, odliczył nas jest nas tylko prawda ośmiu, no nie 
liczę tych dwóch prawda cywilów, ale dziewiątego Staszka nie ma. I co się okazało. 
Staszek zniknął nam, ale znikło też ubranie Marka cywilne tego Jugosłowianina, 
znikło jego śniadanie drugie czy coś takiego na czym jeszcze bardziej ubolewał no i 
nie ma go. No to jak zniknął to wiadomo co się stało. Jakoś u ukręcił tam prawda 
kłódkę, bo kłóteczki takie były nieduże, tam zamykali te szafki, ukręcił kłóteczkę 
zabrał jego, jego ubranie. A jeśli zabrał ubranie to wiadomo co się stało. Poszedł w 
pobliskie krzaki, które tam przed młynem prawda na takiej na takim polu nieużytkach 
takich prawda rosły, no i prawdopodobnie w tych krzakach się zadekował, a potem 
poszedł dalej po przebraniu się w te ubranie, w te tego cywila już. I to właśnie 

 • A wyście pod strażą pracowali? 

 • Proszę? 

 • Pod strażą pracowaliście? 

 • Tak bo to był teren poza, poza obozem. Właśnie ten młyn po prostu był 
tylko miał taką tablicę es ist steht verboten prawda surowo wstęp surowo wzbroniony 
es ist sofort geschossen będzie się natychmiast strzelać teren obozu prawda. No więc 

 • A pod jaką silną strażą pracowaliście? 

 • Dwóch esesmanów wachmanów było i ten szef nasz i jeszcze jego 
pomocnik. Czyli razem było czterech esesowców. Dwóch we młynie 

 • A szef też ten Messner tak? 

 • Ten Messner to był nasz szef, ten młynarz prawda z zawodu. I dwóch 
wachmanów, którzy przychodzili to się nazywało tak zwane Posten posty Herr Posten 
mówiło się, tych posterunków posterunek, tych wachmanów którzy pilnowali nas 
także jeden stał w jednym narożniku młyna tam tak parę metrów, a drugi z drugiego 
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narożnika, także cały młyn, jeden miał dwie, dwie ściany młyna w obserwacji, drugi 
miał drugie tylne prawda te. No ale oni przychodzili, czasem jeden zostawał, drugi 
przyszedł prawda jak było zimniej to przyszedł się ogrzać do młyna. No to już tak 
prawda czuli się swobodniej. Został już, byli tacy esesmani, którzy starali się do 
naszego komanda zawsze przychodzić bo opowiem może za chwilę dlaczego. I któryś 
z tych esesmanów musiał albo zadrzemać sobie, a ten wykorzystał okazję, wyszedł na 
rampę no i prawda zeskoczył z rampy i chodu, a jak pobiegł niezauważony przez 
esesmana no to koniec, nie ma go. I nigdy się nie znalazł. Ale my już nie ruszyliśmy 
do roboty. Już szef prawda zadzwonił zaraz do obozu, do zarządu obozu i zgłosił brak 
więźnia. No więc od razu prawda zrobili z nami zbiórkę ci esesmani, którzy z nami 
szli tak dosyć jowialnie z rękami, z karabinami na ramionach normalnie prawda już z 
tymi karabinami prawda w naszym kierunku i prowadzą nas do obozu. Tam w obozie 
prawda już na nas czekają, blokfuhrer który prawda tam przyjmował nas, a to są ci 
panowie od których to się ucieka tak, no zaraz tutaj zobaczycie co z wami będzie. Tak 
nas pocieszył. Wpro wprowadzono nas do obozu, ustawiono naprzeciw bloku 24, tam 
była tak zwana schreibsztuba czyli kancelaria niejako więźniarska. Pod tym 
budynkiem nas ustawiono pod murem, kazano nam prawda ręce ten blokfuhrer ręce 
do góry dać. No myśmy rękę do góry trzymali, ale po pewnym czasie znowuż w ten 
sposób prawda no bo jak długo można utrzymać ręce, no ale przy tym murze staliśmy. 
I przestaliśmy tak do drugiej godziny w nocy, do drugiej w nocy. Koło drugiej w nocy 
przychodzi, jeszcze wzywano tam w między czasie tego naszego szefa, taki 
voharbeiter prawda coś z nimi rozmawia, przychodzi wystraszony, blady no i dopiero 
o drugiej w nocy, gdzieś tak koło drugiej, może między drugą trzecią, przyszedł ten 
dyżurujący blockfuhrer na blockfuhrer przy wejściu do bramy obozowej, to jest taki 
barak, który stoi tutaj prawda na, na, na przy tej bramie Arbeit mach frei po lewej 
stronie jak się wchodzi do obozu, przyszedł no i tak patrzy na nas, patrzy zapalił 
papierosa, no co wystarczy wam już. 

 

 

 

 

 

 • No więc krzyknął no co wystarczy wam już. 

 • Oczywiście krzyknęliśmy chórem nieomal, no prawda zro, no to jazda 
ustawić się na ulicy tutaj w lewo zwrot i lauf marsz, zuruck tak nas przegonił kilka 
razy karnie prawda te padnij kilka razy. Przypomniała mi się wówczas ta 
kwarantanna. Ale to było już, to była zabawa w porównaniu z tym prawda no tak z 5 
minut nas przećwiczył prawda zresztą ca z siebie całkiem zadowolony. No i kiedy 
anhalten zatrzymaliśmy się, mówi no chłopaki, a teraz na bloki im laufschnitt marsz, 
marsz prawda. Czyli na do swoich bloków jazda biegiem. I na tym się skończyło. Ale 
jeszcze przed tym, o czym nie wspomniałem, powiedział nam, że jutro rano zostajecie 
w bloku przed tym sportem jeszcze, jutro rano zostajecie w bloku i będziecie czekać 
co, co dalej, co dalej będzie z wami. No i prawda pobiegliśmy do bloku, ale już od 
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tego czasu młyn się skończył i moja praca we młynie przestała istnieć, już tam nigdy 
nie trafiłem. Natomiast rano na drugi dzień po porannym apelu, już zresztą na apelu, 
mój numer wykrzykuje nasz schreiber blokowy czyli pisarz blokowy. Zweihunderdrei 
vierzig no oczywiście i znajomy, dobrze znałem, byłem na ty z tym schreiberem 
przecież Polak prawda narodowości pełniący funkcję takiego sekretarza bloku. Jurek 
zostajesz tutaj zaraz tu przyniesie ten przyniesie Otto czy tam od Otta ktoś przyniesie 
te przydział dla ciebie. To już ktoś inny. Bo to później miałem jeszcze kilku takich 
pomagierów w tamtym swoim prawda urzędzie zatru, więźniarskim urzędzie 
zatrudnienia. No więc zostałem, tak sobie myślę co będzie dalej teraz. No jeżeli wyślą 
nas na ten 11 blok to perspektywy marne. Wiedzieliśmy co człowieka tam czeka. W 
politische abteilung wydział polityczny przesłuchania co ja kiedy, a często bywało tak 
choć już minął wtedy ten czas kiedy masowo za ucieczkę na przykład więźnia czy za 
jakąkolwiek, jakieśkolwiek poważne przewinienie więźnia, za jakiś sabotaż prawda 
wykonany przez więźniów rozstrzeliwano ich albo skazywano na śmierć głodową. 
Sam byłem wielokrotnie świadkiem kiedy za ucieczkę więźnia wybierano z mojego 
bloku dwa albo trzy razy wybierano prawda tych 10, którzy już nigdy nie wracali. No 
i wiedzieliśmy, że przecież ...................... tym komandem którego Staszek uciekł, 
wszyscy pewno pójdziemy do prawda do tego bunkra. Okazało się w rezultacie, że 
dostałem przydział tylko ja osobiście i jeszcze drugi, dostaliśmy przydział do 
Kiesgrube to jest kopalnia żwiru, żwirowania tak zwana nad Sołą gdzie w bardzo 
trudnych warunkach więźniowie pracowali. No jedno z najgorszych powiedzmy, no 
karnie nas tam mnie tam skierowano i tego drugiego, dwóch młynarzy czy trzech aha 
dwóch młynarzy i jeden, jeden taki buchhalter z młyna wrócili jak się okazało później 
z powrotem do młyna, a nas rozrzucono prawda po różnych komandach, komandach. 
Ja dostałem skierowanie do tego Kiesgrube jeszcze i drugi, a inni nie wiem nawet 
gdzie. 

 • I co pan myślał wtedy o tym Staszku? 

 • I ja proszę 

 • Co pan myślał wtedy o tym Staszku, który uciekł? 

 • O tym Staszku no co ja myślałem. Trudno no udało się chłopakowi no. 
Baliśmy się, żeby nie skończyć tak jak wielu kończyło, choć w tym czasie już kurs 
poluzo, po prostu złagodniał już inaczej podchodzono do tych, do tej 
odpowiedzialności zbiorowej. Jak złapali więźnia to go publicznie wieszano. To było 
z reguły pewne. Natomiast już przestano, zaprzestano na przykład w jesieni 43 roku 
już całkiem zaprzestano prawda tych wybiórek z bloku za uciekiniera. 

 • A jaki był stosunek do ucieczek skoro za to były takie straszne 
represje? 

 • No więc to było, u mnie zawsze wywoływało prawda mieszane, 
mieszane uczucia, a jak to się stało w moim bloku no to strach, strach czy nie będę 
tym jednym prawda z tych. On niby szedł i myślałem, że liczył, on nie liczył. 
Wybierał tak prawda czy co 15, co 20, byle tych 10 wybrać. Jak wybrał raz za dużo to 
popatrzył, popatrzył i jednego wysłał z powrotem, 10 zostawił tak. I to robił albo 
blockfuhrer, albo któryś z podoficerów. Bardzo często robił to niejaki raportfuhrer 
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Palicz, to była słynna kanalia, który był raportowym podoficerem, podoficerem 
raportowym w randze starszego sierżanta haupszarfuhrera. No i zasłynął właśnie z 
tego, że był sadystą urodzonym, sam chwalił się, że kiedyś tam podobno, o czym się 
dowiedziałem dopiero później, później, że ponad 20 tysięcy osobiście rozwalił na 20 
na 11 bloku tych przeznaczonych na rozstrzelanie, więźniów czy cywilów, którzy tam 
też trafiali. No więc prawda kiedy dostałem skierowanie, aha bo pan zapytał co 
myśleliśmy o uciekinierze. No więc osobiście życzyłem mu, żeby mu się udało. Ale 
osobiście pragnąłem, modliłem się dosłownie albo w cudzysłowie modliłem się, żeby, 
żeby nam się to jakoś upiekło. I rzeczywiście jak dostałem skierowanie do karnej 
kompanii, do tego do Kiresgrube do tej żwirowni to wiedziałem, że na tym to się nie 
skończy. Ale Bogdan mówi tak gdzie dostałeś pokaż no a oczywiście co, co ty z tym 
numerem mówi frajer jesteś coś pokombinujemy, słuchaj ja znam Hermanna, który tu 
wczoraj był u mnie i szukał kosiarzy. Hermann to był kapo, który z imienia żeśmy go 
nazywali, nazwiska nie pamiętam, który u którego ja przepracowałem na holzhofie 
prawie pół roku, czy ponad pół roku, na tym holzhofie. I to był właśnie kapem był tam 
niejaki Hermann. I tego Hermanna znałem prawda z widzenia i on też mnie znał, no 
bo wpierw takich więźniów z numerami trzycyfrowymi nie miał wielu prawda bo ci 
nasi koledzy już zdążyli się tam gdzieś poupychać po wielu komendach lepszych, ja 
miałem pecha, zresztą nie tylko ja bo wielu nas takich było, jak się później okazało. 
No więc mówi słuchaj szukał tych kosiarzy, skocz do niego on mieszka tam na 4 
bloku tam mieszka razem z kapami i odszukaj go ty chłopie teraz leć do niego, może 
jest tam, może ................ i zgłoś się do tej roboty do niego prawda, to wtedy on cię 
wyreklamuje nie pójdziesz do tej żwirowni, a, a może tam do tych kosiarzy trafisz. No 
ja prawda czekam na, poszedłem na blok 4, Hermanna nie ma, ale czekam przed 
wejściem bo podobno ma tam tu gdzieś jest, ma niebawem przyjść. I rzeczywiście 
jakieś pół godziny przychodzi Hermann, ja już prawda przed wejściem do bloku już 
nie wchodzę za nim, mówię zdejmuję czapkę Herr Kapo bo to pan życia i śmierci, 
panie kapo podobno potrzebuje pan dobrych kosiarzy. On tak popatrzył na mnie, a co 
umiesz kosić i śmieje się prawda, no oczywiście że tak prawda. No a on skąd znasz 
niemiecki, ja mówię no ja uczyłem się w gimnazjum, a przed wojną a teraz to już 
praktycznie czyli jest trzeci rok, prawda już trzy lata minęło więc mam prawo czyli 
jak mam prawo już znać ten, ten niemiecki dość dobrze. No rozmawiamy swobodnie. 
I on tak patrzy na mnie i mówi ej słuchaj no czy ty nie pracowałeś u mnie w tym na 
holzhofie. Ja mówię jawohl herr kapo, tak jest panie kapo. I on zaczyna się śmiać, ja 
nie wiem o co mu chodzi. A mówi to ty jesteś tym ancymonkiem, który dał w mordę 
mojemu vor vorarbeiterowi. Był taki przypadek, że vorarbeiter mnie uderzył, a ja 
...................... ponieważ to był milionowiec bo miał sześciocyfrowy już numer prawda 
czy pięciocyfrowy, w każdym razie przyszedł niedawno i, i uderzył mnie w twarz, ja 
mu oddałem i on się przewrócił. No kapo wtedy przyłożył mi prawda, ja się z kolei 
przewróciłem, ale on mnie zapamiętał. Ja mówię no, no, no tak panie kapo, ale modlę 
się duchu, żeby mnie wziął do tego. Mówi wiesz co już mam pełny skład, ale wezmę 
cię na dwudziestkowego, to znaczy na takiego vorarbeitera, który będzie prowadził tą 
dwudziestkę, która będzie kosić bo między tymi kosiarzami, a kapem musiał być 
łącznik, który zna niemiecki i polski prawda bo to wszystko byli więźniowie 
przeważnie polskiego pochodzenia. No jacyś tam byli z Czechosłowacji czy skądś z 
Słowacji, czy jeszcze inni, ale w każdym razie ja zrobił mnie tym vorarbeiterm, no 
mówi będziesz przy mnie vorarbeiterem. Dał mi tam jakąś karteczkę prawda, pokaż to 
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swojemu schreiberowi, no ja to oddałem to skierowanie do żwirowni i na drugi dzień 
zgłosiłem się do tych kosiarzy. To było dobre komando bo tak jak chciałem to sobie 
pokosiłem trochę, a jak nie to prawda oddałem kosę temu właścicielowi, który 
wypoczywał w tym czasie. No ja udawałem, że pilnuję ich przy robicie prawda. No na 
tym polegała moja ta robota, moja praca. I co może charakterystycznego. Nie mówię o 
tym żebyśmy mieli specjalne zurlage to znaczy dodatek chleba, pół bochenka 
dodatkowej chleba, ciężka to była robota i oczywiście dużą michę zupy po przyjściu z 
pracy, czyli dodatkowe jedzenie. I to było też liczyło się, chociaż ja nie byłem 
wygłodniały bo przecież z młyna co dopiero wyszedłem, ale ten chleb przydał się 
częściowo dla mnie, a częściowo dla tych którym musiałem pomóc. Bo miałem takich 
kolegów o których nie mówiłem będąc prawda pracując w tym młynie pomagałem 
swoje porcje oddawałem przyjaciołom, kolegom prawda, szczególnie jednemu dużo 
pomogłem. Zupę swoją nie jadłem, oddawałem prawda bo ja najadłem się we młynie. 
I na tym to polegało. I e 

 • Jeszcze mam pytanie 

 • tak 

 • wspomniał pan, że poszedł pan do kapy Hermanna na blok 4 

 • tak 

 • to wszyscy kapowie mieszkali razem? 

 • Tam wtedy oni mieli swoją sztubę, tam swoją sztubę czyli, czyli ten ja 
no pomieszczenie, sztuba to był pokój, ale nie wiem ile oni tam tego mieli, w każdym 
razie to był akurat okres kiedy oni w tym czasie przebywali na bloku 4. 

 • I oni mieli 

 • oni byli osobno 

 • inne warunki niż w normalnych 

 • no oni mieli zupełnie inne jedzenie, jedzenie mieli inne prawda, też 
brali z kuchni więźniarskiej, ale oczywiście tam było i mięso w tym jedzeniu i, i mieli 
inne zaopatrzenie, nie po odrobinie, nie kostka margaryny na 20 czy na 25 bo 
przeważnie tak dzielili tę półkilogramową prawda kostkę, ale dostawali po pół kostki 
przynajmniej tej margaryny tak by się wydawało. No więc tam mieli zupełnie inne 
warunki. I niektórzy z więźniów przychodzili tam do na ten blok do tych kapów i 
otrzymywali tą miskę prawda przydziałową, która tam trafiała albo z nadwyżek, 
których kapowie nie mogli zjeść. Kapowie mieli wszystko. To byli panowie nie tylko 
panowie życia i śmierci, ale to byli ludzie którym nic nie brakowało w Oświęcimiu 
poza wolnością. 

 • A byli w tym czasie kapowie Polacy w Oświęcimiu? 

 • W Oświęcimiu w tym czasie to był 43 rok, nie tylko w tym czasie, ale i 
w samym początku był taki Baldasiński prawda nazywał się Baldasiński był 
dolmeczerem czyli tłumaczem, a potem był prawda blokowym. Był niejaki Bednarek 
to był volksdeutsch niby później się dopiero zrobił volksdeutschem, to był w każdym 
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razie Ślązak, który był też blokowym i wielu, wielu innych, nie pamiętam ich 
nazwisk. W każdym byli i kapowie też byli częściowo prawda Polacy w różnych 
komandach bo on był fachowcem, fachowcem który akurat w drukarni pracował, był 
drukarz z zawodu, a takiego przestępcy niemieckiego nie było o tym, o tym zawodzie 
prawda nikogo. No więc posłali Polaka. Był na przykład nawet pamiętam kapo, który 
był szu, szu kapo szusterei to znaczy do naprawy butów, robili buty, naprawiali buty 
dla esesmanów przede wszystkim. No i to był też Polak. No i a tych vorarbeiterów 
różnych to było bardzo dużo Polaków. Tym bardziej, że przyszedł okres kiedy zaczęto 
na przełomie chyba lat 40 czy 44, kiedy zaczęto tych przestępców namawiać na 
wstąpienie do tak zwanej dywizji Burenbangera. To była dywizja, która na wscho, na 
wschodzie prawda zajmowała się podobno eksterminacją prawda i tą najbrudniejszą 
robotą i tam właśnie mieli ci więźniowie niemieccy po przeszkoleniu być skierowani i 
tak było faktycznie. W końcu tak ogołocili prawda tych, tych tą sferę administracyjną 
kapowo blo, kapowsko-blokową, blokową, blokową bo blokfuhrer, żeby blok 
.................. prawda i kapo, że musiano brać Polaków bo nie było innego wyj ścia, 
musiał to ktoś być. Byli Żydzi nawet kapami. Pamiętam w tej robadze wożącej jakiś 
gnój czy coś gdzieś wywożącej to był Żyd z opaską kapo prawda i tam 10 miał takich, 
co którzy pchali ten wóz. Także to już były warunki inne, inne niże w samych 
początkach, zupełnie inne. I może co, co, co poza tym co dotychczas opowiedziałem 
warto może wspomnieć taką historię. Kiedy wykasaliśmy po różnych polanach, w la 
w laskach prawda jakiś łąkach, na jakiś brzegach, skarpach wykasaliśmy tą trawę, 
która była godna tego, żeby ją wykosić prawda, żeby ją skosić i wysuszyć, więc 
znalazłem się pewnego razu przy krematorium numer 2. Tam właśnie, a właściwie 
numer 3 bo pierwsze było, tylko drugie tam z tych większych, z dużych krematoiów 
koło Brzezinki. Właśnie tam właśnie w jakiś laskach wykasaliśmy i właśnie koło 
krematorium właśnie do której przylegał ten co przylegało przylegał lasek, tam 
właśnie wykasaliśmy w pobliżu trawę. 

 • To znaczy komando kosiarzy wychodziło z tego 

 • wychodziło 

 • ze sztablagru 

 • tak ze sztablagru 

 • i kosiło 

 • tak wychodziło ze sztablagru tutaj z tego właśnie i to były trzy 20, a 
potem rozdzielały się na trzy grupy, dostawaliśmy taką ilość posterunków, że prawda 
w tym terenie oni otaczali tych koszących, prawda potem robili zbiórkę, po 
sprawdzeniu ściągali tą taką łańcuch straży i prowadzili nas dalej. 

 • Ale w Brzezince też kosiliście? 

 • W Brzezince właśnie to już był Birkenau tam są te laski, myśmy tam 
właśnie na pewnych polanach, na niektórych polanach tak wykaszali tą trawę i 
ponieważ ładna trawa rosła blisko krematorium trzeciego więc zaczęliśmy to kosić. 
No chłopaki 

 • A Birkenau nie miał własnych kosiarzy? 
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 • Proszę? 

 • Birkenau własnych kosiarzy 

 • Birkenau nie miało. To wychodziliśmy wszyscy stąd. I tak właśnie a 
kapem był Hermann, a może tam byli jacyś kosiarze dodatkowi nie wiem, może na 
jakiś komandach, bo były ausem komanda, gdzie były tak zwane prawda birtzawhofy 
czyli gospodarstwa rolne, takie folwarki, gdzie też byli mogli być kosiarze. Ale 
myśmy musieli to szybko robić. Może oni kosili gdzieś tam, ale to był olbrzymi teren 
przecież zajęty prawda włączony do, do, do, do interesu tak zwanym interesem gebiet 
prawda. 

 • No dobra. Ale przerwałem panu.  

 • No przerwa. Będę, będę kontynuował. I, i właśnie wtedy kiedy tam 
zaczęliśmy to wykaszać ja tak zauważyłem, że nasz Hermann kapo i jeden z tych 
esesmanów prawda chyba szef tych postów tam gapią się prawda przez ogrodzenie, 
które było porośnięte troszkę od zewnątrz takim żywopłotem, gapią się i coś tam 
dyskutują prawda itd. Więc ja tak podszedłem do nich i tak się przyglądam, patrzę co 
oni może jakiś przyszedł transport, no patrzę bo nie widziałem tak prawda gonionych 
wprost do gazowni prawda tych ludzi przywożonych prawda tutaj i wyładowywanych 
z wagonów kolejowych. No i zamiast tych pędzonych do gazu widzę obiekt ich 
zainteresowania. Przy płocie, przy tym ogrodzeniu prawda z drutu kolczastego, no to 
zawsze te słupki charakterystyczne betonowe ułożone są jak olbrzymi stug olbrzymie 
stogi drewna ułożone są zwłoki, głowa nogi, nogi noga głow, nogi głowa tak na 
zmianę, żeby to chyba trzymało się kupy i było mniej więcej w po w pozycji 
poziomej. I to wysokie na jakieś ponad metr, tak metr dwadzieścia może do metr 
pięćdziesiąt. I oni tak się śmieją i nawet Hermann mówi do tego prawda esesmana, 
che, che słuchaj no, mówi słuchaj no, no będzie pewnie ze 3 tysiące tego gnoju 
prawda. No ja popatrzyłem prawda mnie to zmroziło po raz pierwszy w ogóle będąc w 
obozie tak długo widziałem taką masę trupów. Słyszałem, że gazują, wiedziałem że 
gazują, wszyscyśmy o tym wiedzieli prawda. Całe pociągi tam prawda, wysyłają 
nawet bez selekcji od razu do komór gazowych i spalają w krematoriach, ale nie 
widziałem te trupy, tych trupów. I tam nagle widzę właśnie parę tysięcy tych. I to 
mnie utkwiło do końca życia, także gdybym był dobrym malarzem czy rysownikiem 
mógłbym to odtworzyć. 

 • A czy te trupy 

 • czekały prawda 

 • jak wyglądały, jak wyglądały w porównaniu z tymi zwłokami, które 
pan widział, czy się różniły jakoś? 

 • To były szczerniałe przeważnie prawda jakieś ciała były sine czy 
czarno-sine, jakby poobijane, jakby z jakimiś guzami prawda. No wyglądało to 
niesamowicie, ja tak nie, nie jakieś bielutkie ciała prawda jak normalnie zmarłego 
człowieka, ale to były widać było, że oni widocznie przeżyli coś w tym gazie, 
przeżyli. Przeważnie posiniaczone, prawda oczy otwarte, usta otwarte przerażone i tak 
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dalej. No i tak te głowy, które prawda były zwrócone tak zauważyłem jednego, 
drugiego, trzeciego tak z otwartymi oczyma. Wszystkie trupy niemal 

 • Ostrzyżeni byli? 

 • Proszę? 

 • Ostrzyżeni byli? 

 • Nie, nie, nie, nie, nie. Wszystko byli z długimi włosami, z długimi 
włosami. 

 • A mężczyźni i kobiety razem? 

 • Czy mężczyźni i kobiety razem tego nie powiem. Ale ja uważałem, że 
to byli mężczyźni. To byli mężczyźni. 

 • A czy byli na przykład tłustsi niż tacy Muzułmanie, którzy umierali z 
głodu albo  

 • eee 

 • z przepracowania? 

 • Były tam, były no trudno ja tego nie oglądałem zbyt długo prawda bo 
to nawet bałem się tam za bardzo gapić, żeby ten esesman mnie tam nie zaciągnął, bo 
to było nie wolno było takich rzeczy oglądać prawda przeciętnemu więźniowi. To 
wszystko było ściśle tajne o, a jednak wszyscy o wszystko wiedzieli, to jest 
zrozumiałe. No byli tam ludzie dobrze wyglądający prawda i bicepsy i tak dalej, no i 
tam jakieś prawda fryzurki mieli takie, niektórzy byli ostrzyżeni nawet chyba. No 
trudno powiedzieć może tam byli więźniowie ci co z obozu, którzy tam byli na tej 
kupie złożeni tak samo. Czyli już wystrzyżeni. Tych szczegółów nie mógłbym, nie 
mógłbym absolutnie stwierdzić. Bo to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, to mnie 
tak zmroziło. No ale widziałem prawda, byli tam i chudzielce też, no te kolana to 
wszystko było widać. No ale nie miałem długo czasu, dużo czasu, żeby się 
przyglądać, skończyłem prawda na tym, że zrobiłem w tył zwrot i odszedłem. 

 • I pracował pan tam jeszcze częściej koło Birkenau? 

 • Więc myśmy tam byli w różnych miejscach parę kilometrów, trzy, 
cztery kilometry nawet w głąb tam prawda dalej jak ciągnęły się te przydzielone pod 
obóz tak wyrażę się obrazowo ziemie, które tam uprawiano prawda z tych więźnia, 
więźniowie tam uprawiali z tych poszczególnych folwarków jak budy, jak harmenze 
gdzie były tam jakieś prawda ferma ptac, ptasia, kury, kaczki, indyki tam wszystko 
było, jak stawy rybne prawda, gospodarstwo rybne itd. To wszystko było uprawiane 
do wokół i tam właśnie, tam gdzie tylko jakaś trawa była to myśmy to kosili. 

 • I widział pan 

 • To parę dni. To trwało ze dwa, ze dwa, trzy tygodnie. 

 • Widział pan jak transporty idą? 
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 • Widziałem jak tam kosiliśmy właśnie w pobliżu w tych laskach, 
słyszałem jak podjeżdża pociąg. Jak tam prawda widać dym się unosi no słychać 
jakieś wrze, jakieś, jakieś szmery, jakieś prawda, jakaś, jakaś taka głośne rozmowy, 
jakieś krzyki prawda tam z daleka, ale to krótkotrwale, krótkotrwale bo to nie, nie, nie 
kosiliśmy tam zbyt długo, myśmy skosiliśmy i poszliśmy to 60 ludzi prawda w trzech 
grupach raz dwa wszystko robili i szli dalej, i szli dalej.  

 • A widział pan jeszcze jak, czy był pan świadkiem jak gazowano albo 
jak krematorium działało? 

 • Nie, krematorium widziałem tylko z da  z daleka, no jak kominy 
dymiły prawda. Względnie jak wieczorami widać było łuny nad lasami jak później 
zaczęto palić już więźniów zagazowanych ludzi, przecież nie ....................... 
zagazowanych przywożonych palono na stosach o czym się też dowiadywałem 
prawda po jakimś czasie, że pali się na stosach. Jeden, drugi, trzeci stos nie wiadomo 
ile ich tam było. No dymy nieraz prawda kiedy wiatr był akurat od strony Birkenau od 
strony Brze Brzezinki przyziewało na nasz teren naszego nawet obozu tego, tego 
centralnego. Ten zapach prawda tych palonych włosów czy jakiś rogów bo to coś 
takiego było jakby ktoś prawda jakieś włosy spalał czy, czy, czy, czy jakieś kopyto 
końskie. Było czuć ten swąd, paskudny swąd prawda no robiący bardzo niemiłe 
wrażenie no powodujący prawda, że człowiek no nie było tak źle, że wymiotował, ale 
prawda to był przykry zapach.  

 • A widział pan jeszcze czy to w sztablagrze czy to w Birkenau 
żydowskich więźniów? 

 • No żydowskich więźniów w czasie swego pobytu widziałem wiele, 
wielu, wielu. Na przykład kiedy kosiliśmy nawet te trawy widziałem przechodzące 
całe komanda gdzie właśnie prawie wszyscy byli z tymi gwiazdami prawda ci 
mężczyźni. No w swoich pasiakach, a nie tylko na pasiakach bo chodzili też później w 
mundurach poza po z wyniszczonych, po zamordowanych więźniach, nie więźniach 
tylko niewolnikach prawda tych, tych, tych jeńcach rosyjskich, których tutaj 
przywieziono kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy, podobno około 11 tysięcy i 
których tu masowo prawda mordowano. I oni właśnie często byli, byli widziani przy 
najgorszych, przy najtrudniejszych robotach.  Przy tym tak byli niesamowicie 
traktowani. 

 • Rosjanie tak? 

 • Rosjanie tak. Bo tutaj nie wiem czy panowie 

 • Widział pan, widział pan tych Rosjan jak pracowali? 

 • Rosjan oglądałem bardzo często bo byli bo pierwsi Rosjanie, którzy 
przyszli, przyszli na blok 23, 22, 21 chyba 19 ten cały, ten cały narożnik tutaj prawda 
jak, jak ten blok też tutaj. To jest blok 23 aktualnie. I już to było odgrodzone, było 
chyba sześć takich bloków odgrodzonych, i tu w sześciu blokach zakwaterowano 
przywożone masowo pod drugiej połowie 41 roku jeńców rosyjskich. Też byli 
wynędzniali bardzo w takich prawda tych swoich czapkach takich spiczastych prawda 
nałusz z nałusznikami chyba było to jakieś zimowe było wyposażenie ich. No 
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wybiedzeni, niektórzy boso w jakiś prawda butach w różnego, różnego typu. No 
przedstawiali obraz nędzy i rozpaczy. A jeżeli już jesteśmy przy tym temacie to nie 
wiem czy nie warto by opowiedzieć widzianą przeze mnie i nie tylko przez mnie 
naocznie scenę, którą warto by tutaj w tej chwili krótko opowiedzieć. No to było rano 
wychodziliśmy do roboty. To była zima 40, 41 na 42. I Rosjanie właśnie byli 
zgrupowanie w tych blokach o których wspominałem osobno byli ogrodzeni prawda, 
mieli osobną służbę tą, tą nadzorczą, więźniarską. I mieli też takie, jednego z tych 
oficerów nie wiem czy to był Hoffmann czy jak on się nazywał czy Schawrz któryś z 
tych prawda oficerów, on był ich tam komendantem tego rosyjskiego obozu. Ta 
odbywały się odrębne, odrębnie ich liczono. I jak właśnie czekaliśmy po naszym apelu 
tutaj, który się skończył ustawieni do wyjścia prawda na zewnątrz do pracy, ja wtedy, 
do młyna tak przez tą bramę prawda bo to wszystko odrutowane tylko widoczne, 
widzę jakąś kupę ciał ludzkich, jeszcze donoszą prawda, jeszcze tam gdzieś wyciągają 
prawda z bloków, przynoszą gołe ciała i rzucają wszystko na kupę. Może było 
najpierw 20 jak zauważyłem, potem jeszcze dołożono np. z 10 może tych ciał. I te 
ciała prawda tych żyjących jeszcze ludzi bo ruszających się prawda, nie każde ale 
niektóre się ruszali prawda jakoś tak widać było prawda, że nawet chciali, chcieli jak 
gdyby się wyrywać tym niosącym. To nosili obsługa prawda więźniarska tych bloków 
rosyjskich wynosiła na plac. Nie wiem czy to był moja był jakiś kaprys czy jakiś 
kawał tego któregoś z oficerów czy tego komendanta, w każdym razie gdy ułożyli już 
tą, tą prawda kupę w między czasie rozłożyli szlauch czyli węża puścili wodę i zaczęli 
to wszystko polewać. Oczywiście dużo śmiechu tam wśród tych esesowców i tych 
kapów, bo prawda to wszystko coraz szybciej zaczyna się ruszać pod tą wodą, pod tą 
wodą. To byli ludzie żyjący, może już było tam kilkanaście tych trupów czy kilka 
prawda, no to nie wiem 40 trudno mi określić, 50 tego było. I kiedy ich tak prawda 
polewano no dobre może 5 minut, może 8 minut, trudno powiedzieć może 10 tak 
przerwali prawda to ten natrysk i ten właśnie ich komendant wyciągnął rewolwer i tak 
prawda obchodząc sobie dookoła strzelał w głowę temu który się jeszcze ruszał. I tak 
chyba z pięć, sześć, siedem razy strzelił. I ja to właśnie obserwowałem, ale nasze 
komando dostało rozkaz marsz prawda wychodzimy do roboty, do bramy i 
przerwałem tą obserwację. W każdym razie zabawą tego esesmana było, żeby dobijać, 
może nie  zabawa może z litości to robił tych polanych wodą, ale to była zima, to była 
zima, mróz. No takie było traktowanie tych jeńców rosyjskich. Zresztą nie tylko 
jeńców bo wszystkich tak nas traktowali. 

 • A nie wie pan skąd ich wynosili? 

 • Z bloków, z bloków, z bloków mieszkalnych. ........................ którzy 
już byli tak słabi, że  do roboty się nie nadawali, albo którzy pomarli w ciągu nocy. Bo 
prawda na moim bloku kiedy ja mieszkałem, bo ja w różnych blokach mieszkałem, na 
bloku 3, 3 A, mieszkałem na bloku 14, gdzieś na bloku 16 prawda już na końcu, 
jeszcze na 7. I wszędzie tam ludzie umierali nocą, powiedzmy że kilku dwóch, trzech, 
pięciu zależy jaki to był blok, kto tam mieszkał, z jakich komand. Bo potem zaczęli 
segregować lepsze komanda i te najnędzniejsze komanda pracujące bardzo ciężko, 
mające bardzo trudne warunki nie mogące nic dorobić tego jedzenia, doorganizować. 
No i tam wynoszono prawda jak był apel to, to, to nie było to było zupełnie 
normalnym, że tych 600 powiedzmy ludzi stoi w szeregach, 10 rzędów zawsze 
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ustawiano, bo dziesiątkami dobrze się liczyło stan. A z boku leżało powiedzmy pięć, 
sześć czy dziesięć ciał, zupełnie nie ruszających się czyli już zmarłych. 

 • I te ciała zawsze jak ktoś umierał to go rozbierano czy 

 • eee 

 • leżał w pasiaku? 

 • Często zdarzało się, że to byli w bieliźnie. Rano to byli w bieliźnie bo 
spali prawda. A później to chyba ściągali bieliznę i go wnosili do trupiarni, chyba to 
była na 28 bloku taka te pomieszczenie gdzieś w przy w przyziemiach gdzie prawda 
zorganizowano tam tak zwany ................... czy coś takiego czyli składnica trupów 
zwłok. 

 • Bo dlaczego ci Rosjanie byli nadzy ci których wynoszono? 

 • A dlaczego byli nadzy. Widocznie kazano, rozebrano ich, albo jeszcze 
tym co, co, co żyli no może kazano się rozebrać. Może chodzi o to, żeby prawda 
pobawić się ten na patrząc jak te nagie ciała prawda marzną na tym, na tym mrozie 
polewane wodą. 

 • A słyszał pan o tym 

 • To jest fakt autentyczny. Wielu moich kolegów prawda to oglądało. 

 • Na którym, na którym to bloku się działo? 

 • To się działo między blokiem 24 obecnym, a następnym blokiem który 
był blokiem 14 prawdopodobnie, albo 12. Tak jeden z tych bloków. 

 • A, a słyszał pan w obozie o tym, że trenowano gazowanie na tych ro 
Rosjanach? 

 • Co trenowano? 

 • Gazowanie 

 • A to słyszeliśmy o tym i ja widziałem jak wywożono stamtąd prawda 
później to znaczy przypadkowo wywożono ich. Najpierw przyszli tośmy ich widzieli 
prawda, wprowadzono ich na 11 blok. No więc Rosjanie, Rosjanie to były, to był 
chyba jeden z pierwszych transportów. Bo najpierw jeszcze zdaje się o ile sobie ja 
przypominam to przyszli oficerowie polityczni, politruki tak zwane, nie wiem ilu ich 
było. Ich wymordowano w takim dole gdzie wykopywano naprzeciwko 
blokfuhresztuby tej, tej przy obozie, przy tej bramie Arbeit mach frei, tam jest teraz 
ładny trawnik, tam właśnie był olbrzymi dół i tych politruków chyba z 60 
wykończono w przeciągu jednego dnia. A dopiero później przyszedł drugi 

 • Skąd pan wie? 

 • Bo mówili koledzy. Ja byłem już starym więźniem wtedy prawda, że 
słuchaj to są ci Ruscy politruki, każdy zresztą niektórzy mieli te naszywki prawda 
nawet jakieś tam te swoje prawda gwiazdki na tych, na tych, na tych. Bo przyszli w 
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mundurach, przywieziono ich skądś nie wiem podobno z Łambinowic. 
Wyselekcjonowano 

 • A widział pan jak ich wykańczali? 

 • Osobiście widziałem jak ich wywozili z tego dołu. Ja wtedy właśnie 
pracowałem przy mówiłem o tym przy pracy przy tym gnoju. To właśnie ja tu opisuję 
nawet w swoich wspomnieniach, które wyszły prawda. I szczegółowo nawet opisuję 
jak usłyszeliśmy tam prawda tą całe krzyki, wrzaski, prawda jakieś, jakieś ryki prawda 
i takie strzelanina. No więc podesz, podszedłem od strony płotu, od strony tych 
baraków gdzie były te stajnie i gdzie myśmy przy tym gnoju pracowali, i podszedłem 
z kolegą do tych, bo to deskami było ogrodzone, do tych desek i tymi szparami, 
rzadkie to były deski pewno szpary były, tak pomiędzy szparami przyglądam się i 
widzę jak esesman stoi nad tym dołem, jak kilku kapów prawda tłucze jakiś tam 
prawda tych pracujących tam, wywożących coś z tego dołu do góry tam prawda nie 
wiem co oni kopali żwir czy coś w tym rodzaju, wywożących na taczkach biją ich 
tłuką, a jak już któryś upadnie to tak tłuką, że dotąd dopóki nie przestanie się ruszyć. I 
leży gdzieś może na boku 10, 15 już, już takich prawda nie ruszających się zupełnie 
tych ludzi w koszulach i w spodniach tylko. Ale widzę nad dołem goni je tak dookoła 
prawda esesman i coś go tam interesuje. No i ze spluwą prawda z pistoletem w ręku, 
no i co jakiś czas prawda sobie mierzy trach, trach, trach. Widocznie trafił od razu. No 
i potem uśmiecha się prawda, znowuż prawda gdzieś tam, gdzieś tam z drugiej strony 
wypatruje jakiegoś tam pracującego na dole i ta strzelanina prawda tam co trochę. No 
tych strzałów było kilka może kilkanaście i myśmy to obserwowali, jak już uzbierało 
się tych zwłok prawda nie wiem może 10, może 20 wrzucano na rolwagę, która stała, 
rolwaga stała tam cały czas i w przeciągu kilku godzin nie wiem czy było to cztery 
godziny, trzy godziny czy pięć godzin zmieszczono tam całą 60 jak później żeśmy się 
dowiedzieli. Ani jeden nie został przy życiu. To byli politruki. To jest chyba znana 
historia jeśli chodzi o dokumnetację tutaj prowadzoną. 

 • A to mh 

 

GENERATOR 

 

 • Panie Jurku skończyliśmy na tym jak wykończyli tych politruków 
ruskich 60. A ja jeszcze chciałem zapytać jak to było z tym eksperymentalnym 
gazowaniem. Pan mówił, że pan coś widział z tego. 

 • No widziałem z gazowania tylko tyle jak wywozili z 11 bloku przyk, 
wozy pchane przez więźniów, bo to wszystko więźniowie robili, nie było tam żadnych 
koni czy sam samochody czasem. Ale wywozili ich wozami takimi jakimiś 
drabiniastymi wozami prawda wypełnionymi zwłokami. No więc co 
charakterystyczne, że mimo że ich nie rozstrzeliwano tylko gazowano, ale widać było 
nawet jak krew tam ciekła spod tych osób prawda. Krew to znaczy kapała na ulicy i 
zostały ślady krwi po przejechaniu jednego z wozów bo później tam prawda myśmy 
zauważyli to i tak oglądałem. 
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 • Jak pan to widział i wiedział pan co się dzieje? 

 • Wiedziałem, że to są Ruscy. Wiedziałem co robi się z Ruskimi bo to 
nie było tajemnicą. Niemcy oczywiście wszystko robili, żeby jak najbardziej tajnie to 
wszystko załatwiać. To się nie dało ukryć. Mieliśmy przecież kolegów, którzy 
pracowali prawda w politische abteilung tak zwanym oddziale politycznym jako tam 
kontyści i prawda urzędnicy tak to nazwijmy więźnia, więźniowie. No ci wiedzieli 
właściwie o wszystkich sprawach. I na przykład obecny dyrektor tutaj, były dyrektor 
Kazimierz Smoleń też tam pracował właśnie w politische abteilung i też nie było dla 
niego żadną tajemnicą, że Ruskich tu się przywiozło i że zostali zagazowani. Dopiero 
później dowiedziałem się po jakimś czasie, że oprócz tych Ruskich dołączono tam 
jeszcze ze szpitala wybranych takich ciężej chorych, a nawet takich którzy, nie którym 
już po przybyciu do obozu gestapo przypisało koniec Nacht und Nebel no tak to 
nazwijmy noc i mgła tak Niemcy nazywali, to znaczy umarł po nim po takim zaginąć 
ślad. Też takich było kilku czy kilkunastu, kilkudziesięciu. W sumie to było zdaje się 
ponad 600 o ile się nie mylę.  

 • ....................... 

 • To są informacje z tamtych czasów obozowych. 

 • Jak pan pracował w komandzie kosiarzy to widział pan może coś z 
obozu cygańskiego? 

 • Nie widziałem żadnych szczegółów bo myśmy tam się nie zapuszczali. 
Myśmy tylko o obrzeżami prawda obozu za tą trawą chodzili i wykaszali. 
Przypadkowo raz znalazłem się tak blisko krematorium, o czym już wspominałem, 
natomiast słyszałem tylko, że jest obóz cygański, że są prawda fajne Cyganki o to tak 
mówiło się humorystycznie niby bo człowiek musiał mówić nie tylko o tym co nas 
gnębi, ale także o tym co, co nas może pocieszyć, rozweselić trochę, rozerwać no 
zmienić, zmienić powiedzmy tok, tok naszego myślenia prawda, zmienić tematykę, 
która była zawsze związana z tym że a to będzie przecież i tak koniec i tak koniec dla 
nas to wcześniej czy później. A jednak nie można było zapomnieć o tym, że świat 
jeszcze dla nas chyba powinien kiedyś zaistnieć, no dla mnie osobiście zaistniał i 
prawda dla jeszcze wielu, wielu innych. Ale niestety większość, gruba większość, 
kolosalna większość została tutaj.  

 • A 

 • I wyszła przez komin na tą wolność. 

 • A niech pan opowie coś o humorze obozowym właśnie. 

 • Humorze obozowym. No może przytoczę tylko, że były takie okresy 
jak na przykład okres świąt Bożego Narodzenia kiedy esesmani wyjeżdżając na urlopy 
zostawiali dość skromną załogę, przeznaczoną tylko do pilnowania nas w ramach tego 
centralnego obozu jeżeli chodzi o mnie no i przypuszczam podobnie w tym w 
Brzezince. Ale jeśli chodzi o mnie więc prawda mieliśmy względny spokój. Ci tak 
zwani blokfuhrerowie, którzy byli szefami naszych bloków, bo każdy blok miał 
swojego opiekuna esesmana, więc oni też pojechali na te swoje święta do rodzin no i 
właściwie mówiąc był jakiś dyżurny jeden, dwóch czy trzech no jakaś tam pewno 
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kompania wartownicza, która musiała zmieniać te prawda te, te, te na wieżyczkach te 
tych wartowników. No i nikt nam się nie wtrącał to co my robimy. A co więźniowie 
robili, nie ja oczywiście, ale byli tacy, którzy organizowali na przykład wieczorki, 
wieczorki deklamatorskie, to znaczy mówili wiersze, byli na przykład artyści, aktorzy 
prawda teatralni, którzy ze swoich ról pamiętali te role i mówili je co nas szokowało 
po prostu. Był taki jeden spec na moim bloku, kiedy jak już zgaszono światło i 
udaliśmy się na spoczynek to on zaczynał nam czytać, czytać w cudzysłowiu książkę 
na przykład Marksińskiego „Królowa Otte” Królwa Otche, Otte. Więc a erotyczna, 
pół erotyczna taka sprawa i on to nie czytał tego, tylko mówił z pamięci. No więc to 
były takie jakieś prawda wy przypadki tego innego życia, które nas mobilizowała do 
jakiejś nadziei, że jednak może to się przecież kiedyś skończy, że jednak prawda 
przetrwamy, nie wszyscy tośmy wiedzieli, ale że wielu z nas może tego doczekać tej 
wolności, tych innych czasów. Poza tym robiono teatry na przykład w cudzysłowiu 
teatry, tzn. wprowadzono orkiestrę jeden na akordeonie, drugi na saksofonie, jeden na 
skrzypcach bo więźniowie mieli przys, przysyłane z domu tutaj w pewnym okresie już 
później mieli instrumenty muzyczne. No więc taką orkiestrę blokowy oczywiście nie 
my tylko blokowy zorganizował za powiedzmy tam pół kociołka zupy jakieś tam 
bochenek czy dwa bochenki chleba, czy po bochenku dla każdego, i ci bardzo chętnie 
grali bo byli głodni. A poza tym śpiewano, poza tym imitację choinki prawda 
stworzonej z papierków, prawda udekorowanej tym co było w zasięgu ręki. Nie był to 
żaden świerk bo trudno było tych świerka nie wolno takiego świerka. Był jeden 
świerk zawsze centralnie ustawiony na placu apelowym obok kuchni to był wysoki na 
może 15 metrów załóżmy, olbrzymie drzewo prawda, które nawet było kolorowymi 
żarówkami ozdobione. Ale pod tym świerkiem niestety taki zwyczaj esesmani 
wprowadzili, potem go zarzucili, że pod tym świerkiem zgro zgromadzono wszystkich 
przyniesionych z pracy, zamęczonych, zabitych, zastrzelonych prawda bez sił 
zostawiana tam pod tym świer świerkiem, odliczono tylko ilu ich jest i później 
dodawano do ogólnej sumy stanów blokowych bo ogólny stan musiał się zgadzać. 
Gdyby brakowało jednego więźnia już było piekło, gonitwa, szukanie prawda nie 
dostawaliśmy kolacji, staliśmy do nocy. Jedna stójka pewnej jesieni na deszczu i 
śniegu, jedna stójka trwała do godziny 3 w nocy od godziny gdzieś 7 pół do siódmej 
po południu. Na deszczu prawda, o głodzie, nie wolno się było ruszyć, stawali, sadzali 
nas tylko w Kniebeugen to znaczy w przysiad prawda, czasem ręce do tyłu to było 
normalne do góry i znowuż prawda wstać i znów przysiad, ale to chyba dlatego, żeby 
się troszkę roz, rozpros, rozluźnić prawda napięte mięśnie bo stało się tam godzinami. 
To były tragiczne historie, to były tragiczne. Ale jeszcze wrócę do tych jakiś tam. 
Więc co to był za teatr. Więc przebierał się więzień dosłownie w kobietę, wy ładne 
piersi sobie tam wszystko, jakieś tam biustonosze kobiet zakładali nawet na wierzchu 
prawda, no cała parodia, cały cyrk to był. I oczywiście myśmy wszyscy patrzyli, no 
niektórzy brawo bili, były momenty gdzie śmialiśmy się w głos prawda. To było to 
oderwanie się od tej naprawdę piekielnej rzeczywistości. 

 • To są święta powiedzmy 

 • święta 

 • a ciekawi mnie to czy z czegoś w obozie się śmiano.  
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 • Czy się śmiano. Ja nie śmiałem się na pewno z niczego co tu się działo. 
Tu nie było się z czego śmiać. Jeśli ktokolwiek mówi, że się śmiał to może z kawału, 
który kolega mu opowiedział. Bo to było normalne. Opowiedział dobry kawał prawa. 
Nawet może aktualizujący życie obozowe w jakimś sensie, ale śmieszne. 

 • Na przykład. 

 • Trudno mi podać przykład prawda. No może załat, no może, może, 
może przytoczę taką historyjkę, która mi się przypomina. Esesman prawda uderzył już 
upadłego z sił więźnia, ten zrobił koziołka prawda. Potem steh auf wstawaj, no nie 
mógł bardzo wstać, pomógł mu wstać za kołnierz, prawda znów go ustawił, i zanim 
go ten uderzył to ten już leżał prawda no wiecie, nie zdążył go uderzyć bo się 
przewrócił. No i tak esesman oczywiście rozbrojony tym przestał się znęcać nad 
więźniem. Oto mógł być taki kawał, ale innych kawałów nie było takich z których 
można by się było, może byli niektórzy na pew pewnych blokach, pewnych 
komandach niektórzy więźniowie, którzy spotykali się z jakimiś takimi wesołymi 
historyjkami, które mogły się tutaj przydarzyć. Ja nie pamiętam poza tymi występami, 
poza imprezami jak my to nazywali prawda świątecznymi, i tam nawet taki przykład 
na przykład taka rzecz. Jest wolna niedziela, na ogół spokój prawda, esesmanów nie 
ma a dużo, kręcą się, ale to jak się kręcą to przeważnie nieszkodliwie, przychodzi 
Cygan z gitarą, normalną gitarą prawda dużą taką, i jak uderzył w te struny to tam im 
tak jakby ich 5 czy, czy 10 prawda na tych gitarach grało. I pięknie śpiewa, prawda 
pięknie śpiewa tylko egzotyczną melodię jakieś tango argentyńskie czy coś to 
brazylijskie. No po prostu brało nas to za serce, były momenty kiedy słuchając takich 
melodii nieraz bardzo rzewnych no więźniowie ocierali sobie prawda łezki, które im 
się tam cisnęły przypominając może tą melodię bo może tańczył ją z narzeczoną 
kiedyś prawda kiedyś na, na balu, na, na, na balu, na zabawie takiej czy innej na 
wolności jeszcze. I to były te momenty, które nam, które nam, które mnie utkwiły w 
pamięci. I jeszcze co mnie utkwiło w pamięci. Od czasu do czasu .................. 
esesmani za drutami od strony krematorium starego tutaj ustawiali sobie jakieś 
podium i stołki i orkiestra na boku, nasza obozowa, więźniarska orkiestra grała im 
piękne, piękne melodie, najnowocześniejsze całe wiązanki prawda. I myśmy słuchali 
urzeczeni zza drutów prawda tłum nas się ustawiał słuchając tych melodii, bo 
.......................... artyści. Muszę wzmiankować, powiedzieć, że do obozu trafiali różni 
ludzie prawda i wspaniali artyści muzyczni prawda, którzy mieli tak opanowane 
techniką opanowaną mieli i znali taki, taki prawda repertuar tego co, co mogli później 
przedstawić, że i esesmani i my słuchaliśmy naprawdę w zadumie. I to były też piękne 
moje przeżycia estetyczne. Zawsze lubiłem muzykę i to, i to mnie prawda 
wprowadzało w inny świat. I wzbudzało niejako nadzieję, że, że może kiedyś na 
wolności będę jeszcze mógł słuchać takiej muzyki. 

 • A normalnie ta orkiestra obozowa czym się jeszcze zajmowała? 

 • Oni pracowali przeważnie w kartoflarnii, przy skrobaniu ziemniaków, 
albo w kuchni przy obsłudze kotłów normalnie prawda, względnie  innym jakimś 
komandzie, ale takim który pracował na terenie najbliższym w obozie, raczej 
wewnątrz obozu. Niektórzy z orkiestry pracowali na takim ....................... to był 
sanitariuszem prawda na szpitalu, w szpitalu. I to była taka sylwetka humorystyczna, 
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że robiąc małpie miny na tym swoim bębnie prawda tam trzaskał jakoś tymi 
trzemielami czy tam jeszcze nogą na tym bębnie bo to był taki cyrkowiec, cyrkowiec 
prawda. No i pamiętam tego Czesia jako taką ozdobę tej orkiestry. I oni pracowali w 
różnych komandach tutaj na terenie obozu, ale potem po południu sobie czy w 
międzyczasie ćwiczyli i doskonale grali. Opanowywali wspaniałe prawda utwory w 
różnorodnych no muzyka jest międzynarodowa więc prawda. I myśmy słuchali takich 
pięknych włoskich melodii, brazylijskich melodii, niemieckich melodii. Były bardzo 
ładne melodie niemieckie bei der .............................. to jest Lili Marlena np. 
wojskowa taka niemiecka. No to pięknie to brzmiało, to wojsko śpiewało prawda 
kiedyś tam na swoich jakiś takich spotkaniach czy, czy piknikach wojskowych. 
Natomiast na, na nas zrobiło to wrażenie niezwykle sympatyczne, miłe, pozytywne. 

 • A ciekaw jestem czy przy różnych okazjach bywał alkohol w obozie? 

 • Mh. No tak tu jest trudno na ten temat mówić. Pierwsze lata obozu były 
na pewno bez alkoholu. Jeśli ktoś gdzieś zdobył alkohol to ten chyba kto pracował w 
kantynie na przykład ss. On tam mógł zdobyć, podkraść trochę, no załóżmy jakieś 
resztki wódki, nie dopite kieliszki to on to na pewno nie wylewał, tak jak nie wyrzucał 
niedopałków papierosa, tylko zbierał wrzucał prawda do jakiejś torby papierowej, i 
potem to dawał kolegom, którzy palą albo sam to palił rozdrobniwszy potem i jakieś 
gazety czy, czy bibułkę zdobytą prawda to zawijał. Bo brakowało nam bardzo 
papierosów. Alkoholu generalnie nie było. Natomiast przyszedł czas o którym ja będę 
opowiadał i może dopiero wspomnę, że alkohol nawet dla mnie był osiągalny i to w 
ilościach nawet, nawet dość sporych. I można było, i nawet musze powiedzieć, że 
były czasy już to był 44 rok, koniec 43, 44 rok gdzie ja już mogłem napić się kielicha 
jak to mówią wódki czy nawet gdzieś rozrobieniu ze spirytusu, nawet z sokiem jak się 
okazało i prawda poczuć się trochę weselszy, wejść w inny świat. Bo wiadomo 
alkohol każdego człowieka wprowadza w inny świat, w inne otoczenie, w inne 
uczucie odczuciowe otoczenie. No ale to może opowiem jak może już będę przy tym 
temacie, który poruszę. 

 • A jaki temat pan ma na myśli teraz? 

 • No na myśli swoją pracę ostatnie komando getreide schpeicher, gdzie 
właśnie celę poznałem i gdzie później skąd później uciekłem.  

 • Dobra a jeszcze zapytam pana czy w czasie swoich różnych prac 
obozowych widział pan Kanadę? 

 • Z daleka. To znaczy z zewnątrz bo pewne, bo Kanada znajdowała się w 
zasadzie w Brzezince w Birkenau, to, to było dla mnie nieosiągalne bo ja tam w 
Brzezince wewnątrz nigdy nie byłem ani razu wewnątrz za drutami, nigdy nie miałem 
okazji. Zresztą nie bardzo tam chciałem. Natomiast były baraki, część baraków w 
opkolicy tego mojego dawnego holzhofu, później wirtschafthofu tam gdzie przy tym 
gnoju pracowałem itd. Więc tam było zdaje się trzy baraki o ile się nie mylę przy 
których pracowały kobiety już prawda i sortowały tam jakieś, nawet na zewnątrz były 
zwalane nieraz hałdy ubrań, butów itd. One to wszystko segregowały, grupowały, 
może kompletowały i prawda tam do wnętrza tych baraków przekazywały, a później 
co z tym robiono nie wiem. 
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 • Bo to efektenkamer było na przykład bardzo dobrym komandem 
prawda? 

 • Było dobrym efektenkamer to było, to było grupa więźniarska, 
komando więźniarskie, które zajmowało się tym co więźniowie oddawali po 
przyjeździe do obozu. Na przykład moje ubranie tam było w efektenkamer prawda no 
może jakieś swetry, jakieś coś prawda jakieś mój plecak nawet chyba tam był mój, 
który ja przywiozłem wy wybierając się wcześniej na Węgry do których to nie 
doszedłem z tym plecakiem. 

 • I a jeszcze jedno czy wiedział pan coś o obozie rodzinnym takim to 
chyba 

 • ...........lager albo, albo żydowski obóz 

 • no i był ten Berezenstadt 

 • Berezenstadt tak to byli tu przybysze którzy właśnie przy po przy ale to 
tylko ze słyszenia, tylko ....................... nigdy nie zetknąłem się z tymi przypadkami 
powiedzmy. Cyganów nigdy z bliska nie oglądałem, tylko słyszałem koledzy mi 
opowiadali których miałem zresztą bardzo wielu i pracujący właśnie tam w tym na 
terenie Birkenau no to nie Brzezinki. Którzy mi opowiadali Jurek jakie to fajne 
człowieku jakbyś zobaczył oko by ci zbielało. Oczywiście mówi mi już wtedy kiedy 
ja prawda z tych 42, z 43 kilo doszedłem do normalnych warunków jak po wejściu 
mnie tam do komanda muhle............... do młyna.  

 • No dobra. To teraz w takim razie wracamy do chronologii  

 • tak 

 • co tam się działo z panem po tych kosiarzach. 

 • Po tych kosiarzach. Otóż wykosiliśmy co było trzeba i ko komando 
zostało rozwiązane. Ale ja jako stary więzień miałem możność jakiegoś wpływania na 
swoje losy, nawet na to gdzie pójdę pracować. No więc pogadałem gdzie trzeba 
prawda z kolegami co tam kręcili się przy arbeitdienście no i dostałem przydział do 
warsztatu mechanicznego landwirtschaft rolnictwa. Cośmy tam robili. 
Remontowaliśmy jakieś maszyny do omłotów prawda jakieś tam brony myśmy tam 
uzupełniali, wymieniali te drapaki tam, rowery które były w użyciu tych esesmanów, 
którzy pracowali w tym kom, w tej całej olbrzymiej zresztą konglomeracji rolnictwa 
bo to było wiele, wiele tych gospodarstw zewnętrznych prawda gospodarstw rolnych, 
tzw. jak my to folwarkami nazywaliśmy to, jak na przykład budy wirtschafthof budy 
czy, czy tam prawda jakieś różne komendy, komendy jakieś nie Birkenau tylko Babic 
prawda wirtschafthof Babic i tak to tam tych, tych było sporo takich punktów, i oni 
przy do nas zgłaszali się z różnymi narzędziami, maszynami, nawet motocykle żeśmy 
reperowali te które były w użyciu esesmanów. To były takie małolitrażowe prawda 
mo, motorynki no motocykle na których esesmani jeździli prawda służbowo po 
otrzymaniu przydziałów. No i to się psuło tam to myśmy to reperowali. Ja się nawet 
znałem na tym dość dobrze i pracując tam w tym magazynie był już wtedy koniec 
sierpnia, początek września, kiedy prawda wszedł do tych naszych do tego naszego 
baraku gdzie myśmy pracowali 
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 • W którym roku? 

 • 43 roku po kosiarzach. Wszedł taki podoficer ss prawda rozgląda się i 
tak mnie zauważył bo ja tam byłem, jeszcze któryś tam gdzieś siedział prawda z boku, 
nasz taki vorarbeiter też  tam coś pisał sobie przy, przy stoliku, nie wiem co. Zawołał 
du junge komma hier prawda ty młody chodź no tutaj. Wyszedłem na zewnątrz, rower 
stoi, ale tylne koło jest bez powietrza. Ja mówię co oberszarfuhrer einpumpen, 
einplumpen napąpować, a on mówi nie denerwuj mnie, daj mi spokój mówi ta kicha 
ma ze 100 dziur prawda to znaczy ten szlauch, ja nie będę ciągle tego roweru 
prowadził, już u was był parę razy, ja mówię no wie pan chyba tak bo go poznaję 
trochę. No i co z tego mówi musisz mi zrobić tą nową dętkę. Ja mówię panie szefie 
dętkami tylko dysponuje nasz szef oberszarfuhrer nie pamiętam nazwiska wtedy 
wiedziałem. A co mnie wasz szef obchodzi a co ty jesteś taki znowuż mówi szef cię 
wrobił w numer i ty tu mówisz mnie o szefie prawda. Ja się wtedy tak uśmiechnąłem 
mówię panie szefie nie jest to łatwe ale pomówię z naszym vorarbeiterem może coś 
się uda. No jazda wal. I przychodzę z tą już gotową to znaczy nową dętką prawda 
rozłożyłem ją bo była pozwijana i gumką obciągnięta, jak gumkę ściągnąłem jemu się 
rozjaśnił prawda ten twarz i od razu prawda przy nim to koło ściągam, biorę do 
warsztatu, za chwilę napompowałem, założyłem i on tak klepnął w siodełko mówi no 
cholera może wreszcie bo tak wreszcie może będę trochę jeździł. No i nagle mówi tak 
do mnie to znaczy sięgnął do kieszeni, wyciągnął sobie dwa papierosy z pudełka tam 
było pewnie z 15 może jeszcze takich niemieckich juno, juno się nazywało takie 
lekkie dobre papierosy, ja nie paliłem wtedy troszkę tak podpalałem, ale koledzy palili 
i prawda no powiedziałem dankeszer oberszaufuhrer prawda i on tak mówi do mnie 
du ja cię już gdzieś skądś znam. A ja go też rozpoznałem. Ja mówię panie szefie 
przecież ja u pana pracowałem przy kosiarzach, przecież pan był tam 
komandofuhrerem i tak faktycznie. Ach so stąd właśnie, no i prawda znowuż tak się 
do mnie ustawił przy mnie i mówi słuchaj a dobrze ci tu w tym magazynie. Ja mówię 
no widzi pan no jako tako, papierosy nawet tu mam od pana i tak prawda po kieszeni 
się poklepałem żartując. A on mówi nie, ni o to mi chodzi widzisz ja potrzebuję 
jednego więźnia, mój kumpel mówił mi dwa, trzy dni temu, żeby mu przysłać 
jakiegoś porządnego więźnia, który zna niemiecki. A ty mówisz doskonale przecież 
rozmawiasz ze mną po niemiecku Ja mówię no, no oczywiście, myślę że tak. No 
słuchaj no to jest magazyn zbożowy getreiedesztajcher, tam jest prawda mój kumpel 
szefem tego komanda i będzie zadowolony jak ci bo kogoś potrzebuje, żeby pomagał 
temu buchhalterowi pisarzowi przy przyjmowaniu worków prawda ten bo to 
magazyny zbożowe wiadomo itd. zresztą dowiesz się ................ Ja mówię no err 
oberszarfurer jakby się dało to bardzo chętnie, a tam będziesz mówi jedzenia miał 
potąd, nie tak żebyś pęknął ale miał potąd. Znam sytuację. No i oczywiście nie 
czekałem długo. Za dwa czy trzy dni prawda schreiber naszego bloku Jurek mam coś 
dla ciebie idziesz do ....................... I stanąłem w komandzie powiedział mi gdzie, co i 
jak, no i ustawiłem się w komandzie trzydziestu kilku, 36 chyba chłopaków jak się 
okazało później ja byłe 37. No więc stanąłem tak powiedzmy z boku na końcu, no oni 
wiedzieli, że dostaną nowego karteczkę ten kapo nasz. To był taki kapo Słowak z 
narodowości, Harol mu było na imię, a taka łajza. No więc ten kapo prawda wziął ode 
nie tą karteczkę mówi steh man hier po niemiecku oczywiście stan sobie tutaj i 
poszliśmy, wyruszyliśmy jak przyszła nasza kolejka, wyruszyliśmy za bramę. Za 

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. 



bramą już czekał na nas taki rotenfuhrer esesman, my się na rangach już znaliśmy, 
rotenfuhrer, ......... .wszystko było wiadomo czy haupszarfuhrer prawda czy, czy 
obersztumbanfurer czy szunfurer obersztunfurer to wszystko były dla nas pojęcia takie 
jak, jak byśmy już w wojsku byli prawda i znali te wszystkie rangi. I taki rotenfurer 
prawda nazywał się Tize, później się dowiedziałem. Ten rotenfurer nas tak prawda 
pokazał no ja idziemy. No oni już wiedzieli gdzie prawda, ja nie wiedziałem nawet 
gdzie tu jest ten getreudeszpajzer. Okazało się, że to jest olbrzymi blok magazynowy, 
gdzie były dawniej magazyny monopolu tytoniowego, równoległy do rampy, jeden z 
największych z konglomeratów trzech czy czterech tych bloków. Bo tam gdzieśmy 
mieli kwarantannę, tam ten bloczek był ustawiony tak bokiem do rampy i mniejszy. 
Natomiast ten był wzdłuż rampy ustawiony przy tym ,wzdłuż torów kolejowych 
ustawiony prawda, no i rampa tam i duży blok  no i tam właśnie się to mieściło. 
Obeszliśmy o prawda od środka, wchodzimy tam na górę, ale ustawiamy się wszyscy 
32 na drugim piętrze, 37 na drugim piętrze no i tam ten Karel melduje, że prawda 
komando zur Arbeit i tak dalej no to była taka formułka. No i ten Pomplun Pomplun 
szef nazywał się Pomplun oberszarfurer też no oberszarfurer Pomplun prawda tak 
zawsze z fajeczką chodził, taki prosty chłop, krzywe nogi, prawda ryży, taki wsiok 
dosłownie. Nawet mówił po niemiecku tak że go było trudno zrozumieć gdzieś z 
takim dialektem prawda wiejskim. I on tak prawda popatrzył na nas ale co alle gesund 
jawohl bo to wszyscy zdrowi tak jest. No i on pyta jest już ten nowy. No ja występuję 
co ty jesteś z zawodu. Ja mówię no Mechaniker bo tam pracuję. Mechaniker aha. A 
skąd ty znasz niemiecki prawda ja mówię no ich habe zu erst im Gymnasium gelernt i 
jeszcze nie skończyłem, a on mówi o kur i to po niemiecku, a kogo on mi tu przysłał 
ja myślałem, że on przyśle jakiegoś rolnika, a on mnie ucznia gimnazjum przysyła 
prawda. Ja mówię panie szefie nie jest tak źle ja ........................... no ale to byłyby 
raczej żarty prawda. No w każdym mówi no dobra. I, i mówi do tego buchhaltera 
Janek zajmij się nim i poszedł sobie prawda. I Janek się tak mną zajął właśnie w tym 
dniu, to był wrześniowy któryś z pierwszych wrześniowych dni, powiedzmy między 5 
może a 10. I Jasio mówi czekaj prawda poszedł tam gdzieś do tego swojego biurka, ja 
jeszcze tu stoję prawda przed tymi drzwiami, to biurko to był taki kantorek to się 
nazywał, to do kantorka, mówi daj ja ci pokażę gdzie co jest żebyś wiedział prawda co 
tu masz robić. No to weź to te worki przy tego ważył, podkreślał, sumował będziesz 
mi to oddawał ja będę później to kontrolował dalej. Zresztą robota mówi prosta 
człowieku. No prawda byłem zadowolony, że jestem w tym komandzie, zresztą 
wszyscy dobrze wyglądający, silne chłopaki na ogół wszystko młodzież, najstarszy 
miał pewnie jakieś ze pięćdziesiatkę, to był jeden jedyny, który był takim 
vorarbeiterm i prawda pracował na pierwszym piętrze, miał to piętro pod sobą. Na 
parterze miał niejaki Marian Budy Budyniak swoje komando dziesięciosobowe, a na 
drugim piętrze nie było tam jakiegoś vorarbeitera tylko był ten buchhalter ten, ten 
prawda księgowy, no i ja tam miałem mu to pomagać i tam pracowało jakieś też z 10 
czy z 12 ludzi. Oni już mieli stałe przydziały. Najwięcej zatrudnień było na 
pierwszym piętrze. I on mówię no chodź idziemy teraz na dół, zaczniemy od dołu. I ja 
prawda idę, otwieram drzwi i nagle wpadają na mnie zdębiałem grupka młodych, 
pięknych dziewcząt. Czarnulki takie w niebies, takich granatowych sukienkach, w 
jakiś niebieskich fartuszkach prawda z chusteczkami takimi niebieskimi też na głowie, 
no jak z obrazka dosłownie. I było ich kilka, potem okazuje się było ich 10. Wpadają 
tak na mnie. Ja się wycofuję zaskoczony, Jasiu się śmieje co Jurek przestraszyłeś się, 
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ja mówię chłopie no co tutaj mówi te dziewuchy robią, no pracują u nas zaraz ci 
zresztą powiem itd. I prawda one przechodzą i jedna taka dziewuszka czarnulka taka 
średniego wzrostu, raczej niższa tak jakoś popatrzyła na mnie z uśmiechem prawda bo 
też takie rozbawione trochę weszły, z uśmiechem i tak na mnie popatrzyła jak gdyby 
oko, mnie się wydawało, że oko do mnie zrobiła, może dlatego że mnie zauważyła, że 
jestem nowym bo tam już pracowali wiele miesięcy ci albo paręnaście miesięcy 
niektórzy od początku jak magazyn istniał. I one weszły tam poszły, a ja zaskoczony 
Jasiu co to jest mówię co to za przedszkole czy coś takiego. No on mówi słuchaj nie 
przedszkole, ale tu już mamy 10 dziewcząt, które reperują worki. Fajne dziewuchy, 
wszystko Żydówki wiesz tam mają pokażę ci zresztą gdzie one pracują pod 
zamknięciem oni reperują worki. Myśmy mieli kilka tysięcy worków w ruchu i te 
worki to były takie wojenne ........................... jutowo papierowe, także jak się ściągło 
worek ze zbożem ciężkim i upadł przypadkowo za ostro to pękał. No i co one robiły, 
one kleiły butaprenem prawda klejem gumowanym, łaty robiły z tych gor, z tych 
najgorszych worków podartych prawda na części i te dobre nam później zwracały. To 
było ich całe zajęcie. Miały maszynę do szycia tam tego kleju sporo, czuć było ten 
klej na, na całym prawda tym drugim piętrze naszych magazynów. I on mi to 
opowiada no ja poszedłem na dół, zo zobaczyłem gdzie ten Marian Budniak prawda 
ten vorarbeiter tam prawda pracuje z swoją grupą. Poszliśmy na pierwsze piętro, po 
teriery jakieś pracują, maszyny prawda, które przeczyszczają to zboże, odsiewają 
prawda zanieczyszczenia, a potem te zboże już oczyszczone, ale to było zboże już 
wysuszone przedtem. Bo nam w magazynach były hałdy zboża, olbrzymie hale 
prawda tak na głęb, powiedzmy wysokość 60, 70 cm było rozsypane zboże w taki 
sposób, że ciągle się je przesypywało na jedną stronę całość, potem jak się skończyło 
to po dwóch, trzech dniach znów na drugą stronę. O co chodziło, żeby je suszyć, żeby 
się to nie zaparzyło. Termometry tam były powbijane itd. Także nasze komando miały 
miało za zadanie to zboże suszyć, czyścić, workować i ładować do wagonów, które 
podchodziły od czasu do czasu od strony rampy prawda na torach i po załadowaniu 
gdzieś ono tam szło. Część szło do naszego młyna, tam gdzie kiedyś pracowałem ja, a 
większość szła gdzieś w głąb, głąb Rzeszy. Muszę powiedzieć że pod uprawą tam 
było ponad dwa tysiące hektarów, które trafiało do nas w postaci później zboża 
prawda skoszonego tam zebranego na polach. No i jak już to wszystko obejrzałem 
sobie tak poszedłem do tego kantorka z tym Jasiem, on mi tam powiedział na czym ta 
robota polega, no tam ja się na księgowości nie znałem prawda tak słuchałem jednym 
uchem drugim wypuszczałem bo i tak tego mówię może tego nie będę robił. Miałem 
przyjmować worki ................... No ale on chciał mnie ze wszystkim zapoznać. Bardzo 
sympatyczny chłopak i też z mojego transportu. No i jak mnie o tym opowiedział tak 
mówi no nasi szefowie tzn. Pomplun i ten Tize i jeszcze jeden zwany Dziadkiem, 
który pracował u Mariana. To był haup to był tak zwany hauptszarfurer, starszy 
sierżant w wieku chyba około 60 parę do, do 70 może nawet lat. I on tam prawda 
.......................  jako ich szef. No wszyscy, wszystkich prawdopodobnie wykorzystał 
jak był w ss to musiał coś zrobić. I robił tam to, że nic nie robił prawda na tym dole 
tam i nawet nie pilnował wcale tych więźniów. Oni wiedzieli swoje bo wiedzieli co 
mają zrobić bo muszą. Oni przygotowywali na dole tal zwaną paszę dla tych 
wszystkich gospodarstw rolnych w okolicy. Dla stawów rybnych prawda, dla farmy 
robił no dla tych różnych prawda folwarków w terenie itd. Czyli dla koni dla bydła, 
dla, dla świń. No i to było naszym, naszym tam na dole ich zadaniem. No prawda i ja 
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jak już wróciliśmy na górę tak akurat wychodzi Pomplun ten oberszarfurer Pomplun, 
ten uterszarfurer Pomplun, ten nasz szef i Tize ten rotenfurer, który nas przyprowadził 
z obozu. No idą na obiad. Dopiero się dowiedział pierwszy, ze chodzą na obiad. 
Niedaleko była, było kasyno. Zresztą jest do dziś dnia to kasyno obok tego dużego 
budynku magazynowego, to jest parędziesiat metrów prawda. Oni tam chodzili na 
obiad i robiliśmy wtedy półgodzinną przerwę. No i wtedy Jasiu mówi Jurek teraz 
zobaczymy dziewuchy. Ja aż z zaskoku to wiem, że były pod zamknięciem prawda już 
nawet zobaczyłem gdzie one są w międzyczasie i pokazał mi. No więc bierze wiadro i 
do Stasia, Stasiu przywoź dla nich obiad. W tym wiadrze przywoź, przynoś obiad dla 
dziewuch. No więc on przyszedł tak ponad pół tego wiaderka jakiegoś, jakiejś 
mamałygi czy grysiku, czy już jakiegoś pęczaku nie wiem co to było, no i idziemy. 
On bierze klucz swój, przecież miał ten ....................... miał swoje klucze. Myśmy 
mieli swoje jak oni szli na obiad to myśmy dokarmiali te dziewuchy i sami żeśmy coś 
jedli co nam Stasiu uuu upichcił. A Stasiu to był taki szesnastoletni mniej więcej 
chłopak, który tym się tylko zajmował miał przygotowywać to wszystko, a jak była 
przerwa obiadowa to stał na czujce, że jak szefowie szli no to myśmy wtedy za 
zamykali te dziewuchy prawda, które się podszczypywało, ale ja jestem tam dopiero 
mam być pierwszy raz. Idę z tym i Jasiu miał ja mu powiedziałem o tej czarnulce, a on 
mówi to ja wiem to zaraz, zaraz , zaraz tu będziemy gadać. No jak żeśmy weszli 
stawia im dziewuchy jedzeńko, jedzeńko. No prawda jedna taka Francuska Żydówka 
po polsku dobrze mówiła z Francji najstarsza z nich ich taka, ich taka opiekunka, 
szefowa nazwijmy to, zaglądnęła o cholera znowuż jakiś grysik czy coś takiego. No ja 
a on mówi no to może soku byś jeszcze chciała nie ja a troszkę cukru tam jest, jest no 
jeszcze dobre to w porządku. No prawda ona to wzięła, odłożyła na bok jakieś miski 
zaczęła przygotować, a Jasiu mówi Jurek to ta i pokazuje na tą dziewczynę. Ja się też 
zmieszałem po raz pierwszy spotkałem więźniarkę tak blisko w obozie. Widziałem je 
z daleka bardzo wiele, bardzo wiele razy prawda. Przychodziły do nas do obozu w 
różnych sprawach. Kąpały się wiem że w jakiś tam tej no łaźni, która była blisko 
obozu. Widziałem ich rozebranych setkami  prawda. 

 

 

 • Okey stanęło na tym, że pierwszy raz widział pan z bliska dziewczynę 
w obozie, że widział pan wcześniej rozebrane setkami, ale z daleka tak no i 

 • i kiedy zanieśliśmy im ten obiad prawda Jasiu pyta Jurek to jest ta. 
Oczywiście ona uśmiechnęła się spuściła oczy jak gdyby się skrępowała, no ja tak 
samo i słyszę głosy tych dziewcząt Cylu no nie wstydź się przecież to fajny chłopak. 
Wtedy byłem pokażę zdjęcia. Byłem może wtedy fajnym chłopakiem na pewno 
zresztą. 

 • Po polsku tak mówiły? 

 • Tak bo to Polki 

 • Polskie dziewczyny 
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 • Była jedna czy dwie były Słowaczki a tak wszystko Polki były. I 
właśnie jedna z nich ta czarnulka prawda została zobligowana przez te dwie no, no 
Cylu poznajże się ze swoim chłopakiem prawda tak półżartem półserio. No ja 
podszedłem dzień dobry, dzień dobry prawda spociłem się z wrażenia, ona też prawda 
podała mi rękę, uśmiechnęła, odwróciła się z powrotem. No i zaczęło się od tego. I to 
był pierwszy dzień mojego kontaktu z tą dziewczyną. Nazywała się Cyla Cybulaks 
Stawiska. Pochodziła z Łomży. Przy, nie będę uprzedzał faktów powiem za chwilę. I 
po prostu no spodobała mi się no na mnie zrobiło to piorunujące wrażenie, że wreszcie 
sobie to mogę sobie porozmawiać i to z ładną dziewczyną młodą w wieku jakieś 
powiedzmy te 20 lat. I tak wiele żeśmy nie rozmawiali bo prawda byłem skrępowany 
jakoś tam prawda byłem zaszokowany. No w końcu wyszliśmy, zamknęliśmy je tam, 
zostawiliśmy te wiadro z jedzeniem i to było moje pierwsze zetknięcie. Potem 
nastąpiło za następny dzień drugie, za jakieś tam trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte. 
Powiem tylko, że po paru tygodniach ja poznałem całą ją, całą jej historię i ona 
poznała moje przygody wojenne prawda począwszy od ucieczki na Węgra trafiwszy 
tu aż do tego obozu oświęcimskiego. I co się dowiedziałem wtedy. Otóż przyjechała w 
styczniu 1943 roku z Zambrowa, tam były tam z Łomży i z innych miast zostali 
................... tam zdaje się zgrupowany i z Zambrowa przyszedł transport około dwóch 
tysięcy. Jej rodzice, ona, dwóch braci jeden starszy, jeden młodszy od niej i 
najmłodsza dziesięcioletnia jej siostra. I co się okazało. Matka, najmłodsza jej siostra i 
ojciec od razu poszli do gazu, o czym dowiedziała się później dopiero co to jest ten 
gaz, ale poszli do gazu powiedziała mi, a jeden z braci dowiedziała się po paru 
tygodniach, że podobno go Nie Niemcy zabili czy kapowie zabili, zatłukli Polacy i nie 
żyje, a o drugim nigdy się nie dowiedziała nic i nie wiadomo jak zginął, ale nigdy go 
nie znalazła jak się okazało. No i została sama. I po tych paru tygodniach ta Cyla 
zaczęła stawać mi się coraz to bardziej bliska. No co to gadać. Młody chłopak, młoda 
dziewczyna, już udało mi się ją pocałować, przytulić może i podmacać gdzieś tam 
trochę pod spódniczkę powiem tak nie nieelegancko, ale to normalne prawda, 
naturalne zupełnie. No i zakochałem się w tej dziewczynie, a ona niewątpliwie 
zakochała się we mnie. I upłynął miesiąc, dwa, trzy prawda już jest zima, przychodzi 
styczeń 44 roku i w styczniu naszego kapo tego Karola nasz esesman wywala z roboty 
bo jak go wywalił to nam powiedział chyba wiecie za com tego, tego kretyna 
wyrzucił, przecież nie dość że ta świnia chodzi całkiem pijana to jeszcze nie podzieli 
się ze mną czy z nami bo jeszcze nie podzieli się z nami. Takie to już dopowiedziałem 
troszeczkę, ale w tym sensie pewnie, że to babiarz, że to taki no i tak dalej. No i 
wyrzucił tego Karla, nie spodobał mu się tam z wielu względów, zresztą on nawet, 
nawet jak nieraz wychodził z naszego komanda getreidespeider to przychodził po 
dwóch, trzech godzinach, a nieraz szef nasz go szukał i wściekał się na niego. No i 
prawda wtedy kiedy on nam to obwieszcza. 

 • Że on był jak to babiarz to znaczy on też tam coś z tymi dziewczynami 

 • Że tam chodził do komanda do schuh komanda, tam było schuh 
komando, gdzie sortowano buty po zagazowanych z olbrzymiej kupy, z olbrzymiego 
stosu wysokiego no powiedzmy na prawie pod no na, na piętro by to dostało prawda 
jakby tak stało gdzieś przy dużym budynku, do samego piętra. No i one te buty 
segregowały, tam one były poparzone prawda parzyście złożone, pokompletowane, 
jak nie to one szukały prawda no resztę odrzucały na szmelc, lepsze ładowały do 
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wagonów. I to wszystko szło w głąb Rzeszy, wszystko szło w głąb Rzeszy. A chyba 
to, to, to, to ostatecznie jak się do jak potem prawda wiedziałem, dowiedziałem się ten 
szmelc, który pozostawał też wysyłali już z osobnymi wagonami otwartymi i to 
później pewno przecierano gdzieś tam i robiono z tego jakąś sztuczną pewnie masę 
czy coś takiego. Płyty izolacyjne czy coś w tym rodzaju. Czyli nic nie mogło się tam 
marnować. I tam właśnie pracowała taka kapo w której nasz ten Karl się też 
podkochiwał prawda, bo później one się śmiały z niego bo to był taki tęgi, grubawy 
gość prawda i byczy kark no nie można powiedzieć, że był zbyt przystojny, no przy 
tym taki wulgarny, normalny chłop jakiś może i kryminalista bo miał zielony wink 
winkiel nawiasem mówiąc. No i tam sobie znalazł tą kapówkę i łaził do niej prawda, a 
nieraz przychodził mocno pod muchą gdzieś tam organizowali sobie może za te buty 
wymieniane jakieś nowe, ładne coś, organizowali sobie gdzieś prawda w jakiś swój 
sposób ten alkohol i on tam przychodził nieraz ............ I raz się zdarzyło, że właśnie 
jakiś zegarek gdzieś zdobył od tych, od tej, od tej swojej donny i ten zegarek sprzedał 
i po prostu popili tak, że ktoś ukradł mu jego bluzę. I on miał taką ładną kurtkę 
granatową z granatowego czy czar sukna robioną prawda no ktoś zdjął pewnie tą, tą 
binde a kurtkę sobie wykorzystał później. Ktoś mu dmuchnął i on prawda na apel 
przyszedł w koszuli. Dostał po gębie od blokowego, od blokfurera, od blok furera ten 
kapo. No jak przyeszedł w tej prawda koszuli tam do, do pracy to było już 
ukoronowaniem wszystkiego. A jeszcze przed tym on też zdarzyło się mu, że 
przyszedł dość mocno pijany i usnął i szef go szukał i  w końcu znalazł go między 
workami śpiącego. Dolał mu tak porządnie i wyrzucił, ale do czego zdążam. Jest takie 
przemówienie, wiecie że to była świnia, że on tak z niego nic, i tak nikt tutaj nie był, 
co byście z niego mieli za korzyść, nawet wam nie pomógł cholera w tej robocie tylko 
się obijał całymi dniami. No i mówi tak słuchajcie chłopaki ja widzę tutaj jednego 
fajnego, który będzie teraz waszym szefem. No słuchamy, który to będzie bo to 
pewnie Jasiu mówię ten prawda buchhakter nasz tak ja byłem przekonany. Von heute 
od dzisiaj funkcję kapo będzie pełnił Jurek i pokazuje na mnie. Ja mówię panie szefie 
dosłownie herr szef 

 • Powiedział Jurek a nie po numerze? 

 • Jurek, Jurek nie bo mi mówił też Jurek, Jub albo Jurek. Jub to było 
skrót to było zdrobnienie od Jurek od Geor Georg. Ja nazywam się Georg Bielecki nie 
Jurek ale Jurek mnie nazywał bo mnie wszyscy mówili Jurek, i ten Tize mi potem już 
to po paru miesiącach prawda, i Tize i Pamplun mi mówili Jurek. 

 • To znaczy 

 • no więc 

 • do starych więźniów esesmani nawet esesmani mówili po imieniu a nie 
po nazwisku. 

 • tak, tak, tak jest no bo po numerze nie bo to nie byłoby, że to 
wszystkim prawie tych co, co, co byli bardziej znani, starzy tam dłużej pracowali to 
on im mówił Marian, Jurek, Jasiu prawda Jasiu, Jasiu tak serdecznie Jasiu. No więc od 
dzisiaj będzie pełnił Jurek ja prawda zdębiałem i mówię tak panie szefie ja się do tego 
nie nadaję, skąd, gdzie mi tam mówi ...................  junge słuchaj no mówi młodzieńcze 
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a co mam wam tu dać przyprowadzić jakiegoś skur prawda z tych kryminalistów, 
którzy jeszcze zostali, którzy jeszcze zostali. Dlaczego zostali bo w pewnym okresie 
zaproponowano więźniom niemieckiego pochodzenia tym właśnie kryminalistom 
przede wszystkim możliwość za wciągnięcia się do tak zwanej dywizji 
Dirlenwangera, która robiła najczarniejszą robotę na wschodzie, to znaczy 
rozstrzeliwania prawda jakieś no eg egzekucje wykonywała prawda. I to wszystko 
jakiś partyzantów zwalczała o, to był ten Dirlenwanger, to jest sprawa historycznie 
prawda potwierdzona i autentyczna. I oni prawie wybrali z 80% tych właśnie ludzi już 
w tym czasie i Niemców nie było. I Polacy pełnili już wtedy bardzo wiele funkcji. 
Moi koledzy np. taki Stasio Zyguła, który pracował właśnie na Budach w 
wirtschafhofbudy na tym folwarku w Budach, Budy i przyjeżdżał do mnie często 
rolwagą to znaczy końmi platonem zaprzągniętymi w konie, a on przyjeżdżał 
osobiście z tym z war, z wartownikiem, bo to było 6 kilometrów od obozu, no i 
rozmawialiśmy sobie, brał od nas mąkę tam prawda to tamto, albo jakiś grysik choć 
kaszę. No mieliśmy te kontakty to już był rok 44. Już były zupełnie inne sytuac, inne, 
inne stosunki między w relacji powiedzmy więzień esesman. Już mój Tize 
rozmawiając ze mną mówi no Jurek wiesz chyba ten Hitler narobił tyle tych popatrz 
ile on wymordował tych Żydów, dosłownie do mnie oglądając się czy ktoś go nie 
słyszy prawda. Ale wierzy, że ja pary nie puszczę.................. No i on tak starał się już 
do mnie zbliżać. Masz jakiegoś dobrego papierosa bo wyciąga swoje no widzisz te 
juno to mi już smakują, to, to jest siano to nazywał sianem bo to były lekkie 
papierosy. A myśmy mogli kombinować greckie haudegeny francuskie itd. Także to 
były golłazy haudegeny były przepraszam nawet nasze zdaje się polskie z generalnej 
guberni. Miałem na myśli golłazy. No i oni prawda od nas już wtedy dostawali, przez 
nas organizowane papierosy. Skąd to powiem później. Ja nie paliłem. Paliłem 
niewiele, zresztą czasem sobie zapaliłem dla towarzystwa. I mówi słuchaj Jurek 
cholera ja się tak tutaj męczę w tym obozie no, no widzisz trwonię czas, a nie 
powinienem uprawiać winogron na swojej tej plantacji  w Sudetach bo z Sudet 
pochodził, z Sudetów pochodził ten, ten właśnie Tize. No i takie były te gatki. Mówił 
po czesku nawet po, po czesku dość dobrze prawda ale i mówił po niemiecku bo mu 
to lepiej wychodziło i ja lepiej go rozumiałem po niemiecku niż po czesku. I także to 
mi no mówi wiesz cholera no takie były między nami między innymi gatki. No Jurek 
wy wyjdziecie z tego obozu bo ty przeżyjesz na pewno i, i nasi z naszego komanda 
nasze chłopaki, twoje chłopaki, twoi koledzy wszyscy na pewno przeżyją. Widzisz 
maja tu dobrze. Nikt ich nie krzywdzi, nikt ich nie bije, nikt ich nie pogania, jedzenia 
mają ile chcą, a myśmy im też przysmażali kartofelki prawda z jakąś kiełbaską 
esesmanską, jakieś czasem bite jajeczka dwa do tego prawda, bośmy kombinowali, 
żeby ich do siebie zbliżyć jeszcze wcześniej. A potem to już siłą rozpędu prawda 
żywili się, dożywiali się tam przy nas też jak obiad w ss kuchni nie był taki smaczny 
czy, czy, czy kiepski czy słaby. I tak ze mną rozmawia, że przecież wiesz ja gdzie ja 
bym do ss człowieku mówi, gdzie ja się do ss nadaję. Ja przecież tam cholera miałem, 
mam taką ładną winnicę itd. Ale widzisz takie były czasy i cholera no zaproponowali 
mi, wciągli mnie nie mogłem się wyrwać boby mnie posłali na ostfront. To była ich 
taka obrona prawda taktyczna, że inaczej by poszedł na ostfron na front wschodni. No 
więc wybrałem tutaj, ale przecież wiesz i tak dalej i znów tłumaczył się, że on nie jest 
przecież taki zły. Już nas kaptowali, już i Pomplun był inny ten nasz szef prawda 
główny, no Dziadek był zawsze na dole tym Dziadkiem ten oberszarfurer 
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haupszarfurer, nigdy się nie wtrącał do niczego i, i nigdy nie, nie skarżył się ani nie 
opowiadał bajek tak jak ten Tize. Tize urabiał nas wiedząc co się dzieje bo już było po 
Stalingradzie, już było po Kukurskim, już front prawda znajdował się na linii Bug 
Wisła prawda i, i potem przecież nie, nie w innym a przecież tym . 

 

 

 • Tak już w tym, tym czasie. To był powiedzmy już wiosna, załóżmy 
kwiecień już ........ kwietnia. Oczywiście wziąłem to w końcu, nie chciałem ale 
wziąłem tą funkcję. No jak ja mówię żadnego, żadnej opaski nie nosił, żadnej bindy 
bo to był, było dla mnie śmieszne, ale byłem tym szefem prawda i rozdzielałem tych 
chłopaków i chodziłem sobie, spacerowałem tak samo spacerowałem jak wtedy kiedy 
byłem tym pomagierem tego prawda. To samo miałem. No ale niby byłem tym ich 
szefem. I tak prawda miałem jeszcze o tyle lepsze, że tak powiem możliwości, że 
nawet wychodziłem, albo szef czasem wysyłał mnie do na przykład kuhstall to była 
stajnia końska, tam miał kumpla, coś.....................no to prawda dał karteczkę Jurek 
skocz z tą karteczką prawda jako ten szef kapo niby wysłany przez niego miałem taką 
możliwość bo to wszystko mieściło się w terenie, mimo że tam były magazyny, tam 
były stolarnie, ślusarnie prawda jakieś tam hodowle takie i inne, warsztaty takie czy 
inne, betoniarnia, ale to wszystko było ogrodzone olbrzymim łańcuchem straży, nie 
wiem czy pan się mniej więcej orientuje. To było około 200 wieżyczek na których stał 
esesman przy karabinie maszynowym prawda z taśmą założoną, zawsze to było widać 
nawet na zewnątrz, ta wieżyczka była z takim daszkiem pochyłym od deszczu i od 
słońca. No i on tam prawda cały czas jak pracował jak pracowało się on tam od rana 
do aż ściągnięcia tej wielkiej wielkiego łańcucha straży, to się nazywało die grosse 
Posten Kette wielki łańcuch straży. Jak ich pościągano no to wtedy szedł do koszar i 
wypoczywał. Jak oni mieli ten dyżur nie ma sensu prawda bo to mieli już swój układ 
prawda i może nawet i zmieniali się prawda w tej swojej służbie, ale to był teren 
ogrodzony, i to teren był w niektórych miejscach zupełnie odkryty prawda, teren 
zupełnie odkryty wieżyczka jedna wieżyczka 40 metrów powiedzmy 50 metrów 
druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Było ich około 200 podobno i było 7 wyjść poza te 
to olbrzymie ogrodzenie. A obóz sam to był jak pudełeczko zapałek osobno 
pilnowany, osobnymi wieżyczkami no ten w którym tu dziś jesteśmy gdzie tam 
prawda pilnowano nas wtedy jeśli na apelu okazało się po powrocie z pracy, że stan 
się zgadza i tamten prawda duży łańcuch się ściągało. I tam już nikt przecież przez 
noc tylko wtedy jak myśmy byli w pracy. I ten teren był tak strzeżony, że myśmy 
mogli chodzić wszędzie z warsztatu do warsztatu i załatwiać takie czy inne swoje czy 
inne czy sprawy naszych szefów. Oczywiście jakby się natknął człowiek na esesmana 
to mógł dostać po gębie, mógł kopniaka oberwać prawda, a mógł mieć zapisany 
numer, a potem albo sztaf kompanii to jest kompania karna, że się palenta gdzieś bez 
celu, ale jak ja mam swojego szefa to ten kontrolujący mnie zawsze sprawdzi u 
mojego szefa czy on mnie wysłał prawda. Ja mając jeszcze list od niego czyli jakieś 
tam kartkę no to byłem kryty. I ja tak wychodziłem sobie prawda. Także już miałem tą 
pełną swobodę i ta swoboda potem była, przydała mi się w pewnym momencie o 
którym później powiem. Ale tak pewnego dnia Cyla przychodzi do pracy i widzę, że 
jest zapłakana, oczy czerwone prawda tak no jakaś inna. Popatrzyła na mnie nie 
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uśmiechnęła się już prawda jak zwykle i poszła do tej swojej, zam szef je zamknął w 
tej swojej prawda w tym swoim pomieszczeniu, w tym prawda w tej workowni jak my 
ją nazywali, myśmy to bunkier nazywali w tej workowni, gdzie one tam reperowali. 
No i ja nie mogłem się nawet doczekać tego prawda co się stało z tą Cylą, co to, co to 
za przypadek i kiedy zrobił nam szef przerwę idąc na, idąc na obiad bo oni poszli na 
obiad a my swoją przerwę żeśmy zrobili pół godzinną, tak wtedy ja otwieram prawda i 
mówię Cylu co jest, ona mówi chodź i płacze objęła tak mnie, przytuliła się do mnie, 
prawda tak mnie jedną ręką za położyła na plecach i płacze całym, słuchaj co się stało 
powiedz prawda. Ona mówi wiesz mówiłam ci o tej swojej przyjaciółce, wymieniła 
imię już nie pamiętam jakie, wyobraź sobie, że wczoraj esesman ona pracowała w 
kartoflarni przy obieraniu kartofli, przy kuchni więźniarskiej w Brzezince, wczoraj 
esesman zastrzelił ją podczas gdy ona przewrócała jakieś ziemniaki na drugą stronę 
ogrodzenia bo kuchnia była ogrodzona drutem. Widocznie koleżankom tam swoim 
głodnym, głodnym w każdym bądź razie. No i jak ona przewrócała te ziemniaki tak 
ten z kuchni przez otwarte okno podobno kropnął z pistoletu no i na miejscu w głowę 
ją trafił, na miejscu zabił. No Jurek wszystkie tu zginiemy, nikt tu z nas nie wyjdzie, 
ty myślisz że te dziewczyny tutaj widzisz, że nam tu dobrze, my tu dobrze, my tu 
zdrowe jesteśmy, nam tutaj jak w raju nieomal jest prawda w stosunku do innych. I 
przecież my nie prze, przeżyjemy, nas wszystkich wykończą. I to był jeszcze tym 
bardziej to było podbudowane faktem, że w tym czasie zaczęły przychodzić w 
olbrzymich ilościach transporty Żydów z Węgier. To był już luty, marzec, kwiecień. Z 
Węgier gdzie przywieziono nie wiem po wojnie się dowiedziałem, że przywieziono 
tam w każdym razie od 300,  400 do 700 tysięcy tych Żydów, nikt też nie policzył 
tego. No więc może tam jakieś ostatnie badania uściśliły tą liczbę. W każdym razie po 
dwa, trzy, cztery pociągi i nawet po sześć pociągów i czekały na bocznicy zanim jeden 
nie wjechał do Brzezinki, do Birkenau do obozu pod krematoria, zanim go nie 
rozładowano nie wy prawda opróżniono i wysłano tych ludzi za ogrodzenie 
krematorium do gazowni. Pociąg pusty wycofywał, podjeżdżał wtedy drugi. Także nie 
nadążono nawet ich ła rozładowywać. I bywało podobno, że przychodziło 8, 10 
tysięcy Żydów, a gazownie mogły tyle wygazować, natomiast nie mogły tego spalić 
krematoria. I ona o tym wszystkim wiedziała. Mówi popatrz co oni robią z tymi 
węgierskimi Żydami. A wiesz jakie są w Brzezince, w Birkenau u nas wybiórki, 
wybiórki to znaczy selekcje między więźniarkami i więźniami, i tych najsłabszych, 
osłabionych, prawda chorych od razu kierowano do gazu, i razem z tymi transportami, 
które przychodziły tam je wciskano 20, 50, 100 zależy ile wybrano. Krematoria 
dymiły bez przerwy kominy krematoryjne. Urządzono kilka ognisk spaleniskowych, 
które dzień i noc prawda były zasilane jakimś drzewem, jakimś mazupem i do których 
były wrzucane zwłoki, nawet przy pomocy jakiś tam wózków na linach napiętych 
prawda, napowietrznych wózków, które ładowało się trzy, cztery czy pięć powiedzmy 
takich, to był je to jechało na linach na ten przeciągano nad ognisko, pociągano, 
przewracało się to i trupy leciały w dół. Wrzucano jeżeli żar ogniska na to pozwolił, 
wrzucano prawda rękoma. I było tam piekło. Rzeczywiście nad Brzezinką, nad 
Birkeanu naprawdę rozpętało się piekło. I ona prawda zaczęła bardzo płakać. I ja tak 
ją w końcu mówię Cylu no uspokój się, przecież ci dobrze no niedługo wojna się 
skończy, a ona mówi ja wiem jak się dla mnie wojna skończy. No ja wtedy taki jakiś 
wpadłem w taki to znaczy w jakiś trans niejako i mówię tak Cyluś nie martw się ja cię 
stąd wyrwę. I to się zaczęło od tego słowa, od tych słów paru, Cylu ja cię stąd wyrwę, 
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nie płacz ja cię stąd wyrwę. No ona popatrzyła na mnie no może i usiłowała się 
uśmiechnąć, ale nie było jej do śmiechu, i na tym się skończyło. Ale ja od tego czasu 
zacząłem myśleć co tu zrobić, żeby tą swoją najdroższą dziewczynę, bo wtedy ona 
była najdroższym człowiekiem dla mnie w obozie prawda, poza obozem miałem 
rodziców, braci i tak dalej. Ale w obozie była najdroższą dla mnie już osobą. No ja 
byłem młodym chłopcem prawda i tak dalej, miałem warunki dobre, nie byłem jakimś 
wykończonym fizycznie gdzie człowiekowi nawet, nawet jakby popatrzył na kobietę 
to by się odwrócił prawda zamiast patrzyć dłużej. Dla mnie ona już zaczęła być czymś 
bardzo, bardzo mi bliskim i drogim. I zacząłem przemyśliwać. I prze wymyśliłem tak. 
Przecież Tadziu Srogi numer 178 z mojego transportu, mój wielki przyjaciel, który 
czasem odwiedza mnie tam właśnie w getreidespeicher, z którym kiedyś sypiałem na 
jednym sienniku, a teraz on mnie odwiedza i żeby coś zjeść powiedzmy bo pracował 
w komandzie, gdzie nie było jedzenia. Dostawali swoje przydział, ale to było za mało 
i przychodził tam jakiś prawda pęczaku trochę czego, a czasem przychodził nawet na, 
na kieliszek prawda bo jak, jak mieliśmy go akurat w tym czasie. No i, i zaraz 
powiem, i ten Tadziu przychodził prawda raz w tygodniu, czasem raz na dwa 
tygodnie, czasem dwa razy w tygodniu. I prawda też z tymi dziewczątkami 
pożartował, także myśmy się bardzo zaprzyjaźnili. Ale Tadziu Srogi pracował w 
komandzie ss Bekleidungkammer to jest magazyn mundurowy ss. I właśnie ja 
pomyślałem rany boskie przecież jest wyjście, jeśli Tadek mi odważy się dos, wy, 
zorganizować mi i dostarczyć kompletny mundur w częściach czy jakkolwiek prawda 
to jak ja skompletuję ten mundur to ja w mundurze ss mogę Cylę wyprowadzić 
prawda. Ale jeszcze nie wiem w jaki sposób ja ją od swojego komanda wyprowadzę 
jako już esesman prawda. To było dla mnie jeszcze nierozwiązalne. I pewnego dnia 
kiedy Tadek do mnie przyszedł odwołałem go na bok mówię Tadziu słuchaj nie było 
między nami tej rozmowy, a jakbyś się zdecydował no to chyba moja wdzięczność 
będzie do końca życia. No mów do cholery mówi co taką tajemniczą no o co ci 
chodzi. Nie pomyślał nie Tadek potrzebny mi mundur ss. On tak popatrzył, mundur ss 
a na co ci. Mówi po chwili rany boskie chcesz uciekać, ja mówię tak z Cylą. 
Człowieku a wiesz czym to grozi jakby mnie albo ciebie złapali z tym, z byle, z byle 
jakim portkami esesmańskimi czy pasem, czy kaburą na pistolet, czy marynarką, czy 
czapką prawda. No wiesz, żebyśmy obydwa zawisnęli jako ci, którzy planowali uciec. 
Ja mówię wiem Tadziu i dlatego mówię ci, że nie ma sprawy, nie było między nami 
jak się nie zdecydujesz. Jurek daj mi pomyśleć prawda daj mi pomyśleć. No i wtedy 
już nie rozmawiamy czy coś tam parę słów zamieniliśmy, poszedł już ode mnie, już 
nawet z tymi dziewczętami nie rozmawiał, poszedł i nie trzeba było długo czekać, za 
dwa dni przychodzi masz schowek, no mam na strychu mówię. Dobry? Dobry. Nie 
znajdzie nikt? Nikt, żeby cię wściekł prawda. A miałem taki schowek, nie będę mówił 
szczegółów w każdym razie to było między dachówką a wyszalowanym deskami 
strychem, gdzie mieliśmy nasiona traw. I tam właśnie w samym narożniku tak tego 
naszego magazynku wyjąłem deskę, także jak ją odchyliłem to była taka przestrzeń 
między dachówką na grubość tych belek nośnych prawda, to były olbrzymie budynki, 
te stragaże czy jak one się tam nazywają  i tam właśnie luka była w dół, tam można 
było rękę wsadzić i jeszcze i tam pustka była. No ja tam właśnie wymyśliłem ten 
schowek prawda już wcześniej jak zanim Tadek dał mi torby. Słuchaj masz schowek 
ja mówię mam, już pomyślałem. Przez te dwa dni bardzo intensywnie myślałem bo 
mówię Tadek na pewno się zdecyduje. Ale miałem wątpliwości. No to słuchaj 
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przygotuj się, że niedługo tutaj wpadnę, wpadnę już z czymś, ale musisz szybko to i 
co pewnego dnia prawda wpada zziajany taki trochę zmęczony, łapie oddech, biegiem 
widocznie biegł tam z parteru do mnie na drugie piętro mówi no chodź. No to ja już 
wiedziałem, że coś tam jest prawda. Zeszliśmy na dół, weszliśmy do ubikacji, on w 
ubikacji prawda przeskoczył przez oszalowanie, tam były trzy przegródki prawda 
oszalowane deskami, także jak się stanęło na klamce to można było przeskoczyć do 
środka bo od środka zamknął, zamknął i wyskoczył na zewnątrz bo to młody chłopak 
przecież, w moim wieku. No i przeskakuje przez to i już, już ja wiem, już tylko 
czekam co on mi pokaże. Prawda otwiera choć zamknął ma taki na śmieci taką, taki 
ten wiaderko po jakiejś marmeladzie, marmeladę nam dawano po 10 ......................  
było tej marmelady, taka buraczana prawda, i po i te wiadereczka były wkorzystywane 
jako, jako takie śmieciarki wiadra na śmieci. Wyciągnął tam trochę tych okrawków, 
wrzucił w ten prawda muszlę, spuścił wodę i wyciąga mi bluzę, kompletną bluzę 
esesmana bez naszywek, bez niczego, ale już jedna część jest. Powiem krótko, przez 
kilka następnych dni przyniósł mi spodnie, przyniósł mi buty esesmańskie, koszule, 
jeszcze za następnych kilka dni to trwało w sumie około cztery, pięć tygodni 
skompletował mi cały mundur od A do Z, nawet z naszywkami rotenfurera, czyli 
takiego młodszego kaprala. I dlaczego to miał, to, to mi poradził, żeby mogłem się 
zrobić unterszarfurerem z obszywką taką srebrną, ładną. Mieli takie mundury na 
kołnierzu prawda no i tutaj pagony te, te prawda te patki były też obwiedzione srebrną 
taką opaską i to byłbym troszkę wyższym, to już bym takim prawda był starszym, 
starszym kapralem, plutonowym mniej więcej, coś w rodzaju plutonowego. Ale on 
dlatego przyniósł mi dystynkcje rotenfurera, że już miał schowaną wiele miesięcy 
przed tym w swoim magazynie znalezioną przypadkowo w oddanym mundurze 
przepustkę koloru zielono-oliwkowego z esesmanem, który był ss rotenfurer, nazywał 
się Helmut Szteojer, Sztegler. Tą przepustkę też po pewnym czasie, po paru dniach 
mówi Jurek jak mi to ostatnie już przyniósł prawda po kaburze na pistolet, na bodajże 
to była ostatnia rzecz, którą mi przyniósł, i to wszystko się nam udawało, nikt nas nie 
zaczepił, jego nic w porządku, no mieliśmy szczęście. On miał szczęście i ja miałem 
szczęście. Jasne tylko szczęście mogło nam tam tylko pomóc. 

 • Płacił mu pan w czymś? 

 • Nie nic podobnego, on by nic nie wziął, on nic nie potrzebował ode 
mnie, nic nie potrzebował i jeszcze nie wiedziałem, że on ma przepustkę, ale pewnego 
dnia właśnie powiedział mi Jurek teraz ci przyniosę coś czego się na pewno nie 
spodziewałeś nigdy. I za znowuż dwa następne dni przychodzi prawda, oglądnął się, 
skarpetkę sobie prawda odciągnął i wyciąga za skarpetki zwinięty taki maluteńki 
kawałek arkusik zwinięty we czworo, bo przepustka miała ten tą wielkość, mniej 
więcej tej wielkości była. I prawda wyciąga ten mi masz obejrzyj sobie, jak ja to 
otwarłem durchschein przepustka prawda przez potrzebna esesmanowi kiedy idzie z 
więźniami czy z więźniem na zewnątrz dużego łańcucha straży coś załatwić albo 
gdzieś już wrócić. I okazało się, że po zapoznaniu się mówi Jurek zobacz jaka to jest 
przepustka. To jest przepustka z wirtschafshof Budy. Esesman już wyprowadził 
dwóch więźniów, bo tam miał dwóch prawda, i doprowadził ich na Budy, a potem nie 
oddał tej przepustki bo oddał razem z mundurem wymienianym bo już miał ten 
mundur zużyty w jakimś sensie, nadszedł czas jego pod wymiany, i nie, nie wyjął tej 
przepustki. Szukanie było później przez tego esesmana, opowiadał mi i tak dalej. Ale 
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widzisz tak będziesz miał piękną rzecz, bo ty nie wychodzisz jakbyś szedł, jakbyś 
zużył tej przepustki, to nie wychodzisz na zewnątrz o tej porze po południu tylko już 
po załatwieniu spraw w obozie wracasz z powrotem oprowadzając więźniów na Budy. 
No ale tam jest dwóch więźniów, a ja potrzebowałem jeden. No powiem tylko krótko, 
że już przerobiłem te dwójkę na jedynkę, to było chemicznym ołówkiem wypełnione, 
że rotenfurer Helmut Sztejler Stechler się pisze, mówię a jak tego Sztelera 
kontrolujący podoficer, który tam go na tych byli szlaban, budka i kontrolny podoficer 
ss, który prawda ten ruch sprawdzał no, inaczej nikt nie wszedł ani nie wyszedł za 
pana Boga. No więc mówię a jak on akurat zna tego Sztelera no to jestem załatwiony. 
I muszę to nazwisko też przerobić Stechler przerobiłem na Stejner. Po pod troszkę po 
podcierałem no pod światło widać było, że to jest tam lekko podmazane i spec od, od 
razu nawet nie spojrzał może od razu jak tak spojrzał to poznałby, że tam były 
poprawki. Ale wyszło mi doskonale Stejner, a Stejner to się czyta Steiner. Więc 
Helmut Steiner prawda się nazywałem. I tylko daty brakowało, żeby wstawić prawda 
w dniu tej ucieczki. I pewnego razu, już upłynęło od tej przepustki dobre dwa, a  może 
nawet trzy tygodnie, to było w maju, pod koniec maja gdzieś, nasze dziewczęta nie 
przychodzą do pracy, cała grupa, wszystkie dziesięć. No ja tak troszkę się 
zastanawiam co tu się stało, że one nie przyszły. Święto ................................ tam nie 
było świąt. No i tak kombinuję nie wiedząc prawda jak podejść do Tizego, żeby go 
zagad, zagadać o to co to z tymi dziewuchami, i mówię tak prawda w pewnym 
momencie herr rotenfurer verzeihen sie denn przepraszam niech pan mi powie co to 
się stało, że nasze dziewczyny tak się dzisiaj spóźniają, no bo już jest dwie godziny 
mniej więcej jak powinny być, więcej może jak dwie godziny, a mówi to ty nic nie 
wiesz no mówi Pamplun wywalił wszystkie te dziewuchy od was z komanda. Ja 
mówię tak no ja nawet Marianowi mówiłem mówi przed, przed chwilą, a Marian 
jeszcze nie skontaktował się ze mną ten na dole mój, mój kolega, który tam przy tych 
paszach tam prawda był tym takim vorarbeiterm. Mówi to ty nic nie wiesz wywalił 
wszystkie. Ja mówię panie szefie, a dlaczego co się stało, zmroziło mnie, po prostu 
zrobiło mi się gorąco. Bo se myślę tak no wywalił i teraz co dalej, gdzie ja Cylę 
znajdę. Przygotowane wszystko, przecież ja nie po to przygotowałem, żeby samemu 
uciekać czy z Tadkiem uciekać, powiedzmy czy z kimkolwiek, tylko Cylę chcę stąd 
wyprowadzić. I on mi mówi, a wiesz dlaczego je wywalił. Nasz amant, nie wiem czy 
wiesz, że Dziadka też nie ma, ja nie wiedziałem, że na dole tego hauptszarfurera tego 
sierżanta ss też nie ma tego Dziadka naszego. A co się stało, no więc mój drogi ty 
wiesz do wasz tam do, do znaczy do, do futremittel tam do Dziadka przychodziła tam 
kapówka od tych butów, bardzo ładna Hilda było jej na imię, bardzo ładna 
dziewczyna, dobrze zbudowana, ale prostytutka po prostu z winklem, z winklem 
czarnym, a prostytutki lek, kobiety lekkiego prowadzenia się Niemki były 
aresztowane i przebywały w obozach na jakiś czas przeszkolenia i wybicia im z głowy 
taki zawód jak prostytucja. No więc przychodziła, przychodziła i przynosiła jakieś 
buty czy coś bo ona przy szuh komandzie pracowała, przy tym komandzie o  o, które 
sortowało obuwie. I myśmy sobie tak myśleli, kombinowali jak ona przynosiła te 
jakieś zawiniątka, opakowane już nawet w papier, pewno jakieś ładne buty dla 
Dziadka, a Dziadek te buty pewnie bierze i jak idzie na urlop to tam zawozi prawda 
dla swoich. No bo wojna wiadomo wszystkiego brak. Okazało się, że przed przy 
którejś kolejnej paczce którą Dziadek wysyłał do Rzeszy dwóch funkcjonariuszy, 
funkcjonariuszy politische abteilung obozowego gestapo na poczcie opowiada to ten 
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Tize, na poczcie prawda odwołali Dziadka na bok tam na do stolika, na stoliku rozcięli 
tam nożem rozpruli te paczkę wybierają i nagle wylatuje rulonik zwinięty rulonik jakiś 
guldenów prawda, jakiś marek pieniędzy, banknotów. Mało tego jakieś wylatują 
podobno złote jakieś tam rublówki czy nie rublówki, czy jakieś inne prawda 
dolarówki i, i tam jakieś inne jeszcze zegarki czy coś w tym rodzaju. Żadnych butów 
tam nie było. No i mówię no unterszar, ober, hauptszarfurer no co pan, kto to, co się z 
panem stało. No i wtedy oni już wiedzieli, że on nie wysyła dla siebie, on wysyła na 
wskazany, sprawdzili to prawdopodobnie ci z politische abteilung jak on to wysyłał, 
że on wysyła na adresy podane przez nią, do swoich jakiś bliskich. No i tak Hilda go, 
Hilda zniknęła i więcej się nie pokazała pewno ją rozstrzelali prawda albo nie wiem co 
zrobili, w każdym bądź razie Dziadek po ośmiu dniach dopiero wrócił, a naszych 
dziewcząt nie ma. Ja jestem zrozpaczony. 

 

KASETA 41 B 

 • Proszę 

 • Dobra no więc jest, jest o tym jak to ten Dziadek wrócił potem, ale 
dziewczyny zabrali. 

 • Dziewczyny, po ośmiu dniach Dziadek wrócił dziewczyny zniknęły z 
naszego komanda i byłem zrozpaczony, że mogę w ogóle Cyli więcej już nie spotkać, 
bo jeśli dali ją gdzieś tam prawda  do jakiegoś komanda, do na Birkenau na Brzezinkę 
no to gdzie ją znajdę, w jaki sposób, nie ma żadnych szans technicznych nawet, żeby 
to próbować znaleźć to. No i prawda byłem zrozpaczony, że tyle przygotowań, 
wszystko poszło na marne, wszystko poszło na marne. Tyle nerwów przecież i tak 
dalej. No i proszę sobie wyobrazić po jeszcze kilku dniach przychodzi do mnie, taki 
zadowolony, uśmiechnięty, palacz centralnego, palacz kotłowy z pralni dla bielizny 
dla ss, która mieściła się w sztabsgebaude tak zwanym czyli budynku w którym 
myśmy mieli kiedyś tą kwarantannę, a później jakiś tam budynek sztabowy to 
nazwano, nie wiem tam prawda urzędowali ci, ci prawda sztabowcy. I tam na dole w 
przyziemiach były pralnia była, cerowalnia bielizny, prasowały to po wypraniu i 
oddawały jak się okazało później oddawały to do koszar. No i przychodzi ten palacz 
taki Mieciu z Nowego Sącza i mówi Jurek, cześć Jurek ja mówię co jest no mam dla 
ciebie fajną rzecz. Ja mówię co się stało, masz czytaj i dał mi prawda tak z jakiegoś 
worka papierowego, takiego szarego koloru prawda oddarty kawał i pisze - pracuję w 
sztabsgebaue, skontaktuj się ze mną C. No i dziś się skontaktowałem w ten sposób, że 
umówiłem się z tym ka, z tym prawda Mietkiem na ee po tym jak to prawda 
przeczytałem o C to wiadomo Cyla, wiedziałem to od Cyli. No więc dam odpowiedź 
tam pracuję jeszcze jedna koleżanka tam czy, czy druga już tam pracuje w tym 
sztabsgebaude w tej pralni i co dalej pyta się. No mówię no właśnie, za dwa dni o 
pierwszej przy śmietniku, tak jak mamy przerwę o pierwszej przy śmietniku tam, przy 
sztabsgebaude bo tam był śmietnik, który było nawet widać jak wyszliśmy, myśmy 
mieli na drugie piętro taki wyciąg linowy na krążkach, no i wyciągaliśmy worki 
prawda tam na górę ręcznie i odbieraliśmy je przez taki balkonik prawda wyciągowy 
gdzie to zboże się prawda wciągało do środka na drugie piętro. I stamtąd było widać 
też ten, ten śmietnik, który był własnością tej pralni dla esesmanów obok tego 

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. 



sztabsgebaude. No i prawda mówię słuchaj pojutrze o pierwszej niech Cyla będzie  
punktualnie między o pierwszej ja tam będę się kręcił. No i oczywiście poszedłem 
prawda rozsznurowałem swojego buta znów go zasznurowuję, przyklękam znowu, no 
Cyla za chwileczkę wychodzi prawda jak na zamówienie za, za kilkadziesiąt sekund 
może minutę, dwie i prawda 

 • Czy pan miał zegarek? 

 • Miałem zegarek wtedy nosiłem .................... zegarek tak jakoś zimer 
nawet muszę powiedzieć dobrze chodzącą, zresztą zegarek nie był niczym wielkim w 
tych, w tym czasie i każdy kto był jakimś vorarbeiterm czy nawet nie, który pracował 
w biurze powiedzmy jakimś tam nosił zegarek i nikt do tego się nie przyczepiał. To 
było wszystko, to były wszystko  zegarki organizowane po tych transportach prawda 
zabierane Żydom, a potem przeciekało to do więźniów. 

 • A Cyla miała? 

 • Cyla nie, Cyla nie miała zegarka, ale mogła się orientować bo tam 
przypuszczam, że jakiś zegar był w środku. I Cyla prawda wychodzi, wybiera tak, ja 
mówię cześć Cylutka oj jak się cieszę, że tu jesteś. Mówi no a ja nie wiesz jak ja się, 
ja myślałam, że już koniec z nami, że już się więcej nie zobaczymy w życiu. No mówi 
wiesz tutaj dostałam się dzięki tam jakimś tam protekcjom specjalnym, dostałam się ja 
i jeszcze dwie koleżanki i pracujemy tutaj. Pracuję w bigelsztube to jest w prasowalni. 
Ja mówię Cylu słuchaj bardzo ważna rzecz, zapamiętaj, mamy tu się spotykać, 
spotykamy się co dwa dni, co dwa dni się spotykamy bo jest ważna sprawa, a jaka to 
ci powiem jak ona nie wiedziała o co chodzi, myślała że ja przychodzę tylko dwa 
słowa zamienić prawda i powiedzieć co słychać, jak się czuje, jak tęsknię za tobą, 
bośmy to opowiadali sobie prawda, a mnie się tak przykrzy, a tak chciałabym, żebyś 
mnie objął prawda, no takie były teraz rozmowy no młodzieńcze wiadomo prawda i 
romantyczne nieco. Ale nie to była, nie to było powodem, żeśmy się spotykali co 
drugi dzień. Przyczyna była inna. Ja miałem przepustkę koloru zielon, takie 
oliwkowo-zielonego. A przepustki były zmienione kolorystycznie co jakiś czas. 
Powiedzmy w jednym tygodniu były białe, za potem za na przez dwa czy cztery, pięć 
dni były takie niebieskie, potem były znowuż jakieś żółtego odcieniu prawda. I tak te 
przepustki w kilku kolorach obiegały, to jest normalna rzecz, którą tutaj wiedzą 
wszyscy naukowcy tutaj zajmujący się ............... bo pracują, pracują przy tym i 
zetknęli się z tymi problemami. No a to było po to, żeby prawdopodobnie 
uniemożliwić, utrudnić w każdym razie wykorzystanie tej przepustki w jakiś sposób 
bo w tym dniu ona nie mogła być wykorzystana jeśli była biała  jak był kolor zielony 
na przykład. No i ja wiedziałem, że w pewnym momencie taki kolor wyjdzie już jest 
lipiec, już jest lipiec. My się spotykamy tak długo tak przez jakiś prawie miesiąc czasu 
prawda tak jak ona już tam pracuje. Nie zawsze się spotykamy bo nie zawsze można 
było, ale jak ja nie przyszedłem to ona wróciła, jak ona nie przyszła to ja prawda 
wróciłem i tak dalej. To się działo w południe o pierwszej kiedy szefowie szli na 
obiad, myśmy mieli przerwę. I był już lipiec 21, 20 lipca w czwartek przyjeżdża do 
mnie, do nas do magazynów rolwaga po futer tam prawda dla jakieś trzody chlewnej i 
koni, bydła, owiec i tak dalej przygotowane dla wirtschaftshof budy przyjeżdża tym 
wozem Stasiu Zyguła z mojego transportu pierwszego, który tam był kapo w tym 
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czasie, przyjeżdża razem z postem. No i prawda przyjeżdżają cześć, cześć co słychać 
Jurek itd. spotkaliśmy się tak na półpiętrze, ja mówię co to przyjechałeś znowu po 
futer. Tak mówi, a jest tam potrzebuję no ja wiem chba jakieś ze 600 kilo tego mam 
wziąć. No to chodźmy do góry. I ja mówię pokaż co tam, pokaż te więc pokazuje i 
daje mi od razu z przepustką, z przepustką. Esesman, który stał na dole prosił go, żeby 
on tą przepustkę wziął i żeby nasz szef tą przepustkę potwierdził, że on tu był bo on 
musi się rozliczyć później, bo potwierdzenie załatwienia sprawy musiało być w 
przepustce prawda. Ewentualnie jeśli nie było to było wyjaśnienie dlaczego, dlaczego 
prawda. No więc, że to ma potwierdzić. No i prawda idzie tam ze mną na górę. Ja 
mówię, słuchaj Stasiu przystań na chwileczkę, pokaż no tą przepustkę. Tak się jej 
przyglądam i chyba coś tam nie za bardzo mi to wszystko grało chyba ręka mi drżała 
bo on tak patrzy na mnie mówi Jurek, Jurek a co tak na tą przepustkę patrzysz. Ja 
mówię prawda coś zacząłem mówić i utknąłem. A on mówi cholera to ty wiejesz. Ja 
mu nic nie odpowiedziałem, ja mówię Stasiu nic ci nie mogę powiedzieć bo wiesz o 
tym, ale powiedz mi jak dzisiaj was kontrolowali na przejściu to jak z Bud tam żeście 
przy jechali po ten na futer do naszego magazynu. No nie wziął przepustkę popatrzył 
prawda oddał i to wszystko. A nie zauważył ja ........................... czy jakieś osy nie 
pytał esesmana o jakiś Ausweis czyli dowód osobisty z tym z fotografią. Nie, nie, nie 
tylko popatrzył na przepustkę nawet, nawet jej nie wziął do ręki bo esesman mu tam 
to pokazał. No mnie to uspokoiło prawda ale już kolor jest ten zielono-oliwkowy czyli 
nie ma co czekać. Po prostu jestem podekscytowany niesamowicie. Z Cylą mam się 
spotkać o pierwszej a tu jest gdzieś koło godziny 10, między 10 a 11. Już prawda 
poszliśmy do naszego szefa, szef to podbił podpisał ten nasz Jasio wypisał Liferschein 
czyli dowód prawda wydania, no i chłopaki już zaczęli ładować tam prawda to co 
przygotowali na ten rolwagę, no i prawda schodzimy ze Stasiem na dół i jak już mu to 
załadowali esesman jeszcze prawda drapiąc się na te worki położył karabin, karabin 
spadł mu na, na, na, na śruby, odcisk prawda zaczął skakać do góry małpie miny robić 
prawda i coś kląć, no to mnie rozśmieszyło to nas obydwu zaczęli się śmiać, jeszcze 
rzucił, wściekł się na nas co się śmiejecie idiotyczne jakieś tam ................... prawda. 
No to na to mnie troszkę tak odprężyło, roz rozbawiło, no potem wy, wydrapał się tam 
na to, na to, na te worki esesman, no i Stasiu prawda no to jedziemy mówi do, do tego, 
do ............... tego wachmana, mówi no to jedziemy. No i do mnie Jurek wyda prawda 
podaje mi rękę i tak patrzy, długo mi tak rękę trzymał i tak prawda poruszał, mówi 
Jurek powodzenia, powodzenia. I tak rozstaliśmy się z tym Stasiem Zygułą. Pojechał z 
tym swoim zbożem. Ja wiedziałem, że przepustka wyszła i muszę Cyli dzisiaj 
powiedzieć, że uciekamy czy jutro czy pojutrze muszę dopiero jej powiedzieć co w 
trawie piszczy. Ona nie ma pojęcia o czymś takim, że ja to przygotowywałem. Bo to 
co ja mówiłem jej tam kiedyś, że ja stąd wyrwę to, to potraktowała jako dobry, dobry 
żart prawda. No i, i wszystko we mnie już zaczyna chodzić prawda i nie mogłem się 
już doczekać tej pierwszej, w końcu szefowie poszli na obiad, ja schodzę prawie 
biegiem pod ten po ten mocnym szybkim krokiem pod ten śmietnik, Cyla już jest 
prawda bo tak akurat wypadł ten dzień kiedy my co drugi dzień kiedy mieliśmy tam 
spotkać. Cyla już jest i tak sobie tam wyjmuję prawda wkłada te, te swoje okrawki, 
znów je wyjmuje z kosza do śmietnika i znów ze śmietnika do kosza, żeby coś robić, a 
ja prawda przy niej przyskakuję bardzo blisko jakiś metr mniej więcej i mówię tak, 
Cylu coś ci powiem, ale pamiętaj musisz zapamiętać każdy szczegół, nie myśl nic co 
się stanie, ale pamiętaj, że to co ci powiem od tego zależy twoje i moje życie, nasza 
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wolność. Więc ona patrzy takimi rozwartymi oczyma co ja za bzdury opowiadam. Ja 
mówię Cylu jutro piątek, o godzinie trzeciej po południu przyjdzie po ciebie tutaj do 
sztabsgebaude do pralni, przyjdzie esesman z politische abteilung z oddziału 
politycznego to jest takie obozowe gestapo i weźmie cię na przesłuchanie. Ona tak 
patrzy na mnie nic nie mówi, a czu po prostu wyczuwałem, że powie a czyś ty 
zwariował co ty opowiadasz Jurek no tak na mnie patrzy. Ja mówię Cylu pamiętaj 
jutro przyjdzie po ciebie esesman o trzeciej po południu, staraj się jakby cię wysyłali 
gdzieś z bielizną, z wózkiem tam do koszar masz zemdleć nawet, ale zostać tutaj bo 
musisz iść na to przesłuchanie. I ona jeszcze nie wie dokładnie, ja mówię słuchaj Cylu 
tym esesmanem będę ja. To popatrzyła na mnie wielkimi oczyma i mówi jak to, jak to 
co ty opowiadasz wtedy dopiero. Ja mówię Cylu więc jutro przychodzę po ciebie w 
mundurze ss, zabieram cię na przesłuchanie jako funkcjonariusz politische abteilung. 
Stanęłą ja poszedłem prawda no to cześć pamiętaj, pamiętaj masz być na miejscu 
prawda jutro o tej porze. No ona stała jeszcze długo bo ja odszedłem już kilka jak już 
prawda się obejrzałem później po kilkudziesięciu krokach jak skręciłem już za 
budynek ona jeszcze stała przy tym śmietniku, widocznie była tak zszokowana. I od 
tego się zaczęło. Ale jeszcze nie powiedziałem, że o godzinie drugiej po południu 
wyjdzie do śmietnika tak jak teraz i ja wyjdę na nasz balkonik wyciągowy, wiesz ten 
co wyciągamy worki, i podniosę rękę do góry. Jak podniosę rękę do góry to znaczy, 
że wszystko w porządku i za godzinę jestem u ciebie. I skończyła się nasza rozmowa. 
Ja już wtedy jestem już w innym świecie prawda przepustka już mi wyszła, kolor ten 
sam, jutro mam tam się zjawić prawda jeszcze po południu zdążyłem przerobić to ten 
date na już na 21oficjalnie 7 rok prawda się zgadzał, tylko 7 prawda no i, i wpisałem 
to i też znów tak patrzę cholera no nie jest to idealne ale, ale może będę miał tyle 
szczęścia, że nikt tego nie zauważy no przecież z daleka widać, że jest w porządku. I 
kiedy to wpisałem ten swój już na stryszku prawda ten numer te, te date, przyszedłem 
łaziłem po tym całym naszym magazynie prawda jak, jak nieswój nawet mnie pyta 
Marian Jurek co to chory jesteś czy co coś ty taki blady psiakość taki podniecony. Ja 
mówię wiesz źle się cholera coś dzisiaj czuję. No i dalej myślałem intensywnie jak to 
będzie i przechodziłem razy te wszystkie wersje. A jak mnie ten spotka, zapyta mnie 
jakiś kontrolujący esesman prawda byli tacy co jeździli, kontrolowali komanda. Jak na 
tym przejściu prawda mnie coś poprosi o Ausweis a ja go nie mam tego Ausweisu 
czyli dowodu z fotografią bo to jest niemożliwe technicznie. No miałem 
wytłumaczenie, że zostawiłem w koszarach i tak cały czas miele mi się to wszystko w 
głowie.  Jak przeżyłem, jak doczekałem do tego apelu to nie będę opowiadał, w 
każdym razie jak poszliśmy już do obozu, wróciliśmy do obozu to ja przy apelu znów 
jestem nieobecny i tak patrzę gdzieś tam po chmurkach, po drzewach i tak sobie myślę 
no to jest mój ostatni apel wieczorny w obozie. Bo jeśli jutro się to uda to już nie 
wrócę, a jak się nie uda to najwyżej pójdę do bunkra, tędy prawda przez uliczki 
obozowe gdzie stoję na tym apelu koło, koło tego miejsca przejdę, natomiast już nie 
będę na apelu jako takim. I prawda tyle tych wzruszeń, tyle noc jak noc spędziłem, 
może krótko przejadę. Spędziłem ją tak, że przechodziłem prawda nie rozebrawszy się 
przechodziłem w koszuli, w spodniach całą noc prawda od okna i z powrotem do na 
swoją pryczę, i znów się położyłem, i znów za chwilę wstałem chodziłem. Nawet 
jeden z kolegów taki sztubowy Józiu Golus się nazywał zapytał mnie w pewnym 
momencie obudził Jurek cholera co ty tak łazisz mówię wiesz no źle się czuję no 
cholera do, do okna mówi ciągle do okna chodzisz i z powrotem. Mówię bo mi duszno 

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. 



jest tak tłumaczę, duszno mi jest. A ja po prostu byłem nie mogłem usnąć ja bym  
przecież w takich warunkach nawet oka nie zmrużył. I tak prze, prze biedowałem 
prawda spacerując od czasu do czasu do tego okna i z powrotem, i patrząc na te 
jarzące się światła na drutach i po drzewach prawda, i po tych uliczkach. Oglądam to 
jako ostatni obraz, który mi tu powinien już do końca życia chyba pozostać, jako 
ostatni tak myślę. No i jak rano gong prawda się rozległ to już tylko marynarkę 
założyłem, na apel wyszedłem prawda no i na tym apelu stałem też jak, jak, jak, jak, 
jak zahipnotyzowany i czekałem aż wyjdziemy do, do, do, do prawda do tej pracy. No 
i kiedyśmy opuścili już obóz i tam się zjawiłem, znowuż melduję prawda już szefowi 
troszkę wróciłem do siebie melduję że komando w porządku on pyta alle gesund 
wszyscy jawohl, no więc to było takiego codziennie pytał czy wszyscy zdrowi to tak 
dla draki chyba. No i chłopaki do roboty, a ja prawda nie wiem co z sobą zrobić. Jasiu 
pyta mnie Jurek cholera co to jest tak jakiś, ja mówię chory jestem cholera od wczoraj 
tak się czuję, no mówi coś zauważyłem, że po południu coś z tobą się tam już, już 
działo. Może cholera masz, masz jakąś grypę ja wiem, ja nie wiem mówię czy grypę 
czy nie grypę, ale może i grypę no bo co będę się tłumaczył ja wiem jakie to są 
objawy, że, że człowiek jest taki odrę, rozumiecie panowie chcę to powiedzieć, ale nie 
mogę może słowami wyrazić, w każdym bądź razie jestem jak w hipnozie i łażę po 
tym magazynie. I ostatni raz patrzę na tych chłopaków, na tych trzech Ruskich, 
których miałem tam, na tych sześciu Żydów holenderskich, którzy pracowali przyszli 
na miejsce tych dziewcząt, które zostały wyrzucone oni przyszli tam do naszego 
magazynu ja dałem chłopaków do tego reperowania worków kilku, a oni prawda 
przerzucali to żyto ci Holendrzy. No i tak przyglądam się im tym Holendrom. Chodzę 
na z góry na dół i znów z dołu do góry, i czas mi się wlecze  co trochę patrzę na 
zegarek. I w końcu zbliża się ta godzina druga, ja wychodzę na ten balkonik, nie mogę 
się doczekać bo gdzieś za dwie, trzy druga wyszedłem wcześniej jakby Cyla 
przypadkowo wyszła też wcześniej, no Cyli nie ma, nie ma, nie ma w końcu 
wychodzi, wychodzi prawda i te śmieci tak przechyliła i tym, tym kubłem tak stuka bo 
nawet to słychać bo to odległości w prostej linii 40, 50 metrów. Stuka prawda po tym 
obmurowanym śmietniku i ja wtedy podnoszę rękę do góry prawda. I opuszczam rękę 
i nagle o Jurek to twoja miłość słyszę Tize mówi prawda. Deine Liebe jub prawda jub, 
jub mnie mówił. No ja zdębiałem po prostu przestraszyłem się, odwróciłem się i bo 
złapał mnie na gorącym uczynku, ale już sobie już się zreflektowałem, że przecież on 
nie wie, że podniesienie ręki do Cyli to jest znak, tylko że ja mogłem całusa jej posłać. 
No co kochasz ją dalej, co kochasz i znowuż mi mówi słuchaj no ale co ci z tego, 
przecież i tak nic z tego nie wyjdzie, Żydów wszystkich zdążą wygazować prawda 
zanim, zanim wolność przyjdzie. I tak ze mną rozmawia. No szkoda, szkoda no ładna 
dziewczyna, on miał takie prawda jakieś dziwne pamiętam jak kiwał głową jak mówił, 
no ja też ci współczuję wiem, że ją kochasz. I prawda mnie, ochłonąłem troszkę. 
Wyciągnął papierosa czy zapalę, ja nie paliłem, nie zapaliłem, chociaż wtedy już 
próbowałem trochę palić od czasu do czasu, a on sobie zakurzył i także coś 
rozmawiamy, ale ja duchem jestem cały czas przy Cyli prawda tam jestem gdzie 
indziej. I jeszcze prawda zeszedłem na dół, żeby zabić te, te, te, te już minuty już 
potem ten, ten , ten coraz krótszy, mniej tych minut, i za pięć trzecia prawda ja wołam 
Stasia, tego naszego chłopaczka co nam tam przygotowywał jedzenie, mówię Stasiu 
skocz do tego kantorka i poproś Tizego, żeby na chwilę wyszedł bo on tam siedział z 
Pomplunem prawda w tym biurze. Poproś Tizego, że mam tam ważną rzecz do 
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powiedzenia, do, do mu do powiedzenia. No i on poszedł prawda Tize nie wychodzi, 
wychodzi Pomplun prawda, ale Pomplun zeszedł na dół na szczęście, poszedł sobie 
gdzieś, a Tize prawda podchodzi do mnie no was ist denn Jurek. Ja mówię panie 
szefie, a o tym nie powiedziałem jeszcze, ale miałem przynieść o godzinie trzeciej 
miałem iść do stolarni, która przylega do rzeźni, rzeźni więźniarskiej na terenie tutaj 
prawda obozu i tak myśmy robili niejednokrotnie, że miałem już przygotowaną jakąś 
kiełbasę od esesmańską tak zwaną od kolegów, oczywiście wymiennie za papierosy 
czy za właśnie coś do picia, a przynosiłem to do siebie, do magazynów i zgłaszałem 
się do Tizego panie szefie jest dobra kiełbasa mam ją odebrać od chłopaków ze 
stolarni. Bo z tej rzeźni przerzucano kiełbasę przez druty bo to było odrutowane i tam 
był jeden wartownik na takiej wysokiej wieżyce, i chłopaki zajęli wartownika 
rozmową, a przerzucili tam kiełbasę jedną, drugą czy trzecią prawda no a chłopaki ci 
wyłapywali koło ci bo tam stolarnia była najbliżej. I potem prawda przenosili to do 
obozu i co i dzielili się później z tymi nawet pracowali w tej Rzeszy. I ja już raz, dwa 
przyniosłem takie kiełbasy rzekomo chociaż kiełbasę miałem u siebie, ale wyszedłem 
pochodziłem se, połaziłem dookoła i po pół godzince zgłaszam się rzekomo z tą 
kiełbasą przyniesioną stamtąd. Bo wykombinowałem sobie, że jak ja będę wychodził 
to będę miał trochę czasu i jak wyjdę to on się nie będzie denerwował ani żaden z 
esesmanów choćby zauważyli, że zniknąłem prawda z terenu magazynów i będą 
czekać, on będzie czekał aż ja tą kiełbasę przyniosę. I tak właśnie o godzinie gdzieś 
koło 10, 11 mu powiedziałem, że dzisiaj mam właśnie iść po zorganizowaną kiełbasę. 
To było już zaplanowane wcześniej. I tej kiełbasy oczywiście nie miałem, to był 
pretekst. I jak już prawda za pięć trzecia wychodzi Tize ja mówię panie szefie muszę 
już iść po tę kiełbasę. No on mówi Jurek machst gut to znaczy powodzenia, klepnął 
mnie tak, no i tylko wracaj szybko, ja mówię ja oczywiście. No i wyszedłem z 
budynku, obszedłem go dookoła, na rampę załadowawczą jedne jedna klatka 
schodowa, druga klatka schodowa od strony rampy, trzecia klatka schodowa wchodzę 
do tej drugiej którędy wyładowywaliśmy to znaczy wynosiliśmy worki kiedy 
ładowaliśmy je do wagonów i ja tam miałem klucze przygotowane już i właśnie tą 
klatką schodową można było wejść z drugiej strony do naszego magazynku w którym 
były nasiona traw i gdzie miałem oczywiście schowany ten swój skompletowany już 
mundur z przepustką, z pieniędzmi, miałem coś parę tysięcy trzy, cztery tysiące marek 
na drogę, miałem jakieś liche dwa pierścionki, jakąś obrączkę, żeby i chlebak w 
chlebaku pelerynka dla Cyli, buki z cholewami takie leciutkie giemzowe, no i mam 
tam kawałek chleba, jakąś puszkę konserw. Idę prawda, podchodzę do drzwi, 
otwieram kluczem rozejrzałem się nikt mnie nie widzi, wchodzę do środka zamykam 
prawda i szybciusieńko po trzy schody na trzecie piętro tam gdzie był ten magazynek 
traw. Otwieram drzwi żelazne, którymi tam się wchodziło, skrzypi to jeszcze 
wszystko prawda mnie to troszkę tak denerwuje bo jestem podekscytowany 
niesamowicie, muszę niedługo wejść w skórę esesmana, a jestem przecież w pasiaku 
w tej chwili, już jestem mokry zanim prawda te drzwi otwarłem a tam buchnęło 
buchnął na mnie taki żar bo strych prawda, słońce piękna pogoda, słońce świeci 
rozgrzane te dachówki, rozgrzane deski prawda i wchodzę nie przymykam nawet tych 
drzwi bo na dole są zamknięte te, te wejściowe, wyciągam ten worek, ręce mi się 
trzęsą nie mogę rozsupłać tego węzełka prawda przystaję nogą, zrywam sznurek, 
wysypuję to wszystko z tego worka prawda ten mundur cały te coś wyszły, wyleciało 
wszystko na zewnątrz razem z tym chlebakiem, z tym wszystkim z portfelem, który 
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tam był prawda przygotowany, z tą przepustką tam w portfelu i zdejmuję to wszystko, 
zrzucam prawda z siebie w jakimś już, w jakimś już naturalnym no chcę się, chcę się 
wyrazić nie mogę znaleźć słów. Po prostu jestem, jestem już tak jakoś 
podekscytowany, podenerwowany że, że, że robię to wszystko jak automat. No 
ściągam to wszystko szybciusieńko prawda, wciągam spodnie, bluzę, koszulę 
oczywiście przecież esesmańską brązowego koloru, buty zakładam, spinacze na 
mankiety spodni bo to było w wyposażeniu, oni sobie spodnie spinali prawda przy 
tych butach wojskowych, sznurowanych i pas zakładam z kaburą na pistolet, w 
kaburze jest koło zębate, śruba jakaś, żeby to było ciężkie, to prawda za zapinam już 
te pas wszystko to no ręce mi się trzęsą, ale zdołałem się jako tako ubrać, dociągam 
pas prawda, opuszczam znowuż żeby tak kabura lekko mi zwisała tak z przodu tu 
prawda po lewej stronie, tak esesmani zresztą nosili swoje pistolety kiedy szczególnie 
kiedy prowadzili więźnia na zewnątrz, i zakładam przeciwsłoneczne okulary, 
przeglądam się w lusterku no i zmroziło mnie, nie poznaję tego człowieka. Już 
.................. ta trupia czacha prawda na czapce no ten mundur, jakieś oczy prawda 
jakieś mam zupełnie inne no są i okulary prawda. No ale w każdym bądź razie blady 
tu spocony, blady nie poznaję się, ale to dobrze to znaczy jak ja siebie nie poznaję to 
może ktoś by mnie spotkał, ktoś by mnie spotkał tych co mnie znają na pewno nie 
rozezna się, nie dopatrzy się we mnie esesmana. Prawda jak już wychodzę z tych 
drzwi, już nie zamykam tych drzwi żelaznych tam na zostawię je otwarte, schodzę 
powolutku drugie piętro, pierwsze piętro już półpiętro prawda przed parterem i 
nasłuchuję, ale cichutko jak tylko nasze triery tam te czyszczące zboże prawda słychać 
za ściany jak szumią, jak szumią buuuu prawda słychać ten szym te, ten, ten, ten 
odgłos pracujących trierów i kiedy stwierdziłem, że nic tam na rampie 
prawdopodobnie się nie dzieje podszedłem do drzwi nasłuchując przekręciłem 
delikatnie klucz no i głęboki oddech prawda jak przed skokiem do wody, otwarłem 
drzwi zatrzas prawda w lewo, w prawo patrzę nikogo nie ma, zamknąłem za sobą, 
klucz zostawiłem tam oczywiście, zeskoczyłem z rampy na tory, przez tory i na drogę. 
Uszedłem ze 30, 40 kroków przy drodze pracuje dwóch więźniów, jeden ma taczki i 
miotłę, drugi łopatę i tak sprzątają ulicę, zamiatają tą ulicę i śmiecie wkładają na tą 
taczkę. Jak mnie zobaczyli stanęli na baczność, pozdejmowali czapki, stanęli na 
baczność oddali mnie honory więźniarskie bo tak musiało się postępować wobec 
przechodzącego esesmana, tym bardziej że ma nie karabin zwyczajny, ale spluwę, 
pistolet, to już jakiś funkcyjny. Mi mijam ich jakoś mnie to wtedy rozbawiło nawet i 
odprężyło i zacząłem troszkę przychodzić do siebie. Jeszcze przejeżdża koło mnie 
esesman, podoficer ss na motocyklu, w ostatniej chwili zahajlowałem on prawda tak 
mi podniósł tylko rękę, przeleciał i skręcam w lewo, idę ze 20, 30 metrów i skręcam 
jeszcze raz w lewo i już tam gdzie jest wejście do przyziemi sztabsgebaude, gdzie 
znajduje się ta pralnia i gdzie znajduje się ten śmietnik. No teraz jest, nadchodzi 
bardzo, bardzo dla mnie gorąca chwila no sytuacja, w której muszę zachować jak 
największy spokój, nie mogę po prostu okazać jakiegokolwiek zdenerwowania bo 
będę ją stamtąd zabierał przecież i musze ją zabrać, albo od kapo, albo od ss aussehen 
czyli kierowniczki komanda komandofuhrerin, która tam jest ich szefową o czym ja 
wiedziałem. Wchodzę tak do korytarza owionął mnie prawda taki chłód, bo tam było 
chłodniódko a na zewnątrz gorąco, słonce prażyło, już jestem mokry od prawda 
wyjąłem chusteczkę troszkę sobie tam otarłem twarz prawda i słucham po lewej 
stronie widzę drzwi po jedne, drugie dalej i w tych pierwszych drzwiach z tych za tych 
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pierwszych drzwi dochodzą jakby terkotanie maszyny do szycia coś w tym rodzaju, 
jakieś od jakieś odgłosy, jakiś gwar. Naciskam klamkę, wchodzę rzeczywiście jakieś 
10, 12 dziewcząt siedzi przy maszynach i reperują prawdopodobnie te to gdzieś tam 
uszkodzoną esesmańską bieliznę zanim nie pójdzie do prania i prasowania. Wychodzi 
zza tych maszyn taka młoda dziewczyna, więźniarka niemiecka z opaską kapo, miła 
taka blondyneczka szczupła, podchodzi tak do mnie, stanęła tak w odległości tak ze 
dwa metry i pyta was wunschen sie herr rotenfuhrer czego pan sobie życzy panie 
rotenfirer. Ja prawda więc sięgam do kieszeni i mówię i politische abteilung jestem z 
oddziału politycznego i chcę jeszcze nie dokończyłem i z sąsiedniego pomieszczenia 
otwierają się drzwi i wchodzi ta z ss akurat, z ss wchodzi ta komandofuhrerir jeszcze 
mnie zauważyła, tak się tak ja uśmiechnęła troszkę no i podchodzi do mnie ja hei 
Hitler, hei Hitler podaje mi rękę i tak jakby jowialnie uśmiechnięta prawda pyta się co 
to pana tu sprowadza. Ja mówię jestem z oddziału politycznego już wtedy sięgam do 
kieszeni już drugi raz, wyciągam kartkę na kartce mam imię, nazwisko, data 
urodzenia, numer obozowy, imię ojca nawet i skąd pochodzi. Wszystko to tak, żeby to 
było uprawdopodobnione, że ja jestem tym funkcjonariuszem politische abteilung, i 
taka bo tak z boku stoi ona słucha i ja powiem Cila Stawiska Cybulska von Lonmża, 
von Łomża z Łomży numer ......................558. No ta pyta ta z ss tą młodą kapówkę, 
która to jest a ona odpowiada das ist die schwarze von Bigelstube to jest ta czarna z 
prasowalni also hol mal się, no i prada kapówka poszła po Cylę, ja jeszcze spociłem 
tak, że mnie okulary zaszły mgłą, zdejmuję okulary wyciągam chusteczkę, przecieram 
te okulary, przecinam przecieram pot, szybko chcę je założyć, żeby nie zauważyła 
jakiegoś zmieszania w moich oczach coś prawda coś co mogłoby ją zasygnalizować, 
że coś nie jest w porządku. No i zakładam szybko i ona jeszcze mówi rotenfuhrer 
czemu pan nosi okulary przecież pan ma całkiem ładne oczy prawda no kawał jakieś 
to jak to nazwać jak gdyby kokietuje mnie, no mnie nie do kokietowania ja mówię no 
przy słońcu zawsze muszę no nosić okulary bo mnie oczy bolą, ach so ........................ 
przeklęty żar, przeklęte gorąco. No prawda ja tak pokiwałem głową, a jeszcze mówi tu 
u nas jeszcze bardziej gorąco, trudno wytrzymać te okna się tam nie otwierają bo tak 
było tam w suterenach okna były tak wysoko, bo raz tam prawda spadły na głowę 
prawda jak więźniarka próbowała je jakoś otworzyć. I ja liczę sekundy już prawda. 
Otwierają się drzwi znowuż tego pomieszczenia drugiego i wchodzi najpierw wchodzi 
kapo, potem za nią Cyla w odległości tak prawda dwa kroki. Ta kapo podeszła do nas 
stanęła, a Cyla stanęła tak w odległości około trzy metry prawda i widzę, że 
popatrzyła na mnie ułamek sekundy, spuściła oczy i widzę, że zaczyna rękami tak 
prawda zaciskać jak gdyby dłonie i nerwowo je rozprostowywać. Ale widzę, że 
kropelki potu jej wyszły na czoło, na nosek że jest w jakimś szoku w jakimś prawda 
takim stanie nadnaturlnym zupełnie, może, może dużo bardziej chyba niż ja. I stoi ja 
pytam Cybulska ja prawda, ona kiwnęła głową von Lomża ja kiwnęła głową, ja dalej 
nie prawda nic kombinuję chowam tą kartkę i mówię ach so muszę już musze iść 
prawda. I ona jeszcze pyta a czy przyprowadzi ją pan zum Antreten na zbiórkę prawda 
na czaps kiedy się kończy robota. Ja mówię gdybyśmy ja zatrzymali dam mówię 
bekannt to znaczy powiadomimy. No ach so hei Hitler, hei Hitler, podała mi rękę, 
uśmiechnęła się ładnie i ja do Cyli no los ab. Cyla ruszyło, ruszyła na gumowych 
nogach jak zauważyłem, ale doszła do drzwi, nie było w tym nic dziwnego, że ona się 
boi, bo jeżeli esesman przychodził w pracy po więźnia to się kończyło dla więźnia 
albo rozstrzelaniem, albo jakimś badaniem, konfrontacją bardzo czymś bardzo 
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nieprzyjemnym. I o tym było wiadomo, że jak przyszedł rozkaz z Berlina, że więźnia 
rozstrzelać to natychmiast wsiadał ten esesman na rower czy na motor i jechał prawda 
do komanda gdzie on pracował oczywiście sprawdziwszy wcześniej gdzie on pracuje i 
brał go do obozu no i w południe został już rozwalany. To nie było nic dziwnego. I to 
mogło tłumaczyć zdenerwowanie Cyli. No i prawda jak ona mnie minęła, nacisnęła 
klamkę, wyszła do korytarza ja też szybciusieńko zamknąłem i dopiero w korytarzu 
ochłonąłem, znowuż ten chłód, ochłonąłem prawda i wychodzimy do góry. Cyla nie 
wie gdzie iść na lewo, na prawo czy prosto. Ja mówię gerade aus oczywiście po 
niemiecku bo jakby ktoś słyszał i tego. Więc ona ruszyła do przodu uszła parę metrów 
nach links na lewo, i uszliśmy znowuż d, do taką bo tam takie chodniczki jakgyby 
były i ja chcę dojść do drogi głównej i teraz mówię nach rechts, ona skręca wprost na 
tą drogę. Tam jeszcze jest jakiś skład chleba z piekarni, który przy którym kręcą się 
więźniowie ładując tam na jakąś rolwagę ten chleb, stoi esesman z notesem coś tam 
zapisuje widocznie sztuki wydanego tego chleba, i jeden z tych więźniów stojący 
obok tej rolwagi zdejmuje czapkę pięknie ja przechodzę prawda no i idziemy w 
kierunku pól za którymi znajduje się gertnerajerajkso czyli ogrodnictwo w rajsku, a za 
ogrodnictwem te 30 czy 50 metrów przebiega łańcuch wielki łańcuch posterunków, 
już prawda z daleka widać te wieżyczki strażnicze na horyzoncie i tam mam właśnie 
przejść i tam dopiero jest to przejście w kierunku wirtschafthof Budy przez 
ogrodnictwo. 

 

 

GENERATOR 

 • No dobra i przez 

 • Idziemy w kierunku pól dróżką taką polną, którą mamy dojść wid do 
widocznych już, już na horyzoncie szklarni, minąć to ogrodnictwo, i jak już 
wspomniałem za tym miałem wejść na drogę prowadzącą wprost do punktu 
kontrolnego i później do szosy. No Cyla idzie dalej zdenerwowana, ja staram się 
podnosić jakoś ją na Cylu widzisz połowa już za nami, jeszcze tylko trochę i 
będziemy na wolności. Ona oczywiście zdenerwowana temi tymi rękami dalej tak 
zaciska prawda dłonie i z powrotem roz rozwiera, no i w końcu ja mówię Cylusiu 
opanuj się musisz być zupełnie normalną. Widzisz, że idzie wszystko dobrze, jak tak o 
czym nie rozmawialiśmy absolutnie tak jak płynnie cały czas o jak idąc na spacer czy 
na randkę. Były to takie sporadyczne prawda wypowiedzi moje i prawie żadne z jej 
strony. No i po takich tych moich uwagach prawda, po takich pocieszających prawda 
wypowiedziach widzę, że troszeczkę to te odruchy w rękach już zaczynają się 
uspakajać i Cyla zaczyna trochę do siebie przychodzić o czym się bardzo tym 
ucieszyłem. No idziemy polami tam jeszcze pracują na polach jakieś kobiety przy 
pieleniu jakiś upraw, jesteśmy coraz bliżej ogrodnictwa tego girtneraj. Już widać 
pracujących tam między inspektami, między tymi grządkami kobiety i więźniów 
mężczyzn. Widać już jakieś pomidory, jakieś prawda kukurydza tam gdzieś łan 
kukurydzy, no różne jak sałata coś w tym rodzaju, ja prawda tak oglądam się i 
wchodzimy już na teren tego ogrodnictwa. Pracuje tam jeszcze przy jakiś robotach 
melio wyrównujących melioracyjnych czy wykopujących rów w każdym razie jakiś 
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kapo podchodzi jeszcze tak w moim kierunku i pyta mnie roten fuhrer przepraszam 
bardzo, która godzina. Więc ja prawda już nie mówię tylko otwieram tak odsuwam to 
pokazuję mu on  ja danke bo mówi bo moja cebula stale mi się coś opóźnia. I to był 
taki malutki jeszcze kontakt z tym kapo, który tam zajęty był przy kopaniu tych 
rowów wraz z grupą więźniów. Minęliśmy tą gertna jakiś pies tam gdzieś koło 
kukurydzy biega i szczeka, jakiś esesman się pokazał na horyzoncie, ale na szczęście 
wyszliśmy prawda już poza teren tego ogrodnictwa, idziemy drogą rosną jakieś 
wierzby, zza tych wierzb wychodzimy i już widzę, a już bardzo blisko już coraz bliżej 
widać te budki strażnicze, wieżyczki strażnicze, w których siedzą esesmani przy tych 
karabinach maszynowych. Już to widzę bardzo dokładnie i widzę, że zbliżam się do 
tego łańcucha straży. W pewnym momencie wychodząc zza tych wierzb widzę jest 
budka prawda esesmańska wartownicza, wartownicza, jest szlaban przez drogę 
przeprowadzony no i za chwilę będę skontrolowany. Uszedłem jeszcze parę kroków, 
jesteśmy w odległości jakieś 30 najwyżej metrów od tego punktu kontrolnego, 
wychodzi esesman wysoki taki barczysty w wieku 40, 45 lat, mocno zbudowany 
prawda zakłada czapkę bo był z gołą głową, dociąga pas, zapina sobie guziczki tutaj 
bluzy bo był widocznie rozpięty gorąco wiadomo tam siedział i czeka na mnie. Tak 
stanął przed tą swoją budką i tak huśta się na piętach i na palcach nóg prawda ręce 
założył do tyłu i tak prawda czeka aż ja dojdę. Jeszcze 15 kroków, jeszcze 10 kroków, 
5 Cyla już jest przy szlabanie, ja dochodzę, ale widzę że ziemia zaczyna mnie 
troszeczkę już się kołysać, boję się żeby coś się ze mną nie stało, żebym nie wpadł w 
jakiś, w jakiś, w jakiś nad na nadnaturalny stan, który zasygnalizuje mu że , że jest coś 
w nieporządku, ale prawda dochodzę hei Hitler oberszarfuhrer, oberszarfuhrer hei 
Hitler prawda powiedział i mówię ich melde wyciągam z kieszeni już .................... 
przepustkę ich melde eins eins nach Budy zuruck, melduję jeden więzień jeden 
wartownik z powrotem na Budy. Ja miałem z powrotem wystawioną tą przepustkę jak 
już wspomniałem. I podaję mu tak tą przepustkę i wszystko robię, żeby mi ręka nie 
drżała, wziął ją rozłożył prawda, popatrzył na przepustkę, popatrzył na Cylę, popatrzył 
znów na przepustkę, popatrzył na mnie. Mnie wszystko to się wydaje za długo. Musiał 
zauważyć, że jest podrabiana i teraz tylko czekam kiedy zażąda Ausweis, czyli 
legitymację esesmana, i czekam na to sakramentalne słowo bitte Ausweis. Mam 
przygotowane, że szukam prawda w kieszeni, w portfelu nie znajduję i mówi pewno 
zostawiłem w koszarach. Już maiłem nawet kompanię, kompanię Zeks prawda miałem 
przygotowaną. Wszystko, żeby to szło sprawnie. Ale on weźmie, weźmie ewentualnie 
za telefon i tam zadzwoni czy rzeczywiście ja tam moja legitymacja jest, albo mnie 
zatrzyma i będzie draka i koniec, i koniec i wpadliśmy. Więc nie żąda prawda jeszcze 
raz popatrzył na mnie, zwija tak patrząc mi w oczy tą przepustkę i mówi ja danke. Dla 
mnie jego spojrzenie było niezwykłe, alarmujące. Czułem, że coś nie w porządku. I 
teraz myślę sobie tak, aha on widzi, że ja mam kaburę na pistolet, ale nie wie, że ja nie 
mam pistoletu, i jak on spróbuje swoją wydostać ja mogę być szybszy. On tak pomyśli 
esesman, ale jak mnie przepuści to dopiero jak będę tyłem do niego wyciągnie spluwę, 
wymierzy i krzyknie halt czy coś hande hoch czy coś takiego. Cyla przechodzi, ja 
przechodzę on się tak cofnął troszkę w głąb tej budki swojej, i czekam krok drugi, 
piąty, dziesiąty czekam kiedy wreszcie padnie to słowo halt. No coś jestem tak 
sprężony, tak spięty, że w ogóle ja nie idę, ale mnie się wydaje, że płynę po prostu 
prawda ale idę. I czekam kiedy wreszcie ile mnie proszę drodzy państwo kosztowało 
przejście tych 15, 20 kroków to tylko sobie możecie wyobrazić. Dopiero jak 
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doszliśmy do szosy, to już było w odległości od budki z 40, 50 metrów, dopiero 
odważyłem się obejrzeć, a dlaczego bo sobie myślę jakby mnie coś podejrzewał a ja 
się obejrzę to on utrwa uuu utwierdzi się w przekonaniu, że coś nie jest w porządku i 
może znów zrobi jakiś alarm. Obejrzałem się wtedy jak już doszliśmy do szosy i 
esesman był już w swojej budce. Teraz szybciusieńko w kierunku Bud takim mocnym 
krokiem. Mówię Cyla marszowy krok, szybki links, zwei, drei, vier tak lins żartuję, a 
ona idzie pod moje tępo prawda, ale ja chcę po prostu sam się już odprężyłem 
zaczynam się czuć coraz lepiej, coraz pewniej i ją chcę rozładować. No i to links, 
zwei, drei, vier może wpłynęło troszkę, że ona znów prawda ustawiła się i już idziemy 
dość mocno. Uszliśmy tak jakiś kilometr mniej więcej, widzimy ścieżka skręca w 
lewo takie kartoflisko za którym są łąki, a, a  w perspektywie poza łąkami widać 
rosnące krzaki wikliny nad rzeką Sołą. Właśnie moim celem było skręcić tam, wejść 
w tą wiklinę, a potem dopiero prawda biegiem dalej, jak najdalej od obozu, jak 
najdalej i niewiadomo co dalej. To już kwestia rozstrzygnieć, kwestia przyszłości, 
kwestia, kwestia dopiero prawda tego co nastąpi. No i wtedy prawda do Cyli mówię 
Cylu skręcam już prawda normalnie, Cylu skręcamy na tą ścieżkę. Weszliśmy na 
ścieżkę, kartoflisko, za kartofliskiem łąka i mokradło takie dosyć. Idziemy tak, prawda 
woda chlupi nam pod tym pod stopami, ale ja się tym cieszę dlaczego bo esesmani 
często bardzo używali bardzo często używali psów to była taka hundestafel i takich 
kilka czy kilkanaście psów było specjalnie wyszkolonych do tropienia więźniów, do 
tropienia uciekinierów, do pilnowania tych więźniów. I wiedziałem, że jak prawda oni 
nastawi, na nasłaliby takiego pieska na nasz trop to on nas dogoni prawda, dopędzą 
nas. I wtedy będzie koniec. A jak trafiliśmy na tą mokrą łąkę to się bardzo ucieszyłem, 
mówię Cylu popatrz jaka fajna łąka jak się fajnie idzie, a ona mówi cał przy całe mam 
nogi mokre prawda bo już w tych pantofelkach szła, całe te nogi mam mokre. Mówię 
Cyluś w porządku jest bo wiesz nawet pies nas teraz nie znajdzie. I żałuję że  to 
powiedziałem bo jak powiedziałem nawet pies nas nie znajdzie ona tak przystanęła, 
odwróciła się prawda i mówi jaki pies, ja mówię nie, nie, nie to tak zażartowałem. A 
ona się przestraszyła widocznie bo wiedziała, że te wilczury pilnują, były 
przeznaczone i często używane do pilnowania właśnie kobiet. Komando powiedzmy 
30, 40, 50 więźniarek, dwóch esesmanów i każdy z psem, jeden na jednym końcu 
pola, drugi na końcu na drugim końcu, jakby tylko coś to by puścił psa i koniec, pies 
załatwił resztę. No automaty trzeba by było prawda to później. Ale ruszyła prawda 
mówię Cylu szybko, szybko, tak, tak mówię takim wesołym głosem prawda szybko, 
szybko. Bo niedaleko do, do krzaków. No i rzeczywiście za chwilę kilka minut no nie 
wiem ile tam mogło upłynąć pierwsze krzaki wikliny wchodzimy tam, już biegniemy 
bo jesteśmy zasłonięci, biegniemy wzdłuż drogi przeskakujemy jakiś strumyk, prawda 
Cyla skoczyła, przewróciła się trochę ochlapała się cała, ale z uśmiechem prawda z 
tego swojego ubranka nie pasiak był tylko tak jak już mówiłem sukieneczka ta 
granatowa prawda i ten fartuszek, strzepuje to no i ale z tyłu na tej sukience miała o 
czym nie mówiłem czerwoną sztrajfę to znaczy czerwony pas lakierem wymalowany, 
żeby było wiadomo, że to jest więzień, ponieważ to nie jest cywilna osoba tylko to jest 
więzień, więźniarka. Tak to stosowano, takie prawda malunki z tyłu na tego typu 
cywilnych prawda ciuchach. I biegniemy i nie wiem ile mogliśmy ubiec, może 200 
może 300 metrów, Cyla już nie może. Więc przystanęła, oparła tak prawda tak na 
kolanach ręce i tak dyszy cała prawda, i widzę i słyszę jak tuk, tuk, tuk to serce jej bije 
tak sobie i moje tak samo. No więc postaliśmy chwilę idziemy, już idziemy dalej 

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. 



prawda już normalnym krokiem bo już ubiegliśmy tam około w sumie pół kilometra w 
tych krzakach, i nagle krzaki rzedną i słychać pracuje żniwiarka na polach, a kręci się 
tam jakaś dziewczyna, śpiewa coś prawda, pies gania tam i poszczekuje i goni wrony, 
które tam prawda gdzieś sobie czy jakieś ptactwo, które tam za żniwiarką wybierają 
sobie te ziarnka. No i co robić dalej bo jeśli pójdziemy a pościg tędy się zjawi i 
zapytają tego żniwiarza czy tu nie widział prawda jakiś ludzi przechodzących, a jak 
jeszcze ewentualnie wyjdzie, że to esesman bo esesman Cylę zabrał przecież stamtąd 
no to zapyta czy tu nie szedł jakiś esesman prawda z kobietą. No to jak powiedzą tak 
szedł no to tylko nastawią tego pieska, który nas wytropi choćby się nie wiem jak 
prawda i gdzie schowali. I jest narada króciutka cofamy się w te krzaki, tak patrzę na 
tą żniwiarkę prawda i nie zauważył mnie bo to dość daleko jeszcze było, drzewa to 
znaczy pola dobiegają do, do Soły do rzeki, także nie możemy przejść 
niepostrzeżenie, krzaki już się kończą i ja mówię Cylu wracamy. Wracamy tutaj nie 
martw się tylko kilkadziesiąt metrów wyszukamy jakąś gęstszą kępę i prawda 
schowamy się i musimy przeczekać do nocy, nie pójdziemy bo widzisz jak pójdziemy 
to zostawimy za sobą ślady i to może bardzo niebezpieczny ślad. No rób jak uważasz 
prawda Cyla mówi do mnie. Rzeczywiście trafiłem na taką gęstwę dość gęsto zaro 
gęstą kępę wi wikliny, zarośniętą jakimś dzikim chmielem, i tak ostrożnie rozgarnując 
prawda mówię Cylu wchodź, Cyla prawda dalej sobie tam rozgarnęła, żeby nie gnieść 
tych gałązek nie zostawiać śladów połamanych powiedzmy tych witek wiklinowych. 
Wchodzi ja też tak prawda ostrożnie obrócony tyłem i maskuję to prawda, żeby nie 
było widać, i wsiadamy jak w bocianim gnieździe w tej kępie. I siedzimy 
przychodząc, przychodząc do siebie powolutku, nerwy zaczynają mnie już opuszczać, 
Cyla prawda patrzy na mnie uśmiecha się i mówi Jurku my naprawdę jesteśmy już na 
wolności. Ja mówię Cylu no widzisz jesteśmy nad Sołą w krzakach. No Cyla tak 
patrzy na mnie prawda, oczy jej się zaperliły pochyliła na mnie tak w moim kierunku 
głowę bo siedzieliśmy tak zupełnie bliziusieńko, żeby prawda być mieć, mieć jak 
najmniej miejsca zająć w tych krzakach, żeby jak najszersza była ta warstwa 
chroniąca nas dookoła, maskująca nas tam ta kępa. No prawda tak patrzy na mnie ja 
tak gładzę jej włosy, te włoski prawda pofalowane, miała ładne, ładne czarne 
pofalowane włosy, chusteczka jej tak się zsunęła już prawda na, na szyję i w pewnym 
momencie ona tak prawda pochyliła się, przytuliła się do mnie, objęła mnie i zaczęła 
mnie całować. Wtedy zaczęliśmy się całować bardzo, bardzo, bardzo gorąco, 
serdecznie, ona zaczęła płakać prawda. No łzy raz łzy raz radość, raz wybuch radości 
raz znowuż obawa a jak nas znajdą, a ja Cylu widzisz jesteśmy na wolności, na pewno 
nas nie znajdą. Nie mogłem mówić, że może mogą nas znaleźć, nie mogłem jej 
przecież denerwować. I tak powiem tylko krótko parę godzin od godziny gdzieś około 
już czwartej do godziny pół do dziesiątej kiedy żaby zaczęły najpierw rechotać a 
potem już rechot ustał siedzieliśmy aż do zmroku. Z tym, że około godziny jeszcze 
było widno, może ósma może pół do dziewiątej słychać nagle ryk syreny z naszego 
obozu uuuuuuuuuuuu prawda. No za chwilę buczy syrena takim niższym głosem z 
Birkenau bo sygnalizowano, że uciekł więzień z centralnego i że uciekł więzień, który 
przynależał do obozu żeńskiego. Zrobiono alarm na całą okolicę. I wtedy Cyla tak co 
to, co to, co to syrena. Ja mówię no już wiedzą, że nas nie ma. Już zaczną nas szukać. 
I znów nieopatrznie prawda zaczęła się denerwować troszkę, ręce drżą, obgryzać 
wargi, prawda Cylu nie martw się na pewno nie znajdą, szliśmy mokradłem nawet 
pies już tu nic nie pomoże. No i tak to jej tłumaczę, przekonałem ją w końcu prawda. 
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No ale syreny ucichły, żaby też swoje trele prawda jak to nazwać zakończyły 
wieczorne. No i dopiero kiedy było gdzieś w pół do jedenastej zupełnie ciemno 
ostrożnie wyszliśmy z tego krza, z tych krzewów. Nie mówię o tym, że każdy szum 
motocykla, odgłos motocykla, szum samochodu jadący, każde szczekanie psa 
nastawiało nas, że pogoń, że pogoń, że pogoń. Nagle idzie ktoś. Słychać rozmawiają 
ze sobą. Coś tak prawda, coś metalowego potrąca się metal o metal. No widocznie 
niósł coś, coś jakieś gary, jakiś garczek jakiś nie wiem dwojak prawda jakieś bańkę. 
No ale słyszę są gdzieś w odległości kilkudziesięciu metrów i nasłuchuję mówią po 
polsku prawda. Jakaś dziewczyna rozmawia, rozmawia z mężczyzną. Minęli nas, no i 
jak już wyszliśmy każdy krzak bo już ciemno się zrobiło zupełnie, każdy krzak jest 
naszym wrogiem. Aha czujka, aha wartownik pojedynczy krzak nie baliśmy się tych 
...................... tylko pojedynczy. No ale prawda kładliśmy się, przyglądaliśmy się on 
się czasem wydawał, że nam się że się porusza. To wszystko prawda i jakoś człowiek 
wymęczony, wymordowany, no może być że miał i halu halucynacje pewne, że to się 
coś kołysze, na pewno człowiek. No ale prawda po podczołganiu się tak dosłownie na 
czworakach widać, że to krzak. I kiedy już to prawda uszliśmy znowuż z jakieś tak 
bardzo ostrożnie ze dwa, trzy kilometry widzimy most. Do tego mostu mieliśmy dojść 
o czym ja wiedziałem. Most drewniany most przechodzący przez Sołę na drugą 
stronę. Mieliśmy przejść przez ten most i potem na prawo dalej już prosto na 
południe, na wschód. Bo tylko orientować się mieliśmy w przyszłości łuną nad 
Birkenau, nad obozami, ewentualnie księżycem na wschodzie, który prawda wstając 
wy dokładnie wytyczał nam kierunek. No kiedy minęliśmy ten most w taki sposób, że 
ja szedłem 10 mniej więcej metrów no może 15 przed Cylą, a Cyla za mną dlaczego. 
Bo wydałem dyspozycję Cylu zos nie idziesz ze mną, zostań jakby mnie przypadkowo 
złapali jakaś wartownicy czy nie wartownicy ZET czy coś takiego czujka na tym 
moście, bo tu ni nie widzi ale nie wiadomo co jest na drugiej stronie, to ty wiej wtedy 
w krzaki prawda i uciekaj, a resztę zobaczymy co los przyniesie. No i Cyla tak bidna 
za mną dreptała prawda, ale most przeszliśmy Cyla doszła nic się nie dzieje, nikogo 
nie było. No już byliśmy nawet za Sołą na drugiej stronie i tylko teraz iść, iść i iść. 
Cyla założyła, bo już rosa wystąpiła wieczorem, także jak szliśmy prawda weszliśmy 
w trawy to już jeszcze tam nad Sołą nawet już prawda były buty lekko wilgotne, 
mokre moje spodnie u dołu też za zamoczyły się, Cyla już wyciągam te butki z 
cholewami dla niej i daję jej ona wtedy dopiero mówi Jurek to ty mi buty nawet takie 
wziąłeś. Zrzucaj te swoje pantofle, zostawiaj tu w kartoflisku idziemy idziesz dalej w 
butkach. No i prawda ruszyliśmy i szliśmy, szliśmy, szliśmy wzdłuż takiego potoku 
dopływu chyba Soły, zadrzewionego lekko, tam przeszliśmy na drugą stronę, jakoś 
dróżka polna, znów idziemy znów między żytami. I tak na oślep prawda na południe i 
na południe aż zaczęło świtać.  

 • Całą noc tak szliście? 

 • Szliśmy aż do rana, aż do rana a rano no kiedy było rano kiedy zaczęło 
robić się czwarta godzina, przed czwartą już zaczęło się rozwidniać, to jest przecież 
lipiec prawda lato wiadomo. I nie było tego długiego marszu, ale był te parę godzin. I 
w końcu stan zatrzymaliśmy się nad strumieniem, napiliśmy się tej wody dopiero do 
woli, w tym strumyku była bardzo smaczna i prawda kiedy tak posiedzieliśmy, 
posiedzieliśmy i znów prawda ciesząc się sobą i ciesząc się tą wolnością ja mówię no 
Cylu niestety jakieś ptaszki śpiewają w tych zaroślach tam prawda bo strumyk był 
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zarośnięty krzakami, krzewami ee Cylu niestety musimy iść, musimy iść bo jak się 
rozwidni to tutaj nie możemy zostać, bo tu mogą nas odkryć. 

 • Kiedy udało się wam zmienić ubrania dopiero bo przecież  

 • dużo później po dziewięciu, po dziewięciu nocach wędrówki i ja tu 
skrócę teraz 

 • .......................... 

 • ja tu skrócę żeby bo rzeczywiście to przedłużyło się i znów będziemy 
musieli nową taśmę zakładać, a to wystarczy już na pewno. Zanocowaliśmy w zbożu. 
Wpadłem prawda po kilkudziesięciu minutach po dwóch, trzech kwadransach 
wpadłem jakieś takie otępiają, otępiającą drzemkę prawda, półdrzemiąc półśpiąc i 
budzę się i nagle prawda jest zupełnie widno, zupełnie widno, a to był świt, prześwit 
dopiero, zupełnie widno słońce już jest na górze prawda gorąco mi jak nie wiem, Cyla 
w koszulce tylko i prawda tak siedzi przy mnie i patrzy na mnie. Ja przestraszyłem się 
gdzie ja jestem, straciłem rachubę bo przecież miał być gong, miał być obóz, a tutaj 
1600 przeszło dni w tym obozie spędziłem i 1600 razy ten gong był prawda na rano i 
na wieczór i tak dalej. Więc gongu nie ma i widzę zboże gdzie jestem, no i Cyla 
uśmiechnięta prawda tak patrzy na mnie i jak ja otwarłem oczy wręcza mi uzbierane 
polne maki. Było tam rosło ich w tym życie sporo, uzbierała mi tak tylko taki bukiecik 
Jurku moje pierwsze kwiaty dla ciebie jako wdzięczność, podziękowanie i wielka, 
wielka, wielka do ciebie, miłość do ciebie. Dała mi te kwiaty, ja się tak rozrzewniłem i 
znów prawda cieszymy się wolnością. Jak przeżyliśmy w tym życie ten pogodny 
dzień bez wody, bez niczego leżąc plackiem w środku tego żyta to też można sobie 
wyobrazić. Kiedy się znów ściemniło ruszyliśmy dalej i znowuż na oślep granicami, 
kartofliskami zaczyna, trzeciej nocy zaczyna deszcz prawda padać, deszczyk wszystko 
mokre, chlupie nam w butach, ja jestem do pasa a może i nawet wyżej mokry, Cyla to 
samo, pelerynkę założyła, którą dla niej zabrałem, włożyłem taką plastikową 
pelerynkę, to trochę ją chroniło ale też nie za dużo. Weszliśmy w takie kartoflisko. 
Idziemy, idziemy tym kartofliskiem jakieś dworskie chyba kartoflisko bo tak miało no 
ja wiem z pół kilometra co najmniej, i te grządki takie rozmokłe pod stopami nam się 
tak rozchodzą. W końcu Cyla nie może iść. Potknęła się raz ja ją przystanęliśmy 
prawda widzę zmęczona, te buty już ciężkie prawda po dwa kilogramy co najmniej 
każdy ważył u mnie u Cyli to samo bo jakiś taki ilasty ten teren był i dalej idziemy, 
już nie uszła długo, upadła na ręce prawda i zaczęła płakać. Jurku nie zostaw mnie ja 
nie pójdę przecież widzisz przecież ty nie no jak ja z tobą pójdę jak ja już nie mogę. I 
wtedy ja się nawet zdenerwowałem, skoczyłem na nią dość ostro Cyla wstawać mi 
natychmiast prawda. Cyla wstała i idzie, idzie, idzie i leciutko, powolutku tak powoli 
kroczek za kroczkiem doszliśmy do granicy na szczęście dość szerokiej, a ta granica 
później zmieniło się w taką polną drogę prawda z koleiną wyrobioną przez koła wozu 
trawiastą i wtedy dopiero na tej mokrej trawie opadło ją trochę to, to błoto ten ił 
prawda  z tych nóg i już się nam lepiej poszło. Doszliśmy do szosy, brzęczą tam druty 
telefoniczne, słychać z daleka ten brzęk, nawet nie wiedziałem co to jest, okazało się, 
że nawia na tym wietrzyku prawda te druty dzwonią i wieś. Słychać z daleka psy 
szczekają coraz bliżej jak my idziemy tą szosą. I zastanawiam się teraz iść polami i, 
ale w końcu mówię nie Cylu przejdziemy przez tą wieś. I rzeczywiście jak doszliśmy 
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bliżej najpierw zaszczeka jakiś pies, zaczął ujadać prawda potem jakoś ucichł i tak 
dość spokojnie tą wieś żeśmy w końcu minęli.  

 • Już no i to jak dalej z tą wycieczką? 

 • Ponieważ opowieść moja naprawdę się przedłużyła i trwałaby jeszcze 
długo będę opowiadał teraz już w stylu telegraficznym. Tej nocy, kiedy przeszliśmy 
wieś zostaliśmy zatrzymani przez cywilny patrol trójosobowy takiego volks, 
volksturmu czy jak to się nazywało, w każdym razie to była taka wacha, czyli warta 
wiejska cywilowie, którzy zatrzymali nas no jak zobaczyli, że esesman verzeihen się 
denn tą baterię, którą mi o oślpeił początkowo skierował w dół i prosi dokąd idziemy, 
ja mówię no nach Zator, wir gehen nach Zator, wie so denn po co idziemy do pociągu, 
ja z urlopu wracam do jednostki, a to kto to moja siostra odprowadza mnie prawda bo 
tam mamy ciotkę w Zatorze. No wszystko po niemiecku, a oni jednak żądają ode mnie 
tego wylegitymowania się i proszą mnie o przepustkę urlopową urlaubschein. No 
oczywiście nie mam żadnej przepustki urlopowej. I mówię nie, nie panowie mówię 
wy jesteście cywilami mnie może tylko ss sztreite kontrolieren to znaczy ta patrol ss 
może mnie tylko kontrolować, nie nie my mamy tutaj na piśmie, ja mówię tak to mnie 
nic nie obchodzi. I u rozmowa nasza się urwała. My stoimy i oni stoją prawda 
oczywiście broń mają na ramieniu, ten prawda tak ma koło,  koło nogi ten co ze mną 
rozmawia, te, ,ten ich szef pewno. I urwał, urwał się temat. Jak się temat urwał nagle 
zgasła ta bateria, którą oni świecili, w dół tak świecił prawda nad kałuże mokro było 
na, na szosie. Jak on to zgasił to ja chwyciłem Cylę za ramię, szarpnąłem, wpadliśmy 
w rów, nie wiem ile razy żeśmy wy wykoziołkowali, w każdym razie pozbieraliśmy 
się do kupy i biegniemy wzdłuż drogi zarośniętej wierzbami takimi dość gęsto 
ustawionymi wierzbami, i za tymi wierzbami wewnątrz uważamy, że będziemy mieć 
mniejsze pole ostrzału, bo prawda za chwilę dziuu tylko ten huk prawda i coś 
zagwizdało, iskry poszły po szosie. Biegliśmy dwa trzy, dwa trzy razy za nami strzelił 
już nie liczyłem. I biegliśmy tak ze z 50, 100 metrów. Przebiegliśmy drogę na drugą 
stronę, wpadliśmy w pola i wpadliśmy znowuż w zbożu bez ducha prawda. Psy 
szczekają na wsi, ruch jak diabli. No i to była jeszcze jedna z naszych wielkich 
przygód. Szliśmy moi państwo cztery noce na północ, na południe. Jakieś cztery noce 
szliśmy następnie później na wschód. Tylko nocami, tylko nocami, omijaliśmy wsie 
unikając jakiegokolwiek kontaktu. Prażyliśmy się na tym żarze słonecznym każdego 
dnia czekając tej ulgi kiedy się ściemni i kiedy prawda zrobi się chłodniej i ruszymy 
dalej i żeby napić się wody. Cztery dni na wschód i potem na północ. I właśnie 
dziewiątej, po dziewiątej nocy za warowaliśmy w łanie żyta. I okazało się, że gdzieś 
tak koło, już było widno zresztą całkiem, Cyla zaczyna mnie tak za rękę potrząsać ja 
usnąłem i tak prawda zorientować zdeorientować Cylu co się stało, słyszysz, słyszysz 
co jest no słuchaj, rozmowa. Rozmawia jakiś starszy męski głos i kobiecy odpowiada 
mu, dziewczyna jakaś chyba no jeszcze młoda po głosie sądzę. I rozmawiają i słyszę 
ostrzenie kosy dzyń, dzyń, dzyk, zabrali się do koszenia naszego łanu. I kiedy już 
czwarty czy piąty pokos szli brakowały jeszcze dwa, żeby nas wykosili w tym życie w 
którym jesteśmy z ukryci. Nie będę mówił o tym jak co robiliśmy. Podczołgałem się 
prawda, jak zobaczył mnie kosząc podczołgałem się do tego łanu, do tego jeszcze nie 
skoszonego będąc niedaleko od zasięgu jego kosy, jak on prawda to kosi ja w pewnym 
momencie uklękłem w tym zbożu prawda i tak na klęcząco pokazałem  się mu. On 
zamarł z tą kosą i patrzę ona potem opadła mu ta tak ta kosa i mówi panie co pan tu 
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robisz. Ja mówię proszę pana ja jestem chrześcijaninem Polakiem, chcę do granicy, 
uciekamy z robót, uciekam z robót spod Wrocławia i tylko nocami. No skończyło się 
na tym, że po krótkiej rozmowie przerwał koszenie, udał się do swojego do swojej 
chaty bo pracował na roli u bauerki jak to później się okazało. I o godzinie gdzieś 10, 
w pół do jedenastej w nocy gdzie całkiem się ściemniło ja granicą, którą mi kazał iść i 
ścieżeczką wszedłem do furtki, on czekał na mnie przed drzwiami, prawda przed 
zupełnie z okna to znaczy okna nieoświetlone. 

 • Ja przepraszam, ale już nie damy rady 

 • już nie damy 

 • te wszystkie detale tylko same fakty  

 • potem kiedy myśmy się tam już pożywili prawda pożywili, kiedy 
dostaliśmy coś zjeść wyprowadził nas pokazując nam kierunek i mówiąc, że jak 
dojdziemy do tej kaplicy, która tak majaczyła w oddali skręcimy w prawo i trzeci ten 
trzeci dom o prawej stronie to jest dom Kosowskich, Stanisława Kosowskiego do 
którego mamy się zgłosić. I jak tam zapukamy czy zakołaczemy do ogrodzenia, żeby 
powiedzieć, że jesteśmy wysłani przez Wojciecha z Grodziska. I rzeczywiście 
doszliśmy tam po pół godzinie. 

 • A pan ciągle w tym mundurze czy już nie? 

 • Ja już się rozbroiłem, już się rozbroiłem zanim poszedłem do tego do 
tego już zostawiłem wszystko prawda to w zbożu te bluzę, kaburę na pistolet, 
wszystko to co mnie tylko w spodniach wojskowych byłem i koszuli. No a Cyla miała 
wykruszony już tam z tyłu ten, ten, ten z tego, z tego, z tego prawda z tej farby ten, ten 
czerwony pas, chociaż było go trochę widać. Tam nam kazali, skierowali do 
Kosowskich, Kosowski zor, Kosowscy zorganizowali nam przejście przez granicę i ta 
rano drugiego dnia dopiero, po dwóch dobach, rano skoro świt przys, pode przyszła 
taka babka starsza w wieku jakieś siedem, osiem  ej przepraszam sześćdziesiąt parę 
lat, 68, 60, 70 i ona miała z nami iść na jagody do lasu bachowickiego, bo to było w 
miejscowości Bachowice, i za tym lasem właśnie przebiegała zaraz na skraju lasu 
granica. Rzeczywiście poszliśmy tam do tego lasu na te jagody. Kiedy drzewa zaczęły 
rzednąć i już dochodziliśmy do granicy ona prawda jeszcze mówi zostańcie tu ja tylko 
się rozejrzę czy Niemców tu nie ma, wróciła po chwili, ja mówię proszę panią czyli 
chciałem się zrewanżować za to że pani tyle dla nas zrobiła. I wyciągam pięć, pięć sto 
stu markówek i jej daję. A ona wtedy moje dzieci aby ja z piekła nie wyszła jak ja 
bym od Oświęcimiaków pieniądze brała. Czyli rozszyfrowali nas tam już u tego 
prawda Wojciecha z Grodziska i rozszyfrowali nas tu jak byliśmy u tych Kosowskich. 
Oczywiście jeszcze dwa dni koło Krakowa doszliśmy Miechowskie, miejscowości 
Młyniarkowice najpierw potem Janikowice, Przęłenczany w Przęłenczanach prawda 
już wróble na dachu zaczęły śpiewać, że my jesteśmy Oświęcimiakiami z obozu i że 
ona jest Żydówką. I wtedy moja mama przyjechała z Krakowa z moim bratem. 
Uradzili, że Cylę u ulokujemy w miejscowości Gruszów  w następnej wiosce u 
niejakich Czerników mieszczających, mieszkających za wsią w tak w zadrzewionym 
takim gospodarstwie. To ubodzy, mi tacy ubodzy prawda gospodarze. A mnie rodzice 
wzięli do za Wisłę, do miejscowości Koźlica, do jakiegoś tam sołtysa znajomego. 
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Później jeszcze byłem w Wawrzeńczycach, w Złotej byłem w końcu w miejscowości 
Gołomia. I rozstaliśmy się właśnie wtedy jak moja mama tam przyjechała, kiedy jak 
powiadam wszyscy dookoła już wiedzieli że my z Oświęcimia. I ona zo została u 
Czerników i aż do wyzwolenia, a ja zos prawda zostałem przewieziony. Otarłem się o 
partyzantkę i można by długo opowiadać. Ja będę skracał. Kiedy wojna się skończyła 
u mnie to był 29 stycznia, a u Cyli koniec widząc od strony zachodniej otoczył 
Kraków i wszedł do Krakowa. Ulica którędy wszedł do Krakowa nazywa się, 
nazywała się 18 stycznia. U Cyli wolność, do Cyli wolność nadeszła już 1 czy 2, czy 3 
stycznia. No i zanim ja po 10 dniach tam dotarłem na rowerze do tej miejscowości bo 
to było z 40, 50 kilometrów Cyla cztery dni temu wyjechała do Łomży szukać gdzieś 
w kierunku Łomży szukać swoich jakiś krewnych, jakąś ciotkę gdzieś miała na wsi, 
która wy wyszła za Polaka i może być, że ocalała, że ocalała. No i od tego czasu nie 
zobaczyliśmy się bardzo długo. Ona była jak się później się dopiero okazało była w 
Szwecji i wyemigrowała do swojego najmłodszego stryja, brata ojca jedynego który 
pozostał z całej rodziny Cybulskich do Nowego Jorku do USA. A ja po ukończeniu 
studiów na Politechnice Krakowskiej po uzyskaniu dyplomu poszedłem na szefa 
placówki PKS do Nowego Targu i upłynęło, jeszcze potem przeszedłem do 
szkolnictwa i dyrektorowałem w dużej szkole jak już chyba wspominałem, i doszło do 
tego że dopiero po 39 latach ona przypadkowo dowiedziała się, że ja żyję, że ja nie 
zginąłem w partyzantce i spotkaliśmy się w Krakowie po raz pierwszy 8 czerwca 1983 
roku na lotnisku w Walicach. No a jakie to było nasze spotkanie już znów 
pozostawiam fantazji słuchających, a odpowiedź byłaby długa. Proszę jeżeli są może 
jakieś pytania służę, uważam że 

 • A nie udało się panu jej odnaleźć wcześniej w żaden sposób? 

 • Ona zmarła według informacji Czerników zmarła na jakiś tyfus czy na 
coś prawda bo była w szpitalu i rzeczywiście była w szpitalu w Sztokholmie. Pięć lat 
czekała na przepustkę do USA na swoją kolej. Mnie prawda zawiadomiono Cylę co 
się dopiero później po naszym spotkaniu po 39 latach okazało i z tego tytułu ja na 
lotnisku miałem 39 czerwonych róż. I taki tytuł nadała naszemu spotkaniu filmowa 
ekipa warszawskiej telewizji i nadała to 39 czerwonych jedna, róża za każdy rok 
rozłąki. I wtedy dopiero wszystko wyszło na jaw. Ja nie żyłem, zginąłem w 
partyzantce, ona umarła, a okazało się, że ona utrzymywała ścisły kontakt z 
Czernikami. Wybudowała im jakiś dom, urządziła wesele najmłodszego syna, który 
już po wojnie się urodził. No i prawda zasilała ich tam wszelkimi lekarstwami. Nawet 
jak cukru brakowało to 100 kilogramów przysyłała im tam przez PKO i tak dalej, i tak 
dalej. Prawdopodobnie to było przyczyną, że ja zginąłem i że ona umarła co mnie 
ciągle informowano. No ale znaleźliśmy się przypadkowo. Służąca, która u niej 
pracowała 

 • Znaczy po prostu ktoś nie chciał, żeby pan też dostawał jakieś dary czy 
co? 

 • Załóżmy że tak, ale nigdy tego bo pierwsze kroki skierowaliśmy jak 
wyjechaliśmy z lotniska, pierwsze kroki skierowaliśmy do cioci Czernikowej tam 
właśnie w Gruszowie. I jak ciocia Czernikowa zobaczyła Cylę i mnie klapnęła, biedna 
zbladła i długo trzeba było ją klepać po twarzy, żeby zaczęła reagować. Tak to 
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wyglądało. A potem była jedenastokrotnie. Mieszka teraz u mnie w Polsce. 
Spędzaliśmy czas 
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