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Wstęp 
 

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień  

i Obozów Koncentracyjnych powstał w pierwszej połowie 1946 r. Kongres 

założycielski odbył się w Warszawie w  dniach 3 i 4 lutego, uchwalono statut 

Związku i wybrano władze. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego został 

Józef Cyrankiewicz, premier, więzień KL Auschwitz. 

Statut Związku został  zarejestrowany 31 maja 1946 i  wpisany do Reje-

stru Stowarzyszeń Miasta Stołecznego Warszawy pod nr RST96. Struktura 

Związku obejmowała 14 okręgów, a w nich 294 koła. 

Koszaliński Oddział Związku powstał w pierwszej połowie 1946 roku  

i była to jedna z pierwszych organizacji kombatanckich na terenie miasta  

i powiatu. Rok później, jako jeden z pierwszych, otrzymał sztandar.   

8 czerwca 1947 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny w Koszalinie odbyła się uroczystość  poświęcenia sztandaru. Ofiaro-

dawców sztandaru i poczet sztandarowy wpisano do księgi pamiątkowej (kro-

niki), którą Związkowi ofiarował Jan Hora. 

W roku 1949 Związek został rozwiązany, a jego członkowie wstąpili do 

Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 

Po zmianie ustroju Związek wystąpił ze struktur ZBOWiD-u i 24.07 

1990 r. powołano Zarząd Oddziału Związku w Koszalinie, który obejmował 

Koło Koszalin (najliczniejsze) oraz koła terenowe w Kołobrzegu, Szczecinku, 

Drawsku Pomorskim i Świdwinie. Do Oddziału Koszalińskiego Związku nale-

żało wówczas 491 osób. 

Do Zarządu w Koszalinie weszli następujący członkowie: 

Edward Osoś – prezes 

Marian Dziarnowski – wiceprezes 

Kazimierz Andrzej – wiceprezes 

Marta Jabłońska – członek 

Irena Więckowska – członek 

Aleksandra Kucharska – skarbnik 

Maria Malicka – sekretarz 

Głównym zadaniem Związku jest opieka nad jego członkami. Sprawu-

jemy ją poprzez udzielanie pomocy materialnej, starania o przyznanie odszko-

dowań ze strony niemieckiej za pobyty w obozach zagłady i pracę przymusową 

w okresie okupacji, a także poprzez odwiedziny chorych, przydzielanie  sanato-

riów i wczasów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, również w Niemczech. 

W tym okresie nawiązano współpracę z Fundacją Maksymiliana Kolbego  

w Freiburgu; Marian Dziarnowski i Marta Jabłońska działali w Fundacji, do 

której przywożono pomoc w formie darów z Niemiec. W tym celu zorganizo-
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wano grupę osób spośród członków Związku, która zajmowała się rozdziałem 

darów. 

Od 1990 roku członkowie Związku aktywnie uczestniczą w uroczysto-

ściach państwowych i patriotycznych ze sztandarem. W latach 1993-1996 nasi 

członkowie zostali odznaczeni Krzyżem Oświęcimskim oraz innymi odznacze-

niami. 8 października 1997 roku Wojewoda Koszaliński przyznał Związkowi 

odznakę honorową Zasłużeni dla Województwa Koszalińskiego. Związek zo-

stał również odznaczony przez Radę Miasta Koszalina odznaką „Za Zasługi dla 

Miasta Koszalina” w roku 2006. 

Na skutek starania Związku Niemcy, poprzez Fundację Polsko–

Niemieckie Pojednanie, przystąpili w 2002 r. do wypłaty  więźniom świadczeń,  

które nie były odszkodowaniami wojennymi. Zarząd zajął się również komple-

towaniem dokumentacji, potwierdzającej pobyt w obozach i więzieniach oraz 

pomocą w wypełnianiu specjalnych druków dla Fundacji, a także poświadcza-

niem ich zgodności. Sporządzenie tej dokumentacji wymagało bardzo dużo 

pracy i zaangażowania wielu osób. Na podstawie tych dokumentów wypłacana 

była pomoc z Fundacji Polsko–Niemieckiej „Pojednanie” 

15 sierpnia 2005 roku w kaplicy garnizonowej nastąpiło poświęcenie 

nowego sztandaru związkowego, który stanowił replikę pierwszego sztandaru. 

Poświęcenia dokonał ks. pułkownik  Stanisław Błądek, kapelan wojskowy, 

proboszcz parafii pw. św. Marcina. Sztandar został ufundowany przez człon-

ków Związku oraz Prezydenta Miasta Koszalina i Starostę Powiatowego. 

Z okazji świąt oraz ważnych rocznic historycznych są organizowane 

spotkania. W spotkaniach opłatkowych brał  udział biskup Ignacy Jeż, który 

był więźniem obozu w Dachau oraz ksiądz pułkownik Błądek, kapelan woj-

skowy. 

Na cmentarzu komunalnym, w miejscu koło kaplicy, gdzie są umiesz-

czone tablice pamięci Polaków  pomordowanych  w czasie II wojny światowej, 

staraniem Związku powstała tablica ku czci pomordowanych więźniów hitle-

rowskich obozów koncentracyjnych.  

6 października 2006 roku pod patronatem prezydenta Koszalina Miro-

sława Mikietyńskiego odbyła się uroczystość 60-lecia powstania Związku  

w Koszalinie, w której  udział wzięli członkowie naszego Związku, ksiądz 

kardynał Ignacy Jeż, więzień obozu w Dachau oraz Leonard Cywiński – wice-

prezes Zarządu Głównego Związku. 

Z inicjatywy Zarządu Związku wykonana została tablica pamiątkowa ku 

czci pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków. Na tablicy wy-

mienione są nazwy niemieckich obozów koncentracyjnych. 2 października 

2007 roku tablica została poświęcona przez ks. kardynała Ignacego Jeża. Jest 

umieszczona w przedsionku katedry koszalińskiej. Koszty tablicy częściowo 

pokryli członkowie Związku, w kosztach tych partycypował również Prezydent 

Koszalina oraz Starosta Powiatowy. 
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Sztandar Związku został odznaczony Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego 

za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego. 

W ramach współpracy z Fundacją im. Maksymiliana Kolbego członko-

wie Zarządu biorą udział w odwiedzinach osób chorych, dostarczają paczki 

świąteczne. Nasi członkowie korzystają z sanatoriów i wczasów na terenie 

Niemiec, pobyt jest opłacany przez Fundację. Dla schorowanych członków 

Związku wyjazdy te są bardzo istotne i pomocne. W ramach współpracy Fun-

dacja opłaca lekarza, który raz w tygodniu przyjmuje naszych członków  

a w razie konieczności odwiedza chorych w mieszkaniu. 

Obecnie PZBWPHWiOK w Koszalinie skupia członków w Kole Kosza-

lin, jest ich na chwilę obecną  około 100 osób. Koło należy do Oddziału Okrę-

gowego w Szczecinie. 

W 2011 roku świętujemy 65-lecie istnienia Związku.  Z tej okazji ukazu-

je się w formie książkowej tom twórczości obozowej, poszerzony o wspomnie-

nia naszych członków, by ocalić je od zapomnienia dla przyszłych pokoleń. 

Bowiem,  jak powiedział Artur Oppman: „to, co przeżywa jedno pokolenie, 

drugie przerabia w sercu i pamięci...”. 

Niech książka ta będzie nam pomocą. 

 

Prezes Zarządu w Koszalinie 

                                                                                           Edward Osoś 

 



 



 

Maximilian–Kolbe–Werk 
Stowarzyszenie wspierające byłych więźniów  

obozów koncentracyjnych, z siedzibą we Freiburgu 

 

 
W roku 1973, mimo trudnych warunków polityczno-dyplomatycznych 

pomiędzy Niemcami i Polską, w wyniku wspólnego postanowienia różnych 

organizacji katolickich założono Maximilian–Kolbe–Werk, finansowane  

w większości przez dobrowolne datki społeczeństwa niemieckiego oraz kolekty 

kościelne.  

 

 
Maksymilian Kolbe – patron Stowarzyszenia 

 
Przypadkowe spotkanie członków niemieckiej katolickiej organizacji 

pokojowej Pax Christi w 1964 r. podczas pielgrzymki do obozu  

w Oświęcimiu z dwoma byłymi więźniami miało decydujące znaczenie dla 

powstania Stowarzyszenia. 

Życzenie niesienia szybkiej i nie biurokratycznej pomocy ofiarom hitle-

rowskiego reżimu doprowadziło do tego, że 19 października 1973 r. Centralny 

Komitet Niemieckich Katolików wraz z innymi organizacjami katolickimi 

postanowił założyć Stowarzyszenie Maksymilian Kolbe Werk z siedzibą we 

Freiburgu. 
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Inicjatorem założenia stowarzyszenia i jednym z jego założycieli był Al-

fons Erb oraz jego córka Elisabeth, która po śmierci ojca z ogromnym poświę-

ceniem kierowała pracą stowarzyszenia, nadając mu szczególne znaczenie. 

 

 
Założyciel Stowarzyszenia Alfons Erb 

 

Nazwa stowarzyszenia nie jest przypadkowa. 

Jergo patronem jest Polak, franciszkanin, Maksymilian Maria Kol-

be, który w roku 1941 został uwięziony w obozie koncentracyjnym  

w Oświęcimiu. Kierując się miłością bliźniego, zdecydował się  oddać  

w ręce oprawców, by ocalić współwięźnia. Został zamęczony i spalony 

w obozowym krematorium. Kanonizował Go jako „Męczennika Pojed-

nania”  papież Jan Paweł II  w roku 1982. 

 

 
Medal z okazji 50. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych 
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Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy żyjącym jeszcze byłym 

więźniom obozów koncentracyjnych i gett z Polski i innych krajów środkowej  

i wschodniej Europy. 

Od 20 maja 2010 r. Stowarzyszenie ma nowy zarząd. Prezydentem Stowa-

rzyszenia został Peter Weib – poseł niemieckiego Bundestagu. Wiceprezydentami 

są: biskup Heinz Josef Algermissen i dr Oliwer Müller. 

Stowarzyszenie współpracuje ściśle z grupą byłych więźniów  

w Polsce. W każdym z byłych 49 województw jest honorowy współpracownik, 

tzw. mąż zaufania. W naszym województwie koszalińskim przez 35 lat mężem 

zaufania była nieodżałowana koleżanka Marta Jabłońska. Po jej śmierci obo-

wiązki przejęła koleżanka Czesława Szenauer. 

Mężowie zaufania realizują różnorodne formy pomocy, koordynują pra-

ce w swoim regionie i służą pomocą swoim koleżankom i kolegom obozowej 

niedoli. 

 

 
 

Okładka jubileuszowej broszury z okazji 20-lecia Stowarzyszenia 
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Do form pomocy należą przede wszystkim indywidualne pomoce finan-

sowe i dofinansowywanie fachowej opieki domowej. Ponadto finansowane są 

ferie wypoczynkowe w Niemczech oraz wczasy i sanatoria w Polsce. 

Obłożnie chorzy i niemogący opuszczać mieszkania byli więźniowie 

odwiedzani są przez niemieckich honorowych współpracowników Stowarzy-

szenia. 

Centrum Opieki Socjalnej im. Maksymiliana Kolbego w Polsce znajduje 

się w Łodzi. 

 

 
 

Plakat Stowarzyszenia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocalone we wspomnieniach 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wspomnienia 

 

 

15 

EDWARD OSOŚ,  

więzień Stutthofu, nr obozowy 97 115 

 

Urodziłem się 20 września 1923 roku w Jeziorkach Kosztowskich, pow. 

Wyrzysk. 

W dniu 1 września 1939 r. Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczy-

li granicę Polski. W tym dniu przebywałem w Łobżenicy, około 5 km od grani-

cy państwowej. 

O godz. 4:20  Niemcy przekroczyli granicę i rozpoczęli ostrzał polskiej 

placówki granicznej, a o godz. 8:00 wkroczyli do Łobżenicy. Bardzo wielu 

Polaków opuściło wówczas swe domy  i uciekło przed wrogami do centralnej 

Polski. Ja wraz z moją matką i siostrą również opuściliśmy mieszkanie. Zdoła-

liśmy się ewakuować zaledwie dziesięć kilometrów, gdyż już w Kościerzynie 

zatrzymali nas Niemcy – pięć kolumn cywili. 

 

 
Edward Osoś, portret wykonany  przez współwięźnia A. Majewskiego w 1944r. 

 

Już w październiku 1939 r. musiałem pracować w warsztacie ślusarskim  

u Niemca Walenckiego. Stąd w 1940 r. zostałem przeniesiony przez niemieckie 

władze  do pracy w majątku ziemskim w Szczerbinie. W grudniu 1941 r. zosta-

łem zaprzysiężony do Podziemnej Organizacji Wojskowej w Łobżenicy, której 

dowódcą był Kużawa. W okresie okupacji nie przyjąłem obywatelstwa nie-

mieckiego. 
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W czerwcu 1943 r. zostałem aresztowany w Łobżenicy  przez gestapo za 

udział w ruchu oporu. Przez cały  miesiąc  byłem przesłuchiwany i bity do 

nieprzytomności przez gestapowców w celu ujawnienia członków organizacji. 

Do celi, w której byłem więziony, skierowano Polaka, który był na usługach 

Niemców. Jego rolą było wydobycie ode mnie wiadomości o organizacji ruchu 

oporu. 

W lipcu zostałem przewieziony do gestapo w Bydgoszczy i tu również by-

łem przesłuchiwany i bity do nieprzytomności. To trwało około czterech mie-

sięcy, po tym okresie przeniesiono mnie do więzienia gestapo na Bielawkach  

i ulicy Podornej, a następnie przewieziono mnie do Torunia, gdzie  przebywa-

łem w obozie – więzieniu w Fortach. Stąd trafiłem do więzienia w Malborku,  

a we wrześniu 1944 r. – do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Tu przeby-

wałem na bloku 14, tak zwanej przejściówce, gdzie całe dnie  torturowano 

więźniów gimnastyką.  Po dwóch tygodniach pobytu w sztubie A blokowy 

wyznaczył mnie do sprzątania latryn, a następnie umywalni. Wymogi dotyczą-

ce czystości tych miejsc były bardzo surowe – musiała panować tu idealna 

czystość. Pilnował jej blokowy, który był panem życia i śmierci.  Był to czło-

wiek okrutny – widziałem, jak zabijał więźniów deską z łóżka. Taka śmierć  

i mnie była pisana za zjedzenie resztek pozostawionych na talerzu przez blo-

kowego.  Blokowy swój wyrok na mnie chciał wykonać w umywalni. Gdy 

przyszedł z deską, by zatłuc mnie na śmierć, stałem koło okna. Domyśliłem się,  

z jakim zamiarem przyszedł  i wyskoczyłem przez okno.  To uratowało mi 

życie. 

Już po kilku dniach pobytu w bloku 14 wiedziałem, że na bloku 9 jest kil-

ku księży i dobry blokowy, a więźniowie pracują w komandzie E.p. Udałem się 

do bloku 9 i całą sprawę opowiedziałem księdzu, który był pisarzem bloku. 

Ten z kolei zrelacjonował moją sprawę  blokowemu i w wyniku tej interwencji 

zostałem przeniesiony na blok 9. W ten sposób uniknąłem śmierci.  

Będąc w bloku 9, sztubie A, zostałem skierowany do pracy w komandzie 

E.p. i pracowałem przy budowie fabryki amunicji, najpierw przy pracach beto-

nowania, a następnie w firmie Siemens wykonywałem instalacje elektryczne. 

Tak pracowałem do pierwszych dni stycznia 1945 r. Wówczas obóz ewaku-

owano. Blok 9 połączono z blokiem 13 i utworzono Kolumnę 5 liczącą około 

1200 więźniów. Więźniowie byli prowadzeni przez SS w kierunku Lęborka 

przez teren Wolnego Miasta Gdańska i Kaszuby. W czasie marszu więźniów, 

którzy z wycieńczenia nie byli w stanie nadążyć za kolumną, esesmani zabijali 

i pozostawiali przy drogach przemarszu. Noclegi były organizowane w stodołach 

i kościołach, a ludność kaszubska starała się nas na tych postojach nakarmić.  

W początkach lutego doszliśmy do celu, to znaczy do miejscowości Łówcz.  

W trzech małych barakach przebywało ok. 800 więźniów – tylko tylu ich przeży-

ło morderczy marsz. W obozie tym panował straszliwy głód,  szerzyły się choro-

by, w tym tyfus plamisty. Zachorowałem na tyfus w połowie lutego. 
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W dniach 10-12 marca 1945 r. obóz w Łówczu został wyzwolony. Dnia 

tego nie doczekało ok. 300 więźniów, zmarłych z głodu i chorób. 

Wojska radzieckie, które wkroczyły do obozu, zorganizowały łaźnie i od-

wszawialnie. Chorzy zostali wykąpani – w tej grupie byłem i ja. Utworzono 

małą izbę chorych, w której  około trzystoma chorymi więźniami opiekowały 

się pielęgniarki rosyjskie. Pod koniec marca 1945 r.  doszedłem do sił i  ruszy-

łem w drogę powrotną do domu – przez  Kościerzynę i Bydgoszcz do Łobżeni-

cy. Dotarłem tutaj w pierwszych dniach kwietnia 1945 r. 
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FELICJA WANKE-LUTOBARSKA, 

więźniarka Oświęcimia, nr obozowy 46 135; więźniarka Ravensbrück,  

nr obozowy 68 090 

 

Gdy dom mój i wolność przesłoniły druty... najpierw były kraty w więzie-

niu, potem był Fort VII w podziemiach w Poznaniu, a dalej – Auschwitz  

-Birkenau i elektryczne druty pod wysokim napięciem, na których potem wi-

działam zwęglone więźniarki. Był to widok okropny. 

15 czerwca 1943 roku z dworca w Auschwitz nasz transport w otoczeniu 

esesmanów szedł pieszo do  Birkenau. Padał deszcz, błoto chlupotało pod no-

gami, a ja idę i  myślę: co ja powiem Mamie, jak wrócę - bo moje pantofelki  

i płaszcz, które kupiłam na kartki, są tak zniszczone... Doszliśmy do miejsca, 

gdzie na bramie widniał napis „Arbeit macht frei”. Zaprowadzono nas do bara-

ku, gdzie zostałyśmy rozebrane, ogolone, na koniec, na lewym przedramieniu 

wytatuowano mi numer  46 135. Od tego momentu byłam numerem – bez na-

zwiska. I tak upokorzona wraz z pozostałymi koleżankami z transportu, zosta-

łam wepchnięta do sauny – pod prysznic raz zimnej, raz gorącej wody. Następ-

nie każda z nas dostała reformy, koszulę, pasiak, białą chustkę i drewniaki. Tak 

przebrane - nie mogłyśmy się poznać – zagnano nas do baraku. Już nie myśla-

łam ani o moich pięknych  bucikach, ani  o płaszczu – wolnościowe rzeczy 

zabrali i rzekomo miałyśmy je dostać przy wyjściu z lagru. 

 Reakcją na blok, do którego nas wpędzono –  był szok. Zobaczyłyśmy 

drewniane koje, podłogę z czerwonej cegły. Koje były trzypiętrowe – na jednej 

koi spać oraz „mieszkać” miało 10 osób. Był siennik i koc, a miejsca tak mało, 

że  spać można  było tylko „na waleta”. 

Kwarantanna nowo przybyłych trwała dwa tygodnie. Znaczyło to, że nie 

wychodziłyśmy poza lagier. Apele odbywały się  rano i wieczorem każdego 

dnia. 

 Po kwarantannie „komando” było gotowe do pracy. Pewnego dnia nasz 

transport stanął na „Lagen Strasse”, a lager kapo przechodząc pomiędzy nami 

zapytała, która z nas na wolności miała „czarną książkę”. Wiele z nas nie ro-

zumiało, o co chodzi. Sprawa  prędko się  wyjaśniła – lager kapo wybierała 

dziewczyny do domu publicznego dla esesmanów. Wracały po trzech miesią-

cach zarażone, przeznaczone do gazu. 

Komando, do którego zostałam przydzielona, chodziło poza lagier do róż-

nych ciężkich prac – nauczyłam  się kopać rowy melioracyjne, pracować przy  

żniwach, wykopkach.  Te prace odbywały się  daleko od lagru. Aby dojść, po-

konywałyśmy kilkanaście kilometrów, a  po ciężkiej pracy w polu o głodzie 

był  powrotny marsz do lagru. Bywało bardzo często, że na końcu komanda 

więźniarka ciągnęła za ręce nieżywą koleżankę.  

W październiku 1943 roku zachorowałam na tyfus. Na apelu zemdlałam  

i znalazłam się na rewirze. Wszy, pchły, szczury, świerzb, krwawa biegunka – 
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wykańczały mój młody organizm. Gorączkowałam przez  dwa tygodnie –  

i taką też miałam  przerwę w życiorysie. Nikt nie wierzył, że ja, bez lekarstw 

przeżyję tyfus i różne inne choroby, które później mnie „dopadły”. 

Kiedy po dwóch tygodniach oprzytomniałam i otworzyłam oczy, nie wie-

działam, gdzie jestem. Był to niezapomniany dzień – 13 listopada – Dzień 

Imienin mojej Mamy! To Ona sprawiła swoją gorącą modlitwą, że przeżyłam, 

bo Pan Bóg w lagrze o nas zapomniał. Uczyłam się od nowa chodzić – na 

czworaka, jak małpa, gdyż  byłam tak wycieńczona. Kiedy czułam się już  

zdrowsza, chciałam wychodzić  w pole – wolałam tę pracę poza obozem,  żeby 

nie widzieć tego, co się dzieje w lagrze. Już wtedy dobrze wiedziałam, dokąd 

prosto z rampy idą transporty i widziałam te okropne krematoria, z których 

buchał ogromny jęzor ognia, a dopiero po tym były kłęby czarnego dymu. 

Zostałam na rewirze i pracowałam jako pomocnica do wynoszenia kibli  

z odchodami po chorych. Z dwoma kiblami, pomiędzy blokami, gdzie leżały 

trupy, a po nich latały szczury – ja biegłam z duszą na ramieniu do szamba – 

nie zdążyłam zmówić „Zdrowaś Maria” i byłam z powrotem w bloku. Był to 

blok 29, gdzie blokową była poznanianka z mojego transportu. Ona nie mogła 

uwierzyć w to,  że tak dużą odległość przebiegałam w tak krótkim czasie. 

Miałam już dosyć tych kibli, tego strachu, tych stosów trupów przed blo-

kami – panowała epidemia tyfusu i śmierć zbierała obfite żniwa. Koleżanka 

załatwiła mi pracę  w lagrze – Komando nazywało się „Leichen Komando”.  

Z szopy, gdzie były składowane trupy, ja z grupą więźniarek trupy te ładowa-

łam na platformę, która, kiedy już była zapełniona, odjeżdżała do krematorium. 

Pewnego dnia nie mogłyśmy z tej sterty trupów wyciągnąć bardzo ciężkich 

zwłok.  Esesman, który nas pilnował, przebił brzuch tej kobiety, z brzucha 

wytrysnęła woda jak z fontanny. Zemdlałam i więcej nie pamiętam. Utrata 

przytomności okazała się tak groźna, że znowu znalazłam się na rewirze. Mia-

łam szczęście do tego rewiru.  A mówili wszyscy, że się z  niego wychodzi 

tylko  przez komin. 

Po wyjściu z rewiru chodziłam w pole. Nie widziałam transportów, które 

szły do komina, nie widziałam tego okropnego traktowania człowieka przez 

tych, co „mieli władzę” w lagrze. 

W październiku był transport młodocianych, zdolnych do pracy. Ja znala-

złam się w tym transporcie. Po długim wożeniu nas w bydlęcych wagonach 

dotarliśmy do Ebingen na południu Niemiec -  w fabryce amunicji miała być 

dla nas praca, lecz fabryka ta była zbombardowana i więcej siedzieliśmy  

w schronie, niż pracowaliśmy. 

Miasto zostało ewakuowane, a my także. Po trzech dniach marszu – bez 

przerwy dzień i noc – przyjechały po nas dwa samochody i załadowano nas na 

nie. Zawieziono nas do Ravensbrück. Po miesiącu, a już  był listopad, wywie-

ziono nas do Eberswalde do fabryki amunicji. Ponieważ front się zbliżał,  

w kwietniu  1945 r. znowu zawieziono nas do Ravensbrück. 
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Lecz to już był koniec – po wyzwoleniu obozu  Czerwony Szwedzki 

Krzyż zabrał nas do Szwecji.  Do Polski wróciłam w końcu października 1945 

roku na żaglowcu „Dar Pomorza”. 

Te wspomnienia są  krótką opowieścią. 

Jedno wiem – że przeżyłam piekło na ziemi. 
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ROMAN KONARZEWSKI, 

więzień Gross-Rosen, nr obozowy 16603; więzień Mauthausen-Ebensee,  

nr obozowy129841 

 

Aby wspomnieć moje przeżycia obozowe, muszę we wstępie powiedzieć, 

jak doszło do aresztowania. 

Mój ojciec, Stanisław Konarzewski, jako inżynier leśny był nadleśniczym 

w lasach regneńskich koło Koluszek od wiosny 1924 roku aż do chwili aresz-

towania. Od najmłodszych lat  ojciec i jego rodzeństwo byli wychowywani  

w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. 

Od razu jesienią 1939 r. ojciec wstąpił  (wraz z całym swoim personelem) 

do Służby  Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej i potem Armii Kra-

jowej pod pseudonimem „Bór”, pracując czynnie w dowództwie. 

Do ZWZ, a potem AK należała też cała nasza piątka – ojciec, dwaj starsi 

moi bracia, siostra oraz ja. 

Już samą okupację hitlerowską i codzienny terror widziałem jako młody 

chłopak. Wiedziałem o szeregu aresztowań wielu osób i rozstrzeliwaniu oraz 

zsyłkach do obozu Auschwitz, gdzie wszyscy ginęli po okresie kilku tygodni. 

To wszystko napawało mnie wielkim strachem, że i nas może to samo spotkać. 

3 listopada 1943 roku tomaszowskie gestapo, wspólnie z żandarmerią  

i wziąwszy do pomocy wojska hitlerowskie  (które stacjonowały w dawnych 

magazynach składnicy uzbrojenia tutejszych lasów) obstawiło cały teren kilku 

wsi. 

Ja w tym dniu akurat podświadomie wyczuwałem psychicznie, że coś nam 

grozi, bo widziałem obstawę wszystkich zabudowań. Zamierzałem schować się 

na terenie domu, ale nie udało mi się to, bo wszędzie byli już gestapowcy wy-

pędzając wszystkich na zbiórkę na środek wsi, gdzie był niewykończony budy-

nek szkolny. 

Podobnie było w innych wsiach, lecz tamtych ludzi zbierano w szkole 

podstawowej w drugiej wsi. 

Całością aresztowania wszystkich osób dowodził zastępca szefa gestapo  

z Tomaszowa Mazowieckiego Georg Boettig. 

Miał on ze sobą teczkę z aktami i (jak zauważyłem  potem) sprawdzając 

wszystkie osoby porównywał je z jakimś wykazem  i niektóre osoby od razu 

polecał gestapowcowi odsuwać osobno. Tak został aresztowany nasz Tato, 

dwaj starsi bracia i ja, jako czwarty, oraz inne znane mi osoby (mieszkańcy tej 

wsi). 

Do naszej grupy dołączono  osoby aresztowane, wskazywane przez mło-

dego żołnierza Wehrmachtu, ale  były to przypadkowe aresztowania. 

Gdy dowieziono nas do szkoły w Redzeniu, było tam już wiele osób 

aresztowanych z listy Boettiga i wskazanych przez  żołnierza. 
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W sumie aresztowano 30 osób z listy i drugie tyle wskazanych przez weh-

rmachtowca. W sumie było więc nas 60 osób. 

Po zawiezieniu wszystkich do więzienia w Tomaszowie najpierw byli 

przesłuchiwani (łącznie z biciem) aresztowani z drugiej grupy i po okresie oko-

ło dwóch tygodni zwolniono ich do domów. 

Dopiero potem Boettig zabrał się za naszą grupę i tutaj było katowanie, 

aby przyznać się, do jakiej organizacji należą aresztanci, lecz wszyscy dzielnie 

się trzymali. Jako ostatniego przesłuchiwał Boettig naszego Tatę, trzymając go 

siedem dni na betonie w samej bieliźnie i codziennie katując. Powiedział mu, 

że otrzymał donos na 30 osób z zaznaczeniem, że właśnie On jest dowódcą. 

Lecz pomimo tortur niczego nie wskórał. 

Wiedzieliśmy, że czeka nas kacet i w dniu 18 stycznia 1944 roku wywie-

ziono nas transportem, dołączając grupy innych więźniów z innych miejscowo-

ści. 

W dniu 19 stycznia 1944 roku przyjechaliśmy do  nieznanego nam zupeł-

nie z nazwy obozu Gross- Rosen. Było nas około 640 więźniów i nasz transport 

otrzymał  numery w przedziale 16 000 – 16 700. W tym obozie my – trzej bra-

cia oraz nasz Tato mieliśmy numery od 16602 do 16605. 

 

Zostaliśmy umieszczeni w baraku numer 8 – zugangowskim
1
, gdzie blo-

kowym, czyli starszym bloku, był  bandyta niemiecki Stanisław Kaczyska, ale 

my czterej zostaliśmy umieszczeni w części „B”, gdzie katem był Leo Suchin-

ski. Tam katowano za byle co, a nawet bez powodu i tak Leo zabił pierwszego 

dnia więźnia (bo mu się nie podobał). 

Podobnie został dwukrotnie skatowany mój brat Adek, a następnym razem 

skatowano mnie. Pod koniec stycznia 1944 roku pozwolono na pisanie listów 

do domów, ale tutaj okazało się, że Georg Boettig w naszych aktach napisał 

„powrót niepożądany” R.U, czyli, że jesteśmy przestępcami politycznymi. 

Dotyczyło to całej naszej aresztowanej grupy. 

Każdy barak był pod nadzorem jednego esesmana, tzw. „Blockführera”,  

a naszym był – chyba największy kat – Karl Gallatsch – unterscharführer, który 

lubił pastwić się nad wybranymi więźniami i wszyscy musieliśmy na to pa-

trzeć. Ja także bardzo przeżywałem takie mordowanie współwięźniów. 

Będąc w tym baraku,  musieliśmy ciężko pracować przy kopaniu i łado-

waniu  na wózki – lory ziemi, którą potem po torach trzeba było przewozić na 

drugą stronę drogi i tam wysypywać i plantować. 

Gdzieś w połowie lutego jeden z kapo wybrał sobie czterech więźniów, 

wśród nich byłem i ja. Było to komando „kohlentregerów”. Tam musieliśmy 

specjalnymi kistami na rączkach nosić brykiety węglowe do wszystkich bara-

ków SS i to wszystko trzeba było robić biegiem, aby do południa zdążyć  po-

                                                 
1
 dla nowo przybyłych więźniów 
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roznosić je wszędzie. A popołudniami musieliśmy w piwnicy przebierać i sor-

tować jarzyny i dostarczać je na kuchnię (obozową i SS). 

Po okresie zugangowskim część więźniów skierowano do transportów na 

tzw. komanda, a resztę porozdzielano na inne baraki. I mnie oraz kilku jeszcze 

niepełnoletnich przydzielono do baraku numer 6 – dla nieletnich, do sztuby 

„A”. Zostałem tam  przyjęty porządnym skopaniem i pobiciem. 

Na szczęście długo nie byłem w tym baraku, bo 3 marca 1944 roku zosta-

łem wyznaczony wraz  z dwoma braćmi i innymi więźniami na jakieś tajne 

komando (o którym nikt w obozie nic nie wiedział). Było nas łącznie w tej 

grupie 60 więźniów. 

W dniu 7 marca 1944 roku zostaliśmy wszyscy wezwani pod bramę obo-

zową do biura obozowego, gdzie sprawdzono nasz stan i ku mojemu zdziwie-

niu odbierał nas nasz były Blockführer Karl Gallatsch z kilku esesmanami. 

Załadowano nas na dwie przyczepy, które ciągnął traktor i pojechaliśmy 

przez Breslau (Wrocław) do miejscowości Dyhernfurth (obecnie Brzeg Dolny). 

Tam była nowo wybudowana i rozbudowywana fabryka I.G. Farbeindu-

strie „Anorgana”. Okazało się że nasze komando mieści się na terenie we-

wnątrzfabrycznym w utajnionym miejscu przy gęstych zagajnikach. Był tam 

jeden barak dla załogi SS i dwa baraki obozowe (kuchnia ze stołówką i barak 

mieszkalny), a dalej ledwo wykończony budynek murowany jednopiętrowy 

(pełen wilgoci), gdzie były po cztery sale do spania na parterze i na piętrze oraz 

ubikacje i umywalki. 

W tym murowanym budynku umieszczono nas, nowych więźniów. Stan 

dotychczasowy  wynosił 60 więźniów, tak, że łącznie z nami było nas 120 – 

Polaków, Rosjan, Niemców, Czechów i jeden Cygan.  

Praca dla wszystkich  była w budynku fabrycznym 50 metrów od naszego 

obozu. Okazało się, że produkowano tutaj gaz bojowy „Tabun”, a potem jesz-

cze „Sarin”. Był to płynny gaz, który trzeba było wlewać do bomb lotniczych  

i pocisków artyleryjskich. 

Ja dostałem początkowo dobrą robotę, bo w pobliżu pieców próżniowych 

był warsztat z imadłem i ja musiałem odkręcać i potem zakręcać na nowo poci-

ski, które po kontroli przepuszczały gaz. 

Gaz ten był bardzo trujący i były przypadki zatrucia śmiertelnego i bezpo-

średnio pracujący przy nim mieli specjalne maski, do których było doprowa-

dzane czyste powietrze  z zewnątrz.  

Ja też pracowałem w takiej masce, ale ona nie chroniła od gazu, bo był 

wchłaniany do wnętrza organizmu przez pory skóry. To powodowało silne 

zatrucia i silne bóle głowy, a nawet ślepotę. 

Późną jesienią przeniesiono mnie na stanowisko przy stołach kontrolnych 

i tam musiałem nakrętki przy pociskach (jeśli wystawały) ścierać - szlifować 

na kamieniu. To powodowało podwyższoną temperaturę i ulatnianie się resztek 
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gazu, który musiałem wdychać i wówczas miewałem silne zatrucia tym gazem 

i straszliwe bóle głowy. 

Już na początku  stycznia 1945 roku słyszeliśmy detonacje strzałów ar-

matnich i jeden z więźniów noszących zaopatrzenie dla SS powiedział nam, że 

miejscowa ludność całymi rodzinami wraz z dobytkiem na wózkach ucieka na 

zachód i że nas niedługo ewakuują, a wiedzieliśmy, że z uwagi na tajność tego  

obiektu po przyjściu do Gross-Rosen mamy być wszyscy zlikwidowani (roz-

strzelani), aby nikt nie dowiedział się, przy czym pracowaliśmy. 

W dniu 23 stycznia zarządzono naszą ewakuację i to w tak szybkim tem-

pie, że nawet esesmani ledwo dawali radę z marszem. Jedną noc spędziliśmy  

w jakiejś oborze (chyba dla owiec) i dalej marsz, tak, że w dniu 24 stycznia 

późnym wieczorem byliśmy w głównym obozie. 

Jakoś szczęście nam dopisało, bo po wejściu na teren starego obozu udało 

nam się rozbiec po barakach obozowych i tam ukryć. Codziennie przychodziło 

po kilka ewakuowanych transportów, więc władze SS (przy tym bałaganie) nie 

potrafiło nas odszukać i zlikwidować. 

W dniu 9 lutego 1945 roku (jako jedni z ostatnich więźniów) zostaliśmy 

ewakuowani do stacji PKP, a dalej wagonami węglarkami jechaliśmy do dnia 

14 lutego do Austrii do obozu Mauthausen. Wyjechało nas około pięciu tysię-

cy, a na miejsce dojechało ok. 2300 osób, bo reszta zginęła z wyczerpania  

i głodu. 

W Mauthausen otrzymałem numer 129841 i dwa tygodnie byłem na rewi-

rze, a potem w głównym obozie. Tam odszukałem braci. 

Stworzono komando Amstetten, gdzie byliśmy od 15 marca do 16 kwiet-

nia 1945 roku, pracując przy naprawie bombardowanych torów kolejowych na 

dwie zmiany (dzienna i nocna). Brat Adolf musiał iść na rewir do Mauthausen, 

a ja z drugim bratem pracowaliśmy tutaj. 

W dniu 17 kwietnia 1945 roku ewakuowano nas do komanda Ebensee  

i tam też pracowaliśmy w grupie naprawiającej tory kolejowe po bombardowa-

niach. Trwało to do 6 maja. W ostatnim czasie z powodu głodu  byłem wykoń-

czony fizycznie i umierający tak, że ostatkiem życia doczekałem się wolności. 
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JAN WOJTAS 
 

Urodziłem się 23 maja 1925 roku w Białej k/Wielunia, woj. łódzkie. Szko-

łę podstawową ukończyłem w czerwcu 1939 roku. 

1 wrzesień 1939 rok, godzina 4 rano. Słychać zewsząd ogromny huk, jęk, 

jakby ziemia pękała, coś strasznego. Był to nalot niemieckich samolotów, 

bombardowali nasz Wieluń. Trzy czwarte miasta zrównali z ziemią, zamordo-

wali parę tysięcy ludzi. Nalot ponawiany był trzykrotnie. Wieluń był przed 

wojną 22 km od granicy z Niemcami, granica była na Praszce. Już 1 września 

1939 roku  wojska niemieckie około godziny 13:00 zajęły nasze tereny. I już 

we wrześniu zaczęły się aresztowania – księży, profesorów, nauczycieli, pra-

cowników magistratów, sędziów, pracowników gmin, policjantów. Tereny 

nasze zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej. 

Zima z roku 1939/1940 była bardzo śnieżna, zbierano nas z okolic całe 

dnie i noce do odśnieżania dróg, ażeby wojsko mogło przejechać. Jak tylko 

śniegi topniały, wiosną 1940 roku, już w marcu zaczęły się wysiedlania Pola-

ków z okolicy, tereny zasiedlali z Europy zwożonymi Niemcami. 

Przyszła kolej i na nas. Już od godziny 5 rano obstawiano wojskiem teren 

wsi, do domów wpadało po dwóch w czarnych mundurach z krzykiem „raus”, 

„schnell”.  Nie pozwolili zabrać nawet noża czy łyżki, wszystko musiało pozo-

stać, cały inwentarz, żywy i martwy. 

Spędzono nas na boisko przy szkole i popędzono na stację kolejową Wie-

luń Dąbrowa. Tam był duży plac ogrodzony drutami i tam zaczęła się segrega-

cja. Zdrowych, młodych pakowano do wagonów bydlęcych i wysyłano do pra-

cy w Niemczech. Rodziny z dziećmi oraz starców wagonami bydlęcymi wy-

wożono do środkowej Polski (do Guberni), a podejrzanych (mieli listy takich 

osób), jak na przykład harcerzy – osobno do wagonów. Zaznaczę, że w szkole 

należałem do harcerzy. Wywieźli nas do Łodzi na ul. Łąkową 4, gdzie było 

więzienie utworzone w halach fabrycznych. I tam się zaczęło. Cele przeludnio-

ne, trzymali nas na gołym betonie. Najgorsze były noce, kiedy odbywały się 

przesłuchania. Gestapowcy bili nas bardzo mocno, do dziś mam ślad pod le-

wym okiem po uderzeniu kolbą pistoletu. Chcieli wymusić na nas przyznanie, 

że działaliśmy przeciwko  Niemcom. Pamiętam śmierć kilku kolegów z wy-

czerpania. Ja miałem to szczęście, że przetrzymałem te męczarnie. Nic ode  

mnie  nie dowiedzieli się.  Byłem wówczas bardzo młody, 23 maja ukończyłem  

15 lat. 

Dnia 15 czerwca 1940 roku popędzono nas do łaźni, ubrania oddano do 

parowania w celu odwszenia. Pierwszy raz po trzech miesiącach  można było 

się umyć. Włosy nam ogolono  ze względu na infekcje i wszy. 

Ładowano nas do wagonów po 40 osób, ryglowano  wagony bydlęce  

i wywieziono nas do Niemiec do obozu pracy. Ja trafiłem do Hohendorf. 
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Tam pracowaliśmy w różnych majątkach  – w rolnictwie oraz przy wyrę-

bie lasów. Praca była nieprzerwanie po 10- 12 godzin  w śnieg, deszcz, mróz , 

upał,  zima czy lato, aż do końca wojny, a my mieliśmy  letnie ubrania i drew-

niaki. Na skutek przeziębień, niedożywienia mam zwyrodnienia stawów, reu-

matyzm, astmę. 

Jakaż to była radość, gdy 1 maja 1945 r. o godzinie 5:00 rano wkroczyły 

wojska radzieckie! Zostaliśmy oswobodzeni. Nareszcie wolność, wolność.  

Po powrocie do kraju cały rok leczyłem się po szpitalach. Po powrocie by-

łem kaleką i nadal jestem inwalidą. 
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RAFAŁ STASZEWSKI, 

więzień Auschwitz, nr obozowy 141 

 

Jak trafiłem do obozu? 

Niemcy po zajęciu we wrześniu 1939 roku Polski wysiedlali Polaków  

i wywozili również na tzw. „roboty” do Niemiec. Młodzi Polacy trafiali jako 

robotnicy do gospodarstw rolnych oraz fabryk, także do fabryk broni i amuni-

cji. Żeby tego uniknąć, postanowiliśmy przedrzeć się z Gniezna na Węgry do 

polskiego wojska. 

Ruszyliśmy pieszo przez góry. 

Z Zagórza na Węgry w dniach 14-17 kwietnia 1940 roku szliśmy we 

dwójkę, ja z moim serdecznym przyjacielem  Tadeuszem Nowickim, który 

stracił życie w obozie,  a któremu oddaję hołd. 

Kompletnie wyczerpani (spaliśmy na śniegu) zostaliśmy pojmani przez 

słowacką straż graniczną i przekazani Niemcom. W ten sposób znaleźliśmy się 

w Ciśnie, a następnego dnia przetransportowano nas do więzienia w Sanoku. 

Pamiętam, jak zatrzasnęła się za nami wielka stalowa brama. Ulokowany zosta-

łem w celi, gdzie upakowanych było ponad 40 więźniów. 

W połowie maja 1940 roku  wywieziono nas prawie wszystkich do wię-

zienia do Tarnowa. Większość  byli to młodzi chłopcy w naszym wieku, którzy 

tak jak i my próbowali przedrzeć się na Węgry do polskiego wojska. 

Głód odbierał nam siły i nie wiadomo, jak to by się skończyło, gdyby nie 

wspaniałomyślność  mieszkańców Tarnowa, którzy nieznanym  więźniom 

przekazywali paczki żywnościowe. Składam Im wyrazy najgorętszego podzię-

kowania. 

14 czerwca 1940 roku – transport około 750 więźniów z Tarnowa prze-

wieziony został do Auschwitz. Zostaliśmy umieszczeni w pustym budynku 

magazynów przemysłu tytoniowego. Zostaliśmy ponumerowani, mnie przypadł 

numer 141. Obozu tam jeszcze nie było. Nie było również narzędzi do pracy, 

głównie łopat i taczek. By nas czymś zająć, organizowano tzw. gimnastykę. 

Najtrudniejszymi  ćwiczeniami było skakanie żabką na odległość ok. 50 me-

trów i kulanie się po ziemi. Najsłabszych, którzy poruszali się najwolniej, po-

naglali kapo, bijąc i kopiąc nieszczęśliwych. Po miesiącu można było już pra-

cować. Pobudka była o godz. 6:00, o 7:00 apel, potem praca do 13:00. Przerwa 

obiadowa do 14:00 i dalsza praca do 18:00.  

18 grudnia 1940 roku – pierwsza ucieczka i karna stójka od godziny 7:00 

do 13:00 na 10-stopniowym mrozie. Połowa lipca 1941 roku – kolejna uciecz-

ka. Karna stójka od godz. 17:00 do 11:00 dnia następnego z rękami założonymi 

na karku. 

W obozie byłem do września 1941 roku. 

Sił dodawała nam wiara, że Niemcy wojny nie wygrają i wyjdziemy na 

wolność. Kto tracił wiarę – ginął. 



Ocalone we wspomnieniach 

 

 

28 

 

 

 

KAZIMIERA KRAMARZ, 

więźniarka obozu w Potulicach 

 

Gehenna naszej rodziny zaczęła się w roku 1940, kiedy mój ojciec został 

zabrany do obozu w Dachau. Mieszkaliśmy na wsi koło Bydgoszczy, a  powo-

dem zabrania ojca było niewyrzeczenie się przez niego polskości. Ojciec także 

nie zniszczył na rozkaz Niemców figury Bożej Męki, która stała w ogrodzie 

przed domem. Figurę tę postawił pradziadek, więc jak mogły ręce mojego ojca 

ją zniszczyć?! Za niecały rok zabrali moją mamę,  siostrę o trzy lata starszą ode 

mnie i mnie, która wówczas  miałam  7 lat, do obozu w Toruniu. Mama ciężko 

pracowała i po ośmiu miesiącach zmarła. Pamiętam z tamtego czasu straszną 

rzecz -  kiedy mamy trumna  zbita z desek stała na placu, przyszedł do nas list 

żałobny z  Dachau, że ojciec nie żyje. Zmarł 22 marca, a mama 17 kwietnia, 

oboje w 1942 roku. Jako sieroty zostałyśmy przewiezione do obozu w Potuli-

cach. Dobrzy ludzie się nami opiekowali, były to osoby, które potraciły tam 

troje, czworo i więcej dzieci. Proszę wierzyć, cmentarz w Potulicach to drugie 

Monte Cassino. 

Kiedy chciałam wcześniej uzyskać zaświadczenie o inwalidztwie wojen-

nym, to mi powiedziano, że warunkiem  jego otrzymania byłby chociaż jeden 

dzień pobytu w obozie w Stutthofie. Potulice były filią Stutthofu. Chociaż w 

Potulicach nie było komory gazowej, to przecież  był karcer, gdzie ludzie stali 

w wodzie, a żeby więcej ich się zmieściło, to inni wisieli na hakach i nogi mieli 

zanurzone w wodzie. Codzienny apel był często dla wielu osób wyrokiem na 

zawsze, bo po apelu wywożono ich w nieznane. Czy trzeba więcej krzywdy 

doznać, tracąc rodziców, dom rodzinny, normalne dzieciństwo i też panień-

stwo?  I co z tego, że przyszła wolność, skoro nas nie miał kto zabrać do do-

mu? Każdy miał swoją biedę i swoje dzieci. Ale w końcu ojca rodzina zabrała 

siostrę do Nakła, a mnie zabrała mamy rodzina do Poznania. A jak żyje się 

sierotom,  to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. 

W obozie byłyśmy trzy lata i jeden miesiąc.  

Jest mi dzisiaj po tylu latach bardzo przykro, że doznając tylu krzywd  

i tragedii zostaliśmy podzieleni na inwalidów wojennych i represjonowanych.  

Nawet z jedyną siostrą zamieszkałyśmy razem dopiero w 1956 roku, kiedy 

wyszłam za mąż i ją zabrałam do siebie, aby wreszcie być razem i nie tęsknić 

za sobą. 

Tak zadecydował mój dobry mąż, który nie żyje już 30 lat, a siostra 20. 

Miała zmarnowane zdrowie przez obóz, a ja o swoim nie będę pisać, by nie 

kaleczyć swego chorego serca. Dwa razy do roku jadę do Torunia na miejsce, 

gdzie spoczywa mama i do dziś za nią płaczę, że tak mało ją miałam. I tak na-
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prawdę  co jeszcze powinnam przejść, by coś dla niektórych ludzi to znaczyło, 

by moje cierpienia liczyły się tak, jak los  innych więźniów obozów? Obóz  

w Potulicach był obozem jak wszystkie inne, a ja na skutek pobytu w nim  

zostałam inwalidą wojennym. 
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IRENA WIĘCKOWSKA, 

więźniarka Ravensbrück, numer obozowy 47 646; 

więźniarka Buchenwaldu 

 

Moja osobista wojna zaczęła się już  w grudniu, na początku grudnia 1939 

roku. Miałam wtedy niecałe osiemnaście lat. Dotychczasowe moje życie było 

bardzo wygodne  i dostatnie. 

Tymczasem  na początku grudnia zostałam z rodzicami wysiedlona z Po-

znania, tak  że od razu straciłam dom, dostatek i zostałam pozbawiona wszyst-

kiego. Przewieźli nas na wieś pod Częstochowę i tam normalnie wysadzili; to 

znaczy najpierw byliśmy w Poznaniu w obozie przejściowym – w Młyniewie 

pod Grodziskiem Wielkopolskim. Z obozu przejściowego załadowali nas do 

wagonów towarowych, wysadzili nas w Częstochowie i zostawili na łasce losu 

- „róbcie sobie, co chcecie”. Ja, jako młoda dziewczyna nie reagowałam tak, 

jak moi rodzice. Dla nich wysiedlenie było straszne – zwłaszcza, że byli już 

niemłodzi, ja natomiast jakoś lżej to wszystko przechodziłam. Nie mieliśmy 

nic. Matka tylko miała przygotowane trochę dokumentów, nawet biżuteria 

rodziców została – zamurowana w łazience w naszym mieszkaniu w Poznaniu. 

Na szczęście w Częstochowie miejscowi ziemianie lokowali wszystkich 

tych wysiedleńców – bo przecież coś trzeba było z nimi zrobić – po wsiach. 

Mieszkałam na wsi w bardzo ciężkich warunkach; byłyśmy tam około dwóch 

lat, tak że sprawy rąbania drewna, zbierania szyszek na opał i różnych prac  

w gospodarstwie, a także  bardzo ciężkich warunków, były nam nieobce. 

Ojciec tam zmarł, a my z mamą potem pojechałyśmy do znajomych do 

Krakowa, żeby się tam urządzić.  

W Krakowie zatrzymałyśmy się u znajomych, ja zaczęłam się starać  

o pracę. Dostałam pracę w takiej restauracji czy kasynie niemieckim, najpierw 

przy zmywaku naturalnie, potem w kuchni. Trudno mi było się z tym pogodzić, 

bo przecież nigdy nie miałam z tym do czynienia, no ale trzeba było pracować. 

Pracowałam tam może półtora, może dwa lata. Zaczęłam współpracować, 

współdziałać z taką tajną drukarnią, zaczęły się aresztowania, które mnie rów-

nież nie ominęły. W 1944 roku w maju zostałam aresztowana, przewieziona do 

siedziby Gestapo na ul. Pomorskiej w Krakowie, gdzie byłam przesłuchiwana. 

Przesłuchiwano mnie jak wielu innych więźniów, lecz pytano mnie o rze-

czy, o których ja nie wiedziałam, nie miałam zielonego pojęcia, więc nie mo-

głam im żadnych informacji udzielić, chociażbym nawet chciała. Z gestapo 

zostałam przewieziona do sławnego więzienia krakowskiego na ul. Montelu-

pich. 

Na Montelupich trafiłam do celi, tam miałam towarzystwo rzeczywiście 

elitarne. Zanim jeszcze doszłam do tej celi, to mnie znowuż  przesłuchiwano 

już w więzieniu. Ciężko było bardzo, bardzo, ale jakoś... potem już w więzie-

niu jakoś się uspokoiło. Tam działała organizacja humanitarna RGO (Rada 
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Główna Opiekuńcza), która pomagała więźniom w ten sposób, że rodziny mo-

gły dostarczać żywność czy ewentualnie odzież, bo odzież  miałyśmy swoją, 

nie dostałyśmy żadnej odzieży więziennej. Nawet moja matka, której było bar-

dzo ciężko, przynosiła mi nieraz coś do jedzenia. I tak koło dwóch miesięcy 

siedziałam w tym więzieniu, tam już się nas zupełnie nie czepiali, bo już były-

śmy chyba przygotowywane do transportu do obozu koncentracyjnego. Pew-

nego dnia załadowali nas do wagonów towarowych Bardzo dużo było osób, 

bardzo ciasno w tym wagonie, na podłodze słoma. Z jednej strony stało wiadro 

do załatwiania się, toaletowe, a z drugiej strony stało wiadro z jakimś piciem. 

Naturalnie wszystko się wylewało podczas jazdy. Jechałyśmy nie znając celu 

naszej podróży. Od czasu do czasu pociąg się zatrzymywał, odblokowywali 

drzwi, bo były zablokowane i pod karabinami można było się załatwić przy 

samych wagonach, czasem w polu. Potem ładowali nas i pociąg ruszał dalej. 

Mężczyzn z tego pociągu wyładowali w Gross-Rosen, a nas powieźli da-

lej. W ogóle nie wiedziałyśmy, dokąd jedziemy. Czasem się bokiem gdzieś 

wyjrzało, ale trudno było powiedzieć, gdzie jesteśmy, nic nie wiedziałyśmy. 

Trzymałyśmy się wszystkie razem; tak jak byłyśmy w więzieniu, tak potem 

całą drogę trzymałyśmy się razem. 

Wyładowali nas na stacji Fürstenberg. To  było blisko z Krakowa, jechało 

się ponad dwa dni. Wyładowali nas w tym Fürstenbergu, trzeba było zabrać 

wszystko, całe swoje rzeczy, ja nawet  miałam poduszkę, co mi mama przynio-

sła, i trzeba było maszerować do obozu. 

Ravensbrück to był obóz międzynarodowy. Jak się okazało, były tam ko-

biety dosłownie z całej Europy, nie wyłączając nawet Niemek, ponieważ ten 

obóz był założony wcześniej, w każdym razie grubo przed wojną.  Za co te 

Niemki siedziały, nie wiem, w każdym razie były, i były traktowane tak samo. 

Po przyjściu do obozu zostałyśmy wprowadzone do wielkiej hali, w której 

były długie stoły i trzeba było podchodzić, rozebrać się i wszystko, wszystko 

oddawać, co się tylko miało. Widziałam na tych stołach bardzo dużo biżuterii, 

bo oni tak stopniowo całe transporty wyładowywali. Tyle biżuterii, co na tych 

stołach, to nigdy w życiu nie widziałam. To wszystko Niemcy zabierali więź-

niarkom. Trzeba było się rozebrać, a  było to latem, wypędzono nas z tej sali, 

ustawiono w szeregu, naturalnie nagie, tylko esesman się przechadzał z psem 

koło nas i pilnował. 

Potem z powrotem weszłyśmy  i po kolei dostawało się pasiak, jakąś bie-

liznę, drewniaki na nogi i numery, które trzeba było przyszyć. Blokowa miała 

nici i igły. Te numery to były tak zwane winkle, czyli trójkąty. Na przykład 

winkle czerwone  oznaczały więźniów politycznych, zielone – kryminalnych, 

czarne już nawet nie wiem, kogo. Ja naturalnie dostałam czerwony, musiałam 

sobie przyszyć ten numer i czerwony winkiel i ubrać się w pasiak.  

Potem zapędzili nas do baraków. W barakach były piętrowe łóżka, koce to 

były tylko jakieś stare szmaty, sienniki i to było wszystko. Ciągle się odbywały 
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apele i ciągle byłyśmy liczone. Jak się ilość zgadzała, to apel się kończył, ale 

czasami się komuś coś nie zgadzało. 

Stojąc na apelach często oglądałyśmy bombardowania Berlina, bo to było 

niedaleko i widać było na niebie samoloty bombardujące Berlin. Myśmy się 

naturalnie z tego bardzo cieszyły. 

Trzymałam się ze swoimi koleżankami, które były bardzo, bardzo sympa-

tyczne, między innymi była tam pierwsza żona Dzieduszyckiego, Myszka 

Dzieduszycka – szalenie sympatyczna kobieta. 

Z przerażeniem przechodziłam koło baraku  kobiet – „królików doświad-

czalnych”, na których dokonywano różnych eksperymentów medycznych. 

Czasami, jak było ciepło, wywlekały się i siedziały przed barakiem, całe  

w bandażach. 

W Ravensbrück pracowałam przy takim walcu drogowym, do którego by-

ły zaprzęgnięte kobiety i ten walec wyrównywał drogi wewnątrz obozu.  Natu-

ralnie była to bardzo ciężka praca, ale jeszcze nie byłam taka zmęczona, jesz-

cze miałam jakieś siły, jakoś jeszcze miałam trochę ochoty do życia. 

W pierwszych latach wojny ten obóz był wspomagany przez Międzynaro-

dowy Czerwony Krzyż, więc warunki tam były trochę lepsze. Ale to trwało 

może dwa lata, a później to już było coraz gorzej. 

Po jakimś czasie, gdzieś chyba po półtora miesiąca, zapakowano nas, 

znowuż całą grupę i przewieziono nas do obozu w Magdeburgu.  Był tam obóz 

koncentracyjny usytuowany blisko dużej fabryki amunicji. Magdeburg już nie 

należał do obozu w Ravensbrück, tylko do obozu w Buchenwaldzie, tak że 

numery nam zmieniono. W Ravensbrück miałam numer 47 646, a w Buchen-

waldzie miałam inny numer, którego już nie pamiętam. Zmieniono nam nume-

ry, zmieniono nam pasiaki. Była jesień i jeszcze było względnie. 

Na początku pracy w obozie zmuszono nas do udziału w strasznym wido-

wisku, musiałyśmy asystować przy egzekucji przez powieszenie Rosjanki, 

młodej dziewczyny. Odbywało się to w nocy, przy świetle reflektorów i wyciu 

wiatru, wrażenie było nie do opisania. Ja całe życie potem, do tej pory boję się 

strasznie takiego wyjącego wiatru, tak mi już zostało. Musiałyśmy maszerować 

naokoło i patrzeć na to, co się działo, bo jak ktoś nie patrzył, to bito go pałką 

po głowie, a na kolejne egzekucje, na które musiałyśmy patrzeć już się tak nie 

reagowało, bo już byłyśmy tak wykończone i zmęczone, że już nam było pra-

wie wszystko jedno. 

Praca wyglądała w ten sposób, że pracowało się na zmiany: tydzień po 

dwanaście godzin w dzień, od szóstej rano do szóstej wieczorem, a następny 

tydzień znowuż z kolei od szóstej wieczór do szóstej rano, też dwanaście go-

dzin. Praca była bardzo ciężka i męcząca, przy maszynach, które trzeba było 

obsługiwać. Ja nie miałam zielonego pojęcia o maszynach, nie miałam z nimi 

nigdy styczności. Robiłyśmy gilzy do naboi a potem dalsza zmiana ładowała 

do nich proch i wykańczała naboje.  W fabryce pilnowały nas aufzejerki, to 
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były wojskowe kobiety z SS. Niektóre nawet nie robiły nam krzywdy, pilnowa-

ły nas bardzo, a niektóre jak popadło, biły nas pałką po głowie. Najgorsza była 

kierowniczka obozu, szefowa tych aufzejerek, ta biła bez pardonu. 

Uprawiałyśmy sabotaż. W fabryce stał komplet maszyn, przez które kolej-

no przechodziły produkowane naboje, więc jak się dogadałyśmy między sobą, 

to po prostu psuło się te gilzy, żeby naboje były wadliwe. Naturalnie jak kogoś 

przyłapali na tym, to wisiał albo był mocno ukarany. 

I tak przeszła zima, o głodzie oczywiście, bo już wtedy w Niemczech był 

głód, nawet robotnicy niemieccy ledwo dyszeli, też byli głodni. Już ledwo 

człowiek nogami powłóczył od ciężkiej pracy i głodu.  Wiem, co to znaczy 

głód i wiem, co to znaczy nawet grzebanie w śmietnikach  w poszukiwaniu 

czegoś do zjedzenia. We śnie i na jawie widziało się miskę kartofli czy jakiejś 

kaszy, żeby się najeść i to tak prześladowało człowieka, że poza tym to już nic 

się nie liczyło. 

Karmiono nas  czymś, co nazywano zupami. Rano nie dawano nam jeść, 

wieczorem dostawało się kawałek chleba z jakimiś trocinami, czasem kawałek 

margaryny, coś do tego chleba i taką kawę do wypicia. A ponieważ rano nie 

dostawało się jeść w ogóle, więc trzeba było ten kawałek chleba jakoś utrzy-

mać, żeby nie zjeść go od razu, tylko mieć coś na rano. Trzeba było całą noc 

ten chleb  w worku trzymać pod głową, bo bardzo kradli. Były takie więźniar-

ki, które chodziły w nocy i spod głów wykradały ten chleb, więc trzeba  było 

go chować. Najważniejszą rzeczą była łyżka, bo bez niej nie dało się jeść zupy. 

Kiedyś dostałam paczkę – tak zwaną paczkę żywnościową – wysłaną 

przez znajomych z Sosnowca. Dostałam karton, w który było tylko kilka cebul 

i trochę smalcu, resztę wykradziono. Karton był duży i niemal pusty, a ja, gdy 

zjadłam ten smalec, to się ciężko pochorowałam. Wzięli mnie na rewir – to był 

barak dla chorych. Poleżałam tam dzień, a potem kazano mi czyścić wszystkie 

ubikacje, więc szybko stamtąd wyszłam. Na tym polegało leczenie. Dostałam 

chyba jakąś tabletkę, może był to węgiel. Jakoś szczęśliwie wyszłam z tej cho-

roby. Równie szczęśliwie wyszłam z tego, że w moim otoczeniu dwie kobiety 

rozchorowały się na gruźlicę i krwią pluły, a były to kobiety z mojego najbliż-

szego otoczenia. Ja się uchowałam, że tej gruźlicy od nich nie złapałam. To  

było jakieś zrządzenie losu. 

Jak ktoś dostał szczoteczkę do zębów, to mógł ją mieć. Jeśli chodzi  

o możliwość mycia, to była łaźnia, w niej koryta i krany z zimną wodą, ale jeśli 

blokowa zrobiła porządek i nie chciała, by ktoś tam nabałaganił, to w ogóle nas 

tam nie wpuszczała. Przestałyśmy zwracać uwagę, że jesteśmy brudne i za-

wszone. Co jakiś czas było odwszawianie, bo trzeba było walczyć z tymi 

wszami. Były wszy głowowe i odzieżowe, więc albo golili nam głowy, albo 

czymś polewali, natomiast z wszami odzieżowymi musiałyśmy sobie same 

radzić. 
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Sienniki często polewano lizolem dla dezynfekcji, więc nieraz spało się na 

tym lizolu, na jeszcze mokrym sienniku. Koce przeważnie były ukradzione, to 

znaczy zabrane przez tamtą zmianę, która pracowała poprzedniego  tygodnia.  

Nigdy więc nie można było dostać swojego koca, dlatego się człowiek po pro-

stu przyzwyczaił do tego, że można zasnąć na tym lizolu, na tym sienniku.  

W czasie nocnej zmiany była półgodzinna przerwa, można się było położyć 

przy maszynie. Zasypiałyśmy momentalnie, potem budziłyśmy się na dzwo-

nek. Można było też spać chodząc. Człowiek się nauczył, że wszystko robiło 

się automatycznie – chodziło, pracowało na śpiąco. Sen był przerywany, bo  

w międzyczasie były apele, alarmy, bombardowania, tak że nawet  po przepra-

cowanej nocy w wolnym dniu ciągle się coś działo, co uniemożliwiało odpo-

czynek. 

Magdeburg był bardzo często bombardowany. Niemcy byli w strachu  

o swoje rodziny, swoje dzieci, a myśmy się cieszyły, że wreszcie coś się dzieje. 

Już nam było wszystko jedno, czy nas zbombardują, czy nie, ale jakoś fabryka 

ocalała, mimo że okolice były bardzo zniszczone. 

W fabryce pracowali również na robotach przymusowych Francuzi. Dzię-

ki temu, że znałam francuski, dogadałam się z nimi, dali mi papier, coś do pi-

sania i napisałam parę słów do mamy do Krakowa. Francuzi mieli możliwość 

nadania  tego listu i rzeczywiście go wysłali. 

Przeszła zima. Była straszna ze względu na silne mrozy. Nie miałyśmy 

ciepłej odzieży, więc brałyśmy jakieś szmaty, które dawali do czyszczenia 

maszyn i wsuwałyśmy je pod pasiak, okrywając się nimi. Oczywiście nie wol-

no było tego robić i groziła za to kara. 

Nadeszła wiosna 1945 roku i zbliżał się koniec wojny. Wreszcie w kwiet-

niu Amerykanie zaczęli zdobywać Magdeburg. 

Jeden z niemieckich robotników powiedział, że wojna zbliża się ku koń-

cowi. Dogadałyśmy się z nim, bo mieszkał niedaleko, że  jak będziemy mogły 

uciec z obozu, to on nas przechowa kilka godzin albo i kilka dni, do przyjścia 

Amerykanów. Nazywał się Otto Kate, zawsze będę o nim pamiętać. 

Któregoś dnia w połowie kwietnia okazało się, że w obozie nie ma żadne-

go dozoru, wszystkie aufzejerki, całe SS, zarząd, wszyscy uciekli. Tylko przy 

magazynie żywnościowym został jeden zastraszony żołnierz. Część kobiet 

rzuciła się na magazyn żywnościowy, część zaczęła rozwalać bramy, żeby się 

wydostać.  

Myśmy też się wydostały. Za parę godzin przyszła żandarmeria i te kobie-

ty, które zostały w obozie, popędzili gdzieś do lasu i nie wiem, co z nimi się 

stało. Było tych kobiet wiele, bo nie ryzykowały, żeby się wydostać z obozu.  

Byłyśmy umówione z tym Niemcem, więc musiałyśmy się jakoś do niego 

dostać. Zostawił nam swój adres, mówił, że to niedaleko fabryki. Najpierw 

schowałyśmy się w ogródkach działkowych. Nikogo nie było, Niemcy uciekli, 
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ulice i te ogródki były puste. Amerykanie już podchodzili do tej dzielnicy. 

Zajmowali miasto stopniowo.  

Postanowiłyśmy zaryzykować,  opuścić te ogródki i iść. 

Znalazłyśmy dom tego Niemca. Rodzinę wywiózł gdzieś na wieś.  

W mieszkaniu był bardzo niski parter i  Niemiec zamknął nas w tym mieszka-

niu, kazał cicho siedzieć i przyniósł nam coś do jedzenia. Miałyśmy się nie 

ruszać, bo przecież groziło mu rozstrzelanie za pomoc więźniarkom  z obozu. 

Siedziałyśmy cicho dzień, może półtora. Po południu wyglądamy, a tu 

wjeżdżają amerykańskie czołgi, z czołgów wyskakują żołnierze i z bronią bie-

gną pod domami. Wszyscy się pochowali, a my otworzyłyśmy okna i zaczęły-

śmy ostentacyjnie witać tych Amerykanów. Amerykanie powiedzieli, że przyj-

dą po nas później.  Faktycznie, przyszli, przynieśli jedzenie, a nam przecież nie 

wolno było jeść, bo po tym głodzie to jedzenie byłoby zabójcze od razu. Przy-

nieśli jedzenie, papierosy, czekolady i wydawało się nam, że oni to powitanie 

jakoś inaczej zrozumieli. Po kilku takich trochę ciężkich godzinach, gdy udało 

nam się powstrzymać ich zapędy poszli, ale zapowiedzieli, że jeszcze przyjdą. 

Następnego ranka wyszłyśmy do miasta, bo nie wiedziałyśmy, co robić  

w przypadku, gdyby Amerykanie znowu się zjawili. Wyszłyśmy w tych pasia-

kach  nie wiedząc, co dalej robić. Gdy rozmawiałyśmy po polsku podszedł do 

nas pewien człowiek i mówi „O, to wy jesteście Polski. Skąd jesteście?”. My 

naturalnie ucieszyłyśmy się z tego spotkania i powiedziałyśmy mu, że nie ma-

my się gdzie podziać. 

Ten Polak zaproponował nam: „Jest nas siedmiu chłopaków, chodźcie do 

nas, my się wami dobrze zajmiemy.”. Zgodziłyśmy się, że pójdziemy do nich, 

ale pod pewnymi warunkami. Nie wróciłyśmy już do domu Niemca, tylko po-

szłyśmy do dzielnicy Ottersleben. Chłopcy byli fajni, donosili nam jedzenie, ja 

nawet dostałam wypłowiałą suknię i taką kamizelkę, jaką mieli żołnierze, to 

była kamizelka z króliczego futerka po jakichś żołnierzach niemieckich. 

Chłopcy zaczęli pracować u Amerykanów w magazynach farmaceutycz-

nych i chemicznych. Przynosili nam (było nas cztery kobiety) witaminy C 

przede wszystkim. Zaprzyjaźniliśmy się nawet trochę z Amerykanami, którzy 

jednak odeszli, bo przyszli Anglicy. A Anglikami dogadywało się trudniej. Po 

niecałym miesiącu okazało się, że Magdeburg mają przejąć Rosjanie, bo ma 

tam być strefa rosyjska.  Tymczasem nasze grono się powiększyło.  Pojechali-

śmy z Anglikami do Hanoweru, który był już w strefie angielskiej. Wtedy były 

tam trzy strefy: rosyjska, amerykańska  i angielska. 

Pod Hanowerem w Celle była  Polska  Komenda Wojskowa, która należa-

ła do brytyjskiej 43 dywizji. Przeważnie byli tam wojskowi: albo z powstania, 

albo nawet z NSZ-u, którzy nie mogli wrócić do Polski i tacy żołnierze, którzy 

się tam akurat w danej chwili  znaleźli.  Zatrzymaliśmy się w tej komendzie, 

zaczęliśmy tam trochę pracować. 
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Anglicy zorganizowali obozy dla uchodźców, którzy nie mieli się gdzie 

podziać. To były obozy dipisów, Displaced Persons. W tych obozach byli  

i powstańcy, i należący do różnych organizacji, i robotnicy przymusowi,  

i więźniowie z obozów koncentracyjnych. Było najróżniejszych ludzi mnó-

stwo, a wszyscy oni  nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Anglicy więc organizo-

wali dla nich takie obozy, zabezpieczali wyżywienie, komenda musiała się 

opiekować tymi obozami i było z tym dużo pracy. 

Pracowałam najpierw jako kelnerka w stołówce, a potem pracowałam  

z dziennikarzem, który zaczął wydawać tygodniówkę „Strażnica”. Ta gazeta 

była przeznaczona właśnie dla dipisów. 

Wówczas zaczęły działać dwie misje repatriacyjne: jedna misja namawiała 

do powrotu do Polski, druga, angielska namawiała, by tam, w tych obozach,  

pozostać. Trudno było zdecydować o niewracaniu,  bo przecież te obozy też nie 

mogły być wiecznie. Byliśmy zupełnie wytrąceni z równowagi. 

Potem uczestniczyłam w ciężkim wypadku samochodowym. Pojechaliśmy 

do jednego obozu na kontrolę. Ja miałam tylko złamaną rękę, ale znalazłam się 

w wojskowym szpitalu angielskim. Potem przeniesiono mnie do szpitala pol-

skiego.  Tam właściwie nie było chorych. Byli tam chłopcy  przeważnie z po-

wstania. Graliśmy w karty, było co jeść i było całkiem przyjemnie i wesoło. 

Wcale nie spieszyło mi się do kraju, chociaż powinnam była wcześniej wracać 

ze względu na to, że zostawiłam matkę w kraju. Gdybym wróciła wcześniej, to 

miałam szanse na dostanie mieszkania w Poznaniu, oczywiście nie tego sprzed 

wojny, ale równorzędnego. A ja zwlekałam, zwlekałam. W każdym razie pobyt 

w Celle i w Unterlisie wspominam bardzo przyjemnie. Wróciły mi siły, cho-

ciaż nadal wyglądałam jak półtora nieszczęścia, ale miałam ochotę do życia. 

Wróciliśmy do Polski dopiero w końcu 1946 roku. Od razu pojechałam do 

matki do Krakowa. Naturalnie domu nie mieliśmy. Potem się przenosiłam, ale 

to były moje sprawy osobiste, różnie tam bywało. Mieszkałam w Katowicach  

i w Warszawie i zawsze bez niczego, bo domu nie miałam. 

Jak teraz o tym wszystkim myślę, to w ogóle dziwię się, jak to mogłam 

wszystko przeżyć i że do tej pory jeszcze żyję. Tylko teraz inaczej na to 

wszystko patrzę, bo w starszym wieku inaczej się wszystko widzi i są pewne 

sprawy, o których się inaczej myśli. 

Mogłam sobie zostawić na pamiątkę ten numer obozowy, ten winkiel 

czerwony. Mogłam sobie zostawić ten angielski battledress, ten napis na 

bluzie wojskowej „Poland”. Trzeba sobie było coś zostawić na pamiątkę,  

a tak – przy tych wszystkich moich przeprowadzkach, to gdzieś po kolei to 

wszystko ginęło. 

Miałam jeszcze dokumenty, wydane przez tę komendę wojskową w Celle 

i te dokumenty kiedyś ukradziono mi w autobusie w Katowicach. A te doku-

menty przydałyby mi się na pewno. Miałam torbę na ramię i złodziej myślał, że 

mam w portfelu pieniądze, a ja miałam tylko te dokumenty. 
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Spośród grona współwięźniarek zawsze będę bardzo mile wspominać 

Hankę, która była Żydówką, ale jako Polka przeszła przez obozy pod zmienio-

nym nazwiskiem. Dodawała nam otuchy i zawsze służyła dobrą radą. Po woj-

nie miałam  kontakt tylko z jedną aktorką z Krakowa. Natomiast dwie z moje-

go grona zostały tam, zmarły na gruźlicę, a Hanka, o której wspomniałam, 

wyjechała z Amerykanami do Stanów. Rozstałyśmy się, gdy Amerykanie 

opuszczali Magdeburg. Większość ocalałych kobiet z obozu zabrali Szwedzi na 

jakiś czas, na doprowadzenie ich do jakiegokolwiek zdrowia. Były w Szwecji 

kilka miesięcy, a potem wróciły do Polski. A część, która miała siły, od razu 

wracała do Polski. 

Stwierdzam, że te obozy koncentracyjne to były przeznaczone właściwie 

na fizyczne wyniszczenie człowieka, na  straszne upodlenie moralne i upoko-

rzenie. Ludzie  stawali się dosłownie jak bydło. I były nawet osoby kulturalne, 

inteligentne, ale zachowywały się też - walcząc o kawałek chleba – właśnie tak.  

Przejścia obozowe zostawiają zawsze ślady w psychice człowieka. Jest to 

jakieś stępienie wrażliwości, strach przed ludźmi, chowanie się  w sobie i chłód 

postępowania. 

Moje wspomnienia już się zatarły po tylu latach, ale może to i dobrze, bo 

trudno żyć tylko przeszłością. 
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STANISŁAW CZAPŁYGIN 

KAZIMIERZ CZAPŁYGIN, 

więźniowie Majdanka 

 

 
Rodzina Czapłyginów, 1946 r. 

 

Są to wspomnienia nasze i naszej rodziny, szczególnie naszej Matki i Ojca. 

 Pochodzimy z Józefowa, powiat Biłgoraj, województwo lubelskie.  Tam 

też mieszkaliśmy przed wojną i całą wojnę, z wyjątkiem czasu, kiedy cała ro-

dzina została aresztowana przez Niemców i uwięziona w Obozie Zagłady na 

Majdanku. Trwało to od 14 marca do 14 lipca 1944 roku.  

Nasz ojciec, Mikołaj Czapłygin ur. w 1905 roku został uwięziony na  

Majdanku na oddziale obozowym męskim, natomiast Mama, Józefa Czapłygin 

ur. w  1914 r. na oddziale obozowym żeńskim wraz ze swoimi dziećmi: Ry-

szardem ur. w 1936 r., Tadeuszem ur. w 1938 r., Stanisławem ur. w 1940 r., 

Kazimierzem ur. w 1942 r., Krystyną ur. w 1944 r.  

Nasz ojciec brał udział w partyzanckim ruchu oporu, który na  Lubelsz-

czyźnie był chyba najbardziej aktywny w okupowanej Polsce. Na terenie woj. 

lubelskiego była utworzona Niemiecka Generalna Gubernia. Celem Niemców 

było wyniszczenie narodu polskiego poprzez pacyfikacje, wysiedlenia, obozy 

pracy przymusowej i niewolniczej, łapanki, rozstrzeliwania, więzienie przez SS 

i gestapo i w obozach koncentracyjnych. W miejsce wysiedlonych Polaków 

sprowadzano ludność niemiecką i inną, z Niemcami sprzymierzoną. Przeciwko 
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tym zbrodniczym działaniom niemieckim prawie we wszystkich powiatach 

woj. lubelskiego organizowały się oddziały partyzanckiego ruchu oporu do 

walki  z  najeźdźcą, aby ratować naród przed zagładą. Największe bitwy toczy-

ły się  w powiatach zamojskim, biłgorajskim, hrubieszowskim i tomaszow-

skim. Jak już wspomnieliśmy, za udział w tej walce naszego ojca, cała rodzina 

została aresztowana i uwieziona w obozie na Majdanku – według niemieckiej 

zasady zbiorowej odpowiedzialności – tzn. ojca i całej rodziny.  

W czasie wojny Józefów był bombardowany  przez lotnictwo, a jego cen-

tralna część została bardzo zniszczona. Za walkę partyzantów przeciw Niem-

com oraz za pomoc partyzantom udzielaną przez miejscową  ludność Niemcy 

organizowali akcje odwetowe na cywilach. Wykryli, że mieszkaniec  naszego 

miasteczka Józefowa k. Biłgoraja, Konrad Bartoszewski jest porucznikiem 

Armii Krajowej o pseudonimie „Wir” i jest dowódcą oddziału. Z zemsty, że nie 

chciał się ujawnić, Niemcy rozstrzelali na rynku w Józefowie całą jego rodzinę. 

Dla upamiętnienia tej męczeńskiej śmierci wykonana została tablica pamiąt-

kowa. 

Ponieważ tereny ww. powiatów lubelszczyzny objęte były  częstymi wal-

kami partyzanckimi, zostały nazwane „Partyzanckim krajem”.  Z opowiadań 

naszych rodziców wiemy o akcji niemieckich aresztowań wielu mężczyzn w 

Józefowie. Między innymi aresztowano naszego ojca. Mężczyźni ci zostali 

zgromadzeni na terenie posterunku gestapo. Kilku aresztowanym w czasie 

zamieszania, w tym naszemu ojcu, udało się uciec,  było to jeszcze przed wy-

wiezieniem nas do Majdanka. Szczególnym przeżyciem wojennym było spę-

dzenie przez Niemców ludności Józefowa na teren kościoła pod mur cmentarza 

kościelnego. Jak się wkrótce okazało, Niemcy przyjechali bardzo wcześnie 

rano od strony Długiego Kontu pociągiem pancernym i do śpiących jeszcze 

ludzi łomotali w drzwi i okiennice domów kolbami karabinów, wyprowadzali  

z domów całymi rodzinami i pędzili pod mur cmentarza.  Tu miała nastąpić 

egzekucja. Jednak partyzanci dowiedzieli się o tej akcji i zaatakowali Niemców 

z trzech stron – z lasu od kamieniołomów, od strony szosy do Biłgoraja i od 

torów kolejowych koło pociągu. Niemcy związani walką z partyzantami musie-

li odstąpić od egzekucji ludności. Tłum ludzi modlących się przed śmiercią 

nagle uwierzył  w niespodziewane ocalenie i zaczął uciekać w różne strony. 

Dzięki bohaterskim partyzantom z różnych oddziałów, wśród których walczył 

również oddział AK pod dowództwem Konrada Bartoszewskiego „Wira”  

z Józefowa, ludzie zostali uwolnieni. Niemcy, wycofując  się pociągiem pan-

cernym, z zemsty, że ponieśli klęskę w walce z partyzantami, z pociągu pan-

cernego ostrzelali Józefów śmiercionośnymi pociskami.  W czasie tych walk 

partyzanci zniszczyli również samochód grupy niemieckiej policji z Biłgoraja, 

która przyjechała do Józefowa, aby wziąć również udział w egzekucji jego 

mieszkańców. Ta grupa policji niemieckiej również wpadła w ręce partyzan-

tów. 
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Walki partyzanckie na tych terenach i na całej Zamojszczyźnie trwały  

w dalszym ciągu aż do lipca 1944 roku, kiedy na tereny Lubelszczyzny dotarł 

front wschodni. W czasie tych walk partyzanckich Niemcy nie tylko walczyli  

z partyzantami, ale też ich mordowali. Ludność, która pomagała partyzantom, 

była również mordowana, pacyfikowana, represjonowana, więziona, wywożo-

na do obozów koncentracyjnych i na przymusowe i niewolnicze roboty.  

W takich okolicznościach w marcu 1944 roku nasza cała rodzina została aresz-

towana przez Niemców. Był to bardzo tragiczny czas w przeżyciach wojen-

nych naszej rodziny i innych rodzin. Podobnie jak w 1943 roku, tak samo  

w marcu 1944 r. Niemcy spędzili ludność Józefowa, w tym naszą rodzinę, na 

teren kościoła. Mnie, Stanisławowi, szczególnie  utkwił w pamięci ten moment  

oraz to, że zbiła się wtedy butelka mleka, którą Mamie w ostatniej chwili udało 

się zabrać, bo przecież miała ze sobą pięcioro dzieci, w tym jedno maleńkie 

dziecko na ręku. W czasie, gdy nas spędzono na teren cmentarza, nasz brat 

Ryszard myśląc, że będą wszystkich rozstrzeliwać, wyrwał się i zaczął uciekać  

w kierunku domu babci i dziadka nieopodal kościoła.  Mieszkaliśmy w tym 

domu  i my, gdyż nasz dom został zniszczony w czasie bombardowania Józe-

fowa. Niemiec  zauważył ucieczkę brata i chciał do niego strzelić, ale Mama go 

powstrzymała, prosiła, żeby nie strzelał i wołała Ryśka, żeby wracał, bo zginie. 

Tak mama uratowała mu życie. Niemcy powiedzieli, że jak mężczyźni nie 

zgłoszą się pod kościół, to wszystkich rozstrzelają pod murem cmentarnym. To 

zadecydowało, że  nasz ojciec postanowił się zgłosić. Było to w marcu 1944 r. 

Z cmentarza w Józefowie najpierw wywieziono nas i skoncentrowano w obozie 

przejściowym z Zwierzyńcu. Tutaj  zostaliśmy rozdzieleni, a następnie wywie-

zieni i uwięzieni w obozie koncentracyjnym na Majdanku koło Lublina. Od-

dzielnie Mama z pięciorgiem dzieci na oddziale obozowym żeńskim i oddziel-

nie Ojciec na oddziale męskim.  Z opowiadań Ojca wiemy, że zabrali go do 

niewolniczych robót brukarskich na terenie obozu. Natomiast Mama z nami, 

dziećmi, miała bardzo ciężko. Jak wspominała, była zabierana do różnych ro-

bót na terenie obozu, na przykład do sadzenia róż. Do nawożenia tych róż 

Niemcy kazali brać prochy po spalonych w krematoriach ofiarach. To było 

straszne przeżycie. Wszyscy wstawaliśmy o szóstej rano. Jedliśmy wydzielone 

małe porcje chleba z marmoladą z buraków. Potem mama była zabierana do 

roboty, a  pięcioro swoich dzieci musiała zostawiać w baraku na pryczach na 

drugim i trzecim piętrze. Gdy  Mama pracowała,  najwięcej opiekował się nami 

najstarszy brat Ryszard, który miał 8 lat. Tadeusz, który mu pomagał, miał  

6 lat, Stanisław cztery, Kazimierz dwa, a najmłodsza siostra miała dopiero  

7 dni, jak nas zabrano do obozu. Wszyscy wołaliśmy jeść. Najbardziej, jak 

wspominała Mama, płakałem ja, 2-letni Kazimierz. Nie chciałem rozstawać się 

z Mamą  i próbowałem wszędzie za nią chodzić, a przecież do pracy nie mogła 

zabierać dziecka. Pewnego razu, gdy  Mama była w  pracy,  spadłem z pryczy, 

rozbiłem sobie głowę i pobiegłem szukać Mamy.  Zostałem wtedy  zbity przez 
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Niemca i szczuty psem. Raz, gdy wyszliśmy z baraku szukać skórek chleba lub 

innego jedzenia, wtedy także  Niemiec nas pobił. My, dzieci, musieliśmy czę-

sto sami się pilnować, żeby esesmani  nie zrobili nam krzywdy. A to jednak się 

zdarzało. Byliśmy zawszeni, głodni, zastraszeni i często szukaliśmy po śmiet-

nikach czegoś do jedzenia. Na obiad była kapusta z robakami.  Wyrzucaliśmy 

robaki i musieliśmy to jeść, zarówno starsi jak i dzieci. Dostawaliśmy jeszcze 

bardzo małe porcje czerstwego chleba. Warunki w obozie były straszne.  

W barakach było bardzo ciasno, panował zaduch, było zimno, brakowało wo-

dy. Tak szykanowano więźniów oraz stosowano inne metody represji i prześla-

dowania,  w różnych sytuacjach bito i pastwiono się nad ludźmi. Aż trudno 

było uwierzyć Mamie i nam, dzieciom, że to wszystko przeżyliśmy, że ludzie 

innym ludziom mogli zgotować taki okropny los. 

 Pewnego razu spędzono  wiele osób, w tym również naszą Mamę i nas, 

dzieci, do łaźni i kazano nam rozebrać się do naga. Niemcy wyśmiewali się  

z nas i znieważali obraźliwymi słowami. Trzymali nas w ten sposób przez cały 

dzień. Myśleliśmy, że będą nas truć, ale okazało się, że zabrakło im gazu cy-

klonu i wtedy kazali się ubierać i zagnali nas z powrotem do baraków.  Pamię-

tamy pobyt w łaźni, choć byliśmy wtedy małymi dziećmi. To był dla nas szok, 

bo wszyscy – starsi i dzieci byli nadzy i staliśmy w wielkiej ciasnocie. Dla 

dzieci to wszystko było niesamowite, niepokojące i straszne.  Tuliliśmy się do 

Mamy. Ona przeżywała  w tym obozie ogromny lęk i jej zmartwienie było tym 

cięższe, że  w obozie miała pięcioro małych dzieci. Rodzice, szczególnie Ma-

ma, opowiadali nam o przeżyciach obozowych, choć o niektórych szczegółach 

z oczywistych względów dzieciom nie mówili. Było to dla nich przykre i trud-

ne wspomnienie. Mama wręcz nieraz odmawiała opowiadań, wymawiając się 

złym samopoczuciem.  

Z obozu koncentracyjnego zostaliśmy zwolnieni dzięki staraniom Mię-

dzynarodowego Czerwonego Krzyża w dniu 14 lipca 1944 roku i następnie  

przejął nas Czerwony Krzyż w Lublinie. Zaopiekowano się nami, a potem wy-

słano do domu. 

Nasz ojciec został uwolniony  z obozu dopiero  po wyzwoleniu przez Ar-

mię Radziecką. Niemal całą drogę do domu przebył pieszo. Był bardzo wy-

cieńczony. 

Po przebytych przejściach obozowych wszyscy z naszej rodziny mieli  

i mają w dalszym ciągu poważne kłopoty zdrowotne. Jest to problem, który 

wymagałby oddzielnego opisania. 
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BOLESŁAW KRYŃ, 

więzień  Majdanka 

 

 

 
B. Kryń (drugi z lewej) podczas 30-lecia wyzwolenia obozu w Majdanku 

 

Mieszkałem w małej wiosce Podsośnina w powiecie biłgorajskim. Wieś 

położona była wzdłuż rzeki Tanew, wokół której rozpościerały się lasy  biłgo-

rajskie – Puszcza Solska. 

Rodzina moja składała się z dziewięciu osób – rodziców i siedmiorga 

dzieci.  Miałem troje  starszego i troje młodszego rodzeństwa.  Najstarszy brat, 

Lutek, liczył wówczas 16 lat, a najmłodszy Czesiek – dwa latka. 

Rodzice posiadali cztery morgi ziemi, ojciec dodatkowo pracował u miej-

scowych gospodarzy.  

W roku 1941 podjąłem naukę w Szkole Podstawowej w Osuchach. W na-

stępnym roku Niemcy zajęli szkołę i zakwaterowali w niej wojsko, więc musia-

łem przerwać naukę.  

W latach 1942-1943 Niemcy nasilili działania skierowane przeciw party-

zantce działającej na terenie Puszczy Solskiej. Odbywały się masowe łapanki, 

szczególnie mężczyzn.  Bombardowano okoliczne miejscowości:  Osuchy  

i Aleksandrów. Codziennie widać było snujące się stamtąd dymy, a nocą – 



Wspomnienia 

 

 

43 

łuny. Często, będąc  dzieckiem, napotykałem na ludzkie zwłoki przy drogach, 

w  rowach i w krzakach. 

W czerwcu 1943 roku nasiliła się  aktywność  Niemców nad Tanwią. Do-

konywali oni wypadów za rzekę, do pobliskich miejscowości, palili domostwa, 

aresztowali mieszkańców. 

W dniu 2 lipca 1943 roku około godz. 3:00 całą naszą wioskę okrążyły 

wojska niemieckie. Do mieszkania weszło dwóch Niemców, jeden z nich po 

polsku powiedział: „wychodzić”. Matka  kazała wszystkim, by się przeżegnali 

przed świętym  obrazem wiszącym na ścianie.  Gdy wyszliśmy,  nasi sąsiedzi 

już stali uformowani  piątkami w kolumny. Nikt już nie mógł wrócić do miesz-

kania, by zabrać jakieś rzeczy. 

Następnie Niemcy z bronią i psami całą kolumnę zaprowadzili na plac na 

końcu wioski. Tu kazano nam usiąść i tak, pilnowani,  siedzieliśmy kilka go-

dzin.  Ze wsi dochodził ryk bydła i wycie psów.  

Po naszym długim czekaniu  przyjechały samochody kryte plandeką, na 

które nas załadowano. Jeden z mieszkańców, znający język niemiecki zapytał 

żołnierza, dokąd nas wiozą. Ten odpowiedział, że na roboty. 

Pod wieczór przyjechaliśmy do obozu w Zwierzyńcu. Cały plac obozowy 

był już pełen ludzi. Aby i nas tam zmieścić, żołnierze niemieccy przy pomocy 

karabinów i kijów ścieśniali ludzi. Słyszałem płacz, jęki i wołanie „O Jezu!”. 

Po pewnym czasie umieszczono nas w barakach. Zajęliśmy prycze trzypiętro-

we, a dla kogo nie starczyło miejsca na pryczach, ten zajmował miejsce na 

ziemi między pryczami. Kto miał naczynie, dostał kawę. 

W Zwierzyńcu byliśmy trzy dni. Ojca i innych mężczyzn brano na prze-

słuchania, pytano o partyzantów i biciem starano się wymusić zeznania. 

W dniu 4 lipca 1943 roku w godzinach nocnych w szyku zwartym, pod 

konwojem uzbrojonych żołnierzy niemieckich zaprowadzono nas na dworzec 

kolejowy i załadowano do wagonów towarowych, upychając ludzi, ile wlezie. 

Całą drogę nikt do nas nie zaglądał, nie było wody. Panował lipcowy upał,  

a wagony były szczelnie zamknięte – zarówno drzwi, jak i okna. Ludzie mdleli 

z duchoty i smrodu, gdyż dorośli i dzieci załatwiali swoje potrzeby fizjologicz-

ne  tam, gdzie kto stał.  

Do Lublina zajechaliśmy pod wieczór. Pociąg zatrzymał się na bocznicy 

kolejowej. Dopiero wtedy odsunięto drzwi wagonu. Weszło dwóch żołnierzy, 

którzy kopiąc wojskowymi butami i bijąc kolbami karabinów „pomagali” nam 

wysiadać. Zewsząd słychać było krzyki. Ja wypadłem  z wagonu na głowę, 

rozciąłem  ją sobie głęboko w dwóch miejscach, w tym nad lewym okiem. Całą 

twarz miałem zalaną krwią. 

Opróżnianiu wagonów asystowali żołnierze z psami i karabinami goto-

wymi do strzału. 

Z dworca w kolumnie  doprowadzono nas na Majdanek. Na terenie obozu 

mężczyzn i chłopców powyżej 15 lat odłączono od rodzin. Towarzyszyły temu 



Ocalone we wspomnieniach 

 

 

44 

płacze i krzyki, gdyż każdy chciał pożegnać się z ojcem, mężem czy bratem. 

Niemcy  przyspieszali to rozłączanie rodzin przy pomocy pejczy i kopniaków.  

Zostałem z matką i rodzeństwem, natomiast ojca od nas zabrano. Polecono 

oddać pieniądze i kosztowności. Niektórzy więźniowie sugerowali, by nic nie 

oddawać, gdyż nie można liczyć na to, że Niemcy  kiedyś to nam zwrócą. Wi-

działem, że rwano banknoty i rozrzucano strzępy, których bardzo dużo leżało 

na ziemi. Musieliśmy oddawać też inne przedmioty, które mieliśmy przy sobie, 

np. kubki czy kanki.  

Następnie zaprowadzono nas do baraku, w którym nawet nie było łóżek. 

Spaliśmy na gołej ziemi. Na drugi dzień  trafiliśmy do łaźni. Przed wejściem 

polano nas z gumowego węża zimną wodą  pod dużym ciśnieniem. W łaźni 

swoje ubrania włożyliśmy do worków. Niektóre kobiety zatrzymywały przy 

sobie chusty, którymi usiłowały osłonić nagość. Niemki wyrywały im te chusty 

i biły je pejczem. 

W łaźni początkowo puścili ciepłą wodę, a następnie zimną znowu pod 

dużym ciśnieniem. Gdy kobiety i dzieci usiłowały uciekać spod pryszniców, 

wtedy nadzorujący Niemcy krzycząc bili je pejczami. Trwało to kilka minut, 

zewsząd rozlegały się jęki i płacz. Po zakończeniu tej „kąpieli” dostaliśmy 

odzież ze znakiem koloru czerwonego.   

Następnie zaprowadzono nas na pole, gdzie już były kobiety i dzieci, rów-

nież narodowości rosyjskiej. 

Pamiętam, że w naszym baraku jedna z kobiet, około 30-letnia, zwariowa-

ła. Rozebrała się do naga, rękami rozbiła pryczę. Wokół niej utworzyło się  

zbiorowisko dzieci, które przyglądały się temu, co ona robi.  Niemki obez-

władniły ją i gdzieś zabrały, a gdy wróciła, była ogolona i dziwnie spokojna. 

Jedna z kobiet, która znała tę nieszczęsną opowiadała, że Niemcy aresztowali 

ją na ulicy, podczas gdy w mieszkaniu zostało samo malutkie dziecko w wóz-

ku. Na tym tle kobieta oszalała.  

W obozie równie inne kobiety  chodziły jak obłąkane. 

Po paru tygodniach przeniesiono nas na inne pole. Wrócił do nas ojciec. 

Nie poznaliśmy go, gdyż był bardzo wychudzony, bez włosów i wąsów,  

w pasiaku i drewniakach. Wyglądał jak kościotrup. 

W baraku były trzypiętrowe prycze, na których leżały kawałki koca. Na 

każdej z nich spały po dwie, trzy osoby. Również między pryczami na ziemi 

spali ludzie. Prycze były zawszone. Wszy bardzo nam dokuczały, całe ciało 

było pokryte robactwem. W barakach stały kible. Panował zaduch i smród. Nie 

mieliśmy wody, mydła.  Panowała biegunka, więźniowie nie byli w stanie kon-

trolować  fizjologii, co jeszcze pogarszało warunki sanitarne w barakach. 

Po trzech miesiącach zrobiło się dużo wolnych miejsc, gdyż więźniowie 

masowo umierali.  Dopadały ich różne choroby,  byli osłabieni z głodu, mieli 

duże oczy w wychudłych twarzach i spuchnięte nogi.  Niektórzy byli tak słabi, 

że nie  mogli ustać na nogach. 
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Wychodziliśmy na apele, na których nieraz staliśmy godzinami. Ustawia-

liśmy się po pięciu w szeregu. Więźniowie, którzy nie mogli wyjść o własnych 

siłach a także ci, którzy zmarli w nocy, byli wynoszeni na dwór na noszach  

i układani przed szykiem. Matki, które miały małe dzieci, wychodząc na apel, 

owijały je w koce i zostawiały w baraku. Gdy zauważyła to Niemka, wyrywała 

koc, a kobietę biła pejczem. Zdarzały się przypadki, że  dzieci trzymane  na 

rękach przez matki podczas apelu umierały. Wówczas matka musiała położyć 

to dziecko na ziemi przed szykiem więźniów. 

Po apelu wracaliśmy do baraku i znowu więźniowie, którzy nie mogli 

wrócić o własnych siłach a także ci, którzy leżeli przed szykiem, byli zabierani 

na noszach przez grupę więźniów i kładzeni na terenie ogrodzonym parkanem. 

Leżeli tak do godzin wieczornych, kiedy to więźniowie pod nadzorem Niemca 

przyciągali przyczepę, na którą ładowali osłabionych i zmarłych więźniów  

i wywozili ich do pieców. Tego rodzaju transporty odbywały się codziennie. 

Panował głód. Ja wraz z innymi dziećmi grzebałem w śmietnikach przy 

kuchni, szukając głąbów z kapusty czy resztek kartofli. Takie znalezisko, które 

trafiało się jednak bardzo rzadko,  było zjadane od razu. Nieraz jedliśmy też po 

prostu zwykłą trawę. 

Na posiłki wychodziliśmy z baraku, staliśmy w długiej kolejce i podcho-

dziliśmy do kotłów. Rano dawano gorzką kawę z fusami, które też zjadałem. 

Na obiady była zupa z mielonego owsa wraz z plewami, a na kolację dwa kar-

tofle. Czasami dostawaliśmy kawałek chleba z marmoladą. Po posiłku stawiali-

śmy miski na ziemi. Korzystali z nich inni więźniowie. Miski nie były myte, 

więc były oblane zupą,  oklejone piaskiem. Nie mieliśmy też łyżek. 

Pewnego razu widziałem dużą grupę więźniów w pasiakach, prowadzoną 

przez dwóch żołnierzy niemieckich w skórzanych płaszczach i z pejczami. 

Wielokrotnie padały komendy „padnij – powstań”. Więźniowie byli bardzo 

zmęczeni, twarze mieli brudne, zakrwawione. Ten, który nie mógł się pod-

nieść, był okładany pejczem po głowie i po całym ciele lub  kopany. Na ten 

widok kobiety – więźniarki płakały. 

W czasie pobytu w obozie wielokrotnie cała rodzina stawała przed komi-

sją, która kierowała do pracy do Niemiec. Więźniowie cicho podpowiadali, by 

starsze rodzeństwo brało na ręce młodsze i kurczyło się przechodząc przed 

komisją. Powyższe zachowanie miało przekonać komisję, że rodzina składa się 

z drobnych dzieci i nie nadaje się do pracy. 

Komisja  dokonywała  wyboru więźniów zdolnych do pracy, natomiast 

starców i kobiety z małymi dziećmi zwalniano z obozu. Kolejność zwolnień 

przebiegała zgodnie z alfabetem.   Moją rodzinę zwolnili w dniu 30 września 

1943 roku. Za bramą obozu stały samochody Czerwonego Krzyża, którymi 

zawieziono nas do  kościoła, gdzie siostry PCK dawały nam zastrzyki. Miesz-

kańcy Lublina przynosili nam chleb. Siostry, które opiekowały się nami, prze-

strzegały, by nie jeść za dużo, bo zachorujemy. Można było chorować nie tylko 
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z przejedzenia – mama, siostra i brat zachorowali na tyfus i zostali skierowani 

do szpitala w Lublinie.  

Z kościoła wieziono nas wozami konnymi. Parą wozów opiekowała się 

jedna siostra PCK. Zawieziono nas do majątku w miejscowości Koniwola  

w powiecie chełmskim.  Tu ojciec pracował przy koniach. Ludność tej miej-

scowości przynosiła nam żywność, chleb, zupy. W następnym dniu po przyjeź-

dzie nasza odzież została odwszona. 

Gdy matka, siostra i brat wrócili ze szpitala po wyleczeniu tyfusu i wszy-

scy wróciliśmy do sił i zdrowia, ojciec postanowił, że wracamy do swojej wsi – 

Podsośniny! 
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STANISŁAW JAKÓBCZYK, 

więzień Mauthausen, nr obozowy 30242 

 

Urodziłem się 9 listopada 1914 roku  w Łękińsku w powiecie Piotrków 

Trybunalski. Obecnie jest to powiat Bełchatów. Moim ojcem był Antoni,  

a matką Agnieszka. Matka zmarła w 1919 roku, to  była tragedia dla całej ro-

dziny. Zostało nas czworo braci, a ojciec w tej sytuacji był zupełnie bezradny.  

Jako 5-letni chłopiec znalazłem się w rodzinie niemieckiej  i już musiałem 

pracować, aby żyć. Gdy miałem 12 lat, trafiłem do Łodzi na ulicę Brukową,  do 

ogrodnictwa  prowadzonego przez polskiego  Niemca. To była wspaniała ro-

dzina, żyło mi się u nich dobrze.  Byli to bogaci ludzie i pracowałem u nich do 

1943 roku. jednak władze niemieckie zaczęły się mną interesować. Byłem 

młodym Polakiem, aktywnym człowiekiem, dużo rozmawialiśmy w rodzinie,  

u której przebywałem.  Jednocześnie poczynania okupanta dla mnie, Polaka, 

były bardzo bolesne i różnice między nami stawały się coraz ostrzejsze.  Częste 

wizyty Niemców u moich gospodarzy, ich rozmowy były dla mnie  bardzo 

trudne.  No i stało się. Władze hitlerowskie w lesie pod Zgierzem rozstrzelały 

stu naszych rodaków, nazywając ich bandytami. W tej sytuacji nie potrafiłem 

milczeć. Ośmieliłem się zabrać głos, stanąłem w obronie ofiar, nazwałem 

Niemców mordercami i obiecałem, że za wszystko my, młodzi Polacy, im od-

płacimy, a ich zbrodnie nie będą nigdy zapomniane.  Za te słowa oddano mnie 

Gestapo w Łodzi. Mieściło się ono na ul. Aształa. Byłem bity codziennie przez 

9 dni do późnych godzin nocnych za to, że działałem na szkodę Trzeciej Rze-

szy. Wypytywano, skąd znalem godziny obław i łapanek na młodych chłopców 

i dziewczęta. Miałem odpowiedzieć, kto jest na posiadanych przeze mnie zdję-

ciach i gdzie te osoby mieszkają. Zmyliłem ich  i nie dowiedzieli się ode mnie 

niczego. Oświadczono, że skoro jestem  taki uparty, muszę zdechnąć   

w obozie. 

Siedziałem w areszcie  śledczym przy ulicy Szterlinga w Łodzi. W tajem-

nicy szykowano nasz transport do obozu.  Nie pamiętam już, jaki to  był dzień.   

Godzina pierwsza – druga w nocy – wrzaski, pobudka. Dostaliśmy suchy pro-

wiant i dowieziono nas więźniarkami na dworzec kolejowy w asyście policji  

i straży więziennej.  Wyruszyliśmy w kierunku Poznania, gdzie dotarliśmy ok. 

godz. 19:00. Tu czekały na nas więźniarki i dużo policji.  Zawieziono nas do 

więzienia – tu łaźnia i cisza nocna od 21:00 . O drugiej w nocy pobudzono nas 

i znowu w szybkim tempie  odbyło się wydawanie prowiantu, załadunek do 

więźniarek i przejazd na dworzec. Tym razem pojechaliśmy do Wrocławia.  

Przejazd tego niedługiego odcinka pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem trwał 

10 godzin, bowiem bardzo długo czekał nasz pociąg na bocznicach. Wreszcie 

Wrocław. Jest nas, więźniów, coraz więcej. Znowu przejazd więźniarkami w 

asyście policji do więzienia i znowu łaźnia, posiłek i spanie.  O drugiej w nocy 
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pobudka, wydanie prowiantu i przejazd na dworzec. Kierunek -  Brno czeskie.  

Podróż trwała ok. 10 godzin, na dworcu znowu dużo policji i samochodów. 

Nas, więźniów z tego transportu, było około stu.  W jakiejś hali fabrycznej 

urządzono punkt zborny.  Liczba więźniów dochodziła już do dwustu. Znowu 

łaźnia, posiłek i sen.  I znowu w środku nocy pobudka. W asyście licznej poli-

cji jedziemy na dworzec. Kierunek – Wiedeń.  Jedziemy w wagonach osobo-

wych, podróż nie trwa bardzo długo, już ok. 13:00 jesteśmy w Wiedniu. 

Przyjmują nas starzy policjanci, nie biją, nie krzyczą. Na początek jak zawsze 

łaźnia, potem posiłek podobny do wojskowego i na dużej hali nocleg.  Można  

było rozmawiać do godz. 21:00, ale już o 2:00  w nocy pobudka, wszystko 

dzieje się bardzo szybko, dostajemy prowiant, więźniarki już czekają. Jedziemy 

na dworzec, a stamtąd – kierunek Mauthausen. Przyjeżdżamy do  niewielkiego 

miasteczka nad pięknym Dunajem. Na stacji czeka wielu esesmanów z psami. 

Tu już jest inny świat. Esesmani kopią, biją, popędzają. Nas, więźniów, jest 

około dwustu i mniej więcej tylu też jest  Niemców. W tej atmosferze wybucha 

panika, niektórzy próbują uciekać, lecz zostają na naszych oczach zastrzeleni.  

 Czeka nas morderczy marsz do obozu. To około czterech kilometrów. 

Przechodzimy przez miasteczko, cały czas pada deszcz. Ludzie starzy, chorzy, 

słabną, padają, zostają więc ciągnięci na  wózkach przez innych więźniów lub 

podtrzymywani i wleczeni na siłę. Bagaże, które mamy przy sobie, na rozkaz 

esesmanów mamy wyrzucić i iść dalej.  Tempo marszu jest szybkie. Wrzaski, 

krzyki Niemców, ujadanie i szarpanie przez psy, padający deszcz – to wszystko 

sprawia, że nasz marsz staje się koszmarem, drogą do piekła. Dochodzimy do 

obozu. Arbeit macht Frei. Brama otwiera się powoli, czekają na nowych cu-

gangów.  Tak jest w każdym obozie. Więźniowie poruszają się swobodnie, nie 

są zamknięci w barakach, do godz. 21:00 mają swobodę. Już jesteśmy za bra-

mą obozu w Mauthausen.  Po prawej stronie mieści się w podziemiu łaźnia,  

a na górze pralnia. Wszyscy stoimy z gołymi głowami, esesmani robią prze-

gląd. Pada na nas deszcz ze śniegiem. Po raporcie głos zabiera komendant. 

Jako zdrajcy, złodzieje będziemy tu pracować, a za dobrą pracę otrzymamy 

„nagrodę” i tu pokazał palcem na dymiące krematorium. Dowiadujemy się, że 

tutaj jest inne prawo i że mamy o tym pamiętać.  Następnie komenda przedsta-

wił nam kapo, był to rodowity Cygan o pseudonimie Franc. Teraz on do nas 

przemówił. Już od 17 lat był pod kluczem i mówił o prawach obozowych –  

o wszystkim trzeba zapomnieć, a rzeczywistość jest jedna – krematorium.  

Każe nam rozebrać się do naga.  Kolejno wchodzimy do łaźni. Każdy ma na 

nią 20 minut. W czasie, gdy jedni są w łaźni – inni, nadzy, stoją na placu. Cze-

ka 200 osób, jest kwiecień, zimno,  pada deszcz.  

W łaźni jesteśmy popędzani. Wszystkie dziesiątki pryszniców w suficie są 

włączane naraz. Leje się gorąca woda, nie ma gdzie przed nią uciec. Sto osób 

stoi w strugach gorącej wody.  Robi się zamieszanie, słychać wrzaski.  Obsługa 

łaźni  okłada nas bykowcami, „zaprowadza porządek”. Wtedy zostaje puszczo-
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na lodowata woda. znowu powtarza się sytuacja, że  kąpiący się starają się 

uciec, ale nie ma dokąd.  Następnie  fryzjerzy przystępują do pracy  z brzy-

twami, żyletkami, nożami. Żaden więzień nie ma prawa mieć na ciele jednego 

włoska. Ober fryzjer lagrowy będzie kontrolował nas po ogoleniu.  Kto nie 

poddał się tej procedurze, zostaje zadeptany, zabity – takie obowiązuje prawo 

obozowe.  Teraz zajmują się nami lekarze. Są to esesmani, ale także lekarze – 

więźniowie.  Każdy z przybyłych jest dokładnie badany i następuje selekcja  - 

zdrowi osobno, chorzy osobno. Wszyscy nadal jesteśmy nadzy i tak opuszcza-

my łaźnię. Na zewnątrz śnieg z deszczem, a my stoimy i czekamy.  Jesteśmy 

grupami zabierani na kwarantannę, ale nikt się nie spieszy. „Panowie” decydu-

ją, jak długo będziemy nago stać na dworze.  Kwarantanna odbywa się w tzw. 

„czyśćcu”. Jest to pięć baraków oddzielonych płotem z kolczastego drutu. Mają 

numery 16-20. Panuje tu rygor dwukrotnie ostrzejszy niż w pozostałych czę-

ściach obozu,  dostajemy dwukrotnie mniejsze racje żywnościowe i przez trzy 

dni śpimy bez odzieży na siennikach czy podłodze. Wielu ludzi umiera  

i widać ich na rannym apelu, wyniesionych na plac i położonych na ziemi.  

 „Cisza nocna” zaczyna się o 19:00  a pobudka jest o godz. 5:00.  Mamy 

pół godziny na mycie i załatwianie swoich potrzeb, a potem jesteśmy wyrzuca-

ni z baraku na zewnątrz – nieważne, czy pada, czy nie. Następuje sprzątanie 

baraku, do którego możemy wrócić o godz. 6:00. Nadal jesteśmy nadzy.   

W bloku mieszka jednorazowo  w sali sto osób, jest tak ciasno, że nie można 

usiąść. Wszyscy stoją i takie życie trwa trzy tygodnie.  Po trzech dniach otrzy-

mujemy ubranie. Więźniowie przynoszą z magazynu jedną skrzynię z ubra-

niami i jedną z butami. Wyczytują więźniów i po kolei podchodzimy. Rzucają 

nam przypadkowe ciuchy, w które mamy się ubrać. Trafiają się nam dwa lewe 

buty albo zupełnie niepasujące na nas ubrania. Jedyna rada  to wymieniać się 

pomiędzy sobą, a wszystko w pośpiechu, bo trzeba iść na apel. Kwarantanna 

minęła. Już się zżyliśmy ze sobą,  poznaliśmy prawo obozowe, strach i panika 

zostały oswojone.  

Po odbyciu kwarantanny przeszliśmy do obozu pracy.  Zostałem skiero-

wany na Blok nr 3 – to moje mieszkanie, spanie po dwóch na jednej pryczy. 

Dyscyplina jest tu łagodniejsza, porcje żywnościowe większe. Rano maszeru-

jemy do roboty – Komando Lager bau – na budowę magazynu poza murami 

obozu. Komando liczy 200 osób. Ober kapo oświadcza nam, co się tu buduje  

i przestrzega, że dla nas, sabotażystów i bandytów nie będzie pobłażania.  Nasz 

ober kapo to Niemiec, jest sadystą, nie ma dnia, by nie zadeptał kilku więź-

niów. Śmieje się kopiąc ich i depcząc. Ma do tego strasznego zajęcia  kilku 

pomocników – Cyganów.  Wykonujemy roboty ziemne tylko przy pomocy 

łopat i taczek. Towarzyszy tej pracy ogromny strach.  Nie zapomnę do końca 

życia jednego dnia – obtarłem sobie nogę, miałem niewygodny drewniany but, 

nie mogłem iść do pracy. Już  przewidywałem bliski mój koniec. Nasz bloko-

wy Kranke Haus  posłał mnie do lekarza. Był nim   Czech – więzień i on wy-
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stawił mi pisemne zaświadczenie, że muszę przez trzy dni leżeć.  Oddałem to 

pismo władzom bloku.  To, że żyję zawdzięczam tylko temu  czeskiemu leka-

rzowi, a nie znam nawet jego nazwiska i nie mogę mu podziękować. Nie wró-

ciłem już na to komando, a wielu moich kolegów straciło tam życie. 

Powoli wrastałem w życie obozowe. Stałem się śmielszy. Zaczęto mówić 

o tworzeniu nowego obozu. Szukano chętnych. Rozmawiałem o tym z moim  

i kolegami, bo mieliśmy swobodę w poruszaniu się po obozie.  Zdecydowali-

śmy się na wyjazd. Nowy obóz nazywa się Kiner Noldorf i mieści się w okoli-

cach Wiednia.  Lagier mieści 2000 więźniów. Wykonujemy roboty ziemne 

przy rozbudowie fabryki sprzętu wojennego. Wraz z nami pracowało wielu 

cywilów różnej narodowości. Nas pilnowało wielu esesmanów z psami,  była 

bardzo surowa dyscyplina, która dotyczyła także cywili. W tym obozie odczu-

liśmy poprawę naszej doli, gdyż cywile o nas pamiętali i podrzucali nam je-

dzenie, również bronili nas przed biciem. Tak było do roku 1945. W kwietniu, 

gdy wojska rosyjskie zbliżały się do granic Austrii, Niemcy w pośpiechu szy-

kowali się do  ewakuacji nas do obozu macierzystego Mauthausen.   Decyzję  

o ewakuacji przyspieszyły częste rajdy lotnictwa amerykańskiego.  Obóz opu-

ściło 2300 więźniów. Marsz od Mauthausen trwał 12 dni i nocy!  To był marsz 

śmierci.  W dzień słońce grzało, a nocą padał deszcz. Spaliśmy nad brzegami 

rzek zawsze na mokrej łące, w czterech – pięciu grzaliśmy się własnymi ciała-

mi. W ciągu dnia także musieliśmy leżeć. Nie wolno było wstawać pod groźbą 

zastrzelenia.  Na naszych oczach zginęło wielu kolegów.  

Komendant obozu przed wymarszem nie mówił o trudnościach w zaopa-

trzeniu, ale przestrzegał, że nie odda wrogowi żadnego z nas, żywych. Taki 

podobno miał rozkaz. 

Droga śmierci trwała. Ja byłem młodym, nierozpieszczonym człowiekiem, 

mocno wierzącym. Bóg mi pomógł. Przeżyłem, walcząc ze śmiercią, głodem  

i zimnem, śpiąc na mokrej łące. Tak dotarliśmy, zdziesiątkowani, do Mauthau-

sen. Obóz jest przepełniony. Lekarze dokonują selekcji – na zdrowych, zdrow-

szych i chorych. Mnie zaliczono do zdrowszych. Utworzono dużą grupę i skie-

rowano nas do obozu  Gusen II. Odległość niewielka, pięć kilometrów. Po 

marszu zmęczeni trafiamy do obozu.  Komendant traktuje nas jak szkielety, 

które nie nadają się do niczego.  Wyrokuje, że wszyscy zostaniemy tu na zaw-

sze. Deszcz leje bez przerwy,  a my, wyczerpani, stoimy na placu apelowym. 

Wśród nas kręci się służba obozowa, wypasione gęby, zadowoleni.   Większość 

z nich to Hiszpanie, Ukraińcy, Niemcy, różnego rodzaju mordercy. Dostajemy 

rozkaz rozebrać się do naga.  Nasze ubrania zostają związane i zabrane.  My 

czekamy na kąpiel w deszczu, nadzy. Po kąpieli czekamy na ubrania.  W zrzu-

conych na kupę rzeczach usiłujemy odnaleźć swoje ubrania. Służba obozowa 

nie żałuje nam niczego – kopią, biją,  to jest piekło.  

Następuje badanie i ważenie. Wszystko odbywa się pod gołym niebem.  

Kilka osób nie doczekało tej chwili. Są już martwi. Po kontroli lekarskiej zosta-
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jemy zabrani na blok. Blokowi są panami życia i śmierci.  Trafiam na Blok  

nr 6. Blokowy to Hiszpan – kryminalista, on tu rządzi. Dyscyplina jest  niesa-

mowita.  

Bloki w  obozie Gusen II są murowane, nasze  3-piętrowe prycze również.  

Śpimy po dwóch. Mnie trafił się  za towarzysza Serb. 

Blokowy w bardzo ostrej mowie przekazał nam, czego mamy przestrze-

gać, bo kto zlekceważy jego rozkazy, tego spotka zasłużona kara. Słowa kapo  

przekładał tłumacz. Dostaliśmy dwie godziny na ostrzyżenie, ogolenie, dopro-

wadzenie do czystości paznokci. Mieliśmy zapowiedziane, że  zostanie to  

skontrolowane z całą surowością. Nas, nowoprzybyłych, było 51. Byliśmy 

wygłodzeni, zziębnięci, więc niektórzy zasnęli ze zmęczenia i podczas kontroli 

okazało się, że rozkazu nie wykonali. Na tych osobach dokonywano natych-

miastowej egzekucji. Wykonywali ją nie esesmani, ale  Hiszpanie, więźniowie 

– kryminaliści. 

O piątej rano była pobudka. Szliśmy wszyscy do ubikacji, która była tylko 

jedna pośrodku lagru. Był to bardzo długi barak, około 50-metrowy, prowadzi-

ły do niego wejścia z dwóch stron. Przez cały barak biegł kanał głęboki na dwa 

metry, a nad kanałem  –  siedzenia do załatwiania potrzeb fizjologicznych.  

Wyglądało to strasznie – siedem tysięcy więźniów i jeden ustęp.  Jeżeli  

w środku nocy zaszła potrzeba skorzystania  z ustępu, można było natknąć się 

po drodze  na martwych ludzi.  

Na szczęście w tym obozie Gusen 2 byłem tylko pięć dni. Podczas prze-

glądu więźniów i badania lekarskiego nowoprzybyłych  ważono nas i mierzo-

no. Zostałem uznany za zdolnego do pracy, pomimo że ważyłem 34 kg. To 

była ogromna radość, o Boże,  dostałem więcej jedzenia, zostałem włączony do 

komanda San Georg do pracy przy drążeniu skał. Polegała ona na załadunku 

skał na wózki, wypychaniu ich na zewnątrz a następnie rozładunku.  W czasie 

pracy można było się ukryć wewnątrz, nie pilnowali nas esesmani.  Ocalałem. 

Byłem młody. 5 maja 1945 roku w godzinach przedpołudniowych  wkroczyły 

do obozu wojska amerykańskie. Wcześniej zostaliśmy uprzedzeni ulotkami 

zrzucanymi z samolotów o czasie, kiedy nastąpi wkroczenie Amerykanów.  

Wybuchła wielka radość. Niemcy i funkcyjni mordercy mówili nam otwarcie, 

że stąd nie ma wyjścia,  tylko przez komin krematoryjny i tak by się stało, gdy-

by nie wyzwolenie obozu. O godz. 11:00 czołgi amerykańskie rozjechały ogro-

dzenie. Zdarzało się, że  niektórzy więźniowie z tej radości umierali. Wysoki 

oficer przemówił do nas, że jesteśmy wolni i nic już nam nie zagraża. Powie-

dział, że mamy prawo osądzić tu na miejscu naszych oprawców, nie pozwolić 

im ujść cało. I stało się. Ci, którzy mogli trzymać broń w swoich rękach, zaczę-

li działać. Wielu z kadry obozu padło martwych. Ja już nie miałem siły. 

 Żołnierze amerykańscy przystąpili do zbierania słabych i chorych, nie-

zdolnych do poruszania się o własnych siłach wsadzano do różnych pojazdów  

i wieziono do miasta Linz, gdzie pod namiotem urządzono szpital. Ja byłem na 
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terenie fabryki Herman Gierg Werke. Niewiele z tego czasu pamiętam, byłem 

nieprzytomny. W nocy wojskowi lekarze przystąpili do badania nas. Ci, którzy 

mieli szanse na przeżycie, byli natychmiast  zabierani do szpitala w mieście i ja 

się tam znalazłem. Uznano, że będę żył. Dziękuję Opatrzności, która mi towa-

rzyszyła przez 25 miesięcy strasznych dni i nocy. Wtedy byłem młody, a teraz 

dziękuję Ci, Boże, że żyję już 96 lat. 
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STANISŁAWA GŁUSZCZAK 
 

Urodziłam się 28 października  1928 roku we wsi Kajetanówka na Lubelsz-

czyźnie w powiecie biłgorajskim. Pochodzę z wielodzietnej rodziny rolniczej. 

Podczas II wojny światowej razem ze swoją rodziną zostałam wysiedlona 

z naszej wsi Kajetanówka podczas akcji wysiedleńczej prowadzonej przez woj-

ska niemieckie w 1943 roku. Miałam wtedy niecałe 14 lat, pamiętam, że 

oprócz naszej wsi zostały jeszcze wysiedlone okoliczne miejscowości położone 

wokół lasów. 

Pacyfikacje stały się narzędziem represji, stosowanym przez okupanta 

wobec wsi współpracujących  z partyzantką. Pamiętam, że w tym okresie par-

tyzanci bywali u nas w domu, kiedyś nawet spali dwie noce. Bardzo baliśmy 

się, żeby Niemcy nie dowiedzieli się o tym, bo za to palili całe wsie, a miesz-

kańców mordowali. Moi rodzice, gdy dowiedzieli się o wysiedleniu, zaczęli się 

do niego przygotowywać, mama piekła chleb, kroiła w kromki i suszyła –  

mieliśmy go dwa worki. 

3 czerwca 1943 roku ja i moja rodzina zostaliśmy wywiezieni samocho-

dami do obozu w Zwierzyńcu, gdzie zostaliśmy oddzieleni od rodziców i wy-

wiezieni pociągiem towarowym wraz z innymi dziećmi do Zamościa. Tam 

ponownie nas połączono z rodzicami. 

W obozie przebywaliśmy około dwóch miesięcy. Nie robiliśmy nic, tylko 

siedzieliśmy i czekaliśmy. Nie wiedzieliśmy, co z nami zrobią, czy dożyjemy 

do następnego dnia i czy dostaniemy chociaż jakiejś zupy. Byliśmy głodni  

i brudni. Spaliśmy na gołych pryczach, po których chodziły wszy i pluskwy. 

Karmili nas jedzeniem, które nie nadawało się do spożycia, więc mama wy-

dzielała nam suche kromki chleba, który zabrała z domu. Moczyliśmy go  

w wodzie i jedliśmy. Jak dawali kawę do picia, to ustawialiśmy się na końcu 

kolejki, żeby dostać gęste fusy i się nimi najeść, bo nie chodziło nam o picie, 

tylko chcieliśmy zaspokoić głód. 

Następnie zostaliśmy przewiezieni do Lublina, gdzie przeszliśmy selekcję 

i przeniesiono nas do obozu – lagru na terenie Niemiec. Mieścił się on w liścia-

stym lesie, ale do dziś nie wiem, w jakich okolicach. Byliśmy tam całą rodziną 

bardzo długo, nawet nie pamiętam, jak długo, i pobyt ten bardzo źle  wspomi-

nam. Po przyjeździe zostaliśmy wykąpani, ubrania spalono, a  my staliśmy 

nago w łaźniach czekając, aż przywiozą nam ubrania z Czerwonego Krzyża. 

Mieszkaliśmy w jednym budynku z dorosłymi. Spaliśmy na łóżkach z matera-

cami, mieliśmy koce do przykrycia. Na śniadanie dawali kromkę chleba i her-

batę, na obiad coś, co nie nadawało się do jedzenia. Wylewaliśmy tę „zupę” 

tak, żeby Niemiec nie widział. Mimo to, że w kuchni był spleśniały chleb, 

Niemiec nie pozwolił go wziąć i krzyczał nein! nein! 
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Byłam głodna, brudna i zawszona. Śpiewałam pieśni nabożne, najczęściej 

„Serdeczna Matko” i odmawiałam modlitwy z książeczki do nabożeństwa, 

którą udało mi się zabrać z domu.  Pamiętam z tego okresu pieśń, którą śpiewa-

li ludzie w lagrach: 

 

Wybił zegar w nocy dwunastą godzinę, 

huk strzałów gdzieś  słychać w oddali, 

a po wsiach pobliższych strach i przerażenie, 

że wioska się pali. 

Otoczyli wioskę zajadli i wściekli, 

zagnali na miejsce ustronne. 

Kilkunastu starców, co im nie uciekli, 

kobiety i dzieci bezbronne. 

Zagrały maszyny raz, drugi i trzeci, 

kule ryły ziemię i ludzi. 

A matki jak do snu tuliły swe dzieci, 

aby się już  więcej nie zbudzić. 

Już wieczór nadchodzi, szumiały topole, 

niebo się iskrzyło gwiazdami. 

Ach, zgroza to  była spojrzeć na to pole, 

na ten plac pokryty trupami. 

A psy po wsi wyły, tak bardzo żałośnie, 

zdałoby się płakać, narzekać. 

A bydło w oborach  ryczało rozgłośnie, 

nie mogło się kobiet doczekać. 

A nazajutrz przyszli chłopi ze Stworzyczowa, 

co rozkaz od Niemców dostali, 

by wszystkich zabitych na miejscu pochować, 

na wzgórzu za wioską w oddali... 

 

Stamtąd całą rodziną trafiliśmy do gospodarstwa rolnego w okolicach 

Frankfurtu nad Menem. Dostaliśmy do zamieszkania mały pokoik, w którym 

stały piętrowe łóżka, były koce i poduszki. Było tam o wiele lepiej, niż w obo-

zie, trzeba było pracować, ale dostawaliśmy jedzenie. Ja pracowałam z mamą, 

bo tato już wtedy chorował na płuca, a reszta rodzeństwa była za mała, by pra-

cować. Robiłam wszystko, co mi kazano – na polach, przy zbiorach, a podczas 

deszczowej pogody zostawiano mnie w obejściu i karmiłam kury i kaczki.  

W tym gospodarstwie pracowaliśmy do wyzwolenia.  

Po wojnie wróciliśmy całą rodziną do naszej wsi. Nie pamiętam więcej  

z tego okresu, bo byłam wtedy dzieckiem, byłam zastraszona i myślałam tylko, 

żeby przeżyć. 
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STANISŁAW LUCHOWSKI, 

więzień Majdanka 

 

Urodziłem się12 września 1935 roku w kolonii Szostaki w powiecie Bił-

goraj, województwo lubelskie.  Byłem trzecim dzieckiem Magdaleny i Stani-

sława Luchowskich. 

Kolonia Szostaki położona była między lasem a rzeką Tanew. Ojciec pra-

cował w lesie, a matka zajmowała się domem i wychowaniem piątki dzieci.  

Był rok 1943, wojsko niemieckie Wehrmachtu spacyfikowało tereny Za-

mojszczyzny. W połowie maja wojsko niemieckie wysiedliło nas z domu. Nie 

pozwolono zabrać żadnych rzeczy. Musieliśmy wszystko zostawić, razem  

z inwentarzem. Na naszych oczach oficer Wehrmachtu zastrzelił ukochaną 

klacz, którą często ojciec mnie woził. Resztę inwentarza Niemcy wypuścili na 

pole. Całą naszą rodzinę, rodziców i braci – Jana, Władysława, Czesława  

i Franciszka pod eskortą uzbrojonych  w broń maszynową żołnierzy niemiec-

kich wywieziono do Zamościa, gdzie  był punkt zborny. Tu przebywaliśmy do 

końca maja.  Podczas naszego pobytu Niemcy dokonywali selekcji – osoby 

nadające się do pracy kierowano do Rzeszy, natomiast rodziny z dziećmi łado-

wano do bydlęcych wagonów i wywożono do Lublina, a z Lublina do obozu 

koncentracyjnego na Majdanku. 

W obozie skierowano nas do baraku   na I polu. Ojciec nasz trafił do inne-

go baraku. Po pewnym czasie przeniesiono nas na pole IV do baraku z prycza-

mi. Barak był bardzo gęsto zaludniony, panował smród i nie było czym oddy-

chać. Baraki były drewniane, ogrodzone drutem kolczastym podłączonym do 

prądu. Straż obozową pełnili esesmani, którzy patrolowali teren obozu wraz  

z psami. Po przeniesieniu nas do drugiego baraku na następny dzień zapędzono  

nas do łaźni. Najpierw wszystkich ostrzyżono do gołej skóry, a następnie kaza-

no na rozebrać się do naga, a ubrania włożyć do worków. Wszyscy otrzymali-

śmy ubrania obozowe – pasiaki. Wpisano nas do ewidencji obozowej.  

Pamiętam, że barak miał szczytowe drzwi z dwóch stron, przy jednych 

drzwiach stał ustęp, niczym nieogrodzony, z którego korzystali wszyscy 

mieszkańcy baraku. Pamiętam też, że leżałem w poprzek pryczy. Na samej 

górze szczytu baraku były małe okienka. Raz w tygodniu, gdy była sprzyjająca 

pogoda, wolno nam było wychodzić przed barak. Wokół rosła niewysoka tra-

wa. Pewnego dnia przyglądałem się trawie – nie było wiatru, a ona się ruszała. 

Wzbudziło to moją ciekawość i postanowiłem sprawdzić, dlaczego tak się dzie-

je. To, co zobaczyłem, wywołało we mnie przerażenie i wstręt. W trawie były 

ogromne ilości wszy. 

Do jedzenia otrzymywaliśmy zupę z chwastów.  Byłem bardzo wygłod-

niały, więc przez krótki czas jadłem to świństwo, dopóki nie dostałem biegun-

ki. Piłem kawę zbożową, około ćwierć litra na dobę i dostawałem kawałek 
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chleba – to stanowiło dobową porcję. Nie było wody pitnej, był co prawda 

hydrant, ale okazało się, że  z  niego nie można było pić wody. Piłem ją, dopóki 

nie zachorowałem na biegunkę, a później na czerwonkę i świerzb. Byłem bar-

dzo słaby i z trudem się poruszałem, nie mogłem spać. Dostałem wszawicy, 

wszy gryzły okropnie, a ja drapałem się do krwi. Zapamiętałem widok wyno-

szonych co dzień rano ciał zmarłych obozowiczów. Pamiętam też, że rano  

i wieczorem przed barakiem odbywał się apel.  

Nadszedł wreszcie dzień, który dla naszej rodziny był dniem radosnym. 

Matka przekazała nam wiadomość, że zostaniemy wypuszczeni z obozu. Nie 

miałem sił, by cieszyć się tą wiadomością. Byłem tak słaby, że nie mogłem 

chodzić o własnych siłach i myślałem, że zostanę w obozie na zawsze. Matka 

też była wycieńczona i słaba, a jednak w ogromnym trudem wyniosła mnie za 

bramę obozu, a to już oznaczało wolność.  

 Ojciec wrócił do nas i byliśmy razem. Był to październik 1943 roku. 

Zwolnionych z obozu zabierały furmanki podstawione przez Czerwony Krzyż. 

Kiedy nasza rodzina była już na wozie, podszedł pielęgniarz i pytał, kogo ma 

zabrać do szpitala. Matka wskazała na mnie, ale pielęgniarz podszedł, popa-

trzył i stwierdził, że mam wesołe oczy i nie zabrał mnie. Zabrał młodszego 

brata Czesława. Kiedy brat leżał w szpitalu w Lublinie, był bliski śmierci gło-

dowej, ponieważ był chory na biegunkę i nie dostawał jedzenia. 

 Z obozu skierowano nas do miejscowości Dąbrowa koło Lublina, do go-

spodarza Kazimierza Gorczycy, u którego przebywaliśmy do późnej jesieni.  

Odżywiono nas i podleczono, mimo to jeszcze długo chorowaliśmy. Bracia 

mieli biegunkę, a ja biegunkę, koklusz i świerzb. Matka zachorowała na tyfus.    

Nie wolno nam było wrócić do naszego domu. Zatrzymaliśmy się w są-

siedniej  miejscowości. Ojciec pod osłoną nocy wybrał się zobaczyć nasz dom. 

Nie zdążył jednak, gdyż Niemcy patrolujący teren zatrzymali go i ponownie 

przewieźli do obozu na Majdanku. Nas, dzieci, z matką przyjęła pod swój dach 

rodzina Ukraińców. Nazywali się Popowiczowie, a mieszkali w miejscowości 

Pisklaki. Byli to bardzo dobrzy ludzie. Przebywaliśmy u tej rodziny długo, 

ponieważ nasz dom i zabudowania gospodarcze zostały spalone przez Niem-

ców w 1944 roku. 

Obecnie żyje z naszej rodziny jeszcze trzech braci: Władysław, Czesław  

i ja, Stanisław. 
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HENRYK KOŁODZIEJSKI, 

więzień obozów Toruń – „Szmalcówka” i Potulice – Lebrechtsdorf 

 

 

Zwierzęcy strach 

 

Był sierpień  1944 roku, mijał czwarty rok II wojny światowej.  Kończył 

się trzeci rok mojego obozowego życia. Był to czas Powstania Warszawskiego. 

Sowieckie wojska dotarły do Wisły i zajęły lewobrzeżną część Warszawy. Od 

wschodu nadchodziło wyzwolenie. 

Już drugi rok pracowałem w gospodarstwie Johana Diecka w Tiergarsfel-

de powiat Magdeburg. Praca na roli była ciężka, ale było mi o niebo lepiej niż 

w obozie. Spałem w oborze wraz z bydłem i końmi. Cuchnęło zwierzętami, ale 

było przynajmniej ciepło. Jadłem normalny posiłek, nie chodziłem głodny. Nie 

było też kapo, wachmanów i drutów kolczastych. Powoli oswajałem się z my-

ślą, że jako Polak zgodnie z wolą Hitlera będę do końca życia niewolnikiem. 

Życie toczyło się powoli i leniwie, zgodnie z kalendarzem wiejskich robót: - 

orka, siew, żniwa, wykopki i znów od nowa. 

Nagle przyszedł z komendantury obozowej złowieszczy rozkaz: „W ciągu 

trzech dni wszyscy więźniowie mają wrócić do obozów”. Za wykonanie tego 

rozkazu odpowiedzialna była żandarmeria. Mój gospodarz rozpoczął pilnie 

zabiegać, aby mnie u niego zostawiono. Spotkał się jednak z kategoryczną 

odmową.  Wtedy po raz pierwszy usłyszałem z jego ust, z ust członka NSDAP, 

przekleństwo „verfluchte Nazi”, a we mnie zaczął narastać strach przed nie-

znanym. W tym czasie zaczęły dochodzić do nas skąpe wiadomości o transpor-

tach śmierci, o okropnościach dziejących się w Auschwitz, Majdanku, Treblin-

ce, o zagładzie Żydów i Polaków. Wszystko to wzmagało mój niepokój  

i strach. 

Trzeciego dnia rano, zgodnie z zapowiedzią zjawił się po mnie miejscowy 

żandarm. W konwoju wspólnie z kilkoma Polakami zawiózł nas do Marienbur-

ga. Tam osadzono nas w więzieniu. Strach stawał się coraz większy, a mnie 

nasuwało się uporczywie to samo pytanie: Dlaczego więzienie, czy jestem tak 

groźnym przestępcą, że trzeba mnie izolować? Co będzie dalej? 

Te i podobne myśli krążyły bez przerwy po głowie zastraszonego piętna-

stoletniego dziecka. 

Kiedy w następnych dniach cela zaczęła się zapełniać zrozumiałem, że tu 

tworzy się transport. Mijały dni, pewnej nocy usłyszałem ukraiński język  

i szczekanie psów. To ukraińscy wachmani przybyli z psami, aby nas zabrać do 

obozu. 

Poganiani pokrzykiwaniami wachmanów i ujadaniem psów sformowali-

śmy kolumnę marszową. Maszerowaliśmy jezdnią ulicy zaciemnionego miasta, 

a obok chodnika szli wachmani, trzymając w rękach karabiny gotowe do strza-
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łu i wilczury na smyczy. W nocnej ciszy rozlegało się ponaglające „dali, dali, 

dawaj, dawaj”. Na dworcu załadowano nas do wagonów towarowych. Pociąg 

ruszył w nieznane, a mnie ogarniał coraz większy strach. Jechaliśmy prawie 

całą dobę. Pociąg często stawał, czasem się cofał, a następnie jechał dalej. 

Późnym wieczorem wyładowano nas z wagonów na nieznanym dworcu. 

„To nie jest Toruń, to nie nasz obóz” – mówili wszyscy. „Gdzie jesteśmy, do-

kąd nas  przywieziono?” Lebrechtsdorf – Potulice, padła odpowiedź. Szliśmy 

w ciemności, nierównym krokiem, drogą prowadzącą wzdłuż drutów kolcza-

stych. Za drutami był obóz. Naszym oczom ukazały się wieże wartownicze,  

a dalej – baraki. 

Nagle otwarła się obozowa brama. „Mützen ab”, rozległa się komenda,  

a potem wachman zaczął liczyć idących piątkami więźniów. „Eins, zwei,  

drei...” Za ostatnią piątką, w której maszerowałem, zatrzasnęła się brama. Mój 

strach sięgnął szczytu. Stanęliśmy na placu apelowym. Nakazano oddać 

wszystkie osobiste rzeczy. Po godzinie rozległa się komenda „wszyscy do łaź-

ni”. Piątkami maszeruje kolumna wąską obozową uliczką w kierunku wskaza-

nego baraku. Wtem w ciemności ktoś cicho szepnął „Jezus Maria, prowadzą 

nas do komory gazowej”. Momentalnie strach zjeżył mi włosy, a przerażenie 

objęło całą moją osobę. Rozległy się modlitwy; „Ojcze nasz, któryś jest w nie-

bie...”, „Pod Twoją obronę uciekamy się...”, „Kto się w opiekę odda Panu 

swemu...”. W całej kolumnie słychać modlitwy i cichy płacz. Pada rozkaz: 

„rozebrać się do naga, rzeczy umieścić w workach i oddać do odwszenia”. 

Rozbierają się razem mężczyźni i kobiety i nago stoją przed łaźnią. Otwierają 

się szerokie drzwi. W nikłym świetle widnieją pod sufitem umieszczone prysz-

nice. Wszyscy oniemieli ze strachu. Zadają sobie pytanie: wydobędzie się  

z nich woda czy gaz? Drzwi zatrzaśnięte, zaległa grobowa cisza, ludzie zamarli 

w oczekiwaniu, a mnie objął obezwładniający, zwierzęcy strach. Myśli jak 

błyskawice kłębią się po głowie. Co robić, jak się bronić, dokąd uciekać? Na-

pięcie sięga szczytu. Nagle słychać cichy szum a potem spada na nas ciepły 

deszcz. Rozlegają się okrzyki ulgi: „woda, woda”. Wszyscy śmieją się i krzy-

czą jak opętani: „Żyjemy, żyjemy”. Strach powoli opada, zwierzęcy strach. 
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KRYSTYNA GODZIEWSKA-KIELAR,  

więźniarka obozu w Potulicach 

 

 

Urodziłam się 27 marca 1933 roku w Toruniu. Podkreślam tę datę dlatego, 

że w tym roku w styczniu doszedł do władzy Adolf Hitler. 

Gdy moi wnukowie dorastali, opowiadałam im o tym fakcie, aby nigdy 

nie zapomnieli tych zdarzeń. Z zaciekawieniem słuchali opowiadań o moim 

pobycie w obozie koncentracyjnym w Potulicach koło Bydgoszczy. 

 

 
Jadwiga i Krystyna Godziewskie, 1942 r. 

 

Wracając do 1944 roku... 

Była ciepła jesień. Nie poszłyśmy  - ja i siostra - do szkoły we wrześniu. 

Ja uczęszczałam jakiś czas na tzw. tajne nauczanie, robiłam w zeszycie jakieś 

zapiski z polskiego i historii. (Zawsze uwielbiałam te przedmioty). W tym cza-

sie mój brat był na robotach przymusowych na wsi u „bauera”. Ojciec po-

mieszkiwał to tu, to tam. Bał się aresztowania.  Miał już złe doświadczenia  

z Niemcami datujące się od początków wojny. Wtedy to niedaleko naszego 

domu na Starym Rynku odbywało się jakieś zgromadzenie gestapowców. Któ-

ryś z nich przyglądał się bacznie ojcu, więc ojciec zaczął uciekać. Oczywiście 

został złapany. Gestapowiec powiedział „du bist Jude” (ty jesteś Żydem) -  

widocznie uznał, że ojciec przypomina Żyda z wyglądu.  Ojciec został aresz-

towany, lecz po trzech miesiącach wypuszczono go dzięki wstawiennictwu 
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Niemki, której przed wojną pomagał w rozrachunkach handlowych. W Toruniu  

przed wojną mieszkało sporo Niemców i Żydów, właścicieli sklepów, majątków 

itp. Wszyscy żyli w symbiozie, ale skończyło się to dnia 1 września 1939 r.  

Niedługo potem większość Niemców przypięła do klapy znaczek partyjny – 

NSDAP – tak w skrócie nazywała się partia Hitlera –  i uwierzyła w obietnice 

1000-letniej Rzeszy, która miała istnieć dzięki wyniszczeniu Słowian i Żydów  

i uzyskaniu w ten sposób „lebensraum” – przestrzeni życiowej. 

Wracam do wrześniowego poranku 1944 roku. Mama gotowała obiad. 

Nagle do drzwi mieszkania ktoś zaczął się dobijać. Był to policjant w zielonym 

mundurze z „haubą” na głowie. Drugi stał na ulicy przed domem.  Zażądał, 

byśmy w ciągu dwóch godzin ubrały się i spakowały nieduży bagaż. 

Niektóre wartościowe drobne przedmioty zaniosłyśmy z siostrą do sąsia-

dów. Gdy schodziłam ze schodów, sąsiadka z niższego piętra, volksdeutschka 

(zniemczona Polka) powiedziała do mnie; „zostań u nas, ja to załatwię z poli-

cjantami”. Spontanicznie odrzekłam – „nie, ja jadę z mamą”. I tak też się stało. 

Pojechaliśmy do Potulic pociągiem. Mało pamiętam z początków pobytu   

w obozie. Wiem, że spałyśmy z siostrą na drugim piętrze pryczy pod jednym 

szarym, czystym kocem – zgodnie z niemiecką zasadą „ordnung muss sein” - 

przede wszystkim czystość i porządek. Po przyjeździe udało mi się schować 

wśród ubrań moją ulubioną lalkę. Gdy usłyszałam na naszej „sztubie” płacz 

małej dziewczynki, bez wahania oddałam lalkę tej małej. Uśmiechnęła się do 

mnie. 

Tego samego dnia zawołano dziewczynki powyżej 10 roku życia oraz 

młode kobiety do „izby przyjęć”. Tam zaaplikowano im zastrzyk – jak dużo 

później dowiedziałam się, wstrzymujący  miesiączkę. 

W niedługim czasie po przyjeździe do obozu moja mama zachorowała na 

płuca. Trafiła do szpitala, gdzie ordynatorem był dr Konkolewski. Odwiedzin 

w szpitalu nie było. Z tego i różnych innych powodów nie widziałam mamy do 

końca wojny. 

Siostra, starsza ode mnie siedem lat, była wożona wraz z innymi młodymi 

ludźmi do pracy w cegielni w Fordonie. Zdarzało się, że spali na betonie na 

garstce słomy.  Siostra zachorowała wówczas na nerki i leczyła się jeszcze po 

wojnie dłuższy czas. 

Z jej opowiadań pamiętam, że wywoziła listy i wiadomości obozowe poza 

teren obozu. Ponieważ była dobrą organizatorką i miała dużo sprytu, nigdy nie 

dała się złapać na tych czynnościach. 

Ja musiałam tylko sprzątać  „sztubę”. Godzinami wypatrywałam  przez 

okienko baraku, czy siostra już wraca.  Jednego dnia siostra zjawiła się cała 

zakrwawiona. Została pobita przez strażnika – kapo o nazwisku Jopek za to, że  

nasza mama w szpitalu przez krwotok pobrudziła „bieliznę pościelową”. Kapo 

Jopek pojawia się  w książce o obozie w Potulicach, wspominany przez więź-

niów jako okrutnik,  topiący dzieci i rzucający nimi o mur. Na marginesie tej 
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książki moja nieżyjąca już siostra Jadwiga pisała o tym, że kapo Wojciech 

(Adalbert) Jopek strasznie mnie bił. Zwany był Kinder kapo czyli dziecięcy 

kapo.  W dokumentach  archiwalnych obozu potulickiego figuruje on na listach 

płac w okresie od kwietnia do grudnia 1944 r. Miał wówczas 45 lat. Za każdy 

dzień „pracy” otrzymywał pół marki. Po wojnie ukrywał się w Szczecinie pod 

nazwiskiem Aleksander Jankowski. Został  rozpoznany i aresztowany,  a pod-

czas procesu w Toruniu, który odbył się  w 1946 roku został skazany na karę 

śmierci. Wyrok wykonano. Kiedy po raz pierwszy przeczytałyśmy z siostrą to 

nazwisko, dostałyśmy gęsiej skórki. Jopek... Nigdy więcej nie chcę o nim 

wspominać tym bardziej, że mojej siostry już nie ma. 

W obozie panował głód. Starsi więźniowie dostawali litr zupy, a dzieci – 

pół litra dziennie. Ta zupa to była woda ze zmarzłymi ziemniakami, kapustą  

i marchwią. Chorzy również otrzymywali pół porcji. Dzienna porcja chleba 

wynosiła  2 kilogramy na 12 osób, ponadto  dostawaliśmy kawałek margaryny 

i pół łyżki marmolady.  Rano i wieczór była czarna kawa w dowolnej ilości.  

Z innych źródeł wiem, że w Potulicach porcje żywieniowe były nawet mniejsze 

niż w Oświęcimiu. 

Paczki otrzymywane z zewnątrz nigdy nie docierały do adresata, a  prze-

mycanie pożywienia z zewnątrz było srogo karane karcerem w zamku potulic-

kim, gdzie panowały okropne warunki. Na dwudziestu metrach przebywało 

tam nawet 40 osób.  

Dodać jeszcze muszę, że Niemcy zwozili do Oświęcimia  z Rosji, Białoru-

si, rejonów Smoleńska i Witebska matki z dziećmi. Tu dzieci oddzielano  

i przesyłano do Potulic. Potrzebne  były dzieci „rasowo podobne”, a więc  

o włosach blond i niebieskich oczach.  Ponadto dzieci te poddawano pomiarom 

specjalnymi przyrządami, by przekonać się, czy proporcje ich ciał są  właści-

we. Dzieci, które przeszły te badania pomyślnie, były wywożone do Niemiec  

w celu germanizacji i oddawane bezdzietnym rodzinom na wychowanie.  

Moja siostra przeżyła w obozie najwięcej.  Wiele nie brakowało, żeby za 

niesubordynację poszła do karceru, który mieścił się w piwnicach zamku daw-

nych hrabiów. Warunki tam były okropne, woda do kolan, brak światła, myszy 

i szczury.  

Przed samym końcem wojny moja ciotunia postarała się o „lewe” za-

świadczenie  od lekarza z Torunia o mojej przewlekłej chorobie. Ciotunia do-

brze umiała po niemiecku i nawet najważniejszego funkcjonariusza się nie 

przestraszyła, zanosząc prośbę o zwolnienie mnie  z obozu. Opowiadała mi 

siostra, że całowała go po rękach, by się zgodził. I udało się.  

Jak i czym dotarłam do Torunia, nie pamiętam. W krótkim czasie pojawił 

się mój kuzyn, który zabrał mnie do Poznania. Rodzina obawiała się, by nie-

mieccy sąsiedzi lub kapusie nie dowiedzieli się o moim powrocie z obozu. 

Często jednak płakałam za rodziną, która była daleko. Brat pracował w Niem-
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czech u „bauera”, siostra  w obozie, mama w lazarecie – szpitalu, a tato się 

ukrywał nie wiadomo, gdzie.  

Zobaczyliśmy się dopiero po wojnie, ale już bez braciszka, który zginął 

tragicznie. 

Z Poznania przywieziono mnie do mojej rodziny, do nowego, ładnego 

mieszkania w Toruniu, które było umeblowane  i wyposażone. Było to miesz-

kanie z przydziału dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Z obozu  

wyszłam ostrzyżona „na pałę”. Wstydziłam się chodzić bez czapki. Podarowała 

mi bardzo ładną czapkę znajoma... Niemka. 

Po powrocie do domu długo chorowałam na skazę wysiękową. Musiałam 

leżeć z łóżku, byłam bardzo słaba, a pielęgniarka przychodziła zmieniać mi 

opatrunki. 

Kiedy urodziłam syna, miał on tę samą przypadłość, która dokuczała mu 

przez cztery lata.  Moja akcja porodowa trwała ok. 30 godzin. Lekarz nazwał to 

„syndromem poobozowym”. 

Oby nigdy nie było obozów ani wojny. 
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KAZIMIERZ KOBIERSKI, 

uczestnik Powstania Warszawskiego,  

więzień Obozu Koncentracyjnego Stutthof, nr obozowy 93221  

oraz obozu w Neueugamme 

 

 

Ja, Kazimierz Kobierski, urodzony 19 września 1929 roku w Warszawie 

wesołej młodości nie zaznałem. Ojciec zmarł, gdy miałem 4 lub 5 lat, matka 

wychowywała mnie i mojego brata Zbyszka samotnie. 

W 1939 roku Niemcy napadli na Polskę, rozpoczął się okres sześcioletniej 

okupacji. Moja matka pracowała w tym czasie poza Warszawą, w jakiejś nie-

mieckiej fabryce,  w miejscowości Grabowo, która znajdowała się w odległości 

dwóch stacji, licząc  z dworca południowego na Służewcu. W 1944 roku, kiedy 

wybiła godzina „W” w Warszawie, byłem zaledwie 15-letnim chłopcem, mój 

starszy brat natomiast  był już wtedy w oddziale powstańczym AK. Drugiego 

albo trzeciego dnia Powstania podczas pieszego powrotu z pracy moja matka, 

przebiegając przez ulicę Puławską na wysokości ulicy Wiktorskiej i Boryszew-

skiej (zamieszkiwaliśmy wtedy przy ul. Puławskiej 58), została postrzelona w 

obie nogi przez niemieckich żołnierzy, którzy prowadzili ostrzał naszej dzielni-

cy. Nie można było zabrać jej z ulicy, bo wciąż padały strzały. W końcu sanita-

riusze przy użyciu linki ściągnęli moją matkę z ulicy i zabrali ją do szpitala 

przy ul. Belwederskiej. To był ostatni raz, kiedy widziałem ją w swoim życiu... 

Następnego dnia szpital został zbombardowany. Od tamtego dniia nie mogłem 

uzyskać o niej żadnej wiadomości, sam też nie mogłem się tam dostać, bo 

wciąż prowadzony był ostrzał, a wokół było pełno gruzów  i zawalonych do-

mów. 

O tym, co wydarzyło się naszej matce, mój brat Zbyszek dowiedział się na 

drugi dzień po tym nieszczęściu. Nie wiedziałem, co będzie dalej ze mną. Po 

tym, jak zabrano matkę do szpitala, nie miałem już nikogo, oprócz brata, który 

mógłby się mną zaopiekować. W domu skończyło się jedzenie, nawet ostatnie 

suchary, które smakowały mi jak najlepsze danie. Wtedy powiedziałem bratu 

Jestem sam, więc idę z Tobą.  Tak rozpoczęły się moje losy powstańcze. 

Oddział mojego brata należał do zgrupowania „Baszta”, nazwy plutonu  

i kompanii nie znałem. Nie interesowało to mnie wtedy, gdyż nie byłem żołnie-

rzem kadrowym. W oddziale nie otrzymałem broni, bo jej nie było. Brakowało 

jej nawet dla żołnierzy kadrowych, którzy byli wyposażeni bardzo mizernie. 

Posiadali broń długą lub automatyczną, albo też  broń krótką lub tylko granat. 

Starszych mężczyzn chętnych do walki było wielu i to im rozdzielano ograni-

czone zasoby broni. 
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Dokument tożsamości Kazimierza Kobierskiego wydany po opuszczeniu obozu 

 

Moja rola ograniczała się do zadań pomocniczych, które wcale nie były ła-

twe i dla wielu młodych chłopców zakończyły się one śmiercią. Nosiłem zie-

mię do worków osłaniających stanowiska strzeleckie, pomagałem przy budo-

wie barykad, kopałem rowy łącznikowe przez jezdnię, przebijałem przejścia 

łącznikowe i ewakuacyjne w piwnicach budynków i między podwórkami, za-

opatrywałem, w wodę ze studni artezyjskich. Wodociągi w tym czasie nie dzia-

łały w Warszawie, gdyż zostały zniszczone przez bombardowania. Woda jed-

nak była potrzeb na do picia i gaszenia pożarów bombardowanych domów. 

Żeby ją zdobyć, ja i inni ludzie próbowaliśmy ją nosić ze studni artezyjskich, 

które były ostrzeliwane przez Niemców z granatników. Niestety, wielu, którzy 

tam się udawali, już nie wróciło. Granatniki zbierały ogromne żniwo. Mnie 

udało się przeżyć. Oprócz tego przenosiłem zaopatrzenie kanałami. Wchodzili-

śmy do nich włazem na ulicy Wiktorskiej na wysokości budynku nr 2 i 3. Od-

bywało się to nocą, w kanałach było ciemno. Szliśmy gęsiego za przewodni-

kiem, który dobrze znał układ kanałów i pilnował, żebyśmy nie zabłądzili.  

W kanałach nie można było rozmawiać, żeby nie usłyszeli nas Niemcy, bo 

kiedy nocą panowała cisza i nie były prowadzone działania wojenne, Niemcy 

nasłuchiwali, czy kanałami nikt się nie porusza. Droga, którą przemierzaliśmy, 
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prowadziła przez miejsce, w którym stacjonowali. Jeśli usłyszeli rozmowy  

w kanałach, to wrzucali do nich granaty. 

Do ulicy Puławskiej  musieliśmy iść na kolanach, bo kanały były niskie. 

Potem od Puławskiej kanały były wyższe, więc mogliśmy iść wyprostowani aż 

do ulicy Dworkowej, jednak aby dojść do Belwederskiej, musieliśmy używać 

lin, bo kanał był pochyły. W miejscach, w których kanały były szerokie, uży-

waliśmy kijów do utrzymania równowagi. Opieraliśmy je o ściany kanałów, bo 

rękoma nie dawaliśmy rady ich dosięgnąć, by nie przewracać się i nie podcinać 

idących przed nami. Kanałami szliśmy na Czerniaków niosąc zaopatrzenie, 

które nocą było zrzucane do Parku Dreszera. Nasza ostatnia wyprawa kanałami 

nie powiodła się, ponieważ dolny odcinek kanału ulicy Dworkowej był zato-

piony. Nie sposób tego wszystkiego opisać... 

Oto jedna z wielu pieśni powstańczych, jak ją zapamiętałem: 

 

Pierwszy sierpień, dzień krwawy, 

powstał naród Warszawy, 

by stolicę uwolnić od zła. 

I zatknęli na dachach, barykadach i gmachach 

Biało-czerwonych sztandarów las. 

O, jaka duma me serce rozpiera, 

gdy „vis” w ręku gra, 

a „empi” nigdy się nie zacina, 

wolna Warszawo ma. 

Bo z krwi naszej powstaniesz, Warszawo, 

aby wiecznie żyć, 

gdy naród chwycił za oręż, 

wolną musisz być. 

Walka trwa. 

trzeba obejść przez getto, bo już Wolę zdobyto, 

a łunami czerwieni się noc. 

Stare miasto płonie, a nam mdleją już dłonie, 

trzeba walczyć dzień cały i noc. 

O, jaka rozpacz me serce zalewa, 

walczyć nie ma czym, 

pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im 

za zburzoną stolicę i zgliszcza te, 

za tych trupów pełne ulice, 

za powstańczą krew, 

mimo że nie zawsze wolną jest... 
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Zaopatrzenia w żywność cywilów  nie było, sam musiałem kombinować, 

co zrobić, żeby nie być głodnym. Niedaleko mojego domu na końcu ulicy Wik-

torskiej i Alei Niepodległości znajdowały się pola tak zwanych „badylarzy”, 

tam chodziłem  kopać kartofle i inne warzywa. 

Niemcy wiedzieli, że ludzie nie mają żywności i że będą tam przychodzili 

po nią, dlatego też teren ten był pod ostrzałem niemieckich karabinów maszy-

nowych. Z tego względu chodziliśmy tam tylko nocą, jednak wielu chłopców 

mimo tego, że staraliśmy się być bardzo cicho, straciło życie na kartoflisku. 

Brałem udział w kilku akcjach jako pomoc przy przenoszeniu sprzętu, pod-

czas odpierania niemieckich ataków na pozycje powstańcze. W mojej pamięci na 

zawsze utkwił moment odpierania ataku na pałac w Królikarni, na wysokości 

Wierzbna. Pod koniec września 1944 roku opór powstańców  w dzielnicy Moko-

tów zaczął słabnąć. Brakowało żywności, wody i środków obronnych. Część 

oddziałów przeszła kanałami do Śródmieścia, pozostali zakopali broń i wyszli  

z cywilami, a Niemcy zapędzili nas wszystkich do Pruszkowa. 

Kapitulację w Śródmieściu podpisał gen. Bór-Komorowski, a oddziały 

tam się znajdujące zostały uznane przez Niemców za jeńców wojennych. Na-

tomiast ci, którzy zostali zapędzeni do Pruszkowa razem z cywilami zostali 

wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Na miejscu pozostały kobiety  

z dziećmi i starcy, natomiast ja, mój brat i inni młodzi mężczyźni zostaliśmy 

wywiezieni do obozu Stutthof. Po jakimś czasie zostaliśmy rozdzieleni. Mój 

brat został wysłany na komando do Elbląga, wtedy kolejny raz zostałem zupeł-

nie sam. Byłem zrozpaczony i bałem się. Potem wysłano mnie do obozu Neu-

engamme, usytuowanego 60 km od Hamburga. Następnie wraz z innymi więź-

niami trafiłem do pracy do komanda  w okolice depresji terenu (dokładnie nie 

wiem, w jakiej miejscowości), bo gdy pracowaliśmy w tym miejscu, nogi grzę-

zły nam w błocie, a w drewniakach chlupała nam woda. Kopaliśmy tam głębo-

kie rowy i staliśmy po kolana w wodzie. Większość więźniów, którzy tam ze 

mną pracowali, poumierała z chorób, wyziębienia, głodu i ciężkiej pracy.  Po-

zostali, a wraz z nimi ja, zostaliśmy wycofani do macierzystego obozu Neuen-

gamme. Po skompletowaniu następnej grupy zostaliśmy znowu wysłani do 

pracy na komando w  Hamburgu. Nie sposób opisać naszej gehenny. Panował 

głód,  było zimno, a mokre ubrania trzeba było suszyć na własnym grzbiecie. 

Codziennie słyszeliśmy stukot drewniaków na nogach. Gdy o tym pomyślę, to 

w uszach wciąż słyszę dźwięk drewniaków „chrobot, chrobot”. Podczas wy-

chodzenia do pracy przygrywała nam muzyka, co było ironią losu, a gdy wra-

caliśmy, na plecach nieśliśmy tych, dla których był to ostatni dzień ich życia  

i pracy w obozie.   

W Hamburgu pracowaliśmy przy usuwaniu gruzów po bombardowaniach 

alianckich oraz wyciągaliśmy zabitych Niemców spod gruzowiska. Kiedy były 

kolejne naloty aliantów, Niemcy chowali się w schronach, a my, więźniowie, 

pozostawaliśmy na zewnątrz i staraliśmy  się ukryć pod murami schronów. 
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Pewnego dnia podczas bombardowania zostałem ranny w lewą nogę, miałem 

rozharatane kolano. Nie wiem, jak wyglądała moja noga, bo straciłem przy-

tomność. Odzyskałem ją dopiero w obozie. Na nodze miałem gips, który zało-

żył mi stary niemiecki lekarz. Dzięki jego litości mogłem pracować, co dało mi 

szansę na dalsze życie. Gdyby nie gips na mojej nodze byłbym dla Niemców 

bezużyteczny, więc pewnie by mnie rozstrzelali. 

Po pewnym czasie do Hamburga zaczął zbliżać się front aliantów. Niemcy 

zaczęli nas ewakuować. Ewakuacja odbywała się niewielkimi statkami z Lube-

ki. Ci, którzy znaleźli się na szwedzkich parowcach sanitarnych „Magdalena”  

i „Lillie-Matthiesen”, w tym więźniarki z obozu w Ravensbrück, odpłynęli do 

portu Malmö. Los pozostałych był tragiczny. Statki wypełnione  ewakuowa-

nymi więźniami, cumujące w Neustadt zostały omyłkowo zbombardowane 

przez eskadrę brytyjskich bombowców. Z ponad 9 000 więźniów uratowało się  

ok. 2800 osób.   

Tragiczny los spotkał także więźniów z podobozu w Hanowerze oraz z obo-

zu Wittelblau-Dora. 1100 osób popędzono pieszo, a w miejscowości Gardenle-

gen  zamknięto ich w stodole i podpalono. Z życiem uszło jedynie 25 osób.  

Ewakuacja więźniów obozu Neuengamme oraz podobozów w Hamburgu 

do obozu jenieckiego Stalag X B w Sandbostel w kwietniu 1945 roku została 

nazwana marszem śmierci. Przybyło tam łącznie 9700 więźniów. W obozie 

panował głód i epidemia czerwonki. Dziennie umierało 300-400 osób. Wśród 

więźniów zdarzały się nawet akty kanibalizmu. Dogorywającym, ale jeszcze 

żyjącym więźniom niektórzy potrafili wydrzeć wątrobę lub inny narząd i go 

zjeść. Jednak mimo wszechpanującego głodu, większość więźniów zachowała 

jeszcze na tyle godności i szacunku dla drugiego człowieka, że zdobyła się na 

wymierzenie kary tym, którzy nie pozwolili spokojnie odejść umierającym 

więźniom. Zagoniono ich do dołu, w którym zostali ukamieniowani za swoje 

zwierzęce zachowanie. 

29 kwietnia 1945 roku obóz został zdobyty przez wojska brytyjskie. Wte-

dy przy życiu pozostało już tylko 6800 ludzi. Spośród 17 tysięcy Polaków, 

którzy byli w tym obozie, ocalało niewiele ponad 7 tysięcy. Do Polski powróci-

ło nieco ponad 2 tysiące osób. 

Po wyzwoleniu obozu w wojskowym szpitalu leczyłem się  z czerwonki  

i tyfusu, a po ściągnięciu gipsu z mojej nogi próbowano ją uruchomić, ponieważ 

całkowicie zesztywniała w kolanie. Udało się to częściowo, ponieważ noga do 

dziś w stawie  skokowym nie jest do końca sprawna. Sztywność stawu pozostała.   

W 1947 roku wróciłem do Polski. Byłem zupełnie sam, bez rodziny (mój 

brat zginął), bez wsparcia. Miałem osiemnaście lat. 

Rozpoczęcie życia na nowo bez kogoś bliskiego u boku było dla mnie ge-

henną. Do dziś męczą mnie w koszmarach powracające wspomnienia z tam-

tych okrutnych czasów, które zabrały mi młodość i rodzinę. 



 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

WIERSZE I PIOSENKI OBOZOWE 

AUTORÓW ZNANYCH I NIEZNANYCH 

BYŁYCH WIĘŹNIÓW 

HITLEROWSKICH WIĘZIEŃ  

I OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH 
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Od Wydawcy 
 

Hitlerowskie obozy koncentracyjne były miejscem niewyobrażalnych 

cierpień, przemocy i bólu. Wydawać  by się mogło, że to ostatnie miejsce,  

w którym więźniowie mogą myśleć o twórczości literackiej, a jednak  właśnie 

tam powstawały wiersze, piosenki i pieśni, zachowane w rękopisach, przecho-

wane w przemyślnych skrytkach, przeniesione w ludzkiej pamięci w świat 

poza drutami.  

Twórczość obozowa nie ma jednolitego charakteru.  Spotykamy w niej 

rozpacz,  rezygnację, lecz także afirmację życia, nadzieję i wiarę. Więźniowie 

często żyją przeszłością, na styku dwóch światów – sprzed obozu i w rzeczy-

wistości obozowej. Wspomnienia pomagają przetrwać, nadzieja – oczekiwać 

wyzwolenia i powrotu do najbliższych. 

 Utwory powstające w obozach głoszą bunt i  niezgodę,  stąd często ich 

kategoryczny przekaz, obfitujący  w wulgaryzmy i  makabryczne słownictwo. 

Opisują świat bezlitosny, są dokumentem codzienności obozowej, a ich słu-

chanie, interpretowanie, tworzenie jednoczyło  więźniów i niosło  poczucie 

wspólnoty  i siły.  

 Utwory te   mają także ogromny ładunek liryzmu. Dają  świadectwo tęsk-

noty za bliskimi, za normalnym życiem, za codziennością, z której brutalnie 

wyrwano ich autorów. Dzieci, matki, mężowie  są często adresatami tych wier-

szy, przewija się w nich wspomnienie świata sprzed wojny, świata łagodnego, 

dobrego, przyjaznego.  

 Tworzono również utwory nacechowane satyrą i humorem. Były  one 

przeciwwagą dla  okrutnej codzienności, próbowały z niej kpić,  by stawała się 

chociaż trochę lżejsza. 

Pieśni i piosenki a także wiersze podawane z ust do ust mobilizowały  do 

przetrwania, krzepiły, podnosiły na duchu, dawały poczucie solidarności 

wszystkim uwięzionym niezależnie od pochodzenia, wiary, przekonań.  

Obozowa twórczość literacka zastępowała bliskich: ich obecność – słowa 

– listy – pomagała oszukać głód, dodawała otuchy.  

W czasach pogardy dla człowieka usiłowała zachować to człowieczeń-

stwo, przenieść je ponad okrucieństwo otaczającego świata. 

Jak była ważna świadczy fakt, że nie zaginęła, że po wojnie byli więźnio-

wie potrafili odtworzyć obozowe wiersze, pieśni i piosenki, że zachowały się 

nawet nazwiska niektórych autorów i kompozytorów, choć większość z nich 

nie przeżyła obozowej gehenny. Wersje wierszy i piosenek często różnią się od 

siebie, lecz przecież jest to typowe dla utworów, które powierzono ludzkiej 

pamięci. 
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Przedstawiamy skromny wybór utworów powstałych w obozach koncen-

tracyjnych.  Część z nich została zapamiętana i spisana przez koszaliniankę, 

więźniarkę Ravensbrück, Felicję Wanke-Lutobarską.  
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Autor nieznany 

 

 

MODLITWA 
 

O Panie, któryś jest na niebie, 

wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 

Wołamy z wszystkich stron do Ciebie 

o polski dach, o polski dom. 

 

O Boże, skrusz ten miecz, co zsiekł nasz kraj, 

do wolnej Polski nam powrócić daj, 

by stał się twierdzą nowej siły 

nasz dom, nasz kraj. 

 

O Panie, usłysz skargi nasze, 

o usłysz nasz tułaczy śpiew. 

Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu 

męczeńska do Cię woła krew. 

 

O Boże, skrusz ten miecz, co zsiekł nasz kraj, 

do wolnej Polski nam powrócić daj, 

by stał się twierdzą nowej siły 

nasz dom, nasz kraj. 
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Autor nieznany 

 

 

TĘSKNOTA ZA MATKĄ 
 

Gdy dom mój i wolność 

przesłoniły druty, 

gdy w smutku i bólu 

otoczył mnie świat, 

to obraz Twój, Matko 

w marzeniach wyryty 

był mi obroną 

od fałszu i zdrad... 

 

Złość ludzka i podłość 

wokół mnie szalały 

samotna się czułam 

jak zbłąkany ptak, 

lecz promień nadziei 

jaśniał mi wspaniały, 

że modlitwa Matki znaczy wiele tak. 

 

W smutnym mym życiu 

myśli o Tobie 

są mą ucieczką od koszmarnych snów. 

Błogosławię, Matko, i cenię to sobie, 

że na Twe wspomnienie wrócę, wrócę znów. 

 

Cokolwiek by jeszcze losy zrządziły, 

co życie przyniesie – radość lub ból, 

w miłości Twej, matko, starczy mi siły, 

bo duszy to mojej ożywcza sól. 

 

Na dworze noc czarna i cisza kojąca. 

Łódź życia w szalony wir mnie gna, 

lecz moją przystanią, jak gwiazda błyszcząca 

o Matko, jest miłość Twa.  

 

O Matko, Matko, tak tęsknię do Ciebie. 

Upadam, Matko, nie mam już sił. 

Zasłoń mnie, proszę, modlitwy Twej tarczą, 

by krzyż co dźwigam lżejszym mi był. 
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O Matko czy słyszysz te skargi i żale?  

Jak Twoje dziecko w bólu się szamoce? 

O Matko – do walki nie mam już sił wcale. 

Wokół mnie czarne, szatańskie są moce. 

 

 

O Matko, Matko, tak tęsknię do Ciebie! 

Wzywam Cię całym ogromem miłości! 

Dlaczego ludzie szlachetni nie mogą 

siłą swej woli – zabić ludzkich złości? 

 

 

 O Matko! Matko! Tak tęsknię do Ciebie. 

Upadam, Matko! Nie mam już sił! 

Zasłoń mnie, proszę, modlitwy Twej tarczą, 

by krzyż, co dźwigam, lżejszym mi był. 

 

Auschwitz-Birkenau 1943 r. 
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Autor nieznany 

 

LIST Z OŚWIĘCIMIA DO MATKI 
 

Piszę do Ciebie, Mamo 
co miesiąc list oficjalny. 
Zawsze prawie to samo, 

tekst dobrze znany, banalny. 
 

Że żyję, jestem zdrowa 
i że  za paczki dziękuję. 

Co myślisz, czytając te słowa? 
Jak je rozumiesz? Co czujesz? 

 
Czy wiesz, jak wielka to blaga? 

Ty jeden wiesz, o Boże, 
jak prawda wygląda naga, 

opowiem Ci  kiedyś...może... 
 

Skończyły  się uniesienia. 
Romantyzm diabli wzięli. 

Mamo! Czy wiesz, jakie mam marzenie? 
Marzę o czystej pościeli. 

 
I tak by się nieraz chciało 
mieć ciepłą, czystą wodę.. 

Mamo! czy wiesz - moje ciało 
jest jednym wielkim wrzodem. 

 
To wszy i pchły mnie jedzą 

i tylko wyję z rozpaczy! 
A tam, na wolności  czy wiedzą, 
co słowo „Durchfall” znaczy? 

 
I można zielonym iść lasem, 

i śpiewać, jak przyjdzie ochota? 
Mamo! Ty nie wiesz, jak czasem 

dzika mnie ogarnia tęsknota! 
 

Miotam się jak szalona! 
W męce i bezsilności, 

w próżnię wyciągam ramiona, 
i tęsknię do wolności. 
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A na stajennej pryczy – 
obok człowiek umiera, 

oczy ma błędne i krzyczy! 
A śmierć chodzi i  wybiera.  

 
Krzyczy, że żyć chce jeszcze, 
że chce do dziecka, do domu. 
Gorączka ją pali i dreszcze, 

śmierć się zbliża po kryjomu. 
 

Czekacie, dzieci, na próżno 
w żalu ogromnym, w tęsknocie. 
To dobrze, że Wy nie  wiecie,  

jak  trup Jej  leżał w błocie. 
 

Pod blokiem z innymi trupami 
o... nie leżała tam sama 

całymi godzinami 
kochana Wasza Mama. 

 
A obok, niedaleko, 

umiera jeszcze jedna. 
Łza błądzi pod powieką 

i zmienia się już, biedna... 
 

Wczoraj jeszcze zdrowa, 
każdy się nią zachwycał, 

zniszczyła ją choroba lagrowa, 
tak zwana pęcherzyca. 

 
I ukochany się smuci 

i tęskni od wielu miesięcy. 
A ona już nigdy nie wróci 

jak tyle, tyle tysięcy. 
 

W długie bezsenne noce 
rozmawiam  z Tobą, Mamo. 
Blask lamp w górze migoce 
i śni mi się ciągle to samo: 

 
Że się pochylasz  nade mną, 

jak kiedyś nad kołyską 
Rękę masz taką przyjemną 

i czuję Cię bardzo blisko. 



Ocalone we wspomnieniach 

 

 

78 

 

I chcę Cię zatrzymać siłą 

Mamo moja kochana – 

lecz wiem – tak się marzyło, 

a za mną  noc  nieprzespana. 

 

Birkenau 1943 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersze i piosenki obozowe 

 

 

79 

Autor nieznany 

 

OŚWIĘCIM 1945 r. 
 

Takie miejsce jest na świecie, 
to nie bajka ani sen, 

w którym dzieje się, czy wiecie, 
wiele makabrycznych scen. 

 
Pięć kominów dymi górą 
jak zaklęty dziwny czar. 

Z głębi bucha krwi purpurą 
niepojęty, groźny żar. 

 
Dosyć już mamy „cugangów”, 

dosyć „culag”, dość „sk.”. 
Dosyć mamy „lagerrhue” 
i orkiestry, co nam gra. 

 
Żegnaj, straszny Oświęcimiu 

i potworny Birkenau. 
W twych barakach pustych w zimie 

wiatr żałośnie będzie łkał. 
 

Czasem ze zgrozą wspomnisz koje 
i jak każdy mógł Cię bić, 

jak staczałaś krwawe boje, 
by się raz na miesiąc myć. 

 
I jak marzłaś na apelu 

dławiąc w gardle gorzkie łzy. 
„lager kapo” i „gestapo” 

przeszły jak nieznośne sny! 
 

Dziś wyzwolenia nadszedł czas. 
Radosny nas ogarnął szał. 

Nie będziesz się już snuł jak cień 
po lagerstrasse „Birkenau”. 

 
Żegnaj, straszny Oświęcimiu 

i ty, potworny Birkenau. 
W twych barakach pustych  w zimie 

wiatr żałośnie będzie łkał. 
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APEL 
 

Nad Oświęcimiem słońce wschodzi 
różową smugą jasną. 

Stoimy w rzędzie, starzy i młodzi, 
nad nami gwiazdy gasną. 

 
Stoimy tak w porannym apelu 
co dzień w pogodę czy słotę 

i tylko widać na twarzach wielu 
rozpacz, ból i tęsknotę. 

 
Ach! Jeszcze taka szara godzina, 

w mym domu dziecko płacze. 
Może mnie moja  Mama wspomina? 

Czy ja ją jeszcze zobaczę? 
 

Mile pomarzyć, że teraz może 
najdroższy mój o mnie myśli, 
a jeśli, nie daj, o dobry Boże 
„oni” po Niego też przyszli? 

 
A wszystko dzieje się pięknie, dalej 

jak na filmowym seansie... 
tu niedaleko, u zbiegu dwóch alej 

zajeżdża ktoś na dyliżansie. 
 

I zeskakuje zwinnie, powoli 
w błękitnych mundurach „auwzjerki”. 
My zamieniamy się nagle w słup soli 

w nicość, w bezsens, w numerki. 
 

Po tym nas liczą z dumną pogardą 
one, te z wyższej rasy. 

Te są niemiecką awangardą! 
Liczą to bydło w pasy. 

 
I nagle, zadrgasz jak prądem rażona 

i błyśnie myśl jak rakieta! 
Bo przecież ona, to także matka lub żona – 

Kobieta – i ja kobieta. 
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Jest w każdym filmie ktoś sensacyjny. 

Achtung! Równać na przodzie! 

Moment ultrakulminacyjny!! 

Lagerkomendant jedzie. 

 

Czy to możliwe, że człowiek tak podły? 

Gwizdek, i chwila ciszy. 

Gorące do Boga wznosimy modły, 

Boże! Ty nas na pewno usłyszysz! 

 

 

Słońce już wyżej stoi na niebie 

różową, jasną smugą – 

Boże! My tak błagamy Ciebie – 

Czy prawda, że to już niedługo? 

 

Auschwitz-Birkenau  1943 r. 
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LINKS – LINKS 

LEWA – LEWA 
 

O wschodzie słońca ruch pod bramami 

Nadchodzą władze i „posty” z psami. 

Już się szykują  „na aussen” komanda, 

zza drutów patrzy milczący żandarm. 

 

Codzienna farsa się rozpoczyna: 

jak ładnie wije się dym z komina, 

jak fantastycznie formują się chmury... 

Już! „Dziesiątkowe!  Numerki do góry!” 

 

I marsz przez jedną i drugą bramę – 

stare i nowe i wciąż te same, 

wysokie, niskie, chude i grube – 

znasz trasę przez „Blockführerstube”? 

 

Przed każdą grupą idą „Auwzjerki”, 

ludzie „heftlingi”, ludzie numerki. 

 

Buty i trepy, trepy i buty 

jak uroczyście idą za druty 

do beznadziejnej, bez sensu pracy 

Czesi, Francuzi, Włosi, Polacy. 

 

Rowy zakopać, rowy odkopać! 

Uwaga! Z nami jest Europa! 

Więc naprzód patrz i wstrzymaj dech, 

i prosto chodź – i nie bądź „frech”. 

 

Jak idziesz źle, to nogę zmień 

i znowu przejdzie jeden dzień! 

I przejdzie może jeszcze rok. 

zaciśnij pięść i równaj krok. 

 

To nic, że deszcz, to nic, że głód, 

pokaż, że lekki jest twój chód, 

że już we krwi tę karność masz. 

Obrócisz się, dostaniesz w twarz. 
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I nie płacz, nie, ani się skarż. 

Maszeruj ten tragiczny marsz. 

 

Muzyka ci wybija takt. 

Uświadom sobie zwykły fakt, 

że ciągle słyszysz ten głuchy jęk. 

To bęben gra! Opanuj lęk. 

 

„Oberka” patrzy jak groźny sfinks. 

Uważaj: „links und links”! 

W Dachau, Auschwitz, Guzen, Mauthausen 

wszyscy za  druty! Wszyscy na „ausen”. 

 

Na wykończenie idzie się w pole 

z jednej niedoli, w drugą  niedolę. 

Przez łąki, pola i krematoria, 

oto jest wasza wielka „wiktoria”. 

 

Czy deszcz, czy błoto aż po kolana. 

oto jest wasza wielka wygrana. 

Waszym marzeniem przez całe lata 

wozić transporty z całego świata.  

 

O, wiemy dobrze, że wy chcecie 

świat cały zamknąć w wielkim „kacecie” 

i wmówić jak małemu dziecku, 

że śmiać się można, lecz po niemiecku. 

 

Lecz pamiętajcie: miliony ludzi 

co dzień się z jedną myślą budzi 

i maszerując w tej gromadzie – 

myślą o innej defiladzie. 

 

A w  duszy im radośnie śpiewa 

wizja przyszłości: lewa...lewa... 

 

Bo przyjdzie znowu nasz Trzeci Maj, 

wolności marsz, wolności raj. 

Za krzywdę swą miliony wdów 

pójdą w takt pieśni, tej bez słów... 
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Bo za nasz ból, udręczeń młyn 

przyjść musi czyn, i tylko czyn. 

 

Nadejdzie czas, że za ten marsz 

będziemy was – w szarżach, bez szarż 

bez serca rżnąć, bez serca prać. 

Muzyka też wam będzie grać. 

 

Będziecie wyć, że macie dość, 

a my – na złość, a my -  na złość. 

Za tyle mąk, za tyle krwi 

wy zapłacicie, tylko wy. 

 

Za tyle ran, za tyle rózg 

bagnety w brzuch a kule w mózg. 

Za tyle jęków, za tyle skarg 

sztylety w pierś, bagnety w kark. 

 

Za tyle cierpień, westchnień i łez 

niech każdy z was zdechnie jak pies. 

I żeby już odetchnął świat 

zetrzemy po was wszelki ślad. 

 

Wtedy dopiero się rozśpiewa 

 w rytmie wolności: lewa, lewa. 

 

Birkenau 1943 r. 
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Józef Gruszczyński, więzień Mauthausen-Gusen 

 

 

KLĄTWA 
 

Niech wieczne przekleństwo ścigać będzie 

naród niemiecki z Hunów poczęty. 

Niech piętno Kaina ściga was wszędzie, 

a zbrodnia woła „ty bądź przeklęty” 

 

Za naszą Ojczyznę zrabowaną, 

honor splamiony, dla nas tak święty, 

za naszą cześć haniebnie zdeptaną – 

niemiecki ludu – ty bądź przeklęty. 

 

I za cmentarze sprofanowane, 

za każdy grób waszą ręką tknięty, 

za miejsca święte, sponiewierane, 

niemiecki ludu  –  ty bądź przeklęty. 

 

I za rodziny wydziedziczone, 

i za bestialski wasz mord podjęty, 

za biedne dzieci osierocone, 

niemiecki ludu – ty bądź przeklęty. 

 

Za to męczeństwo wszystkich Polaków, 

za ogrom cierpień, ból niepojęty 

doznany z rodu bestii Krzyżaków, 

niemiecki ludu – ty bądź przeklęty. 

 

Za wszystkie wasze haniebne czyny 

niechaj głos pomsty w niebo podjęty 

po wszystkie wieki przeklnie wasze syny, 

niechaj was ściga klątwa – przeklęty. 



Wiersze i piosenki obozowe 

 

 

87 

 

Autor nieznany 

 

TĘSKNOTA 
 

 

Myślimy sobie często w zamyślenia dobie, 

żyjąc oboje z dala, w dwu tak licznych światach, 

Ty, pewnie tęsknisz za mną – ja? myślę o Tobie, 

może się kiedyś spotkamy po latach. 

 

Lecz mimo oddalenia, czasu rozłąki 

czuję stale, codziennie, Twoją myśl przy sobie 

i wiem, że te małe za oknem skowronki 

codziennie nam śpiewają, tu – mnie, a tam – Tobie. 

 

Lecz zapomnijmy o długim rozstaniu, 

nie liczmy czasu, co szybko ucieka. 

Żyjmy tylko myślą o przyszłym spotkaniu, 

które nas kiedyś... kiedyś znowu czeka. 

 



Ocalone we wspomnieniach 

 

 

88 

Autor nieznany 

 

BRZEZINKI 
 

Mały, prawdziwy lasek i autentyczne choinki. 

miejscowość się nazywa bardzo ładnie – Brzezinki 

 

Jest jednak nieco inaczej, niż było przed zawieruchą. 

jest nieco bardziej pusto i nieco bardziej głucho. 

 

Dawniej były tu pola pełne żółtych łubinów, 

dla większej malowniczości teraz kilka kominów. 

 

Dawniej były tu stajnie, chaty chłopskie i lasy. 

Teraz – sauna, baraki i Heftlingi, i pasy. 

 

Dawniej kwitły tu kwiaty, były gęsi i kury, 

teraz też kwitną kwiatki hitlerowskiej kultury. 

 

Dawniej ziemia pachniała i szumiało tu zboże, 

lecz ktoś zmienił to wszystko, ktoś był w dobrym humorze. 

 

Proszę się choć uśmiechnąć, i tu czasem słońce bywa. 

Czy w pani już naprawdę zupełnie nic się nie odzywa? 

 

Muzyka gra z daleka, ciepło, miło, ach, raj... 

Czemu pani ucieka?... „Es geht alles vorbei”. 

 

Proszę pana, ja widzę też tę noc  roziskrzoną, 

tylko co to za płomień? - to nic, to szmaty płoną. 

 

- Proszę pana, ja czuję tak, jak inne kobiety, 

tylko co to za pochód? - To nic. Żywe szkielety. 

 

- Proszę pana, ja także tęsknię, niech mi pan wierzy, 

ale tam pod barakiem – co to? - Nic, trup tam leży... 

 

- Proszę pana, wiem o tym, że jestem jeszcze młoda 

i dlatego mi smutniej, i tym bardziej mi szkoda. 

 

U szefa w Dienstzimerze przez radio gra muzyka, 

można słuchać melodii przyjemnego walczyka: 
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„Es geht alles vorüber, 

nach jeden Dezember 

folgt wieder ein Mai”. 

 

Można  by iść na spacer, lecz przeszkadzają druty, 

można więc między drutami kręcić się jak zwierz szczuty. 

 

- Proszę Pani – jak ciepło, jaka śliczna pogoda, 

jakie niebo gwieździste, ja młody i pani młoda, 

 

proszę się nie odsuwać – trzeba zrozumieć wszystko. 

Ja już przecież tak dawno nie byłem przy kimś blisko. 

 

Skąd pani jest właściwie, każdy tu jest ciekawy. 

Ja przyjechałem transportem dwa lata temu z Warszawy. 

 

Tam został dom z ogródkiem, w domu mam dziecko, żonę, 

ale to tak daleko i boję się, że stracone. 

 

Nie myślałem, że kiedyś takie rzeczy zobaczę. 

- Ależ nie, proszę pana, ja naprawdę nie płaczę. 

 

- A wciąż walczyk rozbrzmiewa, pachnie wiosna, jest maj, 

miłym głosem ktoś śpiewa „es geht alles vorbei”. 

 

 

Utwór przedrukowany z książki: Bliskie sercu Polaka... 

Pieśni i piosenki. Norbertinum, Lublin 2005, s.27-29 

 

 

. 
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Autor nieznany 

 

 

PONURE DNI 
 

Ponure dni jak strumień łez się toczą. 

Ponure dni zadumań pełne są. 

W ten świat daleki  

patrzą me oczy. 

 

Przysłonił mi je smutek szarą mgłą, 

Daleko gdzieś pozostał dom i bliscy. 

Mnie rzucił los w odmęty 

niezbadanych dróg. 

 

Czy mnie czekają, 

czy żyją wszyscy? 

Czy ich zachował 

w zdrowiu dobry Bóg? 

 

Gdy nie śpię w noc, 

ponuro wołam przestrzeń. 

Wśród nocnych mgieł 

bez echa kona duszy jęk. 

 

Tęsknota za wolnością 

brzmi z moich skarg. 

Tęsknotą brzmi piosenka 

płynąca z moich warg. 

 

 

 

Przedruk z tomu: 

Bliskie sercu Polaka... 

Pieśni i piosenki, Norbertinum, Lublin 2005, s. 44 
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Autor nieznany 

 

MY 
 

Dumne, zacięte siedzimy za kratą, 

nie zmoże serc naszych czas. 

Śmiać się będziemy pod świstem ich batów, 

nic nie zwycięży już nas.  

 

Bo nasza sprawa jest wielka i święta, 

jutrem zwycięstwa się śni. 

Choć wróg okrutny w kajdany nas pęta, 

wolność narodu – to my. 

 

My, co siedzimy w strasznych więzieniach, 

dumnie patrzymy przez łzy, 

biało-czerwone wzniesiemy sztandary 

utkane z męki i krwi. 
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Utwór zapamiętany przez Kazimierę Kramarz, 

autor nieznany 

 

 

PIOSENKA O OBOZIE W POTULICACH 
 

 

Piękny zamek w Potulicach 

przyjął polskie dzieci te, 

co błądziły wśród ciemności, 

by tam schronić głowy swe. 

 

A przed nimi drut kolczasty, 

co otacza wkoło nas, 

a przy bramie warta czuwa 

i pilnuje dobrze nas. 

 

Co dzień rano słowik śpiewa, 

smutną piosnką budzi nas, 

a na placu kapo czeka 

z groźną miną jak ten kat. 

 

Smutne oczy biednych dzieci 

z wielkim lękiem kryją twarz. 

Może kapo mnie ominie, 

wielki  Boże – obroń  nas. 

 

Stoisz smutny w innym rzędzie, 

bo na Ciebie wskazał kat 

i wywiozą Cię w nieznane 

gdzieś w daleki, groźny świat. 

 

Ach, mój Boże, wielki Boże 

spraw, by druty pękły raz, 

a my wolni i szczęśliwi 

mogli wrócić wszyscy wraz 

 

do domu. 
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Utwór zapamiętany w Potulicach przez Agnieszkę Wesołowską, 

autor nieznany 

 

 

LAGROWE MURY 
 

Po cóż nam wolność, swoboda, 

po co powietrze z natury, 

po cóż kochanka nam młoda, 

przed nami lagrowe mury. 

 

Lagrowe mury z kamienia. 

Ile młodzieży tam jęczy! 

Czekają z Gdyni 
1
 zwolnienia, 

bo głód i tęsknota ich dręczy. 

 

Komendant naszego lagru 

to taka niedobra dusza, 

za darmo pracować każe 

i to mu serca  nie wzrusza. 

 

Cele sześć metrów długości, 

czarny piec w kącie przy murze. 

Nie masz powietrza z wolności, 

dwa małe okienka w górze. 

 

Uszyjmy sztandar z purpury 

i wznieśmy go wzwyż, do góry. 

Jak będą pioruny biły, 

niech biją w lagrowe mury. 

 

                                                 
1
 Więźniowie obozu podlegali centrali gestapo w Gdyni 
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Utwór zapamiętany w Potulicach przez Agnieszkę Wesołowską,  

autor nieznany 

 

 

NIEWOLNIK 
  

O szóstej rano słoma  się rusza, 

a z niej wychodzi niewolnik – dziad. 

Szklaneczkę kawy czarnej wypije, 

bo wczoraj całą kromkę chleba zjadł. 

 

Za cudze winy z Niemca przyczyny 

kraj nasz obficie zbroczony krwią. 

Wsie popalone, miasta zburzone, 

nasze rodziny wciąż głodne są. 

 

Ojciec na syna, żona na męża 

z wielką tęsknotą czekają wciąż. 

A kto powróci, ten rozweseli – 

czy syn, czy córka, czy też kochany mąż. 

 

Wojna zadanie to rozwiązała, 

w swoich ramionach moc ofiar ma. 

Jedni się skryli pod świętą ziemią, 

drugich niewola w swych szponach trzyma. 
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R. Wiśniewski, więzień Oświęcimia, nr obozowy 9580 

 

OBÓZ OŚWIĘCIMSKI 

 
Skrawek świata otoczony drutami, 

gdzie ludzie są tylko numerami, 

gdzie brat zgnębiony gnębi swego brata, 

a śmierć koścista wyciąga swą dłoń. 

 

Oświęcim, przeklęty Oświęcim, 

oblany krwią i łzami, 

przez Boga zapomniany świat. 

Oświęcim – cierniowa droga 

milionów ofiar – wspólny grób, 

królestwo zła, gdzie nie ma Boga 

- To Oświęcim! 

 

Płomieniem bucha ogień krematorium, 

odorem ciał palonych pachnie w krąg, 

cierniowa droga więźnia, kres znoju, 

wędrówki kres i koniec ludzkich mąk. 

I grobu mieć nie będziesz, przyjacielu, 

popiołu garść rozwieje polny wiatr; 

nieważne to – wszak jesteś jednym z wielu, 

z tych wielu, co zapomniał o nich świat. 

 

 

 

Utwór przedrukowany z książki: Bliskie sercu Polaka... 

Pieśni i piosenki. Norbertinum, Lublin 2005, s.19 
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Autor nieznany 

 

POCHÓD DO KREMATORIUM 

 
Słoneczko świeci 
i ptaszek śpiewa – 
bawią się dzieci 
i szumią drzewa. 

 
Życie jest barwne, 
śliczne, bogate – 

nikt by się nie chciał 
rozstać z tym światem. 

 
Drogą daleką 
łąką nad rzeką 

w skwarze i trudzie 
idą ludzie. 

 
Ludzie ci są w dalekiej podróży, 

a podróż ta niepokoi i  nuży, 
dźwigają z sobą cały dobytek, 
ciężar istnienia, lata przeżyte. 

 
A przy nich paczki, worki, toboły 

i dzieci, które nie chodzą do szkoły 
a chociaż okolica spokojna, 

wiedzą, że wojna, że straszna wojna... 
 

Żyjemy przecież w dwudziestym wieku, 
czy człowiek może zwątpić o człowieku? 

Czy można ludzi żywcem do grobu – 
tak ohydnego używać sposobu? 

I wy w podobne bajki wierzycie? 
 

Spójrzcie wokoło! 
Czy nie widzicie? 

Strumyczek szemrze 
i rosną kwiaty, 

palą się „lumpy” 
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palą stare szmaty, 
a zapach wam się tylko roi. 

Czy się naprawdę 
który z  was boi? 

 

Nie ma obawy – pomyśleli. 

Umierać można w mrocznej celi, 

w ponurym lochu 

lub w piwnicy, 

w szarym podwórzu, 

na szubienicy. 

Człowiek ten jednak chyba miał rację, 

inne ze śmiercią są asocjacje. 

 

Mroczność i pustka, głucha martwota, 

jęki, szczęk kluczy, zamknięte wrota, 

przestępstwo, kara i przesłuchanie... 

Jest zbrodnia, wyrok i wykonanie. 

 

Ale umierać w kwiatach, w zieleni, 

wśród zbóż szumiących wolnej przestrzeni, 

gdzie słońce grzeje milej, goręcej 

dlatego, żeś się nie urodził Niemcem? 

 

Komu na naszej śmierci zależy? 

Na śmierci dzieci?... Nikt w to nie uwierzy! 

Chodźcie! I po cóż będziemy stali? 

I poszli dalej... 

 

Obok tych łanów 

i chłopskiej zagrody, 

zielonej ruty, 

błękitnej wody, 

idą jasną łąką 

i biegiem strumyka. 

 

 

Mucha brzęczy, gdzieś słychać polnego konika, 

ziemia tętni rytmem życia rozedrgana, 
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niebem rozświetlona, a w słońcu skąpana. 

za nimi bracia, mężowie...Każdy to widzi. 

 

Chłopcy maszerują, 

kompania śpiewa, 

tylko na ramionach 

niosą drzewa. 

 

Czy może tkwi co złego w drzewie? 

Czy może tkwi co złego w śpiewie? 

 

Nikt nie wie... 

nikt nie wie... 

 

Za nimi, patrzcie, co się zbliża? 

Karetka Czerwonego Krzyża. 

Czerwony Krzyż nam ulgę niesie. 

Pewnie ktoś zemdlał obok w lesie, 

pewnie ktoś słaby lub niezdrowy. 

Ten krzyż – znak międzynarodowy. 

Ten krzyż – to pomoc: lekarz, nosze. 

I czemu się boicie? Proszę! 

 

Wtem głos złowrogi: 

– Kpią tu z was, 

w karetce tej przewożą gaz... 

Powtórzy raz 

i jeszcze raz, 

poniosło echo w ciemny las – 

głos zgasł. 

 

A oni idą szeroka miedzą 

i nic nie wiedzą.  

 

Słoneczko świeci 

i ptaszek śpiewa, 

bawią się dzieci 

i szumią drzewa. 
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Idą, bo cóżby zdziałali, gdyby nie szli? 

Idą polną miedzą, 

nic o tym nie wiedząc, 

jak weszli. 

 

A tam już praca wre diabelska, 

po „dezynfekcji”  palą się cielska. 

 

Ciężka robota. 

Żar i spiekota. 

grzebać, sortować, 

mądrze „sztaplować”, 

dwa ciała grube, a jedno dziecka –  

oto robota 

iście niemiecka. 

I trzeba tylko 

pilnie uważać, 

jak tłuszcz się topi, 

mięso wysmaża. 

W ruch łopaty, 

trzeszczą gnaty, 

ciała skwierczą,  

kości sterczą: 

dziecinne kości, 

niewinne kości! 

 

Tu, na seansie okropności, 

tutaj się  wściekło, 

strzeliło w górę, 

w krwawą purpurę 

śmierć przyoblekło: 

piekło!!! 
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Autorka nieznana 

 

XXX 
 

 

Wyniosła postawa,  choć szary ich strój, 

na nogach niezgrabne chodaki. 

To bracia i siostry, to mąż może twój, 

pasiaki, pasiaki, pasiaki... 

 

Od świata kolczasty oddziela nas drut, 

strażnice i warty i bramy, 

lecz wkrótce wolności dopełni się cud, 

tej chwili z otuchą czekamy. 

 

Wszak wielkiej nauki nastąpił już czas. 

że dola nas wszystkich jednaka, 

niech żądne niechęci nie dzielą tu nas: 

my wszystkie więźniarki w pasiakach. 
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Autor nieznany 

 

OŚWIĘCIM 

 

We krwi zanurzonym piórem 

jak bagnetem wyrwanym z piersi wroga, 

piszę ten wiersz  mój, gniewem zapiekły i mściwy – 

tę pieśń 

za zmarłych i żywych... 

I drży ręka 

– i skończyć  nie mogę... 

 

Patrz – gdzie śląskie, żywiczne bory 

szumią echem piastowych stuleci, 

ponad Soły brzegiem zielonym 

krąg żałobnych baraków zaświecił 

 

Błyszczą nocą ślepia reflektorów, 

 dymią rankiem w urnach popioły, 

giną jęki w przepaściach borów, 

krew purpurą barwi fale Soły... 

 

I salwa huczy szatańska... 

Spójrz – 

Do taczek więziennych wprzęgnięta 

obok twardej dłoni robotnika 

krwią zbroczona dłoń inteligenta. 

 

Tętnią młoty w kamiennych sztolniach, 

hula terror germański, plugawy- 

za drutami mrą ludzie niewolni 

z Gdyni, Łodzi, Lwowa, Warszawy. 

 

Wolni ludzie dzielnego narodu 

za drutami giną Oświęcimia, 

prawnukowie rycerzy, co padli 

u bram Wiednia, w okopach Chocimia... 
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„Ratuj Niemcy, królu chrześcijański”. 

Grają echa... Krzyk biegnie spod ziemi. 

Dziki żołdak po nocach morduje 

profesorów polskich akademij. 

 

Brutalny, obłędny spazm bólu 

za gardło porywa i dusi- 

własne słowa tak ranią jak kule... 

Jakże pióra do walki nie zmusić. 

 

O! Niemiecki narodzie zbrodniarzy, 

w pysk twój podły niech plunie historia, 

gdy za odsieczy wiedeńskiej szarże 

dziś nad Sołą dymią krematoria! 

 

Zadrżyj! – Chociaż żelazną stopą 

miażdżysz kraje, stepy przemierzasz, 

wiatr  wolności wstrząsa Europą, 

w głuche noce do twych drzwi uderza. 

 

Już pszenicy czarny kwiat gnije, 

już niewiele nocy, już niewiele, 

a popioły w urnach ożyją – 

z szarych prochów powstaną – Mściciele. 

 

W tysiącu miast z popiołów iskry 

rozpalą płomień w sercach żywych... 

od Pirenejów aż do Wisły 

przebiegnie zemsty świst straszliwy... 

 

Pierś rozrywa gniew bezmierny – 

widzę w krąg w oplotach marzeń 

tyle rąk z bronią, tle oczu wiernych 

i tyle znajomych twarzy. 

 

Oto noce pożarami płoną: 

już teutońskie miasta i osady 

rozkwitają pożarów łuną, 

drżą w śmiertelnych konwulsjach zagłady... 
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Już wyniosłe Hamburgi, Kolonie 

bomb huragan w popioły zamienia... 

Bratnich skrzydeł szum na nieboskłonie 

święty ogień niesie wyzwolenia. 

 

Runie Berlin. I Niemcy runą, 

i lać poczną łzy chytre, sobacze... 

Nad gruzami ich miast, nad ich trumną 

żaden wolny człek nie zapłacze. 

 

Lecz trwać będziesz przez czasy – w wiek złoty 

jak wśród wolnych żyć muszą wyklęci , 

wieczny pomnik niemieckiej sromoty, 

krwawy symbol ofiary – Oświęcim. 

 

We krwi zanurzonym piórem, 

jak stalowym ostrzem bagnetu, 

kończę ten wiersz mój, 

gniewem zapiekły i mściwy, 

tę pieśń – 

za umarłych i żywych... 

i w mrok rzucam z przekleństwem ponurym 

jak pochodnię Odwetu. 
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Autor nieznany 

 

WIGILIA W AUSCHWITZU 

 
W pierwszą Wigilię noc taka wspaniała 

nam, męczennikom, jawnie urągała. 

Choć biały obrus ze śniegu rozesłała, 

dla nas wieczerzy nie przygotowała. 

Gdy ukazała się wieczorem gwiazda , 

tylko myślami w domu  była każda. 

 

O Boże! Skróć naszą mękę ... i wyratuj nas. 
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Autor nieznany 

 

MARSZ GUSENOWCÓW 

 
Dla nas słońce nie zachodzi, 

pokochała wiosna nas, 

my jak orkan szałem młodzi 

i jak szumny, zwarty las. 

 

Jak grom jasnych chmur powodzi 

ostrzy swój płomienny blask, 

jak ta tęcza, która rodzi 

wśród piorunów ranny brzask 

 

tak my w Gusen odmienieni 

w ciągu tych ostatnich lat, 

ranną zorzą ozłoceni 

pójdziem do ojczystych chat. 
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Henryka Kołodziejczyk–Młynarska,  

więźniarka Ravensbrück, nr obozowy 41 971 

 

 

SIOSTRZE STRACONEJ W RAVENSBRÜCK 
 

Ja Siostrze mojej nie napiszę wiersza, 

słów, które – by jękły, do śpiewu nie zmuszę, 

płaczącym drzewem rozłożę nad nią ciszę, 

odejdę, zapomnę – bo przecież  żyć muszę. 

 

Wiersza Siostrze mojej nie napiszę nigdy 

- bo jakże można dotykać słowami 

tej zbrodni strasznej, tej okrutnej krzywdy? 

A przecież nikt wiersza  nie napisał łzami. 

 

Ja Siostrze mojej wiersza nie napiszę, 

nie będzie go miała, tak jak nie ma grobu. 

Drzewem płaczącym rozłożę nad nią ciszę 

i już bez słów żadnych zostawię ją Bogu. 

 

Ravensbrück
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Janina Hescheles, więźniarka „Obozu janowskiego” we Lwowie 

 

 

BEŁŻEC 
 

Jaki okropny obraz: 

pełen ludzi wagon, 

w kącie kilka trupów, 

wszyscy stoją nago. 

Jęk zagłusza kół turkot – 

skazaniec tylko rozumie, 

co koło do niego mówi: 

Na Bełżec! na Bełżec! na Bełżec! 

Na śmierć! na  śmierć, na śmierć! 

Do Bełżca, do Bełżca, do Bełżca, 

po śmierć, po śmierć, po śmierć. 

Jeśli chcesz żyć 

to skacz! to leć! to pędź!, 

lecz zważ, 

bo banszuc czyha na cię też. 

Drugiemu skazańcowi szepce, 

nie ujrzysz już matki swej więcej. 

Próżno płaczesz, próżno łkasz, 

ojca nie zobaczysz, 

bo koło na Bełżec cię gna – 

na Bełżec, na Bełżec, na Bełżec! 

po śmierć, po śmierć, po śmierć, 

do Bełżca, do Bełżca, do Bełżca 

na śmierć, na śmierć, na śmierć. 

Pociąg zwalnia, przestaje tak biec, 

 z tysiąca piersi jęk się wyrywa, 

pociąg do celu dobija, 

świszczy lokomotywa: 

Już Bełżec! już Bełżec! już Bełżec! 

 

Obóz Janowski 1943 r. 



Wiersze i piosenki obozowe 

 

 

109 

Zofia Karpińska, więźniarka Majdanka, ur. 1932 r. 

 

 

NA SWOJSKĄ NUTĘ 
 

Stoi nocka, sen ucieka, 

pachną bzy. 

Gdzieś za siódmą, siódmą rzeką 

żyjesz Ty. 

Czas przemija, nad łąkami 

nocka trwa. 

za drutami, za kratami 

żyję ja. 

A ode mnie aż do Ciebie 

długi szlak. 

Nie przeleci, nie przefrunie  

żaden ptak. 

A ode mnie aż do  Ciebie 

blisko tak, 

że jak młotem tętnią skronie 

i tchu brak. 

Ponad lasem, hen, daleko 

płyną mgły, 

choć za siódmą, siódmą rzeką 

żyjesz Ty. 

Dam Ci smutne serce moje, 

ciężkie sny. 

Dam Ci wszystkie niepokoje, 

ból i łzy. 

 

 

Majdanek, 1943 r. 
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Leonard Krasnodębski – słowa 

Aleksander Kulisiewicz - muzyka 

 

 

CHORAŁ Z PIEKŁA DNA 
 

Słyszcie nasz chorał... 

słyszcie nasz chorał... 

słyszcie nasz chorał... 

z piekła dna!... 

Niech naszym katom 

w uszach gra chorał!... 

chorał!... 

z piekła dna. 

Niech naszym katom, 

niech naszym katom gra... 

Niech naszym katom, 

niech naszym katom, 

słyszycie nasz chorał, 

słyszcie nasz chorał 

z piekła dna!... 

Attention! Attention!... 

Tu ludzie giną, 

tu ludzie są!... 

tu ludzie są!... 

 

Sachsenhausen 
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 Aleksander Szymkiewicz, więzień Dachau 

 

 

DEPRESJA 
 

Z rozbitych dzbanów rozleje się wino, 

wyżłopie je ziemia ustami czarnymi; 

w rozdartych żaglach nadzieje poginą, 

nie będzie powitań na lądzie z bliskimi. 

 

Precz mi z baśniami!  Was odtrącam także, 

coście mi młodość złudną, piękną struli. 

Przyjdźcie, poeci, pomóżcie mi w lagrze 

wszy iskać w brudnych łachmanach koszuli. 

 

 

Dachau 
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  Konstanty Ćwierk – więzień Dachau, numer obozowy 45 374 – słowa 

Gracjan Guziński –  muzyka 

 

 

GOLGOTA 
 

Golgoto moja, granitowa skało! 

Pierś twoją co dzień rwie tysiące rąk. 

Wschodzące słońce cię ogrzało. 

owionął zapach z ukwieconych łąk 

 

Dokoła góry jak u Wisły źródła 

i tak jak w Polsce ziemię orze pług. 

Ku górom wznosi się ma dłoń wychudła. 

Kiedyż do swoich wrócić będę mógł? 

 

Znad szarego, obcego Dunaju 

ku wschodowi piosenka popłynie. 

Jak mi tęskno za tobą, mój kraju, 

mój Poznaniu, Warszawo, Lublinie!... 

Ojczyzno moja!... 

 

Gdy za górą gaśnie zachód krwawy 

i baśń tęczową opowiada wiatr, 

widzę Mazowsze, śnią mi się Kujawy 

i zza mgieł wynurza się szczyt śnieżnych Tatr. 

 

Gdym ja z tej ziemi najdroższej wyzuty, 

bo drogę zamknął mi kamienny próg, 

mój śpiew się wzbija nad kolczaste druty, 

aby pozdrowić Wisłę, Wartę, Bug. 

 

Znad szarego, obcego Dunaju 

ku wschodowi ma piosenka popłynie. 

Jak mi tęskno za tobą mój kraju, 

mój Poznaniu, Warszawo, Lublinie!... 

Ojczyzno ma!... 
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Konstanty Ćwierk 

 

GŁÓD 
 

Czy, towarzyszu mój, pamiętasz jeszcze, 

jak głód wygląda w powolnych konaniach? 

Masz głowę w wiecznie rozpalonych kleszczach, 

postać pod wiatru powiewem się słania. 

 

Umiemy żebrać i dla łyżki strawy 

znosić obelgi, przekleństwa, kopnięcia, 

a potem z miską wracamy z wyprawy 

i szybko żremy: wiem, jestem zwierzęciem! 

 

Mieliśmy wspólnie zjeść tę miskę jedną. 

Przy każdej łyżce drżą łapczywie ręce. 

Wzniosłe nakazy w świadomości bledną. 

Umrzyj, to dla mnie jadła będzie więcej! 

 

Wieczorem na pryczy przymykam powieki 

i wywołuję smak domowych potraw... 

Żona i dzieci... świat obcy, daleki... 

Tylko to żarcie... rozkoszny sen łotra. 

 

Jeżeli jeszcze głód blady pamiętasz, 

to gdy dzień przyjdzie nowym życiem płodnym, 

to niech powstanie w nas myśl nieugięta, 

aby nie było nigdy ludzi głodnych. 
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Autor nieznany 

 

KAMIENIOŁOM 
 

Codziennie skalne ściany 

rwiemy setkami rąk 

i zieją czarne rany 

naszych piekielnych mąk. 

 

Bryło, kamienna bryło, 

tobie śmiertelna cześć! 

jakąż nadludzką siłą  

dźwigać ciebie i nieść? 

 

Kamienne krople wykuwa na czołach 

ten dzień dantejski pośród skał widowni, 

gdzie wznosząc bryłę każda ręka woła, 

jak gest tragiczny – niemy – wymowny. 
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Zofia Grochowska-Abramowicz, więźniarka Oświęcimia 

 

 

HARFY BIRKENAU 
 

Ze stosu trupów patrzą twarze martwe, 

bez ust, bez nosa, źrenicą szklaną – 

w gwiazdy patrzą... 

Szczury, szczury tańczą 

w rudych korowodach. 

 

A na słupach świetlistych 

rozpięte druty lśnią. 

To harfy Brzezinek, 

harfy Birkenau. 

 

Lepkie błoto cuchnące, krew na onucach, 

wciąż złorzeczenia i domy ludzi, ludzi – szkieletów... 

Obłąkane oczy – 

tłumy i tłumy... 

 

A na słupach świetlistych  

rozpięte druty lśnią. 

To harfy Brzezinek, 

harfy  Bierkenau. 

 

Wody, wody!...Wody! Daj wody, język puchnie, 

zgrzane wargi pękają – kona złotowłosa. 

Na zgniłym barłogu niech zdycha, niech zdycha! 

 

A na słupach świetlistych 

rozpięte druty lśnią. 

To harfy Brzezinek, 

harfy Birkenau. 

 

W tłumie rozesłanym na ziemi 

pierś leżącą podkuty trafił but, 

na łbie się potknął ludzkim. 

Wstaje krzyk, krzyk tysięcy, 

leci wycie w przestrzeń. 
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A na słupach świetlistych 

rozpięte druty lśnią. 

To harfy Brzezinek, 

harfy Birkenau. 

 

Pędzą koła po szynach, 

ku zwycięstwu zbrodni spieszą, 

wiozą, wiozą ludzi do gazu, 

ludzi do pieca, ludzi na polany benzyną stos. 

Dymy się ścielą gęste, cuchnące dymy... 

tu ludzie palą ludzi. 

 

A na słupach świetlistych 

rozpięte druty lśnią. 

To harfy Brzezinek, 

harfy Birkenau. 

 

Birkenau 1944 r. 
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N. Hikmet, T. Niemira - słowa 

Aleksander Kulisiewicz, 1918-1982, więzień Sachsenhausen – muzyka 

 

 

SPALONA MATKA 
 

To ja – spalona matka – 

do waszych serc pukam stęsknionych. 

Widzieć mnie nie możecie; 

nie można widzieć spalonych. 

Gaz wypalił mi oczy, 

włosy zajęły się pierwsze. 

Stałam się małym prochem. 

Proch uleciał w powietrze. 

 

To ja – spalona matka – 

do waszych serc wołam z oddali: 

Niech dzieci nikt nie zabija! 

Niech matek nikt nie pali! 

Spalona błaga matka. 

 

 

Sachsenhausen  1944 r. 
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Aron Liebeskind – słowa 

Aleksander Kulisiewicz – przekład 

Aleksander  Wertyński – muzyka 

 

 

KOŁYSANKA DLA SYNKA W KREMATORIUM 
 

Krematorium czarne, głuche... 

bramy piekieł, trupów stos. 

Śliskie, sztywne ciała wlokę, 

osiwiałem w jedną noc. 

Oto synek leży, synek mój, 

małe piąstki w usta wgryzł. 

Jakże ciebie w ogień rzucę tu!... 

Złote włoski śliczne twe... 

 

Lulaj, lulaj, synku mój... 

Lulaj, lulaj, synku mój... 

lulaj, lulaj, synku mój... 

sy-y-y-nku mój... 

 

Podłe słońce, czemu milczysz? 

Wszak widziałem wszystko tu. 

Główkę jego roztrzaskali 

o kamienny, zimny mur. 

Patrzą w niebo ciemne oczka twe 

i zastygłe krzyczą łzy. 

Synku! Wszędzie, wszędzie twoja krew! 

A przeżyłeś lata – trzy. 

 

Lulaj, lulaj, synku mój... 

Lulaj, lulaj, synku mój... 

Lulaj, lulaj, synku mój... 

sy-y-y-nku mój... 

 

Treblinka  1942 r. 
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Utwór odtworzony z pamięci przez Romana Konarzewskiego 

 

 

Konstanty Ćwierk - słowa 

 Gracjan Guziński - muzyka 

 

MARSZ GUSENOWSKI 
 

 

Już przebrzmiał łom, 

i świat swą zmienia twarz. 

Ojcowski dom 

na powrót czeka nas. 

 

Pójdziemy w jasny dzień, 

z zasobem nowych sił, 

więc żegnaj nam, 

świecie kamiennych brył. 

 

 

Mauthausen - Linz 

 

 



 



FOTOKRONIKA
z ¿ycia Zwi¹zku



 



Sztandar Zwi¹zku, poœwiêcony 
8 czerwca.1947 r., obecnie 
w Kaplicy Garnizonowej 
pw. œw Marcina w Koszalinie

Mê¿owie Zaufania w drodze do Freiburga, czerwiec 1991 r., trzecia z prawej Marta 

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 129



Wizyta pani El¿biety Erb u wojewody koszaliñskiego, od lewej R. Staszewski, E. Osoœ, 
wojewoda  J. Mokrzycki, E. Erb, M. Jab³oñska, t³umacz

E. Osoœ i Cz. Szenauer pod Œcian¹ Œmierci w Oœwiêcimiu 10 paŸdziernika 1998 r.
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Delegacja polska podczas pobytu w Balrechten-Dottingen w 1999r. 
na zaproszenie Maximilian-Kolbe-Werk

Wypoczynek w Ballrechten-Dottingen, kwiecieñ 1999 r.

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 131



Ni e otwiera siê

Kardyna³ S. Dziwisz z wizyt¹ w Koszalinie w 15. rocznicê pielgrzymki papie¿a Jana Paw³a 
II do Koszalina. W tle poczet sztandarowy Zwi¹zku: St. Czap³ygin, L. Kowalczyk, 
A. Rybarczyk

Koszaliñska grupa podczas wypoczynku w Pederborn, sierpieñ 2001 r.
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Nowy sztandar Zwi¹zku

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 133



Poœwiêcenie nowego sztandaru przez ks. pp³k. Stanis³awa B³¹dka,

proboszcza parafii pw. œw. Marcina, 14 lipca 2005r  

Nowy sztandar wœród pocztów sztandarowych zaproszonych zwi¹zków kombatanckich
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Nowy sztandar wœród pocztów sztandarowych zaproszonych zwi¹zków kombatanckich

Biskup Ignacy Je¿ podczas uroczystoœci 60-lecia Zwi¹zku

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 135



Cz³onkowie Zwi¹zku przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza 9 czerwca.2006 r.

Prezydent Koszalina Miros³aw Mikietyñski wrêcza prezesowi E. Ososiowi odznakê 
i dyplom „Zas³u¿ony dla Koszalina”, któr¹ odznaczono sztandar Zwi¹zku w 60-lecie jego 
istnienia.
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Tablica pami¹tkowa 
w koszaliñskiej katedrze

Poczet sztandarowy Zwi¹zku: 
A. Rybarczyk, B.Kryñ, L. Kowalczyk 
podczas uroczystoœci ods³oniêcia tablicy 
pami¹tkowej w koszaliñskiej katedrze  
2 paŸdziernika 2007 r.

Uroczystoœæ 60-lecia Zwi¹zku, przemawia prezydent Koszalina Miros³aw Mikietyñski

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 137



Cz³onkowie Zwi¹zku na wypoczynku w Lingen 
zorganizowanym przez Maximilian-Kolbe-Werk, lipiec 2004 r.

Cz³onkowie Zwi¹zku podczas uroczystego ods³oniêcia tablicy w Katedrze, 2 paŸdziernika 
2007 r. Od lewej T. Stachowiak, St. Jaworski, E. Osoœ, L. Cywiñski, M. Wanke-Lutobarska
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Cz³onkowie Zwi¹zku na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach  w 2006 roku, 
od lewej E. Osoœ, T. Stachowiak, St. Czap³ygin z ¿on¹, T. Cybulski.

Cz. Szenauer, A. Jackulak, F. Wanke-Lutobarska podczas sk³adania kwiatów 
pod pomnikiem Sybiraków 

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 139



Grupa koszaliñska w Hofen

Poczet sztandarowy Zwi¹zku
 podczas Œwiêta Niepodleg³oœci 
11 listopada 2007r., od lewej 
A. Rybarczyk, St. Czap³ygin, 
L. Kowalczyk
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Obchody rocznicowe Zbrodni Katyñskiej, kwiecieñ 2007 r.

Delegacja Zwi¹zku podczas obchodów 67. rocznicy zbrodni katyñskiej, 16 kwietnia 2007 r.

Fotokronika z ¿ycia Zwi¹zku 141



Kamieñ Pamiêci przekazany przez mieszkañców Koszalina  do Oœwiêcimia, czerwiec 2009 r.
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 St. Cz³onkowie Zwi¹zku podczas zebrania sprawozdawczego - kwiecieñ 2010 r. 
Od lewej - B. Kryñ, Cz. Szenauer, St. Czap³ygin, E. Osoœ, K. Kobierski,  Z. Stefanowski
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