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REQUIEM 

 

Śmierć was zabrała w dalekich obozach 

Na wiekuisty w zaświatach spoczynek 

A Polska – Sancta Mater Dolorosa –  

Płacze za wami w boleści matczynej. 

 

Nad waszą trumną, nad urną popiołów, 

Co dla nas, żywych, relikwią są świętą, 

Rozbrzmiewa korne Requiem aniołów 

W hołdzie przed waszą męską niepojętością. 

 

Za dni gehenny, za bezmiar cierpienia, 

Odpuść im, Chryste, wszelką przewinę  

I obdarz łaską wiecznego zbawienia: 

Requiem aeternam dona eis, Domine! 

 

Niech ciężar Krzyża, pod którym padali, 

Wstrząśnie Twym sercem, Jezu z Galilei! 

Patrz – cały naród gromnice im pali: 

Et lux perpetua luceat eis. 

 
      (Włodzimierz Wnuk: Byłem z wami) 
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,,Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych 

mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób 

nieznanego żołnierza. Klękam przy wszystkich po kolei tablicach 

Brzezinki, na których napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia” 

…/ Jan Paweł II / 
 

Słowa błogosławionego Ojca Świętego – Jan 

Pawła II wypowiedziane w Oświęcimiu powtarza 

codziennie, choć nieco inaczej Jerzy Klistała. Ma on 

świadomość, że odchodzą Ci, którzy byli świadkami 

największego dramatu nie tylko Polaków, ale też innych 

narodowości uznanych przez faszystowskich i 

komunistycznych ideologów za ,, podludzi”. Wie też, iż 

młode pokolenie z całą świadomością oddala się od naszej 

przeszłości. Zajęte swoimi, teraźniejszymi sprawami 

zapomina nazwiska, wydarzenia, nazwy i daty, które 

tworzyły nas jako naród i świadczyły o naszej tożsamości. 

Dziś żyjemy w wolnej Ojczyźnie, ale na starszym 

pokoleniu ciąży odpowiedzialność kształtowania 

świadomości obywatelskiej i historycznej. Dorobek 

naukowy Jerzego Klistały jest przykładem jego 

praktycznej realizacji. 

Potrzeba podzielenia się swoją wiedzą, przelania 

bolesnych, osobistych wspomnień, ale przede wszystkim 

próba ocalenia pamięci ofiar - konkretnych ludzi - 

skłoniła Autora do sporządzenia kolejnego opracowania o 

męczeństwie patriotów w okresie okupacji hitlerowskiej. 

To jego osobiste poszukiwanie prawdy, a może 

rodzaj autoterapii - koniecznej, aby zakończyć w sobie ten 

koszmarny czas i móc na nowo uwierzyć w człowieka. 
 

dr Maria Kopsztejn 

 

 

 

 



 
Tytułem wprowadzenia … 
 

Książka „Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i 

konzentrationslagrów w latach 1939-1945” dokumentuje przeżycia więzienne 

i obozowe Polaków, którzy w okresie drugiej wojny światowej wykazali 

wyjątkową determinację walki z okupantem hitlerowskim, często opłacając to 

ofiarą utraconego życia. Opracowanie stanowi zbiór ludzkich dramatów. 

Przedstawia życie jednostek uwikłanych w horror drugiej wojny światowej, 

której węzły stanowią splot ich tragicznych losów. 

Autor powyższego opracowania, który poprzednio napisał już dwanaście 

książek, korzysta z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu. Jego prace mają wartość dokumentacyjną oraz są oparte o źródła i 

materiały naukowe. 

Forma dokumentacyjna przeżyć obozowych więźniów jest w nich 

utrwalona w postaci relacji opisowej lub biogramów i stanowi pomoc dla 

badaczy historii okupacji hitlerowskiej z powiatów: rybnickiego, 

oświęcimskiego, bielsko-bialskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, z Zaolzia, ale i 

badaczy zainteresowanych hitlerowskimi obozami - z innych regionów kraju. 

Książka obecnie wydana jest cennym materiałem dydaktycznym do 

nauczania historii młodego pokolenia i powinna trafić do szkolnych bibliotek, 

zaś wartość dotychczasowego dorobku historycznego Jerzego Klistały została 

oceniona w pismach skierowanych do Niego, których fragmenty warto 

przytoczyć: 

[...] Z wielką uwagą i pokorą zapoznałem się z Pana dotychczasowymi 

dokonaniami, ukazującymi nieznane karty najtrudniejszej i najbardziej bolesnej 

historii martyrologii, dokonywanej w czasie drugiej wojny światowej. 

Jestem pod wrażeniem Pańskiej wręcz benedyktyńskiej pracy, perfekcyjnych 

opracowań i konsekwencji w prowadzeniu poszukiwań prawdy o ofiarach 

hitlerowskich obozów. Jestem przekonany, że uda się Panu w dalszym ciągu 

realizować swoje marzenia, które stanowią swoisty hołd bezsensownie 

wymordowanym ludziom. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że spotka Pan na swojej drodze wielu 

ludzi dobrej woli, dla których odkrywanie mrocznych i zapomnianych kart 

historii, będzie elementem ugruntowania tożsamości tak ważnej dla każdego 

narodu czy mniejszości. 

Jako poseł wywodzący się z ziemi, która stanowiła element gier 

wojennych, zdaję sobie sprawę ile nierozstrzygniętych spraw dzieliło ludzi po 

obu stronach Olzy. Życząc Panu wytrwałości w realizacji kolejnej pracy, proszę 

o bieżące informowanie mnie o postępach w wydaniu dzieła o martyrologium 

mieszkańców Zaolzia bądź trudnościach, które być może uda nam się wspólnie 

rozwiązywać. 

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek 

 



[…] Jestem pod ogromnym wrażeniem dzieła, jakie Pan wykonuje. Jako 

historyk świetnie zdaje sobie sprawę z tego ile trudu kryje się za każdą stronicą 

tych książek. Podziwiam Pana wytrwałość, determinację i umiejętności 

historyczne, dzięki którym te opracowania w bardzo cenny sposób dokumentują 

najbardziej dramatyczne karty naszej narodowej historii z okresu II wojny 

światowej.  

Profesor Tomasz Nałęcz 

Doradca Prezydenta RP ds. historii  
 

Ponownie podkreślam, że książka obecnie opublikowana spełnia ważną 

rolę dla naszej narodowej pamięci, bowiem z różnych przyczyn wiedza w niej 

zawarta nie zawsze interesuje historyków, a przecież należy badać i ujawniać 

prawdę o dramacie i poświęceniu tamtego pokolenia Polaków, którzy w 

większości już odeszli lub którym skromność nie pozwala, aby sami 

eksponowali własne poświęcenie i bohaterstwo. Dlatego też praca Jerzego 

Klistały zasługuje na upowszechnienie - szczególnie wśród młodego pokolenia, 

które nie może być pozbawione prawdy o przeszłości, bo inaczej kłamstwo 

może stać się prawdą. 

Książka ta jest efektem wnikliwych poszukiwań i mozolnej pracy 

Autora, a ukazane w niej postacie fascynują, ponieważ nieraz dokonują rzeczy 

heroicznych. Jest to więc dokument o walce, przyjaźni oraz poświeceniu dla 

Ojczyzny i chociaż nie ma w nim taniego patosu, ujawnione fragmenty ludzkich 

przeżyć wzruszają.  

 

dr Adam Cyra 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

OD AUTORA 
 

Od pierwszej mojej publikacji dotyczącej męczeństwa w hitlerowskich 

polenlagrach, więzieniach i obozach koncentracyjnych minęło 13 lat, a 

rozpoczęło się to od dosyć skromnego artykułu opublikowanego w miesięczniku 

kulturalno-społecznym „ŚLĄSK”: „Mój ojciec KL Auschwitz nr obozowy 

111912”.  

Wspomniany artykuł poświęcony był moim najbliższym a więc 

zamordowanemu w KL Auschwitz ojcu, wujkowi Stanisławowi Sobikowi, 

więzionej tam cioci (siostrze mojej mamy), a także wielu innym znajomym 

osobom z Rybnika. I chociaż od okresu zniewolenia hitlerowskiego minęło tak 

wiele lat, czasy te wspominane są przez wiele rodzin z wyjątkowym smutkiem.  

Członkowie tych rodzin przeciwstawiali się okupantowi w 

patriotycznym porywie nie licząc się z zagrożeniem i konsekwencjami jakie 

poniosą. Zaangażowani w organizacjach konspiracyjnych kładąc dwa palce na 

święty krzyż, z pełną świadomością wypowiadali słowa roty przysięgi: „W 

obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony 

Polskiej, kładąc rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia – przysięgam, 

że będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z 

niewoli walczyć będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. 

Wszelkim rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 

niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać mogło.” 

Za działalność w organizacjach konspiracyjnych, aresztowane a 

następnie więzione osoby, umierały już w pierwszych dniach po zatrzymaniu, 

lub wkrótce po pobycie w ciężkich warunkach obozowego bytu. Byli jednak i 

tacy, którzy dotrwali do końca funkcjonowania obozów i podobozów. Niestety 

niektórzy z nich umierali już jako wyzwoleni - z wycieńczeni obozowymi 

uwarunkowaniami. Inni, wróciwszy do swoich rodzin, domów, długo jeszcze 

przystosowywali się do życia na wolności. Za bardzo przyzwyczajeni byli do 

cierpień, które musieli znosić jeszcze do przysłowiowego „wczoraj”. Czy tak 

łatwo można było uporać się z własnymi psychicznymi okaleczeniami?  

Masowym środkiem represji stosowanym przez Niemców wobec 

Polaków, były aresztowania i wywożenie do obozów zagłady, wysiedlanie 

całych rodzin polskich w głąb Niemiec oraz konfiskowanie ich majątków. W ten 

sposób przygotowywano miejsca dla ludności niemieckiej, ewakuowanej z 

krajów nadbałtyckich. Wystarczyło podejrzenie o przynależność do ruchu oporu, 

podejrzenie o udzielenie pomocy ukrywającym się uciekinierom z robót 

przymusowych lub wskazanie przez denuncjatora, by człowiek znalazł się w 

więzieniu względnie obozie.  

Nie można wobec powyższego nie wspomnieć dekretu Hitlera z 

8.10.1939 r. o strukturze i administracji okupowanych ziem polskich, na 

podstawie którego sporządzono „listę dyskryminacyjną”, obejmującą m.in. 

następujące zagadnienia: zakaz używania polskiego języka, zniemczenie 



wszystkich nazwisk, zakaz zawierania małżeństw między Niemcami a Polakami, 

zakaz posiadania przedsiębiorstw, własności gruntowej - rolnej, ustalenie dla 

Polaków znacznie mniejszych wynagrodzeń za pracę najemną, likwidację 

polskiego szkolnictwa i polskojęzycznych nabożeństw kościelnych, zakaz 

tworzenia polskich związków i stowarzyszeń, zamknięcie polskich teatrów, 

kawiarń, restauracji, wydawania czasopism, zakaz uczęszczania do niemieckich 

teatrów i kin, zakaz posiadania radioodbiorników. 

Rozpoczęto unicestwianie Polaków od ,,rozprawienia się” z polską 

inteligencją, z przedwojennymi działaczami społecznymi i politycznymi oraz 

nauczycielami. To oni w pierwszej kolejności zostali wywiezieni do obozów 

zagłady. Dr Juliusz Niekrasz w książce Z dziejów AK na Śląsku przypomina (a 

potwierdzają to więźniowie zatrudnieni jako pisarze w obozowym Politische 

Abteilung), że: „…przy nazwiskach nauczycieli znajdowała się zwykle 

adnotacja: „R.n.e.”, co było skrótem słów: „Rückkehr nicht erwünscht”, tj. 

„powrót niewskazany”. Dlatego, tylko nielicznym wywiezionym do obozów 

koncentracyjnych udało się wrócić, a gdy zlikwidowano ów rdzeń patriotycznej 

inteligencji, nie oszczędzono także robotników i chłopów.  

Celem akcji wysiedleńczej było nie tylko zniszczenie Polaków, ale 

również przygotowanie warunków do akcji zasiedlania tych terenów i 

gospodarstw przez rodziny niemieckie. Adolf Hitler głosił potrzebę zdobycia 

,,przestrzeni życiowej” dla wielkiego narodu niemieckiego, czyli - w praktyce - 

opanowania ziem wschodnich, zamieszkałych głównie przez Słowian i Żydów, 

uznawanych przez hitlerowców za rasy niższe.  

Jednoznaczne dla zwolenników Hitlera były wskazówki ich wodza o 

eksterminacji Polaków – wygłoszone dnia 22 sierpnia 1939 r.:  

[...] Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia mężczyzn, kobiety i 

dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy 

potrzebną nam przestrzeń życiową... Polska będzie wyludniona i zasiedlona 

Niemcami. 

Jeszcze zatem przed wybuchem wojny przygotowano w Berlinie – na 

podstawie działającej w Polsce piątej kolumny, SONDERFAHNUNGSBUCH 

POLEN - wykaz osób z terenu Polski do eksterminacjię1. 

Jak na widocznych poniżej fotokopiach, w alfabetycznym układzie, na 

190 stronach wpisane były nazwiska byłych wybitnych działaczy 

niepodległościowych, społecznych, kulturalno-oświatowych, urzędników, 

powstańców śląskich, harcerzy, aktywistów społeczno – politycznych 

przedwojennych organizacji tak opcji prawicowych jak i lewicowych - nazwiska 

osób, które w pierwszej kolejności miały być „zlikwidowane” – unicestwione. 

Po akcji rozprawienia się z osobami które miały być „zlikwidowane” 

poprzez rozstrzeliwanie, torturowane w więzieniach, osadzanych w obozach 

koncentracyjnych, wysiedlano rodziny polskie, które posiadały gospodarstwa 

                                                 
1 Wg. Encyklopedii PWN - Eksterminacja (łacińskie exterminatio – zniszczyć), polityka zagłady, 

wyniszczenia określonych grup ludności z powodu ich odmienności rasowej, religijnej lub narodowościowej.  

 



rolne, zakłady rzemieślnicze, dobre mieszkania lub domy nadające się na 

prowadzenie pensjonatów. Oczywiście cały dobytek rodzin czy osób 

wysiedlonych był konfiskowany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotokopie 

SONDERFAHNUNGSBUCH POLEN 
 
 

Powstały „Polenlagry” – obozy przesiedleńcze i pracy przymusowej. 

Były one miejscem izolowania tych osób czy rodzin, którym zagrabiono mienie 

- przede wszystkim rolnicze i rzemieślnicze, a przeznaczone dla przesiedleńców 

niemieckich. Więzionych w polenlagrach wykorzystywano do pracy 

niewolniczej, natomiast inną perspektywą dla nich była wywózka na roboty 

przymusowe do Niemiec, czy też do obozów koncentracyjnych.  

Mylne jest przeświadczenie, że pobyt w niemieckich obozach dla 

Polaków (polenlagrach) miał charakter łagodniejszej formy zniewolenia, że był 

mniej dotkliwy w porównaniu z pobytem w więzieniu czy obozie 

koncentracyjnym. Posłużę się zatem opisem warunków bytu w obozie zwanym 

Polenlager w Pogrzebieniu k/Raciborza (a tak niestety było we wszystkich 

polenlagrach), wg. ks. dr Jan Krawca - w książce „DZIEJE SALEZJANÓW NA 

ZIEMI RACIBORSKIEJ”:  
 

[...] Polacy wywiezieni z ziemi żywieckiej, byli pierwszymi mieszkańcami 

- więźniami obozu w Pogrzebieniu nazwanego w 1942 roku Polenlager nr 82. 

Zgromadzonych wysiedleńców z Żywca i okolicy zebranych na placu w fabryce 

papieru w Żywcu, posiadającej własną bocznicę kolejową, załadowano do 

wagonów i pociągiem przewieziono przez Rybnik do stacji kolejowej w Brzeziu 

nad Odrą, skąd pieszo 4 kilometry ze swoimi tobołkami pod eskortą 

gestapowców zaprowadzono do Pogrzebienia, gdzie umieszczono ich w dawnym 

Zakładzie Salezjańskim, otoczonym podwójnym wysokim płotem z drutu 

kolczastego. Mieszkańców - więźniów podobnie jak w innych obozach 

koncentracyjnych we dnie i w nocy pilnowali esesmani. Położenie więźniów 

składających się z dzieci, młodzieży i starszych było fatalne. Zgromadzonych w 

czerwcu 1942 roku przeszło 350 więźniów traktowano jak więźniów w innych 

obozach koncentracyjnych. Zamknięci w obozie więźniowie nie tylko nie mogli się 

kontaktować z ludźmi mieszkającymi poza obozem, ale i wewnątrz obozu dzieci i 

  



starsi nie mogli się poruszać poza wyznaczonym piętrem, na którym mieszkali. 

W zatłoczonych salach na zbitych z desek trzypiętrowych pryczach 

wymoszczonych słomą, bez pościeli, nakryci tylko kocem spali stłoczeni 

więźniowie, którym bardzo dokuczały gnieżdżące się w słomie pluskwy i inne 

robactwo; bezskutecznie bronili się przed nim mieszkańcy obozu, którym 

brakowało nie tylko odpowiednich urządzeń sanitarnych, ale nawet wody do 

umycia. Liczba uwięzionych Polaków i Polek w Polenlager 82 zmieniała się, gdyż z 

obozu wywożono niektórych więźniów do Niemiec lub innych obozów, a na ich 

miejsce przywożono innych Polaków. 

We wrześniu 1942 roku w Polenlager 82 przebywało 280 osób, tj. 64 

mężczyzn, 99 kobiet, 50 dzieci poniżej 14 lat oraz 10 niemowląt. 

Polenlager 82 z dniem 11 sierpnia 1943 roku przemieniono na obóz 

dziecięcy, tzw. Kinderlager, w którym przebywało 220 dzieci w wieku od dwóch 

tygodni do 16 lat, w tym 12 niemowląt, które do obozu przywieziono bez matek. 

Przywiezione dzieci to ofiary terroru hitlerowskiego, których rodziców i starsze 

rodzeństwo po ukończeniu 16 roku życia aresztowano i z powodu różnych 

przyczyn politycznych wymordowano lub skierowano do obozów 

koncentracyjnych w Oświęcimiu, Gross-Rosen, Ravensbrück i innych, a dzieci 

poniżej 16 roku życia wywożono do obozów przejściowych, gdzie po zbadaniu i 

zaliczeniu niektórych dzieci do rasy niemieckiej wywożono grupami do innych 

obozów lub zakładów. Życie więźniów przebywających w Polenlager 82 w 

Pogrzebieniu było tragiczne. Porcje żywnościowe podobnie jak w innych 

obozach były głodowe, nie tylko dla starszych ale i dzieci - zaledwie około 600 

kalorii dziennie, z których jeszcze administracja uwięzionych okradała. Głód, 

ciężka praca, brak opieki lekarskiej i różne choroby zakaźne spowodowały, że w 

obozie z głodu i wycieńczenia zmarły 42 osoby, które pod nadzorem esesmanów 

pogrzebano na miejscowym cmentarzu parafialnym w Pogrzebieniu. Zgonów 

małych dzieci, które po urodzeniu podczas tzw. „kąpieli” niemieckie pielęgniarki 

topiły w miednicy i grzebały w ogrodzie, nie notowano w statystyce zmarłych. 

W obozie panowała wielka i surowa dyscyplina, gdyż więźniów nie tylko 

głodzono, ale za najmniejsze przewinienia maltretowano, bito i katowano oraz 

umieszczano w karcerze znajdującym się w wilgotnych piwnicach. Wszyscy 

więźniowie pod nadzorem esesmanów ciężko pracowali, jedni przy budowie 

kanału na Odrze, inni w raciborskich fabrykach lub na roli. Nawet dzieci po 

ukończeniu 12 roku życia musiały pracować na roli, w ogrodzie, w kuchni oraz 

sprzątały zakład i opiekowały się młodszymi dziećmi. Dzieci nawet po 

ukończeniu 8 roku życia chętnie szły do pracy w ogrodzie lub polu, gdyż miały 

okazję mimo surowego zakazu w czasie pracy zjeść coś z jarzyn lub owoców 

rosnących w ogrodzie. Jedna z byłych więźniarek, która po latach odwiedziła 

obecny zakład sióstr salezjanek w Pogrzebieniu, z rozrzewnieniem wspominała, 

że gdy przebywała w obozie była bardzo szczęśliwa i zadowolona, kiedy pracując 

w ogrodzie nie tylko sama najadła się marchwi, ale w rękawach bluzki, mimo 

ścisłej kontroli przy wejściu do zakładu jej nie kontrolował strażnik i dzięki temu 

szczęśliwie przenosiła zdobytą marchewkę, którą jej 8-letni brat częściowo 



zaspakajał dręczący go głód. Niektórzy mieszkańcy Pogrzebienia, mimo 

surowego zakazu kontaktowania się z uwięzionymi, z narażeniem własnego życia, 

wiedząc, gdzie dzieci będą pracować lub gdzie będą przechodzić, pozostawiali 

kromki chleba, a nawet butelki z mlekiem, co dla wygłodzonych dzieci było 

wielkim szczęściem i radością, że od czasu do czasu mogły częściowo zaspokoić 

swój głód znalezionym pokarmem. 

Ucieczki starszych, a nawet dzieci z obozu były rzadkie, gdyż esesmani, 

chociaż z powodu czyjejś ucieczki nie rozstrzeliwali niewinnych więźniów, to 

jednak w inny sposób ich karano. Pewnego razu gdy jedna z dziewczynek 

pracująca przy żniwach uciekła, pozostałe jej koleżanki po powrocie z pracy do 

obozu za karę, że nie potrafiły upilnować swojej koleżanki, stały długie godziny na 

placu apelowym przed obozem.[...] 
 

Wracając do wątku stosowanego przez hitlerowskiego terroru wobec 

Polaków, ci, którzy nie byli aresztowani, a których po wysiedleniu pozostawiono 

na wolności musieli szukać na własną rękę schronienia, nowego miejsca 

zatrudnienia, natomiast porzucenie pracy wykonywanej na robotach 

przymusowych w Rzeszy i powrót do rodziny na Śląsk, powodowało 

umieszczenie całej rodziny w obozie bez względu na wiek małoletnich 

członków tej rodziny. 

Hitlerowcy używali całego szeregu środków prowadzących do 

biologicznego wyniszczenia narodu polskiego, ale obozy koncentracyjne były 

podstawowym i najważniejszym z nich. Pogarda dla więźnia i okrucieństwo, 

znęcanie się fizyczne, praca niewolnicza, głód, choroby, bardzo ciężkie warunki 

egzystencji, powodujące dehumanizację człowieka – powodowały szybką 

śmierć więźnia. 

W obozach koncentracyjnych zamordowano setki ludzi, a ginęli, gdyż 

byli wrogami hitleryzmu i walce tej poświęcili największy skarb - własne życie.  

Niektórzy z nich wykończeni głodem i po przejściu tortur obozowych 

stracili zdrowie więc i po wyzwoleniu z obozu czy więzienia musieli być 

leczeni, gdyż nie mieli sił na trudy podróży do domu. Wiadomym jest, że nawet 

kilkunastoletnie dzieci umieszczano w obozach – one także zagrażały 

bezpieczeństwu Rzeszy!  
 

Każdy z więźniów marzył o dożyciu dnia, kiedy się skończy piekło 

obozowej egzystencji, o powrocie do swoich domów, do bliskich, do 

normalnego życia. Gdy natomiast otwarły się bramy, gdy przyszło to, o czym 

marzyli – wolność, nie potrafili się z tą prawdą uporać! Pojawiły się pytania: czy 

pozbędą się snów i widoków, które w obozie były jawą – o ogrodzeniu w 

którym płynął prąd elektryczny, o komorach gazowych, o krematoriach w 

których palenie zwłok było codzienną rzeczywistością? Czy wyzbędą się 

odczucia pokory wobec władzy absolutnej, jaką prezentowały w obozie potwory 

z SS? Czy będą umieli oddychać normalnym powietrzem, gdy tam w obozie 

oddychało się dymem i swądem z palonych ciał? 



Wprowadzeniem zasadniczym do niniejszej książki niechaj będą słowa 

byłej więźniarki - Haliny Birenbaum, które towarzyszyły mi od pierwszych 

opracowań o przeżyciach tak wielu osób w KL Auschwitz oraz innych 

hitlerowskich obozach zagłady oraz więzieniach: Pozostali tam nasi najdrożsi – 

ci, co poświęcili się za innych, co zginęli natychmiast, i tacy, którzy konali w 

powolnej agonii, wśród najgorszych męczarni i odczłowieczenia. Jak można o 

tym milczeć?2 

Były więzień Jerzy Ptakowski, w wydanej książce „Oświęcim bez 

cenzury i bez legend” w taki to sposób wprowadza nas do wspomnień o pobycie 

w jednym z kilku obozów w jakich przeżywał swoją golgotę: 

[...] Oświęcim to otchłań. Ciągnie w głąb wspomnieniami wszystkich, 

którzy nad tą przepaścią zawiśli. Trudno było przenieść na papier przeżycia 

obozowe, gdy rany krwawiły. Jeszcze trudniej dziś, gdy rodzą się pytania, czy 

przeżycia te były rzeczywistością czy tylko koszmarnym snem. Nie dziwię się, że 

są ludzie, którzy w istnienie obozów nie chcą wierzyć. Próbują w ten sposób 

uspokoić sumienie, które nie pozwala się uśpić. 

Bądźmy, proszę, cierpliwi i wyrozumiali wobec okaleczonych, 

półżywych, wyziewami krematoriów zatrutych, gdy wspominają przeszłość. Jest 

nas już tak niewielu! Cztery miliony naszych kolegów zmarłych, zagazowanych i 

zamęczonych w oświęcimskiej katordze już ust nie otworzy. Jęk ich zatrzymał się 

w widłach Soły i Wisły. [...] 

Dr Franciszek Piper, historyk i emerytowany Kierownik Działu 

Badawczego z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, który żegnał 

zmarłego a wieloletniego dyrektora Muzeum w Oświęcimiu – Kazimierza 

Smolenia w imieniu pracowników tego Miejsca Pamięci, powiedział jakże 

znamienne słowa, że odszedł kolejny człowiek z rocznika Jana Pawła II - „Dla 

tego pokolenia patriotyzm nie był politycznym frazesem, lecz integralną częścią 

osobowości. […] Ojczyzna nie była sumą należnych świadczeń, lecz […] 

wielkim, zbiorowym obowiązkiem. Pokolenie to, wolnej międzywojennej Polski 

zdało trudny egzamin z patriotyzmu i zapłaciło za to wysoką cenę: życia i 

śmierci”.  

Opracowuję więc od kilku lat słowniki biograficzne, niemal otaczają 

mnie zewsząd życiorysy tych – którzy byli skazani na golgotę w hitlerowskich 

obozach zagłady. Mnie los oszczędził tego typu tragicznych przeżyć, wczuwam 

się jednak w ich ekstremalne przeżycia, doświadczane lęki, strach, upokorzenia, 

męczeństwo. W mojej wyobraźni materializują się ICH zachowania, obrazy 

ludzi, którzy mieli określone plany, marzenia, perspektywy na dalsze życie, a 

które rasa nadpanów to wszystko w tak brutalny sposób unicestwiła. Traktuję 

ICH jak najbliższych, gdyż męczennicy obozów koncentracyjnych, więzień 

hitlerowskich, polenlagrów, obozów jenieckich, poprzez cierpienie na jakie 

zostali skazani, zasługują na najwyższą serdeczność, szacunek i pamięć. Z 

pełnym więc pietyzmem wypełniam wskazówkę wypisaną na pomniku w 

                                                 
2 Halina Birenbaum, Przekazać światu, „Pro Memoria” 1998, nr 9, s. 101. 



Żabnicy – pomniku upamiętniającym zamordowanych tam w egzekucji 

publicznej mieszkańców Żywiecczyzny: „PRZECHODNIU SKŁOŃ GŁOWĘ 

PRZED MAJESTATEM ICH BOHATERSKIEJ ŚMIERCI.”  
 

* 
 

Korzystając z różnego rodzaju materiałów pomocniczych, 

potwierdzających wiarygodność opracowywanych przeze mnie biogramów 

byłych więźniów, którzy stracili życie w obozie, korzystałem z życzliwości 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które udostępniło mi do wglądu 

ocalałą Księgę zgonów. Wspominam o tym z tej prostej przyczyny, że przy 

dokładniejszej analizie Księgi, można się zorientować o bezwzględnych 

poczynaniach „rasy nadludzi”, zafałszowujących prowadzoną dokumentację o 

mordowaniu więźniów. We fragmentach tejże Księgi, odnotowanych jest 68865 

nazwisk więźniów uśmierconych w samym tylko KL Auschwitz. Rejestr 

rozpoczyna się od daty 29.07.1941 r. zaś kończy na 31.12.1943 r. oznacza to, że 

brak jest wpisów zgonów do lipca 1941 r., a także od początku 1944 r. aż do 

końca funkcjonowania tego „kombinatu śmierci”. 

Nawiązując więc do tego makabrycznego rejestru, zaledwie w 

kilkunastu przypadkach na 68865 nazwisk, udało mi się odczytać informacje o 

więźniach rozstrzelanych. Zdecydowaną przewagę stanowią natomiast 

zafałszowane przez lekarza obozowego przyczyny zgonów, podane według 

powtarzających się, schematycznych orzeczeń. Bardzo często można wyczytać, 

że w tym samym dniu kilkunastu lub kilkudziesięciu więźniów zmarło na tę 

samą chorobę, o czym świadczą poniższe dane:  

19.01.1942 r. umarło 21 więźniów, których przyczynę zgonu według 

stwierdzenia lekarza określono jako „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca), 

na tę samą chorobę umarli więźniowie: 

19.02.1942 r.   17 więźniów;  

19.03.1942 r.   12 więźniów;  

27.05.1942 r.            137 więźniów;  

4.07.1942 r.   31 więźniów;  

1.12.1942 r.   10 więźniów;  

4.12.1942 r.   29 więźniów;  

14.04.1943 r.   56 więźniów;  

2.06.1943 r.            212 więźniów;  

29.06.1943 r.   25 więźniów;  

22.10.1943 r.   89 więźniów;  

29.11.1943 r.   47 więźniów;  

6.12.1943 r.   14 więźniów.  

Na „Darmkatarrh” tj. nieżyt/katar jelit, zmarło w dniu 30.04.1943 r. 13 

więźniów.  

Podobnie jest z innymi orzeczeniami przyczyn zgonu. Można więc 

kategorycznie stwierdzić, że przyczynę zgonu dobierano z ustalonego odgórnie 

wykazu chorób, na które masowo umierali więźniowie.  



Oto fragment tego wykazu – przyczyn zgonu: 

„Akuter Magendarmkatarrh” - ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy.  

„Herz und Kreislaufschwäche” - osłabienie/niewydolność serca i układu 

krążenia.  

„Sepsis bei Phlegmone” - ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie.  

„Fleckfieber” - tyfus plamisty.  

„Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” - nieżyt oskrzeli przy osłabieniu 

fizycznym. 

„Phlegmone bei Darmkatarrh” - flegmona przy katarze/nieżycie jelit.  

„Durchfall” - biegunka.  

„Herzmuskeldegeneration” - zawał mięśnia sercowego.  

„Plötzlicher Herztod” - nagły zawał serca. 

„Magendarmkatarrh” - katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy.  

„Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” - niewydolność mięśnia sercowego 

przy tyfusie plamistym.  

„Herzschwäche bei Dermkatarrh” - niewydolność serca przy nieżycie jelit.  

„Herzwassersucht” - puchlina wodna serca.  

„Lungentuberkulose” - gruźlica płuc.  

„Kachexie bei Darmkatarrh” - wycieńczenie przy nieżycie/katarze jelit.  

„Bronchopneumonie” - zapalenie płuc i oskrzeli.  
 

Dla częściowego chociażby uwydatnienia ilości zgonów w samym tylko 

KL Auschwitz-Birkenau, przedstawiam dane pochodzące z Kalendarza 

wydarzeń w KL Auschwitz - Danuty Czech. Zacznę jednak od uświadomienia 

czytelnikowi celu umieszczania więźniów w obozach, co z wyjątkową 

szczerością wypowiada 14.06.1940 r. ówczesny kierownik obozu Lagerführer 

Fritzsch przy powitaniu przybyłego do KL Auschwitz-Birkenau pierwszego 

transportu więźniów z Tarnowa:  

„Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu 

koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się 

to komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeżeli są w transporcie Żydzi 

to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy 

miesiące”. 

Zgodnie z tymi deklaracjami, „kombinat śmierci” rozpoczął swoją 

systematyczną działalność, która osiągnęła niespotykany dotąd poziom zarówno 

pod względem liczby eksterminacji jak i okrucieństwa, które temu procederowi 

towarzyszyło. 
 

28.10.1940 r. - po stwierdzeniu braku jednego więźnia, zarządzono karny apel. 

Więźniowie w drelichowych ubraniach stali na baczność od południa do 21:00. 

Padał deszcz ze śniegiem. Po apelu zebrano z placu ponad 120 więźniów 

zmarłych, omdlałych i chorych. (D. Cech, s. 33). 

22.11.1940 r. - odbyła się w KL Auschwitz pierwsza egzekucja przez 

rozstrzelanie. 40 Polaków, którym zarzucano akty gwałtu i napady na 

funkcjonariuszy policji w Katowicach, osobiście wyznaczył (wybrał) 



Reichsführer SS Himmler – z czterech list jakie przekazało mu 

Statspolizeileitstelle w Katowicach. Egzekucji dokonano o godz. 12 i trwała 20 

minut. Rozstrzeliwania dokonywali dwaj esesmani. (D. Czech, s. 36). 

Grudzień 1940 r. - początkiem grudnia podczas apelu południowego 

stwierdzono brak jednego więźnia. Apel trwał od 12:00 do 13:00. Więźniów 

skierowano do pracy bez obiadu, skutkiem czego, do apelu wieczornego z 2000 

więźniów pracujących w magazynach, zginęło ok. 10%, a zatem ok. 200 

więźniów. (D. Czech, s. 40). 

26.02.1941 r. - zastrzelono jednego więźnia podczas ucieczki. (D. Czech, s. 51). 

14.03.1941 r. - rozstrzelano w dole żwirowni (Kiesgrube), obok tzw. 

Theatergebäude, 72 polskich więźniów politycznych. (D. Czech, s. 53). 

23.04.1941 r. - komendant KL Auschwitz Höss razem z kierownikiem obozu 

Fritzschem i kilku innych esesmanów, w odwet za ucieczkę więźnia, dokonali 

wyboru 10 zakładników, skazując ich na śmierć głodową (byli to więźniowie 

polityczni). (D. Czech, s. 59). 

24.04.1941 r. - zginął w bunkrze bloku 11 więzień osadzony tam w dniu 

19.04.1941 r. (D. Czech, s. 60). 

17.06.1941 r. - w godzinach rannych, został zastrzelony więzień w czasie 

ucieczki. Komendant Höss w odwet za ucieczkę więźnia, wybrał 10 

zakładników, skazując ich na śmierć głodową. (D. Czech, s. 66). 

24.06.1941 r. - komendant Höss w odwet za ucieczkę więźnia, wybrał 10 

zakładników, skazując ich na śmierć głodową w bunkrze bloku 11. (D.Czech, 67). 

27.06.1941 r. - w bunkrze bloku 11 osadzony został więzień, który zginął tego 

samego dnia. (D. Czerch, s. 69). 

1.07.1941 r. - esesman zastrzelił więźnia podczas próby ucieczki. (D. Czech, s. 69).  

3.07.1941 r. - rozstrzelano 80 polskich więźniów politycznych dostarczonych do 

KL Auschwitz z Krakowa. Egzekucja odbyła się w żwirowni koło tzw. 

Theatergebäude. (D. Czerch, s. 69). 

Lipiec 1941 r. - przywieziono kilkuset radzieckich jeńców wojennych i 

umieszczono w bloku 11. Zatrudniano ich w Kiesgrube za kuchnią obozową. W 

ciągu kilku dni wymordowano ich podczas pracy – esesmani zabijali ich 

strzałami z broni małokalibrowej, a kapowie łopatami i kilofami. (D. Czech, s. 73). 

29.07.1941 r. - kierownik Fritzsch w odwet za ucieczkę więźnia wyznaczył 10 

zakladników – skazując ich na śmierć głodową. Wśród osadzonych w bunkrze w 

bloku 11 był O. Maksymilian Kolbe. (D. Czech, s. 76). 

Sierpień 1941 r. - podjęto pierwsze próby zabijania więźniów zastrzykami 

dożylnymi stężonego perhydrolu, benzyny, eteru, ewipanu i fenolu. Wówczas to 

stwierdzono, że najszybciej można zabijać więźniów dosercowymi zastrzykami 

fenolu - w ten sposób zginęło ok. 575 więźniów wybieranych przeważnie ze 

szpitala obozowego. (D. Czech, s. 77). 

1.08.1941 r. - zastrzelono więźnia podczas próby ucieczki. (D. Czech, s. 79). 

14.08.1941 r. - po śmierci współtowarzyszy i przeżyciu ponad 2 tygodni w 

bunkrze bloku 11, Ojciec Maksymilian Rajmund Kolbe został uśmiercony 

zastrzykiem fenolu. (D. Czech, s. 79). 



3.09.1941 r. - po udanej próbie (dokonanej kilka dni wcześniej przez Fritzscha) 

zabicia cyklonem B małej grupy jeńców radzieckich, władze obozowe 

postanowiły powtórzyć ten eksperyment. Wybrano ok. 250 więźniów ze szpitala 

obozowego. Umieszczono ich w bunkrach bloku 11. Następnie wpędzono tam 

600 jeńców radzieckich. Po wtłoczeniu tak wielkiej liczby osób do cel i 

wsypaniu przez esesmanów cyklonu B, zamknięto i uszczelniono drzwi. Po 

apelu wieczornym obowiązywała w związku z tym tzw. Lagersperra. 

Następnego dnia rano niektórzy z nich jeszcze żyli więc dosypano dawkę 

cyklonu i ponownie szczelnie zamknięto drzwi. W tym samym miesiącu 

wrześniu 1941 r. zabito w bloku 11 - 900 jeńców radzieckich. (D. Czech, s. 84-85, 89). 

16.10.1941 r. - w szpitalu obozowym obozu macierzystego – Auschwitz I, 

zabito zastrzykami fenolu 21 więźniów. (D. Czech, s. 96). 

18.10.1941 r. - w kostnicy obozu macierzystego złożono zwłoki 53 więźniów. 

(D. Czech, s. 97). 

28.10.1941 r. - w książce zgonów radzieckich jeńców wojennych zanotowano 

90 przypadków śmierci. (D. Czech, s. 100). 

Od 7 – 31.10.1941 r. - zginęło w KL Auschwitz 1255 radzieckich jeńców 

wojennych, w książce obozowej kostnicy zanotowano 873 więźniów, którzy 

ginęli wskutek głodu, wyczerpującej pracy, chorób i znęcania się nad więźniami, 

którzy zostali rozstrzelani lub zabici dosercowymi zastrzykami fenolu. (D. Czech, s. 

100). 

 

Obozowy „kalendarz śmierci” w kolejnych dniach jest bardzo obszerny, a 

zainteresowanych szczegółowymi informacjami na ten temat, odsyłam do 

książki Danuty Czech. Ja zaś wyrywkowo wskazuję, jak wyglądało to do końca 

funkcjonowania KL Auschwitz-Birkenau. 

6.02.1942 r. - wskutek głodu, skrajnego wycieńczenia ciężką pracą, i sadyzmu 

oprawców z SS, zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 39 więźniów oraz 18 

jeńców radzieckich. (D. Czech, s. 132). 

14.02.1942 r. - wskutek głodu, skrajnego wycieńczenia ciężką pracą, i sadyzmu 

oprawców z SS, zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 36 więźniów oraz 7 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 132). 

2.03.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 29 więźniów oraz 35 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 139). 

7.03.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 60 więźniów oraz 40 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 140). 

15.03.1942 r. (niedziela) pijani SS-mani zakatowali do południa w Birkenau 131 

więźniów, a popołudniu dalszych 147 więźniów oraz 103 jeńców radzieckich. W 

obozie macierzystym – w blokach szpitalnych 20, 21, i 28 Auschwitz I, zmarło 

28 więźniów. Łącznie zginęło tego dnia 306 więźniów. (D. Czech, s. 143). 

20.03.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 51 więźniów oraz 4 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 146).  

2.04.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 35 więźniów oraz 13 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 153). 



8.04.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 45 więźniow i 4 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 154). 

9.04.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 43 więźniów oraz 4 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 154). 

15.04.1942 r. - w kostnicy obozu macierzystego – Auschwitz I złożono zwłoki 

37 więźniów. (D. Czech, s. 395). 

22.04.1942 r. - w KL Auschwitz-Birkenau, zginęło 61 więźniów i 6 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 158). 

24.04.1942 r. - w KL Auschwitz-Birkenau, zginęło 91 więźniów i 5 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 159). 

26.04.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 73 więźniów oraz 3 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 159). 

27.04.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 71 więźniów oraz 2 jeńców 

radzieckich. (D. Czech, s. 159). 

27.05.1942 r. - na dziedzińcu bloku 11 pod Ścianą Straceń, rozstrzelano 168 

więźniów aresztowanych 16 kwietnia w Krakowie w Kawiarni Plastyków - 

artystów, malarzy, aktorów. W kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-

Birkenau, złożono zwłoki 278 więźniów oraz 1-go więźnia radzieckiego. (D. 

Czech, s. 173). 

4.06.1942 r. zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 82 więźniów, w tym 12 

rozstrzelano a 4 zastrzelono podczas próby ucieczki. (D. Czech, s. 177). 

6.06.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 91 więźniów. (D. Czech, s. 178). 

25.06.1942 r. - pod Ścianą Straceń w Auschwitz I, rozstrzelano 40 więźniów 

(kilku więźniów zabrano z więziennego szpitala). (D. Czech, s. 190). 

19.07.1942 r. - wskutek panującej epidemii tyfusu oraz działań oprawców z SS, 

zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 135 więźniów – mężczyzn. (D. Czech, s. 204). 

25.07.1942 r. - wskutek panującej epidemii tyfusu oraz działań oprawców z SS 

zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 191 więźniów – mężczyzn. (D. Czech, s. 209). 

2.08.1942 r. - wskutek panującej epidemii tyfusu oraz działań oprawców z SS 

zginęło w KL Auschwitz-Birkenau 112 więźniów. (D. Czech, s. 215). 

6.08.1942 r. - zginęło w KL Auschwitz-Birkenau, 126 więźniów – mężczyzn. (D. 

Czech, s. 219). 
11.08.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 

20 KL Auschwitz-Birkenau, wybranych 70 chorych więźniów zabito w tym 

samym dniu dosercowymi zastrzykami fenolu. (D. Czech, s. 222). 

13.08.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 

20 KL Auschwitz-Birkenau, wybranych 60 chorych więźniów zabito w tym 

samym dniu dosercowymi zastrzykami fenolu. W książce kostnicy obozu 

macierzystego zanotowano 119 zgonów. (D. Czech, s. 224). 

14.08.1942 r. - pod Ścianą Straceń w Auschwitz I rozstrzelano 60 więźniów 

politycznych. Lekarz SS przeprowadził selekcję wśród chorych przebywających 

w obozowym szpitalu w bloku 20 Auschwitz I, podczas selekcji wybrano 58 

więźniów, których zabito dosercowymi zastrzykami fenolu. W obozowej książce 

stanów dziennych w KL Auschwitz-Birkenau, zanotowano tego dnia 269 

przypadków śmiertelnych. Z transportu Żydów z Francji do KL Auschwitz-



Birkenau, po selekcji (w Birkenau) ok. 712 osób zabito w komorach gazowych. 
(D. Czech, s. 224). 

17.08.1942 r. - odnotowano w książce stanów dziennych w KL Auschwitz-

Birkenau 249 przypadków śmierci. W Birkenau, w komorach gazowych w 

bunkrach 1 i 2 zgładzono transport ok. 2000 Żydów – mężczyzn, kobiet, dzieci, 

przywiezionych z punktu zbornego w Sosnowcu. Z kolejnego transportu Żydów 

przybyłego z Belgii do Birkenau 638 osób zabito w komorach gazowych. (D. 

Czech, s. 228-229). 

18.08.1942 r. - oddział polityczny w KL Auschwitz I, wyznaczył na karę 

śmierci przez rozstrzelanie 56 więźniów ze Śląska - w odwecie za spalenie w 

tym czasie 6 dworków na Śląsku. Skazani przed egzekucją odśpiewali w bloku 

11 „Jeszcze Polska nie zginęła ...”, zaś rozstrzelania pod Ścianą Straceń dokonał 

Rapportfürer Palitzsch. W komorach gazowych 1 i 2 w Birkenau, zgładzono 

transport ok. 2000 Żydów – przywieziony z punktu zbornego z Sosnowca. 

Lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 20 Auschwitz 

I, wybranych 82 więźniów zabito tego samego dnia dosercowymi zastrzykami 

fenolu. Po selekcji transportu Żydów z Westerbork, 147 osób zabito w komorze 

gazowej. Według zapisów w książce stanów dziennych w Auschwitz I, utraciło 

życie 390 więźniów. (D. Czech, s. 229-231). 

19.08.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 

20 w Auschwitz I, podczas której wybrał do uśmiercenia 67 więźniów - zabitych 

tego samego dnia dosercowymi zastrzykami fenolu. Według wpisów w książce 

stanów dziennych w KL Auschwitz-Birkenau, zginęło w obozie 220 więźniów – 

mężczyzn. Do KL Auschwitz-Birkenau przybył kolejny transport Żydów z 

Francji, po selekcji (rampa w Birkenau) skierowano do komór gazowych ok. 897 

osób. (D. Czech, s. 232). 

20.08.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 

20 KL Auschwitz-Birkenau, wybranych 59 chorych więźniów zabito w tym 

samym dniu dosercowymi zastrzykami fenolu. (D. Czech, s. 234). 

25.08.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w 

blokach 13, 20, 21 i 28 KL Auschwitz-Birkenau, podczas której wybrano 80 

chorych więźniów, zabito ich w tym samym dniu dosercowymi zastrzykami 

fenolu. W kostnicy obozu macierzystego, złożono zwłoki 152 więźniów. (D. 

Czech, s. 236-237).  

29.08.1942 r. - wszystkich chorych i rekonwalescentów przeprowadzono na 

zamknięty dziedziniec między blokami 20 i 21 w obozie macierzystym. W 

wyniku przeprowadzonej selekcji, samochodami ciężarowymi wywieziono 746 

więźniów do Birkenau i w tym samym dniu zabito ich w komorach gazowych. 
(D. Czech, s. 239). 

21.09.1942 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau, 

złożono zwłoki 75 więźniów. (D. Czech, s. 253). 

25.09.1942 r. - lekarz SS przeprowadził selekcję w szpitalu obozowym w bloku 

28 KL Auschwitz-Birkenau, wybrano 48 chorych więźniów. Zabito ich w tym 

samym dniu dosercowymi zastrzykami fenolu. (D. Czech, s. 255). 



27.10.1942 r. - przybył transport Żydów z Holandii do KL Auschwitz-Birkenau, 

po selekcji (rampa Birkenau) ok. 412 osób zabito w komorach gazowych. (D. 

Czech, s. 271). 

4.01.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau złożono 

zwłoki 58 więźniów. (D. Czech, s. 315). 

7.01.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego w Auschwitz I złożono zwłoki 

78 więźniów. Przybył transport Żydów z getta w Augustowie do KL Auschwitz-

Birkenau. Po selekcji (rampa w Birkenau) ok. 1489 osób zabito w komorach 

gazowych. (D. Czech, s. 317). 

17.01.1943 r. - władze obozowe przeprowadziły selekcję wśród więźniów 

odbywających kwarantannę w blokach 2 i 8, wybrano 500 więźniów, których 

wywieziono do Birkenau i zabito w komorze gazowej. (D. Czech, s. 322). 

25.01.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau 

złożono zwłoki 48 więźniów. W bunkrach bloku 11 w obozie macierzystym 

przeprowadzono selekcję, w wyniku czego do rozstrzelania wyznaczono 53 

więźniów - rozstrzelano ich w tym samym dniu pod Ścianą Straceń. 

Rozstrzelano 22 więźniów, członków inspektoratu bielskiego AK 

przywiezionych z więzienia w Mysłowicach, skazanych przez sąd doraźny w 

Katowicach. (D. Czech, s. 327-329). 

6.02.1943 r. - w Birkenau, podczas apelu generalnego doszło do nieformalnej 

selekcji więźniarek. Podczas tego apelu 800 słabych i starszych więźniarek 

straciło życie. W kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau 

złożono zwłoki 34 więźniów. (D. Czech, s. 338). 

17.02.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego w Auschwitz I złożono zwłoki 

36 więźniów, w tym 17 z Birkenau. (D. Czech, s. 348). 

25.02.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau 

złożono zwłoki 37 więźniów. Wskutek tortur podczas śledztwa zmarło 2 

więźniów policyjnych w bloku 2a. (D. Czech, s. 354). 

7.03.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau złożono 

zwłoki 12 więźniów. (D. Czech, s. 365). 

13.03.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau 

złożono zwłoki 32 więźniów. (D. Czech, s. 370). 

5.05.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego KL Auschwitz-Birkenau złożono 

zwłoki 15 więźniów. (D. Czech, s. 411). 

2.06.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego Auschwitz I złożono zwłoki 12 

więźniów. (D. Czech, s. 435). 

24.06.1943 r. - w kostnicy obozu macierzystego Auschwitz I złożono zwłoki 8 

więźniów. Na polecenie oddziału politycznego osadzono w bunkrach bloku 11 – 

18 więźniów politycznych, spośród, których 13 rozstrzelano następnego dnia, 

był wśród nich mój ojciec – Jan Klistała numer obozowy 111912. (D. Czech, s. 

450). 

30.10.1943 r. - do KL Auschwitz-Birkenau przybył transport Żydów z Drancy, 

po selekcji (rampa w Birkenau) ok. 613 osób zabito w komorach gazowych. Z 

transportu ok. 50 Żydów z Berlina (nie otrzymali numerów obozowych) 

prawdopodobnie wszystkich zabito w komorze gazowej). (D. Czech, s. 549). 



17.11.1943 r. – w Birkenau z przybyłego transportu Żydów z Holandii, po 

selekcji ok. 531 osób zabito w komorze gazowej. (D. Czech, s. 561). 

29.11.1943 r. – w bloku 11 odbyło się posiedzenie policyjnego sądu doraźnego, 

podczas którego skazano na śmierć 67 mężczyzn i 4 kobiety – Polaków 

przywiezionych ze Śląska. Rozstrzelano ich pod Ścianą Straceń (łącznie zginęło 

9 kobiet i 71 mężczyzn). (D. Czech, s. 569). 

17.12.1943 r. – z transportu Żydów z Będzina do KL Auschwitz-Birkenau 

zabito ok. 539 osób w komorach gazowych. (D. Czech, s. 583). 

17.08.1944 r. - z transportu zbiorowego Żydów z Katowic do KL Auschwitz-

Birkenau, po selekcji, ok. 84 mężczyzn zabito w komorze gazowej. (D. Czech, s. 

734). 

 

W nawiązaniu do owego bardzo fragmentarycznie przedstawionego 

„kalendarza uśmiercania” więźniów w KL Auschwitz oraz Birkenau, 

otrzymałem przyzwolenie na włączenie do niniejszej książki – opracowanie z 

1988 r., którego autorem jest wyjątkowy znawca tematu oświęcimskiego, były 

więzień KL Auschwitz (nr oboz. 1327) oraz KL Mauthausen, magister prawa, 

wieloletni dyrektor Państwowego Muzeum w Oświęcimiu – Kazimierz Smoleń. 

Opracowanie to nawiązuje do nakazu tajemnicy w jakiej władze hitlerowskie 

starały się utrzymać to wszystko co czynione było w zakresie unicestwiania 

więźniów od powstania obozu do ostatnich dni jego funkcjonowania.  

Oto pełny tekst tego opracowania: 
 

METODY ZATAJANIA ZBRODNI W KL AUSCHWITZ 
 

W obszernej literaturze na temat ludobójstwa hitlerowskiego w KL 

Auschwitz, jak również w procesach przeciwko zbrodniarzom wchodzącym w 

skład zbrojnej załogi SS w tym obozie, znajduje się wiele dowodów i informacji 

o działalności władz obozowych zmierzających do utrzymania tej zbrodniczej 

działalności w tajemnicy, o fałszowaniu dokumentów, a także zacieraniu śladów 

tych zbrodni. Świadczyć o tym mogą dokumenty opatrzone stemplem 

„Geheim”, likwidowanie więźniów tego obozu jako świadków tych zbrodni oraz 

istniejący przez cały czas istnienia KL Auschwitz zakaz fotografowania oraz 

wstępu na jego teren.  

Wszystkie te działania kierownictwa obozu miały na celu 

uniemożliwienie przedostania się do opinii publicznej prawdy o okrucieństwach 

i rozmiarach zbrodni popełnianych w tym miejscu codziennie przez SS. 

Do szczególnie utajnionych należały wszelkie działania SS, związane z 

masową eksterminacją Żydów, jak również więźniów politycznych różnych 

narodowości, Cyganów i wojennych jeńców sowieckich. W swoich 

powojennych wspomnieniach, były komendant obozu oświęcimskiego Rudolf 

Höss, stwierdza: „Latem 1941 r., dokładnej daty obecnie nie pamiętam, 

zostałem nagle wezwany do Reichsführera SS do Berlina bezpośrednio przez 

jego adiutanturę. Wbrew swemu zwyczajowi, bez asysty adiutanta, Himmler 

powiedział mi, co następuje: Führer nakazał ostateczne rozwiązanie kwestii 



żydowskiej, my zaś, SS, mamy ten rozkaz wykonać. Istniejące na wschodzie 

miejsca zagłady nie są w stanie zrealizować zakrojonych na wielką skalę akcji. 

Wobec tego wyznaczyłem na ten cel Oświęcim, z jednej strony z powodu jego 

korzystnego położenia pod względem komunikacyjnym, jak również dlatego, że 

przeznaczony na ten cel teren będzie łatwo odizolować i zamaskować ... polecam 

panu przeprowadzenie tego zadania. Jest to trudna i ciężka praca, wymagająca 

całkowitego poświęcenia się, bez względu na trudności, jakie mogą się wyłonić 

... Rozkaz ten ma pan zachować w najściślejszej tajemnicy, również w stosunku 

do swoich przełożonych”. 

Jak z powyższego wynika taki rozkaz Himmler wydał w kilka miesięcy 

po swojej wizytacji KL Auschwitz w dniu 1 marca 1941 r., podczas której 

polecił rozbudować obóz macierzysty w Oświęcimiu tak, ażeby mógł pomieścić 

trzydzieści tysięcy więźniów, zbudować na terenie Brzezinki obóz dla stu 

tysięcy jeńców wojennych, dostarczyć koncernowi IG Farbenindustrie dziesięć 

tysięcy więźniów do budowy zakładów przemysłowych w Dworach koło 

Oświęcimia oraz zagospodarować cały teren zarówno pod względem rolniczym, 

jak i w każdym innym oraz rozbudować rzemieślnicze warsztaty obozowe. 

Wydaje się prawdopodobne, że Himmler decyzję tę podjął korzystając z już 

zagospodarowanego KL Auschwitz, w którym czynne było krematorium oraz 

funkcjonowała administracja obozu oraz przebywało w nim około piętnaście 

tysięcy więźniów. Rozkaz wydany przez Himmlera zobowiązał komendanta 

Hössa do rozważenia wszelkich organizacyjnych i technicznych warunków, 

które umożliwiłyby jego realizację. Zanim jednak problem ten będzie 

omówiony, należy przedstawić praktykę usuwania zwłok zmarłych więźniów 

KL Auschwitz przed rozpoczęciem planowanej eksterminacji Żydów.  

Po złożeniu przez Hössa raportu o wynikach oględzin byłych, polskich 

koszar wojskowych w Oświęcimiu, Himmler polecił w dniu 27 kwietnia 1940 r. 

inspektorowi obozów koncentracyjnych Glüksowi, zorganizowanie w 

pozostałych po nich budynkach obozu koncentracyjnego. Komendantem KL 

Auschwitz mianowany został 4 maja 1940 r. Rudolf Höss. Pierwszych 

więźniów, trzydziestu przestępców kryminalnych, narodowości niemieckiej, 

przywieziono do KL Auschwitz 20 maja 1940 r. Zostali oni zarejestrowani i 

oznaczeni numerami obozowymi od 1 do 30. W dniu 14 czerwca 1940 r. 

przywieziono do KL Auschwitz pierwszych Polaków, których oznaczono 

numerami od 31 do 758. W następnych dniach przywożono dalsze transporty 

więźniów Polaków i w połowie lipca tegoż roku stan liczbowy obozu wynosił 

przeszło 1400 więźniów. 

Jedną z pierwszych czynności Hössa było, oprócz przygotowania 

pomieszczeń dla przywożonych więźniów, przystąpienie do budowy 

krematorium. Höss zdawał sobie sprawę z tego, że w obliczu wzrastającego 

stanu liczbowego obozu oraz wskutek złych warunków sanitarno-higienicznych, 

ciężkiej pracy fizycznej, niedożywienia i brutalnego postępowania esesmanów 

wchodzących w skład załogi obozu - wystąpią wypadki śmierci więźniów, 

których zwłoki trzeba będzie usuwać. Z tego więc powodu, już w połowie lipca 



1940 r. przystąpiono do budowy krematorium nr 1 w dawnym pokoszarowym 

bunkrze amunicyjnym. W swoich wyjaśnieniach Höss stwierdza, że: „w 

pierwszych miesiącach istnienia obozu oświęcimskiego przewożono zwłoki 

zmarłych więźniów do spopielania w krematorium w Gliwicach”. 

Przypuszczalnie pierwszym zmarłym był Żyd Dawid Wongczewski, 

przywieziony do obozu 20 czerwca 1940 r. Budową i wyposażeniem 

krematorium zajęła się firma „J.A. Topf und Söhne”, która przyjmowała również 

zlecenia na wybudowanie krematoriów w innych niemieckich, nazistowskich 

obozach: Mauthausen, Flossenbürg, Gusen i Dachau. 

Dokładna data uruchomienia krematorium nr 1 w KL Auschwitz nie jest 

znana lecz przypuszczalnie nastąpiło to w sierpniu 1940 r. i funkcjonowało ono 

do 19 lipca 1943 r. Początkowo posiadało ono tylko dwa piece dwumuflowe, a 

„zdaje się w roku 1941 dobudowano trzeci taki sam piec” (proces Rudolfa 

Hössa, tom 21, s. 129 ). 

Znane jest, wydane przez Himmlera, zarządzenie (Erlass) z dnia 28 

lutego 1940 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu spopielania zwłok 

w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Jest to 

dziesięciostronicowa instrukcja, wprawdzie dotycząca KL Sachsenhausen, lecz 

najprawdopodobniej stała się ona obowiązującą również dla innych obozów 

koncentracyjnych. Na pewno treść tego zarządzenia była R. Hössowi znana, 

gdyż w tym obozie – przed mianowaniem go komendantem KL Auschwitz - 

pełnił obowiązki kierownika obozu. Instrukcja szczegółowo wylicza, jakie 

muszą być wystawione urzędowe świadectwa lekarskie, dotyczące zwłok, 

sposobu zawiadamiania krewnych zmarłego, powoływania zarządzającego 

krematorium (spośród załogi SS) oraz procedury dostarczania zwłok do 

krematorium, ich spalania i postępowania z popiołami. Szczególnie istotne jest 

stwierdzenie, że: „zwłoki powinny się znajdować w drewnianej trumnie. Trumny 

nie mogą być wyposażone w niepalne elementy metalowe, uchwyty itp., a 

wielkość i właściwości powinny być tak dostosowane, ażeby nie stanowiły 

przeszkody przy spalaniu. Nie wolno stosować smoły do uszczelniania spoin. 

Przy wezgłowiu trumny należy umocować szyld z wytłoczonym numerem wykazu 

zmarłych”. W dalszym ciągu tego zarządzenia stwierdza się, że spopielanie 

powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin po podjęciu decyzji o 

spopieleniu. W retorcie (Einäscherungskammer) wolno spopielać tylko 

pojedyncze zwłoki. Po spopieleniu retortę należy ochłodzić i wyłowić 

magnesem części metalowe, a następnie zebrać prochy i zamknąć w 

wytrzymałym, trwałym pojemniku powietrzno-wodoszczelnym, zaopatrzonym 

w szyld rozpoznawczy. 

Sposób zawiadamiania krewnych więźnia reguluje pismo Reichsführera 

Himmlera z dnia 21 maja 1942 r., skierowane do policji bezpieczeństwa i służby 

bezpieczeństwa. Pismo to w nagłówku zawiera uwagę: „Nicht zur 

Veröffentlichung bestimmt”.  

Z zeznań wielu świadków KL Auschwitz wynika, że powyższe 

zarządzenia nie były stosowane. Po zgonie więźnia jego zwłoki były składane w 



piwnicy bloku 28 (Leichenhalle). Na zwłokach umieszczano dużymi cyframi, 

wykonany ołówkiem kopiowym numer więźnia. Zwłoki (w ilości 2 do 3), w 

zależności od tuszy, wkładano następnie do skrzyń (podobnych do trumny) i 

przenoszono do krematorium nr 1. Podczas przenoszenia przez bramę obozu z 

napisem „Arbeit macht frei”, skrzynia była otwierana, a dyżurujący esesman 

żelaznym szpikulcem kłuł każde zwłoki w celu stwierdzenia, że są to 

rzeczywiście zmarli. Następnie zwłoki dostarczano do krematorium nr 1, tam 

wysypywano je i skrzynie przenoszono z powrotem pod blok nr 28. Jedynie w 

pierwszych miesiącach uruchomienia krematorium nr 1 spalano każde zwłoki 

oddzielnie. Od 1941 r., gdy śmiertelność wśród więźniów gwałtownie wzrosła, 

tego już nie przestrzegano. 

Stanisław Jankowski (prawdziwe nazwisko Feinsilber Alter), który 

pracował w krematorium nr 1 w obozie macierzystym w Oświęcimiu, opisuje 

jego wygląd wewnętrzny i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń: „Ta 

duża sala nie miała okien, posiadała tylko dwie wentylacje w suficie i 

oświetlenie elektryczne oraz jedne drzwi wejściowe z korytarza, a drugie 

prowadzące do pieców. Sala ta nazywana była Leichenhalle (sala trupów). 

Służyła ona jako trupiarnia, a zarazem dokonywano w niej tzw. „rozwałki”, tj. 

rozstrzeliwano więźniów. Bezpośrednio do tej sali przylegała druga, w której 

znajdowały się piece do palenia trupów. Pieców tych było trzy, w każdym z nich 

znajdowało się po dwa otwory. [...] Ponadto w krematorium znajdowała się 

koksownia przeznaczona na skład koksu, następnie specjalna sala na popiół z 

trupów [...]. Naokoło krematorium znajdowało się podwórko odgrodzone od 

reszty obozu murem kilkumetrowej wysokości. Podwórko to było pełne kwiatów i 

robiło wrażenie ogrodu”. 

W wymienionym pomieszczeniu, gdzie składowano popioły były 

również regały, na których znajdowały się urny napełnione prochami. Nie były 

one jednak oznakowane i dopiero, jeśli rodzina zmarłego życzyła sobie 

przesłanie urny, jak podaje w swojej relacji były więzień Wilibald Pająk, 

zabierano którąkolwiek z nich i wówczas wybijano (tłoczono) na niej nazwisko i 

numer zmarłego. Podobnie na ten temat pisze była więźniarka Lilii Kopecky: 

„W pewnym tygodniu zabrał mnie Unterscharführer Albrecht do starego 

krematorium w Oświęcimiu, gdzie zmiotłam wszystkie śmieci (allen Dreck), 

które mogłam znaleźć i wsypałam je do urn. W mojej obecności nasadził on na 

każdą z nich przykrywkę i odpowiednio ją zabezpieczył. Na moim stoliku 

znajdował się stempel, którym umieściłam na przykrywce urn trzy linijki na 

nazwisko oraz datę urodzenia i śmierci zmarłego. Odbiorcy tych urn do dziś nie 

przypuszczają co właściwie otrzymali”. 

Oprócz wymienionego pomieszczenia w krematorium nr 1, urny 

magazynowano również na strychu budynku SS-Revier (szpital dla esesmanów), 

przylegającego do tego krematorium. Zajmowały one – jak stwierdza w swojej 

relacji były więzień Edward Pyś - lewą oraz prawą stronę strychu i ustawione 

były w jakimś porządku, który trudno ustalić (możliwe, że wg numerów aktów 

zgonu). Puszki stały w szeregach i jedna na drugiej - tworząc dwie lub trzy 



warstwy na powierzchni całego strychu. Między urnami były tylko dwa wąskie 

przejścia”. 

Rok 1941 charakteryzował się w dziejach KL Auschwitz dalszym 

wzrostem liczbowym więźniów, zwiększoną wśród nich śmiertelnością, a tym 

samym koniecznością przyspieszenia procesu palenia zwłok w krematorium nr 

1. Szczególnie wysoka była śmiertelność wśród przywiezionych do obozu w 

październiku około dziesięciu tysięcy wojennych jeńców sowieckich. Ponadto w 

początkach września 1941 r. po raz pierwszy władze SS w KL Auschwitz 

zastosowały do uśmiercanie jeńców i więźniów gaz cyklon B – w 

pomieszczeniach bloku nr 11 oraz w krematorium nr 1. 

Pisze o tym w swoich wspomnieniach komendant Rudolf Höss w ten 

sposób:  

„Pierwszy wypadek stracenia ludzi za pomocą gazu nie dotarł należycie do 

mojej świadomości, być może dlatego, że byłem pod silnym wrażeniem całej 

procedury. Lepiej przypominam sobie zagazowanie 900 Rosjan; odbyło się ono 

wkrótce potem w starym krematorium ponieważ korzystanie z bloku 11 

wymagało zbyt wiele zachodu. W czasie wyładowywania transportu zrobiono w 

suficie kostnicy kilka dziur. Rosjanie musieli się rozebrać w przedsionku, po 

czym wchodzili zupełnie spokojnie do kostnicy, powiedziano im bowiem, że mają 

być odwszeni. Transport wypełnił akurat całą kostnicę. Następnie zamknięto 

drzwi, a przez otwory wsypano gaz. Nie wiem jak długo trwało uśmiercanie, ale 

przez dłuższy czas słychać było jakiś szmer. Przy wrzucaniu gazu kilku jeńców 

krzyknęło gaz, po czym rozległ się głośny ryk i zaczęto napierać od wewnątrz na 

drzwi. Jednakże drzwi wytrzymały napór. Dopiero po kilku godzinach otwarto i 

przewietrzono pomieszczenie. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem w takiej masie 

zwłoki zagazowanych. [...] zagazowanie tego transportu podziałało na mnie 

uspokajająco, wkrótce przecież trzeba było rozpocząć masowe uśmiercanie 

Żydów, a dotychczas ani ja, ani Eichmann nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, 

w jaki sposób będzie się odbywać masowe zabijanie [...]. Teraz znaleźliśmy 

zarówno gaz, jak i sposób postępowania”. 

Te tragiczne wydarzenia spowodowały nagromadzanie dużej liczby 

zamordowanych, których krematorium nr 1 nie mogło spalić. Dodać należy, że 

20 listopada 1941 r., podjęto budowę fundamentu pod trzeci piec do kremacji 

zwłok w tym krematorium oraz rozpoczęto naprawę istniejących już dwóch 

pieców. Montaż ten ukończono przypuszczalnie w połowie grudnia 1941 r. 

Nagromadzone zwłoki, np. jeńców radzieckich, zalegały warstwą na wysokości 

około jednego metra cały korytarz (40x3 m) w bloku nr 14, mimo iż 

przypuszczalnie już od połowy listopada rozpoczęto wywożenie zwłok z obozu 

macierzystego w Oświęcimiu do Brzezinki, grzebiąc je w głębokich dołach. 

Pamiętam, jak zwłoki sowieckich jeńców wojennych z korytarza bloku nr 14 

usuwano podczas silnego mrozu w wigilię Bożego Narodzenia w grudniu 1941 

r., ładując je na platformy przyczepione do traktora. 

 



Zgodnie z rozkazem Himmlera, przekazanym w lecie 1941 r. Hössowi, 

do Oświęcimia przybył w sierpniu tegoż roku Eichmann w celu ustalenia 

potrzeb związanych z planowaną akcją „ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej” czyli zagłady Żydów. Wspólnie z Hössem zapoznali się z terenami 

Brzezinki i uznali, że do zabijania Żydów może się nadawać leżący na uboczu 

domek wiejski, osłonięty zaroślami. Zwłoki miały być zakopywane w głębokich 

rowach. Dokładny plan sytuacyjny został przesłany Himmlerowi. Podczas 

swojego procesu Adolf Eichmann nie potrafił jednak określić daty rozpoczęcia 

tej zbrodniczej akcji. 

Dokładnej daty rozpoczęcia zagłady Żydów w KL Auschwitz-Birkenau 

również Höss nie podaje w swoich wspomnieniach. Pisze on tylko, że: „Było to 

prawdopodobnie jeszcze w grudniu 1941 r., a może w styczniu 1942 r. Najpierw 

byli to Żydzi ze wschodniej części Górnego Śląska, których aresztowało Stapo w 

Katowicach i przysłało koleją na bocznicę linii Oświęcim – Dziedzice, gdzie 

następowało wyładowanie transportów [...]. Przy rampie kolejowej pogotowie 

obozowe odbierało Żydów od Stapo, po czym Schutzhaftlagerfürer prowadził ich 

w dwóch oddziałach do „bunkra” – tak nazwane zostało miejsce zagłady”.  

Należy przypuszczać, że akcja rozpoczęła się dopiero w lutym 1942 r. 

po decyzjach, które zapadły w dniu 20 stycznia 1942 r. na konferencji w Berlinie 

- Wannsee. Prowadzący tę konferencję szef Sipo i SD Reinhard Heydrich 

oświadczył, że zgodnie z decyzją Führera rozpocznie się ewakuacja na Wschód. 

Wspomniał także o „praktycznych doświadczeniach”, z których wnioski są 

bardzo ważne dla „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.  

Być może, że Heydrich mówiąc o „praktycznych doświadczeniach” miał 

na myśli wypróbowane w obozie macierzystym w Oświęcimiu środki zagłady 

przy pomocy gazu cyklon B. 

Z akt Bauleitungu wynika, że już 15 stycznia 1942 r. sporządzone 

zostały w KL Auschwitz plany dotyczące budowy nowego typu krematorium, a 

23 stycznia tegoż roku przedstawiono plan fundamentów, na których 

uwidocznione są dwa pomieszczenia, które po wybudowaniu służyły jako 

rozbieralnia (pomieszczenie większe), a drugie jako komora gazowa 

(pomieszczenie mniejsze). W oparciu o te plany rozpoczęto w lecie 1942 r. 

budowę krematoriów w Brzezince II i III, a następnie IV i V, które jednak 

różniły się od poprzednich. Budowę ich zakończono na przestrzeni marzec - 

czerwiec 1943 r. 

Stale nadchodzące transporty kolejowe przywoziły tysiące Żydów. W 

celu ich zgładzenia uruchomiono około 20 marca 1942 r. komorę gazową we 

wspomnianym już domku wiejskim (na zachód od później wybudowanych 

krematoriów nr IV i V), odpowiednio go urządzając. 

Podczas wizyty w Oświęcimiu przebieg akcji zagłady (przy bunkrze nr 2 

w Brzezince) obserwował 17 lipca 1942 r. Himmler. Nie zakwestionował 

niczego, a po jego wizycie przyjechał Standartenführer Blobel przekazując 

rozkaz, w myśl którego należało opróżnić wszystkie masowe groby, a następnie 

zwłoki spalić. Należało również usunąć popioły, aby nie można było obliczyć, 



ile zwłok spopielono. Jeszcze w lecie 1942 r. grzebano zwłoki w masowych 

grobach. Dopiero po wspomnianym rozkazie zaczęto palić zwłoki na stosach 

drewnianych, a później w dołach, w których w poprzednim okresie grzebano 

zwłoki przywiezione pod koniec 1941 r. z obozu macierzystego w Oświęcimiu.  

W dołach spalano zwłoki bez przerwy polewając je odpadami ropy 

naftowej, a później metanolem. Dla podtrzymania ognia stosy polewano 

gromadzącym się na dnie tłuszczem ludzkim. Akcję spalania wcześniej 

pogrzebanych zwłok, których liczbę Höss określa na sto siedem tysięcy, 

ukończono w listopadzie 1942 r. W wymienionej liczbie mieszczą się, tak 

zwłoki Żydów przywiezionych w 1942 r. z różnych krajów, jak i zmarłych 

więźniów Oświęcimia na przełomie lat 1941-1942, których nie spalono z uwagi 

na nieczynne w tym okresie krematorium nr 1. 

Spalanie zwłok na stosach nasuwało jednak wiele trudności – 

szczególnie przy złej pogodzie lub silnym wietrze. Wówczas odór unoszący się 

z palonych zwłok w Brzezince docierał nawet na odległość kilku kilometrów, a 

okoliczna ludność mówiła wówczas o paleniu zwłok Żydów. 

Höss żali się w swoich wspomnieniach, że mimo „surowego nakazu 

zachowania całej sprawy w tajemnicy” instrukcje takie nie były przestrzegane. 

Niemiecka artyleria przeciwlotnicza, stacjonująca w pobliżu 

Oświęcimia, protestowała przeciwko widocznym z daleka łunom, szczególnie w 

nocy. Palenia zwłok w nocy nie można jednak było uniknąć, gdyż stale 

narastająca liczba nadchodzących transportów z Żydami wymagała prowadzenia 

tej akcji – po ich zabiciu w komorach gazowych – bez przerw. 

W celu utrzymania tajemnicy władze obozowe likwidowały po każdej 

większej akcji zagłady tych więźniów Żydów, których przymuszono do 

wykonywania prac przy wyciąganiu zwłok po zabiciu ofiar gazem, układaniu 

ciał na stosach lub w dołach i ich paleniu. Tę drużynę roboczą nazywano 

Sonderkommando. Pierwszą grupę wchodzącą w skład Sonderkommando 

władze obozowe SS zlikwidowały 3 grudnia 1942 r., po zakończeniu opisanej 

wyżej akcji spalania zwłok – wydobywanych z masowych mogił – na stosach. 

Grupa liczyła około czterystu Żydów, których z Brzezinki przyprowadzono do 

Oświęcimia i zabito cyklonem B w kostnicy krematorium nr 1.  

Sonderkommando składające się z nowo przywiezionych do obozu 

Żydów utworzono prawie natychmiast, bo 6 grudnia 1942 r. W składzie tego 

Sonderkommando znaleźli się m.in. Milton Buki (więzień nr 80312, w obozie 

noszący imię Meilech), Szlama Dragon (więzień nr 80359). Przypuszczalnie w 

skład tego Sonderkommando wchodził również, tym samym transportem 

przywieziony Lejb Langfus, który sporządził w obozie zapiski, które ukrył koło 

krematorium nr III w Brzezince. Odnalezione po zakończeniu wojny i 

znajdujące się obecnie w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 

zawierają m.in. opis selekcji na rampie wyładowczej w 1942 r. oraz wygląd 

bunkrów (komór gazowych przerobionej z domów wiejskich). W tych bunkrach 

(nr 1 i 2) zabijano Żydów, a w obok wykopanych dołach lub na stosach spalano 

zwłoki. Po uruchomieniu w Brzezince krematoriów nr II, III, IV i V – bunkier nr 



1 rozebrano, a drugi bunkier był również nieczynny do ponownego jego 

uruchomienia w związku z przystąpieniem do akcji masowej zagłady Żydów 

węgierskich. Wówczas to – obok tego bunkra – ponownie zaczęto palić zwłoki 

na stosach w 1944 r. (maj – sierpień). 

Wśród wielu wstrząsających opisów, jeden z więźniów 

Sonderkommando – Langfus pisze o przebiegu gazowania w jednym z tych 

bunkrów: „Inni stali w pochylonej postawie; dolna część tułowia znajdowała się 

w pozycji stojącej, zaś górna, od brzucha wzwyż – w pozycji leżącej. Część ludzi 

całkowicie zsiniała pod wpływem gazu, inni natomiast wyglądali zupełnie 

świeżo, jakby spali. Nie wszyscy zmieścili się do bunkra; część przetrzymywano 

w drewnianym baraki do następnego dnia do godziny jedenastej. Rankiem 

usłyszeli zrozpaczone głosy zagazowanych i od razu się zorientowali, co ich 

czeka. Przyglądali się wszystkiemu i przeżywali ból najstraszniejszy jaki jest na 

świecie, w ową przeklętą noc i przez pół dnia. Ten, kto czegoś takiego nigdy nie 

przeżył, nie może mieć najmniejszego wyobrażenia o tym. Jak się później 

dowiedziałem także moja żona i syn znaleźli się w tej grupie. Rankiem zjawiło 

się Sonderkoramando składające się wówczas wyłącznie z Żydów, którzy dzielili 

się na cztery grupy. Pierwsza grupa założywszy maski przeciwgazowe weszła do 

bunkra i wyrzucała stamtąd ciała zagazowanych. Inna grupa wlokła ciała od 

drzwi aż do szyn, na których stały wagoniki bez osłon. Następna grupa 

załadowywała ciała na wagoniki nazywane lorami i popychała je do miejsca 

gdzie był wykopany wielki, szeroki i głęboki dół wyłożony ze wszystkich stron 

klocami, belkami i całymi drzewami. Wlano benzynę i piekielny płomień 

buchnął. Stała tam czwarta grupa i wrzucała ludzi do ognia. Palili się tak długo, 

aż zamienili się zupełnie w popiół. Z całego transportu pozostał niewielki stos 

wypalonych kości, które odrzucono na bok. Nawet ta niewielka resztka kości nie 

znalazła spokoju. Wyrzucono je z dołu [...]. Miały się stać jak popiół wrzucony 

do ziemi. Na powierzchni ziemi w tym miejscu posadzono drzewa, aby nie 

pozostał żaden ślad z ludzkiego życia”. 

Ze wspomnień napisanych przez esesmana Pery Broada (zatrudnionego 

w oddziale politycznym obozu – czyli gestapo) wynika, że wiosną i latem 1944 

r. zagłada Żydów osiągnęła punkt kulminacyjny. Między obozem w Brzezince a 

Węgrami pociągi kursowały bez przerwy. Trójtorowa wewnętrzna bocznica 

kolejowa (rampa) w Brzezince wiodąca aż pod krematorium nr II i III, 

umożliwiała rozładowanie pociągu już wówczas gdy podjeżdżał następny. 

Wszystkie krematoria (II – V) pracowały pełną parą, lecz często występowały 

awarie, wskutek czego ponownie uruchomiono palenie zwłok na stosach oraz 

komorę gazową w domku wiejskim (bunkier nr 2).  

W tych wypadkach – jak zeznał wspomniany były więzień Stanisław 

Jankowski (Alter Feinsilber), który przez trzy lata był zatrudniony w 

Sonderkommando: „[...] gdy nie zebrano odpowiedniej ilości osób, 

rozstrzeliwano je i palono w dołach. Regułą było, iż komorę gazową stosowano 

dopiero dla grup liczących powyżej dwustu osób, ponieważ dla mniejszej ilości 

osób nie opłacało się jej uruchamiać. Zdarzało się, iż przy rozstrzeliwaniu nad 



dołem niektórzy więźniowie bronili się lub dzieci płakały, a wówczas 

Oberscharführer Moll wrzucał tych ludzi żywcem do ognia w dołach. Na własne 

oczy widziałem następujące sceny: Moll kazał usiąść nagiej kobiecie na 

zwłokach w pobliżu dołu, sam strzelał do więźniów i wrzucał ich do dołu z 

ogniem, a owej kobiecie kazał skakać i śpiewać. Ona robiła to oczywiście w 

nadziei, że dzięki temu może uratuje życie. Po rozstrzelaniu wszystkich Moll 

zastrzelił i tę kobietę, którą następnie spalono”.  
 

W uruchomionych, jak to już wspomniano, czterech krematoriach w 

Brzezince było : 

krematorium nr II - 5 pieców 3-muflowych,  

krematorium nr III - 5 pieców 3-muflowych,  

krematorium nr IV - dysponowało 8 muflami,  

krematorium nr V - dysponowało 8 muflami, 

które łącznie mogły spalić w ciągu doby 4416 zwłok. Krematorium nr 1 w 

Oświęcimiu unieruchomiono, a jego pomieszczenia były początkowo 

wykorzystywane jako magazyn różnych środków opatrunkowych a następnie 

zamieniono je na schron przeciwlotniczy dla załogi SS. Podana wydajność 

krematoriów w Brzezince była najczęściej przekraczana dwu, a nawet 

trzykrotnie, co często wywoływało różne awarie pieców krematoryjnych. 

O ile w krematorium nr 1 w Oświęcimiu było pomieszczenie do 

przechowywania popiołów (względnie urn z popiołami), w krematoriach w 

Brzezince takich pomieszczeń nie przewidziano. Nasuwa się więc wniosek, że 

nie prowadzono w nich żadnych rejestrów zwłok spopielonych, które 

przewidywały poprzednio omówione zarządzenia, dotyczące krematorium nr 1 

w obozie macierzystym w Oświęcimiu. Popioły, tak z krematoriów, jak i z 

istniejących obok nich małych dołów spaleniskowych i ze stosów obok bunkrów 

nr 1 i 2, były wsypywane do rzek - Wisły bądź do Soły. Wsypywano je również 

do małego stawku obok krematorium nr IV, do którego przewożono je lorami z 

krematorium nr IV i V. 

Według relacji mieszkańców Brzezinki stawek ten nie istniał przed 1940 

r., a więc przed budową w jego pobliżu krematoriów. Jego kształt przypomina, 

jakby lej po wybuchu ciężkiej bomby. Głębokość jego nie jest dokładnie znana 

lecz przypuszczalnie wynosi około 5 - 6 m. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, 

że lej ten, który później wypełniły wody opadowe i podskórne, powstał w 

wyniku wybierania żwiru potrzebnego do wyrobu betonu przy budowie 

fundamentów i posadzek w krematorium nr IV i V. 

W celu zamaskowania tych obiektów i utrzymania w najściślejszej 

tajemnicy wydarzeń na tym terenie, otoczono go wiklinowymi, wysokimi na 

około 3 m wałami (notatka z 17.6.1944 r., nr 8580/44 „Tarnung der Krema 

durch Rohmatten”). Natomiast w piśmie kierownika Zentralbauleitung Bischoffa 

(39533/43/Kam/J.) z 6 listopada 1943 r. - do kierownika gospodarki rolnej 

(Landwirtschaft) Sturmbannführera Caesara, złożone jest zamówienie na 

sześćset różnych gatunków drzewek (do około 3 - 5 m wysokości) oraz tysiąc 

różnego rodzaju krzewów, które są niezbędne dla otoczenia krematorium nr II i 



III pasem zieleni w celu naturalnego ich osłonięcia („mit einem Grüngürtel als 

natürlichen Abschluss”). 

Rozsiewanie popiołów po spalonych zwłokach na polach, wywózka i 

topienie tych popiołów w stawkach oraz rzekach lub zasypywanie do dołów 

spaleniskowych, a następnie okrywanie ich darnią, miało na celu głównie 

utrzymanie w tajemnicy ludobójstwa i jego rozmiarów, jak również świadczy o 

rozmyślnym działaniu i premedytacji, zmierzającej do ukrycia śladów zbrodni.  

Temu samemu celowi służyła także zaplanowana akcja fizycznej 

likwidacji wszystkich więźniów jako niebezpiecznych świadków zbrodni, 

popełnionych przez załogę obozu oraz planowane zniszczenie wszystkich 

urządzeń obozowych, a następnie splantowania tego terenu (plan Molla). Te 

zbrodnicze zamiary mogły być zrealizowane tylko częściowo (zburzenie bądź 

spalenie krematoriów w Brzezince), gdyż żelazobetonowe krematoria nr II i III, 

ze względów technicznych, uniemożliwiały ich całkowite zniszczenie. Rozległy 

obszar, tak pod względem przestrzeni, jak i wyrafinowanych, a równocześnie 

brutalnych i z cynizmem popełnionych zbrodni, uniemożliwiał pełne zatarcie ich 

śladów.  

Techniczno-fizyczne działania w tym kierunku, fałszowanie i 

oznaczanie kryptonimami dokumentacji obozowej (fikcyjne świadectwa chorób, 

zgonu, używanie „niewinnych” określeń w postaci np. Leichenkeller, zamiast 

komora gazowa), mimo systematycznie zaplanowanej akcji niszczenia (od 

września 1944 r., z późniejszym poleceniem w grudniu 1944 r. i styczniu 1945 

r.), podpalenia magazynów z nagromadzonymi w nich utensyliami (odzież, 

szczotki, okulary, włosy itp.), idącymi w dziesiątki tysięcy sztuk – nie zdołały 

zatrzeć dowodów przebiegu i rozmiarów zbrodni. 

Od 10 maja 1945 r. do 26 września 1946 r. prowadzone były przez 

sędziego śledczego Jana Sehna (członka Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Polsce), w trybie polskiego Kodeksu Postępowania Karnego, 

oględziny terenu KL Auschwitz-Birkenau oraz analiza obozowych dokumentów, 

mająca na celu dokonanie ustaleń, jakie istniały w tym obozie urządzenia do 

masowego zabijania ludzi oraz zacierania śladów tych zbrodni. 

Stwierdzono, że na badanym terenie znajdują się resztki takich urządzeń, 

ruiny i ślady pięciu krematoriów, dwa zespoły prowizorycznych dołów do 

spalania zwłok, pięciu stałych oraz dwóch prowizorycznych komór do zabijania 

ludzi przy użyciu gazów trujących. 

Równocześnie wśród planów Zentralbauleitung der Waffen SS 

odnaleziono dokumenty, świadczące o projektowanej budowie szóstego 

krematorium, które w piśmie firmy „J.A. Topf und Söhne” w Erfurcie z 5 marca 

1943 r. oznaczano jako: „grosser Ring-Einäscherungs-Ofen”, względnie: „offene 

Verbrennungskammer” lub „offene Verbrennungsstätte” (pismo z 12 lutego 

1943 r.). Terenowa lokalizacja komór gazowych i krematoriów oraz dołów do 

spalania zwłok uwzględniała ich budowę w miejscach ustronnych, na uboczu 

obozu, wykorzystując dla ich zasłonięcia drzewa i lasy. W sprzeczności i z 

pogwałceniem przepisów o budowie i eksploatacji krematoriów (Dziennik 



Urzędowy Rzeszy I z 15 maja 1934 r., str. 380) oraz rozporządzenia 

wykonawczego z 26 czerwca 1934 r. (Dz. U. Rzeszy I, str. 519): 

1. krematoria oświęcimskie przypominały swym wewnętrznym wyglądem 

piece piekarnicze, cegielniane lub inne piece fabryczne względnie 

przemysłowe. Formę tę przejęto z innych obozów koncentracyjnych, np. 

z Sachsenhausen; 

2. krematoria oświęcimskie posiadały piece o wielu retortach (muflach), 

obliczonych na pomieszczenie i jednoczesne spalenie w jednej retorcie 

kilku zwłok, co zwiększało wydajność tych pieców kilkakrotnie w 

stosunku do normalnych krematoriów pogrzebowych; 

3. w piecach tych spalano równocześnie najczęściej po pięć zwłok w 

jednej retorcie i nie stosowano żadnych środków w celu zapobieżenia 

pomieszania się popiołów z różnych zwłok. Popioły usuwano z 

popielnika na jeden, wspólny stos dla popiołów, wszystkich retort i 

pieców danego krematorium; 

4. popioły ze spalonych zwłok zakopywano początkowo w dołach i 

zasypywano nimi bagniska w okolicy wioski Harmęże, a później 

topiono w rzekach - Wiśle i Sole, dokąd również wywożono popioły z 

dołów (w zachodniej części Brzezinki); 

5. w tej właśnie okolicy (patrz powyżej), po wysiedleniu ludności wiejskiej 

- chaty Harmaty i Wiechaja przerobiono na komory gazowe, nazywane 

w korespondencji obozu „bunkier nr 1” i „bunkier nr 2”. Przy tych 

bunkrach wybudowano kilka baraków (2 do 3),  służących jako 

rozbieralnie dla skierowanych na zagładę ludzi; 

6. z wymienionych bunkrów zwłoki usuwano, przewożąc je lorami do 

wykopanych dołów celem zakopania, a później spalenia; 

7. po wybudowaniu krematoriów nr II-V na wiosnę 1943 r., obydwa 

bunkry unieruchomiono, a doły zasypano. Bunkier nr 1 rozebrano, a 

bunkier nr 2 zachowano; 

8. od maja 1944 r. do obozu w Brzezince przywożono wielkie transporty 

(przede wszystkim czterysta tysięcy Żydów z Węgier) i krematoria nie 

mogły nadążyć ze spalaniem zwłok zagazowanych. Wobec tego 

wykopano sześć olbrzymich dołów i uruchomiono ponownie komorę 

gazową bunkra nr 2; 

9. zwłoki przewożono lorami do dołów, na dnie których układano najpierw 

grube drewno, na nim coraz drobniejsze polana, a wreszcie suche 

gałęzie. Na ten podkład wrzucano zwłoki; 

10. po przygotowaniu takiego stosu esesman (najczęściej Otto Moll) 

polewał zwłoki w czterech narożnikach naftą (ewentualnie metanolem) i 

podpalał; 

11. po spaleniu zwłok popioły z dołów wywożono samochodami do Soły. 

Przy wyładowywaniu popiołów z samochodu rozsiewano je łopatami po 

wodzie, by popiół nie osiadał w miejscu wyładunku. Miejsce to 

następnie starannie zamiatano. 



Po dokładnych oględzinach przesłuchano wielu byłych więźniów, świadków 

zbrodni i jej przebiegu – w szczególności Henryka Taubera i Szlamy 

Dragona, którzy byli zatrudnieni w Sonderkommando, a więc w drużynie 

roboczej, której członkowie mieli możność dokładnej obserwacji tych 

wydarzeń. Więźniowie ci, jako tzw. Geheimnissträger byli zabijani co 

pewien okres czasu, szczególnie po większych akcjach zagłady Żydów. 

Tylko nielicznym udało się zbiec w czasie ewakuacji obozu. Pięciu Polaków 

zatrudnionych w Sonderkommando przeniesiono 5 stycznia 1945 r. do KL 

Mauthausen, tam osadzono ich w areszcie obozowym, a w dniu 3 kwietnia 

1945 r. rozstrzelano w budynku krematoryjnym. 

Obszerny materiał dokonanego w KL Auschwitz ludobójstwa znajduje 

się w wielu aktach procesowych przeciwko esesmanom z załogi tego obozu, a 

przede wszystkim w procesach toczących się w Polsce przed Najwyższym 

Trybunałem Narodowym, a to: 

1. długoletniemu komendantowi obozu Rudolfowi Hössowi; w Warszawie; 

2. czterdziestu członkom załogi SS – (Liebehenschel i inni) w Krakowie oraz w 

licznych procesach przed sądami okręgowymi w Polsce.  

Z procesów, które toczyły się po wojnie w Niemieckiej Republice 

Federalnej wymienić należy przede wszystkim proces przeciwko adiutantowi 

komendanta obozu Mulce (Sąd Przysięgłych we Frankfurcie nad Menem), a w 

Niemieckiej Republice Demokratycznej przeciwko lekarzowi SS Horstowi 

Fischerowi (Sąd Najwyższy w Berlinie). Dokonane w tych procesach ustalenia 

uwypukliły nieludzką, tragiczną historię tego obozu oraz przebieg zagłady setek 

tysięcy Żydów oraz dziesiątków tysięcy Polaków, Cyganów i jeńców 

sowieckich, a także obywateli innych krajów europejskich okupowanych przez 

hitlerowców. 
 

* * * 

Ustawą z 1947 r. na terenie byłego KL Auschwitz powołano do życia 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jako Pomnik 

Męczeństwa Narodów. Wśród wielu zadań tego Muzeum znajduje się troska o 

zachowanie tego terenu wraz ze znajdującymi się na nich obiektami. 

Realizując te zadania Muzeum Auschwitz-Birkenau zleciło w 1965 r. – 

przedsiębiorstwu Specjalistycznemu Górnictwa Surowców Chemicznych 

„Hydrokop” w Krakowie – opracowanie ekspertyzy terenów, na których 

znajdowały się w latach 1942 - 1944 doły i stosy spaleniskowe. Badany obszar, 

szczególnie w części zachodniej i północno-zachodniej został naniesiony na 

planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 500 z naniesionymi konturami 

zalegania szczątków prochów po spalonych ciałach ludzkich. Dla wykonania 

tego planu przeprowadzono ogółem trzysta otworów (wierceń), 

rozmieszczonych w czterech rejonach, oznakowanych na mapach literami 

A,B,C,D. Opierając się na ustaleniach historycznych, dotyczących KL 

Auschwitz-Birkenau, starano się w zależności od wyników przeprowadzonych 

wierceń ustalić przybliżony teren oraz wielkość dołów i stosów spaleniskowych, 

które władze obozowe pod koniec 1944 r. starały się zasypać, obłożyć darnią a 



na splantowanym terenie posadzić drzewka. Do tego celu władze obozowe 

utworzyły specjalną drużynę roboczą (Abbruch-kommando lub Gehölz-

Abbruchkommando). 

W okresie prowadzonych badań lokalizacja dawnych rowów (dołów), 

zwanych stosami spaleniskowymi, zaznaczała się już niedokładnie w morfologii 

terenu. 

Drugim tematem badań, prowadzonych w 1965 r., było uzyskanie 

danych dotyczących wykształcenia podłoża stosów spaleniskowych. W celu 

ustalenia metody badań oraz ustalenia siatki (gęstości) otworów uznano, że w 

miejscach, w których wyróżniały się morfologicznie ślady zarysów rowów, 

należy otwory wykonywać w środku rowów i po ich bokach. Tam gdzie zarysów 

nie można było dostrzec, dokonywano otworów (wierceń) w siatce o bokach 40 

m, a na terenie tzw. grobów jeńców radzieckich - w rzędach co 20 m, stosując 

pięciometrową odległość między otworami. W okolicy rowów odległość miedzy 

otworami wynosiła od 3 do 5 m. W wyniku tych ustaleń wykonano otwory w 

rejonach: A - 74, E - 122, C - 67, D - 37. Badaniami nie objęto stawku koło 

krematorium nr IV, małych dołów spaleniskowych (przylegających do 

krematoriów nr II i III), gdyż w sposób optyczny i manualny stwierdzono, że 

znajdują się w nich szczątki spopielonych zwłok ludzkich. Wśród trzystu 

wykonanych wierceń - stwierdzono występowanie szczątków spalonych zwłok 

ludzkich (popioły, kości) oraz ślady spalania (nadpalone drewno) w czterdziestu 

dwóch otworach. Odstąpiono od zbadania możliwości występowania szczątków 

popiołów, bądź śladów spalania. Linią przerywaną zaznaczono na mapie granice 

występowania szczątków ludzkich. Obok prochów ludzkich i kości wraz ze 

spalonym drewnem, spotykano glinę oraz pył piaszczysty (czasem z włosami), 

niekiedy łącznie z prochami oraz spalonym drewnem. 

Obecność włosów wskazywałyby na wtórne wymieszanie materiału ze 

stosów z nie spalonymi odpadami lub bezpośrednie składowanie tych odpadów 

w przypadkowo lokalizowanych dołach. To przypuszczenie znajduje swoje 

uzasadnienie w tym, że podczas akcji zacierania śladów nastąpiło przemieszanie 

ziemi. Występowanie różnych odpadów (np. łyżki, widelce, okulary) tłumaczyć 

należy teraz tym, że świadkowie (więźniowie Sonderkommando) w swoich 

zeznaniach mówią o istnieniu „śmietników”, na które składowano różne 

przedmioty, np. butelki, pudełka po lekarstwach, po paście do butów lub zębów 

itp. 

Otwory, w których stwierdzono występowanie resztek ludzkich są 

przeważnie rozmieszczone nieregularnie na całym terenie, a w rejonie B są 

gęściej zgrupowane. Miąższość szczątków ludzkich waha się od 0,2 - 3,8 m z 

przewagą 1,0 - 2,0 m. Minimalna głębokość występowania popiołów wynosi 0,2 

m a maksymalna 4,5 m. Średnio popioły występują w przedziale 1,0 - 3,0 m pod 

powierzchnią terenu. Ślady popiołów występują przeważnie w glinie lub glinie 

zapiaszczonej, a sporadycznie w piasku oraz w żwirze.  

Przeprowadzone badania nie stwierdziły ciągłego występowania 

szczątków ludzkich lub śladów spalania. Szczątki ludzkie występują 



nierównomiernie w formie nieregularnych dołów na badanym obszarze. Ich 

miejsca określono konturami. Najczęściej szczątki ludzkie są nierównomiernie i 

przypadkowo wymieszane z gruntami spoistymi, czasem z piaskiem lub żwirem. 

Poniżej głębokości 1,5-2,0 m (poniżej poziomu terenu), liczyć się należy z 

możliwością dopływu wód gruntowych. 
 

* * * 
 

Podczas toczącego się śledztwa prowadzonego przez prokuraturę przy 

Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Menem przeciwko zbrodniarzom 

oświęcimskim (proces Mulki i innych), przyjechał do Polski w lipcu 1963 r. 

sędzia śledczy dr Heinz Düx. W archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu zapoznał się on z obszernym materiałem archiwalnym, 

dotyczącym historii KL Auschwitz, ale również bardzo dokładnie zwiedził 

tereny byłego obozu i jego urządzenia. Po powrocie do Frankfurtu, według jego 

słów i zachowania się, oświęcimski „genius loci” utwierdził go w przekonaniu, 

że prawda o tym obozie, w którą wierzył, jest prawdą obiektywną, utrwaloną w 

rzeczywistym stanie badanej ziemi oświęcimskiej.  

Ziemia ta przemówiła do niego swoim tragicznym językiem, gdy na 

stosach spaleniskowych w Brzezince wraz z niepozornym źdźbłem sitowia, 

wyrwał z niej niedopaloną kość ludzką. Oświadczył wówczas, że wiedzę 

zdobytą w czasie pobytu w Oświęcimiu wykorzysta w śledztwach przeciwko 

zbrodniarzom SS z tego obozu, a następnie przekaże sądowi, gdy – zgodnie z 

niemieckim prawem - będzie przesłuchiwany jako świadek na rozprawie. 

Już podczas toczącego się procesu, gdy Sąd Przysięgłych we 

Frankfurcie rozważał wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej w Oświęcimiu i 

czy taka wizja jest w ogóle celowa „ze względu na znamiona czasu, które wrosły 

w ziemię Oświęcimia” – postanowiono przesłuchać sędziego śledczego Düxa, 

który zeznawał 16 października 1964 r., oświadczając, że – o ile sąd ma jeszcze 

wątpliwości co do okoliczności zbrodni popełnionych przez oskarżonych – to 

wizja lokalna może być bardzo przydatna. Nawiązując do tych myśli – wydaje 

się, że przeprowadzone badania terenu stosów spaleniskowych, dostarczyły 

ponownie dowodów świadczących obiektywnie o rozmiarach dokonanej na tym 

terenie zbrodni. Dla zrozumienia wartości wyników tych badań należy, choćby 

pokrótce poznać historyczne wydarzenia, jakie związane były z ludobójczym 

programem eksterminacji, przede wszystkim Żydów, realizowanym na tym 

terenie. Te wydarzenia, mimo przez cały okres istnienia obozu trwającej 

realizacji zacierania ich śladów, nie uległy całkowitemu unicestwieniu. Faktem 

jest, że wyniki tych badań nie mogą pretendować do wyciągania wniosków 

dotyczących liczby zgładzonych ludzi. Podstawą do takich obliczeń mogą być 

jedynie dokumenty. Ustalenia dokonane w wyniku przeprowadzonych wierceń 

stanowią jedynie dowód świadczący o wielkości tych zbrodni, popełnianych z 

pełną premedytacją oraz zaplanowanym od samego początku działaniem 

dążącym do usunięcia wszelkich śladów realizowanego w KL Auschwitz-

Birkenau ludobójstwa. 
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Przede mną lufy – za mną ściany, 

Znikąd nadziei! 

Bezdenny kres. 

Szare postacie. Brzęk. Kajdany. 

Gdzieś wyje pies ... 

 

Oczy wpatrzone, deszcz zaczął mżyć –  

Błysk ! ... 

Ostatnia myśl: 

Nie warto żyć!! ... 

 
wiersz: Rozstrzelanie 

autor: Henryk Nejman 

 
 

BORYCZKA HENRYK, pseud. „Doktor Adam”, „Jarema”, 

więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 5.08.1884 r. w Zblitowskiej Górze obok 

Tarnowa, syn Marcina i Agaty z d. Skowron. Naukę 

rozpoczął w 1891 r. w szkole stopnia podstawowego -

ludowej, a od 1898 r. w 3 klasowej szkole wydziałowej 

w Tarnowie. W 1906 r. ukończył seminarium 

nauczycielskie w Tarnowie, a po przeprowadzeniu się 

do Bielska, od 1906 odbywał praktykę w Szkole 

Ludowej w Białej. W styczniu 1909 r. otrzymał patent 

nauczyciela szkół pospolitych z możliwością 

wykładania języka niemieckiego i religii, działacz 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, uczestnik 

pierwszej wojny światowej. 

W lipcu 1916 r. żołnierz 3 Pułku Legionów Polskich dostał się do niewoli 

rosyjskiej i od sierpnia 1918 r. był internowany w obozach przejściowych w 

Chełmie i Przemyślu. Zwolniony we wrześniu 1918 r. walczył w obronie 

wschodnich granic Polski - w 70 Pułku Piechoty WP, odznaczony orderem 

wojennym Virtuti Militarii kl. V i Krzyżem Walecznych. W sierpniu 1922 r. 

dokształcał się w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów – 

zdobywając tytuł instruktora. Gdy rozporządzeniem Ministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego (W.R. i O.P.) z 1922 r. powołano do życia 

hufiec szkolny przysposobienia wojskowego - z ramienia szkoły sprawował 

opiekę nad tym hufcem. W 1925 r. z jego inicjatywy powstała I Drużyna 

Harcerska im. Tadeusza Kościuszki, założona przy Państwowym Gimnazjum 

im. J. Piłsudskiego w Bielsku - był jej wieloletnim opiekunem. Gdy od 1931 r. w 

bielskich szkołach funkcjonowało koło sportowe noszące nazwę „Start” i był 

opiekunem tego koła aż do 1938 r. Od października 1939 r. tj. już w pierwszym 

miesiącu okupacji hitlerowskiej, był członkiem sztabu organizacji 

konspiracyjnej kpt. Edwarda Zajączka pseud. „Wolf” (przedwojennego prezesa 

 



okręgu Stronnictwa Narodowego), założyciela Narodowej Organizacji 

Wojskowej, podporządkowanej w lutym 1940 r. Związkowi Walki Zbrojnej. 

Kapitan Boryczka pełnił funkcję komendanta obwodu bielskiego ZWZ, w skład 

którego wchodziły placówki: w Bielsku, Białej, Międzybrodziu, Kętach, 

Dankowicach, Bestwinie, Kaniowie, Chybiu, Strumieniu. Po licznych 

aresztowaniach w 1940 r., od 1941 r. z wielką energią odtwarzał struktury 

konspiracyjne ruchu oporu. Powstały nowe placówki ZWZ w Ligocie, Zabrzegu, 

Żebraczy i Dziedzicach. U H. Boryczki odbywały się odprawy, które czasem 

organizowane były pod pozorem wycieczek górskich. Wciągnął do pracy 

konspiracyjnej wielu harcerzy – byłych uczniów Państwowego Gimnazjum im. 

J. Piłsudskiego w Bielsku, między innymi: Erwina Czaję, Pawła Pinczera, 

Franciszka Smolarka, Kazimierza Sułkowskiego, Kazimierza Sumpera, 

Bolesława Żarnowskiego. Dnia 21.09.1942 r. aresztowano Henryka Boryczkę 

oraz jego uczniów, natomiast pozostałych członków inspektoratu bielskiego 

ZWZ/AK aresztowano w nocy z 25 na 26.09.1942 r.3 Wpierw był więziony w 

areszcie gestapo w Bielsku – przy ul. Matejki, a następnie w transporcie 

zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach i tam 

poddany sadystycznym metodom przesłuchań. Po osądzeniu przez policyjny sąd 

doraźny w Katowicach na karę śmierci, przewieziono go wraz z innymi 

członkami inspektoratu bielskiego ZWZ/AK do KL Auschwitz i rozstrzelano 

25.01.1943 r. (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie 

macierzystym - w komorze gazowej krematorium 1). 

Czterokrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych, pośmiertnie – złotym 

Krzyżem Partyzanckim, awansowano go pośmiertnie do stopnia majora WP. 
 

* 

BORYCZKA ZBIGNIEW, 
Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 80047. 

Urodzony 19.10.1924 r. w Białej Krakowskiej, syn Henryka 

i Heleny z d. Studencki, zamieszkały w Bielsku. Szkołę 

Powszechną ukończył w 1936 r. W latach 1936-1939 r. 

uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 

w Bielsku, gdzie ze względu na wybuch wojny skończył 

tylko 3 klasy. Harcerz I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza 

Kościuszki w Bielsku.  

W okresie okupacji hitlerowskiej także zaangażowany w działalność 

konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK - kolporter prasy podziemnej, 

uczestniczył w ochronie zebrań i spotkań konspiracyjnych inspektoratu 

bielskiego. Przez zdradę agenta gestapo - Dembowicza, aresztowany 16.10.1942 

r., i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, 4.12.1942 r. przesłany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 80047. 

Zginął 17.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2409/1943 – 

                                                 
3 Obszerniejsze opracowanie na ten temat dr. płk. Rez. M.Starszewskiego przy Stanisławie Dzień! 

 



potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, określenie 

przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche“ (niewydolność mięśnia 

sercowego). 
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Zimno. Z bezgwiezdnej nocy, sine się wyłania  

Niebo. Jawią się druty. Przy nich brzozy smętne 

I czerń krucza nad nimi. Złowieszcze krakania 

Tłoczą pod ściany bloków pasiaki posępne. 

Jeszcze nie świt. Do martwej przytuleni ciszy 

Milczeniem się żegnamy, nim światło się stanie, 

Czekamy. Nikt bezsłowia naszego nie słyszy. 

Zbliża się dzień powszedni –  

męka i konanie ... 
 
wiersz: Dzień powszedni 

autor: Kazimierz Wójtowicz 

 
 

BRASZKA JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen-Gusen nr 7052), KL Dachau nr 15129.  

Urodzony 12.03.1884 r. w Bestwinie. Po studiach 

polonistycznych na UJ w Krakowie, rozpoczął pracę jako 

nauczyciel w Realnym Gimnazjum TSL im. Asnyka w 

Bielsku. Jego lekcje cechowała wyjątkowa głębia wartości 

patriotycznych i humanistycznych – uczył młodzież 

umiłowania ziemi ojczystej i wierności ojczyźnie. Czynny 

członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Z 

informacji o zaangażowaniu w PTT wynika, że w 1906 r. 

brał udział w ustalaniu budowy schroniska na Markowych 

Szczawinach pod Babią Górą.  

Po wybudowaniu schroniska w sierpniu 1925 r. Zarząd Oddziału podjął starania 

o powołanie osobnego oddziału bialskiego a także koła w Suchej Beskidzkiej i 

Czechowicach. W marcu 1925 r. powstało Koło w Białej z Prezesem Józefem 

Braszką oraz członkami Zarządu Stanisławem Mertą, ks. A. Biegą, majorem 

Miodońskim i dr. L. Chrapaczyńskim. Koło to w chwili założenia liczyło ponad 

stu członków, a jego aktywność została już od początku jego istnienia wysoko 

oceniona przez Zarząd Główny PTT. Mieczysław Mączyński, Stanisław Sojka, 

Józef Braszka byli wielokrotnie członkami Zarządu Głównego PTT. Józef 

Braszka była także propagatorem spółdzielczości, prezes Banku Ludowego i 

Powszechnych Kółek Rolniczych, organizator bibliotek powszechnych 

Towarzystwa Szkoły Ludowej.  

Wyjątkowo rozkochany w Pieninach – tam spędzał każdą wolną chwilę 

od zajęć z młodzieżą. Mieszkał w Pieninach stale w tym samym własnym 

domku – z dala od ludzi i zachwycał się wspaniałością otaczającej go przyrody. 

Tę ziemię zdeptał kawałek po kawałku, corocznie poznawał skarby ukryte w 

pienińskiej ziemi – do czasu wybuchu wojny w 1939 r.  

W okresie okupacji hitlerowskiej, aresztowany został wiosną 1940 r. i 

prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięziono w Bielsku, stamtąd w transporcie 

zbiorowym 28.04.1940 r. przetransportowany do KL Gusen i oznaczony jako 

 



więzień nr 7052, a stamtąd przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 15129. Zginął w tym obozie 27.08.1940r. 

Urnę z jego prochami sprowadzono i złożono na bestwińskim cmentarzu w dniu 

13.10.1940 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ten bardzo krótki biogram, zmusza do refleksji nad patriotami 

wyjątkowej wielkości – a takim bez wątpienia był prof. Braszka. Cytuję za tym 

stwierdzeniem to, co po latach wspomina jedna z Jego uczennic - mgr Antonina 

Fryniak-Kałużowa: […] profesor Braszka przez całe życie był siewcą. Hojnie 

rzucał ziarno w duszę młodzieży i pilnował, by wzrastała w miłości do piękna, 

miłości do człowieka, uwielbianiu wszystkiego co szlachetne i wzniosłe. Dla tej 

miłości człowieka, za okazanie ludzkich uczuć sponiewieranemu, umęczonemu 

współwięźniowi – zginął.  

Wiktor Jan w książce „Okruchy słoneczne” (Warszawa 1961 r., s. 212-

223) opisuje, jak współwięzień ocenia wspaniałą postać Józefa Braszki z okresu 

okupacyjnego tajnego kształcenia młodzieży, oraz kontaktów międzyludzkich w 

obozie: […] profesor Braszka był jasnością w mrokach, był zwiastunem dobrej 

nowiny. Służył Polsce kształtowaniem młodych dusz i charakterów. Gromadził 

na kompletach młodzież i w odrętwiałych, skazanych na zagładę duszach budził 

miłość do piękna mowy ojczystej, do poezji, do arcydzieł piśmiennictwa, 

rozpalał w sercach miłość do człowieka, nauczał, że trzeba odbudowywać w 

sobie zhańbione człowieczeństwo… Nawet Volks- i Reischsdeutsche czynili 

usilne starania o zwolnienie go z wiezienia.  

 



Jest i opis apelu we wspomnianej powyżej książce, gdy więzień Józef 

Braszka przeżywał swój akt męczeństwa i ostatnie chwile na ziemskim padole: 

[…] za nic nie znaczące przewinienie, Niemiec jednego z więźniów rzucił na 

ziemię i skopał do nieprzytomności. Ów więzień był to mężczyzna w sile wieku, 

ale teraz osiwiały, wynędzniały starzec … ot, szkielet w pasiaku. W czasie 

okrutnego widowiska więźniowie stali w zupełnym odrętwieniu, bez ruchu i bez 

czucia. Patrzyli nie widzącymi oczami, nieczuli, chociaż tak blisko nich leżał 

łach ludzkiego ciała, zniekształcony, ostatkiem sił kurczący się, by twarz i serce 

zasłonić przed ciosami. Była taka cisza, jakby powietrze skamieniało. Słychać 

było tylko trzask bata i bulgot kopnięć, grzęznących w krwawym bagnie. … 

Niemiec odwrócił się nagle i omiótł spojrzeniem wyprostowane szeregi 

stojących nieruchomo bezdusznych brył o ludzkich twarzach. … I profesor 

Braszka stał w miejscu, a przecież wszystkie jego mięśnie pod pasiakiem napięły 

się, by zasłonić tamtego przed ciosami. … Niemiec dopatrzył się u Braszki tej 

gotowości całego ciała do niesienia pomocy, a na jego twarzy dojrzał wyraz 

niewypowiedzianego współczucia. Profesor mimo, że już godziły weń ciosy 

wściekłych spojrzeń, nie zmienił wyrazu twarzy. Niemiec mógł z niej odczytać 

potępienie: - „Nędzarzu, hańbisz człowieczeństwo; mordujesz bezbronnego. To 

jest twoją dumą? Takie jest twoje bohaterstwo?”. …Niemiec rozjuszony, z łbem 

pochylonym jak u byka, zaciskając rzemień zbliżył się powoli, w milczeniu, w 

skrzypie żwiru, wreszcie z rozmachem ciął profesora w twarz, a potem lewym 

kułakiem uderzył w szczękę. Profesor nawet nie jęknął. Zachwiał się i znów 

wyprostował. Teraz Niemiec mógł znowu odczytać wyraźnie z twarzy profesora: 

„Przyjdzie czas, że zawstydzisz się swego czynu i zapłaczesz nad swoją nędzą. 

O, mocarzu, jakżeś biedny!”. Niemiec wydarł go z szeregu za kołnierz, uniósł do 

góry, potrząsnął i odrzucił kopnięciem. Wychudłe ciało runęło na ziemię. 

Deptany, miażdżony już nie miał siły wstać. Oprawca oszalał. Zdawało się, że 

chce więźnia wgnieść w piach, w żwir, w glinę, aby śladu po nim nie zostało. 

Aresztancki łachman spływał krwią… Profesor usiłował wstać. Uniósł powieki. 

Szukał kogoś. Znalazł. Poruszył ręką i usiłował się podźwignąć. Błądził dłonią w 

pustce jak w mrokach życia, pragnąc z ręką oprawcy związać się uściskiem na 

żywot wieczny. Wargi dygotały mu od ostatnich tchnień, ale mówił słowa, które 

chciał, które musiał wypowiedzieć: „Tyś nieszczęśliwy z  własnej winy. 

Człowieku, kiedy zrozumiesz, że dobro jest najwspanialszym twoim 

przeznaczeniem…? – szept na jego wargach zastygł wraz z uśmiechem, i już nic 

nie zdołały go usunąć i zedrzeć. …I pozostał tam, i leżał na piasku, we krwi, już 

nieruchomy, porzucony przez wszystkich. A obok jego zamordowany towarzysz, 

niby cień śmierci[…].  
 

I na zakończenie tego opracowania posłużę się znowu fragmentami z książeczki 

Jana Wiktora: 

[…] Wciąż widzę tę postać na tle gór, miał w sobie coś z kmiecia 

piastowskiego: poczucie godności, łagodność spojrzenia błękitnych 

oczu, czysty, niejako chłopięcy uśmiech. Najpiękniej uśmiechał się w 

chwilach uniesienia, entuzjazmu, zachwytu. W postępowaniu 



cechowała go uczciwość, przeistaczająca się w codziennych czynach 

w ewangeliczną dobroć; żył w służbie narodu i skrzywdzonego 

człowieka. 
 

Postscriptum: O tak wspaniałej osobie jak prof. Jozef Braszka można mówić 

wyłącznie serdecznie. Ostatnie dni jego życia zostały jednak nieco przekłamane 

w relacji różnych osób. Otóż, według jednych zginął w KL Mauthausen, chociaż 

w dokumentacji znajdującej się APMA-B nie ma śladu pobytu J. Braszki w tym 

obozie. Inni powołują się na śmierć w KL Auschwitz – gdzie faktycznie miały 

miejsce takie sadystyczne sceny jak opisał to Jan Wiktor w książeczce Okruchy 

Słoneczne – także brak jest w APMA-B śladów na ten temat. Jest jednak 

najbardziej wiarygodna wersja, że zginął w KL Dachau, gdyż ujmuje prof. 

Józefa Braszkę w swojej książce-wykazie ks. E. Chart, Spis pomordowanych 

Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 22 
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 
Polskie,  s. 22; Broszura Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Pamięci Profesora, Bestwina 1993 r. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Czy na zło można być obojętnym?  

Przez mgłę cuchnącą sen straszny widzę:  

Czerń się wznosi z ognistej obręczy,  

Gdzie miliony ludzi zmieniają się w sadze.  
 

Czy to było wołanie na jawie? 

Bo głos słyszę pamiętny, żałobny; 

Płacze, jęczy nieżywy już prawie 

Brat, co stał się popiołem w tym ogniu. [...] 
 

fragment wiersza: OŚWIĘCIM  

autor Chalżian Nurgożajewicz Bekchożin 

 

 

BYLOK FRANCISZEK, 
Więzień w Cieszynie, KL Auschwitz, KL Sachsenhausen, 

Urodzony 13.10.1909 r. w Pudłowie, zamieszkały w 

Skrzeczoniu (215), narodowości polskiej, syn Franciszka i Anny 

z d. Bura, po jakimś czasie zamieszkały w Jasienicy pow. 

bielski. Był uczestnikiem trzech powstań śląskich (w listopadzie 

1931 r. odznaczony Gwiazdą Górnośląską - za udział w 

powstaniach na Górnym Śląsku). W okresie międzywojennym 

oficer policji w Bielsku, prezes miejscowego Związku 

Powstańców Śląskich, organizator Koła Młodzieży Powstańczej.  

Aresztowany przez gestapo już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, tj. 

14.09.1939 r., – jako pierwsza osoba z Jasienicy. Wpierw przetrzymano go w 

piwnicy szkoły w Jasienicy - zamienionej przejściowo na miejscowe więzienie. 

Następnie przewieziono go do więzienia wojskowego w Cieszynie. Po kilku 

dniach przeniesiony został do więzienia karnego w Cieszynie, a stamtąd w 

transporcie zbiorowym przetransportowany do KL Auschwitz. (Według 

niektórych źródeł aresztowany został 24.12.1941 r. a więc w wieczór wigilijny, 

oskarżony o sabotaż. Więziony w Boguminie, Cieszynie, a następnie 

przewieziony do KL Auschwitz). Dnia 26.12.1941 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji, jako więzień „wychowawczy” nr E-894. Zginął 30.07.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17673/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: 

„Fleckfieber” (tyfus plamisty). 

Tak oto, bardzo esencjonalnie, można było opracować biogram 

Franciszka Byloka, gdyby nie wyjątkowy splot wydarzeń obozowych, jakie 

przeszedł.  

Na podstawie częściowo zachowanych akt w KL Auschwitz, Franciszek 

Bylok - więzień wychowawczy nr E-894, zmarł w dniu 30.7.1942 r. w szpitalu 

obozowym – blok 20. Fakt ten poświadczają dwa dokumenty: książka szpitala 

obozowego blok 20 oraz numerowe wykazy więźniów zmarłych w obozie (tzw. 

książka kostnicy). Fakt zgonu odnotowany jest także w książce stanów 

 



dziennych oraz karcie zgonu (oficjalna przyczyna śmierci Fleckfieber – tyfus 

plamisty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakież więc było zdziwienie rodziny, gdy opłakawszy jego śmierć, 

otrzymała list z datą 18.10.1945 r. napisany przez Franciszka Byloka – a więc po 

fakcie oficjalnie uznanego za zmarłego i wystawieniu akt zgonu! 

W liście tym informuje Franciszek następujący niecodzienny przebieg 

wydarzeń:  

Podczas egzekucji przez rozstrzelanie (karabinem maszynowym), na 

żwirowisku przyobozowym, otrzymawszy sześć kul, osunął się nieprzytomny na 

ziemię - jak pozostali rozstrzelani. (Według relacji ks. prałata Ludwika 

Serowicza - w liście z dnia 15.05.1946 r. do rodziny: „niemieccy esesmani 

oddali do niego kilka strzałów rewolwerowych…”). Przeniesiono, więc i jego 

ciało na stos trupów do spalenia w krematorium. Tuż przed włożeniem „zwłok” 

do spalenia, znajdujący się w krematorium lekarz-więzień o nazwisku Szybka 

(Polak z Krakowa) - wybierający ciała (z przeznaczonych do spalenia) do badań 

medycznych dla studentów medycyny, zauważył, że jeden z rozstrzelanych 

więźniów daje oznaki życia. Zabrano, więc ciało tego więźnia (Franciszka 

Byloka) dającego znaki życia i postanowiono wykonać zabieg chirurgiczny 

(operację doświadczalną) – próbę przywrócenia rozstrzelanemu życia. W trakcie 

 



operacji usunięto z postrzelonego pięć pocisków i po dłuższym leczeniu w 

szpitalu obozowym przywrócono mu względną sprawność fizyczną. Następnie, 

chcąc Franciszka Byloka uratować przed ponownym pozbawieniem życia 

(rozstrzelaniem), polscy lekarze w porozumieniu z więźniami mającymi dostęp 

do ewidencji obozowej, zmienili mu dokumenty na nazwisko Mazur Wojciech i 

pod tak zmienionym nazwiskiem odesłany został do KL Sachsenhausen. W ten 

sposób przeżył i już po wyzwoleniu – w liście z dn. 18.10.1945 r. z Lubeki, 

powiadomił rodzinę w Jasienicy o swoim przeżyciu. Zajście to opisał także ks. 

Prałat Ludwik Syrowicz - w liście do rodziny Franciszka Byloka (list z Lubeki z 

dn. 15.05.1946 r.). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 765; APMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1167; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy, Kraków 2005 r. s. 156-

170; Informacja rodziny – Z. Byloka; List Franciszka Byloka; List ks. L. Syrewicza; kserokopie listów są w 
posiadaniu autora książki; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 175; archiwum dr. n. 

med. J. Mazurka T.11, cz.22 (165); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-

1945, s. 166. 
 

 

 
 

 



 
 

„ ... W moich snach za dnia i w nocy 

jawią się włosy kobiet, dziecięce buciki, 

oprawy po okularach i puste walizki 

spiętrzone w sterty; 

jak mogłem się z tym uporać? 

Widziałem bowiem Oświęcim.” 
fragment wiersza Fritza Depperta4 

 
 

RODZINA DZIEŃ, 
 

DZIEŃ BRONISŁAWA z d. MIKLAS, 
Więźniarka gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 26493. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 8.06.1893 r. w Bielsku, córka Józefa i Marii z d. Kiwale, mieszkanka 

Bielska. Aresztowana nocą 25 na 26.09.1942 r. wraz z mężem Ferdynandem, 

córką Marią oraz synem Stanisławem. Przetrzymywana w areszcie gestapo w 

Bielsku, a następnie w transporcie zbiorowym przewieziona była do więzienia 

śledczego w Mysłowicach (przebywała w baraku kobiecym - w celi nr 2). Po 

śledztwie, przesłana do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 26493. Zginęła 2.01.1943 r. - zmarła na tyfus oraz 

zapalenie opon mózgowych. Według wystawionego aktu zgonu nr 120/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:40, określenie 

przyczyny zgonu to: „Bauchfellentzündung” (zapalenie otrzewnej). 
 

DZIEŃ FERDYNAND, 
Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony w Białej Krakowskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej członek 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego (w jego budynku 

miał siedzibę sztab inspektoratu). Aresztowany przez zdradę w nocy 25 na 

26.09.1942 r. wraz ze swoją rodziną i innymi członkami tej organizacji 

konspiracyjnej, wpierw przetrzymany był w areszcie gestapo w Bielsku, a 

następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

został rozstrzelany 25.01.1943 r. razem z 21 innymi członkami ZWZ/AK 

inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, ze sztabu obwodu 

                                                 
4 Tłumaczenie z j. niemieckiego: Eugeniusz Wachowiak – Pro Memoria Nr 8 z 1998 roku str. 80. 

 



oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie 

macierzystym - w komorze gazowej krematorium 1).  
 

DZIEŃ MARIA, 
Więźniarka gestapo w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona w Białej Krakowskiej, córka Ferdynanda i Bronisławy z d. Miklas. 

Aresztowana wraz z rodzicami nocą 25 na 26.09.1942 r., przetrzymana w 

areszcie gestapo w Bielsku. Stamtąd, przewieziona w transporcie zbiorowym do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, zaś po zakończonym śledztwie, 

18.03.1943 r. przesłana do KL Auschwitz, pracowała w ogrodnictwie w Rajsku. 

W 1944 r. przeniesiona do KL Bergen-Belsen. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w więzieniach i obozach w których przebywała, odzyskała wolność. 

Po wojnie osiedliła się na stałe w Anglii. 
 

DZIEŃ STANISŁAW, 
Więzień w Bielsku, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 80053, KL Neuengamme nr 

47844, KL Buchenwald nr 93803/komando – Bochun. 

 

 

 

 

 

Urodzony 5.11.1925 r. w Białej Krakowskiej, syn Ferdynanda i Bronisławy z d. 

Miklas. Aresztowany z rodzicami w nocy 25 na 26.09.1942 r., przetrzymany w 

areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany 

do KL Auschwitz, 4.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 80053. Następnie, 25.09.1944 r. przesłany do KL Neuengamme. 

Podczas marszu ewakuacyjnego wykorzystał odpowiednią okazję do ucieczki – 

w ten sposób przeżył. Po wojnie ukończył przerwane wykształcenie średnie, 

później studiował, a dzięki pracowitości doszedł do stanowiska Dyrektora 

Naczelnego „Bezalinu” w Bielsku. Zmarł 18.01.2001 r.  
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 508; 675; APMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 118; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. 
Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; J. Klistała Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 220; Kronika Beskidzka – lista ofiar 

mieszkańców Podbeskidzia; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s.179; M. Ślisz-
Oyrzyńska Wierzyłam że wrócę, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988 r. s. 37-38,101; Relacja syna 

Stanisława Dzień – w archiwum autora. 
 

* * * 
 

Wybiórczo, poświęcam to opracowanie Stanisławowi Dzień - 

osobie spotkanej przypadkowo, a któremu wyrażam 

wdzięczność za serdeczność mnie okazaną, chociaż niestety 

znajomość nasza trwała bardzo krótko.  

 

 



Poznaliśmy się w sierpniu 1999 r., gdy w sklepie z komputerami, jako 

starszy już człowiek posługiwał się z zadziwiającą swobodą językiem 

informatycznym - komputerowym. Klienci sklepu – a więc i ja, byliśmy pod 

wrażeniem jego elokwencji. Ja jednak skupiłem uwagę na numerze obozowym, 

wytatuowanym na jego lewym przedramieniu i zagadnąłem Pana Stanisława, o 

okres przebywania w obozie, a otrzymana odpowiedź spowodowała, że od tego 

dnia spotkaliśmy się, by rozmawiać na temat KL Auschwitz, a później udzielał 

mi porad z zakresu obsługi komputera gdyż byłem w tym zakresie wiedzy 

zupełnym nowicjuszem. 

Określenie przypadek, jest chyba najtrafniej użyte wobec tej sytuacji. 

Jakże bowiem inaczej ocenić tak znaczący fakt, że tego dnia i w tym miejscu (w 

sklepie), po 58 latach, spotkałem człowieka który od 1942 do 1944 r. był 

więźniem KL Auschwitz, przymusowo „zakwaterowany” w bloku 15a i 

pracował w warsztatach obozowych. Ja zaś z wielkim zaangażowaniem 

poszukiwałem świadków, którzy (jak mój ojciec) od 31 marca do 25 czerwca 

1943, byli więźniami KL Auschwitz, i mogą uzupełnić moje skromne 

informacje właśnie o bloku 15a i warsztatach obozowych! 

Dobrze, że czas leczy rany fizyczne oraz psychiczne u przeważającej 

części więźniów obozów koncentracyjnych, uwalniając ich od wyrazistej 

pamięci o przeżyciach w obozowym piekle. Z drugiej jednak strony, gdy w 

odpowiednim momencie nie zostało spisane co przeżyli, przez oddalenie 

czasowe od tamtych wydarzeń, zazwyczaj można się po latach dowiedzieć 

niewiele a jeszcze mniej o szczegółach pewnych wydarzeń. 

Nie dowiedziałem się od Pana Stanisława niczego o moim ojcu chociaż 

mogli się w jakimś sensie o siebie „ocierać”, ale otrzymałem uzupełnienie do 

informacji o warunkach panujących w KL Auschwitz, o tragicznych przeżyciach 

ofiar hitleryzmu. 
 

* 

Po powrocie z obozowej poniewierki, od dnia 1.01.1949 r., po 

rekonwalescencji fizycznej oraz psychicznej, z uporem godnym podziwu zabrał 

się do odrabiania zaległości w nauce. Zdobył wykształcenie zawodowe, średnie i 

wyższe, zaś sumienność i zachłanność na zdobywanie wiedzy spowodowała, że 

po osiągniętym wykształceniu ceniony był jako wspaniały fachowiec w 

Bielskich Zakładach Lin i Pasów „Bezalin”. Wykonywał obowiązki 

pracownicze na stanowiskach: ślusarz, kreślarz, kierownik oddziału 

mechanicznego, Główny Mechanik, Naczelny Inżynier. Od 20.03.1962 r. został 

Dyrektorem Zakładu i funkcję tę pełnił do 31.12.1981 r. tj. do przejścia na 

emeryturę. Społecznik, był aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci. Odzwierciedleniem pozytywnej opini o Stanisławie Dzień, to 

pozostawiona pamięć w sercach współpracowników, a także otrzymane 

wyróżnienia między innymi: Złoty Krzyż Zasługi (w 1964 r.), Złoty Medal „Za 

zasługi dla Pożarnictwa” (w 1973 r.), Złota odznaka „Zasłużony dla Bezalinu” 

(w 1974 r.), Złota odznaka TPD (w 1975 r.), Krzyż Kawalerski OOP (w 1976 



r.), Srebrny Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” (w 1976 r.), Odznaka „Za 

zasługi dla województwa Bielsko Bialskiego” (w 1979 r.). 

Zmarł, mając 75 lat. 
 

Nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej, natomiast jego ojciec – 

Ferdynand, należał do ZWZ/AK w Bielsku (inspektorat bielski), a przez to cała 

rodzina Dzień doznała represji oraz cierpień ze strony hitlerowskiego okupanta.  

W powojennej części życiorysu Stanisława uczestniczyli najbliżsi - 

rodzina, znajomi oraz współpracownicy, natomiast o obozowych przeżyciach, 

nawet najbliżsi niewiele wiedzieli gdyż unikał „wywnętrzania” się na ten temat. 

Dzięki przezorności sporządziłem z naszych rozmów notatki oraz nagrałem 

fragmenty wypowiedzi na dyktafonie, więc chociaż tyle jego głosu i relacji 

zostało utrwalonych. 

Żeby nieco poszerzyć informacje o roku 1942, - związane z 

aresztowaniem rodziny Dzień, korzystam z książki dr Juliusza Niekrasza5 „Z 

dziejów AK na Śląsku”. Są w książce poruszone między innymi sprawy 

wzmożonych aresztowań od maja 1942 r. w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku i 

innych miejscowościach Śląska, natomiast od strony 1146, są opisane 

okoliczności aresztowań w Bielsku: 

[…] Największe jednak wyrwy przyniosły aresztowania w inspektoracie 

bielskim. Spowodował je agent gestapo, Ryszard Dembowicz, używający 

pseudonimu „Radom”, podający się za oficera w randze majora oraz za 

inspektora nigdy nie istniejącego inspektoratu oświęcimskiego, mającego nosić 

kryptonim „Olgierd”. 

Dembowicz, członek ZWZ w obwodzie oświęcimskim, był głęboko 

wprowadzony w tamtejszą konspirację, między innymi zdobył sobie zaufanie ks. 

dr Władysława Grohsa („Feliks Skarga”), byłego katechety gimnazjum 

oświęcimskiego, a w czasie okupacji kapelana tamtejszego obwodu ZWZ. 

Dembowicz dopuścił się zdrady (ponoć poczuwał się do narodowości 

ukraińskiej) i przeszedł na służbę gestapo. Kiedy i w jakich okolicznościach do 

tego doszło, nie zostało wyjaśnione. 

Komendant Okręgu, ppłk Henryk Kowalówka, mianował nowym 

inspektorem bielskim swojego dawnego podwładnego, oficera 73 pp. kpt. 

Feliksa Kisiela, który zmienił pseudonim na „Szczęsny” oraz kryptonim 

inspektoratu („Bóbr” na „Jesion”), zapowiedział swój przyjazd, ale z 

przybyciem i objęciem funkcji się nie kwapił. W inspektoracie gospodarował 

por. Stacherski, którego Dembowicz zdołał już poznać i zdobyć jego zaufanie.  

                                                 
5 dr Juliusz Niekrasz - sędzia, prokurator i adwokat, związany z ziemią śląską. Opisał patriotyzm Ślązaków, 

okres okupacji hitlerowskiej, zwłaszcza działalność Armii Krajowej na Śląsku. Jego prace mają charakter 

historyczny, oparty o osobistą działalność w Sztabie Śląskiego Okręgu AK, ale także praca powojenna w 

Prokuraturze Specjalnego Sądu Karnego, - powołanej do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich. Miał dostęp do 
wielu ważnych dokumentów, działając przez wiele lat w Prezydium Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w Katowicach. 
6 Książka wydana w 1985 roku! 



Dembowicz nie działał sam, miał wspólnika, również groźnego agenta 

gestapo. Był nim Mieczysław Mólka-Chojnowski, rodem ze Lwowa, uchodzący 

za zbiega z obozu oświęcimskiego. Ucieczka z obozu była sfingowana przez 

gestapo i miała rzekomemu zbiegowi zapewnić wiarygodność. 

Feliks Kisiel objął urzędowanie dopiero w marcu 1942 r. Znalazł się w 

terenie zupełnie sobie obcym, pozbawiony był kontaktów i szukał pomocy, z 

którą przyszedł mu właśnie Dembowicz. Przekazał Kisielowi wszystkie znane 

sobie kontakty bielskie, a zwłaszcza żywieckie i oświęcimskie, czym zaskarbił 

wdzięczność i pełnię zaufania, traktowany był jako persona grata inspektoratu, 

choć już przed przybyciem Kisiela zdołał odgrywać poważną rolę. 

Tymczasem komendant obwodu żywieckiego, kpt. Wenancjusz Zych, 

nawiązał wreszcie po raz pierwszy łączność z faktycznym inspektorem, kpt. 

Feliksem Kisielem, i sprawa dotychczasowej działalności Stanisława 

Dembowicza (w Żywcu używał imienia Ryszard) i jego roli nabrała po raz 

pierwszy ostrych konturów. Dembowicz stanął pod zarzutem zdrady, ale było już 

zbyt późno. Zdążył on dokonać głębokiego wglądu w stan konspiracji w całym 

inspektoracie bielskim - z wyjątkiem obwodu wadowickiego, który prowadził (z 

miejscem dowodzenia w Andrychowie) por. Tadeusz Wolf („Ryś”). Kpt. 

Wenancjusz Zych podał się do dymisji, uzasadniając ją dekonspiracją swej 

osoby, Dembowicz i Mólka-Chojnowski zniknęli z terenu. 

Nastąpiło uderzenie gestapo na inspektorat bielski. Aresztowani zostali 

(głównie w nocy z 25 na 26 września 1942 r.) między innymi: inspektor, kpt. 

Feliks Kisiel; jego zastępca, Mieczysław Jonkisz; komendanci obwodów: kpt. 

Henryk Boryczka, wraz z synem Zbigniewom, por. Paweł Pinczer i por. Antoni 

Cader („Rola”), który w tym czasie pełnił funkcje komendanta obwodu 

żywieckiego; komendanci placówek: Edward Passendorfer, Rudolf Łodziana, 

Jan Barczyk, Jan Kowalczuk, Kazimierz Baron, Stanisław Figura, Józef 

Chrząszczyk, Franciszek Dziedzic, Władysław Kubica, por. Jan Urbaniec oraz 

wielu szczególnie aktywnych członków ZWZ, jak kpt. Karol Staszkiewicz, 

Tadeusz Obarzanowski („Ćwiek”), Leon Sojecki, Rudolf Wala, dr praw Stefan 

Mirecki, Jan Martusiewicz, Rudolf Bylica, Erwin Czaja, Rudolf Dudzik; szef 

kontrwywiadu w inspektoracie - Jan Jagosz, kurier - Stanisław Jagosz, oficer 

łączności - Stanisław Pacut i współpracujący z nim Czesław Pukowski, członek 

Poddelegatury Okręgowej - adwokat Wojciech Figiel; pracownicy wywiadu, a 

wśród nich artysta malarz Grzegorz Serdjukoff, i wielu innych. Aresztowani 

zostali Maria Dzień i Ferdynand Dzień, w których domu miał swoją kwaterę 

inspektor Kisiel. 

Sławomir Horski w artykule „Gestapowcy i Donosiciele”7 informuje, że 

zdrajca Dembowicz „Zamieszkiwał w Białej, w domu rodziny Dzień. Jak łatwo 

się można domyślić, obecność agenta na szczycie podbeskidzkiego podziemia 

była dla hitlerowców sytuacją wręcz wymarzoną.  
 

                                                 
7 Artykuł ten wydrukowany został w Kronice Beskidzkiej z dnia 7 października 1999 r. 



Stanisław Dzień, - miał jedynie taki związek z organizacją ZWZ, że jako 

nieformalny kurier, spełniał prośby i polecenia ojca Ferdynanda, przewożąc 

różne materiały organizacyjne do odpowiednich adresatów na miejscu w 

Bielsku, a także np. do Andrychowa, Kęt, Żywca. Ukrywał także dokumenty 

organizacji ZWZ - otrzymane od ojca do przechowania. 

Budynek Dzieniów usytuowany był przy obecnej ulicy Krakowskiej nr 

82, a w czasie okupacji noszącej nazwę Hermann Göringstraße, ale Stanisław 

mieszkał (ściślej - sypiał) w budynku ciotki, mieszczącym się około 40 metrów 

od budynku jego rodziców. Ciotka była żoną brata Ferdynanda Dzień. 

Pochodziła z Alzacji, nie sympatyzowała z Niemcami, ale ze względu na jej 

pochodzenie (z Alzacji), Niemcy traktowali ją jako „Reichsdeutscha”. W jej 

budynku - na poddaszu, znajdowały się dwa pokoje, i w jednym z nich sypiał 

Stanisław wraz z kuzynem starszym o 3 miesiące - synem owej ciotki. Ojciec 

nie chciał trzymać w swoim mieszkaniu obciążających go dokumentów, więc 

wręczył Stanisławowi dwa pakunki z dokumentacją ZWZ do przechowania w 

budynku ciotki (mniej narażonym na rewizję przez Niemców). Jeden mniejszy 

pakunek wsadził Stanisław pod materac swego łóżka, zaś drugi – większy, ukrył 

między belkami na strychu. Po wojnie, gdy Stanisław szczęśliwie powrócił z 

okupacyjnej poniewierki, szukając ukrytej przez siebie paczki, znalazł i drugie 

zawiniątko, także z dokumentami a dotyczącymi organizacji ZWZ. Bez 

wątpienia ukrył je tam ojciec. Dodam do powyższego taki wątek, że pakunkiem, 

który przechowywał Stanisław w łóżku, gdy zjawili się gestapowcy w ich domu, 

„zaopiekowała” się ciotka. Aby pakunek nie stanowił zagrożenia, wsadziła go 

do kotła (jaki używała do gotowania bielizny), zalała wodą, nasypała proszku do 

prania i rozgotowała zawartość na papkę. Następnie, wlała to do ubikacji. 

Wspomniany w książce dr Niekrasza a także w artykule Sławomira 

Horoswkiego - zdrajca Dembowicz, zbyt dobrze znał kwaterę komendanta 

inspektoratu bielskiego kpt. Kisiela i punkt „operacyjny” organizacji ZWZ, więc 

gestapowcy sprawnie rozprawili się z konspiratorami w Bielsku. Teren 

ogrodnictwa został w nocy z dnia 25 na 26 września 1942 r. otoczony przez 

funkcjonariuszy gestapo, a w mieszkaniu Dzieniów urządzono tzw. „kocioł”. 

Stanisław przebywał w ten feralny dzień w mieszkaniu wraz z rodzicami. 

Podczas przeprowadzonej rewizji w mieszkaniu rodziców, nie znaleziono 

wprawdzie żadnych obciążających ich dokumentów czy materiałów, niemniej - 

sam fakt, że w budynku tym urzędował inspektorat bielski, że miał tam kwaterę 

komendant inspektoratu, było aż nadto uzasadnionym przewinieniem. Cała 

rodzina została aresztowana, a więc: ojciec - Ferdynand Dzień, matka 

Bronisława, siostra Maria, kuzyn Stanisława oraz on sam. Uniknęła 

aresztowania siostra mieszkająca w Krakowie i nosząca inne nazwisko. 

Aresztowanych przewieziono do budynku gestapo, mieszczącego się 

przy (obecnej) ulicy Matejki nr 5 w Bielsku. Nie szczędzono im razów, 

kopniaków oraz wulgarnych wyzwisk. Po paru dniach, przetransportowani 

zostali do policyjnego więzienia zastępczego „Ersatzpolzeigefängnis” w 

Mysłowicach.  



O więzieniu w Mysłowicach, Stanisław nie mógł opowiadać, zadrżał mu 

głos, w oczach ukazały się łzy, a słowa uwięzły w gardle. Bolesne były to 

wspomnienia. Upływ czasu od tamtych dni, nie wymazał z pamięci obrazu 

skatowanego ojca któremu podczas przesłuchiwania wyrwano zdrowe zęby, a 

poobijane ciało w okolicach bioder gniło i odchodziło od kości. Od więźniów 

poranionych, którzy niemal bez przerwy krwawili, a otwarte rany ropiały, 

rozchodził się wokół okropny fetor. Stanisław słyszał o torturowaniu matki, 

siostry, nie mówiąc o własnych cierpieniach. Zapamiętał ostatnią rozmowę z 

ojcem, gdy bardzo zbitemu, zmaltretowanemu, a mimo to zaprzeczającemu 

zarzutom o działalności konspiracyjnej, gestapowcy kazali stanąć bezszelestnie 

za uchylonymi drzwiami pokoju, do którego wprowadzono innego 

przesłuchiwanego. Więźniowi temu zadawano różne pytania o organizacjach 

lewicowych i konspiracyjnych. Przesłuchiwany nie wiedział, że ojciec słyszy co 

zeznaje, a będąc słabszym psychicznie i bojąc się bicia, wyjawiał różne 

informacje. Po wyprowadzeniu więźnia, gestapowcy ponownie „zajęli się 

ojcem” i drwili z Niego: „dajesz się bić, a gestapo i tak wie wszystko – więcej niż 

ty myślisz”!  

Nie miałem sumienia nakłaniać Stanisława do przykrych zwierzeń. 

Zapoznałem się jednak z treścią książki którą mi polecił, jako wiarygodnie 

opisane wydarzenia z Mysłowic Więzienia Hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu 

Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 19458. Wczytywałem się z wielkim 

zainteresowaniem w informacje o tym więzieniu, którego tak bardzo bali się i 

moi bliscy oraz znajomi aresztowani w lutym 1943 r. w Rybniku, a ja o 

więzieniu tym nic nie wiedziałem.  

Polizeiersatzgefängnis w Mysłowicach, nazywany był przez więźniów 

„przedsionkiem oświęcimskiego piekła”. Ferdynand Dzień, Adam Boryczka, Jan 

Staszewski, Józef Walas, Romuald Pacuł, Erwin Czaja, Jan Jagosz, Józef 

Golonka, Stanisław Pinczer oraz kilku innych działaczy inspektoratu bielskiego, 

przetransportowani zostali do KL Auschwitz, i wykonano na nich wyrok kary 

śmierci9. Starszy brat Stanisława, wywieziony został do Mauthausen–Gusen i 

tam zginął. Bronisława Dzień, - przebywała w Mysłowicach w baraku kobiecym 

(w celi nr 2), i nie mogła się kontaktować z córką Marią. Z „wysokości” numeru 

obozowego, jaki otrzymała: 26493, wnioskować można, że przewieziona została 

z Mysłowic do Birkenau dnia 4 grudnia 1942 r. i niemal w miesiąc później tj. 

dnia 2 stycznia 1943 r., zmarła na tyfus oraz zapalenie opon mózgowych. Maria 

Dzień przebywała w Mysłowicach w baraku kobiecym (cela nr 4) wraz z Marią 

Ślisz-Oyrzyńską.  

Pomyłką jest podana informacja przez Danutę Czech w „Kalendarzu 

Wydarzeń w KL Auschwitz” na str. 329, że Maria Dzień wraz z ojcem – 

Ferdynandem Dzień zginęła w KL Auschwitz. Maria przewieziona została z 

Mysłowic do Birkenau wraz z kilkoma więźniarkami, w dniu 18.03.1943 r. Po 

                                                 
8 Pełny tytuł książki: „Więzienia Hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 

1945 – praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Szefera”. 
9 Zapis w Kalendarzu Wydarzeń w KL Auschwitz – Danuty Czech, s. 329. 



krótkim pobycie w Birkenau, skierowana do pracy w ogrodnictwie 

doświadczalnym w Rajsku, a następnie wywieziona transportem zbiorowym do 

Bergen-Belsen. Potwierdza to na str. 37 – 38, 101, Maria Ślisz-Oyrzyńska w 

swojej książce, że spotkała się z Marią Dzień w Mysłowicach, Birkenau i ostatni 

raz w Bergen-Belsen! Po wyzwoleniu przez wojska alianckie, Maria Dzień 

zamieszkała na stałe w Anglii. 

Stanisław Dzień, po wyjątkowo sadystycznych przesłuchiwaniach i 

głodzeniu w Mysłowickim więzieniu, wraz z kilkoma innymi aresztowanymi 

przewieziony został dnia 4.12.1942 r., do KL Auschwitz w stanie krańcowego 

wycieńczenia psychicznego i fizycznego. Takich więźniów nazywano w obozie 

„muzułmaninami”. Ważył zaledwie 37 kilogramów! 

Żeby właściwiej zrozumieć określenie „muzułmanin”, bardzo 

esencjonalnie jest to przedstawione w przewodniku: „Oświęcim 1940 – 1945”, 

autorstwa byłego więźnia a następnie Dyrektora Muzeum w Oświęcimiu - 

Kazimierza Smolenia: 
 

„Więzień znajdujący się w stanie zagłodzenia nazywany był w żargonie 

obozowym „muzułmanin”. Postać „muzułmanina” przypominała szkielet. Kości 

były ledwo pokryte skórą, wzrok błędny. Więzień taki, w zależności od stadium 

zagłodzenia, poruszał się wolno, bo nie miał sił na udźwignięcie ciężaru 

własnego ciała. Apatia i senność były charakterystycznymi symptomami choroby 

głodowej. Ogólnemu wyniszczeniu fizycznemu towarzyszyło wyczerpanie 

polegające na krańcowym zobojętnieniu i braku zainteresowania otaczającym 

go światem. „Muzułmanin” nie mógł skoncentrować swych myśli, pamięć 

zanikała do tego stopnia, że nie potrafił wymienić nawet swego nazwiska.”. 
 

Przy czynnościach związanych z „przyjęciem” (rejestracją) do obozu, 

musiał się rozebrać i oddać cywilne ubranie, ostrzyżono głowę do łysa, musiał 

pójść do zbiorowej kąpieli pod prysznicami. Po tych czynnościach, nago i boso 

więźniowie przelatywali z bloku nr 26 do bloku 27, gdzie wydawane były 

pasiaki i trepy drewniane. Przebiegając boso po śniegu (tuż po kąpieli), schłodził 

stopy do tego stopnia, że aby ubrać trepy, musiał zeskrobywać zmrożony śnieg – 

przylepiony do stóp. Uległ przez to i wypadkowi, gdyż wsuwając stopy do 

otrzymanych trepów, nie poczuł, że zranił się o wystający w środku dosyć długi 

gwóźdź. Skutek był fatalny, gdyż zaraz tej nocy na stopie zrobił się obrzęk, a 

rana zaczęła ropieć. 

Przy formalnościach rejestracyjnych, wytatuowano mu na lewym 

przedramieniu numer obozowy 80053 i zrobiono zdjęcie w trzech pozach. 

Fotograf – więzień, robiący zdjęcia „zugangom10”, nazywał się Józef Pysz i 

pochodził z Bielska. Zagadnął Stanisława: „ty jesteś z Bielska i nazywasz się 

Dzień? Ja pracowałem z Twoją siostrą w LENKO11”. Tak niespodziewane 

spotkanie z krajanem, w jakimś sensie poprawiało samopoczucie, że w tym 

                                                 
10 więzień tyle co przybyły do obozu. 
11 Zakład produkcji materiałów lnianych. 



skupisku maltretowanych na każdym kroku ludzi, znajdują się „bliżsi”, którzy 

chyba pomogą w razie potrzeby – w jeszcze cięższych chwilach. 

Po formalnościach przyjęcia do obozu, przekazany został na bloku nr 2 

– wówczas wyznaczonym na blok kwarantanny. Stanisław z tych dosłownie 

pierwszych dni w obozie zapamiętał, że podczas obowiązkowego śpiewania – 

tam w bloku kwarantanny, został przyłapany na pozorowaniu śpiewania. 

Poruszał ustami nie wydając głosu, więc został za to bardzo pobity. To 

pozorowanie śpiewania uzasadniał w ten sposób, że inni więźniowie wprawdzie 

śpiewali, lecz nie rozumieli tekstów piosenek. Wielu z nich nie znało języka 

niemieckiego, a popisywali się mową „po niemiecku”, wypowiadając 

żartobliwie: „bite kite und marmelade”. 

Po okresie kwarantanny, przekazany został na blok nr 10. Okna tego 

bloku od strony dziedzińca bloku nr 11, zasłonięte były drewnianymi osłonami, 

z niewielkimi szparami między zeschniętymi deskami. Ściany i osłonięte okna 

nie tłumiły jednak odgłosu strzałów na dziedzińcu bloku 11 – gdzie odbywały 

się egzekucje więźniów. Gdy miała się odbyć masowa egzekucja, na okres jej 

trwania, więźniowie z bloku nr 10 musieli przejść do sal, znajdujących się w 

drugiej części budynku – od strony bloku nr 9. 

Zatrudniony został przy pracach ziemnych w „Bauhofie” – placu 

budowlanym, gdzie magazynowano materiały budowlane. Wykonywał prace 

przy wykopach rowów kanalizacyjnych. Wracał potwornie zmęczony do obozu. 

W nocy miał koszmarne sny, że go biją za złe wykonywanie jakiejś czynności. 

Często zrywał się w nocy z przestrachem, by nie zaspać i zdążyć na apel, do 

pracy, żeby jako spóźnialski nie narazić się na różnego rodzaju kary. Nawet po 

powrocie do domu, długo miewał takie sny i zrywał się w nocy – czy nie zaspał 

do pracy lub na apel. Dopiero po rozbudzeniu się, zlany potem, odetchnął z ulgą, 

że nie jest w obozie lecz w domu. 

W parę dni od zatrudnienia przy pracach ziemnych, poważnie 

zachorował. Złożyły się na to skutki wychłodzenia i wycieńczenia z okresu 

pobytu w Mysłowicach jak i dalsze niedożywienie oraz praca na mrozie (zimą) 

w tak lichym drelichowym pasiaku. Zachorował na zapalenie opłucnej. Zbierała 

mu się woda w płucach, a temperatura ciała wynosiła niemal 42 °C! Z wielkim 

samozaparciem starał się nie wywrócić z osłabienia i tak wysokiej temperatury. 

Bał się jednak zgłosić chorobę, gdyż zapamiętał, jak to w Bauhofie, pomocnicy 

kapo nie zadowoleni z powolnego tempa pracy więźniów, zapytali podstępnie: 

„kto jest chory – niech wystąpi”. Gdy paru więźniów wystąpiło i ustawiło się w 

szeregu, wówczas funkcyjny z czarnym winklem, wziął drąga i zaczął okładać 

tych ledwo żyjących nieszczęśników i krzyczał: „ja was uzdrowię symulanci 

...”. Więźniowie oczywiście natychmiast rozbiegli się do przerwanych zajęć. 

Gdyby funkcyjny zabił któregoś więźnia, to inni współwięźniowie szybko go 

rozbierali, na piersiach nieboszczyka wypisywano ołówkiem kopiowym jego 

numer obozowy, a zwłoki odwożono do krematorium. Rozebrany pasiak i 

bieliznę trupa więźniowie przywłaszczali sobie jako dodatkowe elementy ubioru 

– ochrony przed zimnem. 



Kilkakrotnie w czasie naszych rozmów Pan Stanisław z przekonaniem 

nawiązywał do przeświadczenia, że w obozie działała konspiracyjna organizacja 

pomagająca więźniom. Pomoc tą odczuł na własnej osobie, gdyż jak 

przypuszczał, to członkowie tej organizacji załatwili umieszczenie go w 

obozowym szpitalu - Häftlingskrankenbau na bloku nr 28 a następnie na bloku 

nr 20. Ciężko było się dostać do obozowego szpitala, ze względu na panujące 

tam przepełnienie. W tym właśnie czasie, przebywało w szpitalu na jednej sali 

około 49 chorych poupychanych na trzypiętrowych pryczach. Co noc a także w 

dzień, umierało 5 – 8 więźniów.  

Z pobytu na bloku nr 28 najbardziej utkwiło mu w pamięci, że 

przychodził tam dr Mengele i robił selekcje więźniów. Wskazując na chorego 

więźnia i wykonując odpowiednie gesty ręką, informował asystujących mu 

„schreiberów”, – kto do gazu, kto do roboty lub kogo nadal pozostawić w 

krankenbau. Pewnego dnia, gdy właśnie miał przyjść Mengele, więzień - 

sanitariusz (wykształcony lekarz - Polak) o nazwisku Fregata, powiedział do 

Stanisława: „chodź, – bo nie ma czasu” i wepchnął go do pomieszczenia gdzie 

przechowywane były miotły, wiadra i szmaty. Był tam także duży karton po 

papierowych środkach opatrunkowych. Kazał więc położyć się Stanisławowi 

pod kartonem i pouczył: „leż tu i nie odzywaj się”! Mengele faktycznie 

przyszedł na blok i przeprowadził zwyczajową selekcję, zaś Stanisław 

prawdopodobnie zachował życie, dzięki pomocy Fregaty 

Czas jakiś przebywał w izbie chorych na bloku nr 20, i tam znowu miał 

możność obserwowania dobroczynną działalność Fregaty jak i innych 

sanitariuszy też lekarzy – Polaków. Na bloku tym była także wielka śmiertelność 

więźniów. Mimo że tacy sanitariusze jak Fregata bardzo pomagali więźniom. 

Niestety, z uwagi na brak leków, środków opatrunkowych i odpowiedniego 

sprzętu medycznego, w ciągu tygodnia, prawie połowa z przebywających tam 

chorych – zmarła. 

W książce Auschwitz - Nazistowski Obóz Śmierci, o obozowym 

szpitalu są zapisane takie oto informacje:  

„Wieczorem, po powrocie z pracy przed drzwiami ambulatorium 

obozowego szpitala ustawiały się długie kolejki więźniów pragnących otrzymać 

pomoc lekarską. Wśród zgłaszających się wielu z ledwością trzymało się na 

nogach, innych — ze względu na utratę przytomności - po prostu kładziono na 

ziemi. Zatrudnieni w ambulatorium więźniowie-lekarze po wstępnych 

oględzinach albo udzielali doraźnej pomocy i papierowymi bandażami 

zabezpieczali rany, albo wnioskowali o przyjęcie więźnia do obozowego 

szpitala. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależała od obozowego lekarza SS, 

który był odpowiedzialny za stan zdrowia więźniów danej części KL Auschwitz”. 
 

Za sprawy porządkowe w blokach należących do więźniarskiego 

szpitala obozowego, określanego w KL Auschwitz w skrócie KB lub HKB 

(Krankenbau - Haftlingskrankenbau), odpowiedzialny był więzień pełniący 

funkcję „starszego szpitala obozowego” (Lagerältester des HKB), któremu 

podlegali blokowi. Wyposażenie budynków lub baraków szpitalnych w niczym 



nie różniło się od pozostałych bloków mieszkalnych. Chorzy leżeli na 

papierowych siennikach wypełnionych tzw. wełną drzewną. Trzypiętrowe 

drewniane łóżka utrudniały dostęp do chorych, a im samym niełatwo było zejść 

z posłania. Większość chorych, prócz wielu innych dolegliwości, cierpiała na 

biegunkę głodową, sienniki były więc zanieczyszczone kałem oraz ropnymi 

wydzielinami, które sączyły się z ran. Przyjmowanym do szpitala więźniom 

odbierano odzież i bieliznę, chorzy musieli leżeć nago, często po dwie osoby na 

sienniku, przykryci brudnymi i zawszonymi kocami. W salach lub barakach 

panował trudny do opisania smród, jęki konających i majaczących w gorączce 

mieszały się z wołaniem o wodę do picia i pomoc. 
 

Wracając do rozmowy ze Stanisławem, zwłoki więźniów – wychudzone 

szkielety, wynoszone były przez sanitariuszy na noszach, jakie używano w 

gospodarstwach rolnych – do noszenia gnoju. Obok pryczy Stanisława umierał 

więzień, który zachorował na zapalenie opłucnej i zbierała mu się woda w 

płucach. Więzień ten był nieprzytomny i co chwilę powtarzał półszeptem: „... 

niech przestanie grać orkiestra”. Gdy zaś odzyskał przytomność, nie mógł się 

doczekać, kiedy sanitariusze przestaną wynosić z bloku ciała martwych 

więźniów i zajmą się nim - ściągną mu wodę z opłucnej. Nie pamiętał Stanisław 

czy zabieg ten wykonano owemu więźniowi, ale zmarł on w nocy. Leżał też 

obok na pryczy w „krankenbau” inny chory, były adwokat Wojciech Figiel z 

Bielska. Był to starszy człowiek. Aresztowano go w tym samym czasie, w 

którym aresztowano rodzinę Dzieniów i innych członków inspektoratu 

bielskiego ZWZ. Przeczuwając swoją śmierć, sprezentował Stanisławowi masło 

otrzymane w paczce od rodziny. Gdy zmarł, Stanisław widział jak wynoszono 

jego zwłoki. 

Z bloku szpitalnego nie wrócił już do komanda pracującego na placu 

budowlanym, lecz zakwaterowany został na bloku 15a i przydzielony do pracy 

w warsztatach obozowych. Znowu był przekonany, że przeniesienie to załatwili 

mu członkowie organizacji obozowej – pomagającej więźniom. 

Na temat warunków pracy w warsztacie jak i w bloku 15a dowiedziałem 

się nieco więcej, gdyż było to przedmiotem mojego większego zainteresowania 

(przebywał tam także mój ojciec), więc kilkakrotnie wypytywałem o to Pana 

Stanisława. Przede wszystkim, utkwiły mu w pamięci dosyć niespodziewane 

okoliczności, gdy zgłosił się do kapo, nadzorującego pracę w warsztacie. Po 

wejściu do kantora warsztatu, kapo zarządzający w warsztacie, stał obok 

siedzącego na krześle oficera SS. Stanisław nieco zdezorientowany, komu się 

zameldować, zreflektował się szybko i wyprężony wyrecytował w stronę obu: 

„höftling numer 80034 melduje się...”. Dostrzegł jednak, że ów SS-man wpierw 

podniósł brwi jakby był zdziwiony, a później zaczął mrugać do Stanisława. W 

tym samym czasie kapo z zielonym winklem, mówił spokojnie i w kaleczonym 

języku polskim: „będzie Ci w warsztacie dobrze, będziesz mógł się dużo 

nauczyć...”. Stanisław przyjmował bardzo nieufnie wypowiedzi i zachowanie 

kapo w obecności SS-mana, gdyż po tak spokojnej wypowiedzi, oczekiwał - 

„kiedy rąbnie mnie czymś w głowę”. Niektórzy funkcyjni tak właśnie popisywali 



się przed SS-manami. Nieco później, pracując już w warsztacie, przypomniał 

sobie, że ów SS-man pochodził z Bielska, nazywał się Lubusch12, że jego matka 

była akuszerką i mieszkali niedaleko gimnazjum w Bielsku. W rodzinie tej było 

dwóch chłopaków, a ten właśnie SS-man kolegował się przed wojną z bratem 

Stanisława, - „bawili” się w krótkofalarstwo. Znał więc Lubusch - Dzieniów, a 

Stanisław znał oczywiście rodzinę Lubuschów, jednak w pierwszej chwili nie 

mógł rozpoznać człowieka, którego dawno nie widział i którego wygląd w 

mundurze SS bardzo się zmienił. Lubusch był krótko w Oświęcimiu – 

prawdopodobnie został wysłany na front wschodni. 
 

Warsztat mieścił się w kompleksie zabudowań barakowych, tuż 

naprzeciw bramy wejściowej do obozu. Spełniły się obietnice kapo, w 

warsztacie panowały stosunki niemal „familijne”. Pracowali tam bardzo dobrzy 

fachowcy, mądrzy ludzie, pomagający sobie wzajemnie, a znamienne są takie 

odczucia Stanisława: „nikt tam brzydkiego słowa nie wypowiedział, nikt nogi nie 

podłożył, nie donosił jeden na drugiego”. Kapo, który ich nadzorował - stary 

wermachtowiec, szanował więźniów za ich umiejętności, za ich fachowość. 

Wzruszająca jest taka wypowiedź Stanisława: „miałem dopiero 17 lat, 

chciałem przeżyć, byłem otwarty na wiedzę i wykonywałem w warsztacie 

wszystkie prace, jakie mi wyznaczono”. Wsłuchiwał się w teoretyczne wywody, 

jakie prowadzili między sobą pracujący tam – bardzo mądrzy inżynierowie. 

Wspominał fachowość spawacza – ze Śląska, od którego dużo się nauczył, 

między innymi pomagał mu Jan Kubica z Rybarzowic, więzień o nazwisku 

Ogórek, Mirek z Nowego Sącza i oczywiście Józef Pysz z Bielska który znał 

siostrę Stanisława - Marię. Wpierw był zatrudniony przy robieniu jakichś ram z 

szyn kolejki wąskotorowej, spawanych i obciąganych siatką. Zapamiętał dosyć 

dobrze i takie wydarzenie, jak to przyszedł do warsztatu SS-man, żeby mu 

przetopić złoty złom z protez. Nie było wątpliwości, że miało to być robione w 

tajemnicy przed władzami obozowymi, ale w porozumieniu z kapo, który 

wyznaczył do tej czynności spawacza (tego ze Śląska), a on dobrał sobie jako 

pomocnika Stanisława. Wpierw w tajemnicy przed kapo i SS-manem 

przygotowano łyżkę, w której miało być stopione złoto. W łyżkę wspawano 

drugie dno a Stanisław musiał spaw tak dobrze oszlifować, by nie było można 

poznać jakiejś doróbki, a w tym wewnętrznym dnie wywiercił otwór i 

zamaskował go smarem. Dopiero po takich przygotowaniach, zgłoszono kapo 

gotowość do wykonania polecenia. SS-man przyniósł złom i przez całą 

„operację” przyglądał się czynnościom spawacza, który płomieniem palnika 

gazowego podgrzewał łyżkę ustawioną na cegłach szamotowych – a łyżkę tą 

poprzez długą rączkę przytrzymywał Stanisław. Gdy złoto się stopiło, przelane 

zostało do foremki żeby po zastygnięciu przybrało kształt sztabki. Kiedy SS-

man odszedł ze swoją sztabką, Stanisław musiał rozdzielić wspawane dno od 

właściwego środka, i wówczas zobaczył, że przez ten mały otwór, niewielka 

ilość złota przeciekła do przestrzeni między obydwoma dnami. Zdobyte tą drogą 

                                                 
12 Odsyłam do informacji o Lubuschu.  



złoto przekazane zostało członkom wspomnianej już organizacji, do 

przekupywania SS-manów lub funkcyjnych, by przenosić więźniów z jednej 

pracy do innej, „wykupienia” więźnia od wyznaczonej kary itd. 

Inne wydarzenie, miało związek z napisem nad bramą wejściową do 

obozu: „ARBEIT MACHT FREI”. Nie wiadomo, co było powodem – być może 

burza lub wichura, że konstrukcja z owym napisem runęła na ziemię i połamała 

się. Do przeniesienia konstrukcji do warsztatu, wyznaczeni zostali trzej 

więźniowie. Nie pamięta nazwiska jednego z tej trójki, ale drugim 

wyznaczonym był Mirek z Nowego Sącza (z którym pracowali przy jednym 

stole ślusarskim), a trzecim Stanisław. Przypominam, Stanisław miał wówczas 

zaledwie 17 lat i ważył 37 kilogramów, więc wspominając tamto wydarzenie 

mówił: „byłem tak słaby z wycieńczenia, że ledwo chodziłem o własnych siłach, 

a pod tym ciężkim napisem, wręcz padałem jak Chrystus pod krzyżem. Praca w 

warsztacie była jednak dobrą „fuchą” w porównaniu z innymi zajęciami, więc z 

ochotą robiłem, co mi kazali starsi więźniowie z warsztatu”! 

Ilekroć od tej rozmowy wchodzę na teren byłego obozu i spoglądam na 

ów napis „ARBEIT MACHT FREI”, przypomina mi się przede wszystkim 

postać Stanisława Dzień i jego obozowe przeżycia! 

Po jakimś czasie, przeniesiony został do drugiego warsztatu, 

usytuowanego nieco dalej od obozu – przy drodze do Birkenau i wspominanego 

już Bauhofu. W tym warsztacie, mającym wielkość małej fabryczki, była 

ostrzalnia pił, maszyny do obróbki drewna i obrabiarki do obróbki metalu. 

Wykonywano tam na większą skalę (seryjnie) - szafki koszarowe, skrzynki 

amunicyjne, skrzynki z wyżłobionymi uchwytami na broń i amunicję. 

Więźniowie musieli wykonywać także prace remontowe, ślusarskie oraz 

stolarskie – na miejscu, i poza warsztatem. 

Stanisław był przeważnie zatrudniany przy ostrzeniu pił, niemniej 

wykonywał także prace porządkowe, lub jako pomocnik starszego więźnia, przy 

naprawie obrabiarek - gdy któraś uległa awarii. W narzędziowni warsztatu, było 

dwóch inżynierów, którzy przed wojną pracowali w „COP” (nie pamięta ich 

nazwisk). Gdy tylko nadarzała się okazja (brak zajęcia lub przerwa obiadowa), 

rozmawiał z nimi o mechanice, fizyce, chemii itd. Jeden z tych wspaniałych 

inżynierów, wykonał dosłownie ze złomu, strugarkę do obróbki metalu i nauczył 

Stanisława obsługi tej strugarki, a także obsługi tokarki. Jakże się te 

umiejętności przydały, gdy wywieziony został w głąb Niemiec – do 

Neuengamme.  

Z obozu do warsztatu konwojowani byli przez wartowników, 

zdecydowanych na zastrzelenie więźnia przy próbie ucieczki.  

Przechodząc pewnego razu do warsztatu, a droga wiodła obok 

krematorium, przy krematorium leżało kilkanaście zwłok – jedne na drugich. Z 

pod zwłok (gdzieś od spodu), słychać było jęki. Przechodzący tamtędy 

więźniowie, nie mogli jednak nijak zareagować, by nie narazić się na bicie lub 

zastrzelenie i znaleźć się również na tym stosie trupów. 



Innym razem, wysłany został z współwięźniem, by naprawić coś w 

Birkenau. Tam, w sektorze kobiecym (za ogrodzeniem), dostrzegł swoją siostrę 

Marię. Zobaczyli się po raz pierwszy od momentu aresztowania całej rodziny. 

Towarzyszący im konwojent okazał się człowiekiem na tyle dobrodusznym, że 

pozwolił porozmawiać Stanisławowi ze siostrą. Dowiedział się w ten sposób, że 

mama zmarła w styczniu na tyfus i zapalenie opon mózgowych. Było to ich 

jedyne widzenie się w obozie, gdyż w parę miesięcy później siostra została 

wywieziona do Bergen-Belsen. 
 

Nawiązując do bloku 15a, wykorzystałem częściowo informacje Pana 

Stanisława przy opracowaniu o moim ojcu. Niemniej powtórzę raz jeszcze, że 

blok ów uznawano jako „lepszy”. Większość więźniów ulokowanych na piętrze, 

zatrudniona była w warsztatach. Na parterze usytuowane były umywalnie, 

ubikacje i dwie sale mieszkalne. W jednej z nich przebywali strażacy obozowej 

straży pożarnej, a w drugiej obsługa krematorium. Więźniowie zatrudnieni jako 

obsługa krematorium, zachowywali się jak chorzy psychicznie z uwagi na stres 

przy wykonywanym zajęciu. Co jakiś czas skazywani byli na śmierć przez 

zagazowanie, a na ich miejsce przychodzili inni więźniowie. Do drużyny straży 

pożarnej dobierano młodych więźniów. Byli to przeważnie młodzi Polacy. 

Ćwiczyli „na okrągło” symulowane gaszenie pożaru oraz wykonywali różne 

ćwiczenia gimnastyczne. Byli lepiej odżywiani i ubierani. 

Dyscyplina i warunki bytu na bloku 15a, nie różniły się od tych, jakie 

obowiązywały i w innych blokach. Do spania, każdy więzień miał miejsce na 

pryczy trzypiętrowej z siennikiem wypełnionym słomą i otrzymywał koc do 

okrycia się. Układając się do spania, rozbierali pasiaki i pozostawali w samej 

bieliźnie (jeżeli taką posiadali). Oczywiście byli więźniowie, którzy albo ze 

zmęczenia lub zupełnego zobojętnienia, układali się do snu w pasiaku. W 

większości przypadków bluzę układali więźniowie pod głowę, a spodnie na 

sienniku, gdy chciało się, żeby wyglądały jak wyprasowane. Rano, po 

opuszczeniu posłania, trzeba było „wzruszyć” siennik, nakryć go kocem i koc 

wygładzić. Łóżko musiało wyglądać, jak w pruskim wojsku – nie mogło być 

fałd. Poranną toaletę i potrzeby fizjologiczne załatwiane były w umywalni i 

ubikacji na parterze. 

Stanisław bardzo pilnował osobistej higieny. Miał świadomość, że 

czystość może go ochronić przed tyfusem lub innymi chorobami – pochodnymi 

z brudu. Ubranie także starał się utrzymywać w czystości. Na bieżąco 

zacerowywał przetarcia i ewentualne rozdarcia. Ostrzyżony jak inni więźniowie 

na zapałkę, takim mydłem gliniastym - jakie otrzymywali, mył codziennie rano 

głowę i tułów do pasa, mimo że była ostra zima, a z kranów leciała tylko 

lodowato-zimna woda. 

Po porannej toalecie, otrzymywali herbatę zaparzoną ze skórek owoców 

lub innego „zielska” – trudnego do smakowego rozróżnienia. Do herbaty z 

pokrzyw – której smak łatwo rozpoznawali, często dolewana była nafta, co 

miało przeciwdziałać zachorowaniu na anginę. Każdy miał jakąś miskę, do 

której otrzymywał tzw. obiad. Były to przeważnie buraki pasterskie lub bardzo 



wodnista zupa. Czasem pływały w zupie jakiejś kawałki chleba lub ziarenka 

kaszy. Obiad przywożono w termosach do warsztatu. Po powrocie z pracy, 

przed lub po apelu, rozdawany był chleb tzw. gliniak. Do rozdziału chleba, 

wyznaczony był jeden z więźniów, który dzielił bochenek na kromki, a żeby 

rozdział wyglądał na sprawiedliwy, odbywało się wręcz losowanie: „czyja jest ta 

kromka” – i tu wskazywano przyszłego jej właściciela. Gdy przebywał 

przejściowo na bloku nr 6, miało miejsce wydarzenie, że przyłapany został 

współwięzień podkradający chleb. Więźniowie urządzili samosąd i powiesili 

„złodzieja” na drzwiach sali w której przebywał.  

Przy tak głodowych racjach żywnościowych i sporządzanych z 

produktów najgorszej jakości, bardzo wodnistych zupach, gliniastym chlebie – 

wypiekanym nierzadko z mąki niepełnowartościowej (stęchłej lub 

zarobaczonej), powstawały u przeważającej części więźniów zaburzenia 

przewodu pokarmowego i jelit. Dostawali biegunkę głodową – „durchfall”. 

Choroba ta nie ominęła także Stanisława. Musiał w związku z tym, ganiać co 

chwilę do ubikacji i niewiele pomagał węgiel otrzymywany od starszych 

więźniów (starszych numerów), okazujących mu wyraźną opiekuńczość.  

Przydarzył się w związku z tą chorobą przykry incydent, którego skutki 

odczuwał jeszcze długo – po powrocie z obozu do domu. Gdy bowiem musiał 

kilkakrotnie ganiać do ubikacji, naraził się więźniowi z czarnym winklem a 

odpowiedzialnym za czystość i porządek w umywalni i ubikacji. Zezłościł się na 

Stanisława za częste przychodzenie do „kibla”, więc okrzyczał go a następnie 

kopnął drewniakiem w tyłek. Kopnięcie było tak niefortunne, że złamał mu kość 

ogonową. Do dolegliwości biegunki, doszedł więc ból z okolic złamanej kości 

ogonowej. Odczuwał potworny ból przy leżeniu, a także miał kłopoty z 

siedzeniem.  

Po jakimś czasie żołądek przyzwyczaił się do tych wodnistych zup na 

burakach a i zupy jakby były gęściejsze - „treściwsze”. Przyjeżdżały coraz 

częściej transporty z Żydami do KL Auschwitz, a przybysze ci przywozili ze 

sobą także żywność. Żywność wraz z rzeczami osobistymi odbierano i pewną jej 

ilością skarmiano świnie z przyobozowej świniarni, natomiast część dorzucano 

do kotłów w których gotowano posiłki dla więźniów. W ten sposób trafiały się 

zagęszczone zupy np. chlebem, albo wręcz robiono z chleba tzw. wodziankę. 

Dzięki takiemu jedzeniu Stanisław trochę „odżył”. Nie mógł jak inni więźniowie 

liczyć na paczki żywnościowe z domu, gdyż cała rodzina została przez 

Niemców osadzona w obozie.  

Po jakimś czasie od przyjęcia do obozu i załatwieniu formalności 

rejestracyjnych, został wezwany na blok gdzie urzędował Oddział Polityczny i 

tam odczytano Stanisławowi Dzień postanowienie: „... za działalność przeciw 

Rzeszy Niemieckiej, zostaje skazany dożywotnio na pobyt w obozie 

koncentracyjnym”. Wyrok ten musiał podpisać. 
 

W dniu 25.09.1944 r. został wywieziony transportem zbiorowym do 

Neuengamme. Zatrudniony był w zakładach zbrojeniowych (także przy 

wykonywaniu pocisków) i wówczas przydało się to, czego nauczył się od 



wspaniałych fachowców z warsztatów w KL Auschwitz. Doskonale radził sobie 

przy obsłudze strugarek, tokarek, wiertarek. 

Ponieważ fabryki te często były bombardowane i hale fabryczne jak i 

park maszynowy uszkadzane, więc więźniowie przemieszczani byli z miejsca na 

miejsce. Podczas jednego z bombardowań o mało nie stracił życia, gdyż podczas 

nalotu schował się do kanału, jaki używany jest w warsztatach samochodowych. 

Wskoczyli tam jednak i inni więźniowie i przygnietli Stanisława w taki sposób, 

że byłby się udusił i długo trwało zanim odzyskał przytomność. 

W trakcie ostatniego (jak się później okazało) przemarszu do innej 

miejscowości gdzie mieli pracować, a front był już niedaleko, niespodziewanie 

nadleciały samoloty i ostrzeliwały z broni pokładowej jakiejś obiekty tuż obok 

ich kolumny. Eskortujący ich wartownicy, rozbiegli się do pobliskich 

zabudowań gospodarskich. Kilkunastu więźniów wykorzystało ten moment i 

rozproszyło się w pobliskim młodym lesie, by stamtąd uciekać dalej. Był między 

tymi uciekinierami i Stanisław, lecz przezornie oddalił się znacznie dalej od 

pozostałych współwięźniów. Przypomina sobie z przykrością, że tamtych 

kolegów Niemcy wywołali przez środki nagłaśniające obiecując niekaralność za 

próbę ucieczki, a gdy więźniowie ci się ujawnili, usłyszał z oddali strzały 

świadczące o rozstrzelaniu uciekinierów. 

Stanisław oddalił się na znaczną odległość od miejsca, gdzie rozdzielił 

się z pozostałymi „uciekinierami” - współwięźniami, znalazł sobie kryjówkę w 

zaroślach lasku i przebywał tam przez tydzień czasu, żywiąc się surowymi 

ziemniakami, które wygrzebywał w nocy z pobliskiego pola. Po kolejnych 

nieprzyjemnych wydarzeniach, których nie zdążył mi opowiedzieć, nadal 

walcząc o przeżycie, doczekał się wreszcie wyzwolenia przez aliantów i wrócił 

do rodzinnego Bielska. 

Wspomnienia o piekle KL Auschwitz wywarły na psychice Stanisława 

Dzień tak trwały uraz, że zmuszony jeździć pociągiem, autobusem lub 

samochodem osobowym z Bielska-Białej do Krakowa, gdzie „BEZALIN” miał 

swój Oddział, rozmyślnie omijał miejscowość Oświęcimia! 
 

* * * 

Do poprzedniego i bardzo ogólnikowego opisu działalności konspiracyjnej w 

Bielsku i Białej w latach okupacji hitlerowskiej (w latach 1939-1945) – według 

informacji uzyskanych od Stanisława Dzień, zamieszczam profesjonalne 

opracowanie wyjątkowego znawcy tematyki ruchu oporu na Górnym Śląsku 

oraz Śląsku Cieszyńskim a zatem o inspektoracie bielskim ZWZ/AK, – 

opracowanie dotychczas nigdzie nie publikowane przez dr. płk rez. 

MIECZYSŁAWA STARCZEWSKIEGO:  
 

INSPEKTORAT BIELSKI ZWZ/AK 
 

Przygotowania do zorganizowanego oporu w rejonie Bielska 

zapoczątkowane zostały w okresie międzywojennym poprzez .utworzenie przez 

Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego sieci dywersji pozafrontowej w 



pasie przygranicznym. Oficerowie II Oddziału przystąpili do werbowania 

Polaków, zwłaszcza od 1938 r., m.in. na obszarze przyszłego inspektoratu 

bielskiego. Wśród zwerbowanych był Antoni Płanik, który przeszedł 

przeszkolenie specjalistyczne (sabotażowo-dywersyjne) na specjalnie 

zorganizowanym obozie letnim w 1939 r. Szkolenie przebiegało w całkowitej 

izolacji od świata zewnętrznego, przy zaangażowaniu sprawdzonych oficerów 

WP i Związku Strzeleckiego, których nie wprowadzano w cele szkolenia. 

Zwerbowani składali przysięgę i posługiwali się tylko pseudonimami. Jeden z 

takich obozów znajdował się w Bielsku i podlegał podobszarowi zachodniemu 

kierowanemu przez por. rez. mgr Józefa Korola. Podobszar dzielił się na rejony 

obejmujące 1-2 powiatów. Rejonem bielskim dowodził por. Józef Badach, który 

tworzył „trójki” (tzn. 3 osoby) i zespoły (co najmniej 5 osób). Komórki dywersji 

pozafrontowej objęły teren powiatów: bialskiego, bielskiego, wadowickiego, 

żywieckiego i powstawały jako odrębne, samodzielne jednostki działania, 

podporządkowane jednolitej sieci dywersji lub wchodziły pozornie w skład 

oddziałów Obrony Narodowej, bądź samoobrony. 

Komórkom dywersji pozafrontowej dostarczona została broń, materiały 

wybuchowe i zapalające. Ponadto jej członkowie prowadzili obserwację 

mniejszości niemieckiej w Polsce, zwalczali jej działalność i prowadzili akcję 

propagandową o charakterze antyhitlerowskim. Kolportowano i rozrzucano na 

obszarze III Rzeszy ulotki, przerzucano specjalnie preparowaną prasę i broszury 

w języku niemieckim i czeskim. Materiały te drukowano w Katowicach i w 

Wodzisławiu w drukarni Słaninów. Teksty pisali w języku niemieckim m.in. dr 

Paweł Musioł, mgr Stefan Słanina, mgr Marian Sławik. W toku działań 

wojennych 1939 r. członkowie sieci dywersji pozafrontowej przystąpili do 

wykonywania wcześniej ustalonych zadań, jak niszczenia mostów i przepustów, 

paraliżowania komunikacji drogowej i kolejowej itd. Np. przepust drogowy i 

kolejowy pod Grodźcem na odcinku Skoczów-Bielsko zniszczyły zespoły 

Marosza i Ludwika Maliczaka, zaś przepust drogowy w Zabłociu grupa Samca i 

Skrzeka-Kuglina13. 

Po opanowaniu obszaru bielsko-bialskiego przez Wehrmacht i siły 

bezpieczeństwa, nastąpił tu terror. Głównym jego narzędziem był aparat 

niemieckiej policji bezpieczeństwa, tzw. Einsatzgruppen (grupy operacyjne), 

realizujące zadania nie tylko pacyfikacji, lecz przygotowujące warunki do 

okupacji. Chociaż terror niemiecki trwał przez całą okupację, to szczególne jego 

nasilenie uwidoczniło się w pierwszych jej miesiącach celem zastraszenia 

ludności polskiej z tego obszaru, a tym samym sparaliżowania próby podjęcia 

przez nią oporu. Dlatego w pierwszej kolejności hitlerowcy aresztowali lub 

likwidowali aktywnych działaczy narodowych, społecznych, gospodarczych, 

politycznych, inteligencję itd. 

Na terror okupanta ludność z tego terenu, w kilkanaście dni po jego 

zajęciu przez wojska hitlerowskie, odpowiedziała niezorganizowanymi jeszcze 

                                                 
13 M. Starczewski, Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945, Katowice 

1988, s. 85-88; Relacje pisemne i ustne udzielone Autorowi m.in. przez: płk. dypl. K. Plutę-Czachowskiego, mjr 



formami oporu. Znajduje to odbicie w sprawozdaniu Einsatzgruppe I z 15 

września 1939 r., w którym czytamy: „...podczas gdy w województwie 

krakowskim zorganizowany i aktywny opór jest mało odczuwalny - to na Śląsku - 

kolebce polskich organizacji powstańczych - sprawy te przedstawiają się inaczej. 

Ponieważ jednak stara kadra tych organizacji i związków wojskowych - według 

dotychczasowych obserwacji - nie ulega wzmocnieniu przez dopływ nowych sił - 

należy przypuszczać, że bezwzględna likwidacja band, partyzantów i sabotażystów 

doprowadzi do usunięcia czynników niepokoju. Po zakończeniu działań 

wojennych zapobiegnie się powrotowi zdecydowanych na wszystko polskich 

elementów przez wykorzystanie na sposób policyjny zdobytych w tym czasie 

materiałów...”.14  

Zamiaru tego nie udało się hitlerowcom zrealizować, ponieważ część 

działaczy społeczno-politycznych i organizacji paramilitarnych powróciła na ten 

teren, przystępując do tworzenia zorganizowanych form oporu. Główną rolę w 

jego zwalczaniu odgrywała policja bezpieczeństwa, która podlegała wyższemu 

dowódcy SS i policji we Wrocławiu. Całokształtem walki z „polską akcją 

wywrotową” kierowało Sipo (Sicherheitspolizei - policja bezpieczeństwa) i SD 

(Sicherheitsdienst - służba bezpieczeństwa). Śląskie ogniwa Gestapo (Geheimes 

Staatspolizeiamt - tajny urząd policji państwowej), Kripo (Kriminalpolizei - 

policja kryminalna) i służby bezpieczeństwa miały swoją siedzibę w 

Katowicach. Kierowniczym urzędem tajnej policji państwowej dowodził 

początkowo SS-Obersturmbannführer dr Emanuel Schäfer, któremu podlegała 

m.in. placówka zewnętrzna w Bielsku, mieszcząca się w budynku przy ulicy 

Matejki 6. 

Gestapo bielskie przybrało ostateczny kształt organizacyjny pod koniec 

1939 r. Szefem jego został sekretarz kryminalny SS-Untersturmführer 

Gönzschel (do 1940 r.), następnie miejscowy hitlerowiec- Kurt Müller (do lipca 

1941 r), a później Kanne (do października 1941 r.), von Manowski (do grudnia 

1942 r.) i Peikart. Natomiast kierownictwu SD w Katowicach podlegała 

zewnętrzna placówka w Bielsku, licząca kilkanaście osób. 

Trzonem policji bezpieczeństwa była żandarmeria. Dowódcą 

późniejszego terenu ochronnego (Schutzgebiete) został kpt. Meinhard, który 

rozciągał swoje wpływy na cały Śląsk Cieszyński. Kierownikiem powiatowym 

(Kreisleiter) NSDAP w Bielsku mianowano w 1939 r. Ernsta Lanza - dowódcę 

bielskiego Freikorpsu. Najliczniejszą przybudówką paramilitarną NSDAP była 

SA, którą w powiecie bielskim kierował Rudolf Christ Do organizowania SA 

przystąpiono tutaj w połowie października 1939 r. Z głębi Rzeszy sprowadzano 

licznych działaczy partyjnych, którzy mieli pomóc w zakładaniu komórek SA na 

Śląsku. W maju 1940 r. utworzono SA Brigade 217 Katowice na czele z SA-

Standartenführerem Hasslerem w skład której wchodziły pułki m.in. SA 

Standarte 4 i SA Standarte Ost O/S Bielitz z siedzibą w Bielsku. Pułki te liczyły 

kilka tysięcy osób. Pod kierunkiem NSDAP działało jeszcze kilka organizacji, w 

                                                 
14 Ibidem. 



tym NS - Fliegerkorps (NSFK), której 35 pułk Bielsko wchodził w skład NSFK 

Gruppe 6 Schlesien dowodzonej przez Standartenführera Rehrberga. W Bielsku 

stacjonowały jeszcze: 126 baon RAD, baon policji, dyon artylerii lekkiej, 444 

zapasowo-szkoleniowy baon 432 DP, zaś w Oświęcimiu dwa baony SS.15 

Ogółem liczebność sił policyjno-wojskowych i pomocniczych okupanta 

oscylowała na tym terenie wokół liczby 3 tys., a wliczając SA oraz załogę SS 

obozu oświęcimskiego ok. 9-10 tys. Siły te, stosując od początku okupacji 

masowy terror, nie zapobiegły powstaniu zorganizowanego oporu. Odwrotnie, 

przyczyniły się do zwarcia i skonsolidowania życia polskiego, a tym samym 

rozwoju konspiracyjnych organizacji. 

Już we wrześniu 1939 r. mjr rez. Kazimierz Kierzkowski „Prezes” 

przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej o zasięgu ogólnopolskim na 

bazie sieci dywersji pozafrontowej pod nazwą Organizacja Orła Białego (OOB). 

Kierownictwo jej ukonstytuowało się pod koniec września 1939 r. w postaci 

zespołu prezydialnego na czele z „Prezesem”. W październiku 1939 r. 

kierownictwo wojskowe przejął w niej ppłk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski 

„Gołdyn”. Współorganizatorem i pierwszym dowódcą śląskiego okręgu OOB 

został kpt. rez. Ryszard Margosz „Brzoza”, zaś rejonu obejmującego obszar 

cieszyńsko-zaolziańsko-bielski inż. Antoni Studencki „Złom” z siedzibą w 

Żywcu. Centrala OOB podporządkowała się w dniach 16-20 października 1939 

r. gen. bryg. Karaszewicz-Tokarzewskiemu - Komendantowi Głównemu Służby 

Zwycięstwu Polski. Terytorialna sieć śląska OOB weszła w skład SZP jako jej 

podokręg pod dowództwem „Brzozy”.16 

W tym czasie na omawianym obszarze powstało jeszcze kilka 

organizacji niezależnych od siebie. Jedną z nich utworzył w Oświęcimiu ppor. 

rez. Stanisław Dembowicz „Bolesław Śmiały”, werbując m.in.: Józefę Giżycką, 

Wandę Bielewicz, Jadwigę Dybek, Annę Kubisty, Annę Dziubek, Juliana 

Bratka, Alojzego Banasia „Zorza”, Kazimierza Sokalskiego. Pod koniec 1939 r. 

swym zasięgiem objęła ona okoliczne miejscowości i nawoływała Polaków do 

biernego oporu wobec okupanta. 

Jesienią 1939 r. przystąpił kpt. Wenancjusz Zych „Dziadek” („Szary”) 

do tworzenia grupy konspiracyjnej w Żywcu, która w grudniu tego roku przyjęła 

charakter wojskowy. Składała się z podoficerów i oficerów rezerwy oraz 

czynnej służby. Początkowo liczyła 8 osób: „Dziadek”, st. sierż. Wojciech 

Galica „Jeleń”, sierżant Stanisław Góra, sierż. Edward Miodoński, pchr. Jan 

Biernacik, pchr. Karol Staszkiewicz, pchr. Zbigniew Tyczkowski, pchr. Jan 

Urbaniec „Ponton”. Przysięgę przyjął od nich ks. Stanisław Słonka „Stasiak” w 

kościele w Żywcu-Zabłociu, w którym przechowywał materiały wybuchowe. W 

kilka dni później zaprzysiężono Marię Zych „Sołtysiankę” i Janinę Gąsiorkównę 

„Wierną”. Członkowie grupy mieli werbować nowych członków, tworzyć 

sekcje, drużyny i plutony. W tym też czasie kolejne grupy konspiracyjne 

                                                 
15 Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (dalej AGKBZHwP) sygn. 691/7, k. 
16 M. Starczewski, Organizacja Orła Białego, w: „Tak i Nie" nr 44 z 1984. 



zorganizowali dr Roman Białas i Antoni Planik „Roman”. Grupy te wzrosły 

liczebnie, poszukiwały i gromadziły broń, udzielały pomocy materialnej 

Polakom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz 

przeprowadzały uchodźców do Wojska Polskiego na Węgry17 

Kpt. rez. Edward Zajączek „Wolf” z Bielska - prezes okręgu cieszyńsko-

podhalańskiego Stronnictwa Narodowego - przystąpił do tworzenia organizacji 

polityczno-wojskowej pod koniec października 1939 r. w ramach Stronnictwa 

Narodowego (SN). Według hm Józefa Drożdża (przed wojną m.in. komendanta 

Pogotowia Harcerskiego w Bielsku i Białej) pierwsze spotkanie konspiracyjne 

odbyło się w mieszkaniu kolejarza Wiktora Czerneleckiego, zamieszkałego w 

Bielsku przy ul. Głowackiego. W mieszkaniu tym 19 listopada 1939 r. 

zaprzysiężona została trójka konspiracyjna m.in. phm. J. Drożdż i Zbigniew 

Czernelecki. Każdy z nich miał tworzyć dalsze trójki na terenie całego 

Podbeskidzia. J. Drożdż zwerbował do organizacji m.in.: Jadwigę Chmiel, 

Mariana Kasperkiewicza, Jana Drożdża, Kazimierza Sumpera. J. Chmiel miała 

utworzyć pluton sanitarny, zaś M. Kasperkiewicz służbę łączności. 

„Wolf” opierając się na byłych członkach SN, harcerkach i harcerzach 

objął wkrótce zasięgiem teren całego Podbeskidzia. Funkcję łączników pełnili 

m.in. Jan Drabek, J. Drożdż, Władysław Jarek, Tadeusz Grodziński, Tadeusz 

Kurek, Bernard Nogaj, Leonard Lenart, Stanisław Magiera, Tadeusz i 

Władysław Ziajowie, Bolesław Żarnowski. Do pracy tej aktywnie włączyły się 

harcerki min. Jadwiga i Stanisława Chmielówne, Jadwiga i Anna Hulbójówne, 

siostry Gawędzianki, Danuta i Irena Byrdówne (obecnie Danuta Fiałkowska i 

Irena Raczyńska), Zofia Biega, Olga Sapińska z Żywca, Lilka Siwiec z 

Wadowic. Organizacja zajmowała się m.in. akcją przerzutową na Węgry, w tym 

także ludności żydowskiej. 

Członek sztabu organizacji kpt. Henryk Boryczka „Doktor Adam” w 

pierwszej kolejności zaprzysiągł byłych uczniów Państwowego Gimnazjum w 

Bielsku, jak: Erwina Czaję, Franciszka Smolarka, Pawła Pinczera i Kazimierza 

Sułkowskiego. Wynikało to z faktu, że był tam nauczycielem wychowania 

fizycznego i opiekunem I Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki przy tymże 

gimnazjum. Znał więc uczniów i wiedział komu można zaufać. 18 

Aktywność i operatywność kpt. rez. E. Zajączka zwróciła uwagę por. 

rez. Józefa Korola „Starosty” (przebywał on w grudniu na terenie Lasku 

Cygańskiego), który postanowił włączyć ją do ZWZ. „Starosta” był 

komendantem utworzonej przez siebie na przełomie września i października 

1939 r. organizacji pod nazwą Polski Ruch Wolnościowy, która później przyjęła 

                                                 
17 W. Zych, Obwód żywiecki i Legion Śląski, k. 4-6 (maszynopis w zbiorach Autora); AGKBZHwP sygn. 395/463, 

k. 8; Bolesław Smialy. Zusammensetzung der Kreisführung 21.V. 1940; Relacje pisemne i ustne udzielone 
Autorowi m.in. przez: A. Korczyńską, Z. Domasik, K. Gniadkowską-Wądołek, W. Nikiel, S. Widuchowską, kpt A. 

Płanika, J. Ciepłego, S. Stolarzewicza. 
18 M. Starczewski, Terror wzmagał opór. ZWZ na Śląsku i w Zagłębiu, w: „Tak i Nie" nr 20 z 1985; E. Kopeć, 

Edward Jan Zajączek, w: „Śląski Słownik Biograficzny", Katowice 1979, t II; Relacje pisemne i ustne udzielone 

Autorowi m.in. przez: Z. Zajączek, płk. A. Siemiginowskiego, kpt. A. Płanika, I. Bukojemskiego, J. Nowaka, T. 

Garę, por. F. Bociana, hm. J. Drożdża. 



nazwę Polska Organizacja Partyzancka. W początkach listopada 1939 r., jak 

stwierdziło gestapo katowickie, wysłał on: „[...] do Francji byłych polskich 

studentów Henryka Ficka i Tadeusza Tomosza z misją nawiązania tam łączności z 

polskim rządem emigracyjnym i zorientowania go, że na Górnym Śląsku 

organizacja, której przywódcą jest Korol - przygotowuje powstanie zbrojne. 

Ficek i Tomosz dotarli faktycznie do Francji, gdzie odbyli rozmowy z członkami 

polskiego rządu emigracyjnego. Otrzymali od nich pisemne instrukcje w sprawie 

kontynuacji walki przeciwko Niemcom i kwotę kilkuset tysięcy marek w złotych i 

dolarach [...]”19  

Por. rez. J. Korol stworzył w przeciągu miesiąca liczną organizację, 

obejmującą zasięgiem Górny Śląsk. Na dzień 1 listopada 1939 r. liczyła już 853 

osoby, w tym: 8 oficerów, 7 podchorążych, 95 podoficerów i 538 szeregowych. 

W grudniu podporządkował ją kierownictwu krakowskiego okręgu SZP. 

Wówczas to dorobek śląskiego okręgu SZP kierowanego przez kpt. rez. R. 

Margosza przekazany został „Staroście”, tworząc podokręg śląski Służby 

Zwycięstwu Polski. Pod koniec stycznia 1940 r. zostaje on przekształcony w 

Okręg Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający Obszarowi IV Południe, z 

tym, iż używano poprzedniej nazwy. W początkach lutego 1940 r. przystąpił 

komendant por. rez. J. Korol do tworzenia sieci organizacyjnej obejmującej cały 

Śląsk. 

ZWZ powstawała początkowo na terenie miast, ale szybko objęła swym 

zasięgiem teren wiejski, sukcesywnie rozszerzając tam swoje wpływy. Mimo 

wyraźnych tendencji do nadania organizacji charakteru wojskowego, w 

początkowym okresie miała ona w istocie charakter wojskowo-cywilny. 

Rozszerzenie zasięgu terytorialnego przez „Starostę” było też wynikiem 

włączenia w skład ZWZ ogniw lokalnych różnych organizacji. M.in. w lutym 

1940 r. rozpoczął rozmowy z Edwardem Zajączkiem, który w styczniu 

podporządkował się kierownictwu centralnemu SN, wydzielając pion wojskowy 

w postaci Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Finałem rozmów było 

włączenie NOW do ZWZ. Należy podkreślić patriotyczną postawę kpt. rez. 

Zajączka, który nie tylko podporządkował się oficerowi niższemu stopniem, ale 

dokonał tego wbrew kierownictwu centralnemu SN. Ważną rolę w tworzeniu 

zrębów organizacji konspiracyjnych odgrywała postawa ludności polskiej z tego 

obszaru. Znajduje to pełne odbicie w akcie oskarżenia ppor. rez. Karola Kornasa 

i innych z 20 listopada 1941 r., w którym czytamy: „[…] ludność polska - 

uważała zakończenie wojskowych działań wojennych w Polsce tylko za przejście 

od otwartego do utajonego oporu i traktowała jako swoje zasadnicze zadanie 

wspierania wojny mocarstw zachodnich wszelkimi możliwymi sposobami, a poza 

tym podjęcie wszelkich przygotowań aby w momencie oczekiwanego w niedalekiej 

przyszłości upadku Niemiec wskrzesić państwo polskie drogą powszechnego 

powstania zbrojnego. Zgodnie z polskim charakterem narodowym i w 

następstwie praktyki, która przeszła już do historii, tworzyły się wszędzie tajne 

                                                 
19 Anklageschrift. 1. Den ehemaligen Lehrer Karl Kornas, Berlin 20 XI 1941 (odbitka dok. w zbiorach 

Autora). 



organizacje, które zmierzały do objęcia i przygotowania możliwie najszerszych 

kręgów ludności do urzeczywistnienia tych celów [...]”. 

Ten krótki cytat z dokumentu niemieckiego pozwala na stwierdzenie, że 

wbrew propagandzie hitlerowskiej, Śląsk pozostał polski a jego ludność 

zachowała w zdecydowanej większości postawę godną Polaka. Nie pogodziła 

się z okupacją, lecz podjęła przygotowania wojskowe zmierzające do 

wywołania powstania powszechnego. Zrealizowanie tego celu było realne 

poprzez zespolenie wysiłku organizacji konspiracyjnych na tym terenie. Stąd 

przed kpt. rez. E. Zajączkiem stanęło zadanie podporządkowania sobie 

organizacji lokalnych i włączenie ich do ZWZ. Z polecenia komendanta Okręgu 

Śląskiego por. rez. J. Korola miał objąć swoim zasięgiem powiaty: bialski, 

bielski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, żywiecki i miasto Bielsko. 

Brak dokumentów polskich nie pozwala na przeanalizowanie 

pierwszego okresu tworzenia sieci dowodzenia i wypracowania form 

działalności ZWZ przez sztab kpt. rez. Zajączka. W zaistniałej sytuacji pomocne 

okazały się dokumenty niemieckie, zwłaszcza akta oskarżenia członków ZWZ - 

AK. Wśród nich znajdują się też raporty o strukturze i stanie liczebnym 

organizacji. Nie udało się jednak w pełni odtworzyć sztabu inspektoratu 

bielskiego, którego komendantem został kpt. rez. Zajączek. Z ustaleń moich 

wynika, iż w składzie jego byli: por. Andrzej Tomaszczyk „Długi”, Alojzy Targ 

„Zipser”, Rudolf Wala, Mieczysław Jonkisz i Jan Jagosz. 

Przystąpili oni do tworzenia sieci w terenie, przyjmując strukturę 

ogólnopolską, czyli placówek i obwodów. Połączono powiaty bialski i bielski 

oraz miasto Bielsko w obwód bielski na czele z kpt. rez. Henrykiem Boryczką 

„Doktorem Adamem”, kpt. rez. Karolem Staszkiewiczem jako zastępcą, ppor. 

Stanisławem Pinczerem jako szefem sztabu, pchr. Erwinem Czają - adiutantem. 

W obwodzie powołano placówki w: Bielsku (podlegała bezpośrednio 

komendantowi obwodu), Dziedzicach (komendant Antoni Węgrzyn 

„Krukowski”, następnie ppor. Karol Warmus i Rudolf Mazur „Mars” - do 

grudnia 1940 r., potem ppor. Franciszek Bocian - do czerwca 1943 r., Jan Betlej 

- do sierpnia 1944 r. i jako ostatni Antoni Beczała „Spokojny”), Buczkowicach 

(komendant Jan Barczyk), Jasienicy (Ludwik Kieloch „Roland”), Kozach 

(Stanisław Zeman „Szary”), Ligocie (Władysław Hess), Kaniowie (Józef 

Walaszczyk) i Porąbce (Władysław Kubalanca). 

Wiosną 1940 r. kpt. rez. Zajączek dotarł do Żywca poprzez por. 

Antoniego Płanika „Lecha”, doprowadzając do połączenia grup lokalnych i 

utworzenia komendy obwodu w składzie: kpt. rez. W. Zych „Dziadek” - 

komendant, por. Antoni Cader „Rola” - zastępca komendanta, por. A. Płanik - 

szef wywiadu, por. dr Stefan Mirecki - kwatermistrz, ppor. Midor - oficer broni, 

st. sierż. Marian Kuziela - oficer żywnościowy, sierż. Władysław Marek - oficer 

taborowy, ks. Stanisław Słonka „Stasiak” - oficer finansowy i dr Roman Białas - 

szef służby sanitarnej. Podlegały jej placówki w: Żywcu (komendant por. 

Edward Moroń - do połowy 1941 r., następnie ppor. Zbigniew Oppenheimer - do 

26 września 1942 r., kpt. Bronisław Mojżyszek - do końca okupacji), Jeleśni 



(ppor. Stanisław Ziobro - do II połowy 1940 r., st. sierż. Marcin Szymański 

„Jastrząb” - do września 1942 r., ppor. mgr Mieczysław Pastor „Hermes” - do 

początku zimy 1944 r., ks. pchr. Franciszek Gryga - do końca okupacji), Suchej 

Beskidzkiej (por. Władysław Malczewski - do początku 1941 r., kpt. w st. spocz. 

Edward Passendorfer - do 26 września 1942 r., ppor. rez. Tomasz Malata - do 

jesieni 1943 r., sierż. Michał Kołacz - do końca okupacji), Łodygowicach (ppor. 

inż. Kazimierz Baron „Konrad” - do 26 września 1942 r., ppor. Tomasz Płonka 

„Wiarus” - do sierpnia 1944 r.), Gilowicach-Zadzielu-Rychwałdzie (ppor. Jan 

Urbaniec „Ponton”, „Krzysztof - do 26 września 1942 r., ppor. Franciszek 

Łopatka „Boruta” - do końca okupacji), Cięcinie-Milówce-Węgierskiej Górce 

(kpt. inż. Bronisław Pawłowicz „Guga” - do marca 1943 r., ppor. Roman 

Mroziński „Jur” - do czerwca 1943 r., chor. Józef Jurasz - do końca okupacji). 

W tym też czasie komenda inspektoratu bielskiego nawiązała kontakt z 

Oświęcimiem, powołując tam komendę obwodową w składzie: Stanisław 

Dembowicz „Bolesław Śmiały” - komendant, Sanak „Zbroja” - zastępca 

komendanta, Kazimierz Skalski „Fis” - adiutant komendanta, Hola „Karny” - 

oficer broni, Stoczek „Energia” - oficer do spraw wojskowych, Wiktor Myrdko 

„Kalina” - oficer wywiadu, Alojzy Banaś „Bolesław Tyczyński” - referent 

administracyjno-gospodarczy, Chowaniec „Orzeł” - referent spraw polityczno-

społeczno-propagandowych, Władysław Onik „Chrobry” - referent opieki 

społecznej. Placówkami kierowali: Rudolf Wittek „Orzeł” w Brzeszczach, Jan 

Barcik „Soła” w Kętach, Jan Jakuczek „Zaolziański” w Oświęcimiu, Żabczyński 

„Boruta” w Zatorze. 

Natomiast obwodem wadowickim kierował dr Apolinary Wietrzny 

„Wiktor” i Tadeusz Wolf „Ryś” jako jego zastępca. W składzie komendy 

obwodu byli prawdopodobnie jeszcze: st. sierż. Mieczysław Kula „Power” - szef 

żywnościowy, sierż. Franciszka Holcmanowa „Wrzos” - szef propagandy, ppor. 

Władysław Cichoń „Koszanowa” - oficer gospodarczy, chor. Leonard Filary 

„Skała” - oficer finansowy, chor. Władysław Strzycki „Roma” - szef łączności, 

kpt. Michał Cibor „Zembrzycki” - kwatermistrz. Podlegały im placówki w: 

Andrychowie (komendant Józef Stachura), Wadowicach (por. Kazimierz Biela), 

Bulowicach (Dwornik), Malcu (Karol Pytkowski), Targanicy (Mieczysław 

Gieruszczak), Czańcu (Małecki), Nowej Wsi (st. sierż. Barahin). Nie ustalone 

zostały natomiast kontakty inspektoratu z obwodem chrzanowskim, którym 

dowodził por. Józef Badach „Czaharski i jego zastępca Stanisław Datoń 

„Motor”. Podlegały im placówki m.in. w: Chrzanowie (komendant Tadeusz 

Siara), Szczakowej (por. rez. Tadeusz Musiał „Świrski”), Libiążu (inż. Józef 

Dworaczek), Chełmku (Kazimierz Balon), Jaworznie (Ferdynand Graczek), 

Ciężkowicach (Józef Chechelski „Trzęś”) i Sierszy (Stanisław Mozgała 

„Czarny”).20 Zebrany przeze mnie materiał wskazuje na kontakty Chrzanowa z 

podokręgiem zagłębiowskim ZWZ a formalne związki z inspektoratem bielskim. 
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Jankego, płk. dypl. dr J. Słaboszowskiego, kpt. A. Płanika, por. S. Philippa. 



Wysiłek organizacyjny sztabu inspektoratu przyniósł szybko efekty. 

Siecią organizacyjną objęto niemal wszystkie miejscowości w podległym 

terenie, tworząc sekcje, drużyny, plutony i większe pododdziały konspiracyjne. 

W raporcie z 1 lipca 1940 r. z obwodu bielskiego czytamy o utworzeniu trzech 

batalionów, które zostały zdekompletowane z powodu aresztowań, wywozu na 

roboty przymusowe do Rzeszy itd. Pierwszy (I) batalion obejmował 

miejscowości: Bielsko, Białą, Bujaków, Międzybrodzie i składał się z trzech 

kompanii dowodzonych przez 2 podporuczników i chorążego. II batalion 

zasięgiem obejmował: Bielsko, Białą, Mikuszowice, Leszczyny, Stare Bielsko i 

składał się z czterech kompanii, zaś III batalion był w stadium organizacyjnym. 

Stan żołnierzy był zróżnicowany, np. było ich w: Białej - 50, Hałcnowie - 60, 

Kozach - 57, Dziedzicach - 185, Zabrzegu - 72, Bystrej - 40, Wilkowicach - 50. 

W innych obwodach stan zorganizowania był różny, np. w 

oświęcimskim na dzień 21 maja 1940 r. utworzono 9 plutonów bojowych a 3 

plutony znajdowały się w końcowym stadium organizacyjnym. Według 

meldunku złożonego w czerwcu 1940 r. przez kpt. rez. Zajączka dla komendy 

Okręgu Śląskiego, liczył inspektorat ok. 5 000 członków i miał kryptonim 

„Bóbr”, zaś poszczególne obwody następujące: Żywiec - „Kraska”, Wadowice - 

„Przepiórka”, Chrzanów - „Cietrzew, Bielsko - „Wróbel”. Uwagę zwraca fakt, 

co potwierdza też Artur Humenny „Augustyn” - dowódca 1 plutonu z kompanii 

Józefa Kawuloka, że w tym okresie przyjmowano do ZWZ przede wszystkim 

ludzi po odbytej zasadniczej służbie wojskowej i szkołach podoficerskich. Tym 

samym dowódcy różnych szczebli dowodzenia nie musieli prowadzić 

podstawowego szkolenia wojskowego a ograniczano się podczas spotkań do 

omawiania zagadnień taktycznych. Wynikało to z koncepcji prowadzonych 

przygotowań do powstania powszechnego przez komendę inspektoratu z 

polecenia dowództwa okręgu.21 

Planowane powstanie w skali ogólnokrajowej miało być skoordynowane 

z przewidywaną przez gen. Władysława Sikorskiego wiosną lub latem 1940 r. 

ofensywą państw zachodnich przeciwko III Rzeszy. Wydarzenia na Zachodzie 

(klęska Francji) przekreśliły te nadzieje, powodując rozgoryczenie i załamanie 

psychiczne społeczeństwa polskiego, w tym członków ZWZ na tym terenie. 

Kierownictwo inspektoratu uwagę skoncentrowało na przeciwdziałaniu 

zaobserwowanej apatii wśród ludności polskiej z tego terenu, a zwłaszcza w 

swoich szeregach. Dlatego też nasilono akcję propagandową a jednocześnie 

dokonano zmian, nastawiając się na pracę w warunkach kilkuletniej okupacji 

hitlerowskiej. Od tego czasu inspektorat bielski dzielił się w zależności od 

okresu i obszaru na 3-5 obwodów oraz 34-44 placówki. Bardzo zmienna była 

natomiast - stanowiąca podstawę w obliczeniach stanów osobowych - liczba 

plutonów (pełnych i szkieletowych). Liczba tych jednostek wynosiła 

prawdopodobnie 160-200. W początkach 1945 r. AK liczyła tutaj ok. 5000 

żołnierzy, co wiąże się z włączeniem doń pododdziałów NOW, GL PPS i BCh 
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w latach 1943-1944. 

ZWZ w inspektoracie bielskim, pomimo trudnych warunków i ciągłych 

aresztowań, rozwijał się systematycznie. Siecią konspiracyjną objęto niemal 

wszystkie zakłady pracy a działalność prowadziły wszystkie piony, jak: wywiad, 

Związek Odwetu (ZO) a później Kedyw, propaganda, akcja „N” itd. W 

działalności propagandowej wyróżniał się por. Andrzej Tomaszczyk, który 

latem 1940 r. przystąpił do wydawania gazety konspiracyjnej pt. „Przegląd 

Tygodniowy”, zostając jej redaktorem naczelnym. Wykonywana była na 

powielaczu w ilości początkowej kilkudziesięciu egzemplarzy a następnie 

nakład wzrósł do kilkuset sztuk. Zawierała ona - co podkreślają Niemcy - 

wrogie im treści, ale utrwalające patriotyczną postawę Polaków. Wosk do 

matryc, farby i papier odbitkowy kupował por. Tomaszczyk w sklepie kupca 

Czesława Kochanowicza w Bielsku przy ul. Zamkowej. W sklepie tym 

znajdował się też punkt rozdziału prasy. 

Wiadomości do gazety uzyskiwano z prowadzonego nasłuchu 

radiowego, a przepisywano je u Bernarda Nogaja i Jarków. Głównym 

organizatorem kolportażu był phm Józef Drożdż, którego podstawowym 

punktem kontaktowym było mieszkanie Orawskich w domach kolejowych w 

Dziedzicach. W mieszkaniu tym odbierał od Gertrudy Orawskiej - absolwentki 

Szkoły Handlowej w Białej - gazety, które przewoził do Bielska i rozprowadzał 

dalej przez łączników. Według hm. J. Drożdża punkty rozdzielcze gazet 

mieściły się głównie w rodzinach harcerskich, jak w: Bielsku u rodzin - Biegów, 

Cabaków, Cebulów, Chmielów, Gawędzianek, Górali, Hulbójów, Jarków, 

Jeleśniańskich, Kasperkiewiczów, Krawczyków, Kurków; Kętach - Królickich, 

Brzeszczach - Nosalów (lub Nosalików), Sporyszu - Jana Drożdża i Słowików, 

Wadowicach - Siwców, Żywcu - Sapińskich. Natomiast ze sklepu papierniczego 

Kochanowicza prasę odbierali: B. Nogaj, Stanisław Pacut, Paweł Pinczer, Erwin 

Czaja, Kazimierz Sułkowski, Ludwik i Bronisław Wyrwiczowie itd. W dniu 5 

grudnia 1940 r. gestapo utworzyło w tym sklepie tzw. „kocioł” i aresztowało: 

Kochanowicza, B. Nogaja, Okręglickiego, Helenę i Stanisława Hankusów, 

Stefana Siudę i innych. Wyższy Sąd Krajowy w Bytomiu skazał wyżej 

wymienionych od 4 do 15 lat więzienia. 

18 grudnia 1940 r. zostają aresztowani: phm J. Drożdż, Jan Drabek i 

Stefan Krolicki (ten ostatni zostaje zwolniony). We wrześniu 1941 r. Wyższy 

Sąd Krajowy w Katowicach-Bytomiu skazał J. Drożdża na 4 lata ciężkiego 

więzienia. Aresztowania powyższe rozbiły zespół redakcyjny i sieć kolportażu. 

Gestapo poszukiwało por. Tomaszczyka, który opuścił Bielsko i przedostał się 

do GG. Wydawania gazety już nie wznowiono. 

W Żywcu kpt. rez. W. Zych, Jan Urbaniec „Ponton” i Stanisław Góra 

„Sęp” przystąpili latem 1940 r. do wydawania gazety lokalnej pt „Hasło”. W 

trójkę sporządzali maszynopis na podstawie wiadomości radiowych z całego 

tygodnia. Powielany był na powielaczu przez Janinę Gąsiorkównę a 

kolportowany przez: Helenę Miodońską „Toczek”, Helenę i Marię Zychowe, 

Józefę Ziębę, Stanisława Gęgę, Juliana Słomkę, Franciszka Zwolińskiego, 



Feliksa Świątka, Feliksa Koczura. Wydawana była do połowy 1941 r., czyli do 

rozkazu komendanta inspektoratu, zabraniającego jej powielania. Z kolei od 

listopada 1942 r. rozpoczęto w obwodzie oświęcimskim wydawanie gazety 

„Walka” w nakładzie 100 egzemplarzy. Redagował ją Franciszek Hoszek 

„Boethoven”. 

W Starej Wsi u Juliana Nycza ukrywał się powstaniec śląski Jan Gacek. 

W wykonanej w stodole dla niego kryjówce umieszczono radio. Słuchając 

zagranicznych audycji radiowych zaczął sporządzać krótkie komunikaty. 

Komunikaty te zaczęto przepisywać ręcznie przez kilka kalek i podawać 

znajomym do czytania. Coraz liczniejsza grupa czytelników oczekiwała co 

tydzień na ukazanie się kolejnego komunikatu, co było niemożliwe przy pisaniu 

ręcznym. Zakupiono starą maszynę „Adler” oraz pozyskano pewną liczbę kalek 

hetograficznych i zaczęto powielać komunikat, nadając mu tytuł „Jutrzenka”. 

Nakład wynosił ok. 100 egz. Nawiązano kontakt z grupą ZWZ, którą dowodził 

por. Władysław Niemczyk „Lis”. 

Redaktorem został J. Gacek. Na maszynie pisali: Elżbieta Gacek, 

Leopold Maga a czasami Tadeusz Gajda. Przy powielaniu pomagał Józef 

Fajchaler z Czechowic, który też się tutaj ukrywał. Kolporterami byli: Józef 

Wojtowicz z Janowic-Pasieki, Franciszek Wróbel z Dankowic, Karol Duda z 

Kaniowa, Jan Duda z Bestwinki, Alojzy Duda z Jawiszowic, Franciszek Zeman 

ze Starej Wsi, Jan Adamaszek z Bestwiny, Jan Czader z Pisarzowic, Franciszek 

Rozner i Franciszek Olejak z Hałcnowa. Do Walcowni Metali w Dziedzicach 

gazetę dostarczał J. Nycz, przekazując egzemplarze Gabzdylowi z Chybia, 

Janowi Biernatowi z Czechowic, Emilowi Moli z Dziedzic, Wawrzyczkowi z 

Ligoty, Józefowi Tomankowi z Renardowic. 

Dla bezpieczeństwa zmieniono tytuł z „Jutrzenki” na „Dobosz”. Po 

śmierci J. Gacka redakcję przejął por. Jan Czader. Jesienią 1943 r. przerwano 

wydawanie gazety. Wznowiono ją dopiero wiosną 1944 r., ale ograniczono 

znacznie nakład. Ukazywała się tylko raz w miesiącu. Ponadto kolportowano w 

inspektoracie prasę konspiracyjną wydawaną przez Okręg Śląski ZWZ-AK, 

Komendę Główną ZWZ-AK itd.22 
Okupant podkreślał, że w Okręgu Śląskim ZWZ: „... do propagandy 

przykładała organizacja szczególną wagę. Prowadzono żywą propagandę 

szeptaną i wszędzie rozpowszechniano tworzone w tym celu własne 

piśmiennictwo w formie nielegalnych gazet i ulotek [...], rozpowszechniano w 

szerokim zasięgu wiadomości zagranicznych stacji radiowych. Te kłamliwe 

doniesienia miały znaczny udział w tym, że bardzo szerokim warstwom zdołano 

wpoić wiarę w rychłe pokonanie Niemiec przez mocarstwa zachodnie, a w 

związku z tym w odrodzenie Polski [...]. Pisma te przyswoiły sobie w pełni 

metody wrogiej propagandy zagranicznej i prześcigały się w ciężkim 

znieważaniu Führera i instytucji niemieckich. Judzącymi artykułami wzniecały 

                                                 
22 AGKBHZwP 395/447, k. 10-14. In der Strafsache gegen 1. deu Kaufmann Czeslaus Kochanowicz, Beuthen 

13.VII.1942; tamże, 395/593, k. 11-17. Strafsache gegen 1. den Buchalter Stephan Okreglicki, Beuthen 

7.U.1942; W. Zych, jw., k. 7-8 

http://13.vii.1942/


one ponadto stale nienawiść przeciw „niemieckim ciemiężcom”, podtrzymywały 

nadzieje ludności polskiej na odrodzenie się Polski...”.23 
Nie tylko artykuły wywierały taki wpływ, ale także ulotki, które rozrzucano 

na obszarze inspektoratu bielskiego, np. już 29 listopada 1939 r. na ulicach 

Andrychowa z okazji powstania listopadowego. Podkreślano w niej walkę 

narodu polskiego na przestrzeni dziejów i konieczność jej kontynuowania 

obecnie przeciwko hitlerowcom. W jej wyniku „Polska jeszcze nie zginęła i nie 

zginie”. Stąd droga do wolności prowadzi przez walkę, w której powinni 

uczestniczyć wszyscy Polacy. 

Wraz z upływem czasu wzmogła się akcja propagandowa, której nie był 

w stanie opanować okupant, pomimo przeprowadzonych aresztowań. Pod 

koniec 1940 r. gestapo aresztowało na tym terenie za działalność propagandową 

15 członków ZWZ. W meldunku do Ministra Sprawiedliwości Rzeszy z 4 marca 

1941 r. czytamy, iż w okręgu bielskim ZWZ w wydawanych ulotkach wzywa 

ludność polską do walki, lży niemieckiemu porządkowi itd. W dalszej części 

meldunku postuluje się zaostrzenie kar wobec Polaków, łącznie ze skazywaniem 

na karę śmierci, bo tylko one mogą przeciwdziałać propagandzie polskiej. Z 

kolei w akcie oskarżenia Rudolfa Kuźmy, ur. 3 stycznia 1903 r. w Bielsku, 

zwraca się uwagę, iż celem propagandy ZWZ na tym terenie było dążenie do 

odbudowy państwa polskiego poprzez walkę zbrojną. Kuźma rozpowszechniał 

ulotki o takiej treści, które otrzymywał m.in. od pani Staniek. W początkach 

1942 r. rozpowszechniano w inspektoracie bielskim ulotki o treści: „Generał 

Sikorski przyjdzie. Potem znowu będzie Polska. Niech żyje Polska”. Akcja 

powyższa oraz tzw. propaganda szeptana prowadzona była na tym obszarze do 

końca okupacji. 

Warto zwrócić uwagę, że Polacy wzajemnie oddziaływali tutaj na siebie, 

zwalczając u słabszych załamanie psychiczne. Nie zawsze przestrzegano jednak 

wymogów konspiracyjnych, zwłaszcza w korespondencji, która kontrolowana 

była przez Niemców i przyczyniała się też do aresztowań, np. 3 grudnia 1940 r. 

Władysława Gowina z Żywca. Napisał on 7 listopada 1940 r. list do Onufrego 

Kubła przebywającego w Krakowie, a pochodzącego z Żywca, w którym 

stwierdzał: „[...] Ty nie pisz mi więcej, żeś jest załamany, bo Polak w tej wojnie 

musi odegrać rolę i załamać się nie da. Że jesteś stęskniony, to Ci wierzę, ale 

wytrwać musimy, aby pomścić nasze krzywdy w naszej Odrodzonej Ojczyźnie 

[...]”. Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach skazał Gowina na 2 lata ciężkiego 

więzienia.24 
Kierownictwo inspektoratu bielskiego ZWZ nie tylko było przekonane o 

krótkotrwałości okupacji hitlerowskiej, ale celem jej przyspieszenia przystąpiło do 

opracowywania wiosną 1940 r. planu powstania na podległym terenie. Zawierał 
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on informacje o liczebności sił okupanta i obiektach przez niego zajmowanych 

oraz podział sił własnych do ich opanowania. Poszczególne pododdziały miały 

wyznaczone konkretne zadania, rozpracowane przez poszczególnych dowódców 

różnych szczebli. Komendanci niektórych placówek zamierzali jeszcze rozwinąć 

akcję sabotażowo-dywersyjną, np. placówka z Dziedzic zaplanowała wysadzanie 

mostów, linii kolejowych, słupów wysokiego napięcia itd. Kierownictwo jej 

zaczęło gromadzić broń i materiały wybuchowe, dostarczane min. przez Emmę 

Musiałównę z Chorzowa - córkę powstańca śląskiego. W początkach 1940 r. 

przystąpiło dowództwo placówki do tworzenia drużyn i plutonów, zaś w połowie 

1940 r. rozpoczęto tworzenie grup bojowych i patroli saperskich składających się 

z saperów wyszkolonych w WP przed wojną. 

Podstawowym problemem w inspektoracie bielskim było uzbrojenie, 

ponieważ liczba żołnierzy była wystarczająca do przystąpienia do planowanych 

działań powstańczych. Inspektorat posiadał znikomą ilość broni i materiałów 

wybuchowych. Np. I batalion bielski miał tylko 2 karabiny i 20 granatów, pluton 

w Komorowicach 2 karabiny maszynowe, zaś dwa plutony w Hałcnowie dwa 

ckm. Najlepiej uzbrojone były plutony w Kozach i Lipniku Górnym 

dysponujące w sumie 4 ckm, 8 karabinami maszynowymi i 200 granatami 

ręcznymi. Nie lepsza była sytuacja w innych obwodach, np. w żywieckim kpt. 

rez. Zych polecił zabezpieczyć ukrytą broń przez żołnierzy WP, odciętych od 

swoich jednostek we wrześniu 1939 r. W wyniku tej akcji Józef Sprycha 

„Pszczoła” z Tresnej dostarczył komendzie obwodu kilkadziesiąt granatów, 

które komendant przekazał pod opiekę Czesławowi i Edwardowi Kuciarom. 

Kuciarowie z inż. Aleksandrem Olszewskim „Kanarkiem” ukryli je na strychu 

kościoła Św. Krzyża. Z kolei Julian Słomka przekazał kilka kilogramów 

materiału wybuchowego oraz lont i spłonki uzyskane od robotników z 

kamieniołomów w Suchej. Pojedyncze egzemplarze broni przynoszone przez 

członków ZWZ przechowywali w cegielni na Zabłociu Władysław Miodoński 

„Kordzik” i Jan Bednarz „Orzeł”, zaś w garbarni Karol Piątek „Tęgi”. Natomiast 

Julian Nycz zatrudniony w walcowni metali w Dziedzicach miał przenieść w 

nocy z 2 na 3 września 1939 r. broń i amunicję ze zbrojowni do kanału 

łączącego siłownię z wieżą ciśnieniową. O fakcie tym poinformował maszynistę 

Józefa Wróblewskiego i hydraulika Emila Mola, którzy wspólnie wynieśli broń 

poza zakład pod koniec września 1939 r. i mieli przekazać tworzącej się 

placówce ZWZ. 

W późniejszym okresie stan uzbrojenia w inspektoracie uległ poprawie, 

z tym, iż przeważała broń krótka. Ilość jej wystarczała jednak na uzbrojenie 10-

15% stanu osobowego żołnierzy AK. Stąd poszczególni komendanci 

inspektoratu i niższych szczebli domagali się uzbrojenia podległych 

pododdziałów, aby wykonać planowane zadania, tym bardziej, że teren ten w 

myśl koncepcji Okręgu Śląskiego stanowił bazę powstania i miał być 

opanowany własnymi siłami. Jeszcze w grudniu 1944 r. kpt. A. Morawski 

„Roch” zwrócił się z prośbą do komendanta Okręgu Śląskiego ppłk. dypl. 

Zygmunta Jankego „Waltera” o pomoc w dozbrojeniu inspektoratu. Ten ostatni 



uzależniał je od zrzutów, których okręg nie doczekał się do zajęcia tego terenu 

przez Armię Czerwoną. W zaistniałej sytuacji komendant okręgu „Walter” 

odwołał akcję „Burza”, polecając oddziałom partyzanckim współdziałanie z 

oddziałami Armii Sowieckiej. 

Warto zwrócić uwagę, że plan „Burza” opracowany przez KG AK 

odbiegał od wytycznych rządu polskiego na emigracji i stanowiska Naczelnego 

Wodza. Gen. bryg. Tadeusz Komorowski „Bór” uzasadniał swoją decyzję 

następująco: ,,... Nie widzę jednak możliwości wytworzenia na ziemiach polskich 

pustki przez brak wystąpienia wobec Rosjan czynnika wojskowego 

reprezentującego Rzplitą i jej legalne władze. Wszystkie nasze akcje w 

przeciwnym razie przypisywane byłyby czynnikom na usługach Sowietów...”. 

Celem i zadaniem ,,Burzy”, czytamy w dokumencie było: ,, ... podkreślenie 

naszej woli bicia Niemców i to nawet w wypadku niekorzystnego dla nas 

stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie powstania 

powszechnego oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas przez wycofujących 

się Niemców [ ... ]. Działania będą polegały na zaciętym nękaniu cofających się 

straży tylnych niemieckich [...], na silnej dywersji na całej głębokości terenu, w 

szczególności na komunikację...”.  

,,Burza” miała rozpocząć się na wschodzie, a następnie w miarę 

przesuwania się oddziałów radzieckich, obejmować sukcesywnie pozostałe 

obszary Polski. W rzeczywistości miała składać się z szeregu lokalnych 

wystąpień zbrojnych (powstań), podejmowanych w chwili rozpoczęcia się 

niemieckiego odwrotu z danego obszaru a przed wkroczeniem Armii 

Radzieckiej. AK i władze administracyjne miały wystąpić wobec Rosjan w roli 

gospodarza na wyzwolonych terenach.25 

W lutym 1944 r. rząd polski na uchodźstwie zatwierdził plan akcji 

,,Burza”, który stanowił ramowe założenie działań AK. Na podstawie tak 

sformułowanej koncepcji przystąpiło Szefostwo Operacji KG AK do 

rozpracowywania zadań dla okręgów. Wiosna 1944 r. Okręgowi Śląskiemu AK 

przekazane zostały wytyczne do realizacji akcji ,,Burza” na podległym jej 

terenie. Oddział III Okręgu na czele z mjr Ewaldem Migulą ,,Oraczem” i 

komendantem Okręgu ,,Walterem” przystąpili do uaktualnienia wcześniej 

opracowanych wariantów planu powstania powszechnego, czyli dostosował do 

zadań nakazanych przez przełożonych. Postanowiono odtwarzać 23 DP na bazie 

Inspektoratów Sosnowieckiego i Tarnogórskiego, ponieważ Inspektorat 

Katowicki został rozbity przez gestapo na przełomie zimy i wiosny 1944 r. Z 

kolei Inspektoraty Bielski i Rybnicki oraz Podinspektorat Cieszyński miały 

odtworzyć 21 DP AK. 

Uwagę zwraca fakt, że dowództwo Okręgu Śląskiego, wbrew 

postulatom KG AK, postanowiło opanować węzły kolejowe bez dokonywania 

zniszczeń. Zniszczenia uznano za ostateczność. To wynikało między innymi z 

faktu, że planowano wykorzystać pociągi do przewozu pododdziałów AK na 
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rampę pomiędzy obozem Brzezinką i Oświęcimiem celem ich wyzwolenia. 

Akcję tę miał przeprowadzić Inspektorat Bielski AK. Część sił obwodu 

bielskiego miała opanować stację kolejową w Czechowicach-Dziedzicach i 

zabezpieczyć szlak kolejowy do Oświęcimia wspólnie z wydzielonymi 

pododdziałami Inspektoratów Bielskiego i Sosnowieckiego. Natomiast 

komendantom inspektoratów nakazano przygotować kolejowe zespoły 

dywersyjne z zadaniem dokładnego rozpracowania kolejowych szlaków 

komunikacyjnych i wybrania miejsc nadających się najlepiej na ich 

sparaliżowanie poprzez rozkręcenie szyn a zniszczenie zestawów naprawczych. 

Komendantowi Okręgu ,,Walterowi” podlegało 100 patroli dywersyjnych, z 

których większość zamierzano wykorzystać na Śląsku Opolskim. Jednocześnie 

przygotowywano siły do zabezpieczenia zakładów przemysłowych przed 

zniszczeniem przez wycofujących się Niemców oraz nie dopuszczenie do 

wywiezienia z nich parku maszynowego i surowców poprzez sparaliżowanie 

szlaków kolejowych. Chybie stanowiła ubezpieczenie sił obwodu od zachodu, 

zaś III batalion pozostawiono do dyspozycji komendy 

Siły Obwodu oświęcimskiego AK i III batalionu z Obwodu Bielskiego 

AK planowane były do wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau. Komendy Okręgowa i Inspektoratu Bielskiego AK pozostawały przez 

cały czas w kontakcie z kierownictwem wojskowej obozowej konspiracji 

poprzez łączników - członków organizacji zatrudnionych jako pracownicy 

cywilni na terenie obozu. Jednym z nich był sierż. Stefan Gąsiorek ,,Kruk”. 

Planowano kilka wariantów opanowania obozu, w zależności od rozwoju 

sytuacji militarnej na tym terenie i zamierzeń hitlerowskich wobec więźniów. W 

jednym z nich zakładano równoczesne uderzenie pododdziałów AK z zewnątrz i 

zorganizowanych grup bojowych wewnątrz obozu. W innym wariancie 

zamierzano wspólne działanie sił AK i obozowych wewnątrz obozu i ich 

wsparcie poprzez żołnierzy AK z zewnątrz. Jego urzeczywistnienie wymagało 

jednak nie tylko opanowania dworców kolejowych i taboru, ale kontroli szlaków 

kolejowych. Pociągi z żołnierzami AK miały wjechać na teren obozu i wspólnie 

z obozowymi siłami konspiracyjnymi podjąć tam walkę z załogą hitlerowską. 

O konspiracyjnych siłach wojskowych w obozie powiedział jego 

więzień Tadeusz Hołuj 24 czerwca 1945 r. następująco: ,,... Polacy posiadali w 

obozie liczebną większość, oni też zaczęli organizować podstawy pod walkę 

zbrojną z całą załogą SS [...]. Mogliśmy liczyć na 2000 zorganizowanych 

Polaków. Plan działania był przygotowany na wszelkie możliwości. Mieliśmy 

zapewnione opanowanie elektrowni i radiostacji. Mieliśmy swój doskonały 

wywiad, który mówił nam o planie Niemców zlikwidowania wszystkich 

więźniów. Więźniarki Polki, które pracowały z nami, organizowały grupy 

partyzantek międzynarodowych. Wyrobiliśmy w ludziach poczucie konieczności 

walki. Gromadziliśmy broń krótką, granaty i inne. Dostarczała nam broń 

wspomniana już Austriaczka (Maria Stromberger - M.S) siostra Czerwonego 

Krzyża [...]. Mieliśmy 4 grupy: łączności, techniczną, wewnętrzną i zewnętrzną 

[...]. W październiku 1944 r. mieliśmy 1600 ludzi zorganizowanych wojskowo w 



Oświęcimiu...”. Fakty te potwierdził też Józef Cyrankiewicz, który podkreślił, 

że: ,,... Obóz nasz nawiązał coraz silniejszy kontakt z Polską Podziemną. 

Słaliśmy wiadomości do prasy podziemnej, organizowaliśmy coraz liczniejsze 

drogi łączności [...]. Postawa moralna więźniów była znakomita...”.26 

Oceny kierownictwa obozowego były zbyt optymistyczne w 

przeciwieństwie do komendy Okręgu Śląskiego AK. Jesienią 1944 r. komendant 

tego Okręgu ppłk dypl. Janke z podległym sobie sztabem doszli do przekonania, 

że przygotowywany plan opanowania obozu realizowany będzie tylko w 

przypadku masowego mordowania więźniów. O decyzji tej poinformowano 

kierownictwo obozowego ruchu oporu, podkreślając niemożliwość zapewnienia 

bezpieczeństwa dla ponad 100000 krańcowo wyczerpanych więźniów oraz 

wyżywienia, opieki lekarskiej, lekarstw itd. Przekraczało to możliwości Okręgu 

a jednocześnie narażało więźniów na nieobliczalne straty w przypadku 

kontruderzenia hitlerowskich sił policyjno-wojskowych i użycia artylerii oraz 

lotnictwa.  

Sytuacja w obozie oświęcimskim analizowana była na bieżąco przez 

dowództwo AK na Śląsku. W planach Okręgu zajmowała ważne miejsce a jego 

realizacja w dużej mierze zależna była od Komendy Głównej AK. Dlatego też 

już w lipcu 1944 r. zameldowała komenda Okręgu Śląskiego AK gen. 

Komorowskiemu o zakończeniu przygotowań do akcji ,,Burza” oraz 

niemożliwości jej przeprowadzenia z powodu braku uzbrojenia. Komendant 

Główny AK zapewnił dowództwo śląskie, że Okręg zostanie dozbrojony 

poprzez dokonanie zrzutów na jego terenie.27 
Komendant Okręgu Śląskiego AK zapewniony przez przełożonych o 

dozbrojeniu podległych jemu pododdziałów i oddziałów liczących ok. 28 000 

żołnierzy polecił kontynuować inspektorom przygotowania do akcji „Burza” i 

do odtwarzania jednostek Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. I tak 

obwód bielski organizował 3 pułk strzelców podhalańskich i zalążki 21 pułku 

artylerii lekkiej, które stacjonowały przed wojną w Bielsku. Według szefa 

sztabu tego obwodu ppor. Franciszka Bociana „Groma” 3 p.s.p. składał się z 

trzech batalionów. I batalion miał trzy kompanie liczące 384 żołnierzy (1 

kompania liczyła pięć plutonów, z czego dwa plutony z rejonu bielskiego a trzy 

plutony z rejonu Biała miasto; 2 kompania była też pięcioplutonowa - trzy 

plutony z rejonu bielsko-bialskiego podmiejskiego i dwa plutony z rejonu 

Jaworze-Jasienica; 3 kompania dysponowała trzema plutonami z rejonu 

Wilkowice-Bystra), zaś II batalion liczył 432 ludzi w czterech kompaniach (4, 5 

i 6 kompania z rejonu Czechowice-Dziedzice w składzie po trzy plutony, za 

wyjątkiem 6 kompanii posiadającej dwa plutony oraz 7 kompania z rejonu 

Chybia mająca dwa plutony). Z kolei III batalion tworzyły trzy plutonowe 

kompanie 8 i 9 z rejonu Kęt, liczące 280 osób. 

Dowódcami batalionów, ze względu na brak oficerów, do czasu 
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27 Relacje pisemne i ustne udzielone Autorowi m.in. przez gen. bryg. Dr Z. Waltera-Jankego, płk. dr. J. 

Słaboszewskiego, mjr. P. Migulę, por. F. Bociana. 



nadejścia uzupełnienia z Legionu Śląskiego, byli członkowie komendy obwodu, 

tj. ppor. rez. Józef Borgieł „Wyrwicz” dowodził I batalionem, ppor. Fr. Bocian 

„Grom” objął II batalion, zaś ppor. rez. Józef Dworniczek „Jawor” przejął III 

batalion. 

Zalążek 21 pułku artylerii lekkiej stanowił 5 osobowy zespół 

podoficerów artylerii z rejonu Czechowic-Dziedzic, którzy w ramach tego pułku 

uczestniczyli w działaniach wojennych w 1939 r. 

Z powodu braku oficerów w obwodzie bielskim funkcje dowódców i 

plutonów pełnili najczęściej podchorążowie i podoficerowie, np. dowódcami 

kompanii w czterech wypadkach byli oficerowie rezerwy, zaś w pozostałych 

pięciu kompaniach podoficerowie piechoty. W plutonach funkcje dowódcze 

sprawowali tylko podoficerowie i podchorążowie. Sytuacja miała ulec 

radykalnej zmianie po przybyciu oficerów z Legionu Śląskiego, którzy mieli 

przejąć dowodzenie w tym pułku. 

W planie powstańczym opracowanym przez ppor. F. Bociana i podległy 

jemu zespół przewidziano dwa ośrodki walki: I-szy obejmujący Bielsko i Białą z 

najbliższą okolicą (lotnisko Aleksandrowice), jako podstawowy i Il-gi o 

mniejszym znaczeniu w Dziedzicach (opanowanie ważnego węzła kolejowego 

przy zaangażowaniu mniejszych sił). 

W pierwszym ośrodku walki przewidywano użycie głównych sił celem 

opanowania: lotniska w Aleksandrowicach (dwa plutony z 2 kompanii), koszar 

byłego 3 p.s.p. (dwa plutony z 1 kompanii oraz 6 kompanię), siedziby policji i 

gestapo (trzy plutony z 2 kompanii), koszar byłego 21 p.a.l. na Leszczynach 

(trzy plutony z 1 kompanii i 3 kompania). Poszczególni dowódcy znali 

dokładnie swoje zadania i podlegające im pododdziały miały zająć postawy 

wyjściowe do natarcia na 30 minut przed godziną „W”. 

W drugim ośrodku walki zamierzano częścią sił rejonu czechowicko-

dziedzickiego zdobyć: dworzec kolejowy z parowozownią (grupa 

zorganizowanych kolejarzy licząca 60 osób z Wojskowej Służby Ochrony 

Powstania (WSOP) pod dowództwem Chrobaka i Janusza), kopalnię „Silesia” 

(grupa WSOP tej kopalni, licząca 58 ludzi pod dowództwem Szostaka. 

Zadaniem tej grupy było też opanowanie obozu jeńców rosyjskich znajdujących 

się przy kopalni), filię obozu koncentracyjnego Oświęcim znajdującą się w 

folwarku na Trzemszy obok rafinerii (1 pluton z 4 kompanii pod dowództwem 

podof. zaw. Emila Maski liczący 47 żołnierzy), komisariat policji niemieckiej (2 

pluton z 4 kompanii) i obóz niemiecki Arbeitsdienstu położony nad rzeką Białą 

(3 pluton z 4 kompanii). 

Jako odwód komendy obwodu przewidywano 5 kompanię z 

planowanym kierunkiem działania na Bielsko lub Oświęcim. Natomiast 7 

kompania z rejonu Chybie stanowiła ubezpieczenie sił obwodu od zachodu, zaś 

III batalion w składzie 8 i 9 kompanii pozostawiono do dyspozycji komendy 

obwodu oświęcimskiego z zadaniem użycia przy wyzwalaniu obozu 

koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

Siły te po opanowaniu wyznaczonych obiektów miały zostać 



przeorganizowane i przekazane do dyspozycji Grupy Operacyjnej gen. Edwarda 

Brunona Olbrychta „Olzy” z planowanym kierunkiem działania Cieszyn-

Zaolzie, z tym, iż te rejony, które nie posiadały pododdziałów WSOP, 

pozostawiały drużynę do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa.28 
Komendantami poszczególnych rejonów byli: kpt. Rudolf Radoń 

„Poloński” (I-go Bielsko miasto), plut. rez. Radoń „Zygmunt” (II-go - Biała 

miasto), chor. „Andrzej” - nazwisko nieznane (III-go - bielsko-bialskiego 

podmiejskiego), ppr. rez. Franciszek Kwaśny „Jodła” (IV-go - Wilkowice i 

Bystra), kpr. pchr. Stefan Sordyl „Odrowąż” (VI-go - Kęty), st. sierż. Jan Betlej 

„Bendkowski”, „Jan” (VII-go - Czechowice-Dziedzice), inż. Kopel „Chemik” 

(VIII-go - Chybie). Nie udało się ustalić komendanta rejonu V-go (Jaworze-

Jasienica, do aresztowania był nim Ludwik Kieloch „Roland”). 

Warto zwrócić uwagę, że koncepcja planu powstańczego, 

zapoczątkowana przez kpt. rez. Zajączka, była rozwijana przez jego następców. 

Ten ofiarny i pełen inwencji oficer został aresztowany przez gestapo 12 listopada 

1940 r. i więziony był w Bielsku i Katowicach. 18 grudnia 1940 r. przewieziony 

został do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (nr obozowy 7 529), gdzie 

został skazany na śmierć głodową. Zginął w bunkrze bloku 11 w dniu 27 lutego 

1942 r. Mimo bestialskich tortur nie załamał się w śledztwie, umożliwiając 

kontynuację swojego dzieła następcy, którym został w marcu 1941 r. mjr 

Tadeusz Stawicki „Czarny”. 

Przerwa w ciągłości dowodzenia wynikała z rozbicia w grudniu 1940 r. 

komendy okręgu śląskiego oraz inspektoratów katowickiego i cieszyńskiego 

(ujęto blisko 500 osób). Nowy komendant okręgu ppłk Henryk Kowalówka 

„Topola” przystąpił w 1941 r. do odtwarzania sieci dowodzenia oraz dokonał 

reorganizacji. Obwód chrzanowski odłączył od inspektoratu bielskiego i 

podporządkował nowoutworzonemu inspektoratowi sosnowieckiemu. Zasięg 

terytorialny inspektoratu bielskiego od tego czasu, aż do 1945 r. nie uległ już 

zmianie. Zmiana nastąpiła natomiast na stanowisku komendanta obwodu 

oświęcimskiego. Funkcję tę objął ppor. rez. A. Banaś „Zorza” (później „Olsza”), 

zaś dotychczasowy komendant ppor. rez. S. Dembowicz wszedł w skład 

komendy inspektoratu bielskiego. 

Jesienią 1941 r. mjr T. Stawicki zwrócił się z prośbą do komendy okręgu 

o zwolnienie z pełnionej funkcji ze względu na stan zdrowia. Tymczasowo 

obowiązki inspektora spełniał por. Wacław Stacherski „Nowina” („Uważny”), 

zaś nowym komendantem został kpt. Feliks Kisiel „Benon” („Szczęsny”), który 

zamierzał kierować inspektoratem na wzór dyscypliny wojskowej okresu 

pokojowego. Nieumiejętność dowodzenia w warunkach konspiracyjnych i 

niedostosowanie się do nowych wymogów doprowadziły do konfliktu nie tylko 

w sztabie inspektoratu, ale i w podległych sieciach dowodzenia. W konsekwencji 

prowadziło to do usamodzielnienia się komend obwodowych, które przejmowały 

inicjatywę w walce zbrojnej z okupantem. Natomiast wprowadzenie ppor. rez. 
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Stanisława Ryszarda Dembowicza „Radom” do sztabu inspektoratu zakończyło 

się tragicznie dla oficerów kadry, dowódczej. Okazał się on bowiem agentem 

gestapo (prawdopodobnie aresztowany w grudniu 1940 r., załamał się szybko w 

śledztwie i poszedł na współpracę z Niemcami), doprowadzając do masowych 

aresztowań we wrześniu 1942 r. W rękach niemieckich znaleźli się m.in.: kpt. F. 

Kisiel, kpt. rez. H. Boryczka - komendant obwodu bielskiego, ppor. rez. A Banaś 

- komendant obwodu oświęcimskiego, por. Antoni Cader - komendant obwodu 

żywieckiego, pchr. Erwin Czaja - adiutant inspektora, ppor. Stanisław Pinczer - 

członek komendy obwodu bielskiego, pchr. Mieczysław Dąbrowski członek 

sztabu inspektoratu, Jan Jagosz - kwatermistrz i szef bezpieczeństwa 

wewnętrznego inspektoratu, Leon Sojecki - kwatermistrz obwodu bielskiego i 

wielu komendantów placówek. Straty wyniosły kilkuset żołnierzy AK, a w 

rękach gestapo znalazło się archiwum inspektoratu wraz z szyframi. Inspektorat 

bielski AK i obwody zostały rozbite. 
Odbudowy sieci dowodzenia podjął się ppor. rez. S. Dembowicz, który 

został wyznaczony na inspektora. Jednocześnie materiał zebrany przez 

kontrwywiad wskazywał, że aresztowania były jego zasługą. Stąd w kwietniu 

1943 r. przesunięty został na stanowisko zastępcy inspektora a następnie 

zlikwidowany w 1943 r. w Sosnowcu z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego 

Polski Podziemnej przez rtm. Wacława Zdyba „Zawieję”. Obowiązki inspektora 

przejął ppor. cz. w. Andrzej Harat „Wicher”. „Wicher” przystąpił do 

odtwarzania sztabu inspektoratu, polecając kierowanie: wywiadem - 

Władysławowi Daternusowi „Borynie”, sprawami operacyjnymi - Andrzejowi 

Szczotce „Komarowi”, kwatermistrzostwem - Edwardowi Bilczewskiemu, zaś 

łącznością dotychczasowemu jej szefowi - Antoniemu Antoniewskiemu 

„Gienkowi”. Z polecenia komendanta inspektoratu obwód bielski odbudował 

wiosną 1943 r. ppor. A. Szczotka, przejmując w nim dowodzenie. Po jego 

aresztowaniu latem 1943 r. komendantem obwodu został ppor. Józef Borgieł 

„Wyrwicz”. W skład sztabu obwodu wchodzili: ppor. Józef Dworniczek „Jawor” 

- zastępca komendanta, ppor. Franciszek Bocian „Grom” - szef sztabu i oficer 

organizacyjny, plut. rez. „Niezłomny” (NN) - szef wywiadu, Józef Łukosz 

„Strzała” - szef łączności konspiracyjnej, kpr. Robert Moś - szef łączności 

operacyjnej, plut rez. Alojzy Grygierczak „Jastrząb” - komendant WSOP, por. 

Derwisz i ppor. Józef Witek - członkowie sztabu. 

Obwodem oświęcimskim dowodził Józef Górkiewicz „Górnik” (do 7 

września 1943 r.), następnie Stanisław Chybiński „Karol” (do lutego 1944 r.), 

Antoni Szlachcic „Laura” (do września 1944 r.), kpt. Jan Wawrzyczek „Danuta” 

(do stycznia 1945 r.) i powtórnie S. Chybiński. Największą stabilizację kadrową 

obserwujemy w obwodzie żywieckim, kierowanym przez kpt. Antoniego 

Płanika oraz wadowickim, gdzie dr A. Wietrznego zastąpił w połowie 1944 r. 

ppor. Antoni Nowak „As” z NOW. W tych też obwodach obserwujemy ciągłość 

pracy konspiracyjnej we wszystkich jej płaszczyznach. Najtrudniejsza sytuacja 

była w obwodzie bielskim, gdzie nieliczna kadra dowódcza nie posiadała 

dostatecznego przygotowania wojskowego a tylko niektórzy posiadali 



odpowiednie kwalifikacje do działalności konspiracyjnej, jak ppor. F. Bocian. 

Także nowy inspektor A. Harat, mimo podjętych wysiłków, nie był 

przygotowany i nie posiadał kwalifikacji do pełnienia tej funkcji, która 

przerastała jego możliwości. Stąd nie potrafił rozwiązać narastających 

problemów w inspektoracie. W zaistniałej sytuacji z pomocą przyspieszył 

komendant okręgu śląskiego, wyznaczając na inspektora kpt. Antoniego 

Cichego „Rocha” (w kwietniu 1950 r. zmienił nazwisko na Morawski) - 

dotychczasowego szefa oddziału I Okręgu.29 

„Roch” po zorientowaniu się we wrześniu 1943 r. w sytuacji w 

inspektoracie „Jesion” przystąpił energicznie do odtwarzania sieci dowodzenia i 

szkolenia. O swej działalności pisze on następująco: „Wprowadzono twarde rygory 

szkolenia o zasadach konspiracji oraz weryfikacji członkostwa. Służba w pracach 

organizacyjnych nabrała większej wagi i odpowiedzialności, ale również wzmogła 

poczucie bezpieczeństwa. Weryfikacja przyniosła dobre rezultaty - słabi i chwiejni 

odpadli. Szeregi AK nadal powiększały się odszukanymi ludźmi i nowymi 

ochotnikami. Wszyscy stawali przed dylematem: albo podporządkowanie 

wojskowym rygorom, albo pozostanie w domu. Twarda, nieustępliwa praca nad ludźmi 

przyniosła bardzo dodatnie rezultaty. W okresie mojej pracy nie było wsyp ani 

masowych aresztowań. Działali wprawdzie ciągle konfidenci, ale wzmożona czujność 

utrudniała ich niecną robotę. Pomocną też była akcja likwidacji szpiclów [...]”. 

W likwidacji agentów wyróżniał się oddział partyzancki „Garbnik”, 

który wykonał wyroki śmierci m.in. na: Julianie Rysiu w Łękach (13 

października 1943 r.), Józefie Sendeckim w Jeleśni (25 styczeń 1944 r.), 

Romanie Czarnocie w Sporyszu, który wydał w 1942 r. całą Tajną Organizację 

Niepodległościową (13 kwietnia 1944 r.), Michale Burylu w Suchej (11 czerwca 

1944 roku), Bieskim w Rychwałdzie (23 lipca 1944 r.). Nasilenie akcji nastąpiło 

w październiku 1943 r., kiedy to partyzanci zlikwidowali 14 konfidentów, w tym 

Kaszę - szefa agentów na obszar oświęcimsko-bielski oraz groźnego Szlagora. 

Nie wykonano wyroku na Walicy, ponieważ nie przebywał w domu. Uwagę 

zwraca fakt, że wykonawcy byli przebrani w mundury gestapowców, co 

ułatwiało wykonanie zadania. W akcji likwidacyjnej wyróżnił się „Żbik” (NN), 

którego zastępca inspektora S. Chybiński „Lach” zaproponował do wyróżnienia 

komendantowi okręgu. Natomiast prowadzono dochodzenie przeciwko 

Michałowi Jażynie, który dopuścił się zdrady, współpracując z agentem 

Piętakiem, który od Niemców otrzymał pistolet i legitymację ułatwiającą 

poruszanie się w terenie.30 
Ożywieniu pracy organizacyjnej w inspektoracie towarzyszyła akcja 

scaleniowa z BCh, GL PPS i NOW. Rozmowy z komendantem bielskim GL 

PPS Gelnerem prowadził „Roch” od jesieni 1943 r. Początkowo nie przynosiły 
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one wyników. Dopiero przyjazd kpt. Lucjana Tajchmana „Wirta” do Bielska 

przyspieszył tę akcję. Do AK przekazano 380 żołnierzy skupionych w 20 

sekcjach fabrycznych oraz w grupach kolejarzy w Bielsku i Dziedzicach. 

Socjaliści otrzymali zadanie prowadzenia wywiadu przemysłowego i 

kolejowego oraz przygotowanie akcji sabotażowych. Większe trudności 

napotkała komenda inspektoratu w rozmowach z BCh, zwłaszcza ze strony 

dowódcy obwodu Biała, inż. Antoniego Baścika „Daniela” i kierownika 

politycznego Juliana Drabika i jego zastępcy Antoniego Mitoraja. Scalenie 

przeprowadzono na zasadzie podporządkowania tylko dowódców, włączając 

podległe im pododdziały w ogólny plan powstania. BCh przekazało do 

inspektoratu blisko 2000 ludzi, przeważnie mężczyzn po odbytej służbie 

wojskowej.31 
Rozmowy z Narodową Organizacją Wojskową zaczęły się na szczeblu 

okręgu w Zielone Święta 1943 r., w których uczestniczył komendant okręgu i 

kpt. „Roch”, a ze strony NOW kpt. Józef Pikuła „Ernest” i Władysław Kęsek. 

Od jesieni 1943 r. kontynuował je kpt. „Roch”, aż do połowy 1944 r. 

Zakończyły się powodzeniem, a inspektorat bielski wzmocniony został ponad 

1800 żołnierzami NOW-u. Kpt. Michał Sadnicki z NOW objął funkcję zastępcy 

inspektora a chor. Nowak komendanta obwodu wadowickiego. Większość 

pododdziałów NOW posiadała broń polską z wojny obronnej 1939 r., którą 

przechowywali członkowie. Komenda obwodowa NOW-u w Bielsku posiadała 

skład broni mieszczący się w Domu Katolickim w Białej, m.in. 2 mpi, 15 

karabinów, 6 pistoletów, 20 granatów, którą przekazano oddziałowi 

partyzanckiemu „Garbnik”.32 

Akcja scaleniowa nie tylko wzmocniła AK w tym inspektoracie o ok. 

4000 żołnierzy, ale wpłynęła na konsolidację jej szeregów, zwłaszcza w 

obwodach bielskim i wadowickim. Uzyskano wiele nowych placówek a 

jednocześnie wzmocnieniu uległy już działające. Inspektorat wzbogacił się o 

dowódczą kadrę oficerską i podoficerską a ponadto o wzorce przestrzegania 

zasad konspiracyjnych. 

Latem 1944 r. doszło do sporów pomiędzy komendą inspektoratu a 

kierownictwem politycznym SN, w wyniku którego zapowiedziało ono 

wycofanie swoich sił z AK w obwodzie wadowickim O decyzji pchr. 

Władysława Kęska „Igniewicza” poinformowany został zastępca inspektora S. 

Chybiński przez chor. Nowaka i „Wilka”. S. Chybiński ocenił ten fakt: „[...] 

jako zbrodniczy czyn Igniewicza godzący w dobro AK”. Decyzja powyższa 

spotkała się z krytyką części kadry NOW, doprowadzając do rozłamu. W 

zaistniałej sytuacji komendant okręgu ppłk. dypl. Z. Jankę stwierdził: „... nie 

można traktować obwodów NOW jako wcielonych do AK. W ogóle trzeba się 
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zastanowić i zbadać, czy jest to w ogóle materiał nadający się do wojska. 

Chwilowo odciąć się od tego obwodu. Wstrzymać wszelkie dotacje pieniężne dla 

tego obwodu. Jeżeli podobnie jest w innych obwodach, to trzeba będzie wszcząć 

dochodzenie i sprawy oddać do Wojskowego Sądu Specjalnego przeciw 

przywódcom i prowodyrom. Broń przywłaszczoną odebrać”. 

Stanowisko zajęte przez komendanta okręgu przedstawione zostało 

kierownictwu NOW, które wycofało się z podjętych decyzji. W meldunku chor. 

Nowaka „Asa” do zastępcy inspektora „Lacha” z 9 października 1944 r. 

czytamy: „[...] po porozumieniu się z komendantem Wilkiem, jak również ze 

wszystkimi kierowniczymi osobistościami wojskowymi powiatu Wadowice i Żywiec 

postanowiliśmy kontynuować dalszą współpracę z AK i zbiorowo przeciwstawić się 

wszelkiej szkodliwej akcji politycznej wśród oddziałów NOW”. Tak więc zwyciężył 

cel nadrzędny - walka z okupantem, a nie rozgrywki polityczne. 

Do konfliktu doszło natomiast w sztabie inspektoratu po wyjeździe kpt. 

„Rocha” do Krakowa w końcu lipca lub w sierpniu 1944 r. Zapowiedziany 

krótkotrwały pobyt inspektora przeciągnął się do końca listopada lub początku 

grudnia 1944 r. Próba dowodzenia inspektoratem spoza podległego terenu 

zakończyła się niepowodzeniem i doprowadziła do nieporozumień między 

członkami sztabu inspektoratu poprzez wzajemne oskarżanie się. Analiza 

dokumentów wskazuje, że negatywną rolę odegrał ppor. cz. w. A. Harat 

„Czysty”, który prawdopodobnie nie pogodził się z przesunięciem na niższą 

funkcję - z inspektora na zastępcę. Zastępcą inspektora był też Stanisław 

Chybiński „Lach”. Nie określenie zakresu kompetencji obu zastępców przez kpt. 

„Rocha” musiało doprowadzić do konfliktu, zwłaszcza na tle niedoceniania 

spraw obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przez „Czystego” („Lach” był 

więźniem tego obozu i zbiegł w 1943 r.). 

Trwający kilka miesięcy spór między wyżej wymienionymi oficerami, z 

zaangażowaniem komendy okręgu, rozwiązany został 12 września 1944 r. Z 

dniem tym kpt. „Roch” zdjął z funkcji swego zastępcę „Czystego”, wyznaczając 

go na szefa wydziału wojskowego inspektoratu i zakazując jakiejkolwiek innej 

działalności. W liście skierowanym do „Czystego” przez inspektora czytamy: 

„[...] proszę o wycofanie się z utrzymywanych dotychczas kontaktów na szczeblu 

inspektoratu i poszczególnych obwodów [...]. Mimo mojego zakazu utrzymuje 

pan nadal kontakty z przedstawicielami stronnictw politycznych i dochodzą mnie 

wiadomości od przedstawicieli, że wobec podległych mi osób usiłuje pan je 

zdyskredytować rozsiewając fałszywe informacje. Odwołuję zlecony panu nadzór 

nad obwodem Brzemię i zakazuję dalszych kontaktów. Proszę o nadesłanie mi 

zatrzymanych nadal samowolnie akt inspektoratu”. 

W wytworzonej sytuacji dowodzenie inspektoratem przejął „Lach”, 

chociaż działalność jego ograniczył „Roch” do miesięcznych rozliczeń 

finansowych inspektoratu, wynoszących 20000 marek. Prowadziło to do dalszej 

dezorganizacji pracy konspiracyjnej, bo zamiast sprężystego kierowania 

następowało rozprężenie. Sytuacja powyższa zaniepokoiła komendę okręgu, a 

zwłaszcza ppłk. dypl. Z. Jankego i kpt. E. Migulę „Oracza”, którzy polecili 



przejąć „Lachowi” dowodzenie inspektoratem. Komendant okręgu śląskiego w 

liście do „Lacha” z 14 października 1944 r. napisał: „Widzę, że szereg spraw na 

terenie Tkalni zabagnia się znowu - zamierzam przyjechać sam, aby je na miejscu 

rozpatrzeć. Przygotować warunki do mego przyjazdu [...]. Roch jest w Krakowie 

- za tydzień powinien być w terenie [...]”. W rzeczywistości „Roch” przybył tu 

w końcu listopada lub w początkach grudnia 1944 r. Natomiast pod koniec 

października 1944 r. przyjechał do Bielska kpt. „Oracz”, gdzie potwierdził 

niepokojący stan w inspektoracie. „Lach” podjął próby uporządkowania sytuacji 

w inspektoracie, rozpoczynając od zmian na stanowiskach komendantów 

obwodów w Bielsku i Oświęcimiu. Komendantem obwodu oświęcimskiego 

wyznaczył kpt. Jana Wawrzyczkę „Danutę” - dotychczasowego dowódcę 

oddziału partyzanckiego „Sosieńki”, zaś bielskiego „Skibińskiego” (NN). Tym 

samym, w tym ostatnim zlikwidowany został konflikt i rywalizacja pomiędzy 

por. Józefem Dworniczkiem „Jaworem” i por. Józefem Borgiełem 

„Wyrwiczem”, którzy wzajemnie nie uznawali się. 

Zadanie wprowadzenia „Skibińskiego” w sprawy obwodu otrzymał por. 

„Jawor”. Warto zaznaczyć, ze „Lach” w liście do ppor. Elżbiety Baczyńskiej 

„Jerychonki” z 22 października 1944 r. podkreślił bezprzykładną niesubordynację 

komendanta „Wyrwicza”, karygodną destrukcję i szerzenie rozłamu. Dokonane 

zmiany na szczeblu obwodów nie znalazły uznania inspektora kpt Antoniego 

Cichego „Rocha”, zwłaszcza powierzenie „Danucie” obwodu oświęcimskiego. 8 

stycznia 1945 r. został on zdjęty z tego stanowiska a obowiązki przejął Stanisław 

Chybiński „Lach”, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy inspektora. Powyższa 

decyzja „Rocha” doprowadziła z kolei do konfliktu pomiędzy tymi oficerami.33 

Zaprezentowany dotychczas materiał nie upoważnia do wyciągnięcia 

wniosku, że żołnierze inspektoratu bielskiego nie prowadzili działalności 

zbrojnej skierowanej przeciwko okupantowi. W walce z nim wyróżniały się 

oddziały partyzanckie „Garbnik” i „Sosieńki”. Oddział partyzancki „Garbnik” 

utworzony został w obwodzie żywieckim AK na bazie 14-osobowej drużyny 

partyzanckiej „Malinka” w kwietniu 1943 r. przez plut. rez. Jana Górnego 

„Lwa”. W sierpniu 1943 r. powstały jeszcze dwie drużyny - „Czarni” pod 

dowództwem Bigosa „Lisa” i „Romanka” podlegająca por. Czesławowi 

Świąteckiemu „Surmie”. Wszystkie te drużyny otrzymały nazwę Oddziału 

Partyzanckiego Beskidu Zachodniego „Garbnik”. Dowództwo i jego skład 

zmieniały się często. Dowódcami byli: st. sierż. Jan Kołacz „Jawor”, ppor. rez. 

Włodzimierz Suchodolski „Krystyn”, plut. Antoni Mikołajczyk „Jamnik”, ppor. 

„Czeladnik” (prawdopodobnie Tadeusz Kłapcia), por. Roman Mroziński „Jur”, 

por. Cz. Świątecki „Surma” i por. Józef Barcikowski „Chiromanta”. 

Bogata działalność obu oddziałów wymaga oddzielnego przedstawienia. 

W działalności inspektoratu bielskiego nie można pominąć kobiet, które 

odgrywały decydującą rolę w utrzymywaniu łączności i punktów kontaktowych, 

służbie sanitarnej, kolportażu itd. Piękną kartę zapisała Wojskowa Służba Kobiet 

                                                 
33 Na podstawie dokumentów inspektoratu bielskiego ze zbiorów jego dowódców (odbitki w zbiorach Autora). 



licząca ponad 200 osób pod dowództwem kpt. Józefy Bełtowskiej „Roli”. 

Ważną rolę w działalności ZWZ-AK spełniały skrzynki kontaktowe i kwatery, 

które były istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jej członkom, 

zwłaszcza dowództwom inspektoratu i niższych szczebli. Wynikało to z faktu, 

że wielu z nich w wyniku zdekonspirowania nie miało stałego zamieszkania, zaś 

ciągłość dowodzenia wymagała lokali na odprawy i utrzymywanie kontaktów na 

różnych szczeblach dowodzenia. Starano się organizować skrzynki i punkty 

kontaktowe w miejscach nie zwracających uwagi otoczenia, czyli w: sklepach, 

różnych punktach usługowych, domach zamieszkałych tylko przez Polaków itd. 

W pierwszych miesiącach okupacji Dziedzice i Czechowice stanowiły azyl dla 

członków SZP-ZWZ poszukiwanych przez hitlerowski aparat bezpieczństwa. 

Tutaj znajdowała się większość członków Okręgu Śląskiego i obwodu 

pszczyńskiego, min. Anna Gajdzica w Czechowicach przy ul. Parkowej 11 

(wówczas Leo Zipsera) udostępniła komendzie okręgu pokój, który stał się jego 

zakonspirowaną siedzibą. Korzystano też z mieszkań Anny Białoń, Wandy 

Paszek z tej miejscowości oraz Tadeusza Janika w Dziedzicach. 

Inspektor bielski kpt. rez. E. Zajączek korzystał z punktu kontaktowego, 

znajdującego się w kiosku prowadzonym przez M. Springera w Bielsku przy ul. 

Pasaż. Głównym punktem kontaktowym i kwaterunkowym tego inspektoratu 

było ogrodnictwo Bronisławy i Ferdynanda Dzieniów w Białej. Najczęściej 

korzystał z niego kpt. F. Kisiel, który przeprowadzał tutaj odprawy z podległymi 

sztabami obwodowymi. Pod koniec maja 1942 r. przeniósł tutaj swoją kwaterę 

Stanisław Dembowicz (z domu Kaniów w Żywcu). Doprowadził on do 

rozpracowania inspektoratu bielskiego i jego rozbicia przez gestapo, m.in. w 

nocy z 25 na 26 września 1942 r. aresztowane zostało małżeństwo Dzieniów z 

dwoma synami i córką Marią (Bronisława Dzień zmarła w obozie oświęcimskim 

2 stycznia 1943 r.). 

Od 1943 r. kwaterę w mieszkaniu Anny i Elżbiety Baczyńskich w 

Bielsku miał kpt. A. Cichy „Roch”. Mieszkanie to doskonale nadawało się do 

pracy konspiracyjnej, gdyż w domu tym znajdowała się restauracja (od ul. 

Blichowej), wejście i wyjście było przez bramę i wspólne podwórze sąsiedniego 

domu (przy ul. Republikańskiej). Zawsze panował tutaj duży ruch, co ułatwiało 

kontakty organizacyjne, a nie zwracało uwagi otoczenia. W mieszkaniu tym 

prowadził „Roch” m.in. rozmowy scaleniowe z przedstawicielami NOW, GL 

PPS i BCh. W II połowie 1944 r. kwaterę tę musiał opuścić z powodu 

zagrożenia dekonspiracją, przeprowadzając się do mieszkania Malinowskiej w 

Białej. 

W Wadowicach skrzynka kontaktowa mieściła się w szpitalu, a w 

Andrychowie u dr Matlaka. Z kolei komenda obwodu żywieckiego na czele z 

kpt. W. Zychem korzystała z wielu lokali kontaktowych, które mieściły się w 

Żywcu m.in. w mieszkaniach: Karola Piątka „Tęgiego”, Tadeusza 

Obarzanowskiego „Ćwieka”, Stanisława Góry „Sępa”, ks. Stanisława Słonki 

„Stasiaka”, ks. Jajko (proboszcza żywieckiego), Edwarda Miodońskiego 

„Longinusa”, Rozalii i Stanisława Midorów. Kpt. rez. Zych korzystał najczęściej 



ze skrzynki obwodowej znajdującej się w mieszkaniu Czesława Litwińskiego - 

nauczyciela, dowódcy kompanii ochrony komendy obwodu żywieckiego. Tutaj 

łącznicy terenowi składali raporty i odbierali rozkazy, nie spotykając się ze sobą. 

7 października 1942 r. aresztowany został Czesław Litwiński z żoną, będącą po 

operacji jamy brzusznej. W styczniu 1943 r. został on rozstrzelany w obozie 

koncentracyjnym w Oświęcimiu. Poza Żywcem lokale kontaktowe znajdowały 

się w: Milówce u ks. Wacława Młokosy i Feliksa Koczura, Suchej u Juliana 

Słomki i kpt. Passendorfera. Niektóre z tych lokali zostały zdekonspirowane a 

ich właściciele aresztowani przez gestapo, np. z 26 na 27 września ujęło ono 

Stanisława Midora, a 13 października 1942 r. Rozalię Midor, którą zagazowano 

w obozie oświęcimskim 9 marca 1943 r. mimo 7-miesięcznej ciąży. Z kolei kpt. 

A. Płanik korzystał z lokali i punktów kontaktowych mieszczących się w Żywcu 

w mieszkaniach: Marii Szczotki, rodziny Kłusaków a w Rychwałdzie w domu 

Walotków. 

Komenda obwodu oświęcimskiego dysponowała kilkoma lokalami, w 

których odbywały się odprawy. Jeden z nich znajdował się w mieszkaniu 

Kazimiery Eryki Banasiowej w Oświęcimiu, która przechowywała też 

kancelarię obwodu. Natomiast skrzynka obwodowa zlokalizowana została w 

domu Jadwigi Dylik w Oświęcimiu przy ul. Kolejowej. W nim odbywały się też 

odprawy komendy obwodu, a J. Dylik pełniła funkcję kurierki obwodu do 

inspektoratu bielskiego. Odprawy odbywały się też w mieszkaniu Bronisławy 

Marii Kubisty.34 

W funkcjonowaniu inspektoratu i podległych jemu komend 

obwodowych ważną rolę odgrywała łączność. W początkowej fazie 

utrzymywana była poprzez kontakty osobiste. W miarę rozwoju liczebnego 

ZWZ i rozbudowy jego struktur powstała wyspecjalizowana służba do 

utrzymywania łączności na wszystkich szczeblach dowodzenia. Pierwszym 

szefem łączności inspektoratu został por. Andrzej Tomaszczyk „Długi”, który 

kierował też propagandą. Zdekonspirowany, przedostał się w grudniu 1940 r. do 

GG, a obowiązki jego przejął Antoni Antoniewski „Gienek” - szef łączności 

obwodu bielskiego. We wrześniu 1943 r. funkcję tę przekazał ppor. Elżbiecie 

Baczyńskiej „Jerychonce”, którą pełniła do końca okupacji. Podobnie było w 

obwodach, gdzie łącznością kierowali szefowie obwodu, np. w bielskim po A. 

Antoniewskim obowiązki przejął Stanisław Pacut (do maja 1942 r.) a następnie 

plut. rez. Jan Jagosz „Brzoza” oraz kpr. Robert Moś „Alek”. 

Szefowie łączności organizowali służbę łączności w podległym sobie 

terenie, która zabezpieczała dowodzenie wszystkimi służbami i komórkami ZWZ 

- AK. W początkowej fazie jako łącznicy pracowali przeważnie mężczyźni, ale z 

upływem czasu funkcje te przejmowały kobiety, zwykle członkinie organizacji 

paramilitarnych z okresu międzywojennego, jak PWK i ZHP. Na szczeblu 

inspektoratu łącznikami i kurierami byli m.in.: Anna Rduch „Ciotka”, 

                                                 
34 Archiwum Delegatury UOP w Katowicach, materiały nieuporządkowane - „Wykaz ujawnionych członków 

AK”; Relacje pisemne i ustne m.in.: A. Korczyńskiej, Z. Planik, Z. Zajączek, E. Baczyńskiej, K. Banaś, E.M. 

Dylikowej, M. Szewczyk, P. Miguli, J. Wawrzyczka, A. Płanika. 



Konstancja Witkowska „Basia”, Krystyna Zajączek „Ewa”, Salomeą Zieleźnik, 

Kazimiera Twardowska, Maria Orzyńska, Stanisława i Krystyna Bełtowskie, 

Hebdasińska, Spytkówna, Bilczewska, Malinowska, Alojzy Targ, Jan Pająk, Jan 

Adamiec, Franciszek Skrzypek, Edward Papla, Tadeusz Damek, Stefan Grabień, 

Andrzej Słonka, Tadeusz Lalicki, Zygmunt Wesołowski. 

Każdy łącznik lub kurier obsługiwał z zasady punkty kontaktowe na 

stałej, wyznaczonej trasie. Gwarantowało to większe bezpieczeństwo, bo znali 

dokładnie trasę i miejsca na niej zagrożeń, lokalizację punktów, ustalone znaki 

ostrzegawcze, nie zwracali na siebie uwagi otoczenia itd. Tym samym poruszali 

się pewnie, docierali punktualnie na miejsca przeznaczenia. Zasady tej 

przestrzegano na wszystkich szczeblach dowodzenia, np. Genowefa Czempas z 

d. Wala jako łączniczka okręgowa obsługiwała. trasę Wadowice-Żywiec-

Bielsko (aresztowana 18.12.1940 r.), zaś Aniela Klara Koczubik-Kusalowa 

przewoziła z okręgu rozkazy i inne materiały do oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. Z kolei K. Witkowska „Basia” utrzymywała łączność pomiędzy 

inspektoratem a komendą okręgu. Inspektorat wyznaczył jako łączniczki do 

obwodów m.in. Krystynę Bełtowską do Oświęcimia, Spytkównę do Żywca i 

Hebdasińską do Wadowic. 

W inspektoracie każdy obwód dysponował własną siecią łączności 

niezależnie od inspektoratu, np. w wadowickim łącznikami byli: Maria Pluta, 

Barbara i Marcin Nowakowie, Kublinowa, Szlachta, Łuszczakiewicz. Jedną z 

najmłodszych łączniczek była Barbara Nowak, której ojciec ppor. Antoni 

Nowak „As” był komendantem tego obwodu. Wspomina ona: „[...] mając 13-

14 lat mogłam bezkarnie i nie budząc podejrzeń Niemców przewozić prawie 

codziennie raporty, rozkazy, gazetki a nawet amunicję na trasach Wadowice-

Andrychów-Kęty. Podobną funkcję spełniał mój starszy brat Marcin, który 

obsługiwał trasę Wadowice-Sucha. Po jego wywiezieniu do Niemiec musiałam 

obsługiwać obydwie opisane wyżej trasy [...]”. 

Najbardziej rozbudowaną sieć łączników miał obwód żywiecki 

dowodzony przez kpt. W. Zycha a następnie por. A. Cadera i kpt. A. Płanika. 

Pozyskali oni wielu ofiarnych i pełnych poświęcenia współpracowników do 

pracy konspiracyjnej. Wśród nich należy zwłaszcza wyróżnić nauczycielkę 

Zofię Płanikową z d. Lach. W okresie okupacji uczyła w szkołach w Zwardoniu 

i Koszarawie (do stycznia 1942 r.) a jednocześnie prowadziła tajne nauczanie w 

Rychwałdzie (do września 1942 r.). Od grudnia 1939 r. działała w SZP a 

następnie w ZWZ-AK jako łączniczka. Zdekonspirowana we wrześniu 1942 r. 

przedostała się do Krakowa, gdzie przy pomocy Legionu Śląskiego 

zorganizowała łączność z obwodem żywieckim. 

O swej pracy w latach 1943-44 Zofia Płanik „Robot”, „Marysia” pisze 

następująco: [...] stały kontakt z obw. Żywiec „Bojowicą” i oddz. part. 

„Garbnik”. Przerzuty przez Suchą prowadził „Karp” - Andrzej Pyclik, 

nauczyciel i Julian Słomka - kolejarz z Suchej, brał udział Chruścicki, maszynista 

kolejowy. Stała skrzynka przerzutowa w Suchej - kiosk kolejowy prowadzony 

przez Helenę Żabiankę. Do oddziału partyzanckiego dostarczano zaopatrzenie w 



leki, odzienie, przekazano stację nadawczo-odbiorczą, pieniądze oraz prasę, 

dostarczaną z Komendy Głównej. Ponadto jako zastępczyni „Janki” (Teresy 

Delekty - przyp. M.S.) w „Poczekalni” (baza łączności komendy Okręgu 

Śląskiego, którą 3 sierpnia 1944 r. przejęła Z. Płanik - przyp. M.S.) 

współorganizowałam kontakty z innymi oddziałami partyzanckimi: „Surowiec” 

- d-ca por. „Hardy” w Olkuskim, „Huta - Podgórze" - d-ca kpt. Wenancjusz 

Zych „Dziadek”. Dużą pomoc w pracy łączności dostarczała „Kinga” - 

Jadwiga Wiktor z WSK przy Leg. Śląskim przez dostarczanie kurierek, pomoc 

sanitarną. Współpracowałam z Wandą Wolną i Stefanią Kossek, w których 

mieszkaniu była kwatera d-cy zgrupowania partyzantów Janusza Wacława 

Zdyba i punkt kontaktowy Kom. Okr. Śl. z „Oleńką” i „Werą” - siostrami 

Stefaniuk, u których w pracowni krawieckiej była skrzynka K-dy Głównej i 

kwatera (Kraków, ul. Grodzka 39)”. 

W obwodzie żywieckim wyróżniały się jeszcze m.in. Maria Żabnicka 

(zamordowana w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 14 grudnia 1943 r.), 

Maria Szczotka (zmordowana w obozie oświęcimskim 25 lutego 1943 r.), Maria 

Drugacz „Lawenda”, Anastazja Duda „Anastazja”, Anna Knapczyk „Anna”, 

Wiktoria Konor „Wikta”, Agnieszka Mikuszek „Agnieszka”, Helena Zych 

(zmordowana w obozie oświęcimskim 25 lutego 1943 r.), Anna Kłusak „Anna”, 

Maria Jurasz oraz Franciszek Koczurek „Franek”. 

Rozwiniętą sieć łączności posiadał też obwód oświęcimski, w którym 

wyróżniały się zwłaszcza: Zofia Gabryś-Domasik „Wera”, Bronisława Dłuciak 

„Dzidka”, Zofia Zdrowak „Jaśka”, „Basia”, Anna Knapczyk (ob. Trzaska) 

„Hanka”, Waleria Kubajak, Jadwiga Dylik, Bronisława Maria Kubisty, 

Ernestyna Maria Dylikowa. Niektóre z nich zginęły w obozie oświęcimskim, 

jak: M. Kubisty (rozstrzelana 25 stycznia 1943 r.) i W. Kubajak (aresztowana w 

1944 r.). 

Po zajęciu w styczniu-kwietniu 1945 r. obszaru Inspektoratu Bielskiego 

AK przez Armię Czerwoną ludność polska myślała, że to początek spokojnego 

życia. Rzeczywistość była szokująca, bo żołnierze radzieccy w stosunku do 

ludności cywilnej dopuszczali się gwałtów, grabieży, krwawych ekscesów, np. 

w Oświęcimiu mieszkańcom, czytamy w kronice Zakładu św. Jana Bosko: „... 

na ulicy zabierają zegarki, to ich największa słabość, ale nie jedyna [...] Dzisiaj 

31 stycznia są też nadużycia innego rodzaju. Po prostu formalne polowanie na 

niewiasty młode i stare, bez wyjątku...”.35 Natomiast akcją oczyszczania 

zaplecza tej armii z przeciwników politycznych, czyli też z AK, zajmowały się 

specjalne grupy operacyjne NKWD. Członkowie tych grup, przy znacznej 

pomocy komunistów przystąpili do aresztowania członków Polskiego Państwa 

Podziemnego. W okolicach Suchej Beskidzkiej ujęło część członków oddziału 

partyzanckiego „Garbnik” na czele z chor. Tomaszem Płonką „Wiarusem”. Po 

kilku dniach NKWD poleciło „Wiarusowi” odszukać dowództwo oddziału 

partyzanckiego i Inspektoratu Bielskiego AK, celem nawiązania kontaktu, a w 

                                                 
35 K. Miroszewski. Armia Czerwona na Górnym Śląsku-wyzwoliciel czy okupant? (w:) Zakończenie wojny na 

Górnym Śląsku , pod red. Z. Woźniczki. Katowice 2006, k. 118. 



rzeczywistości aresztowania. „Wiarus” przybył na jedną z kwater, gdzie spotkał 

się z por. Stanisławem Zygułą, który nakazał mu poinformować NKWD, iż 

nikogo z komendy inspektoratu i oddziału partyzanckiego nie spotkał i nie 

przebywają oni na tym terenie. „Wiarus” rozkaz wykonał, zaś komenda 

inspektoratu na czele z kpt. A. Planikiem „Romanem” (kpt. „Roch” zrezygnował 

oficjalnie z pełnienia funkcji inspektora w grudniu 1944 r., natomiast nie 

dowodził nim od jesieni 1944 r.) postanowiła nie ujawniać się, ale wzmóc 

czujność i przenieść się do Krakowa.36 W Krakowie zostali oni poinformowani, 

że aresztowania członków AK przez NKWD, to nie sporadyczne przypadki, lecz 

zaplanowana akcja Rosjan, mająca pozbawić naród najbardziej patriotycznej i 

uświadomionej jego części. W zaistniałej sytuacji inspektor kpt. A. Planik wydał 

rozkaz podległym komendom przejścia do powtórnej konspiracji.37 

W tym też czasie NKWD utworzyło na terenie Górnego Śląska sieć 

obozów, w których przetrzymywano aresztowanych, w tym kilka na terenie 

byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jeden z obozów 

znajdował się w Bielsku. W obozach tych przetrzymywali Rosjanie nie tylko 

Niemców, ale też Polaków. W nich dokonywano selekcji uwięzionych na 

zdolnych do pracy fizycznej i wywożono ich do Rosji. Wśród aresztowanych i 

deportowanych dominowała ludność z Górnego Śląska. Ludność polska na 

Cieszyńskim i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oczekiwała od żołnierzy 

sowieckich wyzwolenia, a nie dokonywania pacyfikacji, rabunków, gwałtu 

kobiet, grabieży, aresztowań, wywozu w głąb Rosji itd. Dostrzegły to też władze 

komunistyczne. Wicewojewoda Jerzy Ziętek stwierdził w VI 1945 r. 

jednoznacznie, że żołnierz: „... sowiecki stał się obecnie synonimem zła u 

ludności polskiej, która na niego czekała...”38 

Rosjanie nie ograniczyli się do represji w stosunku do ludności polskiej, 

ale wywozu nie tylko urządzeń w fabrykach, ale całych zakładów 

przemysłowych. Demontażem zajmowali się przysłani tutaj specjaliści z ZSRR, 

którym podlegały grupy demontażowe składające się z żołnierzy sowieckich, 

jeńców wojennych, aresztowanej ludności polskiej. W prasie obozu narodowego 

„Wolność i Prawda” wychodzącego w Krakowie informowano o demontażu 

wielu zakładów przemysłowych, w tym chemicznych w Oświęcimiu. W 

numerze 8 z 26.06.1945 r. czytamy, że przez Katowice przejeżdżają co 10 

minut: „... sowieckie pociągi wywożące na wschód nasze maszyny. Wywożą co 

                                                 
36 Kpt. A. Morawski 17 IX 1945 r. ujawnił się w Warszawie. W oświadczeniu z 11 V 1950 r. napisał „...Pracę 

w AK wspominam jako koszmar i od momentu rozwiązania jej szeregów tj. 31 XII 1944 r. nie mam i nie chcę 
mieć nic wspólnego  z tym, co ujawniło prawdziwe a  nieznane mi przed tym oblicze gry politycznej – której 

gdybym o niej wiedział- nie służyłbym. W czasie mojej pracy w Bielsku spotkało mnie wiele przykrości od ludzi, 

którzy i mnie ani mojej pracy nie znali  a sąd o mnie wydawali...”  Inspektorat Bielski AK nie został 
rozwiązany w XII 1944 r. , jak sugeruje kpt. Morawski , lecz dopiero wiosną 1945 r., czyli po wyzwoleniu tego 

terenu przez  Armię Radziecką. Morawski. Oświadczenie. Bielsko 11 V 1950 r. Arch IPN Katowice, sygn. IPN 

Ka 032/25, cz. 1, k. 58; Relacja ustna udzielona autorowi przez gen. bryg. dr Z. Waltera-Jankego. 
37 Relacje pisemne i ustne udzielone autorowi przez kilkunastu żołnierzy „Garbnika", w tym kpt. A. Płanika, 

por. S. Zygułę, plut. pchor. T. Garę. 
38 K. Miroszewski.. Obozy radzieckie a deportacje Górnoślązaków (w;) Deportacje Górnoślązaków  do ZSRR 

w 1945 r.. Red. A.Dziurok, M. Niedurny. Katowice 2004, k. 37 i n. 



mogą. Wywieźli już szereg walcowni, urządzenia nawierzchniowe szybów [...]. 

Robotnicy zgrzytają zębami i zaciskają pieści-widzą rabunek swoich warsztatów 

pracy, widzą rabunek sołdatów, faworyzowanie przez bolszewików pozostałych 

Niemców”.39 

Z kolei kierownictwo PPR na tym terenie, czytamy w raporcie, 

wszelkimi: „... sposobami usiłuje wysunąć się na czoło, aczkolwiek ludzie którzy 

ją na danych odcinkach reprezentują, nie dorastają do piastowanych stanowisk i 

nie stoją zupełnie na wysokości zadania, które mają spełniać ...”. Stąd w 

stosunku do fachowców nie należących do PPR stosowano obietnice, aby do niej 

wstąpili, to nie tylko utrzymają stanowisko, ale mogą awansować. W przypadku 

odmowy zastraszano, grożono, aresztowano itd.40 Pomocy udzieliło NKWD, 

które aresztowało tych Polaków, których uznano za wrogów politycznych i PPR. 

Wśród nich dominowali członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, w tym z 

AK. 

NKWD i utworzony przez władze komunistyczne aparat bezpieczeństwa 

podjęły różnego rodzaju działania, zmierzające do pozyskania członków 

Polskiego Państwa Podziemnego, zwłaszcza jego kierownictwa. Cel był jeden- 

rozpracować i aresztować. W rękach NKWD znaleźli się m.in.: ppor. cz. w. 

Wojciech Galica „Jeleń” (r. 11.04.1899 r. Radziechowy - szef oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”), chor. Józef Kołacz „Jawor” (ur. 15.03.1901 r. Sucha 

- dowódca plutonu oddziału partyzanckiego „Garbnik”), chor. Wincenty 

Mikusiak „Wicek” (ur. 7.07.1900 r. Kraków - kwatermistrz Obwodu Bielsko 

AK), plut. Ludwik Dzida „Florian” (ur. 24.02.1911 r. Ligota - dowódca plutonu 

z Obwodu Bielsko AK), sierż. Jan Baca „Borowik” (ur. 22.12.1905 r. Kuków - 

dowódca plutonu Obwodu Żywiec AK), kpr. Tadeusz Rybarski „Pierwiastek” 

(ur. 17.03.1923 r. Sucha - dowódca drużyny z Placówki Żywiec AK), kpr. 

Antoni Stanaszek „Dzik” (ur. 1.02.1921 r. Kuków - członek AK). St. szer. Józef 

Stanaszek „Kawka” (ur. 1.02.1920 r. Kuków - członek AK), szer Jan Suchanek 

„Jan” (ur. 27.04.1926 r. Cięcina - członek AK. Ujęty został też członek 

kierownictwa Inspektoratu Bielskiego AK a jednocześnie kierownik jego 

skrzynki łączności Oślizlok, którego wywieziono do Krasnogórska i tam zmarł. 

Aresztowany był też Prejs, lecz zdołał zbiec z transportu jadącego na Syberię.41 

Część kadry AK została aresztowana przez UB, np. ppor. Elżbieta 

Baczyńska 20 kwietnia 1945 r. Zwolniono ją z więzienia katowickiego 12 

września 1945 r. - w momencie ujawnienia się komendy Okręgu Śląskiego i 

                                                 
39 Z zachodnich dzielnic (w:) Wolność i Prawda, nr 8, 26 VI 1945 r.. 
40 Raport o sytuacji na Ziemiach Zachodnich ( od 15 V do 15 VI 1945 r. ( odbitka ksero dokumentu w zb. 

autora). 
41 J. Kołacz. Arkusz ewidencyjny z 25 X 1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 726: A. Kołacz. Arkusz ewidencyjny 

z 25 X 1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 726; L. Dzida . Arkusz ewidencyjny z 12 X 1945 r. CAW, sygn. 
1777/90, t. 726; J. Baca. Arkusz ewidencyjny z 27 X 1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 665; W. Mikusiak. 

Arkusz ewidencyjny z 26 X 1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 745; T. Rybarski. Arkusz ewidencyjny z 26 X 

1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 758; A. Stanaszek. Arkusz ewidencyjny z 27 X 1945 r. CAW, sygn. 1777/90, t. 
766. Relacje ustne udzielone autorowi m.in. przez: gen. bryg. dr. Z. Waltera-Jankego, kpt. A. Płanika, plut. 

pchr. T. Garę; M. Starczewski. Działalność AK w Okręgu Śląskim w końcowym okresie wojny (w:) 

Zakończenie wojny na Górnym Śląsku...op. cit. k. 77-78. 



Inspektoratu Bielskiego AK. 

Kpt. Płanik jako przewodniczący Komisji Likwidacyjnej AK 

Inspektoratu Bielskiego AK w Bielsku zwrócił się do przełożonych 20.11.1945 

r. o podjęcie interwencji w sprawie aresztowanych członków AK przez NKWD i 

ich zwolnienie z zesłania, m.in.: Wojciecha Klisia (ur. 10.04.1899 r. - 

zamieszkały Czernichów 72), Mariana Kuliga (ur. 23.11.1915 r. - zamieszkały 

Sucha Pole 162), Mancarza (ur. 31.07.1904 r. - zamieszkały Sucha Podksiąże 

899 ).42 

Interwencję podjął też komendant Okręgu Śląskiego AK ppłk. dypl. Z. 

Janke „Walter” po ujawnieniu Okręgu we wrześniu 1945 r. Do Komisji do 

Spraw Weryfikacji i Likwidacji zgłosił on około 300 żołnierzy AK, którzy 

zostali wywiezieni w głąb Rosji, w tym z Inspektoratu Bielskiego AK. Około 

100 z nich powróciło z Rosji po 2 latach.43 

Działania NKWD i komunistycznego aparatu przemocy doprowadziły 

do tego, że członkowie AK zmuszeni zostali do ukrywania się i przejścia do 

powtórnej konspiracji. Niektórzy zdekonspirowani i zagrożeni aresztowaniem 

przedostali się do II Korpusu we Włoszech, jak: Andrzejewski Antoni (nazwisko 

konspiracyjne Wykręt Andrzej) ,,Kirbiz”, Koczur Józef ,,Kujawiak”, Żabnicki 

Emil ,,Bicz”, Krempa Zbigniew ,,Kangur”, Zawadzki Leonard ,,Laluś”, Glapiak 

Bronisław ,,Ryś”, Piwirotto Leszek ,,Tarzan” (wszyscy z oddziału 

partyzanckiego ,,Garbnik”). Za blisko 6-letnią walkę z okupantem zamiast 

uznania i szacunku poddani zostali terrorowi i byli traktowani jako obywatele 

drugiej kategorii, zaś w okresie stalinizmu zostali oskarżeni bezpodstawnie o 

współpracę z Niemcami (np. kpt. A. Płanik).44 Musiało upłynąć wiele lat, aby 

przywrócić dobre imię żołnierza AK, z których wielu oddało życie za wolną i 

niepodległą Polskę. 
 

W opracowaniu zaprezentowałem tylko niektóre formy działalności 

żołnierzy Inspektoratu Bielskiego ZWZ-AK. Wszyscy oni wnieśli swój wkład w 

ogólny bilans walki Polskiego Państwa Podziemnego poprzez przeprowadzenie 

co najmniej kilkuset akcji sabotażowo-dywersyjnych i bojowych, przyczyniając 

się do pokonania III Rzeszy. Okupiony został on śmiercią kilkuset członków 

ZWZ-AK, zamordowanych w więzieniach, obozach koncentracyjnych czy 

publicznych egzekucjach. 

Warto zwrócić uwagę, że działalność tylko niektórych członków ZWZ-

AK została doceniona przez przełożonych, o czym świadczą nadane im ordery 

wojenne i odznaczenia. Ustalenia dotyczą tylko żołnierzy odznaczonych przez 

                                                 
42 IPN Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, t. 2, k. 227.Opis Archiwum AK” ujawnionego 21 VI 1951 r. w 

mieszkaniu Jana Spyry zam. w Dębieńsku ul. Partyzatów 6. Rybnik 25 IX 1951 r. ;B. Prejs. Nie zaginą 

korzenie (w:) Śląsk nr 7, VII 1998 r., k. 18 i n.; IPN Warszawa sygn. IPN BU 9/140, k. 2  Roman. Do 

Okręgowej Komisji Likwidacyjnej AK w Katowicach. Bielsko 20 XI 1945 r. Relacje ustne i pisemne 
udzielone Autorowi m.in. przez: kpt. E. Baczyńską, Z. Zajączek, ppłk. J. Wawrzyszka, kpt. A. Płanika, por. F. 

Bociana, plut. pchr. T. Garę, S. Chybińskiego, J. Burka. 
43 Relacja ustna udzielona autorowi przez gen. bryg. dr Z. Waltera-Jankego. 
44 M. Starczewski. „Burza” w Okręgu Śląskim AK –cz. I ( w:) Śląsk, nr 10, X 2011 r., k. 53. 



kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, w tym też przez upoważnionego 

przez przełożonych komendanta Okręgu Śląskiego AK ppłk. dypl. Z. Jankego 

„Waltera” podczas ujawniania się Okręgu po wyzwoleniu Polski. Nie 

uwzględniono odznaczeń nadanych przez władze komunistyczne. W latach 

okupacji najwyższym odznaczeniem bojowym-Krzyżem Virtuti Militari zostali 

odznaczeni z omawianego terenu m.in.: 

Cichy Antoni (zmiana nazwiska na Morawski w 1950 r.) „Wyrwa”, „Rybicki”, 

„Rafał”, „Roch” (pseudonimy), kapitan (dalej kpt.), Szef Oddziału I Okręgu 

Śląskiego AK, inspektor bielski AK  

Jachniak Władysław „Ludwik”, „Zięba”, urodzony 10.02.1915 r. Stary Sącz, 

kpt., kwatermistrz oddziału partyzanckiego AK w Beskidach a następnie na 

Podhalu. 

Starcherski Wacław „Uważny”, „Dymitr”, „Nowina”, ur. 29.09.1915 r. 

Sosnowiec, porucznik (dalej por.), szef ZO w Podokręgu Zagłębiowskim ZWZ, 

szef Kedywu a następnie p.o. inspektora bielskiego ZWZ-AK, inspektor 

katowicki AK. 

Wawrzyczek Jan „Danuta”, kpt., komendant Obwodu Oświęcimskiego AK, 

dowódca oddziału partyzanckiego „Sosieńki”. 
 

Ogółem w Okręgu Śląskim ZWZ-AK w latach okupacji nadano co najmniej 44 

ordery Virtuti Militari, w tym tylko 4 dla członków Inspektoratu Bielskiego. Z 

jednej strony świadczy to o postawie odznaczonych wobec wroga, zaś z drugiej 

o nie docenieniu przez przełożonych niezmiernie trudnych warunków 

działalności konspiracyjnej, w tym braku kadry dowódczej. Sytuację poprawiła 

akcja scaleniowa, zwłaszcza podporządkowanie się NOW w połowie 1944 r. 

Komenda Główna ZWZ-AK traktowała Okręg Śląski jako drugorzędny. 

Hipotezę tę potwierdza liczba odznaczonych Krzyżem Walecznych. W Okręgu 

Śląskim to wysokie odznaczenie bojowe nadano co najmniej dla 475 osób, z 

tego 101 dla żołnierzy w Inspektoracie Bielskim ZWZ-AK, co stanowi 21,2% 

wszystkich odznaczonych. Blisko połowę z odznaczonych z tego inspektoratu 

stanowili partyzanci, bo 45 z nich otrzymało to odznaczenie bojowe. 

Dominowali żołnierze z oddziału „Garbnik”, co nie może dziwić, ponieważ na 

terenie Śląska był najliczniejszym i liczył ponad 80 partyzantów. Doceniono też 

walkę członków grup i oddziałów dywersyjnych, z których 15 nadano Krzyż 

Walecznych. Partyzanci i członkowie grup i oddziałów dywersyjnych 

znajdowali się na pierwszej linii walki z okupantem, zadawali jemu znaczne 

straty, dezorganizowali aparat administracyjny, gospodarczy i bezpieczeństwa, 

likwidowali konfidentów itd. Akcje te pozytywnie wpływały na stan moralny 

ludności polskiej i jej postawę patriotyczną, zaś z drugiej wywoływały niepokój 

u ludności niemieckiej, niepewność zwłaszcza u przesiedleńców niemieckich z 

Bukowiny, Besarabii, Galicji, Wołynia itd.  

Uwagę zwraca fakt, że niektórzy byli 2-krotnie a nawet 3–krotnie odznaczeni 

Krzyżem Walecznych: 
 

3-krotnie Krzyż Walecznych nadano: 



Płanik Antoni „Roman”, „Lech”, ur. 17.03.1906 r. Wierzchosławice, kapitan 

(dalej kpt.), komendant Obwodu Żywiec AK, inspektor bielski AK. 

Wojas Władysław „Dąb”, ur. 5.07.1909 r. Kłaj, major (dalej mjr), komendant 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK.  

Wojas Władysław „Dąb”, ur. 5.07.1909 r. Kłaj, mjr, komendant Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK, dowódca 12 pp AK. 

Wolny Kazimierz „Wilczur”, ur. 9.09.1920 r. Rycerka Dolna, podporucznik 

czasów wojny (dalej ppor. cz. w.), dowódca plutonu oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Wykręt Jan Antoni „Kirbiz”, ur. 2.10.1919 r. Nawojowa, por., dowódca plutonu 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 
 

2-krotnie Krzyż Walecznych nadano: 

Płanik Zofia „Marysia” ur. 14.09.1910 r. Rychwałek, por. cz. w., kurier Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK a następnie kurier do specjalnych poruczeń komendy Okręgu 

Śląskiego AK. 

Ćwiekała Władysław „Żywiec”, ur. 19.01.1913 r. Andrychów, ppor., dowódca 

plutonu w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK a następnie szef oddziału „Żelbet”. 

Płonka Tomasz „Wiarus”, ur. 24.11.1901 r. Zarzecze, ppor. cz. w., dowódca 

placówki w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK, dowódca plutonu oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 
 

1-krotnie Krzyż Walecznych nadano: 

Adamus Franciszek „Piłat 107”, podoficer NOW a następnie AK w Obwodzie 

Wadowice. 

Barcikowski Józef „Chiromanta”, por., dowódca oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Berucki Antoni „Sęk”, podoficer w Obwodzie Wadowice NOW-AK. 

Besert Aleksander „Wrona” ur. 26.11.1911 r. Pleszew, por., zastępca 

komendanta Placówki Bielsko ZWZ-AK. 

Bigaj Zbigniew „Mazurek”, ur. 9.10.1923 r. Sucha, kapral (dalej kpr.), członek 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Błach Andrzej „Watra”, ur. 25.01.1925 r. Sosnowiec, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Bodzek Teofil „Brzoza”, ur. 1923 r., kpr. dowódca drużyny oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Buława Alojzy „Las”, ur. 21.05.1914 r. Żywiec, por. cz. w., szef wywiadu w 

batalionie Obwodu Żywiec ZWZ-AK, szef wywiadu Obwodu Żywiec AK. 

Chrustowski Jan „Zawór”, ur. 14.01.1911 r. Praszka, ppor. cz. w., podoficer 

ZWZ-AK w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK, członek oddziału partyzanckiego 

„Legion Śląski”. 

Chruścicki Włodzimierz „Świerk”, ur. 10.03.1903 r. Rzeszów, plutonowy (dalej 

plut.), podoficer łączności w Placówce Sucha ZWZ-AK. 

Domańsk Rudolf „Rudek”, ur. 30.07.1907 r. Żabnica, sierżant (dalej sierż.), 

podoficer żywnościowy w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 



Czekaj Franciszek „Sempak 108”, podoficer w Obwodzie Wadowice NOW a 

następnie w AK. 

Domański Mieczysław „Jan”, ur. 5.12.1901 r. Tarnobrzeg, ppor., członek 

wywiadu AK w Suchej. 

Furdyna Stanisław „Śmiech”, ur. 15.06.1917 r. Baranów k. Sandomierza, ppor., 

dowódca plutonu oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Ficek Michał „Fik”, ur. 4.09.1914 r., sierż., członek plutonu dywersyjnego 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Ficoń Władysław „Szyszka”, „Igła”, „Knypel”, ur. 7.01.1910 r. Juszczyna, 

sierż., członek oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Habsburg Alicja - arcyksiężna, ur. 1889 r. w Szwecji, członek wywiadu i 

nasłuch radiowy Obwodu Żywiec ZWZ. 

Gara Tadeusz „Sowa”, ur. 25.11.1922 r. Czechowice, plutonowy podchorąży 

(dalej plut. pchr.), członek oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Garncarczyk Józef „Kozak”, ur. 10.03.1927 r. Juszczyna, kpr., dowódca sekcji 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Galica Wojciech „Gaweł”, „Jeleń”, ur. 11.04.1899 r. Radziechowy, ppor. cz. w., 

dowódca plutonu w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK, szef oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Gąsiorek Stefan „Kruk”, ur. 22.12.1914 r. Moszczanica, starszy sierżant (dalej 

st. sierż.), dowódca kompanii w Inspektoracie Bielsko AK. 

Gibas Leopold „Sławek”, „Marian”, „Dąbek”, ur. 31.05.1917 r. Ślemień, sierż., 

dowódca drużyny oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Glapiak Bronisław „Ryś”, ur. 10.02.1925 r. Brenna, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Górny Ludwik „Leo”, „Olek”, ur. 21.02.1908 r. Berno, sierż., dowódca drużyny 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Gwóźdź Franciszek „Wnuczel 101”, ur. 1.01.1920 r., sierż. dowódca grupy 

dywersyjnej w Obwodzie Wadowice NOW a następnie AK. 

Harańczyk Józef „Gil”, ur. 16.06.1899 r. Kuków, chor. cz. w., dowódca 

kompanii w Obwodzie Żywiec AK. 

Hojny Ludwik „Boguś”, ur. 2.11.1913 r. Sucha, st. sierż., dowódca drużyny 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Jarosz Jan „Londyn”, „Modrzew”, ur. 15.05.1915 r. Rudza, ppor. cz. w., 

podoficer w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK, adiutant kwatermistrza w 

Podobwodzie Kalwaria Zebrzydowska AK. 

Harat Andrzej „Wicher”, „Bagier”, „Czysty”, ur. 12.11.1900 r. Czaniec, por., 

kwatermistrz Inspektoratu Sosnowiec ZWZ-AK, zastępca komendanta 

Inspektoratu Bielsko AK, p.o. komendanta Inspektoratu Bielsko AK. 

Hilarowicz Mieczysław „Achilles”, ur. 15.03.1922 r. Ślemień, plut., dowódca 

drużyny oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Hyla Józef „Rolland”, ur. 20.02.1924 r. Brzeźnica, ppor. cz. w., oficer w 

oddziale dywersyjnym Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 



Janitek Bronisław „Lampart”, ur. 14.09.1909 r. Sienna, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Juraszek Józef „Borsuk”, ur. 8.07.1923 r. Jeleśnia, kpr., dowódca sekcji w 

oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Jurczak Jan „Żbik”, plut., podoficer w Obwodzie Wadowice NOW-AK. 

Kamiński Franciszek „Brzeg”, ur. 27.09.1900 r. Przyborów, chor., dowódca 

plutonu w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK, komendant placówki AK. 

Kapała Jan „Sosna”, ur. 21.11.1925 r., plut., członek oddziału dywersyjnego 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Karch Władysław „Kret”, ur. 1.04.1897 r. Kozy, dowódca batalionu w 

Inspektoracie Bielsko AK. 

Kisiel Feliks „Benon”, „Szczęsny”, ur. 12.05.1909 r. Sosnowiec, kpt., 

komendant Inspektoratu Bielsko AK. 

Kita Józef „Kos”, ur. 4.03.1921 r., sierż. pchr., dowódca oddziału dywersyjnego 

w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Koczur Józef „Kujawiak Adam”, ur. 20.01.1924 r. Sucha, plut., podoficer broni 

w oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Kojowski Józef „Sroczyński”, ur. 3.07.1899 r. Wilanowice, kpr. podoficer 

łączności w Inspektoracie Bielsko ZWZ-AK. 

Kołacz Józef „Jawor”, ur. 15.03.1901 r. Sucha, chor., szef oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Kołodziej Leopold „Grzmot”, ur. 27.02.1897 r. Biała Krakowska, por., oficer w 

Obwodzie Wadowice ZWZ-AK, dowódca kompanii w 12 pp AK 

Kowalczyk Franciszek „Leszek”, ur. 17.09.1904 r. Wadowice, ppor., dowódca 

kompanii Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Krawiec Jan „Otmar”, ur. 15.08.1920 r. Lgota (pow. Wadowice), plut., członek 

oddziału dywersyjnego Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Kunicki Aleksander „Francus”, „Rayski“, ur. 26.02.1898 r. Derenia Wyżna, 

por., członek ZWZ w Kozach, szef kontrwywiadu Okręgu Brześć ZWZ-AK, 

oficer wywiadu do zadań specjalnych oddziału dyspozycyjnego KG AK i 

„Parasola”, dowódca oddziału „Bryl”. 

Kwiatkowski Henryk „Korek”, ur. 12.11.1917 r. Wilków, por., zastępca 

komendanta Obwodu Żywiec AK, członek oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Kyś Stanisław „Kowal”, ur. 1.05.1892 r. Sucha, plut., skrzynka Placówki Sucha 

ZWZ-AK. 

Legut Edward „Wicher”, ur. 20.10.1922 r., łącznik w oddziale dywersyjnym 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Łodziana Rudolf Antoni „Antoni”, ur. 18.01.1913 r. Żywiec, ppor., szef 

wywiadu placówki Żywiec a następnie jej komendant.  

Łopatka Franciszek „Boruta”, ur. 9.05.1905 r. Rychwałdek, kpt. cz. w., zastępca 

komendanta Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Maglik Jan „Olszyna”, ur. 23.08.1911 r. Kozy, członek w Obwodzie Oświęcim 

ZWZ-AK, udział w pomocy dla obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 



Matuszek Józef „Matys”, ur. 14.04.1906 r. Biała Krakowska, plut. dowódca 

drużyny w Placówce Bielsko ZWZ-AK. 

Mika Stefan „Jastrząb”, ur. 10.02.1925 r. Radziechowy, kpr., członek w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Mikołajczyk Augustyn „Jamnik”, ur. 1.11.1905 r. Bestwina, sierż., dowódca 

drużyny w oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Mirocha Bolesław „Bolek”, ur. 8.12.1919 r. Zachełmna, kpr., dowódca sekcji w 

oddziale partyzanckim Inspektoratu Bielsko AK. 

Mocniak Tadeusz „Droga”, ur. 11.10.1909 r. Spytkowice, kpr., dowódca sekcji 

dywersyjnej Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Morawski Edward „Zielonka”, ur. 30.06.1921 r. Zabłocie, kpr., członek oddziału 

dywersyjnego w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Murański Franciszek „Kuna”, „Zbyszek”, ur. 1.12.1920 r. Lesna, plut., członek 

oddziału partyzanckiego „Sosieńki”. 

Murzyn Marian „Pstrąg”, „Żbik”, ur. 14.06.1922 r. Brzezinka, dowódca sekcji w 

Placówce Oświęcim ZWZ, członek wywiadu Obwodu Oświęcim AK, członek 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Mydlarz Marian „Krzywonos”, „Pawełek”, ur. 25.11.1925 r. Oświęcim, plut. 

pchr., członek sztabu Obwodu Oświęcim ZWZ-AK, adiutant dowódcy oddziału 

partyzanckiego „Sosieńki”. 

Naglik Jan „Olszyna”, ur. 23.08.1911 r. Kozy, ppor., szef wywiadu Obwodu 

Oświęcim AK, członek oddziału partyzanckiego „Sosieńki”. 

Nowakowski Stanisław „Surma”, ur. 21.06.1902 r. Leżajsk, chor., członek 

sztabu Obwodu Wadowice AK. 

Ormaniec Jan „Stalowy”, ur. 21.05.1908 r. Ślemień, st. sierż., zastępca dowódcy 

plutonu oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Pastor Mieczysław „Hermes”, ur. 14.07.1906 r. Pewel Mała, ppor. cz. w., 

zastępca komendanta Obwody Żywiec AK. 

Pyclik Andrzej „Nurmi”, „Jędrek”, ur. 22.06.1911 r. Rychwałdek, ppor. cz. w., 

członek wywiadu w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Reimschüssel Edward „Michał”, ur. 20.08.1895 r. Sporysz, kpt., oficer Obwodu 

Żywiec ZWZ, szef Ekspozytury komendy Okręgu Kieleckiego na Śląsk. 

Rokowski Lucjan „Lutek”, członek Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Rokowski Stanisław „Purdek”, ur. 7.05.1895 r. Wadowice, kpt., szef łączności 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK, dowódca kompanii w oddziale partyzanckim 

„Hardego”. 

Romański Rudolf „Rudek”, ur. 30.07.1897 r. Żabnica, sierż., podoficer 

żywnościowy w Obwodzie Żywiec AK. 

Rychlik Andrzej „Nurmi”, „Jędrek”, ur. 22.06.1911 r. Rychwałdek, ppor. cz. w., 

oficer wywiadu Obwodu Żywiec ZWZ-AK, członek oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Sieradzki Józef „Obserwator 102”, ur. 28.02.1911 r., st. sierż., członek oddziału 

dywersyjnego Obwodu Wadowice NOW-AK. 



Sieradzki Stanisław „Kmicic 110”, ur. 9.08.1923 r., plut., łącznik batalionu 

dywersyjnego Obwodu Wadowice NOW-AK. 

Smoczek Eugeniusz, ur. 1927 r. Świnna, członek oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Stacherski Wacław „Władysław II”, „Nowina”, „Uważny”, ur. 28.09.1915 r. 

Sosnowiec, szef Kedywu a następnie pełniący obowiązki (dalej p.o.) 

komendanta Inspektoratu Bielsko i komendant Inspektoratu Katowice AK. 

Stachura Marian „Gil”, ur. 14.07.1917 r. Sopotnia Wielka, st. szer., członek 

oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Ślosarczyk Jerzy „Jeż”, „Jerzy”, ur. 21.01.1921 r. Oświęcim, plut. pchr., 

komendant placówki Brzeszcze ZWZ-AK, członek oddziału partyzanckiego 

„Sosieńki”. 

Ślusarczyk Marek „Mucha”, „Marek”, ur. 10.12.1922 r. Piotrków, sierż., 

członek oddziału partyzanckiego „Sosieńki”. 

Świątecki Czesław „Surma”, por., dowódca oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Tomaszek Jan „Blondyn”, ur. 13.11.1914 r. Łękawica, st. sierż., dowódca 

plutonu w oddziale partyzanckim „Barania Góra”. 

Urbaniec Jan „Krzysztof”, „Ponton”, ur. 28.07.1916 r. Pewel Ślemińska, por., 

dowódca oddziału dywersyjnego w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Wawrzonek Roman Władysław „Świstak”, „Sandi”, ur. 27.06.1926 r. 

Sędziszów, kpr. pchr., członek oddziału partyzanckiego „Garbnik”. 

Wędzicha Jan „Giewont 109”, członek w Obwodzie Wadowice NOW-AK. 

Witwicki Romuald „Sokół”, ur. 27.10.1888 r. Sokół, kpt., oficer dywersji w 

Obwodzie Żywiec AK.  

Wolny Kazimierz „Wilczur”, „Hart”, „Jurek”, ur. 9.09.1920 r. Rycerka Dolna, 

ppor. cz. w., dowódca plutonu w oddziale „Garbnik”. 

Woźniak Józef „Biały”, członek Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Wykręt Antoni Jan „Kirbiz”, „Andrzej”, ur. 2.10.1919 r. Nawojowa, por., 

dowódca plutonu w oddziale „Garbnik” a następnie dowódca tego oddziału. 

Wyroba Mieczysław „Longinus 104”, członek w Obwodzie Wadowice NOW-

AK. 

Zając Stefan „Władek”, ur. 20.11.1920 r. Rajcza, st. sierż., dowódca drużyny w 

oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Zdrowak Zofia „Basia” ur. 17.06.1922 r. Brzeszcze, łączniczka Obwodu 

Oświęcim ZWZ-AK. 

Zyguła Stanisław „Zyndram”, ur. 18.09.1915 r. Skopanie, kpt., zastępca 

dowódcy oddziału partyzanckiego „Garbnik”, komendant Placówki Bielsko AK. 

Żabnicki Emil „Bicz”, „Bier”, „Staszek”, „Mściciel”, ur. 15.05.1924 r. Sól, 

sierż., członek oddziału partyzanckiego „Barania Góra”. 

Żuk Bronisław „Ster”, ur. 5.02.1902 r. Oświęcim, plut., członek oddziału 

partyzanckiego „Sosieńki”. 
 

Zastanawia natomiast niewielka liczba nadanych dla Okręgu Śląskiego ZWZ-

AK Złotych Krzyży Zasługi z Mieczami, bo tylko dla 37 członków, w tym 9 dla 



żołnierzy z Inspektoratu Bielskiego AK. Oznacza to, że w skali Okręgu 

zajmował Inspektorat czołowe miejsce wśród odznaczonych tym Krzyżem.  

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami 

Grohs de Rosenburg Władysław ,,Władysław Skarga”, ,,Gr”, ur. 18.07.1910 r. 

Kraków, kapalan inspektoratu bielskiego ZWZ-AK, ppłk, kapelan Okręgu 

Śląskiego AK. 

Kunicki Aleksander, – patrz VM. 

Płanik Antoni ,,Lech”, ,,Roman”, por. rez./kpt. cz. w., szef wywiadu Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK, komendant Obwodu Żywiec AK, komendant Inspektoratu 

Bielsko AK. 

Płanik Zofia ,,Marysia”, ur. 14.09.1910 r. Rychwałd, por. cz. w., kurierka 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK, kurierka do specjalnych poruczeń komendy Okręgu 

Śląskiego AK (odznaczona 2 - krotnie). 

Stacherski Wacław ,,Uważny”, ,,Dymitr”, ,,Nowina”, ur. 28.09.1915 r. 

Sosnowiec, ppor. rez/por., szef Związku Odwetu w Podokręgu Zagłębiowskim 

ZWZ, adiutant komendanta Inspektoratu Bielskiego ZWZ-AK, komendant 

Inspektoratu Katowice AK. 

Studencki Kazimierz ,,Kuba”, ur. 19.02.1896 r. Żywiec, ppor. rez./kpt., oficer 

wywiadu Obwodu Żywiec ZWZ-AK, kwatermistrz Obwodu Żywiec AK. 

Wojas Władysław ,,Dąb”, ur. 5.07.1909 r. Kłaj, komendant Obwodu Wadowice 

ZWZ-AK, dowódca 12 pp AK. 

Wolny Kazimierz ,,Wilczur”, ur. 9.09.1920 r. Rycerka Dolna, ppor. cz. w., 

dowódca plutonu oddziału partyzanckiego ,,Garbnik”. 

Wykręt Antoni Jan ,,Kirbiz”, ,,Andrzej”, ur. 2.10.1919 r. Nawojowa, por., 

dowódca plutonu a następnie dowódca oddziału part. ,,Garbnik”. 
 

Analizując liczbę odznaczonych dochodzę do wniosku, że odznaczenie to 

potraktowano w Okręgu Śląskim na równi z Krzyżem Virtuti Militari, co wydaje 

się nieporozumieniem. Na omawianym terenie liczba tych odznaczeń była tak 

mała, ponieważ przyznawane było za szczególną odwagę i bohaterstwo na polu 

walki z okupantem. Natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 

odznaczono co najmniej 647 żołnierzy, z tego nie mniej niż 130 z Inspektoratu 

Bielskiego. Odznaczeni zostali: 

Banaś Marian „Rok”, członek Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Bandura Kazimierz „Roch”, członek Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Barcik Bronisław „Bronek”, ur. 2.05.1920 r. Rychwałdek, kpr., łącznik Obwodu 

Żywiec AK. 

Bartkiewicz Michał „Żetoński”, ur. 20.09.1902 r. Wodzisław, ppor. cz. w., szef 

łączności Obwodu Olkusz AK. 

Bąk Rudolf „Kania”, ur. 29.07.1923 r. Ślemień, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Czantoria”. 

Bełtowska Józefa „Rola”, ur. 16.01.1890 r. Siersza, kpt., szef służby łączności 

Inspektoratu Bielsko AK. 

Besert Aleksander, - patrz KW. 



Białas Roman „Radło”, ur. 3.08.1894 r. Kamień, mjr, szef służby zdrowia 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Biegun Andrzej „Andrzej”, ur. 15.08.1905 r. Cięcina, szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Biegun Karol „Karol”, ur. 2.02.1901 r. Cięcina, st. szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Biegun Stanisław „Staszek”, ur. 14.04.1900 r. Cięcina, kwatermistrz w Placówce 

Cięcina Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Borys Stanisław Józef „Keczyński”, ur. 13.11.1920 r., st. sierż. pchr., d-ca 

rejonu 3 w Obwodzie Wadowice NOW-AK. 

Chrustowski Jan, patrz KW. 

Chruścicki Włodzimierz, patrz KW. 

Czerwienka Maria „Marysia”, ur. 19.10.1904 r. Cięcina, łączniczka w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Czerwienka Zofia „Zośka”, ur. 15.04.1915 r. Cięcina, łączniczka w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Czulak Albin „Malinowski”, ur. 26.09.1888 r. Międzybrodzie, chor., 

kwatermistrz Obwodu Wadowice AK. 

Domański Mieczysław „Jan”, ur. 5.12.1901 r. Tarnobrzeg, ppor. cz. w., szef 

wywiadu w Placówce Sucha ZWZ-AK. 

Dziedzic Jan „Dziadek”, ur. 16.12.1886 r. Cięcina, st. szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Fijak Leon „Czajka”, „Pawełek”, ur. 26.03.1927 r. Zarzecze, kpr., dowódca 

sekcji w oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Fijak Stefan ps. „Listek”, ur. 21.12.1914 r. Zarzecze, sierż., dowódca drużyny w 

oddziale partyzanckim „Garbnik”. 

Formus Antoni „Kabel”, ur. 25.12.1911 r. Nowa Wieś, przerzut ludzi i 

materiałów przez granicę w Obwodzie Oświęcim ZWZ-AK. 

Front Kazimierz, - patrz KW. 

Galica Wojciech, - patrz KW. 

Gałuszkowa Wilhelmina „Wilhelmina”, ur. 20.02.1897 r. Wadowice, skrzynka 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Gawęda (Rączka) Aniela „Powicher”, ur. 29.09.1908 r. Biała Krakowska, st. 

sierż., dowódca sekcji sanitarnej Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Gąsiorek Stefan, - patrz KW. 

Gąsiorek Wincenty „Zając”, ur. 28.01.1899 r. Łękawica, st. szer., łącznik w 

Obwodzie Żywiec AK. 

Gola Karol „Grześ”, ur. 15.09.1895 r. Czechowice, kpt., dowódca 2 kompanii 

„Legion Śląski” 

Grohs de Rosenberg Władysław , patrz ZKZzM 

Gruszka Karol „Gorycz”, ur. 18.09.1905 r. Zabłocie, st. sierż., dowódca 

kompanii w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK, członek oddziału partyzanckiego 

„Barania Góra”. 



Haczek Franciszek „Mściciel”, ur. 28.08.1905 r.Harylwiec, sierż., d-ca plutonu 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Harańczyk Józef „Gil”, ur. 16.06.1899 r. Kuków, chor. cz. w., d-ca kompanii w 

Obwodzie Żywiec AK. 

Haręźlak Józef „Sobol”, ur. 7.02.1901 r. Pewel Mała, kpr., łącznik oddziału 

partyzanckiego „Czantoria”. 

Haręźlak Maria „Niunia”, ur. 5.08.1917 r. Pewel Mała, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Holcmanowa Franciszka „Wrzos”, ur. 1.02.1916 r. Wadowice, sierż., szef BiP 

Obwodu Wadowice AK. 

Hyla Józef „Rolland”, patrz KW. 

Jarosz Jan, patrz KW. 

Jasicka Władysława „Władzia”, ur. 27.01.1921 r. Żywiec, plut., łączniczka i 

sanitariuszka w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Jakubiec Bronisława „Sfinks”, ur. 29.10.1919 r. Cięcina, łączniczka w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Jurasz Jan „Pietruszka”, ur. 15.07.1909 r. Pewel Mała, plut., podoficer broni 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Karp Tadeusz „Tadek”, ur. 5.11.1905 r. Bieżanów, kpr., łącznik placówki Sucha 

ZWZ-AK. 

Kisiel Feliks, - patrz KW. 

Kojowski Józef, - patrz KW. 

Kołodziej Leopold, patrz KW. 

Kowalczuk Jan „Kazek”, ur. 19.10.1917 r. Wojnicz, por., zastępca dowódcy 

Placówki Żywiec ZWZ-AK. 

Kowalczyk Franciszek, - patrz KW. 

Krępa Stanisław „Kostka”, „Trojacki”, ur. 19.08.1909 r. Brzezinka, rtm., 

komendant WSOP w Obwodzie Oświęcim. 

Kunicki Aleksander, patrz KW. 

Kwiatkowski Henryk „Korek”, ur. 12.11.1917 r. Wilków, por., zastępca 

komendanta Obwodu Żywiec ZWZ-AK, członek oddziału partyzanckiego 

„Garbnik”. 

Łajezak Józef „Mazur”, ur. 10.03.1921 r. Żabnica, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Łodziana Rudolf Antoni „Rudek”, ur. 18.01.1913 r. Żywiec, ppor., szef 

wywiadu Placówki Żywiec ZWZ-AK. 

Łopatka Franciszek,- patrz KW. 

Madejski Józef „Zych”, „Karol”, członek w Obwodzie Wadowice NOW-AK. 

Maglik Jan, patrz KW. 

Malczyk Józef „Wolski”, ur. 29.03.1905 r., sierż., dowódca plutonu w Obwodzie 

Wadowice ZWZ-AK. 

Malinowska Helena „Barbara”, ur. 30.01.1902 r. Biała, ppor., członek komendy 

Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego 

NOW, oficer łączności Inspektoratu Bielskiego AK. 



Malinowski Bronisław „Bohun”, ur. 21.08.1903 r. Lwów, kpt. rez., komendant 

Obwodu Wadowice AK. 

Martynek Maria „Siostra”, ur. 14.12.1907 r. Łazy, skrzynka oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Miarka Stanisław „Sawa”, członek Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Mieszczak Anna „Anna”, ur. 10.07.1897 r. Żywiec, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Mieszczak Antoni „Lis”, ur. 29.12.1899 r. Kocierz, szer., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Mieszczak Jan „Korzeń”, ur. 19.12.1885 r. Kocierz, szer. członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Mieszczak Maria „Zabłocka”, ur. 3.06.1895 r. Żywiec, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Mikuszek Agnieszka „Agnieszka”, ur. 11.12.1914 r. Łękawica, łączniczka 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Mocniak Tadeusz „Droga”, ur. 11.10.1909 r. Spytkowice, kpr., dowódca sekcji 

dywersyjnej Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Mrówka Stanisław „Sowa”, ur. 12.10.1914 r., plut., członek w Obwodzie 

Wadowice AK. 

Mrozik Zygmunt „Znicz”, ur. 30.03.1901 r. Żywiec, ppor., oficer łączności i 

wywiadu Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Mrozek Stefan „Góral”, ur. 22.11.1901 r. Łękawica, plut., łącznik i podoficer 

żywnościowy w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Murzyn Marian, patrz KW. 

Muszyński Józef „Konrad”, „Czujny”, „Kula”, „Wiesław”, ur. 16.02.1920 r., 

plut. pchr., szef Obwodu Wadowice NOW. 

Mydlarz Marian, - patrz KW. 

Nadolny Stefan „Stenad”, ur. 22.11.1913 r. Oświęcim, ppor., szef służby 

bezpieczeństwa w Obwodzie Oświęcim AK. 

Naglik Jan, patrz KW. 

Nowak Antoni „As”, ur. 16.12.1898 r. Kalniówka, ppor. cz. w., szef kancelarii  

Obwodu Wadowicew NOW, komendant Obwodu Wadowice NOW-AK. 

Nowakowski Stanisław, - patrz KW. 

Obarzanowski Tadeusz „Ćwiek”, ur. 27.12.1905 r. Żywiec, ppor. cz. w., oficer 

w Placówce Żywiec ZWZ-AK. 

Obtułowicz Sylwester „Ster”, ur. 17.10.1887 r. Żywiec, st. szer., kwatera i 

skrzynka konspiracyjna Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Olszowski Aleksander „Kanarek”, ur.18.03.1916 r. Żywiec, por., dowódca 

kompani w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Pająkowa Zofia „Zorza”, ur. 21.01.1911 r. Kuków, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Pastor Mieczysław, - patrz KW. 

Pawłowicz Bronisław „Guga”, ur. 28.12.1902 r. Lwów, kpt., dowódca plutonu a 

następnie członek sztabu Obwodu Żywiec AK. 



Piątek Karol „Tęgi”, ur. 13.10.1907 r. Zabłocie, kpr, czł. ZWZ-AK w Zabłociu. 

Piecuch Maria „Maryśka”, ur. 20.02.1912 r. Leśna, łączniczka w Obwodzie 

Bielsko ZWZ-AK. 

Pikuła Józef „Ernest”, ur. 31.12.1902 r. Lipnik, kpt., komendant Okręgu 

Cieszyńsko-Podhalańskiego NOW, szef łączności konspiracyjnej Okręgu 

Śląskiego AK. 

Płanik Antoni, - patrz KW. 

Płanik Zofia, - patrz KW. 

Płonka Tomasz, - patrz KW. 

Polak Władysław „Turkuz”, ur. 3.09.1915 r. Leśna, kpr., dowódca plutonu w 

Obwodzie Żywiec AK. 

Proski Stanisław „Lis Kula”, ur. 11.08.1900 r., chor., dowódca drużyny w 

Obwodzie Wadowice AK. 

Puda Jan „Las”, ur. 27.02.1909 r. Jeleśnia, st. sierż., kwatermistrz w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Rajs Antoni „D”, ur. 1.07.1910 r. Sosnowiec, st. szer., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Reimschüssel Emanuel, - patrz KW. 

Reimschüssel Maria „Marysia”, ur. 17.09.1897 r. Wiedeń, członek ZWZ w 

Obwodzie Żywiec ZWZ, szef biura komendanta Okręgu Kielecko-Radomskiego 

AK na Śląsk i III Rzeszę. 

Rokowski Lucjan, – patrz KW. 

Rokowski Stanisław, – patrz KW. 

Ryczek Adam „Blondyn”, ur. 30.11.1915 r. Żywiec, por., dowódca kompanii w 

Obwodzie Żywiec AK. 

Ryczek Rozalia „Róża”, ur. 16.07.1914 r. Żywiec, łączniczka w Placówce 

Żywiec ZWZ-AK. 

Siwek (Sinek) Kazimierz „Dziadek”, ur. 28 II 1879 r., ppor. cz. w., członek BiP 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Skocz Karolina „Propaganda”, ur. 10.12.1899 r., st. sierż., łączniczka Obwodu 

Wadowice AK. 

Słomka Julian „Kant”, ur. 9.01.1900 r. Smątniki, szer., łącznik ZWZ-AK w 

Suchej. 

Słonka Stanisław „Stasiek”, ur. 28.11.1898 r. Jeleśnia, mjr., starszy kapelan 

Inspektoratu Bielsko ZWZ-AK. 

Słowik Ludwik „Sosna”, ur. 21.08.1896 r. Cisiec, kpr., łącznik Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Smoczek Danuta „Danusia”, ur. 26.06.1930 r. Świnna, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Smoczek Gustaw „Jaśmin”, ur. 21.08.1895 r. Świnna, st. sierż., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Smołucha Roman „Krystek”, ur. 12.07.1912 r. Sporysz, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 



Sprycha Józef „Pszczoła”, ur. 12.01.1904 r. Tresna, st. sierż., dowódca kompanii 

w Obwodzie Żywiec AK. 

Spryczyńska Stanisława „Stacha”, ur. 19.12.1923 r. Sucha, kpr., łączniczka 

Inspektoratu Bielsko AK. 

Stanowa Helena „Helena”, ur. 12.05.1902 r. Zabłocie, łączniczka komendy 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Studencki Kazimierz „Kuba”, ur. 19.02.1896 r. Żywiec, kpt., kwatermistrz 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Ścieszka Anna „Baba”, ur. 8.05.1904 r. Gilowice, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Ślosarczyk Jerzy „Jur”, „Jeż”, ur. 21.01.1921 r. Oświęcim, plut. pchr., dowódca 

Placówki Oświęcim ZWZ-AK, oficer wywiadu oddziału partyzanckiego 

„Sosieńki”. 

Świerszcz Zofia „Marianka, ur. 4.01.1921 r. Kałusz, ppor., kurierka Obwodu 

Oświęcim ZWZ-AK. 

Tomaszek Andrzej „Strzała, ur. 1.06.1929 r. Łękawica, st. szer., członek 

oddziału partyzanckiego „Barania Góra”. 

Tomaszek Jadwiga „Jadzia”, ur. 23.03.1917 r. Łękawica, szer., członek oddziału 

partyzanckiego „Barania Góra”. 

Tomaszek Jan, - patrz KW. 

Urbanek Władysław „Pożoga”, ur. 20.04.1904 r. Warszawa, kpt., dowódca 

pułku w Inspektoracie Bielsko AK. 

Waga Mieczysław „Dąb”, ur. 1.09.1922 r. Brzeźnica, sierż., członek oddziału 

dywersyjnego Obwodu Wadowice AK. 

Waga Wincenty „Dąb V”, członek Obwodu Wadowice NOW-AK. 

Wicherek Tadeusz „Sęp”, członek Obwodu Wadowice AK. 

Wołczyński Mieczysław „Kalina”, ur. 6.01.1901 r. Łoniowa, dowódca kompanii 

w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK a następnie członek dowództwa tego 

Obwodu. 

Wolny Kazimierz, - patrz KW. 

Wolny Karol „Karol”, ur. 4.02.1882 r. Radziechowy, sierż., łącznik w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Wróbel Jan „Drzewo”, ur. 6.02.1897 r. Rychwałdek, sierż., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Wykręt Antoni Jan, - patrz KW. 

Zych Franciszek Wenancjusz „Szary”, „Dziadek”, ur. 6.12.1891 r. Komorów, 

kpt., komendant Obwodu Żywiec ZWZ-AK, z-ca komendanta Inspektoratu 

Bielsko AK, komendant Legionu Śląskiego i oddziału partyzanckiego „Huta-

Podgórze”. 

Zych Maria „Sołtysianka”, ur. 12.12.1917 r. Kraków, łączniczka i sanitariuszka 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Zyguła Stanisław, - patrz KW.  

Zwardoń Franciszerk „Sor”, ur. 15.10.1905 r. Kamesznica, chor., dowódca 

kompanii w Obwodzie Żywiec AK. 



Żaba Helena „Hela”, ur. 10.11.1914 r. Sucha, łączniczka w Placówce Sucha 

ZWZ-AK. 
 

Uwagę zwraca fakt, że docenione zostały nareszcie kobiety, z których co 

najmniej 29 odznaczono tym Krzyżem. Wśród odznaczonych dominowały 

łączniczki i kurierki, bo aż 22. Nie może to stanowić zaskoczenia, ponieważ 

dominowały w łączności w stosunku do mężczyzn - tylko 14 nadano Srebrny 

Krzyż Zasługi z Mieczami. Mężczyźni dominowali w oddziałach partyzanckich, 

z których 28 odznaczono tym wysokim odznaczeniem bojowym. 

Nawet najniższe odznaczenie - Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami - nie 

było łatwe do uzyskania, ponieważ mógł zostać odznaczony ten członek, który 

wykazywał się odwagą wobec wroga. Dlatego to odznaczenie zawisło na 

piersiach tylko 1199 żołnierzy a nie około 28000, bo tyle liczył Okręg Śląski 

ZWZ-AK w styczniu 1945 r. Uważam, że niemal każdy członek Polskiego 

Państwa Podziemnego zasługiwał na to odznaczenie, bo działalność w jego 

strukturach świadczyła z jednej strony o postawie patriotycznej a z drugiej o 

odwadze, ponieważ w przypadku aresztowania nie tylko poddawany był 

torturom, ale często skazywany na śmierć. Dlatego to odznaczenie bojowe było 

tak cenione przez jego posiadaczy na tym terenie, bo przez wielu okupione 

zostało życiem, kalectwem, chorobami itd. W omawianym inspektoracie 

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami nadano:  

Adamczyk Albin „Albin”, ur. 31.12.1920 r. Zarzecze, st. szer., łącznik Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Błach Andrzej „Watra”, ur. 25.01.1925 r. Sosnowiec, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Baca Jan “Borowik”, ur. 22.12.1905 r. Kuków, sierż., dowódca plutonu Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Baczyńska Elżbieta „Jerychonka”, ur. 2.11.1910 r. Bielsko, kpt., szef łączności 

Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego NOW a następnie szef łączności 

Inspektoratu Bielsko AK. 

Banaś Józef „Grom”, ur. 15.03.1901 r. Wadowice, ogn., dowódca plutonu 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Barcik Józef „Józef”, ur. 22.07.1908 r. Łękawica, szer., łącznik oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Barcik Michał „Stary”, ur. 26.12.1892 r. Rychwałdek, kpr., dowódca drużyny 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Bąk Zofia „Zosia”, ur. 20.10.1911 r. Żywiec, członek wywiadu ZWZ-AK w 

Żywcu. 

Bednarenka Józef „Groza”, ur. 13.02.1913 r. Brzezinka, sierż., szef dywersji w 

Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Bednarz Jan „Janek”, ur. 23.06.1913 r. (w USA), st. szer., członek Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Biela Kazimierz „Karol”, ur. 9.10.1923 r. Zebrzydowice, kpr., członek Obwodu 

Wadowice NOW. 



Bieniek Czesław „Las”, ur. 24.04.1906 r. Rychwałd, st. sierż., podoficer w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Bieniek Helena „Bławatek”, ur. 1.01.1914 r. Rychwałd, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK.  

Blamowski Andrzej „Dynamo”, „Tęcza”, ur. 30.11.1923 r. Wadowice, kpr. 

pchr., zastępca dowódcy plutonu Obwodu Wadowice NOW. 

Bochynek Aleksander „Alek”, ur. 16.08.1921 r., kpr., członek Obwodu 

Wadowice NOW. 

Brońka Kazimierz „Stały”, ur. 11.01.1924 r. Głębowice, kpr., dowódca drużyny 

Obwodu Wadowice NOW. 

Bruzda Edward „Pole”, ur. 20.07.1902 r. Wadowice, chor., dowódca plutonu 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Brzeziński Józef „Wola”, ur. 6.11.1911 r. Wielkie Drogi, ppor. cz.w., zastępca 

dowódcy kompanii Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Bułat Jan „Czarny”, ur. 3.06.1915 r. Niepotomice, sierż., członek Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK. 

Bury Władysław „Wróbel”, ur. 6.01.1914 r. Stryszawa, sierż., dowódca drużyny 

w Stryszawie ZWZ-AK. 

Chmiel Józef „Jeziorski”, ur. 7.08.1905 r. Tomice, st. sierż., szef kompanii 

ZWZ-AK.  

Chrapek Tadeusz „Hardy”, ur. 29.06.1905 r. Wadowice, chor., szef wywiadu 

Placówki Wadowice AK. 

Ćwiekała Władysław „Żywiec”, ur. 19.01.1913 r. Andrychów, ppor., dowódca 

plutonu Obwodu Żywiec ZWZ, szef oddziału partyzanckiego „Żelbet”. 

Danek Józef „Węgorz”, ur. 5.02.1916 r. Zembrzyce, st. szer., dowódca sekcji 

ZWZ-AK w Zembrzycach. 

Daszkiewicz Mieczysław „Ali”, ur. 8.11.1921 r. Krakow, kpr. pchr., członek 

oddziału dywersyjnego por. „Adama” w Beskidzie. 

Duda Anastazja „Anastazja”, ur. 22.12.1914 r. Kocierz, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Dudoń Władysław „Laska”, ur. 23.07.1920 r., kpr., dowódca sekcji Obwodu 

Wadowice NOW. 

Dudziński Mieczysław „Sokół”, plut. pchr. w Obwodzie Wadowice NOW-AK 

Dziedzic Ferdynand „Wojciechowski”, ur. 2.04.1913 r. Cięcina, kpr., łącznik 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Dziergas Władysław „Mewa”, ur. 13.08.1911 r. sierż., członek wywiadu w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Espanhan Maria „Marta”, ur. 8.09.1921 r. Żywiec, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Faher Józef ps. „Smok”, ur. 7.04.1918 r., st. szer., członek Obwodu Wadowice 

NOW. 

Filary Leonard „Skała”, ur. 6.11.1900 r. Poznań, chor., oficer płatnik Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK. 



Filek Franciszek „Bolesław”, ur. 3.09.1925 r., szer., członek Obwodu Wadowice 

NOW. 

Galica Honorata „Szarotka”, ur. 11.01.1903 r. Zabłocie, łączniczka w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Galot Franciszek „Wierzbina”, ur. 5 X 1905 r., kpr., członek Obwodu Wadowice 

ZWZ-AK. 

Gałuszka Wincenty „Osada”, ur. 5.04.1894 r. Żywiec, sierż., skrzynka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Garncarczyk Dominik „Dom”, ur. 9.11.1911 r. Pietrzykowice, st. szer., łącznik 

ZWZ-AK w Pietrzykowicach. 

Gawęda Aniela „Powicher”, ur. 19.09.1908 r., ppor., kurierka Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK. 

Gołuch Bronisław ps. „Brongosław”, ur. 26.07.1909 r. Gruszów, ppor. cz. w., 

członek wywiadu Obwodu Bielsko ZWZ-AK, oficer gospodarczy oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Górna Rozalia „Rózia”, ur. 18.04.1888 r. Pewel Ślemieńska, łączniczka w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Graca Ryszard „Ryś”, ur. 6.04.1926 r. Wadowice, st. szer., członek Obwodu 

Wadowice NOW. 

Grelata Ernest „Błysk”, ur. 7.09.1925 r., kpr., dowódca sekcji Obwodu Wadowice 

NOW. 

Harańczyk Józef, patrz SKZzM. 

Harańczyk Władysław „Wacek”, ur. 3.05.1905 r. Kuków, plut., dowódca drużyny 

ZWZ-AK w Kukowie. 

Haręźlak Stanisław „Gren”, ur. 23.03.1914 r. Pewel Mała, por., dowódca 

batalionu Inspektoratu Bielsko AK a następnie dowódca plutonu w oddziale 

partyzanckim „Garbnik”. 

Hessel Ludwiki „Wierny”, ur. 31.12.1891 r. Wiedeń, ppor., oficer sanitarny w 

Inspektoracie Bielskim ZWZ-AK, szef sanitarny w oddziale partyzanckim 

„Chełm”. 

Hojny Ludwik, patrz KW. 

Hupczak Adolf „Adolf”, ur. 6.03.1897 r. Morawska Ostrawa, st. sierż., łącznik 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Janiczak Marian „Igła”, „Smyk”, ur. 21.09.1923 r. Sucha, kpr., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Janik Czesław „Grapa”, ur. 10.07.1907 r. Pawel Mała, sierż., członek wywiadu 

Obwód Żywiec ZWZ-AK. 

Janik Leon „Leon”, ur. 25.01.1925 r. Brześć, członek wywiadu w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK.  

Jasiński Marian „Rudek”, ur. 26.01.1912 r. Sucha, por., szef służby zdrowia 

Obwodu Żywiec AK. 

Jezutek Rudolf „Tur”, ur. 15.05.1914 r. Międzybrodzie, sierż., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 



Jurasz Maria „Mrówka”, ur. 2.08.1893 r. Żabnica, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Jutka Rudolf „Grad”, ur. 5.04.1901 r. Wola Radziszowska, chor., członek 

wywiadu Obwód Wadowice ZWZ-AK. 

Kania Jan „Jan”, ur. w 1891 r. Cięcina, plut., członek wywiadu Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Karp Teodor „Suchy”, ur. 20.02.1910 r. Bierzanow, kpr., zastępca dowódcy 

plutonu w Leśnej Obwód Żywiec ZWZ-AK. 

Kastelnik Antoni „Lewy”, ur. 25.11.1912 r. Gilowice, szer., członek oddziału 

partyzanckiego „Barania Góra”. 

Kącki Erwin „Kłos I”, ur. 15.11.1900 r. Morawska Ostrawa, st.sierż., dowódca 

plutonu w Obwodzie Wadowice AK. 

Kącki Zenon „Kłos II”, ur. 25.11.1902 r. Morawska Ostrawa, chor., dowódca 

plutonu w Obwodzie Wadowice AK. 

Kita Tadeusz „Janus”, ur. 21.12.1919 r. Bystra, plut. pchr., dowódca kompanii w 

Obwodzie Wadowice. 

Kita Wincenty „Brzeziński”, ur. 26.04.1897 r, Wadowice, st. sierż., łącznik 

Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Kliś Maciej „Dobry”, ur. 9.09.1921 r. Czernichów, dowódca drużyny w oddziale 

partyzanckim „Garbnik”. 

Kłusak Anna „Anna”, ur. 13.07.1896 r. Żywiec, skrzynka Obwodu Żywiec ZWZ-

AK. 

Knapczyk Anna „Anna”, ur. 8.05.1927 r. Kraków, st. szer., łączniczka w 

Obwodzie Oświęcim AK. 

Kobus Mieczysław „Andrzej”, ur. 28.10.1908 r. Dolna, ppor., oficer techniczno-

administracyjny Obwodu Wadowice AK. 

Koczurek Franciszek „Franek”, ur. 29.10.1903 r. Żywiec, łącznik Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Kołacz Michał „Grzmot”, ur. 23.09.1911 r. Sucha, sierż., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Konior Wiktoria „Wikta”, ur. 14.12.1896 r. Zarzecze, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK.  

Korzeniowski Tadeusz „Zając”, ur. 10.11.1922 r. Wysoka, kpr., członek oddziału 

dywersyjnego w Obwodzie Wadowice AK. 

Kos Wiesław „Mały”, ur. 1.06.1927 r. Ostrów, kpr., członek Obwodu Wadowice 

ZWZ-AK. 

Kot Antoni „Karol”, ur. 15.07.1915 r. Lgota, plut., dowódca drużyny w 

Inspektoracie Bielsko AK. 

Kowalczuk Michał „Michaś”, ur. 11.01.1923 r. Lanckorona, kpr., łącznik w 

Obwodzie Żywiec AK. 

Kowalczyk Tadeusz „Błyskawica”, ur. 19.01.1908 r. Kraków, ppor. cz.w., 

zastępca komendanta Obwodu Wadowice ZWZ-AK.  

Kowalówka Józef „Łagoda”, ur. 6.03.1894 r. Brzezinka, st. sierż., szef 

żandarmerii w Obwodzie Wadowice AK. 



Kowalski Józef „Tygrys”, ur. 18.11.1922 r. kpr., członek oddziału dywersyjnego 

w Obwodzie Wadowice AK. 

Krawiec Jan „Otmar”, ur. 15.08.1920 r. Lgota, plut., członek oddziału 

dywersyjnego w Obwodzie Wadowice AK. 

Krzeszowiak Julian „Pigułka”, ur. 22.06.1902 r. Sucha, łącznik w Placówce 

ZWZ-AK Sucha. 

Krzeszowiak Stanisław „Krzak”, ur. 30.04.1894 r. Sucha, chor. cz. w., łącznik w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Krzyżowski Mieczysław „Wierzba”, ur. 11.08.1919 r. Żabnica, st. szer., łącznik 

w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Kudzia Franciszek „Jastrząb”, ur. 15.06.1906 r. Moszczanica, sierż., dowódca 

placówki w Obwodzie Żywiec AK. 

Kufel Karolina „Wicher”, ur. 14.02.1913 r. Łodygowice, łączniczka ZWZ-AK w 

Łodygowicach. 

Kukielka Józef „Józek”, ur. 6.08.1902 r. Kłaj, kpr., członek dywersji kolejowej w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Kukuła Erazm „Ptaszek”, ur. 16.05.1923 r., st. szer., członek NOW w Obwodzie 

Bielsko. 

Kula Mieczysław „Power”, ur. 1.01.1913 r. Wadowice, st. sierż., podoficer 

żywnościowy w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Kwarciak Feliks „Staszek”, ur. 10.10.1919 r. Wadowice, ppor. cz. w., szef 

dywersji w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Kwarciak Feliks „Staszek”, ur. 10.10.1919 r. Wadowice, ppor. cz. w., szef 

dywersji w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Kwartnik Franciszek „Październik”, ur. 15.08.1919 r., st. szer., członek NOW w 

Obwodzie Wadowice. 

Kwiatkowski Lech „Szary”, ur. 8.07.1912 r. Poznań, ppor., szef sanitarny 

Obwodu Wadowice AK. 

Laszek Danuta „Malwa”, ur. 11.11.1929 r. Bielsko, łączniczka Obwodu Bielsko 

AK.  

Leśniak Stanisław „Świeca”, ur. 31.08.1923 r., sierż., członek plutonu 

dywersyjnego w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Lukas Emma „Szwagierka z góry”, ur. 6.03.1908 r. Kijów, skrzynka i kwatera 

konspiracyjna Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Łabudziński Zygmunt „Biela”, ur. 26.03.1923 r., kpr., dowódca drużyny w 

Obwodzie Wadowice AK.  

Łodziana Rudolf „Rudek”, ur. 18.01.1913 r. Żywiec, kpr., członek wywiadu 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Łopatkowa Maria „Wisła”, ur. 13.10.1920 r. Żywiec, łączniczka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Łuszczkiewicz Wiktor „Szajka”, ur. 17.11.1908 r. Sporysz, szer., łącznik i 

kwatera konspiracyjna Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Macikowski Józef „Jaśko”, ur. 1.03.1898 r. Jasień, chor. cz. w., szef łączności 

Obwodu Żywiec AK. 



Maga Stefan „Sokół”, ur. 22.11.1908 r. Sól, sierż., szef kompanii w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Majka Mieczysław „Noga”, ur. 5.11.1897 r. Kraków, st. szer., łącznik w 

Placówce Sucha ZWZ-AK 

Mak Marian „Węgorz”, ur. 7.07.1927 r. Sucha, st. szer., członek Placówki Sucha 

AK. 

Malczyk Marian „Zemsta”, ur. 29.11.1921 r., kpr., zastępca dowódcy sekcji 

NOW w Obwodzie Wadowice. 

Malczyk Władysław „Dąb”, ur. 23.03.1908 r., zastępca dowódcy drużyny w 

Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Mimier Bolesław „Kowal”, ur. 29.10.1911 r. Zabłocie, st. sierż., dowódca sekcji 

sabotażowej a następnie kompanii sabotażowej ZWZ-AK w fabryce „Solali” w 

Żywcu. 

Mizia Józef „Józek”, ur. 30.11.1909 r. Sucha, szer., łącznik w Placówce Sucha 

ZWZ-AK. 

Möhwald Gustaw „Wiotki”, ur. 23.03.1914 r. Sucha Dolna, kpr., członek BiP 

Okręgu Śląsk AK. 

Mojżeszek Stefan „Zegar”, ur. 18.08.1902 r. Biała, st. szer., członek grupy 

sabotażowej w Obwodzie Żywiec AK. 

Morawski Edward, patrz KW. 

Moskała Edward „Leszek”, ur. 2.01.1926 r., kpr., dowódca drużyny NOW 

Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego. 

Moskała Józef „Lew”, ur. 9.03.1927 r., st. szer., członek NOW w Obwodzie 

Wadowice. 

Mrozik Zygmunt, patrz SKZzM 

Muszyński Józef, patrz SKZzM. 

Namysłowski Aleksander „Dąb”, ur. 22.02.1914 r., sierż., podoficer w kompanii 

żandarmerii w Obwodzie Wadowice AK. 

Nieciak Józef „Cyprian”, ur. 1.07.1898 r., chor., dowódca kompanii w Obwodzie 

Wadowice AK. 

Nizio Jakub „Orzeł”, ur. 7.04.1905 r., sierż., dowódca drużyny w Obwodzie 

Wadowice ZWZ-AK. 

Nowak Antoni, patrz SKZzM. 

Obarzanowska Jadwiga „Jadzia”, ur. 22.12.1907 r. Żywiec, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Obtułowicz Anzelia „Teściowa”, ur. 4.10.1891 r. Stryj, łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Ochman Jan „Jan”, ur. 15.11.1914 r. Wadowice, sierż. dowódca drużyny w 

Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Ochman Józef „Młot”, ur. 20.05.1909 r. Wadowice, sierż. dowódca drużyny AK 

w Wadowicach. 

Olejak Aleksander „Zbigniew”, ur. 25.05.1921 r., kpr., dowódca drużyny NOW 

w Obwodzie Wadowice. 

Ormaniec Jan, patrz KW. 



Pająk Józef „Żbik”, ur. 17.02.1919 r. Zebrzydowice, sierż. pchr., podoficer broni 

w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Palusiński Franciszek „Kreta”, ur. 22.09.1922 r. Tomice, kpr., dowódca sekcji 

dywersyjnej w Obwodzie Wadowice AK. 

Papiernik Rudolf „Błyskawica”, ur. 7.04.1905 r. Wadowice, st. sierż., komendant 

grupy minerskiej Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Partyka Stanisława „Stasia”, ur. 12.05.1907 r. Budzów, łączniczka Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK.  

Partyka Władysław „Wilk”, ur. 26.06.1921 r. Budzów, szer., łącznik Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK. 

Pastor Janina „Janka”, ur. 5.06.1925 r. Pawel Mała, kpr., łączniczka Obwodu 

Żywiec ZWZ-AK. 

Piasek Zygmunt „Motyl”, ur. 2.05.1928 r. Sucha, szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Piątek Aniela „Pokusa”, ur. 5.06.1919 r. Żywiec, łączniczka Obwodu Żywiec 

AK. 

Piątek Franciszek „Pączek”, ur. 7.09.1909 r. Żywiec, kpr., zastępca dowódcy 

kompanii w Obwodzie Żywiec AK. 

Pilarski Jan „Bogumin”, ur. 30.09.1898 r. Chmielowo, chor., dowódca plutonu i 

członek wywiadu w Obwodzie Wadowice AK. 

Pindel Karol „Łysy”, ur. 21.08.1908 r. Wadowice, st. Sierż. dowódca kompanii w 

Obwodzie Wadowice AK. 

Prochaska Marian „Marian”, ur. 12.07.1908 r. Żywiec, st. szer., skrzynka 

konspiracyjna Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Pyrgies Jan „Sosna”, ur. 27.01.1897. Rychwałd, kpr., łącznik Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Przybylski Andrzej „Żbik”, ur. 23.11.1913 r. Żary, sierż., łącznik Obwodu 

Wadowice ZWZ-AK. 

Pyclik Andrzej „Nurmi”, „Jędrek”, ur. 22.06.1911 r. Rychwałdek, ppor. cz. w., 

członek wywiadu komendy Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Raczka Józef „Góra”, ur. 19.08.1903 r. Porąbka, kpr., dowódca plutonu w 

Obwodzie Bielsko AK. 

Radwan Czesław „Dynarek”, ur. 1.07.1921 r. Zebrzydowice, plut. pchr., dowódca 

drużyny w Obwodzie Wadowice AK. 

Rajda Jan „Róża”, ur. 11.10.1906 r. Wadowice, st. sierż., dowódca plutonu 

pionierów w Obwodzie Wadowice AK. 

Rajda Kazimierz „Jabłoń”, ur. 11.02.1917 r. Wadowice, sierż., dowódca plutonu 

w Obwodzie Wadowice AK. 

Rajs Antoni, patrz SKZzM. 

Rączka-Gawęda Aniela „Powicher”, ur. 29.08.1908 r. Biała, ppor. cz.w., 

dowódca grupy sanitarnej w Obwodzie Wadowice AK. 

Rączka Józef „Góra”, ur. 19.08.1903 r. Porąbka, kpr., dowódca plutonu w 

Obwodzie Bielsko AK. 



Rusinek Władysław „Brama”, ur. 20.10.1919 r., kpr., dowódca sekcji 

dywersyjnej w Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Rybarski Tadeusz „Pierwiastek”, ur. 17.03.1923 r. Sucha, kpr., dowódca drużyny 

AK w Suchej. 

Sanetra Karolina „Karola”, ur. 8.03.1902 r. Żywiec, skrzynka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Sapeta Andrzej „Andrzej”, ur. 10.10.1888 Leśna, st. szer., członek 

kwatermistrzostwa w Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Sapeta Michał „Michaś”, ur. 10.12.1919 r. Leśna, st. szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Semik Józefa „Józia”, ur. 19.02.1925 r. Sucha, łączniczka Obwodu Żywiec ZWZ-

AK. 

Sklarczyk Zygmunt „Zygmuś”, ur. 5.01.1895 r. Stryj, łącznik Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK. 

Skocz Stanisław „Liga”, ur. 26.09.1897 r. Śledziejowice, kpr., członek BiP w 

Obwodzie Wadowice. 

Skocz Stanisław ps. „Liga”, ur. 26.08.1897 r. Śledziejowice, kpr., członek BiP 

Obwodu Wadowice. 

Skowron Michał „Ptak”, ur. 20.09.1912 r. Żywiec, ppor.cz.w., oficer wywiadu w 

Obwodzie Żywiec ZWZ-AK. 

Sleziak Ludwik „Pantoflarz”, ur. 11.07.1897 r. Kamesznica, st. szer., łącznik 

Obwodu Żywiec ZWZ-AK. 

Słowik Jerzy „Jerzyk”, ur. 29.03.1921 r. Bielsko, szer., łącznik Obwodu Bielsko 

ZWZ-AK. 

Słowik Józef „Józek”, ur. 14.08.1913 r. Żabnica, szer., łącznik w Placówce 

Cięcina ZWZ-AK. 

Spryczyńska Stanisława „Stacha”, ur. 19.12.1923 r. Sucha, łączniczka w 

Placówce Sucha ZWZ-AK. 

Stańczyk Franciszek „Franuś”, ur. 7.06.1897 r. Spytkowice, st. sierż., łącznik w 

Obwodzie Wadowice AK. 

Strzycki Władysławc „Roma”, ur. 23.12.1901 r., chor., zastępca szefa łączności w 

Obwodzie Wadowice ZWZ-AK. 

Studnicki Antoni „Przybysz”, ur. 6.01.1926 r., kpr., podoficer w NOW w 

Obwodzie Żywiec. 

Studnicki Włodzimierz „Orzeł”, ur. 27.03.1927 r., st. szer., dowódca sekcji NOW 

w Obwodzie Żywiec. 

Suchanek Jan „Jan”, ur. 27.04.1926 r. Cięcina, szer., członek AK w Cięcinie. 

Suchanek Karol „Karol”, ur. 1.03.1891 r. Cięcina, szer., łącznik w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Szczerkowski Tadeusz „Ryś”, ur. 19.03.1926 r. Klecza Góra, szer. członek NOW 

w Obwodzie Bielsko. 

Szczur Jan „Myszka”, ur. 19.11.1912 r. Babice, st. sierż., dowódca kompanii w 

Obwodzie Wadowice AK. 



Szefer Tadeusz „Tadek”, ur. 27.05.1923 r. Wadowice, kpr. pchr., członek 

wywiadu w Obwodzie Wadowice NOW. 

Szemik Otylia „Otylka”, ur. 8.09.1905 r. Żywiec, łączniczka w Obwodzie Żywiec 

AK. 

Szklarczyk Franciszek „Julek”, ur. 2.03.1916 r. Sucha, sierż., dowódca plutonu w 

Placówce Sucha AK. 

Szumilas Karol „Jastrząb”, ur. 1.07.1891 r. Jeleśnia, kpr., łącznik w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Szymański Marcin „Jastrząb”, ur. 1.11.1902 r. Wikowo, chor., zastępca dowódcy 

plutonu w Placówce Jeleśnia AK. 

Ślusarz Antoni „Borys”, ur. 4.12.1923 r. Kocoń, szer., członek oddziału 

partyzanckiego „Garbnik”. 

Tatar Jerzy „Zbigniew”, „Marian”, ur. 4.08.1922 r., sierż. pchr., dowódca plutonu 

NOW w Obwodzie Żywiec. 

Tatar Kazimierz „Kwiatek”, ur. 5.02.1909 r. Wadowice, sierż., dowódca drużyny 

NOW w Obwodzie Wadowice. 

Terfecka Maria „Marysia”, ur. 13.08.1916 r. Grodzice, łączniczka w Obwodzie 

Bielsko AK. 

Tomiak Maria „Mała”, ur. 29.05.1932 r. Żywiec, łączniczka w Obwodzie Żywiec 

AK. 

Tomiczek Elżbieta „Elżbieta”, ur. 26.10.1917 r. Cięcina, łączniczka w Obwodzie 

Żywiec ZWZ-AK. 

Tomuluk Józef „Liga”, ur. 3.11.1910 r., kpr., dowódca drużyny NOW w 

Obwodzie Bielsko. 

Urbaniec Jan „Krzysztof”, ur. 28.07.1916 r. , por., dowódca oddziału 

dywersyjnego i komendant Placówki Żywiec AK. 

Urbańcowa Janina „Maria”, „Wierna”, ur. 25.12.1918 r. Żywiec, łączniczka 

Obwodu Żywiec AK. 

Wesołowski Józef „Felek”, ur. 25.09.1896 r. Łasosina, plut., łącznik Obwodu 

Żywiec AK. 

Więckowski Walenty „Orlicz”, „Andrzej”, ur. 20.09.1918 r. Barwałd Średni, kpr. 

pchr., członek sztabu Obwodu Wadowice NOW. 

Wilk Władysław Domazy” ur. 26.06.1922 r., kpr. pchr., szef organizacyjny w 

sztabie komendy Obwodu Wadowice NOW. 

Wilk Zdzisław „Turbina”, ur. 9.05.1926 r. Zebrzydowice, kpr. pchr., zastępca 

dowódcy sekcji NOW w Obwodzie Wadowice. 

Wolny Jan „Wierny”, ur. 2.04.1920 r. Zarzecze, kpr., łącznik w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Woszczyk Stefan „War”, ur. 20.07.1917 r. Zagórze, ppor. cz. w., oficer do zleceń 

specjalnych Obwodu Wadowice ZWZ-AK. 

Zając Mieczysław „Stach”, ur. 1.01.1926 r., kpr., dowódca sekcji NOW w 

Obwodzie Bielsko. 

Zeman Czesław „Czesław”, ur. 23.03.1903 r. Żywiec, plut., członek ZWZ-AK w 

Żywcu. 



Zeman Marian „Wilk”, „Proch”, ur. 25.09.1926 r., kpr. pchr., zastępca dowódcy 

sekcji NOW-AK w Obwodzie Wadowice. 

Zemła Władysław, ur. 6.07.1921 r., st. szer., członek NOW w Obwodzie Żywiec. 

Zwardoń Franciszek „Franek”, ur. 1.03.1912 r. Szare, kpr., łącznik w Obwodzie 

Żywiec AK. 

Zych Aleksandra „Kulka”, ur. 27.03.1924 r. Żywiec, kurierka Obwodu Żywiec 

ZWZ-AK a następnie oddziału partyzanckiego kpt. Wenencjusza Zycha 

„Szarego”.45 

Łącznie odznaczono co najmniej 189 żołnierzy z omawianego 

inspektoratu, w tym 31 kobiet. Znaczną grupę wśród odznaczonych stanowiły 

łączniczki (26) i łącznicy (31 członków). Wśród mężczyzn najwięcej nadano to 

odznaczenie dowódcom plutonów i kompanii (27 osób), partyzantom (15) oraz 

11 członkom grup i oddziałów dywersyjnych. 

Tym co polegli, zmarli i tym co żyją, należy się powszechne uznanie za 

ich patriotyczną postawę oraz nieugiętą wolę walki z okupantem. Każda forma 

walki i oporu żołnierzy ZWZ-AK była przykładem dla ludności polskiej z tego 

regionu, wskazywała że w każdych warunkach można prowadzić walkę z 

wrogiem. Aktywna działalność kilku tysięcy żołnierzy w Inspektoracie Bielskim 

ZWZ-AK niweczyła wysiłki administracji i hitlerowskiego aparatu przemocy. To 

żołnierze ZWZ-AK na tym obszarze odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu 

świadomości Polaków, będąc wzorcem w walce o zachowanie godności Polaka. 

Po wojnie władze komunistyczne skazywały na długoletnie więzienia a 

nawet na śmierć najwspanialszych patriotów, zaś akty prawdziwego bohaterstwa 

usiłowały wymazać ze społecznej pamięci. Reszty miał dokonać - faktycznie w 

znacznej mierze spełnił tę rolę - upływający czas. Nie można zapominać, że 

lokalizacja tego inspektoratu, warunki jego działania, odbiegały w znaczący 

sposób od panujących w GG. Omawiany obszar obejmował ziemie pogranicza 

szerokim pasem wcielone wtedy do III Rzeszy. To były ziemie polskie 

znajdujące się przez wiele lat we władaniu państw zaborczych (Austro-Wegry, 

Prusy). Tej odmienności nie dostrzegała Komenda Główna ZWZ-AK i uznawała 

Okręg Śląski, czyli też Inspektorat Bielski, za drugorzędny i bez większego 

znaczenia. Stąd też tak mała liczba odznaczonych Krzyżem Virturi Militari i 

Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. A przecież to tutaj na terror hitlerowski 

odpowiedziano już w pierwszych dniach września 1939 r. działaniami 

sabotażowo-dywersyjnymi i zorganizowanym oporem. Potwierdzają to 

dokumenty niemieckie, w tym sprawozdanie I grupy operacyjnej SS 

(Einsatzgruppe I ) z 15 września 1939 r. w którym czytamy: ,, ... podczas gdy w 

województwie krakowskim zorganizowany i aktywny opór jest mało odczuwalny 

- to na Śląsku - kolebce polskich organizacji powstańczych - sprawy te 

przedstawiają się inaczej [...] bezwzględna likwidacja band, partyzantów i 

                                                 
45 Ustalenia autora na podstawie różnych dokumentów znajdujących się w archiwach krajowych i 

zagranicznych , zbiorach prywatnych m.in. : gen. bryg. prof. dr. hab. E. Zawackiej, gen. bryg. dr Z. Waltera-

Jankego, kpt. A. Płanika, por. mgr J. Rajchmana oraz kilkuset relacji udzielonych autorowi przez członków 

Polskiego Państwa Podziemnego i udostępnionych przez nich dokumentów. 



sabotażystów doprowadzi do usunięcia czynników niepokoju. Po zakończeniu 

działań wojennych zapobiegnie się powrotowi zdecydowanych na wszystko 

polskich elementów ...”46 Można postawić pytanie, czy opór był na taką skalę, 

jak czytamy w sprawozdaniu? Odpowiedź jest jednoznaczna – tak, bo 

prowadzony przez sieć dywersji pozafrontowej, o czym wcześniej już pisałem.  

W opracowaniu szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa 

Reinharda Heydricha z 27 października 1939 r. czytamy, że członkowie jej 

przed wojną zostali przygotowani do: ,, ... aktów terroru na tyłach frontu. 

Członkowie tej organizacji zostali starannie dobraniu i zobowiązani przysięgą 

do milczenia. Są to godni zaufania obywatele polscy [...]. Osoby te powoływano 

na kursy i szkolono w zakresie wykonywania zadań specjalnych...”.47 Sieć ta 

podlegała między innymi kpt. rez. Ryszardowi Margoszowi i ppor. rez. mgr. 

Józefowi Korolowi. W toku działań wojennych 1939 r. członkowie jej 

przystąpili do wykonywania zadań wcześniej już ustalonych, jak: niszczenia 

mostów i wiaduktów, paraliżowania komunikacji drogowej i kolejowej, 

uszkadzania systemu łączności, uderzania na mniejsze pododdziały i sztaby 

wojskowe w czasie wypoczynku nocą.48 Po klęsce Polski w wojnie obronnej 

1939 r. zaprzestały swojej działalności i przeszły do konspiracji. 

Na bazie dywersji pozafrontowej przystąpił ppor. rez. mgr Korol pod 

koniec września 1939 r. do tworzenia organizacji pod nazwą Polski Ruch 

Wolnościowy (PRW). Naczelny Prokurator Rzeszy stwierdza, że: ,,... W 

listopadzie 1939 r. wysłał Korol do Francji byłych polskich studentów Henryka 

Ficka i Tadeusza Tomosza z misją nawiązania tam łączności z polskim rządem 

emigracyjnym i zorientowania go, że na Górnym Śląsku organizacja, której 

przywódcą jest on Korol - przygotowuje powstanie zbrojne. Fick i Tomosz 

dotarli faktycznie do Francji, gdzie odbyli rozmowy z członkami polskiego rządu 

emigracyjnego. Otrzymali od nich pisemne instrukcje w sprawie kontynuacji 

walki przeciw Niemcom...”.49 

W tym samym czasie mjr rez. Kazimierz Kierzkowski - szef Obszaru 

Dywersji Pozafrontowej w południowo-zachodniej Polsce (podlegał jemu 

Śląsk) przystąpił do tworzenia Organizacji Orła Białego (OOB) na bazie jej 

członków. Okręgiem Śląskim OOB dowodził kpt. rez. Margosz. Podobnie jak 

PRW rozpoczęla też przygotowania do powstania zbrojnego. Oznacza to, że 

obydwie organizacje rozpoczęły przygotowania do powstania. Nie może to 

dziwić, bo obaj oficerowie uczestniczyli w powstaniu śląskim. Mieli 

doświadczenie frontowe, bo służbę pełnili w armii niemieckie podczas I wojny 

światowej i ukończyli w niej szkoły oficerskie. Obaj przywódcy, niezależnie od 

                                                 
46 M. Starczewski. Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939 -1945. Katowice 

1988 , k. 34. 
47 M. Starczewski. Tajna Organizacja Konspiracyjna ( w:) WPH, nr 3, 1987 r., k. 164-171. 
48 M. Starczewski. Udział powstańców śląskich w dywersji pozafrontowej w latach 1939 -1945 (w:). 

Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą. Bytom 1993, k. 391-400. 
49 Podpis nieczyt. Anklageschrift. 1. Den ehemaligen Lehrer Karl Kornas ( ...). Berlin 20 XI 1941 , k. 9 - 10 

(odbitka ksero w zb. autora). 



siebie, podjęli identyczne decyzje - tylko powstanie daje szansę na odzyskanie 

niepodległości. Margosz tego podstawowego celu śląskiej OOB nie uzgadniał z 

przełożonymi a nakazał w podległej sobie sieci przygotowania do powstania. Z 

kolei Korol podporządkowuje bezpośrednio swoją organizację rządowi 

polskiemu na emigracji a ten Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ) i określa jej cel 

podstawowy, czyli powstanie powszechne jako droga do niepodległego bytu 

narodu polskiego. Organizacje te były pierwszymi w skali kraju, które 

powstanie uznały za cel nadrzędny swojej działalności konspiracyjnej. Nikt 

wówczas ani w kraju, ani na obczyźnie z polityków i wojskowych nie myślał o 

powstaniu. To tutaj na Śląsku nie tylko zrodziła się myśl o powstaniu, ale 

rozpoczęto praktyczne przygotowania do jego urzeczywistnienia. Dlatego Korol 

prosił o skierowanie na Śląsk przedstawiciela rządu polskiego, który spełniałby 

rolę delegata i współuczestniczył w przygotowaniu akcji powstańczej. Z dużym 

prawdopodobieństwem można przyjąć, że to wysłannicy - kurierzy Korola 

zainspirowali gen. dyw. Władysława Sikorskiego do wyznaczenia celu dla 

ZWZ - przygotowania powstania powszechnego. Także utworzenie Delegatury 

Rządu RP przez rząd polski na emigracji zainspirowane było chyba inicjatywą 

śląską. Należy nie tylko podkreślić, ale upowszechnić w skali kraju, że to Śląsk 

w początkowym okresie okupacji dominował w działalności konspiracyjnej w 

skali okupowanego kraju.50 

Region ten nie tylko zachowywał łączność z rozległymi siedliskami 

ludności polskiej po drugiej stronie granicy, ale był dogodną bazą wypadową 

dla Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd wychodzili jego członkowie do 

przeprowadzania akcji sabotażowych i dywersyjnych w głębi III Rzeszy. Tu 

znajdowały się przecież punkty oparcia dla skierowanych rezydentów różnych 

służb ZWZ-AK i z innych organizacji konspiracyjnych, często wywodzących 

się z omawianego obszaru. 

Z uwagi na położenie Okręg Śląski ZWZ-AK, w tym też Inspektorat 

Bielski, tworzył naturalne centrum kontaktowe i przerzutowe wykorzystywane 

przez kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego. Zbiegały się tu szlaki 

kolejowe i drogowe z GG do III Rzeszy i dalej na zachód oraz na południe 

Europy. Jedne w kierunku na Wrocław i Bogumin, inne przez Kotlinę Żywiecką 

i Beskidy na Słowację i dalej na zachód. Tędy przebiegała droga kurierska do 

Berlina, gdzie przy udziale Ślązaków zorganizowano ośrodek łączności KG 

ZWZ-AK pod kryptonimem „Blok” oraz trasy kurierów centrali do bazy „Wera” 

w Bernie, „Janka” w Paryżu itd. 

Nie można zapominać o fakcie, że część obszar Inspektoratu Bielskiego 

AK pozostawał najdłużej pod okupacją hitlerowską, np. Żywiec zajęły wojska 

XI Korpusu z 1 Armii Gwardii (4 Front Ukrainski) dopiero 5 IV 1945 r., zaś na 

południe od miasta utrzymywała się nadal linia frontu. Od pierwszych dni po 

wyzwoleniu tego terenu do działań przystąpiło NKWD i polski, stworzony przez 

PPR, aparat bezpieczeństwa. Przystąpiły one do rozprawiania się z członkami 

                                                 
50 M. Starczewski. Śląsk był pierwszy (II). Przygotowanie powstania powszechnego przez Okręg Śląski ZWZ-

AK (w:) Śląsk, nr 11, XI 1011 r. k. 34-35. 



Polskiego Państwa Podziemnego. Motywacja represji była znakomicie 

ułatwiona, bo wielu Polaków zmuszonych zostało do przyjęcia Volkslisty i do 

służby w armii niemieckiej. Kto mieszkał na tym terenie zmuszony był 

pracować głównie w zakładach zbrojeniowych lub na potrzeby wojska. Łatwo 

było przekonać i wprowadzić w błąd nawet najuczciwszego Polaka 

skierowanego do administracji i aparatu bezpieczeństwa, ale nie zorientowanego 

w specyfice tego obszaru, że ta ludność zdradziła Polskę i współpracowała z 

okupantem. Nie brakowało tutaj perfidii. Niestety, ale nieznajomość historii tej 

ziemi i jej mieszkańców doprowadziła do wielu krzywd i szkód. Administracja 

tu tworzona przez PPR nie wnikała z postawy jej mieszkańców w okresie 

okupacji i wcześniejszym oraz z powikłania ich losów osobistych. Przybywano 

tu z utrwalonym stereotypem o jej współpracy z okupantem. Trudne problemy 

narodowościowe rozstrzygano zazwyczaj początkowo w sposób mechaniczny i 

prostacki, bez najmniejszego zrozumienia dla miejscowych stosunków i bez 

wykorzystywania kompetentnych opinii. Jeszcze dzisiaj w rozmowach, nawet 

wśród historyków spoza tego obszaru, można usłyszeć stwierdzenie, że na 

Śląsku AK oznacza Afrika Korps. Opinia krzywdząca i nie do przyjęcia. Wielu 

jeszcze do tej pory nie jest zorientowanych, że na listę narodowościową 

wpisywano w wielu przypadkach wbrew stanowisku sterroryzowanego a podpis 

wymuszano. W przypadku zdecydowanej odmowy kierowany był do obozu 

koncentracyjnego. Za pozorami lojalności wobec okupanta wielu podjęło z nim 

walkę w sposób zorganizowany lub indywidualny. Prymitywizm ocen i 

stosowanie nieoficjalnego, ale podstawowego kryterium, czyli stosunku do 

władzy i ustroju komunistycznego, decydowały o losach mieszkającej tu 

ludności. 

Nadal jest wiele niedomówień o tej ziemi, rozpowszechnionych 

fałszywych opinii o działalności AK, wynikających z dezinformacji. W pamięci 

pokoleń dorastających po wojnie przez długi czas utrwalono bowiem różne 

zafałszowania. Jakże często mylono wolę walki tej ludności i bohaterską jej 

postawę wobec wroga z polityką. To dzięki książkom Jerzego Klistały 

poznajemy postawę ludności tego regionu wobec hitlerowskiego aparatu władzy. 

Opór wobec tej władzy, działalność propagandowa i wywiadowcza. sabotaż, 

dywersja, walka zbrojna trwała od początku okupacji do wyzwolenia. Za udział 

w tej walce wielu zapłaciło życiem albo pobytem w więzieniach i obozach 

koncentracyjnych. Tym ludziom J. Klistała poświęca swoje książki, aby utrwalić 

o nich pamięć w świadomości zwłaszcza młodego pokolenia i dumę, że są 

mieszkańcami tej ziemi o którą walczyli ich rodzice. 
 

* 

Postscriptum do opracowania o Stanisławie Dzień, a dotyczące Edwarda 

Lubuscha … 

Wprawdzie niezwykłe to, że poświęcam kilka zdań esesmanowi z KL 

Auschwitz. Trafiałem jednak na to nazwisko kilkakrotnie i to w pozytywnym 

znaczeniu, że między bestiami w mundurach SS znalazł się osobnik o ludzkich 



odruchach, któremu wielu więźniów zawdzięcza lżejsze warunki obozowej 

egzystencji a także życie.  
 

Otóż, Edward Lubusch był w KL Auschwitz esesmanem, któremu wielu 

więźniów zawdzięcza ocalenie. W archiwum Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau zachowało się wiele relacji więźniów, którzy zetknęli się z 

Lubuschem, a jednym z nich był także mój rozmówca Stanisław Dzień. 

Matka Lubuscha - akuszerka, zamieszkała w Bielsku, straciwszy już na 

początku okupacji hitlerowskiej jednego syna na froncie wschodnim, wszelkimi 

sposobami chciała uratować drugiego syna – Edwarda, a więc zapobiec 

wcieleniu do Wehrmachtu. Postanowiła, że najlepszym miejscem, gdzie można 

ukryć syna przed zawieruchą wojenną jest służba przy nadzorze więźniów w KL 

Auschwitz. Rozpoczęła zatem skuteczne działania i Edward Lubusch został 

wcielony do załogi SS. 

Od 1941 r. przejął funkcję szefa ślusarni w KL Auschwitz, a poznawszy 

w warsztacie pracującego tam więźnia Stanisława Trynka, zrodziła się między 

nimi większa komitywa. To Trynk podpowiadał Lubuschowi różne i 

akceptowalne przez niego pomysły (np. pomysł uruchomienia odlewni metalu). 

Pomysł został zrealizowany w 1942 r. a Lubusch zadbał, by w wydarzeniu 

wzięli udział najwyżsi rangą oficerowie – nawet komendant obozu Rudolf Hoss. 

Lubusch dzięki uruchomieniu odlewni awansował do stopnia SS-Rottenführera, 

a pod wpływem gestów uznania dla swojej osoby, zafundował więźniom 

pracującym w ślusarni przy tym przedsięwzięciu wódkę i dodatkowe jedzenie. 

Lubusch nie miał jednak zbyt dobrej opinii wśród przełożonych, gdyż 

zarzucano mu, że w ślusarni którą kierował, więźniów traktowano pobłażliwie - 

przyjmowano ich tam raczej na wypoczynek, dzięki któremu wracali do sił. 

Lubusch kilkakrotnie został ukarany za zbyt pobłażliwe traktowanie więźniów – 

trafił nawet do bunkra, w którym spędził kilkanaście dni w odosobnieniu. 

Kolejną karę jaką otrzymał, to skierowanie do kompanii karnej w obozie 

Stutthof. Jakby na przekór przełożonym, po powrocie do obozu jeszcze 

łagodniej traktował więźniów. Kontakty ułatwiała mu biegła znajomość języka 

polskiego. Więzień Artur Krzetuski wspominał, że Lubusch po pijanemu 

śpiewał „Jeszcze Polska nie zginęła”. Innym razem upił się i strzelał do portretu 

Hitlera. Było to niebezpieczne, gdyż w takiej sytuacji zwykle więźniów 

oskarżano o prowokację. 

Według artykłu Przemysława Semczuka „Bali się całe życie” - 

(Newsweek z dn. 28.01.2007 r.), 11 lutego 1942 r. Lubusch złożyl podanie o 

zgodę na ślub z Hildegardą Martą Kneblowski. Lubusch już wcześniej musiał 

pomagać rodzinie Kneblowskich. W archiwum rodzinnym zachował się życiorys 

jego teścia Jana, emerytowanego oficera Wojska Polskiego, który dwadzieścia 

lat po wojnie napisał: „Dzięki przygodnej znajomości udało mi się dostać pracę 

w kaflarni Szota oraz zakładzie instalacyjnym Budinera”. Można się domyślać, 

dzięki komu było to załatwione, a także, że cała rodzina Kneblowskich była 

przecież znana z patriotycznej postawy a mimo to nie trafili do obozu. Brat 

Marty brał udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce jego oddział został 



przerzucony na terytorium Węgier. Mimo działań wojennych Marta odwiedziła 

go i bezpiecznie wróciła do Bielska. Świadczą o tym zachowane fotografie, na 

których widnieją odręczne notatki - dokładne miejsca i daty tej podróży. Przez 

blisko trzy miesiące przebywała w Becheszu, a następnie udało się jej wrócić na 

teren Generalnej Guberni. 

W maju 1944 r. Lubusch zaczął szukać kontaktów z polskim ruchem 

oporu. Deklarował pomoc w ucieczkach z obozu w zamian za przechowanie go 

do końca wojny wraz z żoną i dzieckiem. Chciał także otrzymać świadectwo, że 

współpracował z ruchem oporu. Przez długi czas pośredniczył w przekazywaniu 

korespondencji między krakowskim PPS a więźniami. Poczta była 

zorganizowana tak dobrze, że listy wysyłane z Krakowa już następnego dnia 

rano trafiały do adresata. 

W obozowym archiwum jest wiele relacji byłych więźniów na temat 

Lubuscha. Między innymi jest i taka, że podczas pracy w ślusarni Lubusch 

zaprzyjaźnił się z Edwardem Galińskim, który w obozie poznał Żydówkę Malę 

Zimetbaum. Galiński wystarał się o przeniesienie do komanda instalatorów w 

Birkenau – planując stamtąd ucieczkę (ucieczka opisana przez Wiesława Kielara 

w książce „Anus Mundi”). W ucieczce pomagał Lubusch. Galiński przebrany w 

mundur SS miał wyprowadzić więźniarkę poza teren obozu. Dalej, we wsi 

Kozy, miał im udzielić pomocy Antoni Szymalak. Mundur dostarczył 

prawdopodobnie Lubusch bo z dystynkcjami SS-Rottenführera. Dał także 

pistolet z trzema nabojami. Zgodnie z planem Edward i Mala dotarli do wsi 

Kozy, a potem przedostali się na Słowację. Niestety, tam 7.07.1944 r. zostali 

schwytani i przewiezieni do KL Auschwitz – osadzeni w bloku 11 (Ich historia 

opisana jest także w książce dr Adama Cyry „Pozostał po nich ślad” s. 35-41). 

Bojąc się, że Galiński lub Mala Zimetbaum nie wytrzymają przesłuchań, 

Lubusch zdezerterował - wyjechał do domu i już nie wrócił, a kiedy nie zjawił 

się na służbie, Niemcy rozpoczęli poszukiwania. Teść Lubuscha mając kontakty 

z ruchem oporu, pomógł mu wstąpić do oddziału Armii Krajowej. W 

partyzantce awansował na etatowego Niemca. Nadal wiec chodził w niemieckim 

mundurze, kontrolował samochody, eskortował więźniów. Niestety dom 

Lubuschów w Wadowicach (gdzie mieszkała jego żona i syn) był od dłuższego 

czasu pod obserwacją, więc podczas jednej z nocnych wizyt Edward został 

aresztowany. Osadzono go w więzieniu w Bielsku. Wyrok był oczywisty. Kara 

śmierci. Całe szczęście, że napierające wojska Armii Czerwonej udaremniły jej 

wykonanie, a Lubusch został przewieziony do Berlina. Wiosną 1945 r. do 

obrony stolicy III Rzeszy, cofnięto wyrok i wcielono go do Volkssturmu51. Przy 

jednym z zabitych żołnierzy Lubusch znalazł dokumenty na nazwisko 

Bronisława Żołnierowicza, urodzonego w Kowaliszkach koło Wilna. Kolejny 

raz przydała się znajomość języka polskiego. Z nowym nazwiskiem wrócił do 

Polski. Nie mógł zostać w Bielsku, bo tam znało go dużo osób. Przez krótki czas 

                                                 
51 Volkssturm – formacja o charakterze pospolitego ruszenia, użyta przez Niemców w ostatniej fazie II wojny 

światowej. Została powołana do życia dekretem podpisanym przez Adolfa Hitlera 25 października 1944 roku. 



mieszkał z rodziną w Gdańsku i pracował jako ślusarz. Niestety, ktoś go 

rozpoznał i cała rodzina musiała uciekać. Zdecydowali, że bezpieczniej będzie 

zamieszkać na wsi. Odtąd przeprowadzali się do różnych wiosek w 

Wielkopolsce: Krobia, Wierzowice, Rudna Wielka, Luboszyca. Ledwo wiązali 

koniec z końcem. Lubusz zmarł w 1984 r. 

Zainteresowanych obszerniejszym opracowaniem tego tematu, odsyłam do 

artykułu Przemysława Semczuka „Bali się całe życie” - (zamieszczonego w 

Newsweek z dn. 28.01.2007 r.). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 [...] Idą zgarbieni, zmarznięci i głodni. 

Deszcz chluszcze pasiaki, wiatr szarpie łach spodni. 

Idą szkielety pogięte, półcienie. 

Przed nimi śmierć kroczy, za nimi cierpienie. 

A oczy wygasłe wciąż wloką po ziemi... 

A stukot drewniaków żałobny marsz jęczy... 

I milczą, bo słowo ich losu nie zmieni, 

a wargi spękane osłabia i męczy. 

Więc idą zgarbieni, zmarznięci i głodni. 

Deszcz chłoszcze pasiaki, wiatr szarpie łaczh spodni. 
 

wiersz: MUZUŁMANIE W AUSCHWITZU 

autor: Kazimierz Wójtowicz 
 

 

FOKSIŃSKI LEON, 

Więzień KL Auschwitz nr E-7208, więzienia w Bytomiu, Mysłowicach, Gliwicach. 

Urodzony 23.06.1919 r. w Bestwinie pow. bielski, syn 

Franciszka i Anny z d. Bolek, zamieszkały w tej 

miejscowości. Mając szesnaście lat – w 1935 r., rozpoczął 

pracę zarobkową jako pomocnik a następnie samodzielny 

pracownik w cegielni. Podczas okupacji hitlerowskiej, w 

styczniu 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do 

Niemiec – Brandenburg Hawel. W lipcu 1941 r. uciekł z 

robót jw. i wrócił do Bestwiny, gdzie w październiku tegoż 

roku jako uciekinier został aresztowany przez policję 

niemiecką.  

Wpierw umieszczony w areszcie gestapo w Bielsku (obecna ul. Matejki), a 

stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-7208.  

Jako więzień KL Auschwitz - skierowany został do podobozu w Mikuszowicach 

k/Bielska i tam zatrudniony przy regulacji rzeki Białki. Zwolniony po czterech 

miesiącach, i niemal natychmiast przesłany przez Arbeitsamt na przymusowe 

roboty w Leopczycach (obecna nazwa Głubczyce). Z tego przymusowego 

zatrudnienia znowu uciekł i podjął pracę w hucie „Bobrek”. Przez 

nieporozumienie zaistniałe z przełożonym, aresztowany w czerwcu 1944 r. i 

przewieziony do KL Auschwitz, skąd bez zatrzymywania go w tym obozie, 

odesłany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie w 

mysłowickim więzieniu, przewieziony w połowie września do więzienia w 

Bytomiu, a po kilku tygodniach przetransportowany do Gliwic. Dnia 19.01.1945 

r. wraz z innymi współwięźniami z więzienia w Gliwicach, dołączony do 

kolumny ewakuacyjnej więźniów z KL Auschwitz. W trakcie pokonywania 

wyznaczonej przez SS trasy marszu ewakuacyjnego, 29.01.1945 r. przy 

sprzyjających okolicznościach (z noclegu w okolicach Głuchołaz pow. nyski) 

udała się Leonowi Foksińskiemu ucieczka. Niestety, już następnego dnia tj. 

 



30.01.1945 r. zatrzymany przez żandarmów i wraz z kolegą (współwięźniem z 

ucieczki) przymuszeni przez Arbeitsamt – do pracy w miejscowości zatrzymania 

– w Głuchołazach. Następnie, po kilku tygodniach przewieziony do Bremen, do 

Hanoweru, do prac polowych w Ramlingen - gdzie 21.04.1945 r. doczekał się 

wyzwolenia. Do kraju wrócił w połowie grudnia 1945 r. 
Bibliografia: Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 995; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; Pamiętnik L. Foksińskiego. 
 

* 

Do dosyć uproszczonego biogramu, dołączam istotny dla mnie szczegół 

marszu ewakuacyjnego w styczniu 1945 r. z Gliwic przez Rybnik, o czym 

opowiedział Leon Foksiński - świadek tych wydarzeń, i co zostało dosyć 

dokładne opisane przez Jana Delowicza w książce „Śladami krwi”. 

Otóż, z więzienia w Gliwicach, załadowano więźniów do odkrytych 

wagonów – węglarek, a następnie przewieziono z Gliwic do stacji Rzędówka, 

gdzie na bocznicy kolejowej pociąg ten stał przez całą noc z dnia 22 na 23 

stycznia 1945 r. Dodam, że z Gliwic do Rzędówki w linii prostej odległość nie 

wynosi więcej jak ok. 20 kilometrów. 

Po „wyładowaniu” więźniów z wagonów, przy akompaniamencie 

przekleństw, ordynarnych wyzwisk, kopniaków i uderzeń drewnianymi dragami 

lub czym popadło, uformowano szeregi po pięć więźniów w rzędzie i pochód ten 

ruszył poprzez wioskę Kamień w stronę Rybnika. W okolicach Kamienia – 

Dębicze na dużej przyleśnej polanie konwojujący więźniów esesmani utworzyli 

coś w rodzaj półkola i wydawszy więźniom polecenie rozwiązania szeregów, tak 

chaotycznie rozproszonym kazali biec w owo półkole pod pretekstem, że w lesie 

są partyzanci i będą do nich strzelać. Tymczasem, sami konwojenci otworzyli 

ostrzał z broni maszynowej do biegnących. Skutki dla więźniów okazały się 

makabryczne. Polana pokryła się setkami martwych ciał w pasiakach. Jakby 

mało było esesmanom dokonanego bestialstwa – ich krwiożercze instynkty 

kazały sprawdzić autentyczność śmierci tak wielkiej ilości więźniow. 

Podchodzili więc do leżących bezwładnie ciał i kopniakiem w twarz sprawdzali, 

czy śmierć więźnia jest faktyczna a nie pozorowana, zaś dających oznaki życia 

dobijano pojedynczymi strzałami. 

Po tym masowym morderstwie na terenie Kamienia, konwojenci 

sformowali ponownie kolumny z pozostałych więźniów i kontynuowano marsz - 

poprowadzono więźniów do szosy Rybnik – Katowice – w kierunku Paruszowca 

(przedmieścia Rybnika), a stamtąd 5 km. leśną drogą i brzegiem rzeki Ruda 

przez Wielopole na teren sportowo-rekreacyjny, znajdujący się na północnych 

peryferiach Rybnika. 

Przez cały czas, posuwającej się kolumnie towarzyszyły głośne 

przekleństwa konwojentów i strzały do skrajnie wyczerpanych więźniów, którzy 

nie mieli sił by iść dalej. W ten sposób zakrwawione zwłoki leżały wzdłuż trasy 

przemarszu - w przydrożnych rowach i pod drzewami. Na trasie ewakuacyjnej 

wiodącej przez Paruszowiec zebrano co najmniej 21 zwłok więźniów i 

pochowano je na cmentarzu Zakładu Umysłowo Chorych w Rybniku. 



Na teren noclegu w Rybniku więźniowie przybyli o zmierzchu. 

Krańcowo wyczerpanych z głodu i zimna (według Foksińskiego był 15-20 

stopniowy mróz) więźniów wpędzono częściowo do sali restauracyjnej przy 

stadionie sportowym. Większość natomiast nocowała na płycie stadionu pod 

gołym niebem w szatniach, albo pod dachem trybuny, nakrywając się szmatami 

– nazywającymi się kiedyś kocami. W czasie noclegu na stadionie konwojenci 

strzelali do skulonych, marznących więźniów, próbujących ogrzać się własnymi 

ciałami, przyciskając się jeden do drugiego.  

Około 300 osób stłoczono w drewnianych szopach przystani 

wioślarskiej znajdującej się przy stawie - kąpielisku „Ruda”. Szopa była zbita 

dosyć prymitywnie z desek, które pod wpływem słońca i po wysuszeniu się 

drewna spowodowała szpary na stykach jednej deski z drugą. Przez owe szpary 

mróz „wdzierał” się bez przeszkód do wnętrza. Nadto, szopa nie była zamknięta, 

więc stłoczeni w niej więźniowie nie mieli szans na przeżycie - zamarzli w ciągu 

nocy. 

Według opisu Jana Delowicza, kilkunastu więźniów mimo czujnej 

uwagi konwojentów, zdołało zbiec w lasy paruszowieckie i znaleźć schronienie 

u Polaków zamieszkujących okoliczne miejscowości.  

[…] Między innymi Franciszek Baron i Roman Pierchała z Rybnika 

wspólnie uratowali 2 więźniów, którzy ukryli się w lesie. Byli to polscy Żydzi, a 

jeden z nich pochodził z Łodzi. Nocą do okna domu Katarzyny i Józefa Fyrgutów 

w Kamieniu zapukał więzień, który - gdy wpuszczono go do środka - powiedział, 

że uciekł z Rybnika. Ukryto go w słomie na strychu obory. Nazywał się Karl 

Grün i był wiedeńczykiem. Tej samej nocy, około 23:00, również Stanisława i 

Jan Zychowie, mieszkańcy przysiółka Młyny, usłyszeli stukanie w okno. Gdy 

otworzyli drzwi wejściowe, do wnętrza budynku weszło trzech mężczyzn w 

pasiakach. Byli to ojciec i jego dwaj synowie. Więzień ten powiedział w języku 

polskim, że uciekli z Rybnika. Gdy ogrzali się i zaspokoili głód, Jan Zych jeszcze 

tej samej nocy zaprowadził ich do stodoły w folwarku „Spendlowiec”, gdzie 

pracował, a już wcześniej ukryto więźniów zbiegłych podczas strzelaniny w lesie. 

Do domu Gertrudy Brzeziny w Kamieniu na Świerkach dotarł rano więzień 

ubrany w pasiak. Od niego (mówił po polsku) Gertruda oraz jej córki Marta i 

Elżbieta dowiedziały się, że uciekł z Rybnika. Zjadłszy podany mu posiłek, 

opuścił dom Brzezinów […]. 

O godzinie 6:00 dnia 23 stycznia, nastąpił wymarsz kolumny z Rybnika. 

Najtragiczniejsza w skutkach była noc więźniów umieszczonych w owej szopie 

przystani wioślarskiej. Znajdowały się tam same zamarznięte szkielety ludzkie - 

w pozycji stojącej, jeden przy drugim. Kilkudziesięciu innych więźniów którzy z 

osłabienia i zimna nie mogli iść dalej, esesmani zamordowali przy ul. Gliwickiej 

- na mostku rzeczki Młynówki do której następnie zrzucili zwłoki. Niektóre z 

ofiar dawały jeszcze oznaki życia. Nie było jednak szans na uratowanie sią, gdyż 

przydusiły je następne zrzucane do wody ciała pomordowanych. Kilka zwłok 

przyprószonych śniegiem leżało wzdłuż płotu na wysokości stadionu, ale po 

jego zewnętrznej stronie.  



Jest w książce Jana Delowicza i inny bardzo ważny opis dotyczący 

znanych w Rybniku gestapowców Sopali i Mainki:  

[…] 23 stycznia, pomiędzy godziną 16:00 a 17:00, do sali restauracji 

„Wypoczynek” na Rudzie dwaj umundurowani gestapowcy, Georg Mainka i 

Sopalla, przyprowadzili około 35 więźniów, zbiegłych w czasie strzelaniny na 

terenie przysiółka Młyny. Przyszli oni pieszo z Kamienia przez Paruszowiec, a 

stamtąd obecną ul. Wyzwolenia i ul. Gliwicką dotarli do restauracji. Więźniów 

tych ustawiono przed północną ścianą szczytową (od strony Wielopola). Potem 

Mainka dwom więźniom dał polecenie wyjścia na zewnątrz. Tam na skarpie, w 

prawo od schodów prowadzących z tej sali na ul. Gliwicką, kazał im położyć się 

na brzuchu, głową do ul. Gliwickiej. Następnie dwa razy strzelił. Obaj zabici 

zostali strzałami w kark. Sopalla zaś w tym czasie pilnował w sali pozostałych 

więźniów. 

Dokonawszy egzekucji, Mainka wrócił do sali i zawołał: „Zu zwei!” Na 

zewnątrz wyszła kolejna dwójka więźniów, których zastrzelił w ten sam sposób 

jak poprzednich. Gdy już zamordował 8 więźniów, reszta nie chciała wychodzić 

z sali, wiedząc, co ich czeka. W odpowiedzi na odmowę Mainka otworzył do nich 

ogień z pistoletu maszynowego. Wszyscy więźniowie padli na podłogę, a na 

ścianie pełno było otworów po kulach karabinowych. Wybite również zostały 

szyby w oknach. Po tej masakrze Mainka wyszedł bez słowa z sali na zewnątrz, 

ku zwłokom wcześniej zastrzelonych 8 więźniów. Po chwili padł strzał. Przed 

budynkiem restauracji, obok zwłok więźniów, leżał na plecach ich morderca i 

całe usta miał zakrwawione. Był martwy, a w zaciśniętej dłoni trzymał pistolet, 

który zabrał mu gestapowiec Sopalla. Potem sprawdzał on, który z więźniów 

jeszcze żyje. Każdego, który zdradzał oznaki życia, dobijał strzałem w czoło. W 

ten sposób Sopalla zamordował 8 żyjących jeszcze więźniów, którym wcześniej 

udało się uniknąć śmiertelnej kuli, oraz dobił kilku rannych, którzy jęczeli z bólu. 

Z rozbitych czaszek mózg spływał na podłogę. Wszyscy byli młodzi; wiekiem nie 

przekraczali 40 lat. (Po wojnie na podłodze owej sali, na pół zburzonej w 

wyniku działań frontowych, znajdowały się ciemne plamy zakrzepłej krwi, około 

1 m. średnicy). 

Po dokonaniu tej zbrodni gestapowiec opuścił salę. Zwłoki drugiego 

Niemca zaś pozostały w miejscu jego śmierci. Po upływie dwóch godzin, około 

18:00, jeden z leżących w sali więźniów zaczął głośno jęczeć. Był polskim 

Żydem. W tym momencie do sali weszło 2 innych gestapowców, z których jeden 

zastrzelił jęczącego. Przyprowadzili też oni kolejnych 6 więźniów. Wszyscy byli 

młodzi, mieli około 30 lat. 

Gdy weszli do sali, kazano im stanąć w szeregu pod ścianą, naprzeciw 

drzwi wejściowych, w odległości pół metra jeden od drugiego. Potem obaj 

zaczęli wyjmować pistolety z kabur. Wtedy więźniowie, zdając sobie sprawę z 

tego, co ich czeka, zaczęli prosić hitlerowców w języku polskim, aby darowali im 

życie, gdyż mają rodziny, dzieci. Niemcy jednak nie okazali litości i wszystkich 

zamordowali strzałami w czoło. Potem odeszli w stronę miasta. 



W tym samym dniu widziano również, jak jeden z gestapowców ścigał 

przed stadionem więźnia biegnącego od centrum Rybnika. Umundurowany był 

na czarno i na głowie miał czapkę polową z daszkiem. Przed nim zaś, w 

odległości około 100 m, uciekał 18-letni chłopak. Zmierzał on w kierunku nie 

zamarzniętych stawów na Rudzie. Gdy dotarł do jednego z nich, bez 

zastanowienia wszedł do wody (drugi od ul. Gliwickiej). Chciał wpław 

przedostać się na drugą stronę, gdzie był las, a w nim ocalenie. Wcześniej 

jednak na brzeg stawu przybiegł gestapowiec, który natychmiast zaczął doń 

strzelać i po kilku strzałach trafił go w plecy. Więzień pogrążył się w wodzie i już 

się nie wynurzył. Gestapowiec jeszcze przez chwilę stał na brzegu, a potem 

zawrócił w stronę miasta. 

Nazajutrz, krótko przed południem, przed siedzibę gestapo w Rybniku 

zajechał wojskowy samochód ciężarowy w kolorze zielonym, cały kryty blachą. 

Gdy kierowca zameldował swój przyjazd, pijani gestapowcy wyszli z budynku i 

otworzyli tylne drzwi samochodu. Na podłodze leżało ciało Georga Mainki. 

Obejrzawszy zwłoki, wrócili do budynku, a samochód odjechał w nieznanym 

kierunku. […] 

[…] Po wyzwoleniu, na stadionie w Rybniku, który był jednym z miejsc 

noclegu więźniów, odbyła się msza żałobna w ich intencji. Wzięli w niej tłumnie 

udział miejscowi i okoliczni mieszkańcy. Mszę celebrował ks. Maksymilian 

Goszyc. Po mszy wszyscy udali się na cmentarz Zakładu Umysłowo Chorych. 

Tam nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Na zbiorowej mogile ustawiono 

drewniany krzyż, a harcerze z rybnickiego Hufca złożyli przyrzeczenie. 

Spoczywają na wieki, na wiecznie polskiej ziemi rybnickiej. A było ich 

385, ludzi miłujących życie i swobodę, a których zamordowali w Rybniku 

zbrodniarze, dla których śmierć i mord były rzemiosłem, przed którym 

pochodnie Nerona stanowią drobne barbarzyństwo. Pamięci ich społeczeństwo 

Rybnika ofiarowało pomnik - dokument hitlerowskiego ludobójstwa i dowód 

wspaniałej ofiary, złożonej przez byłych więźniów politycznych na ołtarzu 

Ojczyzny.[…]. 
 

Po masowych morderstwach więźniów w Rybniku, kolumna 

ewakuacyjna ruszyła dalej – w kierunku Raciborza, a stamtąd przez Głubczyce, 

Prudnik do Głuchołaz.  

Powołam się kolejny raz na relację Leona Foksińskiego znajdującego się 

w tej kolumnie ewakuacyjnej: 

[…] „28 stycznia doszliśmy w okolice Głuchołaz. Tam zaprowadzono 

nas do jakiegoś dworu, gdzie spędziliśmy noc w stodole. Było nas już wtedy 

bardzo mało, ok. 600 osób.” 

[…] „W ciągu 10 dni transportu ewakuacyjnego zaledwie 4 razy podano 

nam posiłek – i to tylko same kartofle. Nie dostaliśmy jednak niczego do picia, 

więc pragnienie zaspakajaliśmy śniegiem”. 
 

Z Głuchołaz, „oświęcimski” transport „przez Rzędówkę” rozdzielał się 

w taki sposób, że część więźniów prowadzono dalszą drogą przez Świdnicę, 



Strzegom do KL Gross-Rosen, natomiast druga grupa skierowana została w 

kierunku zachodnim – do Wałbrzycha. 

Niewiele więźniów przeżyło ów transport – poza tymi, którym jak 

Leonowi Foksińskiemu udało się z tego transportu szczęśliwie uciec. Odsyłam 

jednak zainteresowanego czytelnika do książki Jana Delowicza „ŚLADAMI 

KRWI”, gdzie bardzo szczegółowo opisane są poszczególne fragmenty marszu 

oraz zeznania świadków o tej tragedii – spowodowanej przez złoczyńców z pod 

znaku „SS”. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Cisza jak słońce zapisuje pamięć. 
 

W rozwarciu granitowej gardzieli 

Turkoczą piasty oczu 

I niemy ptak 

Rozkwieca zadymione niebo. 

Ciała nawijają wiatry, 

Wioślarskie uderzenia kolb 

Wspierają błoto 

Jak żar czytający wnętrze ziemi. 
 

To tylko cisza zapisuje pamięć, 
wywołuje imiona 
tych spod ziemi stłoczonych 
i harfa drutów kolczastych 
targa omszałe dymy 
na salwy, 
na wieczne dzwonienie. 

 

To tylko cisza zapisuje pamięć  

od kości zbielałą. 
 

wiersz: CISZA W OŚWIĘCIMIU 
autor: Nikos Chadzinikolau (Chatzenikolau)  

 

 

GEMBCZYK JAN wel Gemski Marian, 
Więzień Montelupich, KL Auschwitz nr 485, KL Gross-Rosen, KL Buchenwald. 
 

Urodził się dnia 6.10.1913 r. w pow. strzeleckim na Śląsku Opolskim. Tam 

rozpoczął naukę w szkole powszechnej, ale gdy rodzinne miasto rodziców 

przypadło Niemcom, w 1921 r. wraz z rodzicami przyjechał do Rybnika. Od 

1925 r. rozpoczyna naukę w rybnickim gimnazjum. Niestety, bardzo ciężka 

sytuacja materialna rodziców, zmusiła Go do przerwania nauki w gimnazjum i 

podjęcia pracy zarobkowej. Zaczął pracować w Magistracie w Rybniku. Bardzo 

ambitny, dokształcał się samodzielnie, by w 1939 r. po skończeniu kursu dla 

eksternistów stanąć do matury. Wybuch wojny zniweczył jednak Jego zamiary. 

Matury zdać nie mógł, z pracy w Magistracie został zwolniony a następnie 

skierowany do pracy fizycznej w różnych firmach budowlanych. 
 

* 

Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej Jan Gembczyk zaangażował 

się w działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Powstańczej (POP). Po 

dekonspiracji tej organizacji przez gestapo, zagrożony aresztowaniem, 

przedostał się na teren tzw. generalnego gubernatorstwa i tam dalej pracował w 

ruchu konspiracyjnym (prawdopodobnie w ZWZ) pod przybranym nazwiskiem 

Marian Gemski. W niewyjaśnionych okolicznościach zostaje aresztowany w 



maju 1940 r. (brak dokładniejszej daty) w Krakowie, a po kilkunastodniowym 

pobycie w więzieniu przy ulicy Montelupich, 15 czerwca tegoż roku 

przetransportowano go do KL Auschwitz gdzie otrzymał numer obozowy 485.  

Dla formalności wyjaśniam, że nie można jednoznacznie ustalić do 

jakiej organizacji konspiracyjnej Jan Gembczyk należał i co było powodem jego 

aresztowania. Przysłużył się jednak jak mało kto w niesieniu pomocy więźniom 

z Rybnika osadzonym w KL Auschwitz, a więc tam, gdzie ta pomoc była 

wyjątkowo potrzebna. Niemal każdy z moich rozmówców wspominał o 

dobrodziejstwie pomocy ze strony Janka, o tym, że decydowała ona w wielu 

przypadkach o uratowaniu życia danego więźnia! 

Gdy dostał się do KL Auschwitz, z wielkim samozaparciem i siłą woli 

przetrzymał pierwsze zderzenie się z „piekłem Auschwitz”. Dwukrotnie 

zachorował na tyfus, ale walczył o przeżycie i wygrał tę walkę. Sprzyjającą 

okolicznością było to, że znał dobrze język niemiecki w słowie i piśmie. 

Umiejętność ta umożliwiła Mu otrzymanie zatrudnienia w Wydziale 

Politycznym - Politische Abteilung.  

Ta tak wyjątkowa instytucja, wymaga nieco obszerniejszego opisu, gdyż 

przeraża precyzyjność z jaką funkcjonowała administracja nie tylko w KL 

Auschwitz, lecz i innych obozach koncentracyjnych. Z oczywistych powodów, 

nie mógł mi nic opowiedzieć na ten temat Jan Gembczyk, korzystam więc z 

bardzo szczegółowo traktującego to zagadnienie opracowania dr Ireny Pająk52, 

której mąż Wilibald Pająk zatrudniony był wraz z Janem Gembczykiem w tym 

wydziale. 

Otóż, Wydział Polityczny KL Auschwitz, spełniał wyjątkową rolę w 

machinie uśmiercania, jaką stanowił KL Auschwitz wraz z podobozami. 

Zrozumieć trzeba przede wszystkim, na czym polegał faszystowski system 

funkcjonowania obozów koncentracyjnych, że miały one częściowo spełniać 

rolę „depozytów” dla przepełnionych pomieszczeń więziennych w czasie 

hitlerowskiego terroru. W wielkim uproszczeniu, chodziło o to, aby uzyskać w 

więzieniach miejsce na osadzanie w nich kolejnych aresztantów. Przenoszono 

więc z tych więzień co pewien czas grupy więźniów do obozów 

koncentracyjnych. Było to niekorzystne dla więźniów kryminalnych, gdyż okres 

pobytu w obozie koncentracyjnym (w owym „depozycie”), nie był zaliczany do 

wyroku danego więźnia kryminalnego. Więzień polityczny po zakończeniu fazy 

przesłuchań (śledztwa), był kierowany do obozu koncentracyjnego, w którym 

miał przebywać przez wiele lat – z karą dożywocia lub śmierci włącznie.  

Wydział Polityczny, podlegał bezpośrednio Głównemu Urzędowi 

Bezpieczeństwa Rzeszy - Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Aresztowana 

osoba, była przekazywana przez gestapo (Geheime Staatspolizei) do obozu, 

wraz z dotyczącymi jej aktami. Wydział Polityczny przejmował więc dalszą 

opiekę nad aresztowanym (więźniem), licząc się oczywiście z sugestiami 

zawartymi w owych aktach (częste były w nich nakazy „fizycznej likwidacji” 

                                                 
52 Artykuł o Politische Abteilung w KL Auschwitz – PRO MEMORIAŁ Nr 15, czerwiec 2001 r., s. 105. 



więźniów). Wydział ten czuwał nad wewnętrznym bezpieczeństwem obozu – 

zwalczając nawet najdrobniejsze przejawy oporu ze strony pojedynczych 

więźniów czy wewnątrzobozowych organizacji ruchu oporu. Dalej, był 

personalnym administratorem więźniów, posiadając bezpośrednią pieczę nad 

główną kartoteką personalną wszystkich więźniów oraz ich osobistymi aktami 

personalnymi. 

Wydział Polityczny podzielony był na: 

Dział Przyjęć - Aufnahme Abteilung 

Dział Prawny - Rechts Abteilung  

Dział Przesłuchań - Verhór Abteilung 

Urząd Stanu Cywilnego - Standesamt 

Registratura - Registratur 

Służba rozpoznawcza - Erkennungsdienst.  

Pod Wydział Polityczny podlegały także jego agendy (filie) we 

wszystkich podobozach podległych komendantowi obozu macierzystego KL 

Auschwitz. Do zakresu czynności tego wydziału należało: prowadzenie kartoteki 

personalnej i personalnych akt więźniów, korespondencja z Głównym Urzędem 

Bezpieczeństwa Rzeszy, placówkami gestapo, SD, Kripo. Ponad to, 

przejmowanie i rejestracja przybyłych transportów z więźniami, prowadzenie 

akt zgonu, narodzin, zarządzanie krematorium, czynny udział przedstawicieli 

tego wydziału w egzekucjach czy selekcjach na rampie. 

Kierownikiem Wydziału Politycznego do końca listopada 1943 r. był 

SS Untersturmführer - Maximilian Grabner, zaś od 1.12.1943 r. do stycznia 

1945 r. SS-Untersturmführer - Hans Schurtz. Zastępcą był SS-Untersturmführer 

Georg Woznitza. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego był - SS-

Oberscharführer Walter Quakernack. Zarządcą krematorium - SS-

Untersturmführer Leo Wietschorek. Działem przesłuchań kierował: SS-

Oberscharführer Wilhelm Boger, SS-Untersturmführer Gerhard Lachmann, SS-

Untersturmführer CIaus Dylewski. Przy szczególnie ciężkich wykroczeniach w 

przesłuchaniach uczestniczyli Grabner i Woznitza. Pomocnikami przy 

przesłuchiwaniach byli esesmani53: SS-Rottenfuhrer Pyschny, Ivanauskas, 

Florschutz, Kamphus, Voigt, Setnik, Witowski. 

Prace administracyjne w Wydziale Politycznym wykonywali 

więźniowie pod nadzorem kapo (będącego także więźniem). Komando robocze 

– „Arbeitskommando”, składało się z zespołu więźniów zatrudnionych w 

Dziale Przyjęć, w Registraturze (więźniów żywych i zmarłych), w Urzędzie 

Stanu Cywilnego. 

Zespół więźniów zatrudniony w Dziale Przyjęć miał swoje 

pomieszczenia robocze na parterze bloku 25 (obok przebieralni i łaźni), w 

baraku kierowników bloków - „Blockführerstube” przy bramie ze znamiennym 

napisem „ARBEIT MACHT FREI”. 

                                                 
53 Esesman – członek SS. 



W bloku 25 odbywała się rejestracja więźniów nowo przybyłych do 

obozu, przydzielano im numery obozowe, wypełniano formularze personalne – 

„Personalbogen” oraz kartoteki osobowe. W taki sam sposób wykonywali swoje 

czynności więźniowie lub więźniarki w Birkenau, Monowitz i innych 

podobozach. 

Numery obozowe przydzielane były w KL Auschwitz wg narastającej 

kolejności i konkretny numer należał do jednego konkretnego więźnia. Numery 

zmarłych więźniów nie były drugi raz przydzielane. Dla wyjaśnienia, inne serie 

numerów mieli mężczyźni, inne kobiety, inne Romowie (z dodaniem do cyfr  

litery Z), więźniowie wychowawczy (do cyfr dodawane były litery „EH”), były 

także odpowiednie wyróżniki przy numeracji Żydów. 

Przy dosyć ogólnikowym przedstawieniu zakresu działalności 

wszechwładnego Wydziału Politycznego, pora zaznaczyć, że w wymienionej już 

Registraturze Żywych, pracował główny bohater niniejszego opracowania 

Marian Gemski (prawdziwe nazwisko – Jan Gembczyk) o numerze obozowym 

485, a tak niski numer świadczy o tym, że był więźniem „starym” - stażem 

więźniarskim. 

Więźniowie pracujący w Registraturze, mieli możliwość zapoznawania 

się ze wszystkimi aktami personalnymi innych więźniów. Mieli więc także 

możliwość wykradania niektórych informacji i przekazywania ich więźniom, 

których dane te dotyczyły. Informacje takie przekazywane były osobiście przez 

więźniów pracujących w Registraturze lub dla własnego bezpieczeństwa drogą 

pośrednią – przez innych zaufanych współwięźniów. Często były to wskazówki 

dla władz obozowych, w których określano „zagrożenie” jakie stanowi dla 

Rzeszy dany więzień. W ten więc sposób, Marian Gemski narażając się na 

wielkie niebezpieczeństwo, mając możliwość wglądu do akt personalnych, 

usuwał z nich niewygodne załączniki czy obciążające dowody, a dzięki temu 

ratował danego więźnia nie tylko od surowej kary, ale często od śmierci. Ponad 

to, więźniowie zatrudnieni w Dziale Przyjęć, mieli umożliwiony (nieformalny) 

kontakt z więźniami przebywającymi we wszystkich podobozach, co z kolei 

umożliwiało przekazywanie im lub odbieranie od nich ważnych informacji, 

przekazywanie grypsów, świadczenie pomocy w kontaktach z członkami rodzin 

przebywającymi w różnych podobozach, a także przekazywanie lekarstw do 

tych podobozów.  

Były także inne warunki umożliwiające niesienie pomocy przez 

pracowników tego zespołu roboczego a ściślej przez trzech jego przedstawicieli 

– Mariana Gemskiego, Feliksa Myłyka nr ob. 92 i Wilibalda Pająka nr ob. 

26790. Wspomniane wyżej kontakty zewnętrzne, były możliwe między innymi 

wówczas, gdy któryś z wymienionej trójki otrzymał polecenie ustalenia gdzie 

więzień o konkretnym numerze obozowym pracuje. By to ustalić, trzeba było 

przejść do głównej „Schreibstuby” znajdującej się w bloku 24. Marian Gemski, 

Wilibald Pająk i Myłyk, posiadali zezwolenie (byli upoważnieni) na wchodzenie 

i wychodzenie z obozu w godzinach pracy – gdy uzasadniała to potrzeba 

wykonywania polecenia przełożonego. Oczywiście zmuszeni byli zgłaszać 



każdorazowe wyjścia i wejścia przez bramę „ARBEIT MACHT FREI” u 

dyżurującego tam „Blockführera”, odnotowującego to w książce raportowej.  

Nieraz konieczne było powielanie tajnych rozkazów komendanta obozu, 

a to wykonywali także wymienieni już więźniowie, choć w takich przypadkach 

byli szczególnie pilnowani przez asystującego przy tej czynności esesmana, 

żeby nie mieli możliwości czytania treści powielanych dokumentów. Mimo to, 

często udawało się przeczytać jakieś zdanie zdradzające treść rozkazu. Gdy treść 

taka dotyczyła jakiejś szczególnej akcji podjętej przeciw więźniom w obozie, 

informacje ta była przekazywana kolegom w obozie. Najczęstszą porą 

przekazywania sobie takich informacji był wieczór, gdy po apelu więźniowie 

mogli się wzajemnie spotykać.  

Było także moralnym obowiązkiem więźniów zatrudnionych w 

Wydziale Politycznym – zlecona przez wewnątrzobozową organizację ruchu 

oporu – walka z konfidentami. Chodziło o rozpracowywanie, działających 

więźniów konfidentów w obozie. Konfidenci owi przychodzili do pomieszczeń 

w Wydziale Politycznym na rozmowy z poszczególnymi SS-manami, i wówczas 

najwięcej mogły zdziałać więźniarki – sekretarki54, często obecne przy 

składaniu takich donosów. Sekretarki zapamiętane informacje przekazywały 

współpracującym z nimi więźniom, a oni ostrzegali więźniów zamieszanych w 

złożony donos. Innymi słowy, więźniarki i więźniowie pracujący w Wydziale 

Politycznym, stanowili zespół ludzi pomagających sobie nawzajem, mimo 

świadomości, że takie „wykradanie” wiadomości z Wydziału Politycznego i 

przekazywanie ich na użytek więźniów czy organizacji ruchu oporu, było w 

rozumieniu władz obozowych przestępstwem największym, karanym oczywiście 

śmiercią.  

Bardzo niewiele tekstu poświęciłem bohaterowi niniejszego 

opracowania, gdyż zaangażowany w pomoc współwięźniom, nie nawiązywał z 

nimi osobistych kontaktów ponad niezbędne minimum. Niewiele więc 

zachowało się jego relacji o pobycie w obozie i wykonywanej pracy. Gdy jednak 

rozmawiałem z byłymi więźniami, nazwisko to często wypowiadano z wielką 

czcią i wdzięcznością za otrzymywaną pomoc. Podczas rozmowy na temat Jana 

Gembczyka, Karol Miczajka wypowiedział takie znamienne zdanie: „Ciągła 

obawa przed zdradą, a zdrada równałaby się śmierci przez rozstrzelenie lub 

powieszenie, trzymała Jego nerwy w ciągłym napięciu i czyniła Go coraz więcej 

zamkniętym w sobie”. Powyżej opisane przykłady pomocy współwięźniom, nie 

powinny przysłaniać drobnych uczynków, gdyż Janek jako jeden z najstarszych 

więźniów, korzystając ze swoich znajomości i autorytetu, załatwiał przeniesienie 

do lepszego komanda roboczego, otrzymanie lepszej odzieży, miski zupy, 

kartofli czy kawałka chleba. Wiele więc, dobrych czynów, spełnionych bez 

rozgłosu wobec współkolegów, zapisanych jest na koncie tego niezwykle 

skromnego człowieka. 

                                                 
54 Oprócz więźniów mężczyzn, tak w Registraturze jak i obozowym Urzędzie Stanu Cywilnego, od kwietnia 

1942 r. zatrudnione były więźniarki – Żydówki. 



Zaznaczam jednocześnie bardzo wyraźnie, że nie umniejszam roli w tak 

niebezpiecznej działalności pozostałych więźniów pracujących w różnych 

punktach Politische Abteilung. Przypisuję pewne wątki tej działalności Janowi 

Gembczykowi, gdyż to o Nim rozmawiałem z byłymi więźniami, a ich 

informacje, dotyczyły tej konkretnej osoby. 

W październiku 1944 r. został wywieziony z KL Auschwitz do KL 

Gross-Rosen, a następnie do KL Buchenwald. Tam o ironio, w chwili gdy 

rozpoczynało się oswobadzanie Rybnika, Marian Gemski, a właściwie Jan 

Gembczyk ginie dnia 13.03.1945 r. Powtórzę więc za Karolem Miczajką – „On 

który tak marzył o powrocie do domu i pracy w Nowej Ojczyźnie, użyźnił 

prochem swoich kości wrogą od wieków ziemię”. 
 

* 

Marginalną działalnością Wydziału Politycznego było (szczególnie w 

pierwszych latach funkcjonowania obozu), że rodziny zmarłego otrzymywały 

list kondolencyjny komendanta obozu, w którym wyrażano ubolewanie, że 

mimo wysiłku w ratowaniu chorego więźnia, nie udało się utrzymać go przy 

życiu. W tych zawiadomieniach rodzin, informowano również o możliwości 

otrzymania urny z prochami zmarłego, po wpłaceniu na podane konto 30 RM. 

Jeśli rodzina wyraziła życzenie otrzymania urny i uiściła wymienioną należność, 

wyznaczony do tej czynności więzień, dostawał od swojego zwierzchnika 

polecenie przygotowania urny z prochami więźnia o podanym nazwisku, 

imieniu, dacie urodzenia i dacie śmierci. Z magazynu urn znajdującego się w 

jednym z pomieszczeń krematorium, więzień zabierał dowolną urnę wcześniej 

wypełnioną prochami, na jej denku wybijał metalowymi literami potrzebne 

dane. Tak przygotowaną urnę odpowiednio zapakowaną wysyłano rodzinie 

zmarłego.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

O pamięć nie o zemstę 

Proszą nasze cienie! 

Los nasz dla was przestrogą 

Ma być nie legendą. 

Jeżeli ludzie zamilkną 

Głazy wołać będą! 
 

Franciszek Fenikowski 

 

 

GŁÓWKA MARIAN, 
Więzień w Cieszynie, KL Dachau (trzykrotnie) nr 6638, KL Mauthausen-Gusen, 

KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Hersbruck. 
 

SŁOWO WSTĘPNE 

Jak u Stanisława Dzień, przypadek spowodował poznanie dr. Zbigniewa 

Główki, którego ojciec Marian Główka w okresie okupacji hitlerowskiej 

więziony był w kilku więzieniach i obozach koncentracyjnych. Po śmierci ojca, 

odczuwając pozostałą po nim pustkę, jakiś wewnętrzny głos spowodował, że 

zainteresował się pozostawionymi przez ojca notatkami o obozowych 

przeżyciach. Wprawdzie już wcześniej z opowiadań ojca, orientował się z jak 

wyjątkowymi osobami dzielił On przysłowiową pryczę obozową. Teraz jednak, 

wertując kartki wspomnianych pamiętników, miał możność dowiedzenia się o 

NICH czegoś więcej.  

Za zgodą dr. Zbigniewa Główki, udostępnione do wglądu materiały 

wykorzystuję w niniejszej książce, jako „dokument”, potwierdzający informacje 

o różnych aspektach obozowej egzystencji więźniów, którzy przeszli przez 

„piekło na ziemi” – a piekłem tym były bez wątpienia hitlerowskie obozy 

koncentracyjne, obozy zagłady, gdzie pozbawiono więźniów imion i nazwisk, a 

stali się zaledwie numerami. 

Od chwili przekroczenia bramy obozowej z kpiącym napisem „ARBEIT 

MACHT FREI” pozbawiono ich złudzeń co do dalszego losu. Komin 

krematoryjny wskazywał kierunek wolności! Po zrobieniu z nich numerów, 

zmuszano do wyzbycia się ludzkich uczuć, stali się bezwolnymi wyrobnikami 

wykonującymi polecenia SS-owskich oprawców. Widmo śmierci stało się tak 

powszechne, że normalnością było zaglądanie śmierci w oczy. Nie mogli zresztą 

mieć złudzeń na co zostali skazani przy tak cynicznie szczerych deklaracjach 

władz obozowych, jakie wygłosił 14.06.1940 r. ówczesny kierownik obozu 

Lagerführer Fritzsch, przy powitaniu przybyłego do KL Auschwitz-Birkenau 

pierwszego transportu więźniów z Tarnowa:  

„Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu 

koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to 

komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeżeli są w transporcie Żydzi to 



mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy 

miesiące”. 

Niektórym – tak jak ojcu Pana Zbigniewa, udało się przeżyć, ale w 

obozach zostali inni, którzy mieli mniej szczęścia, sił i zdrowia – Jego 

współtowarzysze więźniarskiej niedoli.  
 

Urodzony 3.08.1908 w Gnieźnie, syn Kazimierza i 

Stanisławy z domu Pluta. Po ukończeniu szkoły 

Powszechnej – gdzie jako 12 letni chłopak rozpoczął 

przygodę ze skautingiem - wówczas zupełnie 

nowatorską formą patriotycznego wychowywania 

młodzieży, rozpoczął naukę w Seminarium 

Nauczycielskim Męskim w Rogoźnie pod Poznaniem. 

Zdał egzamin dojrzałości w 1928 r., i w tym też roku 

rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole w 

Rydułtowach pow. rybnicki - na Śląsku.  

Tam poznał Marię Gaszyńską, z którą 1.08.1931 r. zawarł związek małżeński.  
W Szkole Powszechnej w Rydułtowach pracował do wybuchu drugiej 

wojny światowej, zaangażowany także w pracę z młodzieżą - w harcerstwie, 

najpierw jako instruktor a potem podharcmistrz. Ostatnie dwa lata przed wojną 

studiował wieczorowo Pedagogikę z Filozofią na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Pod koniec sierpnia 1939 r., przebywając z rodziną w Straconce pow. bialski, 

stamtąd, z grupą miejscowych mężczyzn udał się na wschód, uciekając przed 

wkraczającymi do Polski wojskami niemieckimi. Po dotarciu do Lwowa i 

zachorowaniu na tyfus, w ostatniej chwili uciekł z zajmowanego przez sowietów 

Lwowa.  

Powróciwszy do Straconki, zarejestrował się jako bezrobotny - by 

dostać kartki żywnościowe (do powrotu męża, rodzinę utrzymywała żona Maria, 

z wykonywanych na zamówienie robót ręcznych). Dnia 23.04.1940 r. Marian 

Główka został aresztowany jako podejrzany o zaangażowanie w ruchu oporu. 

Przetransportowany do więzienia w Czeskim-Cieszynie (fabryka Kohna), a 

stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, 

tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6638. Z tego obozu, 

był przenoszony do innych obozów: KL Mauthausen-Gusen, ponownie do KL 

Dachau, następnie do KL Auschwitz, do Gross-Rosen, do KL Hersbruck i po raz 

trzeci przesłany do KL Dachau. 

Po wyzwoleniu 12.06.1945 r. przez aliantów, pozostał jeszcze przez 

jakiś czas w Karlsfeld (12.06.1945-04.08.1945 r.) oraz we Freimanie 

k/Monachium (13.08.1945-13.09.1945 r.) i tam założył, a także prowadził dwie 

szkoły dla dzieci robotników przymusowych z dawnych polskich ziem 

wschodnich. 

Do kraju wrócił we wrześniu 1945 r. i podjął pracę w Szkole 

Powszechnej w Czerwionce uzupełniając równocześnie wykształcenie 

pedagogiczne na Wyższym Kursie Nauczycielskim oraz zdobywając wyższe 

wykształcenie w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Bielsku. W latach 

 



1947-1948 był kierownikiem pedagogicznym Szkoły Przysposobienia 

Przemysłowego nr 41 Bielsku-Białej podlegającej pod Centralny Zarząd 

Przemysłu Metalowego. Następnie, w latach 1949-1951, zakładał i był 

pierwszym dyrektorem Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-

Białej, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Uniwersytetu Powszechnego 

CRZZ. W latach 1951-1954 był nauczycielem w Technikum Mechanicznym.  

Nadwątlone zdrowie przeżyciami obozowymi oraz zbyt intensywna 

praca zawodowa i polityczna spowodowały zawał serca. Po podleczeniu, 

przeszedł do pracy w szkolnictwie podstawowych. W latach 1953-1965 

prowadził wraz z żoną Marią - jako wychowawczynią, kolonie letnie dzieci z 

bielskich zakładów włókienniczych. Niestety, coraz bardziej podupadał na 

zdrowiu, dostał kolejny zawał więc leczył się w klinice w Zabrzu – poczym 

skorzystał z rocznego urlopu dla podratowania zdrowia. W 1968 r. przeszedł na 

emeryturę, w bardzo złym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. W dniu 

10.08.1975 r. dostał wylewu krwi do mózgu i po krótkim pobycie w szpitalu 

zmarł 17.08.1975 r. 
 

* * * 

Po tych jakże skróconych informacjach życiorysowych, dokładniej 

przedstawia Marian Główka swoje okupacyjne koleje losu w notatkach o 

których wspomniałem na wstępie. Przytaczam więc fragmenty owych notatek w 

takim stopniu, w jakim niezbędne jest ich ujawnienie dla zobrazowania przeżyć 

obozowych ich autora: 
 

W okresie wakacyjnym, jak co roku, przebywałem wraz z żoną i dwoma 

córkami u moich rodziców w Gnieźnie. W tym jednak 1939 roku, gdy było 

coraz więcej spekulacji na temat możliwości wybuchu wojny, miesiąc lipiec był 

pełen złych a często sprzecznych - politycznych wiadomości, natomiast sierpień 

wprost przesycony był informacjami o przygotowaniach do ataku hitlerowskich 

Niemiec na Polskę. Postanowiliśmy więc w drugiej połowie sierpnia wrócić z 

Gniezna do Czuchowa w powiecie rybnickim, gdzie pracowałem jako 

nauczyciel - w tamtejszej szkole. Niestety, i tam atmosfera była ogromnie 

napięta. Nasilały się od lipca 1939 r. napady i prowokacje dywersantów 

niemieckich na Górnym Śląsku, były napady hitlerowskich bojówek na polskie 

osady górnicze w bezpośrednim sąsiedztwie Rybnika. Pod koniec sierpnia 1939 

r. po zbrojnej akcji Niemcy zajęli urząd celny i posterunek graniczny w 

Gierałtowicach. Jeden z oddziałów dywersantów zaatakował budynek straży 

granicznej w Krywałdzie, ostrzeliwane były także polskie budynki w 

Szczygłowicach. W tym też czasie około stuosobowy oddział hitlerowców 

zaatakował posterunek graniczny w Chwałęcicach, próbowano również 

opanować budynek straży granicznej w Żarnowicach oraz fabrykę materiałów 

wybuchowych koło Krywałdu. 

Wobec takich to okoliczności, zostałem powołany przez miejscowe 

władze do służby przy obsłudze telefonów w Urzędzie Gminnym. Odbierałem 

telefoniczne polecenia służbowe szczególnie dla Powstańców Śląskich, którzy 



utworzyli grupy samoobrony. Dyżur wypadał na mnie co drugą noc i wówczas 

rodzina przebywająca – mieszkająca w szkole (mieliśmy służbowe mieszkanie), 

najczęściej nie spała ze zdenerwowania, tym bardziej, że od strony Knurowa 

często rozlegały się strzały i rozbłyskiwały rakiety. Wobec tego typu coraz 

jawniejszych zagrożeń, 29 sierpnia postanowiliśmy odwieźć dzieci do Straconki 

w powiecie Bielskim – do rodziny żony. Normalnie, jeździło się pociągiem w 

tamte strony 4 godziny, a tym razem wyjechaliśmy o godz. 7:00 i przybyliśmy 

do Straconki o godz. 14:00. Chcieliśmy przenocować i wrócić do Czuchowa, 

lecz tej właśnie nocy rozpoczęła się wojna – druga wojna światowa, a więc o 

ruszeniu się gdziekolwiek nie było mowy. 

Podnieceni atmosferą jaka nie tylko w gronie najbliższych zaistniała, w 

ślad za innymi mieszkańcami Straconki, zabraliśmy dzieci i udaliśmy się w górę 

tej dzielnicy - w stronę Przegibka, a tam było już sporo innych rodzin.  

Nad ranem rozeszła się wieść, że do leśniczego o nazwisku Żmija 

przyjechał na koniu „podchorążak” i polecił wszystkim mężczyznom powyżej 

18 lat udać się za Sołę i zgłosić do RKU. Pożegnałem więc rodzinę i wraz z 12 

znajomymi (m.in. Józefem Procnerem, Kwaśnym itd.) udaliśmy się szczytami za 

ową Sołę, lecz dotarłszy do Kęt, żadnej polskiej władzy tam już nie było. 

Maszerowaliśmy zatem dalej - w stronę Wadowic. Zanocowaliśmy na szczycie 

Hocznia i stamtąd widzieliśmy bombardowanie Wadowic, więc kolejny raz 

musieliśmy zmienić kierunek przemieszczania się – poszliśmy do Krakowa. 

Tam nasza grupa się rozdzieliła. Jedni szli na Tarnów (Linertowie) a inni zostali 

w Krakowie. Udałem się do brata żony, doktora Józefa Gasińskiego 

mieszkającego w Krakowie i akurat trafiłem na sytuację, że przed jego drzwiami 

żegnano rodzinę Koniecznych z Rybnika. Dołączyłem więc do Pawła 

Koniecznego, dwóch jego sióstr oraz służącej i razem wędrowaliśmy aż do 

Równego, gdzie akurat samoloty zrzucały ulotki informujące, że wojska 

rosyjskie zajmują polskie tereny wschodnie - zamieszkałe przez ludy niepolskie. 

Zawróciliśmy więc i z Łucka pociągiem udaliśmy się do Lwowa, gdzie 

zachorowałem na zapalenie płuc i w ten sposób odłączyłem się od Koniecznych, 

wracając po wyzdrowieniu sam przez Medykę - nad rzekę San. Dodam jednak – 

w ramach uznania dla zaradności mojej żony Marii, że podczas mojej 

„wędrówki” aż pod wschodnią granicę, to Ona utrzymywała rodzinę, wykonując 

z powierzonego materiału (wełny) różne elementy garderoby – skarpety, swetry 

itd. 
 

Przejście przez most zamknęli Niemcy. Tylko podstępem i za opłatą 

udało się przebyć most na Sanie i w ten to sposób znalazłem się w Jarosławiu. 

Stamtąd pociągiem dojechałem do Bielska, a w domu już czekało na mnie 

polecenie zgłoszenia się w gminie. W tymże urzędzie gminnym, 20 października 

1939 r. przyjął mnie osobiście sekretarz Kuwik, ale już przy wejściu do biura 

„podpadłem”, bo nie zastanowiwszy się nad zaistniałą rzeczywistością, 

wchodząc do Urzędu zarządzanego przez Niemców, wypowiedziałem głośnym i 

donośnym głosem pozdrowienie po polsku. Dla uściślenia dodam, że oczywiście 

od wkroczenia Niemców do Bielska, Białej i przyległych miejscowości, 



rozpoczął się okupacyjny rygor. Na Łysej, Czuplu i na drogach, stali żołnierze 

niemieccy. Żołnierze wchodzili także do domów i zabierali wszystkich 

mężczyzn. 

U Kuwika otrzymałem polecenie stawienia się na łące przykościelnej 

(obecnie znajduje się tam dom zdrowia), gdzie zgromadzono dosyć dużo 

mężczyzn ze Straconki. W pewnym momencie, niemieccy zarządcy tego 

zgromadzenia wydali nam polecenie leżenie na brzuchu - na trawie, a około 

południa kolejno podchodziliśmy do stołu, przy którym Niemcy zapisywali 

nazwiska i inne dane osobiste. Po południu zezwolono na powrót do domu. 

Cóż, 24 kwietnia 1940 r., w niecały miesiąc po urodzeniu się naszego 

trzeciego dziecka Andrzeja, o godz. 3:00 nad ranem, dom w którym 

mieszkaliśmy, został otoczony przez funkcjonariuszy formacji SS. Ich oficer 

wszedł do kuchni i z trzymanej w ręce książeczki, czytał dane osobiste, a 

następnie wypowiedział formułę „Sind Sie verhaftel” – jest pan aresztowany. W 

asyście dwóch SS-manów doprowadzono mnie do restauracji w Straconce, gdzie 

twarzą do ściany i z rękami podniesionymi w górę, stało już 11-ście wcześniej 

aresztowanych mężczyzn. Ja byłem dwunasty.  

Szukano jeszcze syna kierownika szkoły, ale ponieważ on uciekł, 

przyprowadzono jako zakładnika jego ojca - Gustawa Klaję. Miał być 

zakładnikiem do czasu zgłoszenia się syna. Gdy zaś po 24 godzinach syn się 

zgłosił, zatrzymano obu i następnie wywieziono do obozu.  

Po jakimś czasie nadjechały samochody ciężarowe z ławkami, a na nich 

w tzw. „przeplatankę” siedzieli przemiennie jeden więzień i jeden żołnierz. 

Kazano i nam wchodzić na skrzynię załadunkową samochodu i o godzinie 11:00 

wywieziono nas na podwórze więzienne w Bielsku. Tam, na podwórzu 

więziennym czekaliśmy do godz. 17:00. Wywołano niektóre nazwiska jak np. 

książę Sułkowski i Adolf Adamczyk (pochodzący ze Straconki). Obaj zostali 

zwolnieni do domu. Po wojnie dowiedziałem się, że Sułkowski wyjechał do 

Wiednia a Adolf Adamczyk którego żoną była rodowita Niemka – zmienił imię 

na „Andrzej” i rozdzielał mieszkania (pracował w magistracie w referacie 

mieszkaniowym). Następnie, znowu nadjechały ciężarówki, a po kolejnym 

załadowaniu wszystkich do owych ciężarówek, wywieziono nas do Czeskiego 

Cieszyna. Tam przejęli nas tzw. „czarni” – z oznaką trupiej główki w widocznej 

czołowej części czapki. Od tego też czasu rozpoczęły się sadystyczne w 

skutkach przesłuchiwania ... – z biciem, dla wymuszenia zeznań. 

Wprawdzie pamięć po tylu okupacyjnych przeżyciach jest już w 

pewnym sensie przytępiona, niektóre fakty „zamazują” się w pamięci, ale 

wracam do pierwszych dni aresztowania. 

Gdy z Bielska wieziono nas samochodami ciężarowymi do Cieszyna, 

samochody jechały dosyć szybko, a za każdym samochodem jechał motocykl z 

przyczepą w której siedział żołnierz z karabinem maszynowym. Dotarłszy na 

miejsce, wpędzono nas na podwórze starej, unieruchomionej fabryki mebli 

giętych „Mandus”. Żelaznymi spiralnymi schodami „trupie główki” wymusiły, 



byśmy weszli do dużej sali, chyba od dawna nie użytkowanej, gdyż na posadzce 

leżał parocentymetrowej grubości kurz. 

Padła komenda: „hein legen” – „położyć się” – twarzą do pyłu! Zaczęło 

się też przesłuchiwanie, a właściwie była to „zabawa” na modłę niemiecką! 

Uderzali delikwenta szpicrutą i żądali by ten stanął na baczność i odpowiadał na 

zadane pytania. 

W swoim czasie, trafiłem i ja na swoją kolejkę. Kazano mi stanąć przy 

słupie i dostawszy uderzenie szpicrutą – aby nie stracić równowagi, trochę 

opierałem się o ten słup. Potem kazano mi robić przysiady liczyć – więc i to 

polecenie wykonywałem. Gdy jednak zobaczyłem, że „czarny” mnie minął, to 

wprawdzie głośno dalej liczyłem, ale przysiadów nie wykonywałem. W ten 

sposób jakąś ilość przymusowej gimnastyki „urwałem” – przekłamałem na 

swoją korzyść ilość wykonywanych przysiadów. Przekonałem się wówczas, że 

trzeba „kombinować”, bo inaczej nie wytrzymam! 

Był między nami także ksiądz o nazwisku Kotulecki55, proboszcz parafii 

Stara Wieś gmina Wilamowice pow. bialski. Przykro było patrzeć na 

przesłuchiwanie tego 80 letniego staruszka. Kazali się jemu rozebrać do pasa, a 

wówczas zobaczyliśmy zwiotczałe – zwisające mięśnie starca. Bili go szpicrutą 

po obnażonym brzuchu, a za każdym uderzeniem powstawała niebieska pręga 

grubości palca. Zadawane pytania były natomiast bardzo ordynarne: 

- „Powiedz, ile razy miałeś gosposię”? – i ... padało uderzenie! 

- „Nie miałem żadnego stosunku, bo to jest moja siostra” – odpowiedział ksiądz.  

- „No to ile indyków zjadłeś”? 

- „Nie jadałem indyków, bo parafia jest biedna” – odpowiedział ksiądz.  

- „Znasz język niemiecki”? 

- „Znam” .... 

- „No to przetłumacz na polski” – i recytują bardzo sprośny wierszyk.  

- „Nie przetłumaczę, bo to nie jest godne kapłana” ... –  

... i niestety, co chwile padały uderzenia szpicrutą po brzuchu księdza! 

Ksiądz – starzec, mimo bicia utrzymywał się w pozycji stojącej chyba jedynie 

dlatego, że oparty był o słup podtrzymujący dach. Dalszych jego losów nie 

pamiętam. 

Po tym wstępnym śledztwie, 27 kwietnia 1940 r. wywieziono 

wszystkich do Konzentrationslager Dachau56 - gdzie dotarliśmy na miejsce dnia 

następnego około godz. 5:00. 

                                                 
55 Kotulecki Franciszek ks., ur. 8.11.1881 r. w Skawinie pow. krakowski, święcenia kapłańskie przyjął w 

1906 r., proboszcz parafii Stara Wieś gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony 

w Cieszynie. Od 28.04.1940 r. przesłany do KL Dachau, stamtąd od 5.06.1940 r. do KL Gusen, 8.12.1940 r. 

ponownie przesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21967. 
Zaginął 21.01.1941 r. 
56 KONZENTRIATIONSLAGER Dachau, Był to pierwszy obóz koncentracyjny utworzony na podstawie 

zarządzenia H. Himmlera z 22 marca 1933 roku. Obóz powstał w Bawarii i był początkowo obiektem 
doświadczalnym, w którym szkolono personel kierowniczy i funkcyjny SS dla innych obozów 

koncentracyjnych. Podlegało mu ponad 130 podobozów i obozów przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. 

Do 1945 roku przez KL Dachau przeszło ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których 



Ustawieni piątkami na placu apelowym, musieliśmy odczekać na 

zakończenie się apelu i następnie zajęto się nami. Z pierwszych obserwacji 

nowego miejsca pobytu – był to ogromny teren o kształtach otwartego 

czworoboku, z kilkunastoma barakami w części centralnej tego terenu.  

Skierowani zostaliśmy do jednego z baraków, gdzie odbierano nam 

posiadane pakunki, jedzenie, ubrania, bieliznę, zegarki, pierścionki, brzytwy i 

wszystko to przekazano do tzw. depozytu. Następnie, odbywała się rejestracja 

nowoprzybyłych. Spisywano nasze dane personalne i przydzielano numer 

obozowy. Otrzymałem numer 6638 i tym numerem a nie nazwiskiem 

„meldowałem” się funkcyjnym tj. blokowemu i przełożonym w obozie. Dosyć 

przyjemnym zbiegiem okoliczności było to, że przy stole gdzie dokonywano 

owych zapisów, zatrudniony był kolega nauczyciel z Rydułtów - Antoni 

Sylwester (zwolniony z obozu po kilku tygodniach). 

Kolejny etap związany z rejestracją i „przyjęciem”, to fryzjerzy. Jedni 

golili głowy a inni „genitalia”. To zajęcie wykonywał mój profesor robót 

ręcznych z Seminarium w Rogoźnie Jan Klus. Później dostaliśmy szczotkę 

ryżową, szare mydło i poszliśmy pod prysznic. Po umyciu się, wypędzono nas 

boso i bez bielizny na dwór – na leżący tam śnieg! Przez okno najbliżej 

znajdującego się baraku, ktoś rzucał buty, bieliznę i pasiasty mundur! Łapało się 

co bądź, byle się ubrać i nie stać nago na śniegu. Następnie, ustawiono nas 

piątkami i zaprowadzono na blok – a była wówczas godz. 17:00.  

Dopiero po tak długim okresie głodowania, dostaliśmy wreszcie litr 

zupy grochowej. Cóż, niektórzy „gardzili” taką ... zupą, a ponieważ mnie 

smakowała, więc gdy blokowy ogłosił możliwość otrzymania repety, ja chętnie 

po tę dodatkową porcję się zgłosiłem. Pamiętam, że Jasiu Kopaczko i Józek 

Kopaczko z niejakim zgorszeniem mówili „jak ty możesz jeść taką zupę”. Ale 

na drugi dzień bili się o „repetę” i odtąd wszystkie takie zupy i im smakowały... 

Niestety, już w tych pierwszych dniach pobytu w KL Dachau 

zachorowałem na anginę, co bez wątpienia spowodowało wyjście goło na śnieg 

przy rejestracji. Za pierwszą obozową porcję chleba, dostałem od blokowego 

łyżkę soli kuchennej i mogłem rozpocząć płukanie gardła. 

Rozpoczął się też tzw. okres „rekrucki” w obozie, a polegał na tym, że 

uczono nas maszerować, stawać na zbiórkach, uczono piosenek niemieckich, i 

szukanie wszy... – gdyż do pracy nie chodziliśmy. 

Owo uczenie odbywało się przeważnie poza barakiem - na polu, na ulicy 

obozowej, która była „wysypana” masą drobnych kamyków. Ktoś 

zapoczątkował „szlifowanie” tych kamyków o krawężnik, robiono różne 

„pamiątki” do domu. Wzory i napisy wykonywano igłami do szycia. W ten 

sposób i ja wykonałem dwie pamiątki z owych kamyków. Byliśmy wszyscy 

przekonani, że po paru tygodniach wypuszczą nas i pojedziemy do domu i wtedy 

te „kamienne pamiątki” będą nam przypominały nasz pobyt w Dachau. Niemcy, 

którzy tu byli od dawna, śmieli się z naszego zajęcia, mówili głośno, że „jeszcze 

                                                                                                                         
zginęło około 66 tysięcy - w tym 40 tys. Żydów. 29.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. 



się kamieni najemy”. I ... – nie mylili się, gdyż moje kamyki przywiozłem do 

domu po pięciu latach pobytu obozie. Trzeba jednak było użyć niemało sprytu, 

by przemycić je podczas rewizji osobistej! 

Pierwszy pobyt w Dachau – należy uznać raczej jako okres rekrucki. 

Uczono nas „Mützen ab” (czapki zdjąć), uczono maszerowania i śpiewu. Ale 

wolno było śpiewać tylko wybrane piosenki np. „Tirol, Tirol – du bist mein 

Heimat land” – czyli ludowe. Dobrze, gdy ktoś rozumiał język niemiecki, gdyż 

ci którzy go nie znali, dla pozoru otwierali i zamykali usta wydając jakieś 

„bezsłowne” dźwięki. Nie wolno było śpiewać starej piosenki żołnierskiej „Ich 

hab. Einen Kamaraden”. My więźniowie nie byliśmy godni, by takie piosenki 

śpiewać. 

Pamiętam gdy jednego razu na skrzynię – podium dla dyrygenta wszedł 

więzień ksiądz. Miał nas uczyć śpiewu piosenki z jakimś refrenem „Der Me....” 

– już nie pamiętam jaki on był. Gdy jednak doszedł do owego refrenu - tych 

ostatnich słów, rzekł: „mówię tak bo mi każą, ale ja w to nie wierzę” 

Cóż, i okres rekrucki się skończył. Któregoś dnia ubrano nas w stare 

austriackie mundury wojskowe z pierwszej wojny światowej. Na plecach były 

zrobione krzyże - farbą olejną. Na nogi otrzymaliśmy zamiast butów drewniane 

chodaki, a do ręki trzy porcje chleba, co w jakimś sensie symbolizowało że 

jedziemy na trzy doby. Jedną porcję chleba zjadłem na miejscu, a dwie 

umieściłem w chusteczce. Jechaliśmy w wagonie bydlęcym, bardzo zgniecieni, 

gdyż było nas bardzo dużo, więc o pozycję siedzącą było ciężko! Ktoś głośno 

zasugerował, aby połowa osób w wagonie jeszcze mocniej się ścisnęła, a 

wówczas druga część mogła by usiąść lub wyciągnąć się - oczywiście na 

zmiany. Przypadła więc i na mnie możliwość „wyciągnięcia się”. Chusteczkę z 

chlebem położyłem obok głowy i zasnąłem. Jakże byłem naiwny! Kiedy mnie 

zbudzono zacząłem szukać chleba. Nie było! Zacząłem narzekać. Wtedy 

podszedł do mnie jakiś typ i takim akcentem warszawskim oznajmił bardzo 

dosadnie, abym nie ryczał bo „widocznie nie byłeś głodny” skoro chleba nie 

zjadłeś. No a inni pokazywali zaciśnięte pięści. 

Zawieziono nas do Gusen57 do kamieniołomów, gdzie mieliśmy się do 

syta „najeść kamieni”. 

* 

Wracając do pobytu w Dachau, gdy tam przybyliśmy, wyglądało na to, 

jakby w 1940 r. Niemcy jeszcze nie zorganizowali należycie swoich obozów! 

Chyba z braku pomysłu co z nami zrobić, wypełniano nam czas ucząc 

maszerować, śpiewać, czyścić końcem bluzy obozowej - naczynia aluminiowe. 

Czyścimy „we wzory”, w kółeczka aby „wypełnić czas”. Zaczęły się zatem 

                                                 
57 KONZENTRIATIONSLAGER Gusen - decyzja o założeniu tego obozu zapadła w grudniu 1939 roku, 

przy podziemnych zakładach zbrojeniowych. Latem 1940 roku Mauthausen i Gusen zostały połączone 
wspólną administracją i kierownictwem. Stąd w nazwie występują dwa człony: Mauthausen-Gusen. 

Dodatkowo istniała sieć 56 podobozów w całej III Rzeszy. Więźniowie pracowali na rzecz niemieckiego 

przemysłu zbrojeniowego (np. Messerschmitt GmbH, Regensburg). 



wśród więźniów sarkania, że byłoby lepiej iść do roboty, a nie tak beznadziejnie 

w kółko, w jeden i ten sam sposób robić coś „głupiego”.  

Zaprzyjaźniłem się z kierownikiem szkoły w Czuchowie Herokiem58. 

Od słowa do słowa, twierdził on, że Niemcy dadzą nam trzy tygodnie „wyćwiki” 

i odeślą do obozu przejściowego pod Kępnem Wlkp., a potem odeślą do domów.  

Nie zgadzałem się z jego wywodami i doszło między nami do zakładu, 

że kto przegra, postawi pół litra koniaku Stocka! Gdy więc wsadzili nas do 

pociągu o czym wspomniałem powyżej, Herok znowu uparcie twierdził: „ ... a 

widzisz, jedziemy do Ostrzeszowa - pod Kępnem”. Ja znowu się z nim założyłem 

o drugie pół litra, że będzie nie po jego myśli. Gdy więc wyładowano nas w 

Gusen - w kamieniołomach, wyszło jednak na moje, że ja wygrałem. Mieliśmy 

ten koniak wypić po wojnie, ale niestety, Herok został na zawsze w Gusen.  

Przywieziono nas do Gusen dnia 5 czerwca 1940 r. i doprowadzono na 

wielki plac apelowy. Przed nami stanął niskiego wzrostu Arbeitsfürher Kocur - 

podobno pochodził z Będzina. Zaczął strzelać z pistoletu w górę po czym polecił 

przetłumaczyć, że każdy będzie zastrzelony kto nie wykona poleceń władz 

obozowych. Następnie, porozdzielano nas na bloki, przy czym przechodziliśmy 

zwyczajową rejestrację w obozowej ewidencji jako nowoprzybyli – teraz 

zostałem więźniem nr obozowy 3634, i zakwaterowany zostałem na bloku 11. 

Blokowym był więzień funkcyjny z zielonym winklem, a takie 

oznaczenia posiadali „zawodowi przestępcy kryminalni”, których esesmani 

mianowali przeważnie funkcyjnymi – nadzorcami w pracy lub porządkowymi na 

terenie obozu czy w blokach. Wywoływali oni szczególny postrach w obozie, 

gdyż często – pragnąc przypodobać się esesmanom, byli bardziej gorliwi w 

znęcaniu się nad więźniami od oprawców z SS. Zresztą cały obóz w Gusen 

opanowany był przez funkcyjnych – wywodzących się z kryminalistów. 

Jeżeli mam w telegraficznym skrócie podać warunki panujące w Gusen, 

to były tam kamieniołomy w których zatrudniano szkielety ludzkie, i w owym 

czasie rozbudowywano ten obóz. W szpitalu obozowym brakowało łóżek, więc 

chorzy zmuszeni byli leżeć na podłodze. Myliśmy się na polu, a brudna woda 

ściekała do jakiegoś dołu. Widziałem jak SS-man wrzucił do dołu czapkę 

więźniowi i kazał mu nurkować by odszukać czapkę. Gdy zaś więzień podniósł 

głowę by zaczerpnąć trochę powietrza, żołnierz narzucił na głowę wiadro i 

przytrzymał je nogą – wówczas więzień się utopił. 

Kopalnia kamieni nazywała się Castelhofe i od obozu była odległa o 

jakieś dwa kilometry. Praca w kamieniołomie wyglądała w ten sposób, że 

utworzono tzw. zamknięty łańcuch z więźniów. W jedną stronę biegliśmy bez 

kamienia, a w drugą z kamień wziętym w biegu trzeba było zanieść na plac 

apelowy. 

                                                 
58 Prawdopodobnie chodzi o Jana Heroka – ur. 9.12.1889 r., kierownika szkoły powszechnej w Czechowicach 
pow. bielski, a przez jakiś czas także kierownik szkoły w Czuchowie pow. rybnicki. Aresztowany 19.04.1940 

r. i przesłany do KL Dachau a stamtąd do KL Mauthausen-Gusen. Tam zginął 16.12.1941 r.; S. Kędra i A. 

Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, s. 59. 



Aby zaoszczędzić koszuli obozowej nakazano jej zdjęcie i kamienie 

nosiliśmy na gołych ramionach, skutkiem czego powstawały skaleczenia 

ramion. Wzdłuż całej tej trasy, siedzieli na wysokich krzesłach polowych 

esesmani i biczem popędzali biegnących z kamieniami.  

Niektórzy esesmani robili sobie „zabawę” z więźniów. Był między nimi 

jeden taki, który szczególnie „zabawiał się” więźniami noszącymi okulary. I 

mnie kiedyś przywołał – kazał niesiony kamień zrzucić na ziemię, a zabrać na 

ramiona metrowy krawężnik. Nie mogłem go nawet ruszyć z ziemi, więc 

zawołał dwóch innych więźniów i oni załadowali mi go na plecy. Niosłem go 

chyba z 50 metrów. Zrzuciłem go, gdy coś we mni epękło i zrobiły się dwie 

przepukliny pachwinowe. Dalej jednak musiałem biegać, gdyż łańcuch nie mógł 

być „przerwany”. Od tego jednak momentu, gdy tylko mijałem tego zbrodniarza, 

zdejmowałem okulary, aby uchronić się przed następną jego zabawą. 

Przepukliny stawały się coraz większe, nie mogłem biegać, więc pod 

koniec lipca 1940 r. zgłosiłem się do „lagerarzta” - obozowego lekarza, a ten dał 

mi skierowanie do „leichte arbeit” – lekkiej pracy.  

To nowe komando liczyło około 20 ludzi, ludzi starych lub inwalidów. 

Praca nasza polegała na tym, że zbieraliśmy pozostawione przez więźniów flaki 

papierowe z kiełbasy, liście, śmieci wszelakiego rodzaju, ale – pracę tą 

wykonaliśmy w 2-3 godziny. Aby mieć zajęcia na dalsze godziny, podstępnie 

podrzucaliśmy śmieci na teren obozu. Przy tym jednak przyłapał nas Lager kapo 

Matuschka (Czech) i bardzo się nam oberwało. Okładał nas biczem, pięściami, 

wreszcie pałką. Mnie nie tylko rozbił głowę, ale rozbił także okulary. Byłem 

ślepy i za namową kolegów udałem się do lekarza. Lekarz zapytał kto mi to 

zrobił, a ja w swej naiwności powiedziałem że Matuschka. Przywołał go i 

osobiście obił go bykowcem. Dostałem okulary po jakimś nieboszczyku, tyle że 

były o 4 dioptrie za mocne. Odtąd jednak, kapo Matuschka wręcz „polował” na 

mnie i ... aż mnie złapał. Kazał zdjąć okulary a potem rozpoczął sadystyczne 

„młócenie”. W wyniku tego bicia, stałem się „arbeitsunfahig” - niezdolny do 

pracy.  

Z Dachau za pierwszym tam pobytem tj. od 24.04.1940 – 27.07.1940 r. 

listów nie pisaliśmy. W tym obozie w którym byłem od 28.07.1940 r. wolno 

było napisać po raz pierwszy list do domu!  

Chociaż, nie wolno było napisać nic 

osobistego o sobie ani o obozie, to jednak 

poprzez rozmyślnie dobrane imiona i 

nazwiska (osobisty szyfr), można było 

podać niektóre wiadomości. W listach 

obozowych wpisywałem więc dużo 

nazwisk, ale każde coś oznaczało. I tak 

Maciuś – to ja, Onkel Kopiasz – to ksiądz w 

Straconce.  

Gdzieś w okolicach 10 sierpnia 1940 r., całe nasze komando wezwane 

było do lekarza. Po obejrzeniu każdego z osobna, u mnie nazbyt widoczne były 

 



owe dwie przepukliny no i oczy – więc coś tam lekarz zanotował na mój temat. 

Zostałem „muzułmaninem59” - „żywym nieboszczykiem” i niezdolnym do 

pracy. 13 sierpnia 1940 r., kilku takich więźniów jak ja, samochodami 

ciężarowymi wywieziono do Mauthausen, gdzie podobno czynne było 

krematorium. Skojarzyłem ten wyjazd z tym, że nadszedł mój koniec, że pójdę 

do gazu a potem do spalenia. Ale, po przyjeździe do Mauthausen, dołączono 

mnie do grupy około 500 innych więźniów i razem (około 1000 osób), po 

załadowaniu wszystkich do wagonów towarowych, wieziono do Dachau - „zur 

erholung” (na wypoczynek). Był to chyba pierwszy i ostatni odruch sumienia u 

SS-owskich oprawców. 

Wprawdzie trochę chaotycznie przedstawiam wydarzenia jakie mi się 

przypominają, ale jeszcze w Gusen - któregoś dnia gdy udaliśmy się na obiad, 

po tymże posiłku, zamiast rozejść do bloków, zatrzymano wszystkich na placu 

apelowym. Nieświadomi co jest powodem niezapowiedzianego i nietypowego 

apelu, musieliśmy tam stać w postawie niemal na „baczność”, do późnego 

wieczora, bez nadziei na kolację. W tym samym czasie – od strony kantyny dla 

SS-manów, słychać było ryki i pijackie śpiewy tychże SS-manów. 

Zrobiła się późna godzina nocna, i dopiero wówczas ze wspomnianej 

kantyny zaczęli wychodzić członkowie sztabu obozowego z komendantem 

Karlem Chmielewskim60 na czele, a widząc nas nadal stojących więźniów, na 

jego polecenie przyniesiono tzw. „kozioł” który służył do bicia ułożonych na 

nim więźniów. Następnie, wyszukiwał z szeregów więźniów, którzy mieli być 

poddani karze chłosty i wyznaczył wskazując ręką może 20 lub 30 więźniów.  

Rozpoczęło się bicie a zarazem jęk i płacz bitych. W pewnej chwili mój 

blok okazał coś w rodzaju buntu i wszyscy w panicznym strachu mocno się 

zwarli - tworząc kłębowisko splecionych ciał, falujących to w jedną to w drugą 

stronę. Ktoś ze strachu zawył! Wycie podjęli wszyscy pozostali z bloku, a obok 

SS mani nadal bezlitośnie okładali wyznaczone ofiary.  

Może nastąpiło u SS-manów otrzeźwienie, gdyż usłyszeliśmy głos 

komendanta „Was ist da los?” (co się dzieje). Blokowi bijąc nas deskami po 

głowach - aby rozluźnić to kłębowisko, tłumaczą, że jest jakiś bunt,. Ponieważ 

jednak nic to nie pomagało, więc usłyszeliśmy rozkaz by szukać „Josefa 

Nowaka”.  

Dopiero teraz się okazało, że uciekł z obozu więzień o nazwisku Nowak. 

Szukamy więc a raczej pozorowaliśmy szukanie tego więźnia. Wchodziliśmy 

pod bloki ustawione na palach i przez to pozostawioną przestrzeń od dołu, gdzie 

ewentualnie można by się było schować. Wołamy głośno: Nowak, wo bist Du? 

(Nowak gdzie jesteś)?  

                                                 
59 „muzułmanin” - tak określano wycieńczonych, wynędzniałych z głodu więźniów. 
60 Karl Chmielewski komendant obozów koncentracyjnych Gusen i Herzogenbusch, zbrodniarz hitlerowski. 

W 1935 rozpoczął karierę obozową w KL Columbia. W latach 1936 – 1939 r. pełnił służbę w komendanturze 
obozu w Sachsenhausen. Od 1940 do 1942 sprawował stanowisko komendanta Gusen I - podobozu 

Mauthausen. Jako że osobiście mordował i maltretował więźniów na każdym kroku, otrzymał pseudonim 

„diabła z Gusen”. Szczególnie znęcał się nad więźniami polskimi i hiszpańskimi. 



Przez przeżycia jakie w ten dzień i noc doznałem, nazwałem tę noc - 

„nocą szatana”. 

Wracam jednak do opisu o Dachau, do którego przybyłem po raz drugi 

15 sierpnia 1940 r. Oczywiście, ponownie przechodziłem procedurę 

rejestrowania i tym razem otrzymałem nowy numer obozowy 14572 

Znalazłem się na bloku izolowanym – zwanym blokiem kwarantanny, a 

że przebywający tam więźniowie nie pracowali, otrzymywali zmniejszone racje 

żywnościowe, czyli tylko pół litra zupy i kawałek chleba.  

Po jakimś czasie, gdy głód coraz 

bardziej zaczął nam dokuczać, wielu z 

nas zgłosiło się do pracy i wówczas 

dostaliśmy litr zupy. Zgłosiłem się 

zatem i ja, ale wytrzymałem tylko jeden 

dzień przy rąbaniu betonowej podłogi 

w garażu. Byłem jednak po tej pracy 

tak osłabiony, że musiałem się 

zadowolić ową zmniejszoną porcją 

jedzenia - pół litra zupy. 

Wycieńczenie osiągnęło szczyty. Niewiele mieliśmy nadziei na 

przeżycie obozu, codziennie wynoszono nieboszczyków. Przygotowywałem się i 

ja do odejścia z tego świata ... 

W Dachau, jako więzień „zu erholung” – „na wypoczynek” uczyłem się 

nowej szkoły życia, uczyłem się przystosowania do życia w obozie. Na zawsze 

zapamiętałem niektóre „obrazki”. Moim bliskim kolegą był sympatyczny 

Bartosik - kupiec z Chorzowa. Cierpiał na nerki, ale i on zgłosił się do pracy 

chcąc dostać 1 litr zupy – bo odczuwał, jak mówił, ogromny głód. Wrócił w 

południe z pracy, ale jakoś dziwnie wystraszony. Opowiedział, że na bramie 

była rewizja i w rogach jego kieszeni znaleziono kilka okruszków tytoniu. 

Wieczorem wywołano go i zaprowadzono na strych bloku, gdzie w 

podłogę wbite stały słupki z łańcuchami. Było ich kilkunastu takich 

nieszczęśników. Przed słupkiem stał stołeczek na który kazano mu wejść – po 

czym ręce wykręcono do tyłu i nałożono tzw. bransolety z łańcuszkami, które 

przytwierdzono do słupka. Odsunięto stołeczek i Bartosik „zawisł” na łańcuchu. 

Takich biedaków „zawieszonych” było tam około 20. Między słupkami 

przechadzali się SS-mani, a psy poszczute szarpały nogawki więźniów co 

wywoływało ruch wahadłowy więźnia. Ileż przekleństw wypowiadali w duchu 

wiszący, ile złorzeczeń, ilu przeklinało matkę, że go porodziła – to nawet dzisiaj 

po tylu latach trudno powtórzyć.  

Bartosik po zdjęciu z zawieszenia na słupie był „skonany”, ale koledzy 

robili z ręczników zimne okłady, nacierali obolałe miejsca, gdyż rano musiał być 

zdolny do pracy. Widok obolałego Bartosika mam przed oczyma do dzisiaj. 

Mimo upływu lat, obraz ten nie może się wymazać z mej pamięci. Często w 

snach powraca obolała twarz kolegi, modlę się za niego bo on chyba nie wrócił 

do domu. Przecież miał chore nerki! Teraz tym boleśniej je odczuwał. Biedny 

 



ten Bartosik – wygląd tego człowieka wywołał u mnie jakiś szok nerwowy. 

Początkowo przestałem palić papierosy. A gdy ten strach jakoś minął, uważałem 

zawsze aby nie zostawić gdzieś okruszynki tytoniu. 

Już w Gusen byłem słaby, ale w Dachau przy pół litra zupy i kawałku 

chleba byłem z każdym dniem słabszy. Byłem pewien, że z tego obozu już nie 

wyjdę. Gotowałem się na „pozostanie”.  

Przygotowując się na śmierć, odnalazłem w naszym bloku księdza - 

przeora z Panewnik, tęgiego i wysokiego mężczyznę. Poprosiłem go o spowiedź 

generalną. Chodziliśmy na przybarakowej uliczce – w małej odległości od 

siebie, aby nie być posądzonymi o „zboczenia seksualne” i aby nie dostać 

różowego winkla i paragrafu 175. Szliśmy obok siebie i ja spowiadałem się. W 

pewnej chwili ksiądz daje absolutorium i idzie na blok. Idę za nim i patrzę, a tam 

blokowy dzieli chleby na 4 części. Mój przeor chciwie spogląda na krojony 

chleb! Domyślam się, że szuka większej porcji i po obliczeniu ustawi się w tym 

miejscu aby dostać tą większą porcję chleba. I znowu poruszyło to moje pojęcie 

o idealizmie ludzkim ... 

Cóż, co jakiś czas zaskakiwała nas jakaś nowa obozowa sytuacja, bo oto 

11 listopada 1940 r. po apelu porannym zamiast otrzymać śniadanie, nakazano 

nam pozostać na drodze wewnątrz obozowej, zdjąć bieliznę i rozpocząć 

szukanie wszy. Rozebrani do naga, poszukiwaliśmy wszy, a siąpił listopadowy 

deszcz ze śniegiem.  

O godz. 12:00, SS-man ogłosił nam, że zarządzona „stójka” była dla 

uczczenia naszego święta państwowego. Niestety, z tej to przyczyny, wniesiono 

do bloku około 30 umierających więźniów. 

W grudniu 1940 r. przybyła na nasz blok „komisja z Oświęcimia” i 

„wybierała” więźniów z Dachau do budowy obozu w Auschwitz. Zakazano nam 

surowo rozmawiać z członkami komisji i nakazano zdjęcie jedynie koszuli. 

Zostałem szczęśliwym trafem i ja zakwalifikowany na wyjazd do Oświęcimia, 

mimo 2 przepuklin.  

Wyjechaliśmy z Dachau 13 grudnia, a do Oświęcimia przyjechaliśmy w 

nocy 15 grudnia 1940 r. Jechaliśmy dwa dni z głodowymi porcjami chleba – w 

wagonach bydlęcych. Z bocznicy kolejowej, biegiem musieliśmy pokonywać 

około 2 km. Odcinek drogi do obozu, a obóz ten sprawiał bardzo ponure 

wrażenie, tym bardziej że był w nocy słabo oświetlony. Po wejściu na teren 

obozu, ulokowano nas na jakimś bloku gdzie zjawiło się ubranych na czarno 

dwóch Lagerälterster, i wówczas jeden z nich (o nazwisku Gwóźdź) rozpoczął 

nas bić pałą! Byliśmy zdziwieni, że tak bez powodu biją...! Ale jakby czytając 

nasze myśli, Lagerälterster wyjaśnił, że po to biją abyśmy wiedzieli w jakim 

obozie jesteśmy – w Auschwitz!. 

Nazajutrz, a właściwie tego samego dnia w godzinach wczesno rannych, 

wydano polecenie: „arbeitskomando formieren” (komanda robocze formować!). 

Natychmiast też, miało miejsce niespotykane dotychczas zjawisko, nastąpił 

ogólny harmider – jak się to pospolicie mówi! Tysiące ludzi biega to w jedną to 



w drugą stronę! Ileż było przy tym bicia ludzi! Wreszcie jako tako uformowano 

te komanda - stanęły gotowe do wyjścia.  

Nas, nowoprzybyłych obowiązywała rejestracja w tym nowym obozie. 

Wykonano każdemu zdjęcie w trzech pozach, a także wytatuowano na lewym 

przedramieniu numer obozowy – ja otrzymałem numer 6994.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Pierwszym moim komandem roboczym do jakiego zostałem 

przydzielony to tzw. „abbruch komando” – burzenia domów stojących wokół 

obozu. Kapo tego komanda wysyłał mnie i dwóch młodych księży z Rudy Śl. na 

dach jakiegoś domu, byśmy łomami burzyli wiązania dachu, a była zima - 

grudzień 1940 r., dął przeraźliwie mroźny wiatr. 

Po pewnym czasie pracy na mrozie, zaczęliśmy dosłownie zamarzać, 

zastygaliśmy w bezruchu. Wprawdzie myślenie jeszcze w nas funkcjonowało, 

ale nie byliśmy zdolni wykonać jakiegokolwiek ruchu ręką czy nogą. Na 

szczęście, z piwnicy domu który rozbieraliśmy wyszedł kapo, a zobaczywszy 

nas w bezruchu, kazał innym współwięźniom sprowadzić nas do piwnicy, gdzie 

powoli „przychodziliśmy” do siebie. 

Po kilku dniach dowiedziałem się o bardzo dobrym kilkuosobowym 

komandzie – pracy z końmi i przy koniach. Czyniłem więc starania by się tam 

dostać do pracy i po kilku „podejściach” udało się, dostałem się do tego 

„Landwurtschaftkomando”. 

Było nas dwóch nowych w tym pięcioosobowym komandzie, więc my 

nowi musieliśmy obserwować zachowania tych, którzy byli tam zatrudnieni od 

jakiegoś już czasu. Stajenni, ustalonym prawdopodobnie zwyczajem, rozdzielali 

przybyłym konie, a przy ich pomocy trzeba było coś określonego robić - 

wykonywać jakąś pracę. Otrzymałem więc pod opiekę parę olbrzymich koni – 

nazywanymi „perszerony”. Niestety, przyznaję szczerze, że nigdy w życiu nie 

byłem tak blisko koni i nigdy nie miałem z nimi do czynienia, więc podglądałem 

jak inni zakładają uzdy oraz uprząż – i robiłem wszystko naśladując moich 

kolegów. Wreszcie podchodzę z końmi do olbrzymich rozmiarów wozu 

(będącego zdobyczą wojenną z Flandrii) i miałem zaprząc konie do wozu. 

Niestety, nie wiedziałem jak się to robi – a na wozie stoi Post (wartownik) który 

ma mnie pilnować i ryczy na mnie. Gdy wreszcie jakoś uporałem się z owym 

zaprzęgnięciem, należało wyjechać z tzw. wagonplatzu i wjechać w wąską 

boczną, uliczkę, zatrzymać konie, zdjąć czapkę i zameldować swój wyjazd. No - 

poszło jakoś! Jedziemy następnie do miasta – do Oświęcimia. Koledzy z 

„abbruchkomanda” naładowali na wóz olbrzymią ilość belek, i z tym to 

 



ładunkiem należało wrócić do obozu. Lejcami spowodowałem by konie obrały 

odpowiedni kierunek jazdy, a sam szedłem obok wozu trzymając w rękach lejce.  

Ujechawszy jakiś kawał drogi, nagle z naprzeciwka jechał autobus i ... 

zatrąbił. Konie oczywiście zareagowały na dźwięk klaksonu – jak się to mówi - 

„zerwały się”. Ja zaś pośliznąłem się na śliskiej drodze i upadłem. Głową oraz 

prawą stroną klatki piersiowej niemal dotykałem koła. Konie ciągnęły mnie 

kilkanaście metrów, a za mną szedł ów Post. Cały ten wypadek utrwalił węglem 

i pastelą mój kolega i współwięzień Franciszek Targosz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy udało mi się dobrze wystraszonemu podnieść na nogi, zacząłem 

dochodzić do siebie ale słyszę jak pilnujący mnie Post mówił do drugiego Posta: 

„aber der hat Schwein gehabt” - ale ten miał szczęście. Czekał chyba aż mnie 

koło przejedzie. 

Przed przerwą obiadową oddałem konie do stajni, a po obiedzie już się 

do stajni nie zgłosiłem. Wprawdzie dalej pracowałem obok stajni, ale chwyciłem 

widły i zacząłem układać nawóz. 

W pewnym momencie, widzę komendanta obozu jak zbliża się do stajni. 

Stajenni wyprowadzają konie, komendant mówi coś do stajennego: „Du Hund 

ver fluchte” (ty psie przeklęty) a do psa towarzyszącego mówił „Du Mensch” – 

„ty człowieku”. Co za pomieszanie pojęć – w traktowaniu więźnia i psa! 

Mając jednak przykre doświadczenie z ostatnią pracą, dowiedziałem się, 

że kapo Polak - Piotr Toczek z komanda budowlanego „Betonnkolonne”, 

załatwia przyjęcie do swojego komanda jeśli się mu „odpali” miesięcznie 5 

marek, a „wpisowe” wynosiło jednorazowo 30 marek. Zgodziłem się na takie 

warunki poprawienia sobie bytu obozowego (wręcz ubłagałem go o przyjęcie). 

Pożyczyłem te pieniądze od kolegów i zapłaciłem mu, wobec czego 

rozpocząłem pracę przy betonie w szopie z desek, ale „pod dachem”. 

Nowa praca była ciężka, ale co podkreślam jeszcze raz – z dachem nad 

głową i współtowarzysze odpowiedniejsi, przeważali tzw. intelektualiści i 

inteligenci, więc i atmosfera była znośniejsza. Wykonywano w betoniarni słupy 

wysokiego napięcia, które okalały cały obóz. Kapo podzielił komando na 

 



„trójki” robocze, więc pracowałem ze Staszkiem Dubois i Jurkiem Ptakowskim. 

Nastąpił też podział pracy wewnątrz owej trójki. Staszek Dubois który w obozie 

nazywał się Dębski, chciał mieć swobodę palenia papierosów i nie lubił się 

schylać – więc wybrał robienie „mischungu”, czyli taczkami przywoził żwir i 

cement, mieszał to i robił beton. Jurek Ptakowski pomagał mu, a ja układałem 

formę - wkładałem zbrojenie, gładziłem, otwierałem formę, „pucowałem” słup i 

czyściłem formę do ponownego użytku. Przez dwa i pół roku utrzymywaliśmy 

taki tok pracy. Nawet gdy zmieniono produkcję na rury kanalizacyjne, czy nawet 

na „zokle” czyli płyty okienne. 

Zabijała nas jednak monotonia zajęć, więc zrodził się pomysł, aby 

kolejno, każdy z naszej trójki podawał temat do dyskusji i ją prowadził. Były 

różne tematy – polityczne, społeczne, kulturalne, co trzeba będzie zmienić w 

przyszłej Polsce itd. Staszek Dubois - jako były więzień brzeski, dużo mówił o 

tym procesie i obozie koncentracyjnym w Berezie. Po wojnie chciał zostać 

ministrem oświaty. Mnie zaś chciał powołać na „wodza czerwonego 

harcerstwa”. 

W tym komandzie „Betonnkolonne” - pracowałem dwa i pół roku. 

Następnie, pracowałem przy bramie warsztatów (pół roku), przez rok czasu w 

stolarni, jeden miesiąc pracowałem u instalatorów. Funkcje kapo pełnili tam inż. 

Łachecki i Jasio Mięsok. Szefem komanda był Rottenführer Edward Lubusch 

pochodzący z Bielska. 

Był rok 1941. Kopano fundamenty pod blok 15. Tam natrafiono na stare 

koryto Soły a w nim stare czarne dęby! Ileż było krzyku, ile bicia przy 

wyciąganiu tych czarnych dębów. Nie szło o życie ludzkie, gdyż ważne były 

owe dęby. Rękami trzeba było wyciągać to drzewo z mułu i piasku rzecznego. A 

ten mokry miał, ziemię, żwir, wywożono olbrzymimi żelaznymi taczkami - 

wymyślonymi chyba na udrękę ludzką. Miał, żwir, ziemię trzeba było wywozić 

do olbrzymiego rowu pod druty kolczaste. Zdaje mi się, że potem była tam 

pralnia obozowa. 

Cała droga przewozu taczkami rozdeptana była w jedno gęste błoto. Aby 

więc taczki nie grzęzły w błocie, na całej trasie od bloku 15 do rowu za blokiem 

28 ułożono kładkę szerokości jednej deski. Biada, jeśli koło spadło z deski i 

zaryło się w to błoto. No to kije kapo były zapewnione. Ja miałem wspomnianą 

wcześniej przepuklinę więc dźwiganie takich ciężkich taczek było ponad moje 

siły. Ogarnęła mnie rozpacz, że albo przy tej pracy zdechnę albo dobiją mnie 

kapowie, którzy stali wzdłuż całej trasy. Co wtedy przeżywałem - nie sposób 

opisać! 

Po lewej stronie, tuż za blokami gdzie stał później blok 17 (chociaż nie 

jestem pewien) stała duża sterta cegieł do rozbiórki. Obok tej kupy cegieł stali 

powstańcy śląscy. Więźniowie ci byli bez czapek, a była przecież zima – więc 

chodziło chyba o to, aby się prędzej wykończyli. Cegły były oblepione wapnem, 

więc więźniowie mieli w rękach kawałek żelaza i tym obtłukiwali cegły z 

resztek wapna. Robota niby lekka ale co powtarzam - właściwie wykańczała 

powstańców, bo stali bez czapek! Nie wiem czy choć jeden przetrzymał!  



Wspominam o tej grupie więźniów, gdyż za którymś przejazdem obok 

nich, rzuciłem taczki w bok, aby całego łańcucha taczek nie zatrzymywać i 

skoczyłem do tej grupki powstańców. Przyjęli mnie bez sprzeciwu, tylko 

zwrócili uwagę abym zdjął czapkę i tak razem z nimi obtłukiwałem cegły do 

wieczora. Byłem uratowany! 

Co się działo gdy kapowie zobaczyli leżące taczki, jaki ryk się podniósł 

– to nie sposób opisać, natomiast ja nazajutrz przyczepiłem się do jakiegoś 

innego komanda. 

Wiejowski61 tak brzmiało nazwisko więźnia nr obozowy 220, 

pierwszego uciekiniera z oświęcimskiego obozu. Zbiegł z obozu 6.07.1940 r. w 

przebraniu robotnika cywilnego. Ucieczka pociągnęła za sobą dotkliwe represje 

wobec współwięźniów gdyż apel karny (najdłuższy w historii KL Auschwitz) 

trwał wówczas 19-godzinny. Jak mi opowiadano, skazani byli na stójkę tak w 

skwarny dzień jak i chłodną noc i oczywiście bez posiłków. Nie wolno było 

opuszczać szeregu więc i nie uwzględniano potrzeb fizjologicznych – mocz, kał, 

więc szalony upał powodował ich omdlewanie, sikanie stojąc w szeregu - do 

nogawek! Funkcyjni mieli kolejny pretekst do bicia – nawet za poruszenie się 

bez zezwolenia. Słabsi więźniowie umierali w skwarze dnia. Było też 

prowadzone śledztwo z biciem i torturami grupy więźniów, podejrzanych o 

udzielenie pomocy w ucieczce. Po śledztwie, grupę więźniów oskarżonych o 

ową pomoc wywieziono do KL Flossenbürg, gdzie większość zginęła. Dopiero 

po latach interesując się tą ucieczką, dowiedziałem się, że niestety Wiejowski 

został zatrzymany, przewieziony do więzienia w Jaśle i tam rozstrzelany w 

nieczynnym szybie naftowym.  

Były też i później ucieczki, zaś za każdego więźnia który uciekł 

wybierano 15 innych więźniów na rozwałkę. Z czasem liczbę zmniejszono do 

10. Ja miałem to „szczęście”, że dwukrotnie byłem na blokach, gdy przychodził 

komendant obozu i jednym ruchem palca wskazywał więźnia na ową 

„rozwałkę”. Asystujący mu SS-mani „wyciągali” więźnia z szeregu a potem 

odprowadzono go na blok 11. Dwa razy żegnałem się z życiem! Stąd moje 

zdanie o ucieczkach innych więźniów jest inne niż ogólnie się mówi. Nawet 

broszurki pisze się o ucieczkach, ale o tych 15-tu czy nawet 10-ciu którzy oddali 

swe życie w owej „wybiórce” mało się wspomina. Hm... – zabrać moje życie, bo 

komuś nie podobało się być w obozie! 

W rozmowach z kolegami – współwięźniami, oni używali argumentów, 

że tacy „uciekinierzy” przechodzą do partyzantki, tam walczą i opowiadają o 

obozie, i tak wiadomości o życiu w obozie idą w świat! No tak! Ale ilu 

uciekinierów przyprowadzono zmasakrowanych do obozu bo złapano ich w 

szynku w Krakowie – gdzie „rozgadawszy” się, dali się złapać Niemcom. Coś w 

ten „podkład” ideowy nie wierzę! Według mnie, było to egoistyczne 

przedsięwzięcie, że nie podoba mi się w obozie i trzeba uciekać – bez względu 

na konsekwencje wobec innych współwięźniów! 

                                                 
61 Informacji potwierdzona wg Księgi Pamięci, Tom I, TOnO z 2002 r., s. 104. 



Uciekł młody chłopak z Żywca! Na drugi dzień, gdy wracaliśmy z 

pracy, na zbiegu ulic obozowych stała matka staruszka i ojciec staruszek oraz 2 

narzeczone tego uciekiniera – trzymali tablicę, że będą zakładnikami tak długo, 

aż syn się nie zgłosi! No więc jak to – rodziców skazać na obóz? 

Czy miałem możliwość ucieczki z obozu? Moje przemyślenia co do 

ucieczki, już wyartykułowałem – gdy wspominałem o pierwszej ucieczce z 

obozu. Według tych moich rozterek - nie, nie myślałem o ucieczce, nie 

usiłowałem uciec, chociaż miałem takie okazje. 

Pierwsza możliwość zaistniała, gdy kapo Wiza (chyba miał na imię 

Józef) odpowiadał za komando kosiarzy. Codziennie wychodzili nad Sołę i 

kosili trawę. Okoliczna ludność, zorientowana o takiej pracy więźniów, 

podrzucała im nocą w różnych miejscach chleb. Więźniowie odnajdując te 

„przesyłki” byli najedzeni do syta, roboty było mało i na słońcu – więc dosyć 

znośnie były dla nich te obozowe warunki. Poznałem się z Wizą, chociaż nie 

pamiętam przy jakich okolicznościach. Zapamiętałem jednak, że nazywał mnie 

głupim bo ciężko pracowałem w betoniarni, a nie przeszedłem do jego komanda. 

Wtajemniczył mnie też, że u nich opracowuje się plan ucieczki, więc i ja 

miałbym taką szansę. 

Była to bez wątpienia ponętna propozycja, ale - ... stale miałem na 

uwadze to, że za moją ucieczkę, przywieźliby za godzinę do obozu niemal całą 

moją rodzinę! Czy takim kosztem miałem zdobyć swoją wolność? I dlatego 

pracowałem w owej betoniarni! 

Skoro jestem przy temacie o rozterkach moralnych, opiszę w skrócie 

moje stanowisko w podobnej sprawie. 

Otóż, posłużę się pewnym przykładem. W betoniarni pracował niejaki 

Roman Holi z Łodzi. Był miły i bardzo gadatliwy! Miał coś w sobie z 

„moralisty” czy kaznodziei, gdyż zawsze kogoś pouczał. Nie wiem jak i skąd 

wzięło się tytułowanie go „panem mecenasem”. Ja zwracałem się do niego po 

prostu Romek, zaś inni – mecenasie! Przy wysławianiu się używał jakiejś 

adwokackiej terminologii – tak, że można było traktować go jako prawnika. 

Dopiero gdy wywieźli mnie do Gross-Rosen, tam poznałem innego łodzianina – 

którego nazwiska nie pamiętam. Pracował on z Romkiem – owszem w sądzie, 

ale w „dzienniku podawczym”. Gdy w 1947 r. prowadziłem wycieczkę do obozu 

- wycieczkę Instytutu Nauczycielskiego, Romek Holi zobaczywszy mnie, zaszył 

się gdzieś i unikał spotkania ze mną, a takich jak Roman Holi było więcej nie 

tylko w betoniarni. Chcieli być za wszelką cenę „wyższymi” niż byli w 

rzeczywistości. 

Gdy rozpocząłem swoje rozważania filozoficzne o zachowaniach 

poszczególnych osób z którymi spotykałem się w obozach, nie było ani jednego, 

który narzekałby na stosunki w Polsce przedwojennej. Wszystkim działo się 

dobrze, zarabiali bardzo dobrze! Stąd zadawałem sobie pytanie, czyżby Niemcy 

wyłapali tylko tych „dobrze” usytuowanych, zarabiających – a tych innych 

zostawili na wolności aby „użyli” sobie dobrych, hitlerowskich czasów? A może 

takie przekonania i tęsknoty do zamożnej Polski wynikały z tęsknoty do byle 



Polski – wolnej i własnej! Podejmuję ten wątek, choć nie usiłuję go wyjaśnić. 

Rozmawiałem zresztą na ten temat nie tylko z inteligencją, ale i z robotnikami. 

Im też było dobrze. 

Ktoś po moim powrocie z obozu zapytał, co było dla mnie najcięższe do 

zniesienia? Odpowiedziałem krótko; pewna część Polaków. Należy pamiętać, że 

nie wszyscy Polacy byli „polityczni”. Były elementy nie mające nic wspólnego z 

„polityką”. Wyrażam się bardzo oględnie, ale krótko mówiąc – były to po 

wielkiej części typy „zakazane”. I te zazwyczaj wypłynęły na różne funkcje, a 

jeśli nie na funkcje to w pracy a szczególnie na bloku nadawali ton – po prostu 

majoryzowali62 większość, właśnie tych politycznych. Czym się posługiwali aby 

zmajoryzować? Pięścią bądź groźbą pięści, językiem tak wulgarnym, że 

większość nie znajdowała słów odpowiedzi. Najgorzej było na blokach 

„mieszanych” gdzie byli ludzie z różnych komand. Gdy utarł się zwyczaj, że 

poszczególne komanda miały „swoje” bloki to sytuacja bardzo się zmieniła. Byli 

ze sobą „towarzyszami” pracy! 

Prominenci ... - czyli „lepsza sfera obozowa” - element bardzo szeroki, 

ale i bardzo ciekawy! Szkoda, że nikt tego tematu nie opracował! Swoje 

spostrzeżenia na temat prominentów w obozie rozpocznę jak niżej: 

Dzielić ich należy na tych, którzy mieli „lepszą” pracę i tworzyli grupę 

lepszych a przynajmniej uważali się za lepszych, a więc schreiberzy, pflegerzy 

itd. - ale to była elita zawodowa. Bardzo przykrą grupę stanowili prominenci z 

tej racji, że mieli okazje do dokonywania kradzieży i skradzionym towarem 

zyskiwali przewagę nad innymi. Przykładem takim był bez wątpienia Wiluś 

Krucak nr obozowy 3456. Jako malarz domu komendanta, miał możność 

poruszania się w obrębie „posten kette” (w obrębie kontrolowanym), a miał 

swoich „kumpli” w obozie żydowskim, kobiecym, cygańskim którzy dostarczali 

mu „różny” towar – którym handlował nawet z SS-manami (dostawał kiełbasę, 

wódkę itp.). 

No cóż, chwalebny jest taki zmysł organizacyjny, tyle że Krucak 

wyjątkowo źle oceniał i traktował takich współwięźniów, którzy „żyłki” czyli 

zdolności złodziejskich nie mieli! Tacy prominenci byli nie do zniesienia. 

Mógłbym wymienić wiele nazwisk, ale po wyzwoleniu taką lub podobną rolę 

odgrywali w organizacjach kombatanckich - mam dobrą pamięć wzrokową, 

pamiętam wiele wydarzeń, wiele twarzy tych właśnie „prominentów”. 

Przyznam szczerze, że bardzo ciężko było znosić ich towarzystwo, ich 

zwyczaje! Oni obrzydzali obozowe życie więcej niż SS-mani! SS-mana na 

budce „nie widziałem” bo nie chciałem widzieć, SS-mana „chodzącego” można 

było ominąć, a tych prominentów, szczególnie na bloku nie można było nie 

widzieć, nie słyszeć - nie można było! A ci mniej honorowi którzy doszlusowali 

do nich, chwalili sobie takie koleżeństwo. Ja tego uczynić nie mogłem, bo nie 

miałem możliwości „zorganizowania” czegoś, nie miałem tej żyłki ryzykanckiej 

a to byli zupełnie inni ludzie. 

                                                 
62 Wg.Małego Słownika Języka Polskiego PWN, majoryzować – wyzyskiwać większość głosów dla 

odrzucenia propozycji mniejszości; przegłosowywać. 



Jakże często i w różnym kontekście pojawia się określenie 

„organizować”. Myślę, że w warunkach obozowych, z niemieckiego – 

„organesiren”, oznacza ukradzenie czegoś. Oczywiście trzeba było mieć taką 

pracę, gdzie można było coś ukraść. Wystarczyło być magazynierem gwoździ a 

te wymieniało się za kiełbasę, a tę za dodatkową porcję chleba, a nawet za 

wódkę! Mali organizatorzy - organizowali ziemniaki, ale ci więksi to nawet 

połówki dużej świni. Ale to inna opowieść! 

Niemcy, odczuwając u siebie braki wszystkiego - wszystko też 

organizowali, oczywiście przy pomocy więźniów! Tak okradających swoje 

państwo dotychczas nie widziałem! „To” jest dobry - wielki organizator! – „to” 

miało być chlubnym przydomkiem. Niestety, ja nie mogłem nigdy zostać owym 

„organizatorem”, po prostu uważałem, że nie opłacało się ryzykować.  

W marcu 1941 r. rozeszła się pogłoska że do obozu ma przyjechać 

Himmler63. Wytypowano blok 6 – jako tzw. blok wzorcowy - „musterblok”. 

Dano nam drewniane i piętrowe łóżka. Poduszka (ze słomą) i koce miały być 

obleczone w powłoczkę - w niebieską i białą kratkę. Gdy zaś łóżka stały 

rzędami, krateczki owe nie mogły się wyginać – linia krateczek musiała lecieć 

prosto przez wszystkie łóżka! Na dole i piętrze jakoś można było tego dokonać., 

ale na trzecim piętrze! Dziesiątki razy żołnierz zrywał koce i na nowo trzeba 

było ścielić. I wreszcie późnym wieczorem powiedziano „gut”. Aby więc nie 

spowodować problemu z nowym porządkowaniem łóżek, spaliśmy nie na 

łóżkach lecz obok nich - na podłodze. 

W godzinach przedpołudniowych, w korytarzu bloku 6, więźniowie – 

ogoleni, umyci, „wyglansowani”, ustawić się musieli w dwa rzędy na 

zapowiedzianą wizytę tak wysokiej klasy hitlerowskiego dostojnika.  

Wreszcie, w asyście władz obozowych wchodzi Himmler. Już na 

pierwszy rzut oka, wzrok przykuwały grube szkła jego okularów i tzw. 

„szczurzy pysk”. Idzie środkiem, zatrzymuje się 2-3 razy, zatrzymał się przed 

więźniem Willi Smyczkiem i pyta go:  

- „a ty kto jesteś” 

- Pole pada odpowiedź! Walczyłem w wojsku niemieckim w czasie I wojny 

światowej i straciłem 2 palce (pokazuje kciuk). 

- a za co siedzisz?  

- nie wiem! Dotąd nikt nic mi nie powiedział!  

- „ach so”!  

I Himmler poszedł dalej dalej ... 
 

                                                 
63 1.03.1941 r. samolot z Reichsführerem SS Himmler i jego towarzyszami ląduje w Gliwicach przed 13:00. O 

14:00 goście w towarzystwie Brachta, Schmausera i grupy urzędników rejencji śląskiej wyjeżdżają 
samochodami do Oświęcimia. W obozie wszystko jest gotowe na przyjęcie wysokiego gościa. Reichsführer 

jest wyraźnie w dobrym humorze. Höss zaprasza Himmlera do zwiedzenia obozu. Idą pieszo na czele świty 

esesmanów. Następnie Himmler zwiedza Brzezinkę. Po powrocie do Oświęcimia, Höss zaprasza na obiad do 
kantyny w obozowym szpitalu SS. Jeszcze krótka wizyta w domu prywatnym Hössa na terenie obozu. Zmienia 

się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jest miły, ciepły, czarujący, komplementuje panią Höss, bawi 

się z dziećmi. O 17:30 Himmler samochodem odjeżdża ze świtą do Wrocławia. 



Niemal tak jak w związku z wizytą Himmlera, poczyniono poważne 

przygotowania dotyczące innego „gościa” w obozie - wizytę księdza Tiso64, 

pełniącego w okresie okupacji hitlerowskiej na Słowacji, rolę wyróżniającego 

się polityka i lidera Słowackiej Partii Ludowej. Zebrano żydów słowackich, 

ogolono ich, ostrzyżono i umyto, dano nową bieliznę, ubrania i otrzymali 

polecenie ustawienia się pod gongiem - czyli głównym placem apelowym w KL 

Auschwitz. Gdy więc ks. Tiso zjawił się w obozie, oprowadzony przez władze 

obozowe, podchodził do tej wyznaczonej grupy więźniów, witał się z każdym 

żydem, coś z nimi rozmawiał. Żydzi uśmiechają się! Gdy jednak wizyta się 

skończyła i Tiso wyszedł z obozu – żydom kazano zdjąć nowe ubrania i 

bieliznę, a ubrać się w dawne! Dodam, że Żydów wynędzniałych, na okres tej 

wizyty zamknięto w piwnicy bloku 15. 

Byłem świadkiem i takich niecnych poczynań blokowych – 

wykonywanych bez wątpienia z polecenia SS. Otóż, w blok 15 zebrano około 

piętnastu więźniów - Żydów węgierskich. Schreiber (pisarz) bloku miał dla nich 

przygotowany tekst i dyktował co mają pisać do swoich ziomków na Węgrzech. 

W tekście tym były takie androny, że są zatrudnieni w swoich zawodach, że 

otrzymują wynagrodzenie, że tyle i tyle mają już oszczędności. Mają więc 

przyjeżdżać do Oświęcimia bo są dobre warunki. „Zabierzcie tylko koniecznie 

ze sobą swoje narzędzia” - chodziło o narzędzia precyzyjne, zegarmistrzowskie 

itp. Następnie, kazano usiąść kilku Żydom na tzw. „Birkenweg” - na murawie, 

trzymać się za szyję i tak ich sfotografowano. Taką odbitkę załączono do listu. 

No i szły transporty żydów z Węgier do obozu – do gazu! 

Organizowano też coś w rodzaju imprez sportowych w obozie. Myślę, 

że było to w 1940 r., a wówczas Rapportführerem był Hossler65 (chyba tak się 

nazywał). Ktoś z władz obozowych zezwolił na odbycie meczu w piłkę nożną. A 

wówczas było w obozie kilku więźniów z przedwojennej reprezentacyjnej 

polskiej drużyny piłkarzy. Zdaje się, że było tych graczy dziewięciu (później 

zostali „rozstrzelani”). Mecz Polska-Niemcy odbywał się na palcu wolnym od 

zabudowy (zdaje się między 15 a 17 blokiem - które tam później zbudowano). 

                                                 
64 TISO JOZEF ur. w 1887 r. w Wielkiej Bytczy, stracony 18.04.1947 r. w Bratysłwie, słowacki ksiądz, 

polityk i lider Słowackiej Partii Ludowej. Po śmierci Andreja Hlinki w 1938 r. został jego następcą i w imieniu 
partii przystąpił do rokowań z rządem na temat sprawy autonomii i praw Słowaków. Tiso zdecydował się 

współpracować z Hitlerem (który nalegał na ogłoszenie niepodległości, grożąc w przeciwnym wypadku 

rozbiorem ziem słowackich przez sąsiednie państwa) i w latach w latach 1939-45 pełnił funkcję prezydenta 
całkowicie zależnej od Niemiec Republiki Słowackiej. Wprowadził w kraju rządy totalitarne – zniesione 

zostały wolność sumienia, słowa i prasy, wprowadzono system monopartyjny i zakazano działalności 

wszystkich partii opozycyjnych. Utworzył zbrojną formację Gwardię Hlinkową - wzorowaną na hitlerowskiej 
SA i jedyną legalną organizację młodzieżową Młodzież Hlinki wzorowaną na Hitlerjugend. Po wojnie Jozef 

Tiso został skazany przez sąd czechosłowacki na karę śmierci za zdradę i udział w zbrodniach wojennych. 
65 Franz Hossler, ur. 4.02.1906 w Oberdorf, Niemcy. Był kierownikiem obozowej kuchni w głównym obozie 

(KL Auschwitz) w 1940 -1941, a przez krótki czas także Rapportführerem. Między 1942 i 1943 zarządzał 

różnymi zespołami więźniów – m. in. Sonderkommando. Pracował także w Sekcji Zatrudnienia. Od 

27.08.1943 do stycznia 1944 r. był przywódcą obozu kobiet w Birkenau, następnie przeniesiony do Dachau. 
Wrócił do KL Auschwitz od czerwca 1944 r. W 1945 r. członek garnizonu w KL Mittlebau-Dora, po 

ewakuacji tego obozu, w kwietniu 1945 r. przeniesiony do KL Bergen-Belsen, gdzie został aresztowany przez 

wojska brytyjskie. 



W oknach, na dachach, na drzewach – byli więźniowie, chcieli widzieć 

mecz! W czasie meczu słychać było i takie okrzyki: „bij szkopa”, „bij szkopa”! 

Obok stali SS mani i wspomniany już Rapportführer Hossler. Myślę, że 

zrozumieli sens tych okrzyków. Później był mecz  bokserski Kolka (Kolczyński) 

waga piórkowa - contra Niemiec, waga ciężka! Ten mecz odbył się w łaźni. 

Kolkę jakimś sposobem sprowadzono z Brzezinki! I znowu słychać było okrzyki 

–„bij szkopa”. 

Potem, raz albo dwa odbyły się na placu przed kuchnią występy różnych 

„asów” np. siłacza, który skręcał w rękach sztaby żelazne! (czy to był Max 

Beer?). Były i komiczne występy, ale żeby zrozumieć sens tych komicznych 

występów muszę napisać kilka zdań o kapie Koprowiaku. Był to Polak z 

komanda naprawy i krycia dachów – „Dachdekerei”, a pochodził gdzieś z 

Pomorza. Pełen werwy, chód szybki, nerwowy, mówił płynnie po niemiecku. A 

tupet jego nie znał miary! Lubił różne „operacje” przy rzeźni, na rzeźni, obok 

rzeźni. Stwarzał sam lub przy pomocy swoich ludzi potrzebę ingerencji jego 

komanda. Wtedy to kombinowało się z rzeźnikami i wynosiło kiełbasy całymi 

kilogramami. Robił to z wielką bezczelnością. Gdy się Niemcy spostrzegli w 

jego „robotach” zakazali mu wchodzenia do rzeźni. No to wymyślił coś innego - 

wlazł na dach i czyścił komin wpuszczając do komina druty a koledzy w rzeźni 

pracujący zawieszali na drucie kiełbasy, on wyciągał je na wierzch. „Sztuka 

sztuką Niemca tłuką”! 

To dało osnowę do wesołego występu niedzielnego przed kuchnią 

obozową. Ktoś wszedł na dach kuchni, oglądał rzekomo komin, wykonywał 

ruchy kominiarza. Wreszcie wpuścił drut do komina! Rozgląda się wokoło 

siebie ze strachu, ciągnie powoli – „niby ciężar”. Wszyscy pokładają się ze 

śmiechu, wreszcie ciągnie, ciągnie i... na końcu drutu wyciągnął kota! No, to 

dopiero wywołało salwy śmiechu! Wiedzieliśmy na jakim to tle, ale Niemcy nie 

orientowali się w całej zabawie. No cóż, i tej jednak niedzielnej zabawy 

zakazano! 

Pewnego razu, wyglądałem na ulicę przez okno baraku betoniarni i 

widzę, że od strony rzeźni idzie Koprowiak, a z jego nogawki wychodzi długi 

sznur parówek i wlecze go po chodniku. Ulica prowadziła od rzeźni, obok 

starego krematorium i komendantury do „Werkstotte Bauleitung” - 

kierownictwa warsztatów budowlanych. Wychodzę na ulicą i pokazuję wlokące 

się parówki. Koprowiak mówi „urwij to psiakrew i weź sobie”. Urwałem tuż 

przy nogawce, tak w biegu... bo Koprowiak szedł szybko! Ale miałem „frajdę”. 

Koprowiaka po wojnie skazali na więzienie czy śmierć - tego dokładnie nie 

wiem. 
 

Pracowałem w komandzie instalatorów, gdzie kapem był inż. Łachecki, 

szefem Unterscharführerów66 był Edward Lubusch z Bielska, syn akuszerki. Był 

na podchorążówce, zwiał do Niemiec i został SS-manem. Pracowałem jak 

mogłem. Nosiłem skrzynkę z narzędziami majstrowi Kozikowi - pochodził z 

                                                 
66 Plutonowy w SS 



Zakopanego, lecz nie znam jego imienia. Pomagałem mu jak mogłem, że Kozik 

postawił wniosek do inż. Łacheckiego, aby mnie wciągnął na listę tzw. 

„angelernte” - wyuczonych. Ale z biegiem czasu utworzono drugie komando 

mające swoją siedzibę na stacji pomp - poza obozem. To nazywało się 

„wasserversogung” – zaopatrzenie w wodę. Kapem był Jasio Mięsok z 

Chwałowic koło Rybnika. 

Jasio powiedział do mnie: „Ty niewiele umiesz, za to będziesz się starał 

o jedzenie dla nas”! - miałem być „organizatorem” kapy. Ale ja żadnych 

„chodów” nie miałem! Sam niecierpliwie oczekiwałem obiadu czy kolacji! No i 

nic z tego nie wyszło! Ale idąc do stacji pomp przechodziliśmy obok wybiegu 

dla koni obozowych, które w porze letniej nie zamykano, a zostawiano w 

obejściu. Stąd na odchodach końskich rosły pieczarki. Moim obowiązkiem było 

więc po przyjściu obok tego miejsca skoczyć z wiadrami w owo obejście i 

pozbieranie grzybów. Następnie, koledzy współwięźniowie oddawali swoje 

porcje margaryny i pasztetówki, a do mnie należało smażenie grzybów. Inni 

poszli do pracy. Praca moja była łatwa, ale podczas smażenia grzybów 

rozchodził się charakterystyczny zapach - grzyby pachniały na kilometr i 

zwabiały głównie Niemców. Smażyłem ten wspaniały produkt spożywczy na 

koksiaku w takich puszkach, aby w razie zbliżania się Niemca można było 

wsadzić to do hydrantu i szczelnie zamknąć, zaś na koksiak rzucało się kawałek 

gumy by rozchodził się swąd – „zabijający” zapach grzybów. Niemcy jednak 

podejrzewając wybieg z gumą, weszli do stacji pomp i zażądali grzybów - 

twierdząc, że skoro śmierdzi gumą to muszą być grzyby. Szukali, grozili, a 

nawet uderzyli – ale grzybów nie dostali. Taka była moja rola u Jasia Mięsoka. 

Ja oceniam go jako fajnego człowieka, fajnego kapo!  

Do zagrody gdzie miały wybieg konie, zaczęły chodzić żony Niemców, 

ale myśmy je ubiegali (byli pierwsi) – idąc do pracy o 5:00 rano, wyzbieraliśmy 

wszystko więc im nic nie zostało. Któregoś jednak dnia ustawiono przy wejściu 

do zagrody z końmi tablicę z napisem: „zbieranie pieczarkis jest streng 

verboten”! Nawet określenia niemieckiego na pieczarki nie znali! Na tym jednak 

moja rola „organizatora” się skończyła. Żal mi było Jasia, ale wkrótce zabrano 

mnie w transport do Gross-Rosen. 
 

Dnia 13.10.1944 r. wyznaczonych więźniów – wśród których byłem i ja, 

załadowano do pociągu towarowego i wywieziono przez Opole do nowego 

obozu Gross-Rosen67 - Rogoźnica w okolicach Wrocławia, gdzie przybyliśmy 

15.10.1944 r. Po przybyciu na miejsce, przy zwyczajowej procedurze 

                                                 
67 KONZENTRIATIONSLAGER Gross-Rosen. Początki obozu sięgają maja 1940 r., przedsiębiorstwo SS 

„Deutsche Erd-und Steinwerke” (DEST) zakupiło kamieniołom granitu na gruntach w pobliżu wsi Rogoźnica 
(dawna nazwa: Gross-Rosen). Aby zapewnić potrzebną siłę roboczą, 2.08.1940 r. utworzono podobóz obozu 

koncentracyjnego Sachsenchausen - Arbeitslager Gross-Rosen. Pierwszy transport więźniów przybył 

2.08.1940 r. Od 1.05.1941 r. Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego i był postrzegany jako jeden z 
najcięższych obozów koncentracyjnych. Przez obóz i jego filie przeszło 125 tysięcy osób, z których zginęło 

ponad 40 tysięcy. Liczbę więźniów żydowskich szacuje się na około 57 tysięcy. Teren obozu Gross-Rosen 

został wyzwolony przez Armię Czerwoną 13.02.1945 r. 



rejestracyjnej w ewidencji obozowej, otrzymałem numer obozowy 74814, a jak 

się później okazało, byłem w tym obozie do 4.02.1945 r. 

W ferworze upływającego czasu, zbliżały się moje kolejne święta 

Bożego Narodzenia w obozie. W ów dzień wigilijny, już w pracy każdy jak 

mógł umył się i oporządził - ... i niemal odświętnie przygotowani poszliśmy do 

obozu. Apel odbywał się jak zwykle, zaś po apelu wyfasowanie kolacji i skok na 

trzecie łóżko. Łamaliśmy się opłatkiem – za opłatek służył chleb, składaliśmy 

sobie życzenia. Nawet nuciliśmy po cichu kolędy. Nagle słyszymy nieludzki 

ryk, płacz, zawodzenie i to nie jednego człowieka, lecz większej liczby ludzi. 

Blokowy Niemiec - „zielony”, zakazał nam 

śpiewania i wychodzenia z bloku. Sam 

wyszedł zbadać co to za wrzask. Za chwilę 

wrócił i opowiedział co się stało. Oto, przez 

bramę obozową weszło kilkunastu pijanych 

SS-manów. Mieli ze sobą bicze. Weszli do 

pierwszego bloku od bramy i wszystkim 

więźniom kazano przejść do ustalonego 

sektora „A”, i stamtąd pojedynczo każdy 

więzień musiał przejść do sektora „B”.  

W korytarzyku przez który więźniowie musieli pojedynczo przechodzić, 

stali po obu stronach SS-mani i biczami tłukli każdego gdzie popadło. Gdy bicze 

się postrzępiły brali nogi od taboretów i nimi bili więźniów. Stąd ten nieludzki 

ryk! Gdy SS-owscy zwyrodnialcy „obrobili” w ten sposób jeden blok, przeszli 

do drugiego, potem do trzeciego – i tak aż do 10 tego.  

Nasz blok był 11, i czekaliśmy w napięciu kiedy przyjdą do nas! Zrobiła 

się jednak cisza! Słychać było dygotanie ludzkich ciał! Nie mówiliśmy ze sobą 

bo zęby szczękały. A blokowy stał na zewnątrz i obserwował to wszystko i 

zgłaszał nam, że już blok 10-ty jest „zrobiony”. Czekaliśmy więc w napięciu! 

Ktoś zaczął śpiewać po polsku –„Serce w plecaku”. Ja ani melodii ani słów nie 

znałem, ale wnet uchwyciłem i razem z innymi śpiewałem! Myśmy śpiewali na 

cały głos aż się w obozie rozlegało! Tego jeszcze nie było! Zawołano więc 

blokowego, a my już bardzo niespokojni – oczekiwaliśmy swego losu! I ... - o 

dziwo! SS-mani pogadali z blokowym i odeszli do siebie, syci „zwycięstwa”, 

dumni ze swej mocy nad bezbronnymi więźniami! A może coraz większa 

świadomość SS-manów, że Rosjanie zbliżają się do Odry spowodowała, że tak 

chcieli uczcić swój koniec? 

Nazajutrz, w czasie apelu porannego leżało kilkadziesiąt 

zmasakrowanych ciał. Odniesiono je na blok chorych, a myśmy poszli do pracy. 

Były pierwsze dni miesiąca lutego 1945 r. Czujemy, że coś wisi w 

powietrzu! Czujemy, że Niemcy „cichną”, że są jacyś niespokojni, że nie ryczą 

na apelu. Czujemy, że będzie wnet koniec! Ale były i inne oznaki tego końca 

gdy jednego dnia przynieśli skrzynię – wąską a długą, chyba jakieś 3 metry 

 



długości. Była okuta! I do niej ładowano z „Efektenkammer”68 wszelkie zegarki 

i pierścionki. A gdy po brzegi ją wypełniono, zamknięto na „amen”, zaczął się 

problem gdyż skrzynię chcieli załadować na samochód. Zgoniono całą masę 

więźniów i ani rusz dźwignąć tego nie mogli! Ileż z tym było kłopotu! Wreszcie 

wieczorem sprowadzono skądś trójnóg z łańcuchem oraz kołami i przy jego 

pomocy chciano podnieść skrzynię i załadować na auto! Niestety, i ten sposób 

zawiódł, więc ponieważ zrobił się wieczór - zaniechano próby załadunku 

skrzyni. Nie wiem jak się sprawa zakończyła, gdyż w nocy tego dnia nakazano 

nam wymarsz do Strigau i wyjazd na zachód - widocznie skrzynię musieli 

„zdobyć” Rosjanie, bo na drugi dzień obóz zajęła Armia Czerwona. 
 

Wymarsz w nocy 5.02.1945 r. z Gross-Rosen uprzedziło ostrzelanie 

obozu przez samoloty radzieckie. W obozie było zaciemnienie i tzw. blocksperra 

czyli nikomu z bloku nie wolno było wyjść. Światła pogaszone. Siedzieliśmy na 

pryczach. Słyszeliśmy serie z karabinów, tupot nóg zbiegających SS-manów z 

budek strażniczych – co nas ogromnie podnosiło na duchu. A potem - nastąpiła 

cisza.  

Około północy zawyła syrena obozowa. Zabraliśmy ze sobą koc, 

menażki i łyżkę. Na placu apelowym policzono nas, ustawiono setkami, a do 

każdej setki więźniów dołączono kilku SS-manów i 2-3 psy. Wyruszyliśmy 

ciemną nocą w drogę. Przyszliśmy na jakiś dworzec. Czytam napis – Strigau 

(Strzegom pow. świdnicki). Na bocznicy kolejowej – torze, podstawione były 

wagony węglarki, a na każdym wagonie wypisano kredą cyfry 60 lub 80 a nawet 

100. Tylu więźniów miało wejść do danej węglarki. Do mojej, zamiast 60 

wepchnięto chyba około 100 więźniów. Było tak ciasno, że nie można było 

zmienić nogi! W jednym z narożników stało kilku Niemców - blokowi i kapo. 

Gdy pociąg był już „w biegu”, Niemcy chwytali jakiegoś słabego Polaka i 

wyrzucali „za burtę”, aby zrobić sobie trochę miejsca. Reagować na to jednak 

nie mogliśmy, gdyż byliśmy tak stłoczeni, że o poruszeniu się nie było mowy. 

Kiedy jednak to wyrzucanie nie ustawało, ktoś podpowiedział by ułagodzić 

Niemców papierosami. Zebraliśmy kilka i podaliśmy im z tym by nie wyrzucali 

więźniów za burtę. Zaprzestali więc, zresztą „zrobili” sobie już dosyć miejsca. 

Gdy dojechaliśmy do stacji kolejowej Plauen (Plavno – miasto we 

wschodniej części Niemiec – Saksonii), więźniowie otrzymali polecenie 

wysiadania. Słabych więźniów zostawiono na peronie, a silniejszym pilnujący 

nas wartownicy kazali ponownie wsiadać do wagonów. Zapamiętałem z tych 

zajść w Plauen taki obraz, że do stojących na peronie owych słabych więźniów, 

oddano salwy z karabinów maszynowych – uśmiercając ich w ten sposób. Było 

jednak i takie zdarzenie, że wchodziła na peron obok staruszka ubrana w czerń, a 

widząc strzelanie do więźniów, zrobiła w tym kierunku znak krzyża.  

Po krótkiej przerwie pociąg ruszył w dalszą drogę, żołnierze winni 

masakry na peronie w biegu wskakiwali do wagonów i ... jechaliśmy dalej. 

Przejeżdżaliśmy przez dworzec w Lipsku, który był zbombardowany. Na 
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peronie przechadzał się młody lotnik niemiecki, u boku wisi mu kordzik, a pod 

rękę trzyma pannę. Zapamiętałem bowiem głos tej panny: „co to są za jedni”? 

Ten oficer zaś odpowiada: „nie patrz tam, to są małpy”! 

Wyglądaliśmy chyba faktycznie dziwacznie, jadąc już kilka dni bez 

mycia, jedzenia, otuleni kocami mokrymi od deszczu ze śniegiem. Widać więc 

było tylko oczy, przy czym wielu więźniom oczy niemal świeciły od gorączki. 

Tak dojechaliśmy do Hersbruck – w Norymbergii. 
 

Do Hersbruck69 przybyliśmy 15.02.1945 r. Tam zostałem 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 84673. Obóz ten był dla 

nas wyjątkowo szokujący – byli w nim sami Żydzi. Bloki stały na palach, a do 

nich można było dojść jedynie po kładkach - też osadzonych na palach. Kładki 

były jednak tak wąskie, że dwoje ludzi idących naprzeciw siebie, nie mogło się 

na nich zmieścić. Gdy więc szedł po kładce SS-man, więzień został zepchnięty z 

kładki do błota i w tym błocie tonął. 

Pracowaliśmy za obozem jakieś pięć kilometrów. W wysokiej górze 

skalistej cywile odstrzeliwali prochem kawały skały, natomiast więźniowie 

musieli zbierać te kamienie i ładować do wagoników zjeżdżających z tym 

urobkiem w dół. Gdy zaś z calizny skalnej wyłamana została wnęka, cywile 

wykonali szalunek z desek i pod ciśnieniem wypełniali to betonem. Powstawały 

w ten sposób tunele, wielkie hale - w których z kolei miała być uruchomiona 

fabryka zbrojeniowa.  

Z tej góry mieliśmy wspaniały widok na Norymbergę. Stamtąd też, 

widzieliśmy amerykańskie naloty dywanowe na to miasto. Jeden taki „dywan” 

liczył 36 maszyn, które po zrzuceniu ładunku odlatywały, a na ich miejsce 

nadlatywały nowe! Nie ukrywam, że rozpierała nas radość, gdyśmy z ukrycia 

podziwiali tak piękny widok – amerykańskich bombardowań. Takich nalotów 

widziałem kilkanaście. W obozie apelowano aby zgłosili się ochotnicy do 

odszukiwania zabitych (zabitych Niemców przez bomby). Oddaliśmy 

pierwszeństwo „rodowitym” Niemcom. Zgłosiło się ich kilkunastu a gdy wrócili 

opowiadali jak miasto wygląda. Do zjedzenia nic nie znaleźli. Koń zabity leżący 

na ulicy był doszczętnie zwęglony. 

Chodząc z obozu Hersbruck owe pięć kilometrów do pracy w sztolni, 

przechodzić musieliśmy przez małe miasteczko - nie wiem jak się nazywało. 

Domy były jeszcze węższe niż na Starówce w Warszawie. Zapamiętałem jednak 

otwierające się okna, a w nich kobiety tak tęgie, że tkwiły w oknach bokiem – 

bo na „wprost” chyba by się nie zmieściły. Robiło to na mnie wrażenie domków 

„Baby Jagi” – domków z piernika. 

Był koniec marca - początek kwietnia 1945 r. Wracaliśmy z pracy, a 

obok nas szedł kapo Niemiec. Auschwitzery (Oświęcimiaki) tworzyli oddzielne 

setki, natomiast Żydzi osobne. Żydzi byli zabrudzeni wapnem i cementem, my 

umyci - „wygalantowani”. Pewnego więc dnia, podczas tego marszu z pracy, z 

                                                 
69 Hersbruck - niewielki obóz koncentracyjny pod Norymbergą, filia KL Floseenburg, gdzie siłą więźniów w 

wydrążonych tunelach - w górach, produkowano podzespoły elektroniczne dla fabryk koncernu AEG. 



naprzeciwka do obozu jechał na motorze „nasz komendant”. Zatrzymał motor i 

pyta się kapy:  

- „a ci skąd wracają”?  

- „ze sztolni”, pada odpowiedź!  

- „a tamci” – i pokazuje na idącą przed nami setkę Żydów – białych od wapna i 

cementu!  

A kapo odpowiada:  

- „ale to są auschwitzery”!  

- „Ach so! Weiter machen“! 

Cóż, tajemnica naszego wyglądu była prosta. Pod koniec szychty np. 

dwóch więźniów robiło intensywniej a dwóch się myło i czyściło. A potem 

odwrotnie. 

Kiedyś - a zbliżał się już koniec wojny, podczas marszu kapo zapytał: 

„umiecie coś zaśpiewać”? No i zaczęliśmy śpiewać. Ale jak głośno, ile serca 

wkładaliśmy w ten śpiew! „O mój rozmarynie”, „Serce w plecaku”, i ze 

śpiewem wkraczamy na uliczki tego miasteczka, a wszystkie okna były otwarte, 

w oknach pełno kobiet i dzieci! Zaraz więc - na drugi dzień w czasie apelu 

komendant obozu ogłasza: śpiewanie piosenek w obcych językach jest „streng 

verboten” – surowo zabronione. Ale cośmy śpiewali, tośmy śpiewali – w samym 

sercu Niemiec! 
 

Drążone sztolnie powodowały powstawanie dosyć zawiłych labiryntów, 

w których trzeba było mieć dobre rozeznanie by się nie zgubić. Niestety, kiedyś 

właśnie znalazłem się w dosyć kłopotliwej sytuacji. Otóż, kapo posłał mnie 

pewnego dnia do magazynu po łopaty i kilofy. Znalazłem ten magazyn, 

zabrałem narzędzia i wracam, ale nie mogłem trafić na miejsce gdzie powinno 

pracować moje komando. Chodzę więc, biegam mocno spocony ze strachu, a 

wyjść z tego labiryntu nie potrafiłem! Okazało się, że zbłądziłem! Dopiero 

pomogło gromadne wołanie komanda – gdyż i oni mnie szukali oraz nawoływali 

po imieniu, a nadeszła pora powrotu do obozu!  

Znalazłszy wreszcie komando, nie skończyło się to tak bez ujemnych 

skutków dla mnie, gdyż od kapo otrzymałem przysłowiową „solidną wypłatę”! 

Trudno określić ile czasu błądziłem, ale musiało to trwać dosyć długo, bo 

przecież nie posyłał by mnie kapo po kilofy pod koniec szychty! Tego błądzenia 

nie zapomnę! I śniło mi się to wiele razy, choć oczywiście z różnymi 

„mutacjami”! 
 

W nocy z 2 na 3 kwietnia 1945 r. zarządzono alarmową zbiórkę na placu 

apelowym. Nakazano jak w Gross-Rosen zabrać koc i menażkę, a z tego można 

było się domyślać, że idziemy w dłuższą drogą. 

Więźniowie wychodzili w różnych grupach, zaś moja grupy liczyła 1800 

ludzi. Jakby przewidując ów wymarsz, kupiłem w pracy od cywila (Niemca) za 

ostatnie marki, worek naładowany wytłokami buraczanymi, a niosłem go w 

ukryciu pod kapotą na brzuchu. Szliśmy na południe. Domyślaliśmy się, że 



udajemy się do Dachau, ale żeby tam dojść trzeba było przejść Dunaj a przecież 

mosty były zbombardowane! 

Kluczyliśmy 21 dni różnymi drogami. Przez pierwsze 3 dni dowieziono 

jeszcze z obozu zupę, w następne 3 dni dostaliśmy porcję chleba, ale resztę dni 

szliśmy już o głodzie. Nawet wody nie wolno było nabrać po drodze. Spaliśmy 

zazwyczaj w sadach, stodołach lub wprost na łące. Więźniowie Rosjanie, idący 

w tych piątkowych kolumnach – z brzegu, któregoś dnia wyskoczyli z szeregów 

i polecieli w pole. Nie wiedziałem po co. Dopiero gdy wrócili, zobaczyłem, że 

nieśli buraki pastewne zabrane z brogu. Innego dnia na którymś tam kilometrze 

marszu, też był bróg, lecz zanim się spostrzegłem, przy brogu była już tak liczna 

ilość więźniów, że mnie dostały się zaledwie 3 buraki. Pokroiłem je w plasterki i 

schowałem za koszulę, a był to już 13 lub 14 dzień marszu. 

Nogi mi się plątały, w oczach robiło się ciemno! Czułem, że się kończę. 

Nastąpiła przerwa obiadowa na łące. Inni położyli się i spali, a ja na kolanach i 

ze scyzorykiem w ręku szukałem szczawiu oraz mlecza. Napełniłem tą zieleniną 

dwie duże kieszenie. Gdy więc uformowano kolumny i padła komenda by 

maszerować dalej, ja miałem co żuć, dosłownie żuć! W ten sposób częściowo 

zaspokoiłem głód - żołądek był wypełniony i „uspokojony”. 

Idąc z Hersbrucka, szukamy przejścia przez Dunaj. Mosty były 

oczywiście zburzone, więc szukaliśmy przejścia, umożliwiającego przedostanie 

się na drugą stronę tej wcale nie małej rzeki, a przez to wędrówka kilka dni.  

Maszerowaliśmy przez południową Bawarią a więc katolicką, i o dziwo 

- mijający nas ludzie w tejże katolickiej części Niemiec, nie okazywali żadnej 

oznaki współczucia. Nikt oczywiście o nic nie prosił, bo przecież wiedzieliśmy, 

że w oczach Niemców byliśmy przestępcami – ale jednak ...! Gdzieś mijamy 

plebanię. Domek parterowy z balkonikiem. Na balkonie stoi ksiądz oparty o 

balustradę. Pamiętam jego duży, biały kołnierzyk, no i tęgą figurę. Nie wiem jak 

to się stało, czy ktoś dał sygnał, czy to było odruchowe – wszyscy więźniowie 

(raczej słaniający się) wyciągają ręce i rozlega się wołanie: „wasser – wasser”, a 

on ani się poruszył. Żadnego gestu współczucia, stał jak generał odbierający 

defiladę zwyciężonych. Zimny jak głaz, a my nie czujemy już nawet głodu, 

tylko pragnienie, ogromne pragnienie! 

Dla ścisłości tej relacji dodać muszę, że idąc dalej, przez obrzeżami 

jakiejś małej wioski, zobaczyliśmy stojące wanny, wiadra, beczułki z wodą, i 

wówczas SS-mani pozwolili nam łaskawie - tak „w biegu” (w marszu) nabrać do 

garnuszka wody! Tyle o współczuciu katolickiej Bawarii!!! 

Im więcej dni trwała nasza wędrówka, tym więcej radują się nasze serca 

- radujemy się „wewnętrznie” bo obok idą SS-mani i psy, a rozmawiamy nawet 

na wesołe tematy, o ile komuś jeszcze sił na rozmowę starczało. Widzimy po 

drodze pędzące autostradami auta ciężarowe, a na tych autach siedzą z betami 

paniusie i dzieci – ciśnie się porównanie: tak samo było u nas w 1939 r. 

Ponieważ jednak nie wolno było przystawać by załatwić nawet sprawy 

fizjologiczne - oddać mocz, tylko robić to w marszu, więc gdy te paniusie jadące 



na autach i przyglądały się nam więźniom z pewną wyższością, wtedy 

„masowo” załatwialiśmy się w biegu. 

Wreszcie doszliśmy do jakiejś dużej, bogatej wioski. Postój urządzono 

na wielkim podwórzu u jakiegoś bauera. Okoliczni bauerzy znosili koszami 

parowane ziemniaki. Ponieważ jednak widzieliśmy już na horyzoncie budki 

strażnicze Dachau, na znak protestu, nie rzuciliśmy się na owe ziemniaki, 

zostawiwszy tę kupę ziemniaków prawie nie naruszoną – chociaż 

prawdopodobnie w innych okolicznościach zniknęłaby w oka mgnieniu. Chyba 

zaczynali mieć strach szkopy i tymi ziemniakami chcieli uciszyć swoje 

sumienia, pozyskać naszą sympatię. 
 

Wreszcie 27.04.1945 r. w czwartek, przekraczamy bramę Dachau. Nasz 

komendant zameldował komendantowi Dachau: „soll 1800 ist 420”. Zawszone 

ubrania i bieliznę zostawiliśmy na placu, a po kąpieli zamknięto nas za drutami 

na bloku izolowanym. Tym razem zarejestrowany zostałem w obozowej 

ewidencji jako więzień numer obozowy 160403.  

Więźniowie w innych blokach niż nasz – bloku kwarantanny, żyli w 

ciągłym napięciu, gdyż spodziewali się, że wszyscy zostaną „wyprowadzeni”. 

Widzieliśmy zresztą, jak kilka razy na dzień zarządzano dla tamtych więźniów 

zbiórkę alarmową, aby opuścić obóz. My zaś, wyizolowani od reszty, 

wiedzieliśmy, że jesteśmy skazani na zagładę, bo przebywaliśmy w naszym 

bloku nago, a nagich nas nie wypuszczą. Czekaliśmy więc z pewnym strachem 

co z nami będzie.  

Miałem w tym obozie kolegów z dawniejszych lat – z poprzedniego 

pobytu w tym obozie. Chciałem pójść do nich, ale przy bramie siedział 

funkcyjny więzień Niemiec i nie było mowy o wpuszczeniu. Obiecałem mu 

porcję chleba – i wreszcie wypuścił. Lecę tak nago na najbliższy blok księży i 

wołam głośno: Józek (chodziło o księdza Wdowiaka ze Straconki). Podszedł do 

mnie nagiego, proszę o jakieś nakrycie i jedzenie, a on wypycha mnie z bloku i 

obiecuje, że przyniesie mi na blok, tylko żebym poszedł i nie kalał nagością 

oczu pobożnych księży. Wyszedłem więc z bloku księży, lecz żal mi było 

obiecanej Niemcowi porcji chleba. Udałem się na plac apelowy, z którego widzę 

przez okna w stojących tam blokach (barakach) - związane w kostkę cywilne 

ubrania. Obok, stoją więźniowie i kombinują jak się do tych ubrań dostać, a są 

ubrani w lagrowe ubrania. Krzyczę więc do stojących - na co czekacie i 

zamierzam się pięścią by rozbić okno. Niestety, poczułem, że z tyłu ktoś mnie 

złapał za kark, a kątem oka zobaczyłem Weissa – komendanta z psem.  

Weiss przyłożył mi rewolwer do karku i krzyczy: „co chcesz zrobić”? Ja 

więc odpowiedziałem, że jestem nagi i chcę się ubrać, a wówczas on mi 

odpowiedział: „gdy będziesz miał wyjść z obozu to dostaniesz ubranie”. To 

jasne myślę sobie, a on puścił moją rękę, więc poleciałem w kierunku mojego 

bloku.  

Obejrzałem się podczas tego mojego oddalenia się, ale gdy zobaczyłem, 

że Weiss przechodzi już za bramę - zawróciłem. Widziałem bowiem za 

ogrodzeniem z drutu kolczastego suszącą się bielizną. Wczołgałem się pod druty 



i mimo skaleczenia tyłku na drutach, dostałem się wewnątrz ogrodzenia. 

Ubrałem na siebie trzy pary kalesonów, trzy koszule i już jakoś ubrany 

ponownie włażę pod druty i wracam w kierunku mojego bloku. Przychodząc 

jednak do bramy, ksiądz Wdowiak podał mi spodnie, bluzkę, duże pudło i 

odszedł. Zrobiło się zbiegowisko, gdyż pozostali więźniowie byli ciekawi co też 

jest w pudle. No cóż, były to słoiki, ale po dżemach i marmoladzie. Rozległ się 

ogólny śmiech, a ja wylizuję resztki z owych słoików i dla kolegów nic już nie 

zostało. Porcja chleba niby została stracona, chociaż zyskałem jakieś ubranie, ale 

przez tą porcję zarysowała się możliwość drugiego wyjścia.  

Podczas tego drugiego wyjścia poszedłem do kolegi z Kępna – Feliksa 

Moniety, od którego otrzymałem kawałek kiełbasy. Następnie, poszedłem do 

kolegi Teodora Musioła, od którego otrzymałem kilka kromek suszonego chleba 

i wtajemniczył mnie w zasłyszane gdzieś rozmowy, że grozi nam zagłada!  
 

Nadeszła niedziela 29.04.1945 r., około godziny 13:00 poszedłem na 

blok księży, gdzie odprawiona była msza święta. W trakcie mszy, rozległ się 

sygnał o „bloksperze”, a to znaczyło także że należy okna i drzwi zamknąć! 

Przeczuwałem, że zbliża się koniec – ale jaki i czego? Msza się skończyła, 

rozpoczął się różaniec, po różańcu nieszpory, a potem jeszcze jakieś modlitwy – 

bo dalej obowiązywała „blokspera”. Nagle, rozległ się czyjś przeraźliwy głos: 

„amerykanie w obozie”!!!. 

Wszyscy rzucili się do drzwi, a przez tak wielki tłok wylatują futryny! 

Na zewnątrz jest wielki ruch, więźniowie się przemieszczają z jednego miejsca 

w inne. Biegnę i ja. Widzę, że nad głęboką fosą położona jest kładka, a w 

pewnym miejscu już znajduję się za fosą, ale jeszcze przed drutami. Ktoś 

przecina druty i ... wychodzimy, a jednocześnie ukazuje się nam niecodzienny 

widok, bo oto stoją Niemcy, trzymając ręce podniesione w górę. Za nimi stoi 2-3 

Amerykanów z rękawami od bluz zakasanymi po łokcie, i automatami w rękach. 

Jeden z amerykanów idzie w kierunku wieżyczki i nawołuje by znajdujący się 

tam post – Niemiec zszedł na dół. Niestety, rozlega się pojedynczy strzał i 

wówczas amerykanie także puszczają serie z automatów i jedenastu Niemców 

pada na ziemię.  
 

Biegniemy na plac apelowy, a tam stoi czołg amerykański, a na nim 

przez zamontowaną radiostację, spikerka radia amerykańskiego, nadaje jakieś 

komunikaty do Ameryki. Ogólny hałas, radość! Cóż, jednak póki co, opuścić 

obozu nam nie wolno. Na mityngu tłumaczą nam, że front jest jeszcze daleko 

stąd, więc może być w nocy wojna o obóz. Ci, którzy przyjechali na czołgu to 

„delegaci” różnych narodowości – jest ich około 30. Niemcy przerażeni 

zjawieniem się czołgu, uciekli z obozu, lecz należy się liczyć z tym, że będą 

próbowali obóz odbić.  

W nocy odzywają się jeszcze strzały armatnie z różnych stron, ale rano 

jest już spokój a my byliśmy wolni, zaś na wieżyczkach wartowniczych w 

zamian Niemców zjawili się Amerykanie i dalej byliśmy zamknięci w obozie z 

tym, że nadal były problemy z jedzeniem. Dopiero po 2-3 dniach dostaliśmy 1 



kg puszkę wołowiny konserwowej, ale gdy ktoś nie zapanował nad jedzeniem 

tego, dostawał biegunki. Aż przykro pomyśleć, ilu wtedy więźniów zmarło na 

biegunkę. Zaczęliśmy więc dla zaspokojenia głodu dostawać grysik „na gęsto”, 

wiec wszyscy zachłannie się nim zajadali, lecz po kilku „grysikowych” dniach 

zaczęto sarkać na Amerykanów.  

Wobec zwiększania się liczby chorych raczej z przejedzenia lepszym 

jedzeniem niż dotychczas dostawaliśmy w obozie, na mityngach (apelu) 

duchowni różnych wyznań apelowali do nas zdrowych – by pomóc im w 

opiekowaniu się chorymi i w ten sposób dziękować Bogu za wolność. Zgłosiłem 

się zatem i ja wraz z dwoma kolegami, a na czwartego dołączył do nas ks. Józef 

Całujek - znający język niemiecki. Pracowaliśmy po 12 godzin. 

Gdy przywieziono mnie po raz pierwszy do Dachau i zaglądałem do 

kantyny obozowej, widziałem jak Niemieccy więźniowie kupowali kotlety i 

zajadali się nimi. Był nawet „Vogelsamg” - sałatka z żabich udek. Gdy jednak 

przybywało coraz więcej Polaków, kotletów zabrakło.  

Czy Niemieccy więźniowie bili Polaków? Stwierdzić muszę, że za 

pierwszym i drugim razem – nie było bicia, natomiast zobaczyłem to dopiero za 

trzecim moim pobytem! Sam byłem bity po twarzy, gdy w imieniu kolegów 

prosiłem „Herr Blockaltestra” - pana blokowego (starszy bloku - więzień 

funkcyjny) o wydanie kolacji bo zbliżała się noc a kolacji więźniom nie wydano. 

Za drugim pobytem, gdy nie pracowałem bo byłem „zu erholung” – na 

tzw. wypoczynku, zabawiałem się rozmowami z więźniami Niemcami. 

Wybrawszy do rozmowy inżyniera katolika z Wrocławia, zgadzał się ze mną w 

wielu punktach, ale gdy przyszło pytanie „co będzie z Polską po wojnie”? – 

odpowiedź padła jedna: „niemals – ni im Leben”! („nigdy – nigdy w życiu”).  

Rozmawiałem z komiwojażera który handlował żelazem i był 

przedstawicielem jakiejś firmy – jeżdżąc po Polsce. Agitował on przy okazji za 

komunizmem bo był komunistą. Zapytałem i tym razem: „czy będzie Polska”?, 

wówczas znowu padła odpowiedź: „nimals”! I z kimkolwiek rozmawiałem, 

padała zawsze podobna odpowiedź. Nie spotkałem Niemca, który byłby 

przychylny powstaniu Polski. 

Gdy znalazłem się po kilku latach w Gross-Rosen, moim kapo był 

zielonoświątkowiec. Jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy siedział w 

ciężkim więzieniu, a po 1933 r. osadzono go w obozie. Razem odsiadywał 13 

lat. Sprowadziwszy rozmowę na podobny temat, wówczas i ten kryminalista 

miał tę samą odpowiedź: „niemals”. 

Dziwnie zgodni byli ci Niemcy! Nie dopuszczali nawet myśli by Polska 

mogła powstać. Tylko oni byli – „über alles”. 

Któregoś dnia w wyzwolonym już Dachau, siedzę sobie pod ścianą 

bloku razem z kolegą Tadeuszem Borowskim - autorem „Pożegnania z Marią”. 

Opowiadamy sobie o różnych sprawach i niespodziewanie podchodzą do nas 

jacyś więźniowie. Mieli w ręce zeszyt dużego formatu i proszą nas, abyśmy 

złożyli w nim swe podpisy. Pytamy więc – dla kogo te podpisy i z jakiej okazji. 

Okazało się ku naszemu wielkiemu zdenerwowaniu, że chodzi o podziękowanie 



w takiej formie Papieżowi Piusowi XII – „no bo przecież przysłał księżom 

brewiarze”!  

Jakże obaj zgadzaliśmy się w odpowiedzi (nie uzgadniając jej 

wcześniej): „No to wy dziękujcie, bo gdy Hitler mordował ludzi, ani słowem 

Papież nie potępił jego zbrodni”!  

Czyż jednak takie widoki jak te które zostały utrwalone z Dachau, 

można zapomnieć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Było to w Dachau - za drugim moim pobytem w tym obozie, czyli w 

1940 r. gdy byliśmy przysłani „zu erholung” – „na wypoczynek” bo w Gusen 

nie było jeszcze krematorium. Siadaliśmy pod ścianami bloku i czy trzeba było 

czy nie, szukaliśmy obowiązkowo wszy w swojej bieliźnie - aby tylko nie być 

bez zajęcia. Podczas takiego to zajęcia odwszawiania, usiadł przypadkowo obok 

mnie ksiądz Masteja z Czechowic. Od słowa do słowa zaczęliśmy prowadzić 

dyskusje na tematy religijne i filozoficzne. W pewnym momencie ks. Masteja 

powziął myśl abym został księdzem! Tłumaczyłem więc, że mam żonę, ale dla 

niego nie było to przeszkodą. Gdy jednak spotkaliśmy się następnego dnia, miał 

dla mnie gotowe rozwiązanie, że papież udzieli dyspensy – oczywiście po 

studiach teologicznych. Powiedziałem jednak, że mam dzieci, ale on znowu na 

drugi dzień przyszedł z rozwiązaniem, że dzieci zostaną oddane do klasztoru! I 

w taki to sposób dyskutowaliśmy, a ja to wręcz traktowałem jako „zabicie 

czasu”. Ks. Masteja wrócił po wyzwoleniu do kraju i przebywał w klasztorze w 

Czechowicach. 

Odzyskana29.04.1945r.wolnośćspowodowałanowe podporządkowanie 

wewnątrz byłego obozu. Każda nacja miała swój Zarząd, a te Zarządy tworzyły 

Zarząd obozu. Zakończyły się też obowiązkowe apele w obozie, ale w 

godzinach wieczornych zbieraliśmy się na placu apelowym, choć nie w szyku 

piątkowym, lecz na tzw. mittingi. Wówczas to, na podwyższenie służące za 

mównicę - wchodzili mówcy czyli popi, księża, rabini, pastorzy. Nawoływali jak 

to już wspominałem, abyśmy w podzięce za odzyskaną wolność przyszli z 

pomocą tym tysiącom biedaków - a chorych w obozie było blisko 30000 

więźniów. Leżeli oni w dawnych barakach SS. 

Tadek Szwed, ja oraz jeszcze jeden młody człowiek z poznańskiego, 

zgłosiliśmy się do tej pracy, przekonani o potrzebie podziękowania Bogu za 

odzyskaną wolność i tak rozpoczęła się praca przy chorych. Do obsługi 120 

łóżek było nas dwóch na 12 godzin. Praca była ciężka. Lekarstw nie było! 

  



Ludzie umierali już na wolności. A praca jaką wypadało nam wykonywać, to 

umyć chorych, przynieść lub odebrać kaczkę itd., itd. 

Były jednak w szpitalnym bloku sprawy nas denerwujące, bo oto 

któregoś dnia w korytarzu stał sierżant amerykański i obijając się, palił 

papierosa. Nie ruszył palcem by pomóc chorym! Kiedyś, obiecał nam, że 

dostaniemy pomoc, że przyjdą do pomocy siostry (pielęgniarki)! I przyszła taka 

jedna Freuleine - psiakrew! Umyta, uczesana, a cała jej czynność to wkładanie 

chorym termometru! Oburzyłem się więc, że po co mierzyć gorączkę, gdy karty 

gorączkowej nie ma i chorzy nie dostają żadnych absolutnie lekarstw - zatem 

mierzenie gorączki jest zupełnie zbędne. Zaproponowałem, by chociaż wynosiła 

„kible”. Ale ten „ważny“ żołnierz usprawiedliwiał ją - „nein, nein“, i dalej 

mierzyła gorączkę i nie robiła nic więcej. Zrozumiałem jednak dlaczego był dla 

niej taki łaskawy, gdy któregoś dnia wynosząc kibel do ubikacji, zobaczyłem jak 

ten sierżant obejmując tą Freulein ramieniem, prawą ręką wciska w jej usta 

czekoladę. Rąbnąłem wtedy o podłogę szklanym (pełnym) kiblem i wyleciałem 

z bloku chorych - na blok gdzie mieszkałem. 

Wieczorem przyszedł Tadek Szwed i inni koledzy z „obsługi chorych” i 

opowiedziałem im to zdarzenie, więc postanowiliśmy „wyjść” z obozu! 

Pracowaliśmy przecież w podzięce za uzyskaną wolność chyba więcej niż 3 

tygodnie. Po skombinowaniu zamiast pasiaków ubrań cywilnych, wreszcie 

zdecydowaliśmy się na opuszczenie obozu i powrót do swoich domów.  

Niestety, wyjście z obozu mimo owego wyzwolenia nie było takie 

proste. Nie przepuszczeni przez portiernię, zostaliśmy na odwachu i dopiero po 

wielkich dogadywaniach się z „wachmistrzem” przekroczyliśmy bramę obozu 

9.06.1945 r. udając się pieszo w kierunku Polski.  

Byliśmy w mieście Dachau, z którego idąc na „wschód”, dotarliśmy 

wieczorem do jakiegoś obozu cywilnego gdzie przebywali zgrupowani Polacy z 

nad Buga – wysłani przez Niemców na prace przymusowe w Karlsfeld. 

Udręczeni całodziennym marszem, z bolącymi nogami i doskwierającym 

głodem, zatrzymaliśmy się tam na noc, a kwaterę dostaliśmy w jakimś budynku 

w piwnicy!  

Następnego dnia, w niedzielę rano, ogoleni, umyci wychodzimy na plac, 

gdzie zgromadzonych było dużo dzieci – ładnie i czysto ubranych. Chyba natura 

nauczyciela podpowiada zadawane im pytania: „czy umiecie czytać, pisać”? 

One chórem odpowiedziały: „Nie! Nie”!  

Gdy więc zobaczyłem w tym obozie tak wielką ilość dzieci, zgłosiłem 

się do komendanta – majora Durskiego, że jestem nauczycielem, i czy można by 

na miejscu założyć szkołę polską. Uzyskałem potwierdzającą odpowiedź, że tak, 

że czeka na takiego chętnego który by się podjął nauki tych dzieci. Oświadczył 

też, że na ten cel przeznaczy zameczek z XIX wieku, siedzibę generalnego 

dyrektora zakładów BMW, a gdy poszliśmy „objąć” w posiadanie tą siedzibę na 

cele szkoły, policzyłem że miała 144 pokoje. W taki to sposób zostałem znowu 

nauczycielem. 



Po założeniu szkoły w Karlsfeldzie, założyłem drugą we Freimanie 

k/Monachium. Miejscowość ta liczyła około 28000 mieszkańców, a założone 

szkoły obejmowały: szkołę podstawowa, przedszkole, małe gimnazjum, szkołę 

handlową. Ogółem było 30 nauczycieli. Tam uczyłem między innymi Jadzię - 

córkę przyszłego ministra spraw zagranicznych - Jędrychowskiego. 

On też – Jędrychowski, agitował za powrotem do Polski. Zapamiętałem 

sobie jego argument: „Panowie! W tej chwili odbywa się targ na ludzi. Gdy 

wrócimy do Polski za późno – będzie po targu”.  

Doszedłem i ja szybko do przekonania, że tutaj Polski nie zbuduję, że 

moje miejsce jest w Polsce, więc pierwszym transportem byłych więźniów 

5.09.1945 r. wróciłem do kraju.  

Niniejsza uwaga powinna znajdować się w innym miejscu, lecz muszę 

koniecznie nawiązać do pojęcia fraternizacji ... 

Otóż, to określenie było bardzo modne w okresie po zakończeniu wojny. 

Obóz w Dachau, uwolniła jeśli się nie mylę - III Armia amerykańska. Ci 

żołnierze widzieli obóz! Widzieli w rowach przy autostradach setki 

zastrzelonych więźniów. Ci żołnierze byli obecni przy rozładowywaniu 

wagonów z trupami. Ci żołnierze zmuszali Niemców z Dachau do kopania 

grobów dla więźniów. Ci żołnierze byli po naszej stronie! Współczuli bo 

widzieli co zrobili Tautoni. Ale żołnierze ci z frontem przeszli dalej, a nadeszła 

Armia IX – tzw. okupacyjna!  

Jaki był tego efekt? Jakie konsekwencje to spowodowało? Otóż, ci 

żołnierze nie widzieli już tych śladów zbrodni. Ci żołnierze zaczęli się „bratać” z 

Niemcami, jakby jeszcze wczoraj nie prowadzili wojny. Zaczęło się od miłości z 

Niemkami! Często można było zobaczyć żołnierza amerykańskiego, nie 

kryjącego się z fizycznym zbliżeniem z Niemkami! Rozumiem, że wśród 

żołnierzy amerykańskich było dużo niemieckiego pochodzenia, krew wzięła 

więc górę! Niemcy zostali wzięci pod opiekę amerykańską! Biada, gdy Polak 

wyrządził Niemcowi choć małą krzywdę! Były przypadki, że Polacy którzy 

„dochodzili” swoich praw za krzywdy doznane u bauerów byli tej swojej racji 

pozbawieni. Nie Niemcy byli karani, lecz Polacy za niesubordynację wobec 

Niemców! Gazety dużo pisały na ten temat.  

Chyba jest to ów syndrom obozowy – jak powiadają psychologowie, że 

z natarczywością wracają wspomnienie z pobyty w obozie, tych ekstremalnych 

okoliczności gdzie rozgrywała się nieustanna walka o przeżycie, więc z góry 

przepraszam za powtórki w pewnych kwestiach. 

Będąc w obozie w Oświęcimiu, nie myślałem nawet o ucieczce z obozu, 

chociażby z tego powodu o czym już znacznie wcześniej wspominałem. Do 

Bielska z Oświęcimia była jedna godzina jazdy samochodem. W razie mojej 

ucieczki, za godzinę cała rodzina byłaby w KL Auschwitz! Więc moje myśli o 

ucieczce nie zrodziła się. Już na wolności, wielokrotnie przeżywałem ucieczkę 

we śnie. Zawsze jednak „coś” mnie trzymało. A to jakieś ciężkie nogi, którymi 

poruszać nie mogłem, a to jakąś kulę u nogi wlokłem za sobą, a tu uciekać 

trzeba było by wykorzystać okazję! Stąd krzyki, jęki w nocy, stąd budziłem się 



oblany potem! Było takich snów na przestrzeni tych lat wolnościowych wiele, 

zawsze na podobnej osnowie. Skąd się biorą właśnie takie sny, skoro jak 

powiedziałem, nigdy nie myślałem o ucieczce z obozu!  

Pewnego razu gdy wracaliśmy wieczorem z roboty, a na zbiegu dróg 

obozowych (w Oświęcimiu) stała „świta” SS-mańska i na jej czele Lagerführer 

Fritzsch70. Więźniowie zawsze szeptali między sobą: „ubrać go w nasz mundur a 

byłby muzułmanem”. Otóż, Lagerführer często palcem wywoływał więźnia z 

szeregu - „na rozmowę”. Dostał się i mnie kiedyś taki „zaszczyt” - kiedyś 

wskazał palcem na mnie. Podszedłem do niego, oczywiście stanąłem wyprężony 

w postawie na baczność, i wówczas zadał pytanie: „jak długo jesteś w obozie”? 

Odpowiadam: „trzy lata”! – „To z ciebie musi być dobry złodziej odpowiada 

Lagerführer!” No więc znowu ja odpowiadam – choć było to niezgodne z 

prawdą: „Jawohl“! Han ab!  
 

W listach z obozu nie wolno było pisać o obozie. Zasadniczo, każdy list 

musiał rozpoczynać się słowami: „Jestem zdrów i czuję się dobrze”. 

Obowiązywało to nawet wówczas, gdy leżało się w „szpitalu” obozowym. 

Dlatego zastosowałem pewną symbolikę - niemal wszystkie listy przepełnione 

były pytaniami o dom, o rodzinę, a o sobie w ogóle nic pisać nie można było, 

lub pisać bardzo mało. O sobie mogłem napisać, gdy „podszyłem” się pod 

„Maciusia” - moja matka za swoich młodych lat wołała na mnie „Maciuś”. Gdy 

tylko zorientowałem się, że w domu rozumieją to przybrane imię, zacząłem 

pisać o „Maciusiu”, ale ostrożność była nakazana, bo  cenzorzy listów to 

przecież nie najgłupsi Niemcy. 

Często wspominany w listach „Onkel Kopiasz” – to ksiądz proboszcz ze 

Straconki. Wspominałem go wtedy, gdy było ze mną źle, gdy chorowałem lub 

wycieńczony byłem i leczyłem się z „wykończenia” – a znaczyło to wtedy, aby 

rodzina modliła się za mnie.  

Była zima 1940 r. Po przyjściu z pracy na blok, więzień funkcyjny tzn. 

blokowy, rozrzucił kilkanaście jakichś drukowanych karteczek, a kilka 

więźniów kartki te łapało. 

Jeden kolega - z tego oczywiście blokowy, w rozmowie ze mną, był 

skłonny dać mi tę kartkę za 3 porcje chleba. Zgodziłem się. Ale mnie nie 

chodziło o tę paczkę żywnościową, ja dopisałem między wierszami ołówkiem: 

„schicke sofort wramus hend pulower u so”! - „przyślijcie mi zaraz ciepłą 

bieliznę, kalesony, sweter itp.”. Cenzor nie zauważył tego dopisku. 

Było już po świętach Bożego Narodzenia, gdy zostałem zawezwany do 

blokowego. Pokazuje mi dwa pakunki: „was ist das” (co to jest)? Odpowiadam 

że nie wiem. A wiesz, że tak dużej paczki odebrać nie wolno? Oczywiście wiem. 

Zabieraj sobie tą dużą a tę małą (żywnościową) zabieram ja. Zgodziłem się z 

radością. Miałem bowiem bieliznę całą zimę 1940/1941 r. Uszyta była z ciemnej 

                                                 
70 Fritzsch Karl – Członek SS (nr 7287) w maju 1940 r. był odkomenderowany z KL Dachau na stanowisko 

pierwszego kierownika do nowo założonego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W styczniu 1942 r. został 

przeniesiony do KL Flossenbürg a potem do jednego z podobozów KL Mittelbau. 



flaneli (na kartki niemieckie). Uszyła wszystko siostra Kazia. Pulowery były 

zeszyte dwa razem, były kalesony, koszula, pończochy, pas na nerki i 

kominiarka. 

Gdy zrobiło się ciepło, zdjąłem i schowałem tak cenny skarb między 

betony. Ale ktoś wypatrzył i zabrał je. Niemniej, najcięższą zimę przetrwałem! 

Kolejny symbol dla mnie to kamyki związane z początkowym pobytem 

w KL Dachau.  

Był 1940 r., po aresztowaniu mnie w dniu 23.04.1940 r. i 

po przesłuchaniu w gestapo w Cieszynie w starej fabryce 

mebli giętych „Mundus”. Stamtąd aresztowanych 

załadowano do pociągu i zawieziono do obozu 

koncentracyjnego KL Dachau. W tym to obozie, prócz 

Niemców komunistów byli już Polacy. Nowy transport 

liczył około 2000 ludzi z okręgu żywieckiego, bialskiego 

oraz oświęcimskiego. 

Była to inteligencja polska: księża, nauczyciele, urzędnicy. Obóz w Dachau 

„pęczniał” – nie był przygotowany na takie transporty. Nie było łóżek więc 

więźniowie spali na podłodze. Nie było zajęcia dla wciąż napływających tysięcy 

Polaków. Na plantacjach roślin lekarskich pracowali dawniejsi więźniowie. Z 

nowymi - „zugangami” - poradzono sobie w ten sposób, że uczono nas 

maszerowania „tzw. mützen ab” i to wielokrotnie dziennie. Uczono także 

piosenek niemieckich, beznadziejnego szukania wszy w bieliźnie osobistej, 

czyszczenia naczyń aluminiowych marynarką obozową a tę po zabrudzeniu 

należało prać bez mydła. Było to zajęcie głupie, beznadziejne. Stąd gdy - 

pozwolono nam usiąść na krawężniku ulicznym aby szukać nieistniejących 

wszy, ktoś rozpoczął zabawę ze szlifowaniem kamieni, a potem było pełno 

takich naśladowców.  

Znaleziono na ulicy między barakami kamyki, poczęto pocierać o kant 

krawężnika aby nadać im jakiś kształt. Ryto litery lub numery igłami kupionymi 

w kantynie. Kapo i blokowi Niemcy, często się naśmiewali z nas mówiąc, że się 

najemy dość kamieni. To zrozumieliśmy dopiero wówczas gdy wywieziono nas 

do kamieniołomów Austrii - do Gusen. Swoje dwa kamyki miałem gotowe. I 

sam się teraz dziwię jak mogłem je przenieść przez 5 lat i przez 7 obozów, a w 

tym czasie często odbywały się rewizje kieszeni i ubrania. Różne sposoby były 

stosowane aby je zachować. Najczęściej rzucałem je na ziemię a po rewizji 

odnajdywałem. Tak dowiozłem kamyki do domu. Ale jak przechowywałem je w 

czasie mojej operacji czy tyfusie plamistym - tego do dzisiaj nie wiem. 
 

* 

W obozach w jakich przebywałem, poznałem dużo, bardzo dużo 

kolegów, a najściślejsze kontakty nawiązałem z następującymi współwięźniami: 
 

- Pysz Józef z Bielska – nr obozowy 1420, aresztowany przez gestapo 

21.10.1940 r., był w Oświęcimiu więźniem nr obozowy 1420. Bardzo miły i 

uczynny kolegą. W okresie rekonwalescencji potyfusowej, wspomagał mnie 

 



miską zupy, a i później już na wolności, nigdy nie odmówił przysługi. W obozie 

pracował dla „fotografów” z Wilhelmem Brasse. Idąc z bloku 20-go z gorączką i 

to wysoką, byłem bardzo słaby – zmierzałem na przydzielony mi blok 15. Aby 

iść prosto, trzymałem się linii krawężnika.  

Jednak od czasu do czasu staczałem się z niego no i musiałem 

wywoływać wrażenie pijanego, a było to już po apelu 

wieczornym. Stało dosyć dużo mężczyzn na obozowej ulicy, i 

między nimi stał taki wysoki chudzielec w dobrze wypranym 

ubraniu obozowym. Miał duże oczy, niby to śmiejące się i 

właśnie ten więzień odezwał się do mnie: „coś ty stary, 

pijany”?  

Powiedział oczywiście jeszcze coś, ale ja nie zostałem mu dłużny! I tak po 

„lagrowemu”, choć język mi się plątał, od słowa ostrego przeszliśmy do 

„normalnej” rozmowy, z której wynikało, że jest z Bielska a ja także. 

Dowiedział się skąd idę, a gdy mu powiedziałem, że z „tyfusu”, to powiedział – 

„codziennie po apelu będziesz czekał pod blokiem 24, dostaniesz michę zupy”. I 

faktycznie, codziennie czekałem i codziennie dostawałem obiecaną porcję zupy, 

a była do zupa dosyć treściwa „galareta”, i choć zimna to zajadałem się nią, aż 

się „uszy trzęsły”. Dostawałem ją przez pełne dwa tygodnie. Potem Józek 

powiedział do mnie: podkarmiałem cię dwa tygodnie, a teraz muszę pomóc 

innym. Podziękowałem mu serdecznie, a na nogach trzymałem się już dosyć 

mocno, że byłem zdolny do pracy w betoniarni, - to właśnie zawdzięczałem 

Józkowi Pyszowi. 
 

- Targosz Franciszek z Bielska – w KL Auschwitz był zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7626. Przebywał w karnej kompanii, a 

później „dyrektor” poczty obozowej. Po wyzwoleniu, jeden z założycieli 

Państwowego Muzeum Martyrologii i Męczeństwa, jego Dyrektor 

administracyjny. W roku 1973 odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za 

działalność w obozie. Wielki miłośnik koni i ich wspaniały malarz. Serdeczny 

przyjaciel i kolega. Nie znałem go wówczas gdy należał do Kompanii Karnej, 

natomiast poznałem gdy pracował na poczcie – i był już jako tako odżywiony. 

Ułatwiał mi otrzymywanie listów z domu! Doręczał zawsze osobiście te listy.  

Gdy chciałem „coś” zakazanego napisać, 

wówczas Franka uprzedzałem o tym, a on ten 

list swoimi sposobami przemycał poza 

cenzurą. Był zawsze pełen energii i udzielało 

się to innym. W rozmowie był zawsze 

pogodny, z tendencją do lekkiego sarkazmu!  

Ale sarkazm ten nie był szkodliwy, nie ubliżał 

nikomu. Wiedziałem oczywiście już wtedy, 

że za jego mową kryła się grubsza robota 

konspiracyjna. Ale ani on, ani ja, nie 

„wciągaliśmy” się w te sprawy. Najlepszy 

 

 

Rok 1950, na zdjęciu Władysław Siwek 

(biały sweter) Franek Targosz, Marian 

Główka. 



dowód, że u niego w Muzeum byłem 

wszystkiego dwa razy.  

Nie lubiłem „wciskać” się w nie swoje towarzystwo. Franek należał do innego 

„koła”, innych miał kolegów – „wspólnego” języka nie było. Z Frankiem raczej 

zżyłem się na wolności. Ale gdy prowadziłem wycieczki nauczycielskie czy 

uczniów z Technikum, zawsze bardzo mile mnie przyjmował i częstował 

„Targoszówką” - bardzo dobrą wódką. Jest powyżej wspólne zdjęcie z moją 

wycieczką z Frankiem i Władkiem Siwkiem. 
 

- Mazurek Jakub z Bielska – nr obozowy 1114, 
 

- Brachaczek Albert z Bielska – nr obozowy 1070, 
 

- Dubois Stanisław z Warszawy (zginął rozstrzelany). Urodzony 7.01.1901 r., 

więzień Oświęcimski nr 3904.  

Należał do „trójki” betoniarskiej razem z Jurkiem Ptakowskim 

i ze mną. Ponad dwa lata pracowaliśmy razem w betoniarni. 

Szczery i oddany przyjaciel. Bardzo lubiliśmy się ze 

Staszkiem, zresztą wszyscy go lubili. Wyrażał się nie po 

obozowemu! W mowie był raczej skąpy. Nie pamiętam, aby 

powiedział coś przykrego. Bardzo, bardzo koleżeński. 

Wiedziałem, że pomaga więźniom lecz komu, co dawał – tego 

nie wiem, bo zwyczajem obozu było nie dochodzić co 

współkolega robi.  

Gdy leżałem w bloku szpitalnym chory na tyfus, przysłał mi 2 ampułki 

zastrzyków, lecz nie doszły do mnie. Dużo palił. Wszyscy „ułatwiali” mu 

palenie. W robocie w betoniarni był sumienny i swoją robotę wykonywał 

dokładnie, bez oglądania się na kolegów. Dużo opowiadał o swoim synku 

Maciusiu. Podczas roboty betoniarskiej często przekonywał mnie i Jurka 

Ptakowskiego o socjalizmie. Ja byłem „zielonym” harcerzem – apolityczny, a 

właściwie apartyjny! Jurek był wrogiem Żydów. Jako student rozbijał szyby 

wystawowe w ich sklepach. Należał do ONR (Obóz Radykalno-Narodowy), był 

o radykalnych politycznych przekonaniach, stąd dyskusje ze Staszkiem były 

zażarte, ale zawsze w kulturalnej formie, a ja raczej przysłuchiwałem się tym 

dyskusjom. Staszek umiał zawsze wyprowadzić dyskusję na „wspólne” tory – 

tak, że radykał Jurek i Staszek no i ja, zawsze znaleźliśmy wspólne punkty np. 

że w przyszłej Polsce muszą być zmiany, nawet takie jak ograniczenie swobody 

kościoła katolickiego. Staszek po apelu przestawał raczej z warszawiakami. 

Jasne, że bywał wtedy wśród swoich. Staszek był aresztowany jako Stanisław 

Dębski i siedział na Pawiaku. Stamtąd po długim przesłuchaniu odesłano go do 

Oświęcimia jako „Dębskiego”. Ale jego siostra przebywająca w Szwecji, 

stamtąd przysłała małą paczkę - może pół kilograma wagi. Były w tej paczuszce 

papierosy, czekolada i coś jeszcze. Gdy przyszliśmy z pracy do obozu, Staszek 

stał przed blokiem 15, częstował zawartością paczki i opowiadał jak go Gestapo 

przesłuchiwało. A więc zapytali jak się nazywa - Dębski, jaki ma numer - 3904, 

 



blok – 15. A więc zgadza się i dali mu tę paczuszkę ze Szwecji, ale na niej 

figurowało nazwisko Dubois. Po obiedzie został w lagrze, a myśmy poszli do 

pracy. Przeczuwaliśmy, że zostanie rozstrzelany i niestety, po przyjściu na apel 

wieczorny nasze przypuszczenia stały się faktem - rozstrzelany 19.08.1942 r. 

Staszek był zajadłym przeciwnikiem PPR – a był zagorzałym PPS-iakiem. Nie 

godził się na programy PPR. Po wojnie „zrobili” z niego wielkiego działacza 

PPR – chodziło o to, by żona dostała rentę, a jedna z ulic warszawskich nazwana 

została jego nazwiskiem i imieniem. 
 

- Ptakowski Jerzy z Warszawy – w KL Auschwitz nr obozowy 4848. Jako 

student prawa należał do ONR i rozbijał żydom okna wystawowe. Stąd nie 

wrócił do Polski. Został po wojnie w Niemczech redagując tam jakąś gazetę 

antypolską. Pracował ze mną i ze Staszkiem Dubois w betoniarni. Dużo dobrego 

wyświadczył mi w okresie rekonwalescencji potyfusowej. Zasilał zupą, 

wyręczał mnie w pracy w okresie choroby. Jemu zawdzięczam, że po tyfusie 

zostałem wśród żyjących. Bardzo lubiany kolega, przyjaciel nawet w 

najcięższych chwilach. Bardzo mi żal, że nie wrócił do kraju. 
 

- Wystrach Roch z Bobrownik pow. Tarnowskie Góry. 

Urodzony 14.08.1913 r. w Królewskiej Nowej Wsi (obecnie 

Bolko) pow. opolski, zamieszkały w Bobrownikach Śląskich 

pow. Tarnowskie Góry. W 1939 r. był zatrudniony w 

charakterze sekretarza sądowego w Lublińcu. Aresztowany w 

dniu 2.05.1940 r. za działalność konspiracyjną i osadzony w 

obozach koncentracyjnych: Dachau, Gusen, Mauthausen i w 

Oświęcimiu.  

W KL Auschwitz był zarejestrowany jako więzień nr 10241. Poznaliśmy się w 

betoniarni. Pracowaliśmy pod jednym dachem, ale nie w tej samej grupie 

roboczej. Miał w sobie coś z kaznodziei. Robił wrażenie, że przyszedł do obozu 

aby nas „naprawiać” i podnosić na „wyższy” poziom moralności!. Zawsze 

„pouczał” moralnie! Był dobrym i miłym kolegą. Został zwolniony po dwóch 

latach, ale on jeden ze zwolnionych - napisał list z „wolności” do mojej żony, 

choć przekroczył granice w wysuwaniu pewnych propozycji. 

To jedyny „obozowiec”, który mnie odwiedził w klinice w Zabrzu i potem w 

klinice w Katowicach - przyjechał aż spod Tarnowskich Gór i utrzymywaliśmy z 

sobą korespondencję. Z listów wynikało, że nawet na kopalni (gdzie pracował), 

„pouczał moralnie” swoich towarzyszy pracy i stąd ma niezliczoną ilość 

kłopotów i zatargów. Był bardzo uczynnym, wysuwał różne propozycje aby mi 

pomóc! Cokolwiek usłyszał co mogłoby mi pomóc, zaraz napisał i zachęcał do 

wykonania – i to wszystko bezinteresownie! Odwiedził mnie w Straconce 

5.11.1973 r. i 14.06.1974 r. Kiedyś, gdy pokazywałem mu swoją księgę 

pamiątkową, wpisał taką oto dedykację: „Przyjacielowi mojemu Marianowi 

Główce – współwięźniowi z betonkolony obozu koncentracyjnego Oświęcim, 

zawdzięczam bardzo wiele za jego pomoc w czasie mojej choroby na tyfus 

 



plamisty (od dn. 11.11.1941 r. do 24.11.1941 r.) za co wyrażam mu dozgonną 

wdzięczność”. Podpis Wystrach Roch, nr ob. 10241. 
 

- Ziętek Paweł z Jordanowa – nr obozowy ? 
 

- Goleniowski Stanisław z Bielska – nr obozowy 7573. 
 

- Kopaczko Jan z Bielska – nr obozowy ? 
 

- Kopaczko Józef z Bielska – nr obozowy ? 
 

- Sierosławski Stanisław z Bielska – nr obozowy ? 
 

- Neugebauer, - był ze mną w Gusen w 1940 r. - od chwili jego założenia. 

Prawdopodobnie przyjechał pierwszym transportem, gdyż był już w obozie gdy 

ja przyjechałem. Pochodził z Opolszczyzny, a Seminarium Nauczycielskie 

ukończył w Rogoźnie Wlkp. Szkoła ta kształciła nauczycieli dla Polaków za 

granicą. Co Neugebauer (czysto niemieckie nazwisko a Polak!) przeskrobał tego 

nie wiem, ale zapamiętałem taką sytuację, że było to w bardzo upalny dzień, 

brama obozowa zbudowana była z kamieni, a w słupy wmontowane były 

łańcuchy z „bransoletkami”. I tam go przytwierdzono od rana do wieczora bez 

jedzenia. Zaznaczam, upalne słońce! Gdy go wieczorem uwolniono z 

łańcuchów, był prawie nieżywy - a jeśli się nie mylę, to wisiał tak przez trzy dni. 

Co zaś do zaistniałego paradoksu w tej sprawie - blokowy bloku 11-go miał 

winkiel „zielony”, a więc aresztowany jako bandyta. Ten to właśnie blokowy 

zajął się Neugebaurem. Wpierw go „karmił” tylko słoną wodą przegotowaną, 

kazał więźniom na bloku rozcierać ręce a potem dopiero pozwolił na stopniowe 

dawanie zupy! Pamiętam te dwa szczegóły: więzień zdjęty z łańcucha jest 

prawie trupem a tu „zielony” bandyta zajmuje się więźniem – Polakiem! Nie 

znam dalszych losów Neugebauera. 
 

- Stolarzewicz Stefan, pochodził z Żywca, był więźniem w Oświęcimiu nr 

obozowy 107496.  

Poznałem go na bloku 24 gdy kiedyś byłem bardzo chory - 

chyba miałem zapalenie płuc! Drugi raz Stefan ukrył mnie 

przed pościgiem Rottenführera Edwarda Lubuscha, który 

szukał mnie w obozie, aby mnie zastrzelić. I wtedy za radą 

kapy inżyniera Łacheckiego poszedłem do Stefana i 

opowiedziałem co mi grozi. Wpisał mnie zaraz jako chorego i 

„dekował” dość długo – aż Lubuscha karnie przenieśli do 

innego obozu.  

Zawsze uśmiechnięty, zawsze miał „pod ręką” jakiś żart, czy dowcipne 

określenie i tym też rozweselał, podtrzymywał chorych na duchu. Był bardzo 

lubiany przez chorych. Stefan nieraz obsztorcował chorych, ale to jego karcenie 

było przyjmowane raczej jako dobra rada której udzielał choremu. Nigdy nie 

 



odmówił pomocy. Po wyzwoleniu, 21.03.1974 r. odwiedził mnie w domu – w 

Straconce. 
 

- Kuryłowicz Adam, socjalista z głębokiego przekonania. Był rozdawcą czarnej 

maści na „kretzę” czyli świerzb! Nawet podczas rozdawania tej maści agitował 

politycznie „wybranych” kolegów. Był zawsze delikatny, nie narzucał swoich 

poglądów lecz podsuwał je tak, że słuchacz jego wywodów, przyjmował je 

prawie jako swoje przekonania. Jakże uczynny, jaki opanowany, nigdy nie 

podniósł głosu, choć wszystkim spieszyło się do fasowania np. kolacji, a 

pobieranie maści było zawsze przed kolacją. Ach ten Adam! Po rozdaniu maści 

brał pod rękę kolegę i długo, długo spacerował – oczywiście agitując za PPS. 

Był niestrudzony w tej agitacji. Doczekał się uwolnienia. Po wojnie był mężem 

zaufania w komisji PPR-owskiej. 
 

- Kula Michał, - gdy kapo Toczek wyrzucił mnie z pracy w betoniarni - po 

tyfusie, ponieważ byłem za słaby. Postawił mnie wręcz (a raczej oparł o budkę 

wartowniczą) do dyspozycji służbowego podoficera przy bramie, i wówczas to 

polecono mi pracę w ślusarni, gdzie zostałem „laufrem” czyli biegaczem do 

posyłek. Tak więc często przy przechodzeniu przez bramę, podchodzili do mnie 

SS-mani, abym im wykonał coś na „lewo” - w warsztatach, np. klucz, zamek 

naprawił, kółko do wózka itd. Szedłem więc z prośbą do Michała Kuli, i choć 

nigdy mu nic nie dałem (bo co mogłem dać?) zrobił mi chętnie i bez klątwy to o 

co poprosiłem. Zawsze spokojny, opanowany, raczej flegmatyczny, ale zawsze 

bardzo uczynny. Dodam, że „chleba nie łaknął” – tzn. nie trzeba było mu 

przynosić w zamian nawet chleba. W 1944 r. zrobił mi nawet ze stopu srebra i 

czegoś jeszcze trzy krzyżyki dla moich dzieci a nawet wyrył inicjały. Udało mi 

się te krzyżyki przynieść do domu. Wciąż pamiętam o tym miłym i uczynnym 

koledze. A najmilszą pamiątkę jaką mi wykonał z metalu, to „wieczna” lampka 

w formie korony. Do dziś ile razy spojrzę na lampkę, przypomina mi się Michał 

Kula. Takich miłych i uczynnych kolegów było niewielu. Miał silny czarny 

zarost - wyróżniał się tym czarnym zarostem brody i twarzy. Podobno umarł we 

Wrocławiu na wieść, że dostał odszkodowanie w dolarach! 
 

- Siwek Władek, poznaliśmy się w KL Auschwitz, był więźniem nr 5826. 

Przebywaliśmy wspólnie na bloku 15a. Doskonały malarz i 

rysownik, wykonał mój portret ołówkiem a także wiele 

rysunków w listach obozowych. Bardzo miły i 

bezinteresowny kolega. Mieszkał w Warszawie. Gdy 

Władka ktoś poprosił, to narysował podobiznę więźnia lub 

jakąś ozdobę w liście obozowym. Między innymi, 

narysował mi Matkę Boską Częstochowską. Nie brał chleba 

za „robotę”. Bał się tylko rysunków podpisać i narysować w 

ubraniu obozowym. Tego odmawiał stanowczo. Był zawsze 

miłym i uczynnym. Nie słyszałem, aby się uniósł i używał 

wulgarnych obozowych słów. Miał swoich kolegów (chyba 
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Krakusów) i w ich kręgu się obracał - ja do tego kręgu nie 

należałem. Udało mi się przesłać do domu moją podobiznę 

wykonaną przez Władka.  
 

- Schiller Leon, –reżyser warszawski. Wielka osobowość – także w obozie. 

Spacerował kiedyś główną ulicą obozową więc podszedłem do niego i 

zagadałem, że chciałbym porozmawiać o jego „Dziadach”, a on na to: „czy 

widział Pan moich Dziadów”? Odpowiedziałem więc, że nie, bo do Warszawy 

rzadko jeżdżę. No to nie mamy o czym mówić - podał mi rękę i koniec 

„audiencji”! Wiedziałem, że to wielki Schiller, ale nie wiedziałem że aż ta....ki. 

Dużo przecież czytałem czasopism kulturalnych i literackich i stąd śledziłem 

reżyserię „Dziadów” sławnego reżysera.  
 

- Kubica Antek, - pochodził z Rybarzowic gmina Buczkowice, pow. bielski.  

Urodził się 25.05.1915 r. Aresztowany był w początkowym 

okresie okupacji hitlerowskiej i przesłany do KL Auschwitz, a 

tam 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7617. Zatrudniony był w obozie w ślusarni, a że 

znał się z Józkiem Pyszem, stąd i ja się z nim bliżej 

zaznajomiłem. Często rozmawialiśmy ze sobą. lecz jego 

sposób wysławiania się przypominał trochę język Reja. 

Przebywałem w jego towarzystwie bo określał się jako 

„bielszczanin”.  

Był chory na tyfus, a następnie chorował na niegojącą się flegmonę. Po 

wyzwoleniu, ogromnie był rozgoryczony, że „nie wiedział” o zgłaszaniu 

pretensji z racji eksperymentów pseudomedycznych jakie na nim 

przeprowadzano. Robił wszędzie „odwołania” , nawet do Genewy – aż wreszcie 

dostał wezwanie od Pełnomocnika Ministra Zdrowia, lecz nie wiem jakie były 

dalsze rozstrzygnięcia w jego sprawie. 
 

- Sawan Zbyszko, - przed wojną słynny amant filmowy. Polacy zaopiekowali 

się nim aby zachować go dla polskiej kultury. Na bloku 6 w jednej izbie byli 

kreślarze a on przy nich i udawał, że pracuje. Myśleliśmy - my zwykli 

więźniowie, że wieczorami będzie opowiadał o swoich rolach, ale niestety, on 

umiał opowiedzieć tylko tyle, że film polski (przed wojną) opanowali całkowicie 

Żydzi! Był widocznie tak uczulony na tym tle, że powtarzał to w kółko! 
 

- Kowalski Kazek, - poznałem go u Stefana Stolarzewicza na bloku 28. Był ode 

mnie starszy i mówił, że był właścicielem huty w Ostrowcu Kieleckim. Po 

paczkach które otrzymywał od żony, można było sądzić, że rzeczywiście był 

bogatym człowiekiem. Dzielił się szczodrze tym co dostawał - polubiliśmy się.  

Po opuszczeniu bloku 28 – szpitalnym, poszedłem na „swój” blok 15a, zaś on na 

17. Odwiedzałem go często, zwłaszcza w niedzielę i wówczas siedzieliśmy na 

trzecim piętrze jego pryczy. Przychodzili do niego także kilku młodych ludzi 

(chyba z Warszawy) – a był to rok 1944. Ci młodzi, którzy siedzieli zaledwie 2-

 



3 miesiące, zaczęli głośno opowiadać, żeby otoczenie mogło wszystko słyszeć, 

że „trzeba uciekać”. Trzeba przygotować ucieczkę! Na moją uwagę: „a po co 

uciekać, teraz są lepsze warunki obozowe i są szanse, że przetrwamy obóz”, oni 

nadal obstawali przy swoim (oczywiście streszczam ich wywody), bo gdy 

uciekniemy, to będą o nas pisać, będziemy bohaterami! Powiedziałem więc: „nie 

po to się tyle lat męczyłem, aby teraz pod koniec w głupi sposób skończyć życie 

– przyłapany na ucieczce”! I przestałem odwiedzać Kazimierza Kowalskiego! 

Widziałem go przypadkowo już po wyzwoleniu w 1946 r. w Warszawie – gdy 

szedł pod rękę z żoną. Byli bardzo zajęci rozmową, a ja byłem bardzo biednie 

ubrany i nie chciałem się „narzucać” swoją osobą. Ale to typowe dla tych, 

którzy przyszli z Pruszkowa i nie mogli „usiedzieć” w obozie. Zapragnęli być 

bohaterami! Ten temat rozwinąłbym szerzej, posługiwałbym się nazwiskami i 

wykazałbym ilu to więźniów bez potrzeby zginęło w obozie, bo inni chcieli być 

bohaterami, a w wyobraźni nie mogli czy nie chcieli siebie widzieć 

zmasakrowanych, leżących pod blokiem 24. 
 

- Hołuj Tadeusz, - pisarz, wiem, że był w obozie. Wiem, że napisał sztukę 

teatralną „Dom pod Oświęcimiem”. Wiem też, że na 5 lat był wykluczony ze 

Związku Literatów Polskich – za co? Sądzę, że za jakąś współpracę z Niemcami 

(podobnież stało się z pisarzem lwowskim - Stanisławem Wasylewskim). To 

mnie nie obchodzi! Ale czytałem jego książeczkę – szkoda, że tytułu nie 

zapamiętałem. W tej książeczce pisze Hołuj – że wiejska dziewczyna i parobek 

ze wsi przy pomocy wideł wzięli do niewoli generała niemieckiego i jego świtę! 

Gdzie ten Hołuj widział takich lękliwych Niemców? Gdybym znał jego adres 

napisałbym zaraz do niego! O święta naiwności! Dla kogo pisał tę książeczkę? 

Dla młodzieży? I Pan Hołuj był więźniem Oświęcimia! Nie z tej planety! Z tym 

się wiąże drugi temat: Film produkcji polskiej pt. „Zwariowana noc”. Panie 

święty! Stek bzdur! Stek nonsensów o Niemcach. W zamku starej hrabiny 

rozgościli się gestapowcy. A tu partyzanci przyprowadzają rannego. I na tym tle 

film pokazuje, że Niemcy to idioci, których pętaki góralskie i kilku wieśniaków 

„wykiwało”. Gdyśmy w Technikum Mechanicznym utartym zwyczajem 

poświęcili lekcję na omówienie filmu, to jedno zdanie wybijało się w dyskusji, 

że wobec tego, wcale nie trudno było takich głupich Niemców „wykiwać” a 

„tyle się pisze o bohaterstwie”. Ciężko było wybrnąć z tej lekcji wychowawczej! 

I pytam się - dla kogo taki film? 
 

- Sroka Mikołaj, - z betoniarni ... Pracowałem przy robieniu słupów wysokiego 

napięcia, a za mną przy specjalnym stole stał Mikołaj Sroka i jako eisenbieger 

(zbrojarz) nadawał prętom żelaznym formę do słupów. Pamiętam jego twarz, 

wypukłe oczy, nigdy nie widziałem uśmiechu, ale był życzliwy dla wszystkich! 

Nie zezwalał na „przypatrywanie” się jego pracy, ale to co u niego 

podpatrzyłem, potem przydało się w Gross-Rosen w 1945 r., gdy zgłosiłem się 

jako „eisenbieger” - choć nigdy przedtem tego nie robiłem, a jedynie widziałem 

jak Mikołaj to robił. Czy doczekał się wolności - nie wiem!. 
 



- Zaleski (chyba Bogdan), - schreiber w betonkolonne. Młody, przyjemny 

współtowarzysz pracy. Po wyzwoleniu był dyrektorem poczty w Krakowie. 

Zapamiętałem sobie jego nawoływanie na wódkę dla kapo Toczka. Chodził po 

szopie i nawoływał: „dawajcie chłopaki, dawajcie chłopaki – widzicie jak się 

Piotrek wścieka”. A wtórował mu unterkapo Michał Sywak (granatowy 

policjant), dodając basowym głosem: „dajcie, dajcie – będzie spokój”! 
 

- Sosnowski (chyba Kazimierz), Mecenas z Warszawy, mały, pękaty jeszcze z 

brzuszkiem, miał obwisłe podgardle (druga broda) i palił namiętnie papierosy! 

Miał spokój i względy u kapy bo widocznie „więcej dawał”. 
 

- Dunikowski Xawery - nr obozowy 774. 

Przy osobie Dunikowskiego pozwolę sobie na nieco dłuższy opis, gdyż los 

zetknął nas na łóżku trzeciego piętra bloku 20 - szpitalnego.  

Chorowaliśmy na tyfus, mieliśmy wysoką gorączkę. Poza 

tym, byliśmy bardzo zawszeni - wszy łaziły po ciele całymi 

stadami. Ja miałem nadto malignę (o tym dalej). Braliśmy 

garściami obu rąk wszy, zgarnialiśmy je z siebie i rzucaliśmy 

w dół, a z dolnych łóżek słychać tylko było przekleństwa, że 

rzucamy im wszy do gęby! Leżeliśmy jednak tak osłabieni, że 

do innego ruchu nie byliśmy zdolni.  

A pozostało przecież sikanie do wielkiej beczki ustawionej w izbie, do której 

trzeba było schodzić z łóżka i znowu włazić na to trzecie piętro. Na domiar 

złego, zgubiłem gdzieś koszulę! Flegerzy (pielęgniarze) odgrażali się, że 

odpowiem za tą koszulę! Pamiętam więc ten lęk przed odpowiedzialnością za 

zgubienie koszuli. Dostawaliśmy jedną butelkę (butelkę od lemoniady) wody na 

24 godziny, a wypijaliśmy to w kilka sekund! O dodatkowej porcji wody nie 

było mowy, przynajmniej ani Xawery ani ja nie otrzymywaliśmy jej więcej. 

Dostawał jednak zdecydowanie więcej - też leżący na trzecim piętrze inżynier 

Stefan Jachna, którego znałem z Rydułtów z przed wojny. On leżał tuż przy 

oknie i tam podawał mu wodę oraz jedzenie blokowy bloku 17 (wykonanego 

wówczas z drewna) a stojący tuż za blokiem 20. Blokowy ten nazywał się Willi 

Smyczek, górnik z kopalni Rymer pow. rybnicki. Znał język niemiecki perfekt i 

to ułatwiło mu zostanie blokowym. Odstąpię w tym miejscu od zasadniczego 

tematu, ale gdy miałem wspomnianą powyżej malignę i przeżywałem w niej 

dziwne rzeczy. Schodziłem z łóżka na dół - pod łóżko, tam szukałem jakiegoś 

niby otworu, prowadzącego za obóz na wolność. Wówczas, złapał mnie za nogi 

fleger (sanitariusz) – a to było rzeczywistością – i rzucił jak klocek drewna na 

łóżko. Gdy nie udało się za pierwszym razem wrzucić - udało się za drugim 

razem. Przeżywałem też takie wizje, że „wyszedłem” z bloku i na drodze 

spotkałem furmana, który zawiózł mnie do domu, że nie wszedłem do domu od 

frontu lecz od tyłu, że powitałem żonę, dzieci i bardzo się spieszyłem aby 

zdążyć do obozu na apel poranny! Takie były te majaczenia! Inne majaczenia to 

takie, że udało mi się zmylić czujność flegerów i wyszedłem na obóz gdzie była 

„Kanada”. Zabrałem stamtąd dwie puszki blaszane marmolady, a za koszulę 

 



włożyłem pełno jabłek. Wróciwszy następnie do obozu (na swoje tyfusowe 

łóżko), w obawie przed rewizją przekroczyłem ganek dzielący rzędy łóżek i 

wszedłem na łóżko Jachny i tam rzekomo te „skarby” ukryłem. Po jakimś czasie 

a było to już rzeczywistością, rzeczywiście przekroczyłem ten ganek i 

domagałem się zwrotu moich „skarbów” ofiarując, zwyczajem obozowym, 

połowę Stefkowi. Ten dotknął mego czoła i zawołał: „fleger, ten ma gorączkę”. 

Przyszedł fleger, złapał za nogi, ściągnął na dół i rzucił na moje łóżko – a tam 

znowu było majaczenie!  

Miewałem też chwile zupełnej przytomności, i któreś nocy słyszałem 

jak flegrzy siedzący przy swoich łóżkach mówili: „jutro odwszenie bloku, 

będziemy mieli spokój”. Ja natomiast wiedziałem co to znaczy „odwszenie 

bloku”. Więc skontaktowałem się ze Stefkiem i mówię mu co słyszałem że 

trzeba uciekać, a on na to: „głupiś, tu nie muszę pracować, Willi mi podaje 

jedzenie i dobrze mi tu, uciekaj na swoje łóżko”. Wróciłem więc do Xawerego i 

opowiedziałem co usłyszałem w nocy. On zaś – rezolutniejszy, zdecydował, że 

trzeba wobec tego wychodzić z bloku zgłaszając się do wypisu jako zdrowy. Tak 

bowiem było, że codziennie wczas rano, w drzwiach bloku 20 stawał więzień ze 

schreibstuby (pisarz bloku) o nazwisku Głowa Stanisław, i donośnym głosem 

wołał: „kto jest zdrowy niech zgłasza się na lager”! Xawery i ja zeszliśmy więc 

rano z łóżek i podchodzimy do pisarza by zgłosić się jako „zdrowi” do 

wypisania. Mnie się nogi plączą, trzymam się więc linii wyłożonych kafelek czy 

kolorowego betonu, a pisarz widząc nas śmieje się i powiada: „i wy chcecie iść 

na lager”? Ale gdyśmy podeszli do niego bliżej i zobaczył numery na rękach - 

widząc „stare numery”, szybko powiedział: „dobrze, uciekajcie, zaraz was 

wypiszę”! Dostaliśmy ów wypis uprawniający nas do wyjścia z bloku. 

Wyszliśmy już właściwie z bloku, tyle że mieliśmy jeszcze dostać nasze ubrania, 

więc usiedliśmy z Xawerym tuż pod blokiem, oparłszy się plecami o jego 

ścianę. Słońce zaczęło mocno przygrzewać, że nie wiem jak długo tak 

siedzieliśmy. Jednak oprzytomnieliśmy w pewnej chwili, gdy nadjechały auta 

ciężarowe, otworzyły się drzwi bloku 20 i zaczęło się ładowanie chorych.  

Po chwili, auta załadowane chorymi odjeżdżają – jedni więźniowie leżą, 

a na nich stoją drudzy. Przez moment zobaczyłem wśród wywożonych Stefka 

Jachnę! Krzyknął tylko: „pożegnaj moją żonę”! Co się stało? Przecież był już 

zdrów, jego twarz nabierała rumieńców! Smyczek go przecież odżywiał! Ale na 

auta zabierano „hurtem” kto tylko był na bloku 20. Potem blok zagazowano 

(zdezynfekowano), ale przedtem wszystkich wywieziono do krematorium! 

Szkoda Jachny! Taki miły kolega! Szkoda że nas nie posłuchał - nie miał nosa 

obozowego! Kiedy po jakimś czasie spotkałem Smyczka, ten mówił: „popatrz, 

tak długo odżywiałem Stefka, a tak diabli wszystko wzięli! A więc cały 

rachunek wziął w łeb”! Ale oto po latach w „Przeglądzie Lekarskim” 

wyczytałem taką oto relację o owej selekcji – obserwatora tego zajscia – byłego 

więźnia Alfreda Woycickiego: [...] Pod koniec sierpnia 1942 r. obserwowałem z 

mojego okna naprzeciw bloku 20 selekcje chorych do gazu. W całym obozie 

zaległa śmiertelna cisza. Część komand była w pracy, a komanda zatrudnione w 



obozie obowiązywała lagersperra. Spoza firanek mogłem przez kilka godzin 

patrzeć na wielkie, ciężarowe samochody, na które wpędzano lub ładowano po 

kilkadziesiąt osób. Wszyscy byli nadzy, jedni szli o własnych siłach, inni 

podtrzymywani przez towarzyszy niedoli. Skazańcy robili wrażenie świadomych 

swego losu, czego dowodem były sporadyczne okrzyki, a potem śpiewy religijne, 

wśród których przeważały polskie pieśni, jak np. „Serdeczna matko”. Widok był 

potworny, trudno było zapanować nad nerwami. Największą grozę odczułem, 

gdy wyprowadzono jakiegoś starca, którego podtrzymujący pod ręce towarzysze 

jak gdyby otaczali szczególną troską i czcią. Może to był jakiś rabin, cadyk? Gdy 

ciężarówka z tym transportem ruszyła, starzec zaintonował jakąś pieśń, którą 

natychmiast podjęli jego towarzysze. Pełna zawodzeń i jęków, robiła 

wstrząsające wrażenie. Dochodziła do mnie, póki ciężarówka nie skręciła ku 

bramie. Następni również śpiewali, rozlegały się krzyki, płacze, jęki. Przez cały 

ten czas z ogromną uwagą i niepokojem szukałem wśród skazańców znajomych 

twarzy. Już bowiem przed kilkoma godzinami doszła do nas wieść, że w ramach 

likwidacji tyfusu mają być również zlikwidowani polscy lekarze, pielęgniarze, 

sanitariusze i inni członkowie obsługi bloku jako ewentualni nosiciele zarazków 

duru. Na szczęście nie dostrzegłem nikogo znajomego. Ale nie mogłem mieć 

pewności, gdyż wśród setek skazańców mogłem po prostu kogoś nie rozpoznać. 

Autor tych wspomnień, po odwołaniu lagersperry, przemknął się do bloku 20, w 

którym znajdowali się domniemani skazańcy, lekarze i pomocniczy personel 

medyczny. Wszyscy z personelu byli na swoich stanowiskach. Ale nastrój i 

wygląd tych ludzi wskazywał na ich stan psychiczny. Byli wyczerpani. Mimo to 

nie o siebie samych się martwili i nie swoim losem się przejęli. Oni byli 

przygotowani na śmierć. Troszczyli się o pacjentów, z których wielu miało 

szansę przetrwania, wielu było już w okresie rekonwalescencji. Mimo 

zastosowania rozmaitych wybiegów i podstępów, służących ratowaniu tych, 

którzy byli do uratowania, kontrakcja ta się nie udała. Krematoria pochłonęły 

dalsze kilkaset istnień ludzkich.[...] 

Po moim szczęśliwym uratowaniu się od wywózki do gazu, otrzymałem 

przydział na blok młodych Żydów. Zdaje się, że był to blok stojący z lewej 

strony - pierwszy od kuchni (patrząc twarzą na plac apelowy). Wycierpiałem 

tam bardzo, miałem przecież jeszcze gorączkę i byłem ogromnie słaby, a 

dostałem się do żydziątek 12, 13, 14 letnich. Podczas zbiórki - tzw. „abcylen” 

nie utrzymywali szyku, więc blokowy uderza w brzuch. Gdy się za bardzo 

przechylił padało uderzenie w twarz, więc przy takim nieskoordynowaniu i mnie 

się obrywało. Byłem tam 2 dni, ale bardzo odczuwałem te dolegliwości. 

Skontaktowałem się zatem ze Smyczkiem i opowiedziałem wszystko, więc 

wziął mnie do „siebie” na swój blok. Ale, dostałem się do bloku z miliardem 

pcheł! Blokowy spał w ten sposób, że pod ścianą ustawił stół, na to postawił 

krzesło, a na nie taboret. Dla mnie zrobił takie samo „posłanie”, z tym, że 

ponieważ byłem jeszcze bardzo osłabiony - chwiejący się na nogach, przywiązał 

mnie jakoś do ściany - ale i na tym bloku byłem krótko. Następnie, dostałem 

przydział na blok 15a i idąc tam, spotkałem Józka Pysza, o czym już wcześniej 



wspominałem. Chcąc jednak dostać przydział na dawny mój blok 15a, musiałem 

być przyjęty z powrotem do betonkolonne. Poszedłem zatem do Toczka prosić 

pokornie o przyjęcie mnie do tejże betonkolonny, ale gdy zobaczył takiego 

„muzułmana”, padła krótka odpowiedź: „potrzebuję ludzi do roboty a nie 

muzułmanów”. Poszedłem wobec tego z prośbą o wstawiennictwo do unterkapy 

Michała Sywaka więc on protekcyjnie porozmawiał z Toczkiem, dzięki czemu 

zostałem przez niego przyjęty. Gdy po latach Sywaka sądzono a Katowicach, 

powtórzyłem to wydarzenie, że Sywak uratował mi życie – więc ja uratowałem 

Sywaka w sądzie. 
 

Było to także na bloku nr 20, sztuba 3, miejsce na samej górze 

trzypiętrowego łóżka. Po lewej ręce były drzwi wychodzące na korytarz, a 

naprzeciw było okno i łóżko Stefka Jachny. Pod ścianą stał stolik przy którym 

siadali flegerzy. Chorując na tyfus, miałem bardzo wysoką gorączkę, zaś na 

zydlu przy drzwiach wyjściowych z izby - w której leżeliśmy, siedział więzień, 

aby nie wypuszczać chorych. Wypatrzyłem jednak taki moment, że ten cerber 

odszedł od drzwi, więc zeskoczyłem z łóżka i pobiegłem do umywalni! 

Otworzyłem chyba 6 – 8 kranów z zimna wodą i napełniwszy nią kamienne 

koryto, położyłem się w tak przygotowanej wodzie – calusieńki nagi, bo 

przecież nie miałem koszuli! Boże, jakąż rozkosz wówczas przeżywałem. Tego 

nie da się opisać! Ta lodowata woda – chłodząca tak bardzo moje rozpalone 

ciało, że w przybliżeniu trudno mi to porównać innego rodzaju rozkoszy 

cielesnej – niż ta właśnie kąpiel. Może przesadzam, ale nie przeżyłem w swym 

życiu drugiej podobnej przyjemności! 

Ktoś jednak zobaczył mnie tak się kąpiącego, wiec powiadomił flegera, 

a ten przyleciawszy, złapał te 40 kilo i co tu mówić – rzucił jak snopek słomy na 

łóżko! Ale reprymendy nie było! Zresztą ja w swojej świadomości dalej 

przeżywałem jeszcze tą rozkosz! Nie wiem czy dr Stanisław Kłodziński 

dowiedział się o moim wyczynie – ale on chyba nie zdawał sobie sprawy o 

takiej kuracji i nie przeżywał takiej rozkoszy! Niech żałuje! Kiedy zaś byłem 

zdrów, a koledzy rozkoszowali się dobrym winem, wódką czy zakąską, ja się w 

duchu uśmiechałem pobłażliwie, bo oni nie zaznali takich rozkoszy jak ja, o 

której tyle dziesiątek lat pamiętam! 
 

I jeszcze raz Xawery ... Było to już po wyzwoleniu, było otwarcie 

Muzeum w Oświęcimiu. Należałem wtedy do Związku Byłych Więźniów 

Politycznych, a Związek ten organizował właśnie tą uroczystość i wyjazd byłych 

więźniów - ciężarówkami. Na jednej wieziono bufet, a gdyśmy przyjechali do 

obozu i Marian Dudek zobaczył „tyle luda” zadecydował: „nie robimy jednego 

bufetu lecz kilka”! Ty Marian będziesz sprzedawał o tam! Ustawił stół, parę 

beczek piwa i dużo, dużo butelek wódki - pierwszy raz w życiu byłem 

sprzedawcą wódki. Sprzedaję wiec, a tu podchodzi jakaś para z psem - ten 

mężczyzna w jasnym garniturze, a kobieta w powiewnej sukni. Obok niej kroczy 

olbrzymi pies. Zbliżają się do „mojego bufetu”. Ten mężczyzna podchodzi do 



mnie, ściska mnie i całuje! Teraz dopiero poznałem Xawerego! Fundował 

„niewąsko”. Toż to była wielka radość z takiego spotkania! 

Xawery nie znał języka niemieckiego, więc wszystkie otrzymywane w 

obozie listy z Krakowa, ja mu tłumaczyłem, a pisał do niego kolega malarz 

(nazwisko zapomniałem). Xawery zostawił mu depozyt w banku na utrzymanie 

dwóch swoich psów. Każdy list opisywał życie psów, oraz ilość pobranych 

pieniędzy z banku na ich utrzymanie. Jeszcze raz spotkałem się z Xawerym, gdy 

był rektorem Akademii Sztuk Pięknych i zwróciłem się do niego z prośbą o 

nauczyciela rzeźby dla mojej szkoły. Wtedy znowu „zdrowo” popiliśmy! Ale to 

nie ten sam człowiek co w obozie! Tam to staruszek ćmiący fajeczkę, a tu 

donżuan, żywy i pełen temperamentu Pan. Czy tego cudu dokonała wódka, 

kobieta czy morfina? 

Ale jakie były drogi Xawerego po wyjściu ze mną z bloku 20-tego nie 

wiem, gdyż drogi te się rozeszły. Dość, że często spotykam kolegów, którzy 

twierdzą, że Oni go uratowali! Ale jak? Kiedy coś się mocno nie zgadza z moimi 

przeżyciami. Ale niech Oni sobie przypisują ocalenie Xawerego! Niech i tak 

będzie. Gdy jednak pragnął wody, to nie było nikogo!  
 

- Woźniak, - (przedwojenny obrońca Gorgonowej) Mecenas - w obozie! 

Kiedyś, po apelu znalazłem się przy bramie. Przed okienkiem stał starszy pan, 

ubrany w zimowy, czarny płaszcz, filcowy kapelusz a w ręku miał dwie walizy. 

Coś długo rozmawiał przy okienku. Słyszałem tylko: „ich hab. Herzkrankheit” - 

ja jestem chory na serce. No to zobaczymy, mówi SS-man. Przekroczył z nim 

bramę i każe iść do efektenkammer (przetłumaczyć), ale każe mu wykonać 

„rollen” i „hupfen” - kulanie się po ziemi i skakanie od bramy aż do 

efektenkammer z tymi walizkami, a mecenas Woźniak skarżący się na serce to 

wytrzymał! Później, dostał się do kartoflarni, no i tam wszyscy dostojnicy 

wybierali sobie posadę gdy już będzie po wojnie. Był też jakiś spisek wśród 

kartoflarzy, jakaś „rozwałka” przyszłych wojewodów itp., ale znam to tylko z 

takich luźnych plotek.  
 

- Szweda Tadeusz, - opis znajomości z Tadkiem rozpocznę od następującego 

zdarzenia – związanego z okresem wyzwolenia obozu w Dachau (29.04.1945 r.) 

gdy wyzwolili nas Amerykanie i wszyscy poszli ich witać i całować. Tadek 

Szweda (Krakus), wyszedł niespostrzeżenie pod drutami na zewnątrz obozu. 

Gdy po ogólnej radości wróciłem wieczorem na blok by się przespać, to Tadka 

nie było. Nie było go też rano i w południe. Natomiast po południu rozległ się 

krzyk w obozie: „jakiś cywil zgłasza się na ochotnika do obozu”. Biegnę więc i 

ja w kierunku bramy obozowej - oglądnąć tego pomyleńca, a tu w otoczeniu 

byłych więźniów idzie ów cywil. Ma elegancki płaszcz, filcowy kapelusz. Patrzę 

zdumiały, toć to mój Tadek! Ściskamy się, wręcza mi małą walizkę i mówi: „to 

dla ciebie”! Idziemy na blok, otwieram walizkę, a w walizce była fasola z 

kiełbasą! Zajadam się, a Tadek opowiada, że gdy my frajerzy ściskaliśmy tych 

Amerykanów, on wyszedł z obozu rozchylając druty (nie było już w nich prądu). 

Doszedł do dzielnicy willowej, oficerskiej, rozbił okno i wszedł do środka 



jednego z budynków. Ponieważ nikogo nie było, szukał jedzenia. Znalazł w 

piwnicy całe rzędy półek uginających się od konserw. Wybrał co najlepsze, 

odgrzał i posilił się. Wtedy zajrzał do drugich piwnic. W ścianach umieszczone 

były półki pełne beli płótna – z polskimi nalepkami, a w szafach przeróżne 

cywilne ubrania. Wybrał najlepsze, płaszcz, kapelusz itd. Następnie, zaczął 

przyrządzać fasolę dla mnie. Wtedy do okien zaczęli dobijać się żołnierze 

amerykańscy. Otworzył okno i wpuścił ich. Oni pragnęli coś „gotowanego” i do 

picia. Zaprosił ich do piwnic i rozpoczęła się orgia w jedzeniu i w piciu. Jeden z 

żołnierzy otworzył fortepian, wszedł w butach i zaczął tańczyć na strunach 

fortepianu. Potem przeszukiwali mundury niemieckie i odzierali wszystkie 

odznaki wojskowe, partyjne itp. Tadek rano dyskretnie opuścił mieszkanie i 

wrócił do obozu, aby dać mi fasolę z kiełbasą - zamiast iść wprost w kierunku 

Polski! Poczciwy Tadek! 
 

- Wdowiak Józef ks., - więzień Oświęcimia i Dachau. Nie chciał wracać do 

kraju! Lęk go ogarniał na wspomnienie o nowej Polsce. Pojechał na studia 

malarskie do Francji, aby tylko nie wracać do Polski. A jednak był w Polsce – 

przyjechał nawet do mnie do Straconki – gdy ja byłem w szpitalu. Wyjechał 

potem na zawsze do Ameryki. 
 

- Kozal Czesław ks., - więzień obozu w Karlsfeldzie – kuzyn biskupa 

włocławskiego, który bardzo „dostojnie” umierał na bloku 14, a blokowi 

Niemcy komuniści nakazali ciszę w czasie konania. Natomiast Czesław Kozal 

bał się „katakumbów” i nie wrócił do Polski! Pojechał na studia do Rzymu. 

- Choimski Jan ks. z kurii łódzkiej, więzień z obozu w Karlsfeldzie Często 

powtarzał, że „raz na zawsze skończy z braniem pieniędzy od parafian” - gdy 

tylko wróci do swej parafii. 
 

- Całujek Józef ks. dr, - był więźniem obozu w, ale o nim niewiele mam do 

powiedzenia.  
 

- Nawrat Roman, - z Tarnowskich Gór.  

W obozie zarejestrowany był jako więzień nr 10240, 

nazywany Roman „Kantyniarz”, zawsze życzliwy dla 

współwięźniów. Wspominam go zawsze jako miłego 

kolegę. Po latach – czyli już po wyzwoleniu napisał w mojej 

księdze pamięci:  

„Przyjaźń w obozach koncentracyjnych była najlepszą 

formą ruchu oporu dla przetrwania obozu i ratowania 

współkolegów przed niechybną śmiercią.  

Współwięźniowie pozbawieni przyjaźni w obozach koncentracyjnych bardzo 

szybko się „wykańczali” i nie mogli przeżyć obozu. Również jednostki z pośród 

więźniów pozbawione uczuć przyjaźni i nie świadczące przyjaźni innym 

więźniom, stawały się osobami negatywnymi w społeczności obozowej a bardzo 

też często osoby takie stawały się przestępcami obozowymi”. 
 

 



- Kłodziński Stanisław dr med.,  
Poznaliśmy się w Oświęcimia, gdzie był więźniem nr 

20019, a zatrudniony był jako pielęgniarz na bloku 20 izba 

3. Opiekował się mną w czasie tyfusu w 1942 r. Po 

wyzwoleniu - w 1973 r. ułatwił mi życie – lecząc mnie w 

szpitalu. Nadzwyczaj miły i ogromnie uczynny. Humanista.  

(dr Kłodziński w środku zdjęcia) 

 

 
 

- Głowa Stanisław,  
Także oświęcimiak, zarejestrowany jako więzień nr 20017, 

był pisarzem na bloku nr 20. To dzięki niemu po przebytej 

chorobie tyfusu, wraz z Xawerym Dunikowskim – mimo że 

chwialiśmy się na nogach, otrzymaliśmy od niego wypis. 

Zaledwie w kilkanaście minut po tym wydarzeniu, pozostali 

więźniowie przebywający na bloku 20 zostali wywiezieni do 

zagazowania w krematorium . 
 

- Musioł Teodor, 

Pracowaliśmy razem, w jednej szkole (w latach trzydziestych) 

w Rydułtowach w pow. rybnickim, a w latach 1940-1945 

przebywaliśmy w obozie koncentracyjnym. W kwietniu 1945 

r. gdy wróciłem do Dachau po raz trzeci pieszo z Norymbergii 

spotkaliśmy się znowu i wtedy pomógł mi suszonym chlebem 

aby doczekać wolności. Po wyzwoleniu podjął pracę w 

opolskim kuratorium oświaty i to on wymyślił, by w Opolu 

utworzyć Wyższą Szkołę Pedagogiczną.  

Rozpoczął też karierę naukową dochodząc do stopnia naukowego prof. dr hab. 

Znając doskonale życie obozowe – został autorem książki „Dachau”. 
 

- Zielina Juan dr, - więzień Oświęcimia, koleżeński w obozie, koleżeński i 

uczynny na wolności. Był po wyzwoleniu lekarzem szpitala w Cieszynie.  
 

- Jabłecki Władysław mgr inż. 
Poznaliśmy się w Oświęcimiu, był tam zarejestrowany jako 

więzień nr 7765. Pochodził z Tychów, a w obozie należał do 

komanda instalatorów. Bardzo miły i sympatyczny kolega. 

Spotykałem się z nim kilkakrotnie po wyzwoleniu. 

 

 

 

 
 

- Kumala Kazimierz mgr inż.  

 

 

 

 



W więzień Oświęcimia, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 17374. Pracował w obozie jako 

instalator. Bardzo koleżeński i miły, z pochodzenia 

krakowianin – a po wyzwoleniu zamieszkały w Warszawie. 

 

 

 
 

 

- Gałuszka Tadeusz,  
Więzień Oświęcimia, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 1224. 

Pracował w obozie w betoniarni jako 

vorarbeiter. Był wesoły i dobry kolega. 

Pochodził z Goleszowa, a po wyzwoleniu 

spotkaliśmy się 12.05.72 r.  
 

- Mazurek Jakub, - był bielszczaninem, a poznaliśmy się w Oświęcimiu – był 

więźniem nr 1114. Pracował w ślusarni – miły i sympatyczny w obozie. Po 

wyzwoleniu, pracował w Befamie w Bielsku.  
 

- Borowski Tadeusz,  
Pisarz, poznaliśmy się w maju 1945 r. w Dachau już po 

wyzwoleniu obozu przez amerykanów. Długie i ciekawe były 

nasze rozmowy, a drogi nasze rozeszły się, gdy Borowski 

wyjechał do Monachium a ja zacząłem się opiekować chorymi 

więźniami w szpitalu obozowym razem z ks. Józefem 

Całujkiem i Tadeuszem Szwedem.  

 
 

- Konrad Szweda ks.  
Pochodził z Chorzowa, natomiast poznaliśmy 

się w Oświęcimiu, gdzie był więźniem nr 

7669. Pracowaliśmy w jednym komandzie 

wyburzania domów przy której to pracy w 

grudniu 1940 r. o mało nie zamarzliśmy na 

dachu rozbieranego za obozem domu. Po 

wyzwoleniu, w 1971 r. otrzymałem od niego 

pocztówkę – której zdjęcie i treść 

zamieszczam obok. 
 

- Taul Roman,  
Urodzony 28.02.1917 r. - pochodził z Tarnowskich Gór, 

więzień Oświęcimia nr 1108. Pracował w Politische 

Abteilung i dlatego mógł współwięźniów ostrzegać przed 

przesłuchiwaniami Gestapo. Uciekł z obozu 30.09.1944 r. w 

 

 

 

 

 



przebrany w mundur oficera niemieckiego. Czyn brawurowy. 

Wyświadczył mi wielką przysługę i wykazał że dużo nas 

oświęcimiaków łączy, że możemy nawzajem na sobie 

polegać.  
 

 

- Piotrowski Mareczek,  
Pochodził z Warszawy, towarzysz wspólnej wędrówki z Norymbergii do 

Dachau. Częstował mnie kawałkiem psiego mięsa, który kupił od kapy Niemca 

za obrączkę ślubną. Chciał się podzielić ostatnim kęsem, a który był niemal 

ostatnim ratunkiem w obozowej rzeczywistości. Po wyzwoleniu powrócił do 

Warszawy i został cechmistrzem zegarmistrzów warszawskich. 
 

- Baran Marian Adam,  
Dr filozofii, poznaliśmy się w Oświęcimiu, był więźniem nr 

93698, zaś zatrudniony był jako pisarz instalatorów. Bardzo 

miły, kulturalny i opanowany. Daleki był od trywialności 

życia obozowego. Obóz nie zdążył na nim wycisnąć w żadnej 

formie swego piętna. Mowy, ruchy, sposób bycia zawsze 

świadczyły o godności tego bardzo kulturalnego człowieka. 

Między innymi otrzymałem od niego wspaniały filozoficzny 

wywód o obozowej przyjaźni który przedstawiam jak poniżej: 

„Przyjaźń obozowa, najpotężniejszy czynnik chroniący psychikę więźnia przed 

„pleśnią zwątpienia” w możliwość przetrwania obozowej kaźni – to eliksir dla 

szamocącej się, zabłąkanej, lękliwej, stojącej na bezdrożu duszy dręczonej 

wielką niewiadomą przyszłości – to nakaz utrzymania się na powierzchni 

godności człowieka w obozowym bagnie moralnym, po którym musiał kroczyć 

więzień – to jedyna broń przeciw argusowym, podejrzliwym, nieufnym, żadnym 

krwi, nasycenia najdzikszych instynktów spojrzeniom blokowych, kapów czy 

sztubowych – to bezkompromisowe przeciwstawiane się bezdusznej, tępej, a 

konsekwentnie zdążającej do sparaliżowania indywidualnych zrywów ducha 

pragmatyce zajęć obozowych”.  

Otrzymałem też od Mariana odręcznie napisany list, - jakże miły w treści: 

„Drogi Marianku!  

List Twój stał się dla mnie wielką niespodzianką, a zarazem b. miłym 

dokumentem naszej przyjaźni. Przyjaciół obozowych nie zapomina się tak łatwo, 

jak efemeryczną znajomość w kawiarni czy na wczasach – pamięta się o nich 

stale, gdyż związała ich koszmarna rzeczywistość kaźni hitlerowskiej.  

Kiedy brała nas w swe władztwo nasza rzeczywistość oparta na konwencjach 

obozowych, kiedy wytwarzała się swoista atmosfera nabrzmiała tajemnicą losu, 

w której człowiek błąkał się po omacku pragnąc przedrzeć zasłonę 

tajemniczości, kiedy okrutna, nieodwracalna konieczność nakazywała inaczej 

myśleć, odczuwać, a nawet powątpiewać – wówczas.” 

Jest także kolejny list pisany przez Mariana: 

„Kochany Marianku! 

 



Otrzymałem Twoje oba listy za które serdecznie dziękuję. Rozumiem Twoje 

hobby na punkcie pamiątkowego albumu, bo niewielu różni się ono od mojego. I 

ja np. po powrocie z Anglii (u p. Sne Ryder, założycielki fundacji dla b. więźniów 

obozów koncentracyjnych) sporządziłem sobie album pamiątkowy, który 

wypełnił przeszło 200 różnych zdjęć. Bardzo lubię fotografować. Obecnie będąc 

na emeryturze zająłem się między innymi porządkowaniem fotografii 

nagromadzonych w ciągu 10 lat. Uzbierało się tego b. dużo tak, że selekcja i 

wklejanie ich do poszczególnych albumów zajmuje mi b. dużo czasu.” 
 

- Śmiatek Józef,  
Pamiętam go jak wysławiał się gwarą śląską – ale takiej bez niemieckich 

naleciałości. Ułatwiała mu ta gwara w obozowej ponurej rzeczywistości mowę 

pełną wesołości, dobrego dowcipu „śląskiego”. Lubiłem go za tą jego wesołość i 

koleżeńskość. Zginął podczas ewakuacji więźniów z KL Neuengamme – 

załadowany na statek Kap Arcona71 (jeden z czterech) i zbombardowanym przez 

Anglików na Bałtyku. 
 

- Mięsok Jasiu,  
z Rybnika, kapo dla którego mam uznanie za jego życzliwy stosunek do 

współwięźniów. Przyczynił się do mojego przetrwania w obozie oświęcimskim. 

Przyjął mnie do pracy choć nie miałem pojęcia o tej pracy w 

„Wasserversorgung” - zaopatrzenia w wodę. 
 

- Łachecki Władysław inż.,  

kapo w Oświęcimiu – zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

1002. Wymagał w pracy – bo tego wymagali od niego SS-owscy zarządzający w 

obozie. Zaznaczam jednak, przygarniał do swego komanda inteligencję polską i 

pomógł im przetrwać w obozie. 
 

- Gustaw Morcinek. 
Spotykałem się z nim często w Dachau. Został aresztowany 6.10.1939 r. i w 

latach 1939-1945 r. przebywał obozach koncentracyjnych: w Skrochowicach, 

Sachsenhausen, Dachau, a powodem jego aresztowania, była przedwojenna 

działalność antyniemiecka. Zarzucano mu odczyty propagandowe dla Polaków 

w Westfalii, wykpiwanie niemieckiego kółka śpiewackiego („gesengferajnu” od 

                                                 
71 Kończyła się potęga III Rzeszy, a mimo to, ludobójcze cele hitlerowców nadal były skrupulatnie 

realizowane. Niemal w przededniu kapitulacji Niemiec, najwyższy dowódca SS, Heinrich Himler 14.04.1945 

r., przekazał rozkaz do komendantów wszystkich obozów koncentracyjnych, żeby żaden więzień nie dostał się 
w ręce aliantów a zatem, by zlikwidować wszystkich więźniów. Dowódca KL Neuengamme, komendant SS-

Sturmbannführer Max Pauly, potraktował ten rozkaz na tyle poważnie, że w dniach 22 – 30.04.1945 r., 

wyprowadzono kolumny więźniów tego obozu do Lubeki, i tam załadowano nimi cztery statki: „Athenę”, 
„Thielbeck”, „Cap Arconę” i „Deutschland” – razem około 12000 więźniów. Ze statku Cap Arcona z 4600 

więźniów zginęło 4250, z Thielbeck z 2800 więźniów zginęło 2750, uratowało się 50 więźniów, w tym 22 

Polaków. Athen z 2400 więźniami uniknął katastrofy, bowiem jego kapitan, wbrew protestom oficerów SS, 
zawinął do portu Neustadt i tym samym uratował życie więźniów. Z ogólnej liczby 700 esesmanów 

pilnujących więźniów na statkach, uratowanych zostało 600. 

 



Gesangverein) w felietonie „Cyrk w miasteczku” oraz, że pies bohatera 

„Wyrąbanego chodnika” nazywał się Bismarck. 

Podczas pobytu w obozach proponowano mu podpisanie 

volkslisty w zamian za uwolnienie ale Morcinek jednak 

odmówił. Dla uściślenia jego życiorysu: (właściwie Augustyn 

Morcinek) urodził się w 1891 r. w Karwinie na Śląsku 

Cieszyńskim, syn Józefa. Po ukończeniu szkoły ludowej w 

Karwinie, w wieku 16 lat, rozpoczął pracę w kopalni. Gdy 

miał 19 lat, górnicy zebrali pieniądze na jego edukację, dzięki 

czemu mógł uczęszczać do nauczycielskiej szkoły ludowej w 

Białej Krakowskiej, ukończywszy ją w 1914 r.  

W czasie pierwszej wojny światowej został powołany do służby wojskowej w 

austrowęgierskim garnizonie w Cieszynie. Po wojnie, od 1919 r. pracował jako 

nauczyciel w Skoczowie. Jako pisarz debiutował w 1918 r. (artykułem 

„Wspomnienia z przewrotu w listopadzie 1918 r.”), zamieszczonym w 

„Dzienniku Cieszyńskim”. Początkiem lat 20 publikował tam swoje artykuły, a 

także angażował się w redakcji Zarania Śląskiego (do 1931). Najważniejsze 

utwory napisał na przełomie lat 20. i 30, zostając znaczącym śląskim prozaikiem 

okresu międzywojennego. Za sprawą książek poświęconych tematyce górniczej i 

śląskiej, znalazł uznanie i trwałe miejsce w podręcznikach literatury. Lata 1936-

1939 spędził Morcinek za granicą, we Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech, 

Danii. Krótko przed wybuchem drugą wojną światową, wrócił do Polski, a 

1.09.1939 r. wyjechał do Lwowa, skąd powrócił do Skoczowa na przełomie 

września i października. 6.10.1939 r. został aresztowany i przebywał w obozach 

o czym wspomniałem powyżej. Zmarł 20.12.1963 r. w Krakowie. Pisarz 

związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz publicystyczny i poseł na Sejm PRL 

I kadencji (1952-1956). 
 

A oto wykaz innych współtowarzyszy obozowych – dotychczas nie 

wymienionych - z którymi się kolegowałem, przyjaźniłem, sympatyzowałem, 

byli mili, wzajemnie czyniliśmy życie obozowe znośniejsze co również miało 

wpływ na przetrwanie moich siedmiu obozów: 
 

W betoniarni:  

- Kazek Zawadzki, 

- Piłat Władysław, 

- Sroka Mikołaj, 

- Zalewski Tadeusz, 

- Hrabyk Mietek, – mecenas, 

- Królikowski Marek, – młodociany, 

- Sosnowski, – mecenas, 

- Holi Roman, 
 

U instalatorów: 

- Bruner Alojzy, 

 



- Osinka Franek, 

- Skrzyński inż., 

- Michniowski, 

- Kazik (zapomniane nazwisko), - majster z Zakopanego, 
 

W ślusarni:  

- Pluta Józef,  

- Smolik Franciszek, 
 

U kanalizatorów: 

- Walicki Henio, – kapo, 

- Szczybrocha,  

- Filipowicz Teodor, – pisarz malarzy, 

- Reguła Józef, – elektryk nr 85175, 

- Manieta Feliks, – rzeźnia – Kępno Wlkp., 

-Rosegnal Franciszek, – stolarnia Oświęcim, ewakuowany na statku Kap 

Arcona i tam zbombardowany (patrz przypis przy Śmiatek Józef), 

- Plaskura Władysław, nr 1000 profesor Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, 

- Plaskura Józef inż, nr 1001, 
 

Aresztowani przez gestapo w Straconce w 1940 r. i zginęli w obozach: 

- Dusen, w 1940 r. 

- Klaja Gustaw, 

- Procner Antoni, 

- Łanoszka Tadeusz, 

- Turka Ludwik, 

- Pysz Andrzej, 

- Kopiasz Józef ks., 
 

Inni o których wiem, że zginęli w obozach: 

- Łanoszka Józef, – Bystra 

- Kozieł Kazimierz prof., – Rogoźno Wlkp. 

- Werbel ks.dr, – Rogoźno Elkp. 

- Półchłpek Ireneusz ,– Czuchów 
 

Obozy przeżyli: 

- Klaja Henryk, – zmarł w Straconce 

- Wdowiak Józef ks., – przebywa w Ameryce 

- Sierosławski Edmund, – zmarł w 1974 r. 

- Kopaczko Józef, 
 

Zwolnieni z obozów: 

- Adamczyk Władysław, 

- Żaczek Władysław, 

- Kopaczko Jan, 

- Chrobak Stanisław, 



 

W dalszych latach okupacji aresztowani byli i przekazani do obozów: 

- Jakubiec Alojzy, 

- Szufa Franciszek, 

- Waluś Anna, 

- Manda, (z granicy), 
 

Ludzie obozu mili i sympatyczni – dla mnie i innych, a zapisuję 

nazwiska tak, jak mi pamięć podsuwa. Kolejność nazwisk nie jest ważna!  

- Plaskóra Józef inż. – nr ob. 1000, 

- Plaskóra inż. – nr ob. 1001, 

- Jabłecki Władek inż. – nr ob. 7765, 

- Michniowski, z komanda instalatorów z Tarnowa, 

- Nawrot Józef, z kantyny, 

- Kozik, instalator z Zakopanego, któremu nosiłem narzędzia do pracy, 

- Piłat Władek, z betonkolonne (z Niska) miał flegmonę na łydce, 

- Włodek Tadek, z Krakowa, robił ze mną drzwiczki do kominów w Gross-

Rosen, 

- Procner Antek, nauczyciel, pochodził ze Straconki – zginął w Gusen, 

- Półchłopek Ireneusz, kierownik szkoły w Czuchowie – zginął w Gusen 

- Kumak Kazimierz inż. z Warszawy, instalator, 

- O. Augustan, pracował w drukarni, 

- Brun Alojz (może Bruner), Ślązak, młody człowiek, bardzo miły, pracował u 

instalatorów. Odwiedzał mnie często „na łóżku” – w obozie, 
 

- Gałuszka Adolf, z Cieszyńskiego, pracował w betoniarni, mały krępy, wesoły, 

jeszcze nie zdarty obozem. Pełnił w betoniarni rolę vorarbeitera! Trochę 

pokrzykiwał. Odwiedziłem go w Skoczowie, zachowałem też list od niego. 

Bardzo miły kolega. 
 

- Baran Marian, schreiber instalatorów (u inż. Łacheckiego), w cywilu 

nauczyciel gimnazjum w Tarnowie. Spotkałem go któregoś miesiąca 1950 roku 

w Elblągu, prowadzącego wycieczkę uczniów - a ja opiekowałem się kolonią 

letnią. Bardzo zżyliśmy się razem z racji zawodu - raczej z racji charakterów. 
 

- Sosiuka Ignacy, instalator u inż. Łacheckiego, zawsze „żywy”, pełen energii, 

dobrze odżywiony, nie martwił się nigdy o wyjście z obozu. Wbrew pozorom, 

tam miał się bardzo dobrze - jedzenia pod dostatkiem! 
 

- Filipowicz, schreiber „Melerei”, starszy człowiek, bardzo miły. Prowadził 

często rozmowy. 
 

- Piłat Władek, z Niska. Jedyny fachowiec od betonu w komandzie. Nie 

potyrafił rozmawiać po niemiecku, a kolega Frezek bełkotał i został kapem. 

Władek Piłat miał na nodze flegmonę. Wciąż mu skrobali, aż ukazała się kość 



(piszczelowa). Bardzo miły i grzeczny. Pomagał - pouczał w robocie. Co dalej z 

nim się stało tego nie pamiętam. 
 

- Królikowski Marek, najmłodszy w betoniarni, wszyscy go „ochraniali” – był 

bardzo młodziutki, miał chyba 16 lat. Jąkał się i stąd chyba był „sam dla siebie”.  
 

* * * 

Zdjęcia z Ośrodka Polskiego w Freimann - przed wyjazdem do kraju 21.09.1945 

r. Hasła na transparentach: „Żądamy powrotu do Polski”, „Niech żyje polska 

demokracja”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

I na zakończenie - mapa mojej drogi przez piekło siedmiu obozów  

koncentracyjnych w latach 1940-1945: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 



 
 

Olbrzymi tłum 

Szkieletów, które idą ... 

Czy one mają dusze? 

I pyta ktoś: dusze? 

I oczy zuchwale unosi. 

Tak. Dusze. 

Ale czy cierpią one, 

Czy cierpią?... 

I znika wzrok, 

I znów 

Są tylko 

Kości, kości, kości... 
 

wiersz: WIĘZIENIE HITLEROWSKIE 

autor: L.-D. Rubinstein-Virolleau 

 

 

KAMIEŃSKI KAZIMIERZ, pseud. „Śledź”,  
Więzień Oflagu, KL Auschwitz nr 104358. KL Mauthausen-Gusen nr 12248. 

Zupełnie przypadkowo – po 60 latach dowiedziałem się, że ojciec wyjątkowo 

bliskiej mi osoby, miał przeżycia obozowe podobne jak mój ojciec. Był 

więźniem, zginał w Mauthausen–Gusen. Jemu więc poświęcam kilka słów w 

cyklu wspomnień o patriotach - o których pamięć winna trwać wiecznie. 
 

* * * 
 

Urodzony 4.04.1910 r. w Milówce pow. żywiecki, syn 

Karola i Anny z d. Wójtowicz. W latach 1911 do 1921 

przebywał z rodzicami w USA. Po przyjeździe do Polski – 

gdy rodzice zamieszkali w Żywcu, w tej miejscowości 

uczęszczał do szkoły powszechnej, następnie do 

Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu, kończąc je w 1928 

r. W tymże roku, zgłosił się do służby wojskowej w 

Krakowie, a po odbyciu służby wojskowej, podjął pracę na 

poczcie w Katowicach, kończąc jednocześnie - wcześniej 

rozpoczęte studia w WSH w Krakowie. 

W sierpniu 1939 r. wezwany na ćwiczenia wojskowe, lecz z ćwiczeń tych już 

nie wrócił - brał udział w kampanii wrześniowej (ppor. rezerwy piechoty) w 3 

pułku psp Bielsko. W okolicach Lubelszczyzny dostał się do niemieckiej niewoli 

– internowany w Oflagu Nr XI/B na terenie Niemiec. Dzięki skutecznym 

staraniom rodziny, zwolniony do domu pod koniec 1939 r. Od 1940 r. pracował 

w Centralnej Targowicy w Mysłowicach. Zaangażował się w działalność ruchu 

oporu – w takich organizacjach jak: Polskie Siły Zbrojne, Polskie Oddziały 

Partyzanckie, Związek Walki Zbrojnej/AK, zostając komendantem ZWZ na 

miasto Mysłowice. Aresztowany wraz z siostrą Janiną 11.01.1943 r. - wskutek 

 



zdrady. Przewiezieni w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz i tam osadzeni 

na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 104358 i wiadomo, że krótko przebywał w bloku 8a. 

Od 12.04.1943 r. w transporcie zbiorowym przesłany do KL Mauthausen i dalej 

do KL Gusen, gdzie z kolei zarejestrowano go pod nr obozowym 12248 

(umieszczony w bloku nr 15). Zginął 8.07.1943 r. w zbiorowej egzekucji jaka 

odbyła się w KL Mauthausen - na 45 więźniach ze Śląska. 
 

KAMIEŃSKA JANINA, - więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzona 3.06.1915 r. w Chicago - USA, córka Karola i Anny z d. Wójtowicz, 

przed wojną zamieszkała w Częstochowie. Wychowanka Seminarium 

Nauczycielskiego w Żywcu. W okresie okupacji hitlerowskiej wraz z bratem 

Kazimierzem zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowana w Mysłowicach (przebywając u brata) i w 

transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie na okres śledztwa 

umieszczono ją w bloku 2a72. Po śledztwie, 26.01.1943 r. skierowana na pobyt 

w obozie. Zginęła 1.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

19358/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, 

określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
72 Dla wyjaśnienia informuję, że na przełomie 1942/43 r. aresztowanych nie umieszczano w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach gdyż panowała tam epidemia tyfusu. Aresztowanych wieziono więc wprost do KL 

Auschwitz, gdzie dla potrzeb śledztwa – dla Politische Abteilung, wyodrębniono Blok nr 2a, i dopiero po 

zakończonym śledztwie następowały formalności rejestracyjne więźnia i przyjęcie do obozu. 



 
 

Na świat można patrzeć 

przez: 

powiększające szkła zdumienia 

pomniejszające szkła zwątpienia 

przez palce przez łzy 

czarne niebieskie i różowe okulary 

dziurkę do klucza 

szkiełko do zaćmienia słońca 

lufę karabinu 

tysiące pustych okularów 

muzeum Oświęcimia 
 

wiersz: PUNKT WIDZENIA 

autor: HENRYK JASICZEK  

 

 

KASZUBA ANDRZEJ I STEFANIA, 
 

Z nazwiskiem Kaszuba, podobnie jak z nazwiskiem Sobik, kojarzą się 

początki działalności Związku Walki Zbrojnej w Rybniku. W książce Alfonsa 

Mrowca, na którą często się powołuję, pojawia się taka oto wzmianka:  

Kwatera powiatowej komendy mieściła się początkowo u mistrza 

szklarskiego Kaszuby w Rybniku na Placu Wolności. Tam koncentrowała się 

łączność z całym terenem Rybnickiego. Tam odbierano przysięgę od nowych 

rybnickich członków. Stąd rozchodziły się rozkazy do komórek terenowych. 

Gdy jednakże pod koniec 1942 r. Kaszuba został przez gestapo aresztowany i 

zesłany do obozu koncentracyjnego, obawa komendanta Stanisława Sobika o los 

organizacji była dość wielka, skoro dla zatarcia wszelkich śladów spalono 

dokumenty ZWZ.73  

W podobny sposób pisze o tamtych wydarzeniach Wacław Wieczorek w 

książce Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 

roku.74 Są to dosyć skromne informacje, poza tym mowa jest jedynie o Andrzeju 

Kaszubie, podczas gdy w działalność ZWZ równie mocno zaangażowana była 

jego żona – Stefania Kaszuba.  

Miałem to wielkie szczęście, że drugi mąż Stefanii Kaszuba-

Łęgowskiej, Józef Łęgowski, pozwolił mi zapoznać się z pamiętnikiem, który 

jego żona zapisała na 67 kartkach szkolnego zeszytu. Wspomnienia 

przedstawiają bardzo sugestywnie początkowy okres okupacji hitlerowskiej w 

Rybniku, moment aresztowania małżeństwa Kaszubów, okres śledztwa, 

przeżycia w KL Auschwitz-Birkenau, ewakuację z obozu na teren Niemiec. 

Wspomnienia osoby, która doświadczyła tak bolesnych przeżyć, budzą odruch 

serdeczności, a zarazem zmuszają do głębokiej refleksji. Do tekstu 

wprowadziłem niezbędne zmiany stylistyczne i interpunkcyjne. Niektóre 

                                                 
73 Alfons Mrowiec, Z dziejów okupacji…, s. 25. 
74 Zob. Rybnik. Zarys dziejów..., s. 243; autor pomylił tam imię Kaszuby – Stanisław zam. Andrzej. 



informacje znajdujące się w tekście opatrzyłem przypisami, które zawierają 

dodatkowe wyjaśnienia i sprostowania. 
 

KASZUBA ANDRZEJ, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Mauthausen. 

Urodzony 6.02.1902 r., mieszkaniec Rybnika w latach 

międzywojennych, właściciel zakładu szklarskiego. Z 

nastaniem okupacji, tak Andrzej jak i żona Stefania, 

zaangażowali się w działalność konspiracyjną wstępując do 

organizacji Związek Walki Zbrojnej. W ich mieszkaniu przy 

Placu Wolności w Rybniku, mieściła się rybnicka komenda 

ZWZ. W mieszkaniu Kaszubów odbywały się też pierwsze 

zebrania organizacji, tam zaprzysięgano pierwszych członków 

ZWZ.  

Zakład szklarski znajdujący się przy mieszkaniu, doskonale „maskował” 

konspiracyjną działalność komendantury ZWZ od momentu powołania 

organizacji do życia w 1940 r. do drugiej dekady września 1942 r. Przez zdradę, 

miejsce to zostało zdekonspirowane. W dniu 23.09.1942 r., aresztowano 

Andrzeja i Stefanię Kaszubów oraz przebywającego u Nich siostrzeńca Stefanii 

– Władysława Derwisza. Przewiezieni zostali bezpośrednio do niemieckiego 

obozu dla Polaków - Polenlager nr 56 Lissek (Lyski w budynku poklasztornym, 

w centrum wsi, naprzeciwko kościoła). 

Z pamiętnika Stefanii Kaszubowej można wyczytać: „Obchodzono się z 

nami brutalnie. Zabraliśmy tylko to, w co byliśmy ubrani. Cały dorobek naszego 

życia musieliśmy pozostawić. Mieszkanie zostało opieczętowane…”. W 

pamiętniku, opisany jest sposób zlikwidowania przez Kuczatego dokumentów 

organizacji, które w zakładzie szklarskim i mieszkaniu Kaszubów się 

znajdowały. 

Z obozu przejściowego w Lyskach, dnia 12 lutego 1943 r., przewieziono 

Stefanię i Andrzeja do siedziby Gestapo w Rybniku. Tam spotkali się z 

aresztowanymi przez zdradę Jana Zientka i wstępnie przesłuchanymi członkami 

ZWZ/AK, (między innymi ze Stanisławem Sobikiem, wymienionym powyżej 

Stefanem Kuczatym, Karolem Miczajką, Janem Klistałą i około 60 innymi 

członkami tej organizacji). 

W dniu 13.02.1943 r. przewiezieni zostali do KL Auschwitz i ulokowani 

w bloku 2a. Blok ten od pierwszych dni lutego 1943 r. oddany był do dyspozycji 

Wydziału Politycznego – gdzie wszystkie umieszczone tam osoby, musiały 

przejść procedurę brutalnych przesłuchań.  

Po zakończeniu przesłuchań, mężczyźni stawali się więźniami w pełni 

słowa tego znaczeniu i „przekazywani” na pobyt w obozie macierzystym KL 

Auschwitz lub wysyłani do innych obozów koncentracyjnych. Kobiety 

przekazywane były do Birkenau lub wysyłane do innych obozów kobiecych.  

 



Kaszuba Andrzej przewieziony został do Mauthausen, gdzie zginął dnia 

8.07.1943 r godzinie 14:18. Stefania Kaszubowa została przekazana na pobyt w 

obozie kobiecym w Birkenau i otrzymała numer obozowy 3892575. 
 

KASZUBA STEFANIA po zamążpójściu ŁĘGOWSKA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 38925. 

Urodzona 26.02.1909 r. w Karniowicach. Oboje z mężem 

Andrzejem aresztowani 23.09.1942 r. i przez gestapowców z 

Rybnika i przewiezieni do niemieckiego obozu dla Polaków - 

Polenlager nr 56 Lissek - Lyski. Dnia 12.02.1943 r. 

przewieziono ich do budynku gestapo w Rybniku, a stamtąd 

transportem zbiorowym do KL Auschwitz. Po zakończeniu 

śledztwa w w tym obozie, Stefanię skierowano do Birkenau, a 

jej męża Andrzeja wywieziono do KL Mauthausen, gdzie 

zginął 8.07.1943 r.  

Stefania Kaszuba doświadczyła w obozie wielu cierpień, nie mniej ciężki był dla 

niej okres ewakuacji do Niemiec. Po wyzwoleniu przedostała się do Francji, 

gdzie w 1946 r. ponownie wyszła za mąż przyjmując nazwisko Łęgowska. Do 

kraju wróciła wraz z mężem w 1947 r.  

Za aktywną działalność konspiracyjną w okresie okupacji otrzymała następujące 

odznaczenia: Śląski Krzyż Zasługi przyznany 4.09.1949 r. przez Ministerstwo 

Obrony Narodowej, Medal Zwycięstwa i Wolności przyznany 15.11.1957 r. 

przez Urząd Rady Ministrów, Medal Zwycięstwa i Wolności przyznany 

11.01.1964 r. Uchwałą Rady Państwa, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski przyznany 7.10.1981 r. Uchwałą Rady Państwa, Krzyż Oświęcimski 

przyznany 15.04.1987 r. Uchwałą Rady Państwa. 

Zmarła 9.10.1989 r. w Rybniku. 

* 

W pierwszym dniu wojny o godzinie ósmej rano wojska niemieckie 

wkroczyły do Rybnika. Pierwsi wjechali motocykliści, za nimi lekkie czołgi. 

Niemieckie samoloty ostrzeliwały wycofujące się polskie oddziały. Był to dla 

nas bardzo przygnębiający widok. Rybniccy Niemcy, których było niemało, 

witali swoich ziomków flagami ze swastyką.  

Nowe porządki okupanta przynosiły coraz więcej niespodzianek dla nas, 

Polaków, ale… życie pojedynczych ludzi musiało się toczyć normalnym trybem, 

tak jakby się nic nie wydarzyło.  

Początki okupacji były trudne, nie było kartek żywnościowych, ale z 

czasem – dzięki znajomościom – stało się znośniej. Przynoszono mi do domu 

słodycze i żywność. Miałam ich tyle, że mogłam nimi obdzielać gorzej 

sytuowane polskie rodziny.  

W naszym zakładzie szlifierni i wyrobu luster zatrudnialiśmy przed 

wojną w charakterze agenta Maksa Miedniaka, gdyż po przyłączeniu do Polski 

                                                 
75 Pamiętnik Stefanii Kaszubowej opublikowany został w pierwszej części książki Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych od str. 169. 

 



Zaolzia przybył nam duży rynek zbytu do obsłużenia. Dwa tygodnie przed 

wkroczeniem wojsk niemieckich do Rybnika nasz agent przestał stawiać się do 

pracy. Byliśmy przekonani, że zachorował i pozostał w domu. Czwartego dnia 

po rozpoczęciu się okupacji Miedniak przyjechał na motorze, który był 

własnością zakładu, w mundurze SA. Byliśmy przekonani, że chce przejąć naszą 

szlifiernię, gdyż było wtedy w Rybniku wielu treuhenderów76, którzy odbierali 

zakłady polskim właścicielom. Miedniak powiedział jednak, że zakładu nie 

przejmie, ale motocykla nie odda, bo jest mu potrzebny. Przestał też u nas 

pracować jako agent. Po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że został burmistrzem 

w Żorach, miejscowości oddalonej o 12 km od Rybnika. Jak się później okazało, 

przywłaszczył sobie motocykl, aby przywozić do naszego zakładu mięso, 

wędliny i inne artykuły spożywcze, które my mogliśmy przekazywać słabo 

sytuowanym rodzinom Polskim – oczywiście bezpłatnie. 

W niedzielę, w odpust św. Franciszka, wyszliśmy z domu na ul. 

Sobieskiego i natknęliśmy się na maszerujący oddział Hitlerjugend, prowadzony 

przez Szymika i Grabowskiego. Szymik – treuhender u fryzjera Korbasiewicza – 

podchodził do stojących na chodniku i bił po twarzy wszystkich tych, którzy nie 

podnieśli ręki do góry i nie zawołali „Heil!”. Oberwało się także mojemu 

mężowi i szwagrowi. W pierwszym odruchu sparaliżowało nas, gdyż stało się to 

tak nagle. Całe to zajście obserwował z pierwszego piętra swojego mieszkania 

Niemiec o nazwisku Burchard, dentysta osiadły przed wojną w Rybniku. 

Oburzony postępkiem Szymika, postarał się o usunięcie go z przejętego po 

Korbasiewiczu zakładu oraz o przeniesienie go poza teren Rybnika. 

Po pewnym czasie wezwano nas na Gestapo, gdzie zaproponowano nam 

podpisanie volkslisty. Odmówiliśmy tłumacząc, że nie mamy nic wspólnego z 

niemiecką narodowością. Po naszej odmowie Niemcy powiedzieli, że nie 

pozwolą nam prowadzić dalej zakładu, na co byliśmy zresztą przygotowani. 

Mieliśmy jedyną szlifiernię szkła i wyrobów luster w Rybniku. Zdziwiło nas 

tylko to, że jeden z gestapowców – usłyszawszy naszą odmowę – wstał, 

poklepał męża w ramię i powiedział, że takich ludzi im potrzeba. 

Dowiedzieliśmy się, że zbierano o nas opinie wśród miejscowych Niemców, i że 

wypadły one bardzo pozytywnie.  

Prześladowania Polaków nasilały się z dnia na dzień, więc u 

miejscowych patriotów zrodziła się myśl założenia organizacji konspiracyjnej. 

Powołany został do życia Związek Walki Zbrojnej. Zebrania oraz zaprzysiężenia 

członków odbywały się początkowo w naszym mieszkaniu przy ul. Sobieskiego 

14 w podwórzu. Przed krzyżem, obok którego zapalone były dwie świece, 

przysięgę odbierał komendant ZWZ, Stanisław Sobik. Także i ja złożyłam 

przysięgę wierności ojczyźnie i zachowania tajemnicy. Zostałam w ten sposób 

od 1941 r. pełnoprawnym członkiem ZWZ, a moim przełożonym był 

wymieniony już Stanisław Sobik. Byłam w owym czasie jedyną zaprzysiężoną 

kobietą i znałam tylko ograniczoną liczbę osób działających w ZWZ. Moim 
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zadaniem było utrzymywanie łączności i przekazywanie danych związanych z 

organizacją. 

Ktoś nas jednak zdradził – któregoś ranka we wrześniu 1942 r. obudziło 

mnie i męża kopanie do drzwi. Funkcjonariusze Gestapo – czterech mężczyzn i 

jedna kobieta – aresztowali nas, a także przebywającego u nas w tym czasie 

mojego siostrzeńca, Władysława Derwisza. Obchodzono się z nami bardzo 

brutalnie. Zabraliśmy tylko to, w co byliśmy ubrani. Cały dorobek naszego życia 

musieliśmy pozostawić. Mieszkanie zostało opieczętowane, a po kilku dniach 

przyjechały wozy z Breslau77 i zabrano meble wraz z ubraniami i biżuterią. 

Zakład szlifierski wraz z parkiem maszynowym i kompletnym wyposażeniem 

przejął Wincenty Ksol z Rybnika. Mimo, iż był jedynie treuhenderem, wywiesił 

tablicę z informacją, że to on założył ten zakład. Owa sfałszowana tablica do 

dziś znajduje się w rybnickim ratuszu. 

Przez pewien czas więzieni byliśmy w obozie przejściowym w Lyskach. 

Do obozu tego przyszła Niemka Moskwowa z Suminy. Miała ona dwóch synów 

w Wehrmachcie, co pozwalało jej „wybrać” sobie spośród więźniarek pomoc 

domową. Poprosiła komendanta, aby do tego zadania wyznaczył właśnie mnie. 

Pani Moskwowa znała mnie tylko z opowiadania i nie miała właściwie dla mnie 

żadnej pracy. Chciała mi tylko pomóc. Jedynym zajęciem, jakie mi wyznaczyła, 

było wychodzenie z dzieckiem na przechadzkę. 

Na początku w drodze z obozu do Suminy i z powrotem eskortował 

mnie wartownik – szupok. Z czasem jednak nabrano do mnie zaufania i 

chodziłam do pani Moskwowej bez eskorty. Postanowiłam wykorzystać tę 

swobodę. Zorganizowałam sobie dużą chustę na głowę i wiejskie ubranie – 

takie, jakie kobiety nosiły na co dzień na Śląsku. Nie zdradzając nikomu swoich 

zamiarów wsiadłam w Suminie do pociągu i pojechałam do Rybnika. 

Wychodząc z dworca natknęłam się na zupełnie zaskoczonego moim widokiem 

Stanisława Sobika. Nie wdając się ze mną w dłuższą rozmowę kazał mi iść do 

swojego mieszkania, gdzie była jego żona – co oczywiście uczyniłam. 

Następnie, zachowując wielką ostrożność, udałam się do naszego wspólnego 

znajomego i przyjaciela, doktora Siedleczki, a później do Stefana Kuczatego, 

naszego byłego księgowego. Kuczaty był zaprzysiężonym członkiem naszej 

organizacji i sprawował pieczę nad aktami ZWZ, przechowując je w 

odpowiednim schowku. Po naszym aresztowaniu zadziałał tak skutecznie, że nie 

natrafiono na żadne obciążające nas dokumenty. 

Po skontaktowaniu się z zaufanymi osobami, wróciłam do Suminy w 

towarzystwie najbliższych z organizacji. Pani Moskwowa była bardzo 

przerażona takim obrotem sprawy. Nie wiedziała, czy ma zgłosić, że nie byłam 

w pracy – była przecież za mnie odpowiedzialna. Za przemilczenie mojego 

wykroczenia została sowicie obdarowana, ale zanim wróciłam do obozu w 

Lyskach, musiałam jej przyrzec, że to się więcej nie powtórzy. O mojej 

eskapadzie do Rybnika wiedzieli w obozie tylko najbliżsi. Od tej pory doktor 
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Siedleczka, któremu opowiedziałam o warunkach w obozie, dostarczał nam 

lekarstwa – dowoził je autobus kursujący między Rybnikiem a Lyskami. Leki te 

przekazywaliśmy potrzebującym za pośrednictwem lekarza obozowego, który 

pochodził ze Lwowa. Monotonię obozowego życia mąciła ciągła niepewność co 

do naszego dalszego losu. Mojego siostrzeńca, Władysława Derwisza, 

wywieziono z Lysek gdzieś na roboty. 

W lutym 1943 r. przyjechały do obozu samochody z gestapowcami. 

Lagerführer, zdenerwowany wizytą Gestapo, wpadł na teren obozu szukając 

mnie i męża. Gdy mnie zobaczył, kazał mi iść po Andrzeja zatrudnionego przy 

wydawaniu mleka. Mieliśmy jak najszybciej stawić się u niego w kancelarii. 

Gdy wreszcie zjawiliśmy się tam z mężem, powitani zostaliśmy przez 

gestapowców biciem i kopniakami. Pokrwawionych i skutych kajdankami 

zawieziono nas do siedziby Gestapo w Rybniku (przy obecnej ul. Św. Józefa 5). 

Sprowadzono nas do piwnicy tego budynku, gdzie zobaczyliśmy inne 

aresztowane osoby. Jako jedyna kobieta mogłam stać koło komina, zaś 

mężczyźni musieli leżeć skuci na ziemi. Co dwie godziny przychodzili 

gestapowcy, odwracali leżących na drugą stronę i wyprowadzali chcących 

załatwić potrzeby fizjologiczne. 

Wszyscy przeszli już wstępne śledztwo i byli strasznie pobici. W 

piwnicy było tak ciasno, że gestapowcy chodzili po ciałach leżących, a nawet po 

ich głowach. Rozpoznałam Stanisława Sobika – naszego komendanta, Stefana 

Kuczatego i wielu innych znajomych oraz członków naszej organizacji. Jeden z 

gestapowców stanął jedną nogą na plecach leżącego Sobika, a drugą – na 

głowie. Po dwóch godzinach, kiedy musieli się odwrócić, zobaczyłam, że Sobik 

miał twarz zakrwawioną i zabrudzoną ziemią (piwnica miała posadzkę z ubitej 

ziemi). Stefana Kuczatego wręcz nie poznałam – był tak spuchnięty od bicia i 

maltretowania, że tylko jego blond włosy zdradzały tożsamość. Zapytałam, czy 

to pan Stefan. Skinął tylko głową. 

Jak się okazało, dołączono nas do grupy z Rybnika, którą tyle co 

aresztowano i wstępnie przesłuchano. Po 24 godzinach wywieziono nas 

samochodami ciężarowymi do obozu zagłady w Oświęcimiu. Na pierwszy rzut 

oka były to koszary. Wprowadzono nas do jednego z budynków i rozdzielono 

kobiety i mężczyzn. Po trzech dniach esesmani zaprowadzili nas w 12-osobowej 

grupie do miejsca kaźni, gdzie każdego poddano śledztwu. Musieliśmy 

przysłuchiwać się, jak bici i torturowani podczas przesłuchań byli inni. Kazano 

nam unieść ręce do góry i oprzeć je na drewnianym przepierzeniu, po czym 

musieliśmy śpiewać – jak na ironię – „Rotę” Marii Konopnickiej. Ze śledztwa 

nikt nie wrócił na legowisko o własnych siłach. 

Za pierwszym razem nie byłam przesłuchiwana, gdyż na widok 

wyrzucanych z przesłuchań nieprzytomnych sama zemdlałam. Domyśliłam się 

potem, że biorą taką dużą grupę, żeby tych przesłuchanych miał kto przenieść z 

powrotem do bloku. Po trzech dniach ponownie zaprowadzono do śledztwa 

grupę osób, wśród których znalazłam się również ja. Teraz do pokoju 

przesłuchań wpuszczano po dwóch aresztowanych, żeby osoba oczekująca i 



przyglądająca się torturowaniu mogła „zmięknąć” i być bardziej „chętną” do 

zeznań. Mojego poprzednika bito po stopach – był zawieszony na specjalnym 

urządzeniu podciągającym do góry.78 Jeden z przesłuchujących mówił: „No i co 

poruczniku, będziesz mówił?”. Nieprzytomnego spuszczono na podłogę i 

wyrzucono za drzwi, gdzie reszta grupy oczekiwała na przesłuchanie. Na ten 

widok zrobiło mi się słabo. Poprosiłam o szklankę wody, ale mi jej odmówiono. 

Jeden z oprawców powiedział do mnie: „Ty pierono zaraz będziesz gadać!”. I 

tak zaczęło się bicie. Uderzył mnie w twarz pytając: „Ty fabrykantko luster, 

będziesz gadać?”. Odpowiedziałam, że nic nie wiem, więc przymocowano mnie 

do koła obrotowego. Biło mnie trzech przesłuchujących, a uderzenia liczono tak, 

że dopiero, gdy każdy z nich zadał mi cios, uznawano to jako raz! Co jakiś czas 

zatrzymywali to urządzenie i ponawiali pytanie, czy będę mówić. Powtarzałam 

kilkakrotnie: „Zabijcie mnie, ja nic nie wiem”. W pewnym momencie język 

stanął mi „kołkiem” i mogłam powiedzieć już tylko: „Zabijcie…”. Gestapowcy 

bili mnie dalej. Po jakimś czasie nie byłam w stanie już nic wypowiedzieć, 

znalazłam się u kresu wytrzymałości fizycznej.  

W sąsiednim pomieszczeniu przesłuchiwana była Pochabowa, 

nauczycielka z Rybnika-Wielopola. Wraz z mężem podpisała volkslistę, aby 

móc pomagać polskim dzieciom, między innymi dzieciom Magdy Górkowej, 

którą również wywieziono do Oświęcimia. Górkowa uratowała mi życie w 

obozie, o czym wspomnę później.  

Wracając jednak do Pochabowej – ponieważ nie było obciążających ją 

dowodów, a podczas śledztwa zeznała, że dzieci Magdy Górkowej bawią się z 

jej dziećmi, bo aresztowano ich rodziców, po paru dniach przesłuchań 

zwolniono ją do domu.  

Przesłuchujący Pochabową nie wytrzymał nerwowo, chwycił laskę (był 

kulawy) i przyszedł tam, gdzie byłam przesłuchiwana, mówiąc: „Ta pierona 

będzie gadać!”. Przepierzenie było cienkie, więc dokładnie było słychać każde 

uderzenie, każdy wydany jęk. Według relacji Pochabowej uderzył mnie trzy 

razy i wrócił z kawałkiem złamanej laski. Po powrocie do Rybnika Pochabowa 

opowiadała, że zostałam zabita podczas śledztwa… Według innej osoby z grupy 

oczekującej na przesłuchanie – pana Chroboka79 – oprawcy zrzucili mnie 

nieprzytomną na ziemię mówiąc: „Ta pierona chyba nic nie wie”. Następnie 

Chrobok z trzema innymi więźniami musiał mnie zanieść do lekarza 

obozowego, też więźnia, aby opatrzył moje rany. Podobno na mój widok lekarz 

rozpłakał się. Pan Chrobok powiedział mu: „Przynieśliśmy bohaterkę. Podczas 

śledztwa nie zdradziła nikogo, została wierna złożonej przysiędze”. Następnego 

dnia jeden z oprawców przyszedł na blok i szukał mnie. Wskazano mu moje 

miejsce. Leżałam twarzą do ziemi, gdyż jeszcze przez dwa tygodnie nie mogłam 

z powodu zadanych mi ran kłaść się na plecach. Esesman zerwał koc, a ja na 
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jego widok strasznie krzyknęłam. Zdziwił się tylko i powiedział: „I ta pierona 

jeszcze żyje?”. 

Blok, w którym przebywaliśmy w czasie śledztwa, składał się z dwóch 

dużych sal. W jednej ulokowani byli mężczyźni, w drugiej – kobiety. Drzwi do 

sal były stale otwarte i pilnujący nas esesman często przechodził od mężczyzn 

do kobiet i odwrotnie. Pewnego dnia wartownik wychodząc z męskiej sali 

zapytał o mnie trzymając w ręku kromkę chleba. Gdy wskazano mu, gdzie leżę, 

wręczył mi chleb mówiąc, że to „od manna”, czyli od męża. Takie 

przekazywania miały już miejsce poprzednio. Domyśliłam się, że ta kromka 

musi być nafaszerowana jakąś wiadomością – i nie myliłam się. W kromce był 

gryps podpisany przez męża Andrzeja, Sobika, Kuczatych i innych z informacją, 

że są ze mnie dumni, gdyż nie zdradziłam nikogo. Była to ostatnia wiadomość i 

ostatni mój kontakt z towarzyszami z ruchu oporu. 

Po jakimś czasie zebrano grupę kobiet i przetransportowano nas do 

Birkenau – Brzezinki. W drodze zainteresowała się mną Ziemnowiczowa, była 

nauczycielka z Żywca. Współczuła mi, że poddano mnie tak brutalnemu 

śledztwu, gdyż reszta kobiet z tej grupy przesłuchiwana była łagodniej. 

Skierowano nas do Waschraumu80, gdzie było dużo pryszniców, ale – jak na 

ironię – z żadnego nie leciała woda. Maszynkami elektrycznymi obcięto nam 

włosy do gołej skóry. Następnie wytatuowano mi numer obozowy 38925 na 

lewym przedramieniu. Po tych czynnościach przeprowadzone zostałyśmy do 

hali obok, gdzie w oknach nie było żadnej szyby. Stojąc boso na zimnym 

betonie i w zimnym pomieszczeniu oczekiwałyśmy na sorty odzieżowe. W 

dużych odstępach czasu rzucano nam pojedyncze, niekompletne części ubioru. 

Rozpoczęto od jednej białej pończochy, potem rzucono koszulę, następnie drugą 

pończochę – czarną, wreszcie bieliznę, jakąś szmatę na głowę dowolnego koloru 

i pasiak – suknię i część górną. Abyśmy stały jak najdłużej boso na betonie, na 

samym końcu rzucono nam drewniaki. Na górnej części bluzki, na wysokości 

lewej piersi, oraz na lewym rękawie powyżej łokcia lub na spódnicy należało 

przyszyć paski materiału. Nadrukowany był na nich numer obozowy i trójkąt z 

wpisaną w środku literą. Mój trójkąt, nazywany potocznie winklem, miał kolor 

czerwony, co oznaczało „polityczna”, zaś litera „P” wpisana w środek trójkąta 

oznaczała moją narodowość – „Polka”. Złodziejki oznaczone były winklem 

zielonym, a prostytutki – czarnym. Niemcy faworyzowali więźniarki z winklami 

zielonymi i czarnymi, przydzielając im funkcje porządkowych.  

Następnie zaprowadzono nas na blok nr 13 lagru a na trzytygodniową 

kwarantannę. W bloku tym przebywało około 200 osób, przez cały okres 

kwarantanny nie wolno było z niego wychodzić. Na jednej pryczy spało nas 12. 

Było tak ciasno, że aby obrócić się na drugi bok, obrót ten musiałyśmy 

wykonywać jednocześnie. Jeden koc przeznaczony był dla kilku osób. Potrzeby 

fizjologiczne załatwiać musiałyśmy na oczach wszystkich w pomieszczeniu, w 

którym spałyśmy i spożywałyśmy posiłki. Po napełnieniu kibli wynoszono je, a 
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ich zawartość wylewano do wykopanych uprzednio dołów. Smród był 

niesamowity! Po kwarantannie załatwiałyśmy się w pewnym oddaleniu od 

bloku. W dzień wyprowadzane byłyśmy grupami do latryn. Były to głębokie 

rowy, nad którymi kucało się na desce bez oparcia. W obozie panował 

durchfall81, a więźniarki były tak wycieńczone i słabe, że wpadały do dołów 

kloacznych i tonęły. W nocy załatwiałyśmy się do kibli, ale ich pojemność była 

za mała i często przelewały się. 

Podczas pobytu na kwarantannie często odczuwałyśmy silne pragnienie. 

Ponieważ byłam najmniejsza, przecisnęłam się pewnego razu przez półotwarte 

okno i z miską udałam się cichaczem między blokami do kranu. Nie 

przewidziałam jednak, że niedaleko tego miejsca służbę pełniła Stefcia, 

więźniarka z czarnym winklem z Krakowa-Podgórza. Odebrała mi miskę, wody 

nie pozwoliła nabrać i krzycząc na mnie: „Wy kurwy, my przez was cierpimy, bo 

wam chciało się wojny!” okładała mnie kijem, gdzie popadło. Wróciłam z 

płaczem pod nasz blok, bez miski i bez wody. Koleżanki wciągnęły mnie przez 

to małe okienko do środka. 

Po zakończeniu kwarantanny silniejsze osoby z naszej grupy zabrano do 

pracy, do sadzenia drzewek. Byłam i ja między nimi. Nie znałam się na sadzeniu 

drzew, więc na drugi dzień moje sadzonki nie przyjęły się, leżały zwiędnięte. 

Zostałam za to ukarana biciem, ale więcej mnie do tej pracy nie zabrano. 

Następnie pracowałam w Weberei82, gdzie tkałyśmy parciane pasy – 

prawdopodobnie dla lotnictwa. 

Życie utrudniały nam codzienne apele – rano i wieczorem. Nawet do 

trzech godzin trzeba było stać na mrozie czy słocie. Nie zezwalano nam zbliżać 

się do siebie, by się ogrzać. Nasze „menu” w obozie przedstawiało się 

następująco: rano otrzymywałyśmy tylko wywar z jakiegoś suszonego zielska. 

W południe dostawałyśmy zupę z buraków pastewnych, brukwi, pokrzyw lub 

ziemniaków – zależnie od pory roku. Wieczorem, przeważnie po apelu, dzielono 

chlebem – jeden dwukilowy chleb na 24 osoby. Do tego otrzymywałyśmy około 

pół litra wywaru. 

Dnia 21 marca, gdy przebywałyśmy dość daleko od obozu, przyjechała 

oberka83. Kazała nam zdjąć drewniaki, związać je i położyć na ziemi. Następnie 

musiałyśmy wrócić boso na blok oddalony około trzech kilometrów. Padał 

wówczas śnieg, więc następnego dnia ponad połowa z nas nie była zdolna iść z 

komandem do pracy. Zachorowałam i ja, więc trafiłam na rewir. Przebywałam 

tam długo przechodząc różne choroby, m. in. katar kiszek, katar żołądka, 

szkorbut, czerwonkę. Gdy było mi już lepiej, poprosiłam blokową, która była z 

Wadowic, aby zabrała mnie do pracy w kuchni. Nie chciała mnie przyjąć, 

mówiła: „Co ty zdechlaku będziesz u mnie robić?”. W końcu jednak zgodziła 

się. Już pierwszego dnia pracy wynosiłam rano z kuchni herbatę ziołową, a w 

południe obiad w kotłach. Wtedy właśnie coś pękło mi w plecach, wywróciłam 
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się i już o własnych siłach nie mogłam się podnieść. Znowu dostałam się na 

rewir. 

W bloku szpitalnym przeleżałam około miesiąca, dzięki czemu nastąpiła 

poprawa mojego zdrowia. Kiedy znowu przyszła ta sama blokowa, skierowałam 

w jej stronę błagalny wzrok. Zapytała: „Co – może chciałabyś znowu przyjść do 

mnie? Co ja bym mogła ci dać do roboty?”. Odpowiedziałam pospiesznie, że 

mogłabym obierać ziemniaki. Chciałam się dostać do Szelkuchni84, gdyż 

więźniarki tego komanda spały na prześcieradłach po dwie osoby na pryczy i nie 

musiały uczestniczyć w apelach. Blokowa znowu się zgodziła! Obierałyśmy 

ziemniaki specjalnym nożem, który w górnej części krawędzi miał podłużny 

otwór, przez który wychodziły obierzyny. Miarą dla każdej obierającej była 

blaszana beczka. Nie byłam przyzwyczajona do obierania tak wielkiej ilości 

ziemniaków, więc puchły mi palce, a na palcu wskazującym prawej ręki zrobiła 

się rana od noża. Na szczęście więźniarki, które obierały ponad normę, były tak 

dobre, że nadwyżki dorzucały do innych beczek, jeszcze nie napełnionych. Moja 

beczka zazwyczaj wymagała uzupełnienia. Wykorzystując sytuację, że i moja 

norma będzie wykonana, postanowiłam wynosić pod pasiakiem ziemniaki dla 

chorych na biegunkę. Surowe ziemniaki były bowiem jedynym lekarstwem na to 

schorzenie. Było to bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie, gdyż za przemycanie 

jakiegokolwiek jedzenia groził bunkier. 

Pewnego razu do Brotkamery85 przywieziono chleb. Do rozładunku 

wybrano kilkanaście osób spośród grupy obierających ziemniaki – między nimi 

także mnie. Ustawiono nas rzędem i podawałyśmy bochenki jedna drugiej aż do 

magazynu, gdzie układano go na półkach. Jeden bochenek rozerwał się podczas 

podawania, więc szybko każda z nas urwała kawałek chleba i schowała pod 

pasiak. Ucieszyłyśmy się, że będzie dodatkowa porcja dla nas i dla bliskich. 

Radość ta trwała jednak bardzo krótko. Aufzjerka86 podpatrzyła, jak ukryłyśmy 

chleb, i po ukończeniu wyładunku ustawiła nas w szeregu i przechodząc wzdłuż 

niego wskazywała ręką – „Komm!”, i wszystkie z chlebem zostały wyłapane. 

Każdą z nas chwytała za odrastające włosy i uderzała głową o betonowy mur. 

Kilka osób zaprowadzono na rewir, a mnie przyniesiono na blok, gdyż nie 

byłam w stanie dojść o własnych siłach. 

Kiedy byłam jeszcze bardzo osłabiona, wyznaczono mnie oraz kilka 

innych więźniarek do jakichś doświadczeń medycznych. Na bloku szpitalnym 

dostałam zastrzyk w brzuch, a następnego dnia w pośladek. Miałam potem silną 

gorączkę i bóle głowy, więc znowu trafiłam do szpitala.  

Leżałyśmy po cztery osoby na pryczy zbitej z desek – obok mnie 

cierpiąca na gruźlicę pisarka z Łodzi – Jagódka, a w nogach łóżka dwie chore na 

krecę87 siostry – lwowianki. Ja byłam nieprzytomna z powodu tyfusu. Wszystkie 

leżałyśmy nago. Do okrycia miałyśmy koce, w których więcej było wszy niż 
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włosów. Paznokcie u rąk urosły nam bardzo długie – po pociągnięciu nimi po 

kocu od strony wewnętrznej oblepione były wszami, które wyrzucałyśmy poza 

pryczę. W szpitalu więźniarki, które czuły się lepiej, obsługiwały bardziej chore 

i niesprawne. 

Któregoś dnia przyszedł esesman i pytał o mnie podając numer 

obozowy. Lekarka Konieczna – także więźniarka – powiedziała mu, że jestem 

już na wykończeniu, a potwierdzał to mój brak przytomności. Esesman podobno 

odpowiedział: „Dyć lepiej, że ta pierona kona”. Zabrał z bloku nauczycielkę 

Hankę Bubel oraz siostrzenicę Korfantego. Żadna z nich już nie wróciła, a mnie 

uratował tyfus… Po jakimś czasie znowu przyszedł esesman. Miałam podpisać 

zawiadomienie, że mój mąż skazany został na śmierć. Informację tę przekazała 

mi znacznie później Konieczna, gdyż w dalszym ciągu byłam nieprzytomna. 

Ten sam esesman powiedział też, że dostałam dożywotni wyrok.  

Gdy stan mojego zdrowia polepszył się, wyprowadzano mnie z innymi 

więźniarkami do latryn, obok których stało wiadro – aż kuszące, by na nie 

usiąść. Gdy chciałam się do niego załatwić, wpadłam do wewnątrz. Byłam tak 

osłabiona, że nie mogłam się z niego wydostać o własnych siłach. Zawołałam do 

przechodzącej obok więźniarki: „Pomóż mi, pomóż wydostać się z tego 

wiadra!”. Kobieta pomagając mi zapytała, skąd jestem. Odpowiedziałam, że 

jestem z Rybnika. Okazało się, że nazywa się Magda Górkowa i także pochodzi 

z Rybnika – z dzielnicy Wielopole. Z tak nietypowo nawiązanej znajomości 

wywiązała się wielka przyjaźń. Od Magdy Górkowej zaznałam dużo pomocy i 

opieki. Była znacznie silniejsza fizycznie, a przede wszystkim psychicznie. Gdy 

byłam spragniona, często przynosiła mi na blok szpitalny wywar z ziół. 

Przebywałam jeszcze jakiś czas na bloku szpitalnym, a dzięki 

Koniecznej wracałam powoli do zdrowia. Ale… pobyt na rewirze się skończył. 

Musiałam opuścić ten blok, gdyż następne chore oczekiwały na miejsca. 

Blokowe przychodziły po zdrowsze więźniarki i zabierały je do pracy. Kilka z 

nas skierowano na blok, w którym miałyśmy naprawiać zniszczoną bieliznę oraz 

porozrywane pasiaki. Tam znowu wymyśliłam sposób, by pomagać chorym i 

skostniałym z zimna. Ubierałam na siebie po dwie pary majtek, a kiedy nas 

wyprowadzano grupowo co trzy godziny do latryn, ściągałam je i dawałam 

skulonym i zziębniętym więźniarkom.  

W odległości ok. 200 m od bloku, w którym pracowałyśmy, mieściło się 

krematorium. Przyjeżdżały tu pociągi z ludźmi przeznaczonymi bezpośrednio do 

zagazowania. Transporty przybywały bardzo często. Wagony zatrzymywały się 

przy rampie, na której ci nieszczęśnicy pozostawić musieli bagaże. Niemcy 

kazali nam wtedy kręcić się koło bloku, aby wzbudzić u przyjezdnych nadzieję, 

że też zostaną skierowani do któregoś z bloków. Każda z przybyłych osób 

otrzymywała ręcznik i kawałek mydła, po czym wchodziła do pomieszczenia, w 

którym z pryszniców zamiast wody wydobywał się trujący gaz.88 Esesmani 
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pilnowali w tym czasie, aby peron został szybko opróżniony – musiał być pusty 

przed przyjazdem następnego transportu. Ciała zagazowanych taśmociągi 

transportowały do pieca krematoryjnego, w którym je palono. Robiono to w 

wielkim pośpiechu, ale i tak nie nadążano ze spalaniem zwłok. Kłęby dymu 

rozpościerały się nad obozem obwieszczając o dokonanym dziele. Był taki 

nawał transportów, że dla dzieci kopane były rowy, do których wrzucano ich 

ciała. Były to prawdopodobnie dzieci z powstania warszawskiego.89 

Pewnego dnia przywieziono transport Żydów z Węgier. Jeden z 

więźniów komanda obsługującego krematorium ujrzał między przyjezdnymi 

swoją siostrę – później opowiadano, że była artystką – i krzyknął, że idą na 

śmierć. Według krążących po obozie opowieści podeszła ona do wartownika, 

wyciągnęła mu z kabury pistolet i uśmierciła kilku esesmanów.  

Był wrzesień roku 1944. Front wschodni zbliżał się, więc z Oświęcimia 

zaczęto ewakuować więźniów. Blokowa powiedziała nam w zaufaniu, że jeżeli 

pociąg pojedzie niedaleko i będą kazali wychodzić, to będzie znaczyło, że cały 

transport przeznaczony jest na rozwałkę. Nasz transport jednak jechał bardzo 

długo. Dnia 20 października wyładowano nas nad ranem na otwartej przestrzeni. 

Od tego miejsca musiałyśmy maszerować na piechotę – dalej i dalej… 

Nocowałyśmy w stodołach, na cmentarzach lub w miejscach nieco osłoniętych. 

Jadłyśmy to, co udało nam się wyżebrać od miejscowych Niemców. Wlokłyśmy 

się noga za nogą, a słabe i niezdolne do dalszej drogi były „likwidowane” przez 

aufzjerkę. Wśród nas były trzy Żydówki z gwiazdami Dawida. Kiedy jedna z 

nich zasłabła, kazano nam nieść ją na zmianę po cztery osoby. Chodziło 

właściwie tylko o to, aby nas umęczyć, gdyż i tak później ją zastrzelono.  

Transport nasz od kilkunastu tygodni był w drodze. Trasę przemarszu 

znaczyły pozostawione za nami trupy. Zdziesiątkowane dobrnęłyśmy w wigilię 

Bożego Narodzenia do miejsca przeznaczenia – do Drezna. Esesmanki – po 

przejęciu nas przez inne aufzjerki – wróciły prawdopodobnie do Oświęcimia po 

następny transport więźniarek. Zakwaterowano nas w fabryce Zeissa na 

czwartym piętrze. Było tam bardzo czysto, spałyśmy po dwie osoby na pryczy, a 

nasze nowe dozorczynie były – w porównaniu z dotychczasowymi – aniołami. 

Muszę tu dodać, że w Dreźnie odwszono nas i już do końca byłyśmy wolne od 

robactwa. Apele odbywały się wewnątrz budynku i polegały tylko na 

przeliczeniu nas oraz wydaniu jakichś doraźnych poleceń. Do pracy 

zjeżdżałyśmy codziennie z naszego piętra na parter windą. Składałyśmy tam 

jakieś części do samolotów. Nasz majster, staruszek bez prawej ręki, był dla nas 

bardzo dobry, chodził zawsze uśmiechnięty, a od czasu do czasu podrzucał mi 

kawałek chleba, cebuli lub czosnku. 

Sielanka trwała jednak krótko, gdyż wszystko, co dobre, trwa krótko. Z 

Oświęcimia przyjechała na kontrolę oberka o nazwisku Dressler. Dresslerka – 

bo tak ją nazywałyśmy – była szatanem w ludzkim ciele. Więźniarki znające 
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język niemiecki podsłuchały wielką awanturę między przyjezdną a dyrektorem 

fabryki, który był cywilem. Dresslerka wyrzucała mu, że traktuje nas jak ludzi – 

według niej byłyśmy bandytami i podludźmi! Oberka wpadła w furię. Z łóżek 

powyrzucała sienniki, a z sienników słomę. Musiałyśmy natychmiast wrócić na 

górę i… zobaczyłyśmy salę, w której mieszkałyśmy. Był to przerażający widok. 

Wszystko było wymieszane, podeptane, zmiażdżone, nadające się do 

wyrzucenia. Był marzec 1945 r. i każda z więźniarek odkładała z głodowych 

porcji okruszynę chleba na zbliżające się Święta Wielkanocne. Właśnie tych 

okruszyn żal nam było najbardziej – gromadziłyśmy je z takim wyrzeczeniem! 

Błyskawicznie musiał być przywrócony ład i porządek. Następnie Dresslerka 

sprowadziła nas na dziedziniec fabryki, gdzie trzymała nas przez prawie trzy 

godziny na apelu.  

Od tego czasu pieczę nad nami przejęła inna oberka – z Drezna. Cała 

obozowa „świta SS” prócz służby i bezpośredniego nadzoru udawała się 

codziennie do miasta, poza mury fabryki Zeissa, gdzie znajdowały się ich 

prywatne mieszkania. Pewnej marcowej nocy zbombardowano Drezno. Miasto 

zostało zrównane z ziemią, została kupa gruzów. Podczas nalotu umieszczono 

nas w podziemiach fabryki, gdzie przechodziły rury z wodą i gazem. 

Odczuwałyśmy tam potężne wstrząsy, ale alianci chyba wcześniej uzgodnili, 

żeby fabryka pozostała nieuszkodzona, gdyż ani jedna bomba na nią nie spadła. 

Fabryka pozostała cała, a my pozostałyśmy przy życiu. Po pewnym czasie 

przyszedł dyrektor i oznajmił nam, że oberka oraz kilka aufzjerek zginęły.  

Po nalocie byłyśmy jeszcze kilka dni w fabryce, ale z powodu braku 

żywności i środków produkcji postanowiono nas ewakuować. Pieczę nad nami 

objęła ponownie Dresslerka. Prowadziła nas przez Pirnę oddaloną o 

kilkadziesiąt kilometrów od Drezna, prawdopodobnie do czeskich 

kamieniołomów, gdzie miałyśmy być wszystkie rozstrzelane. Nasz transport 

zatrzymano na polanie otoczonej lasem, niedaleko rzeki. Ulokowano nas w 

pustej, wolno stojącej stodole. Nie miałyśmy żywności, więc aufzjerka wybrała 

kilka silniejszych więźniarek, z którymi chodziła żebrać do pobliskich 

zabudowań chłopskich. Przywoziły na małym wózku trochę ziemniaków, 

brukwi lub buraków pastewnych. W zagrodach chłopskich niechętnie dawano 

taką jałmużnę, gdyż okoliczni mieszkańcy sami niewiele mieli. To, co udało się 

wyżebrać, gotowałyśmy w kotle na wolnym powietrzu. Opału do palenia ognisk 

dostarczał nam pobliski las. Chleba nie widziałyśmy od wyjścia z Drezna, a 

upłynęły już prawie trzy tygodnie.  

W tej niedoli zżyłam się z Kamą Kotecką i Reną Woźniak. Starałyśmy 

się sobie nawzajem pomagać, zwłaszcza Renie, która była z nas najsłabsza. Nie 

miałyśmy rozeznania w przemijających dniach, ale z podsłuchanej rozmowy 

dowiedziałyśmy się, że był 3 maja 1945 r. Spadło wtedy tyle śniegu, że sięgał do 

kostek. Doczekałyśmy na tej polanie do 8 maja. Wczesnym rankiem tego dnia 

zrobiono nam pobudkę. Zauważyłyśmy, że dzieje się coś niedobrego, gdyż 

wśród auzjerek widać było zdenerwowanie. Odbył się pospieszny apel i 



ruszyłyśmy przed siebie w dalszą drogę. Na polanie pozostały kobiety chore i 

zbyt słabe, by iść. Po jakimś czasie usłyszałyśmy strzały…  

W drodze do czeskich kamieniołomów mijałyśmy wioskę Peterswald, 

która ciągnęła się przez jakieś trzy kilometry. Dołem prowadziła droga, a na 

wzniesieniu były zabudowania chłopskie. Nagle na horyzoncie ukazały się 

samoloty. Zaczęły bombardować i ostrzeliwać z broni pokładowej cofające się 

oddziały wojsk niemieckich. Aufzjerki z psami pochowały się w zaroślach, a nas 

pozostawiły na jezdni – tarasując w ten sposób drogę Niemcom, którzy cofali się 

przed natarciem wojsk radzieckich. Stałyśmy w kolumnie bez ruchu, gdy nagle 

przepychający się między nami oficer niemiecki potrącił naszą trójkę (Kamę, 

Renę i mnie) mówiąc: „Wy barany macie okazję, dlaczego nie uciekacie?!”. 

Dodał nam w ten sposób odwagi, więc ruszyłyśmy pod górę w kierunku 

zabudowań. Po drodze napotkałyśmy Francuza, który z ukrycia obserwował 

cofające się w popłochu wojska niemieckie. Kama Kotecka rozpoznała jego 

narodowość po czapce i przemówiła do niego po francusku. Poprosiła, aby nas 

ukrył. Zgodził się bez namysłu i zaprowadził nas do swojej gospodyni, Niemki. 

Ta jednak odmówiła nam schronienia i wręcz zagroziła, że jeżeli nas 

natychmiast nie wyprowadzi z jej zabudowań, zgłosi naszą obecność 

esesmanom. Pobiegł więc przez ogród do kolegi – też Francuza, a ten zwrócił się 

do swojej gospodyni. Kobieta zgodziła się ukryć nas. W korytarzu swego domu 

miała chłodnię, przystosowaną jako schron. Zdjęła przykrywę w podłodze, dała 

nam bochenek chleba i sprowadziła po schodkach mówiąc, by iść dalej („Weiter, 

weiter!”), i że są tam łóżka. Po powrocie na górę dobrze zamaskowała wejście. 

Siedząc w schronie słyszałyśmy wybuchy i strzały z katiuszy, nazywanych przez 

nas „organami Stalina”. Gdy nalot się skończył, słychać było gwizdki i ujadanie 

psów. Aufzjerki rzuciły się w pogoń za zbiegłymi więźniarkami, gdyż podobno 

całe komando się rozpierzchło. Część więźniarek znajdujących się na otwartej 

przestrzeni została rozszarpana przez psy, część – zastrzelona.  

Następnego dnia Francuz otworzył właz do schronu i oznajmił nam, że 

są już Rosjanie i że Niemców nie ma, a gospodyni, która nas przyjęła, uciekła. 

Pozostała natomiast Niemka, która odmówiła nam schronienia. Była tak 

pazerna, że wynosiła całymi naręczami ubrania i bieliznę od sąsiadki, która nas 

ukryła. Oto, co znaczy tupet, a może głupota, zachłanność czy chciwość! A 

gdyby trafiła na kogoś innego… na kogoś, kto opowiedziałby Rosjanom o jej 

zachowaniu wobec nas? 

Francuz, który umożliwił nam przetrwanie, zaprowadził nas na kwaterę, 

gdzie inni jego rodacy zbierali się na noc. Naszą trójkę powierzył właścicielce 

noclegu, która okazała się dobrą kobietą i zaopiekowała się nami. Kama Kotecka 

pomagała jej gotować, natomiast ja z Reną Woźniak – sprzątać.  

Przebywałyśmy tam już około 14 dni, gdy któregoś dnia poszłyśmy 

zbierać kwiaty do ozdobienia stołu. Kwiaty rosły dziko na nie ogrodzonym 

terenie. Gdy je zrywałyśmy, z pobliskich zabudowań wyszła kobieta w średnim 

wieku i starszy Niemiec. Szwargotali do nas coś po niemiecku, a następnie ten 



stary Niemiec uderzył Renę w twarz. Spłakane wróciłyśmy bez kwiatów do 

naszej gospodyni.  

Kama Kotecka wypytała nas pospiesznie, co się wydarzyło, po czym 

pobiegła do stacjonującego niedaleko oddziału żołnierzy radzieckich. W asyście 

dwóch wojskowych poszłyśmy do Niemców, którzy nas skrzywdzili. Jeden z 

żołnierzy dał Kamie pistolet i powiedział: „Strielaj!”. Widząc to Niemcy 

błagalnym wzrokiem prosili o łaskę. Nie byli już tacy butni, stali jak pokorne 

baranki, a przecież Kama nawet nie wymierzyła pistoletu w ich stronę. Oddała 

pistolet żołnierzowi, nie chciała brudzić sobie rąk. 

Niebawem ukazały się afisze wzywające Polaków do zgłoszenia się w 

punkcie zbornym w Dreźnie, zaś Francuzów i Włochów – w Chemnitz. Nasz 

znajomy Francuz, mimo że nie było mu po drodze, poszedł z nami do Drezna. 

Spotkani polscy oficerowie odradzali nam powrót do kraju ze względu na nasze 

widoczne wycieńczenie. Mówili, że o własnych siłach daleko nie zajdziemy. 

Winnyśmy według nich iść do aliantów, podleczyć się, a dopiero później wracać 

do kraju. Po krótkiej naradzie postanowiłyśmy jednak udać się do Chemnitz, do 

francuskiego punktu zbornego. Aby się tam dostać, musiałyśmy przejść przez 

strefę radziecką. Kama Kotecka od dziecka mieszkała we Francji, pracowała też 

w polskiej ambasadzie w Paryżu i znała język francuski, niemiecki i rosyjski. 

Powiedziała Sowietom, że jesteśmy Polkami z Francji, i po długim tłumaczeniu 

przepuścili nas. Zaskoczyło nas tylko to, że radzieccy żołnierze nie przepuścili 

do punktu zbornego Francuza, który uratował nam życie.  

Francuzi zajęli się nami bardzo troskliwie. Mogłyśmy się wykąpać, 

otrzymałyśmy też zastrzyki wzmacniające, lekarstwa oraz odpowiednie 

wyżywienie. Przebywałyśmy tam około tygodnia, po czym wraz z wracającymi 

oddziałami francuskimi pojechałyśmy do Francji.  

Tak zakończyła się droga cierniowa, którą przeszłam od wybuchu wojny 

1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Uklęknij i zapamiętaj - 

ta ziemia jest święta -  

to ziemia Oświęcimia. 

...Te trzewiki małe  

z nóżek obolałych 

a włosy, krucze włosy  

nie doczekały wiosny. 

Te koce zimne - szare  

szkielety przykrywały. 

Uklęknij i zapamiętaj -  

tu każde miejsce święte - 

tu ziemia Oświęcimia.  

Szeptały daremnie usta 

po polsku, po rosyjsku –  

gospodi, o boże - 

nie daj nam umrzeć -  

pomóż! 

Oświęcim, już Oświęcim -  

Proszę wysiadać – słyszę –  

Naprawdę był Oświęcim? 

Jest – martwa odpowie cisza ... [...] 
    

Wiersz „Oświęcim”  

Autorka; Maria Łotocka 

 
 

KLISTAŁA JAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Przyobozowa ziemia Oświęcimia jest dla mnie bez wątpienia świętą – 

leżą na niej rozsypane prochy mojego ojca – spalony w obozowym 

krematorium, nie ma swojej mogiły, tak jak wiele innych ofiar KL Auschwitz. 

Popioły po spalonych zwłokach z krematoriów rozsypywane były na polach, 

wywożone i topione w stawach oraz rzekach, lub wsypywane do dołów 

spaleniskowych. 
 

Niestety, od dziecinnych lat zmuszony byłem wypowiadać się o moim 

ojcu w czasie przeszłym. Gdy bowiem wojska hitlerowskie wkraczały do 

naszego kraju w 1939 r. miałem 4 lata, natomiast 11.02.1943 r. gdy aresztowano 

ojca za działalność w konspiracyjnej organizacji ZWZ/AK – miałem 7 lat. Jakże 

jednak utrwaliły się w mojej dziecinnej pamięci głos, wygląd, ruchy i sposób 

zachowywania się ojca! 

W niniejszym opracowaniu oparłem się przede wszystkim na tym, co 

przekazali mi o ojcu mama, jego rodzice, rodzeństwo, a także inne osoby, które 

miały z nim bliższą styczność. Z tak poskładanych wspomnień wyłoniła się 

postać człowieka prostego, skromnego, bardzo uczciwego i uczuciowego, 



dobrego męża i bardzo kochającego ojca, a w pracy koleżeńskiego, sumiennego 

i cenionego fachowca. Był człowiekiem honoru i oddanym patriotą.  

Jakże mocno kształtowało to moją psychikę! Dorastałem z poczuciem 

wielkiej satysfakcji, że ojciec mój był tak pozytywnie oceniany. Gdy w 

młodszym wieku koledzy poszukiwali wzorów do naśladowania z grona 

gwiazdorów sportu, muzyki, filmu itd., dla mnie wzorem był mój wspaniały 

ojciec. 

Z wielką więc atencją opisałem na podstawie zebranych dowodów i 

cząstki własnej pamięci zaledwie cztery lata z jego życia, od września 1939 r. do 

25.06.1943 r.  

Urodził się 9.06.1911 r. w Sośnicy w powiecie 

zabrzańskim jako syn Franciszka i Anny z d. Bomba. 

Od 1917 r. uczył się w szkole podstawowej, a po jej 

ukończeniu uczęszczał do Państwowego Gimnazjum 

w Rybniku. Z uwagi jednak na ciężką sytuację 

materialną rodziców musiał zrezygnować z nauki w 

tej szkole po pierwszym półroczu. Od 1.10.1925 r. 

pracował w Parowozowni Głównej w Rybniku, gdzie 

uczył się ślusarstwa w warsztacie kolei państwowej. 

Był jednocześnie uczniem Szkoły Zawodowej-

Dokształcającej w Rybniku.  

Od 2.10.1928 r. do dnia wybuchu wojny zatrudniony był w PKP jako ślusarz.  

W 1932 r. (od 29 października do 4 listopada) brał udział w 

przeszkoleniu wojskowym jako szeregowiec niezawodowy. Dnia 6.08.1935 r. 

zawarł związek małżeński z Heleną Żurek, a z małżeństwa tego urodziło się 

dwóch synów: Jerzy (ur. 22.12.1935 r.) oraz Henryk (ur. 17.12.1940 r.).  

Od 20 września 1939 r. zatrudniony był na kolei jako ślusarz, następnie 

jako pomocnik palacza parowozu, zaś od 1.11.1942 r. do 31.03.1943 r.90 – jako 

maszynista parowozu. 

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. ojciec mój wraz z innymi 

pracownikami parowozowni otrzymał od zwierzchników polecenie wywiezienia 

z Rybnika kolumny kilkunastu parowozów, aby w przypadku wybuchu wojny 

nie dostały się w ręce okupanta. Transport zdążył dojechać tylko do Kielc, gdyż 

dalszą ewakuację uniemożliwiło wkroczenie wojsk niemieckich do Polski. Aby 

móc wrócić bez problemów do domu, ojciec otrzymał od Zarządu Miejskiego w 

Kielcach zaświadczenie z datą 13.09.1939 r. stwierdzające, że „jest 

mieszkańcem Rybnika, skąd został ewakuowany i obecnie powraca do miejsca 

zamieszkania”91. Po powrocie przyjęty został do pracy jako ślusarz na kolei, 

gdzie z czasem otrzymał posadę maszynisty parowozu. Stanowisko to było 

postrzegane w środowisku kolejarskim jako elitarne, gdyż wymagało posiadania 

wykształcenia zawodowego o kierunku mechanicznym oraz ukończenia wielu 

specjalistycznych kursów. Umiejętności maszynisty nie kończyły się bowiem na 

                                                 
90 Według zaświadczenia wydanego przez PKP, a faktycznie do dnia aresztowania. 
91 Dokument w archiwum autora. 

 



prowadzeniu pociągu – musiał on także radzić sobie z mechanicznymi 

problemami obsługiwanej lokomotywy w wypadku awarii na trasie.  
Środowisko kolejarzy było bardzo zżyte i solidarne. Przed wojną przy 

kolei działały liczne organizacje społeczne i zawodowe, w których pracownicy 

często spotykali się na zebraniach. Również niebezpieczeństwa towarzyszące 

pracy na kolei wpływały na specyficzną solidarność tej grupy zawodowej. W 

czasie okupacji owa więź zdawała egzamin, gdy trzeba było stawiać czynny 

opór najeźdźcy hitlerowskiemu. Działalność konspiracyjna i sabotażowa 

kolejarzy była wyjątkowo skuteczna i dotkliwa dla okupanta, o czym świadczą 

liczne dokumenty i raporty miejscowych władz okupacyjnych.92 

Ojciec mój już w pierwszych miesiącach 1940 r. bardzo 

aktywnie włączył się w działalność Związku Walki 

Zbrojnej – organizacji konspiracyjnej, którą kierował w 

Rybniku jego szwagier Stanisław Sobik. Otrzymał w 

tym czasie pracę na stanowisku pomocnika palacza 

parowozu, dzięki czemu miał możliwość 

przemieszczania się po okupowanym kraju. Czasem 

wyjeżdżał też za granicę – do Czech, Rosji, na Ukrainę 

(do Dniepropietrowska). Fakt ten wykorzystywał w 

swej działalności konspiracyjnej. Przewoził w 

parowozie szlakiem kolejowym materiały sabotażowe i 

broń.  

Wraz z Rupertem Urlą, wieloletnim kolegą i współpracownikiem z 

parowozowni, przeprowadzał akcje sabotażowe uszkadzając kolejowe łącza 

sygnalizacyjne, rozjazdy, szyny oraz inne urządzenia trakcyjne, które miały duże 

znaczenie dla sprawnej pracy kolei zarządzanej przez okupacyjne władze.93 

Często też – jak wspomniałem o tym w rozdziale o Stanisławie Sobiku – 

przewoził nielegalnie komendanta rybnickiego podokręgu ZWZ przez granicę 

do Krakowa lub do różnych miejscowości na Śląsku. Dzięki temu, Sobik mógł 

kontaktować się w sprawach organizacyjnych z wyższym dowództwem, a także 

miał większe możliwości działania i zakładania nowych jednostek ZWZ poza 

Rybnikiem. 

W naszym mieszkaniu w rybnickiej dzielnicy „Maroko” odbywały się 

niektóre zebrania grup członkowskich ZWZ. Informację tę potwierdził Karol 

Miczajka, jeden z uczestników tych spotkań. Dodał też, iż w jednym z takich 

zebrań uczestniczył Jan Zientek – człowiek, przez którego Związek Walki 

Zbrojnej został zdekonspirowany. 

Na temat Jana Zientka można się obecnie dowiedzieć niewiele ponad to, 

że pracował jako kierownik parowozowni w Rybniku od około 1936 r. Był 

niskiego wzrostu, łysy, o dość krępej budowie ciała. Zachowało się zdjęcie 

                                                 
92 Por. B. Kobuszewski, Hitlerowcy o dywersji kolejowej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1939-1944). 

Wybór dokumentów, Katowice 1972. 
93 Relacja Ruperta Urli. 

 



wykonane z okazji Święta Kolejarza Polskiego w dniach 19-20.09.1936 r., na 

którym można rozpoznać Zientka na pierwszym planie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadziwiająca była jego aktywność w organizacjach pozazawodowych 

czy społecznych działających przy kolei. Wykorzystywał każdą okazję, żeby być 

zauważonym – jak na zdjęciu. Gdy rozpoczęła się okupacja Rybnika, Zientek 

bardzo zabiegał u Niemców o stanowisko naczelnika stacji w Rybniku, i… 

został zastępcą naczelnika stacji. Czym przysłużył się Niemcom, że otrzymał tak 

intratną posadę? Po tylu latach trudno dociec prawdy. Manifestując polskość 

ukrywał prawdopodobnie swą prawdziwą orientację polityczną, będąc 

faktycznie od dawna współpracownikiem wywiadu niemieckiego. Można 

jedynie domniemywać, że otrzymanie tak wysokiego stanowiska było nagrodą 

za jego zaangażowanie przed wojną w działalność V Kolumny, a w okresie 

okupacji – za współpracę z gestapo.  

Niestety niewiele osób zastanawiało się na przykład nad tym, dlaczego 

Zientek, zatrudniony na tak poważnym stanowisku u Niemców, czynił przeróżne 

zabiegi, by bratać się z fizycznymi pracownikami kolei i namawiać ich do 

przeciwstawiania się okupantowi. Ojciec mój i Rupert Urla stali się ofiarami 

szczególnego zainteresowania Zientka. Spowodowane to było bliskim 

sąsiedztwem. Mieszkaliśmy w uliczce Finkeweg (obecnie ul. Wieczorka, 

budynek nr 4), w tzw. kolonii kolejowej. Kawałek dalej – dwa budynki od nas – 

mieszkał Urla z rodziną, zaś naprzeciw niego – Jan Zientek. 

W 1941 r. zostaliśmy dwa lub trzy razy zaproszeni do mieszkania 

Zientka. Gospodarz okazywał mojej mamie i ojcu ostentacyjną uprzejmość, 

natomiast jego żona była osobą bardzo oschłą.  

Pamiętam z tych wizyt, że pierwszy raz zobaczyłem wyświetlanie 

niemego filmu, czyli czarno białe ruchome sceny widoczne na czymś, co 

nazywano ekranem. Wyświetlana była jakaś niemiecka kronika filmowa. Nie 

wnikałem w to, dlaczego taki rodzaj filmu był pokazywany, i czy tylko taki film 

był do zdobycia. Dla mnie – dziecka – istotna była możliwość obejrzenia 

ruchomych scen filmowych, a dopiero po kilku latach mogłem oglądać projekcje 

w prawdziwym kinie.  

 



Zientek był inicjatorem koleżeńskich spotkań przy grze w karty z ojcem 

i Urlą. Spotykali się wieczorami, przemiennie u niego i u Urli, grywali także w 

naszym mieszkaniu. Zamiast jednak koncentrować się nad rozdanymi kartami, 

Zientek sprowadzał rozmowę na tematy polityczne. Dyskutowano niemal 

wyłącznie o ruchu oporu, o konieczności podejmowania działań przeciwko 

okupantowi. Zientek wiedział, że ojciec należy do ZWZ, więc okazywał mu 

większą przychylność i zainteresowanie aniżeli Urli, który ukrywał przed nim 

swą przynależność do ruchu oporu. 

Rupert Urla był człowiekiem bardzo ostrożnym i wręcz do przesady 

nieufnym wobec Zientka. Wielokrotnie ostrzegał ojca przed nim, ale ten 

uznawał manifestowany przez Zientka zapał do walki z okupantem za szczery i 

nie traktował ostrzeżeń Urli z należytą powagą. Niestety nie tylko ojciec 

popełnił ten błąd. Również kierownictwo ZWZ łudziło się, że Zientek, jako 

urzędnik tak wysokich struktur niemieckiego kierownictwa kolei, udostępniał 

będzie organizacji tajne informacje o wojskowych transportach kolejowych.  

Przeglądając dostępne publikacje o wydarzeniach z okresu okupacji w 

Rybnickiem niestety nie znalazłem zbyt wielu informacji o Janie Zientku. 

Bardzo cenne jest więc to, co na jego temat powiedział mi Rupert Urla,94 a który 

uzasadniał faktami swą podejrzliwość wobec Zientka. Otóż, w okresie od 1941 

do początku 1942 r. Zientek nie miał jeszcze możliwości ustalenia, kto jest 

członkiem organizacji, a kto nie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zadziwiająca była jego nadgorliwość gdy pragnął wymusić na Urli „w 

imię patriotycznego obowiązku” wstąpienie w szeregi ZWZ. Agitację tę 

przeprowadzał bardzo nachalnie – samemu nie będąc jeszcze członkiem 

organizacji! Gdy natomiast nie pomagała prowadzona przez kilkanaście 

                                                 
94 Rozmowę z Rupertem Urlą przeprowadziłem 5 grudnia 1995 r. w Rybniku. 

 
Klistała Jan – najwyższy (z tyłu) wraz z innymi pracownikami Parowozowni Rybnik 

1942 r. (Urla Rupert w okularach z przodu). 



karcianych wieczorów perswazja, Zientek straszył Urlę, że przyjdą „pewni 

ludzie” i unieszkodliwią go, gdyż wie o organizacji zbyt dużo, a wzbrania się 

zostać jej członkiem. 

Gdy Zientek został na początku 1942 r. członkiem ZWZ/AK, 

wykazywał niemal zdwojoną aktywność w działaniu. Nawiązywał kontakty z 

szerokim gronem szeregowych członków organizacji, czynił również zabiegi, 

żeby być jak najbliżej kierownictwa. Poddając analizie tamte wydarzenia nie 

można uniknąć przykrych refleksji czy wręcz pretensji do kierownictwa 

ZWZ/AK, że przy tak daleko posuniętej ostrożności w konspiracyjnej 

działalności, dowództwo tejże organizacji było tak łatwowierne wobec osoby 

nadmiernie manifestującej zaangażowanie w walkę z okupantem. Jak mogło nie 

wzbudzać podejrzeń to, że regularnie i bez trudności dostarczał broń oraz 

materiały wybuchowe? Podobno dochodziło też do sytuacji, w których Zientek 

usiłował wpływać na zmiany niektórych decyzji Stanisława Sobika. Ten cieszył 

się jednak w organizacji tak wielkim autorytetem, że Zientek nie mógł liczyć na 

czyjekolwiek poparcie.95 

W połowie stycznia 1943 r. Urla uzyskał jednoznaczny dowód 

potwierdzający jego podejrzenia wobec Zientka. Urla szedł w jakiejś sprawie do 

centrum Rybnika, kiedy na ul. Zebrzydowickiej usłyszał za sobą nawoływanie w 

języku polskim: Rupert, zaczekaj! Poznał głos Zientka, więc udawał, że nie 

słyszy. Gdy jednak wołanie stawało się coraz bardziej natarczywe, przystanął i 

odwrócił się. Zientek podbiegł dość ociężale. Urla skarcił go natychmiast za to, 

że tak prowokacyjnie wołał go i głośno mówił po polsku, gdyż znane były skutki 

podobnej manifestacji polskości. Zientek żartował z tych wymówek, ale po 

chwili ulegle ściszył głos i przyłączył się do Urli, by iść dalej z nim.  

Towarzystwo to było dla Urli kłopotliwe, dlatego rozmyślał, jak uwolnić 

się od natręta. Gdy jednak doszli do rynku, pod pretekstem odwiedzenia 

znajomego wszedł w najbliższą bramę, tuż za apteką Byśka. Po odczekaniu 

kilku minut wyszedł z tego przypadkowego ukrycia i zauważył, że Zientek 

wraca ul. Raciborską w kierunku rozwidlenia z Zebrzydowicką. Urla, wiedziony 

złym przeczuciem, poszedł za nim. Jego podejrzenia okazały się słuszne – 

Zientek skręcił przy rozwidleniu w prawo, w ul. Św. Józefa, po czym wszedł do 

mieszczącego się tam budynku gestapo.  

Kolejne ostrzeżenia ojca i innych członków ZWZ były niestety 

spóźnione. Zdrajca penetrował struktury ZWZ/AK od dłuższego czasu, dzięki 

czemu gestapo miało już szczegółowe informacje o działalności organizacji oraz 

listę jej najaktywniejszych członków.  
 

Wrócę jeszcze w paru zdaniach do wydarzeń, jakie miały miejsce od 

jesieni 1942 do stycznia 1943 r., kiedy to zaczęło się dziać coś niedobrego w 

organizacji ZWZ/AK. Jesienią 1942 r. wujek Staszek, czyli Stanisław Sobik, 

często przychodził do nas na parę godzin i prowadził jakieś tajemnicze rozmowy 

z ojcem. Był człowiekiem bardzo opanowanym, ale w tym okresie widać było w 

                                                 
95 Relacja Ruperta Urli. 



jego zachowaniu wyjątkowe roztargnienie i podenerwowanie. Dopiero niedawno 

skojarzyłem je z faktem, że we wrześniu 1942 r. aresztowano Stefanię i 

Andrzeja Kaszubów, aktywnych działaczy ZWZ. Wujek przyjeżdżał wtedy 

zwykle po południu, na charakterystycznym rowerze – tzw. balonówce 

(pomalowanym w brązowo-szare paski). Opierał rower o ścianę budynku, witał 

się ze mną, gdy byłem w pobliżu, i pytał: „jest tatuś w domu?” Zazwyczaj 

jednak nie czekając na odpowiedź wchodził i witał się serdecznie z moją mamą, 

a po kilku zdaniach na temat samopoczucia siostry mamy, Zosi, wychodził z 

ojcem „na rozmowę” do sypialni. Od czasu do czasu przychodzili do nas także 

inni mężczyźni, którzy natychmiast byli wprowadzani przez ojca do sypialni, w 

której prowadzili długie, czasem nawet kilkugodzinne rozmowy.  

Z początkiem 1943 r. zapanowała i u nas w domu jakaś nerwowa 

atmosfera, a do moich uszu dochodziły coraz częściej ostrzeżenia mamy 

kierowane do ojca: „Janek, mówię ci, że to się źle skończy”. Ojciec jednak 

uspakajał mamę, odpowiadając, że wie co robi, i zapewniał: „wszystko się 

ułoży”. 

Niestety, nie ułożyło się! Dnia 11 lutego dwaj rybniccy gestapowcy, 

Mainka i Sopalla, pojechali do parowozowni, aby aresztować ojca, gdy wróci z 

tzw. trasy. Ojciec przyjechał około godziny 20:30 i wszedł do pokoju 

maszynistów. Gestapowcy skuli mu ręce kajdankami i przewieźli do swojej 

siedziby przy ul. św. Józefa w Rybniku.  

Tego samego dnia około godziny 22:00 spaliśmy już z bratem, gdy 

przyszli do naszego mieszkania dwaj mężczyźni w charakterystycznych 

skórzanych płaszczach i w ciemnych kapeluszach o małych rondach. Po krótkiej 

rozmowie z mamą w kuchni, weszli do sypialni w której spaliśmy i zaczęli ją 

przeszukiwać. Brat miał zaledwie dwa lata, i nie rozumiał, co się dzieje. Ja 

natomiast byłem już w stanie kojarzyć pewne wydarzenia, więc zdawałem sobie 

sprawę z tego, że nie są to odwiedziny przyjaznych nam ludzi. Ich zachowanie 

było dla mnie olbrzymim szokiem.  

Zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Z szafy i szuflad wyrzucali wszystko 

na podłogę, zaglądali za meble, na szafę, a nawet do paleniska oraz popielnika 

pieca kaflowego stojącego w sypialni. Po kilku minutach bezskutecznych 

poszukiwań jeden z mężczyzn podszedł do mnie i zapytał: „gdzie ojciec schował 

broń”. Nie uzyskawszy odpowiedzi uderzył mnie otwartą dłonią w głowę. 

Mama, która dotychczas stała bezradna przy drzwiach pokoju i płacząc 

powtarzała w kółko: „Nie ma w domu broni – mąż nie miał żadnej broni”, po 

tym uderzeniu mnie zareagowała gwałtownie. Doskoczyła do mężczyzny z 

bardzo groźnym wyrazem twarzy, na co ten zreflektował się i odszedł w miejsce 

przy drzwiach, które mama dopiero co opuściła. Po chwili także drugi 

mężczyzna zaprzestał przeszukiwania pokoju. Kiedy ci wieczorni a nieproszeni 

„goście” wyszli z budynku, mama rozpłakała się, przytuliła brata i mnie do 

siebie, a po chwili powiedziała przez łzy: „To byli gestapowcy, którzy 

aresztowali tatusia”.  



To właśnie Sopalla i Mainka, dwaj znani rybniccy funkcjonariusze 

gestapo96, byli u nas na wieczornej rewizji. Ilekroć w późniejszych latach mama 

wspominała to wydarzenie, dodawała za każdym razem, że odnosiła wrażenie, 

jakby Mainka jej współczuł i był człowiekiem bardziej wrażliwym od 

grubiańskiego Sopalli, który mnie uderzył. 

Kiedy dwa dni później aresztowanych wyprowadzano z budynku 

gestapo, wśród bliskich i krewnych więźniów stojących za kordonem była także 

moja mama. Zauważyła, że twarz ojca była bardzo zabrudzona, posiniaczona i 

zakrwawiona. Ojciec także dostrzegł mamę, ale mogli jedynie przez chwilę 

popatrzeć na siebie. Dużym wysiłkiem uniósł związane w nadgarstkach ręce, 

dotknął końcami palców swoich ust i przesłał mamie symboliczny pocałunek. 

Był to ostatni gest, jaki mógł mamie przekazać – widzieli się po raz ostatni. 

W niedzielę 14 lutego około godziny 21:00 w korytarzu naszego 

budynku mama usłyszała podejrzane szmery. Gdy raptownie otworzyła drzwi, 

zobaczyła zaskoczonego Zientka. Na pytanie: „co Pan tu robi”, odpowiedział 

zupełnie zmieszany, że przyszedł się zorientować, czy wiadomo coś o Janku. 

Mama nie była w stanie ukryć wzburzenia z powodu jego cynizmu. 

Energicznym ruchem ręki wskazała drzwi wyjściowe i powiedziała: „Pan 

dobrze wie, co się stało z mężem i przez kogo został aresztowany!”. W 

przypływie złości dopowiedziała jeszcze: Jest pan wyjątkowym nikczemnikiem!. 

Zientek wyszedł. Od tego czasu nikt już nie widział go w Rybniku. 
 

Po przyjeździe do KL Auschwitz, jak wynika z relacji Józefa Sobika, 

aresztowani musieli czekać przy głównej bramie obozu na załatwienie 

formalności związanych z wprowadzeniem ich do obozu. Zapewne z 

przerażeniem przyglądali się temu, co ich otaczało. Solidne słupy cementowe 

wyznaczały teren obozu. Za bramą stały podłużne, jednopiętrowe budynki z 

czerwonej cegły. Odgrodzone były od „reszty świata” podwójnym, około 

dwumetrowym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Dalej był trzymetrowej 

szerokości pas neutralny, wysypany żwirem, oraz drugie ogrodzenie z drutu 

kolczastego. Łatwo było się domyślić, że rozciągniętymi między słupami i 

podwieszonymi na izolatorach drutami kolczastymi płynął prąd. Przed 

zewnętrzną częścią ogrodzenia sterczały około metrowej wysokości słupki. Na 

przymocowanych do nich drewnianych tabliczkach widniało ostrzeżenie: 

„HALT – STÓJ” oraz czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami. W pewnej 

odległości od siebie usytuowane były wieże wartownicze, z których – z 

wysokości około 5 metrów – obserwowali wszystko wartownicy uzbrojeni w 

karabiny. Mieli oni stamtąd szerokie pole widzenia, obejmujące zarówno 

ogrodzenie, jak i teren wewnątrz obozu. Na wieżach umieszczone były także 

wielkie reflektory oświetlające obóz wieczorem i w nocy. 

                                                 
96 Rządy w gestapo w Rybniku sprawowali: szef  placówki, SS-Untersturmführer Gawenda, a od początku 

1941 r. starszy sekretarz kryminalny Kutschera. Pomagali mu : sekretarz kryminalny Kolenda i asystent 
kryminalny Krupp oraz gestapowcy: Baron, Barnasz, Grabmajer, Mainka, Sopala, Robert Stolsenheim vel 

Zając. 

 



Tyle zdążyli zaobserwować podczas oczekiwania przy bramie. O 

funkcjonowaniu tej „fabryki śmierci” mieli się przekonać już niedługo – po 

przekroczeniu obozowej bramy. 

Grupa aresztowanych zaprowadzona została na blok nr 2. Ojciec 

przebywał tam sześć tygodni – od 13 lutego do 31 marca 1943 r. W tym okresie, 

podobnie jak inni więźniowie, wzywany był co kilka dni na przesłuchania. Był 

na cenzurowanym u Niemców, gdyż w 1939 r. wraz z innymi maszynistami 

wywiózł parowozy z Rybnika do Kielc. O akcjach sabotażowych na kolei na 

pewno rozmawiał z Zientkiem, ten zaś przekazał te informacje gestapowcom. 

Kolejną obciążającą go sprawą była przynależność do ZWZ/AK, czego także nie 

ukrywał przed zdrajcą.  

Nie staram się wymyślać sposobu przeprowadzania tortur przy 

przesłuchiwaniu ojca, gdyż bardzo poważnie traktuję wymowę faktów. Z relacji 

Józefa Sobika dowiedziałem się, że ojciec mój miał plecy czarne od bicia. Sobik 

widział to, gdy grupowo zaprowadzono ich do zbiorowej kąpieli pod 

prysznicami. Aby jednak dać Czytelnikowi pojęcie o cierpieniach, jakim 

poddawani byli przesłuchiwani więźniowie, przytoczę fragment wspomnień 

wyjątkowo wiarygodnego świadka takich przesłuchań, Pery’ego Broada97:  

W odległości metra od siebie ustawione były dwa stoły. Delikwentowi 

kazano usiąść na podłodze i złożyć dłonie na skurczonych kolanach. Wówczas 

ręce zakuwano w kajdany. Następnie wsuwano między łokcie a kolana więźnia 

masywny drążek, którego końce umieszczano na obu stołach. Skrępowany 

kołysał się teraz bezradnie między stołami głową w dół. Rozpoczynało się bicie 

bykowcem po pośladkach i w gołe stopy. Uderzenia były tak mocne, że dręczony 

wykonywał niemal całe obroty. Każdorazowo, gdy pośladki znajdowały się w 

odpowiedniej pozycji, padał cios, wykonywany z całą siłą. Gdy krzyki więźnia 

stawały się zbyt przeraźliwe, sadystyczny gestapowiec nakładał mu maskę 

gazową. Teraz słychać było tylko owe zduszone jęki. Od czasu do czasu 

zdejmowano katowanemu maskę i pytano, czy będzie wreszcie zeznawał. 

Zarzucano mu, że posiadał broń. Był ofiarą jakiegoś pozbawionego sumienia 

denuncjatora. 

Po upływie około 15 minut zamierały konwulsyjne ruchy dręczonego. 

Nie mógł już mówić; gdy znów zdjęto maskę i wezwano do złożenia zeznań, tylko 

słabo potrząsnął głową. Jego spodnie zabarwiły się na czerwono, a krew kapała 

na podłogę. Wreszcie głowa zwisła mu martwo, zemdlał.98 

W ten sposób przesłuchiwany był także Józef Sobik, co opisuje 

szczegółowo w swoich wspomnieniach.99 Najczęściej stosowaną formą znęcania 

się nad przesłuchiwanym było bicie lub kopanie. Inne metody wymuszania 

                                                 
97 Pery Broad zatrudniony był w KL Auschwitz od 1942 r. jako wartownik. Następnie ochotniczo zgłosił się do 

pracy w Politische Abteilung, gdzie pracował do końca istnienia obozu.  
98 Oświęcim w oczach SS. Höss, Broad, Kremer. Wybór, opracowanie i przypisy J. Bezwińska, D. Czech, 

Oświęcim 1976, s. 145. 
99 Zob. wspomnienia Józefa Sobika.  



zeznań to przysiady z ciężarami trzymanymi w rękach nad głową, słynny kozioł, 

czy wlewanie wody przez nos do płuc, w wyniku czego przesłuchiwany dusił się 

i tracił przytomność. Nagminne było także wbijanie szpilek pod paznokcie, 

wyrywanie paznokci i inne wymyślne tortury. Ich rodzaj ustalali przesłuchujący 

lub asystujący przy przesłuchaniu pomocnicy z obozowej jednostki SS.  

Po zakończeniu śledztwa więzień otrzymywał do przeczytania i 

podpisania końcowe protokoły przesłuchań, które wysyłano następnie do 

Berlina, gdzie specjalna komisja je analizowała i decydowała o dalszym losie 

aresztowanej osoby.  

Dnia 31.03.1943 r. ojciec przekazany został na pobyt do obozu. Wraz z 

grupą innych więźniów z bloku nr 2 zaprowadzono go do bloku nr 26, gdzie 

odbywała się procedura przyjęcia i rejestracji. Według Kalendarza wydarzeń w 

KL Auschwitz autorstwa Danuty Czech zarejestrowano tego dnia 199 więźniów 

dostarczonych transportem zbiorowym i oznaczono ich numerami 111909–

112107. Ojciec otrzymał numer obozowy 111912.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Następnie zaprowadzony został wraz z innymi więźniami na blok nr 9 – 

blok kwarantanny, gdzie miał przebywać około trzech tygodni. Przez cały ten 

okres nie wolno było wychodzić z bloku, a tym samym kontaktować się z 

innymi więźniami. 

W każdej z sal tego bloku – zarówno na parterze, jak i na piętrze – 

znajdowały się trzypiętrowe prycze, kilka drewnianych szaf, stołów, 

kilkadziesiąt prostych taboretów oraz piec kaflowy opalany węglem. Urządzenia 

sanitarne umieszczone były na parterze.  

Za dany blok odpowiedzialny był esesman – Blockführer – z 

nieograniczoną władzą. Do pomocy miał blokowego (Blockältester) wybranego 

z więźniów funkcyjnych, a ten z kolei mianował izbowego (Stubendienst). 

Funkcyjni bardzo rygorystycznie przestrzegali porządku dnia. Rozpoczynali 

swoje obowiązki od brutalnego budzenia więźniów, którzy nie zareagowali 

odpowiednio na gong. Następnie pilnowali, by poranna toaleta i porządkowanie 

posłań przebiegały w szybkim tempie, po czym ustawiali więźniów do apelu na 

korytarzu bloku, gdzie sprawdzali ich stan ilościowy.  

Nowo przybyłych, blokowy zaznajamiał dosadnym językiem o 

regulaminie obowiązującym w bloku kwarantanny. W ciągu dnia więźniowie 

przebywający na tym bloku zmuszani byli przez funkcyjnych do odbywania 

przez kilka godzin zajęć zwanych „sportem”. Polegało to na wykonywaniu 

różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych, śpiewaniu niemieckich piosenek oraz 

Prawdopodobnie tak wyglądało zdjęcie obozowe ojca 

– jak na wykonanej symulacji. Zdjęcie oryginalne 
zostało zniszczone gdy zacierano ślady 

dokonywanych zbrodni w KL Auschwitz, na krótko 

przed wkroczenie Armii Czerwonej. 

 



uczeniu się musztry, ustawiania do apelu i poprawnego meldowania się 

esesmanom lub funkcyjnym. Co chwilę więźniowie dowiadywali się czegoś 

nowego o obozowych porządkach, poznawali sadystyczne praktyki funkcyjnych, 

odczuwali na sobie razy, kopniaki oraz słowne upokorzenia. Od bardziej 

doświadczonych współwięźniów, tzw. starych numerów, dowiadywali się, na 

jakie kategorie podzieleni zostali więźniowie i na co należy zwracać szczególną 

uwagę. O charakterze przestępstwa, za które więzień był osadzony w obozie, 

informował naszyty na pasiaku trójkąt – tzw. winkiel. Informacje takie były 

cenne dla nowo przyjętego więźnia, gdyż dzięki temu wiedział, kim jest 

współwięzień i jak wobec niego należy się zachowywać. Uczył się, co robić, by 

życie w obozie było mniej uciążliwe – dla niego i grupy, do której należał. 

Ojciec mój miał trójkąt koloru czerwonego. Oto informacje na temat tej 

kategorii więźniów z książki Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci: 

„Czerwonym trójkątem oznaczano więźniów politycznych, wobec 

których zastosowano „areszt ochronny” (Schutzhaft), i stąd powstało używane w 

obozowych aktach określenie „uwięziony ochronnie” (Schutzhäftling). Do 1942 

roku była to najliczniej reprezentowana kategoria więźniów KL Auschwitz, 

wśród których przeważali więźniowie Polacy aresztowani za rzeczywistą 

antyhitlerowską działalność (członkowie organizacji ruchu oporu) lub 

aresztowani w różnych akcjach represyjnych. Do tej kategorii zaliczano także 

więźniów Polaków aresztowanych na przykład w 1940 roku na ulicach 

Warszawy, którym w ogóle nie udowodniono – i nie starano się nawet 

udowodnić – antyniemieckiej działalności”.100  

Trójkątem zielonym oznaczano „zawodowych przestępców 

kryminalnych”, których esesmani mianowali przeważnie funkcyjnymi – 

nadzorcami w pracy lub porządkowymi na terenie obozu czy w blokach. 

Wywoływali oni szczególny postrach w obozie, gdyż często – pragnąc 

przypodobać się esesmanom, byli bardziej gorliwi w znęcaniu się nad więźniami 

od oprawców z SS. Trójkątem koloru czarnego oznaczano więźniów zaliczanych 

do tzw. grupy aspołecznej, np. prostytutki w obozie kobiecym i część Cyganów. 

Trójkątem fioletowym oznaczano badaczy Pisma Świętego i duchownych 

(księży katolickich znakowano przeważnie trójkątem czerwonym), zaś różowym 

– aresztowanych pod zarzutem praktyk homoseksualnych. Trójkątem zielonym – 

„na podstawce”, oznaczano aresztowanych prewencyjnie, po odbyciu kary 

orzeczonej przez sąd cywilny, natomiast sześcioramienną gwiazdą oznaczano 

Żydów. 

Była też grupa oznaczona literą „E” (litera ta była umieszczana przed 

numerem obozowym) – tzw. więźniowie wychowawczy, których kierowano do 

najcięższych prac. Więźniowie z karnej kompani nosić musieli na bluzie pasiaka 

kawałek czarnego płótna w kształcie koła. Uznawanych przez władze obozowe 

za niebezpiecznych lub podejrzanych o zamiar ucieczki oznaczono kołem w 

                                                 
100 Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Praca zbiorowa pod red. F. Pipera i T. Świebockiej, Oświęcim 1993, 

s. 59. 



kolorze czerwonym i literami „IL”. Znaczyło to, że osoby te nie mogły 

opuszczać ogrodzonego terenu obozu i były uważniej pilnowane. 

Należy w tym miejscu wspomnieć również o panującym w obozie 

głodzie. Więźniowie powinni otrzymywać posiłki trzy razy dziennie, ale w 

praktyce różnie to wyglądało. Rano otrzymywali pół litra czarnej, lurowatej 

kawy zbożowej lub herbaty z ziół. Do herbaty zaparzanej z pokrzyw często 

dolewano naftę, co miało przeciwdziałać zachorowaniom na anginę. Na obiad 

otrzymywali wodnistą zupę, w której – gdy miało się szczęście – pływało 

czasem parę kawałków buraków pastewnych lub kilka ziarenek kaszy. Na 

kolację wydawano chleb, którego powinno przypadać 300 gr na więźnia, ale 

porcje te były często zmniejszane. Do chleba dodawana była odrobina 

margaryny lub mała ilość (około łyżki) marmolady, kawałek sera domowego lub 

krwistej kaszanki. Rozdawaniem posiłków zajmowali się funkcyjni, którzy 

bezkarnie okradali „szeregowych” współtowarzyszy z należnych im 

przydziałów. Uzyskiwane w ten sposób dodatkowe porcje chleba, kiełbasy czy 

margaryny funkcyjni wymieniali na inne produkty żywnościowe lub przedmioty 

na tzw. „czarnej giełdzie”. Handlowano tam niemal wszystkim, co dało się w 

obozie „zorganizować”, tj. żywnością, rzeczami z magazynów, w których 

więźniowie pracowali, itp. Wypada też podkreślić, że na bloku kwarantanny 

więźniowie – jako niepracujący – otrzymywali racje żywnościowe mniejsze od 

tych, jakie przysługiwały w komandach pracujących. 

Po trzech tygodniach kwarantanny więźniów kierowano do bloków i 

komand roboczych. Tanią siłę roboczą wykorzystywano do różnych prac na 

terenie obozu lub poza nim. Wewnątrz obozu więźniowie pracowali w 

magazynach odzieżowych, żywnościowych, w warsztacie ślusarskim, 

stolarskim, szklarskim, malarskim, krawieckim, szewskim, samochodowym, w 

biurach obozowych, kuchniach, szpitalu, izbie chorych. Byli też zatrudnieni przy 

wyciąganiu zwłok z komór gazowych, paleniu ich w krematoriach, a także przy 

przewożeniu i sortowaniu rzeczy przywiezionych do obozu przez transporty 

Żydów i więźniów innych narodowości. Poza obozem wykorzystywano pracę 

więźniów w fabrykach, kopalniach, gospodarstwach rolnych i gdzie tylko było 

to potrzebne. Wyliczam z takim rozmachem rodzaje zatrudnienia więźniów, aby 

wykazać, jak zróżnicowane były to zajęcia. Przydział do komanda decydował 

bowiem często o możliwości przetrwania obozu. 

Czasem przy przydziale pracy uwzględniany był zawód, jaki więzień 

wykonywał zanim dostał się do obozu. Tak też było w przypadku mojego ojca, 

który został przekazany na blok 15a i zatrudniony w obozowym warsztacie jako 

ślusarz.101 Kilka ważnych informacji na temat tego bloku i komanda otrzymałem 

od byłego więźnia Stanisława Dzienia, który tam właśnie przebywał i pracował 

od jesieni 1942 r. do sierpnia 1944 r. Pomimo pokazanego mu zdjęcia niestety 

                                                 
101 Wyjaśniam przy okazji, iż litera znajdująca się przy numerze bloku oznaczała jego piętro. Parter i piętro 
były odrębnymi jednostkami administracyjnymi, miały też oddzielne wejścia (np. do bloku 15a wchodziło się z 

boku budynku). W większości bloków na piętrze znajdowały się dwie duże sale, natomiast na parterze było 

kilka mniejszych sal oraz pomieszczenia sanitarne. 



nie przypomina sobie mojego ojca, jednak z dokumentów wynika, że od marca 

do czerwca 1943 r. pracowali razem. Fakt ten ma dla mnie szczególne 

znaczenie. Od Stanisława Dzień dowiedziałem się, iż na parterze bloku nr 15 

przebywali więźniowie z obsługi krematorium (Sonderkommando102), którzy ze 

względu na specyfikę swej pracy zachowywali się jak ludzie chorzy psychicznie. 

Rotacja tej grupy była bardzo duża. W krótkich odstępach czasu pracowników 

komanda wysyłano do „likwidacji” w komorach gazowych, po czym 

zastępowano ich nową grupą. Na parterze tego bloku zakwaterowani byli także 

młodzi i bardzo sprawni fizycznie członkowie obozowej jednostki straży 

pożarnej. Musieli nieustannie wykonywać ćwiczenia sprawnościowe, ale 

traktowani byli przez Niemców lepiej niż inni więźniowie – otrzymywali lepsze 

ubrania i jedzenie. 

Nawiązując do pracy w warsztacie ślusarskim, warunki pracy w tym 

komandzie były lepsze niż w innych. Warsztat usytuowany był przy kompleksie 

budynków gospodarczych, naprzeciw bramy głównej. Wykonywano tam 

wszystkie prace ślusarskie i mechaniczne, jakie przynoszono z terenu obozu. 

Czasem więźniowie wychodzili też poza jego teren. Wartownicy i funkcyjni 

pilnujący więźniów w warsztacie – według mojego rozmówcy – nie byli brutalni 

i doceniali fachowość swoich podopiecznych103. 

Czas porannej pobudki w całym obozie był taki sam – godzina 4:30. We 

wszystkich blokach, podobnie jak na kwarantannie, sztubowi wymuszali 

wrzaskami, przekleństwami i biciem jak najszybsze opuszczanie legowisk. 

Prycze musiały być zasłane kocami natychmiast po ich opuszczeniu. Źle 

zaścielona prycza mogła być przyczyną bicia lub kopania więźnia albo kary 

pozbawienia posiłku na dany dzień. W zależności od „fantazji” sztubowego 

wymyślane były też inne kary. Po porannej toalecie więźniowie otrzymywali 

posiłek, a następnie pędzeni byli na apel. 

Plac apelowy wydzielony był wzdłuż drogi przed blokami nr 15, 16, 17 i 

18, naprzeciw baraków obozowej kuchni. Więźniowie ustawiali się tam według 

przynależności do poszczególnych bloków, po dziesięć osób w rzędzie. 

Skrupulatnie sprawdzano obecność. Gdy nie było zastrzeżeń co do stanu 

liczbowego, więźniowie musieli się przegrupować w odpowiednie komanda. 

Efektywny czas pracy wynosił około jedenastu godzin, tj. od godziny 6:00 do 

17:00. Z tego czasu wydzielono pół godziny na przerwę obiadową. 

Wychodzące poza teren obozu komanda eskortowali i nadzorowali 

wartownicy SS. Wymarsz umęczonych więźniów „uatrakcyjniała” 

przygrywająca obok bramy głównej orkiestra obozowa. Aby w czasie apelu 

wieczornego ilość więźniów zgadzała się z tą, która opuściła obóz rano, 

więźniowie wracający z pracy, musieli wnosić na plecach zwłoki 

współtowarzyszy zmarłych z wycieńczenia lub zakatowanych przez kapo czy 

                                                 
102 Sonderkommando – specjalna grupa Żydów zmuszona przez esesmanów do pracy przy usuwaniu ciał z 
komór gazowych i ich spalaniu. 
103 Kontrowersyjny artykuł na ten temat – o esesmanie – kierowniku warsztatu ślusarskiego w KL Auschwitz, 

zamieszczony został w miesięczniku NEWSWEEK z dn. 28.01.2007 r., s. 84-87. 



esesmanów. Przy bramie głównej, te makabryczne korowody ponownie witane 

były przez orkiestrę, grającą przeważnie utwory z repertuaru wiedeńskich 

kompozytorów – Straussów.  

Komanda wracały zazwyczaj na apel wieczorny, więc więźniowie 

ustawiali się od razu na placu apelowym, po czym dokładnie sprawdzano ich 

liczbę. Po apelu – gdy nie było problemów z doliczeniem się stanu komand – 

wydawano kolację, tzn. chleb i ewentualne dodatki do niego. Gdy zaś 

stwierdzono ucieczkę jakiegoś więźnia, apele przedłużały się do kilku godzin – 

niezależnie od pory roku czy pogody.  

Około godziny 21:00 zarządzano ciszę nocną, w czasie której nie wolno 

było wychodzić na teren obozu. Do więźniów łamiących ten zakaz wartownicy 

na wieżach wartowniczych mieli prawo strzelać bez ostrzeżenia. Więźniowie 

kładli się spać w samej bieliźnie. Bluzy kładli pod głowy. Niektórzy, bardziej 

dbający o estetykę, układali pod siebie spodnie, aby wyglądały, jak 

wyprasowane. Z przezorności zabierali na prycze także obuwie, gdyż zdarzały 

się kradzieże i wówczas trzeba było chodzić boso lub kombinować buty na 

„czarnej giełdzie” – za żywność lub pieniądze, jeżeli się je posiadało. 

W niedziele niektóre komanda pracowały, zaś reszcie więźniów 

organizowano obowiązkowe zajęcia, np. czyszczenie i cerowanie ubrań, czy 

poszukiwanie wszy – Läuseappell. Tego dnia wolno było także pisać listy. Była 

to jedyna możliwość kontaktowania się z najbliższymi. Zgodnie z przepisami 

obozowymi więzień mógł wysłać jeden lub dwa listy w miesiącu, natomiast 

otrzymać – kilka. Władze obozowe lub funkcyjni na bloku mogli zabronić 

wysyłania lub otrzymywania korespondencji za różnego rodzaju przewinienia. 

Listy wysyłane z obozu poddawane były cenzurze przez referat Postzensurstelle, 

w którym pracowali funkcjonariusze SS. 

Przepisy obozowe nakazywały pisanie listów w języku niemieckim na 

specjalnym formularzu listowym. Na jednej stronie formatu A4 więzień mógł 

zapisać dwie kolumny po piętnaście linijek. Bez względu na aktualny stan 

zdrowia obowiązkowo zamieszczony musiał być zwrot: „jestem zdrów i czuję 

się dobrze”. Gdy więzień próbował przekazać jakąś niewłaściwą czy 

niedozwoloną informację, cenzura SS wykreślała ją. Często też wcale nie 

wysyłano listu, a jego autor był oczywiście dodatkowo karany. Paczki 

żywnościowe wolno było przysyłać do obozu dopiero od jesieni 1942 r. Nie było 

ograniczeń w ilości posyłanych paczek, jednak ich waga nie mogła przekraczać 

3 kilogramów. 

Ojciec zdążył wysłać z obozu tylko trzy listy do mamy i jeden do swoich 

rodziców. Przetłumaczone listy zdecydowałem się opublikować, gdyż ujawniają 

charakter, tęsknotę, miłość – miłość męża i ojca. 

Auschwitz, dnia 9.05.1943 r. 

Najukochańsi Żono i Dzieci! 

Pozdrawiam Was i powiadamiam, że jestem zdrowy. Czas płynie mi tu 

szybko i myślę stale o Was. Pracuję w swoim zawodzie. Co u Was słychać 

Henieczku i Jurku? Czy jesteście zdrowi? Paczki mogę dostawać bez ograniczeń, 



do 3 kg. Jeżeli ukochana Heluś nie możesz posłać paczki, idź do moich rodziców 

albo do Agnieszki. Może być wszystko do jedzenia, ale żadnych napojów, 

alkoholi, ubrań. Cebulę lub czosnek możesz przysłać. Tytoń albo papierosy 

również. Mamy tu kantynę, w której wszystko można kupić, jeśli się ma 

pieniądze. Otrzymać mogę do 40 marek miesięcznie. Jeśli kochana Heluś 

wysyłać będziesz paczkę, musisz do niej włożyć zgodnie z przepisami spis 

zawartości w dwóch egzemplarzach. Napisz mi wkrótce, co jest z mieszkaniem i 

co nowego? Czy wszyscy są jeszcze w domu? Heluś, czy otrzymałaś moją torbę, 

zegarek i pieniądze w portfelu?104 Poza tym nic nowego, ucałowania i 

pozdrowienia dla Was i dla rodziców. Mogę pisać tylko raz w miesiącu. Myślcie 

o mnie. 

Z Bogiem Janek. Napiszcie wkrótce. 
 

* * * 

Auschwitz, dnia 

30.05.1943 r. 

Kochana Żono i Dzieci! 

Piszę do Was po raz drugi. Kochana Helu i dzieci, podaję wam do 

wiadomości, że jestem zdrowy i otrzymałem Wasz serdeczny list. Każde słowo 

sprawiło mi wielką radość, ale za mało o sobie napisaliście. Wszystkie pięć 

paczek otrzymałem, za co jestem Tobie, kochana Helu, i moim rodzicom bardzo 

wdzięczny. Proszę Cię, kochana Helu, nie posyłaj mi za dużo i nie oszczędzaj na 

sobie i dzieciach. Wy przecież też niewiele macie, a ja nie potrzebuję tak dużo 

jak dzieci. Łyżki ani lufki nie potrzebuję. Pieniędzy mi nie posyłajcie, dopóki 

Wam nie napiszę. Cieszę się, że możemy teraz pisać dwa razy w miesiącu, tak 

samo Wy. Cieszę się, że Jurek jest pilny – czy ma jeszcze ten mały modlitewnik? 

Ciekaw jestem, jak teraz wyglądacie. Za zegarkiem i innymi rzeczami nie chodź. 

Czy rower jest w domu? Co słychać w domu u rodziców, czy Agnieszka jest 

zdrowa? Oczekuję listu od Was z dużą tęsknotą. Pozdrowienia dla wszystkich, a 

Ciebie ukochana i Was dzieci całuję i życzę zdrowia. 

Z Bogiem Janek. 
 

* * * 

Auschwitz, dnia 20.06.1943 r. 

Kochana Heluś, Jerzy i Henieczku! 

Pozdrawiam w Bogu! Trzeci raz posyłam Wam najserdeczniejsze 

pozdrowienia z obozu. Jestem zdrowy i mam nadzieję, że Wy również. Dziękuję 

Ci, kochana Helu, i rodzicom za paczki, które doszły do mnie w najlepszym 

porządku. Przede wszystkim dziękuję za ciasto. Kochana Heluś, nie posyłaj mi 

tak dużo chleba. Jedzcie więcej – Ty i dzieci. Ja mam chleba na razie dosyć. 

Czas płynie mi tu bardzo szybko. Pytasz, kochana żono, czy o Was myślę? 

Każdego dnia myślę o czasie, który przeżyliśmy razem. Bardzo za Wami tęsknię. 

Kochana Helu, piszesz mi tak mało. Drugi list dostałem 2 czerwca. Sprawił mi 
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wiele radości. Piszesz, że Henieczek jest taki pojętny. A Jerzy – musi być już 

duży? Ucałuj ode mnie obydwie moje ukochane pociechy. Pytasz, czy chciałbym 

jeszcze coś specjalnego. Nie, nie potrzebuję niczego. Czy Waldek jest już w 

domu? A Rafał i Franciszek, czy u nich się nic nie zmieniło i czy wszyscy w domu 

są zdrowi? Pozdrowienia i ucałowania dla Was wszystkich. Napiszcie wkrótce.  

Z Bogiem – Twój Janek.  

Wzrusza mnie, co w listach tych zapisane jest między wierszami, jakimi 

informacjami więźniowie chcieli się podzielić z najbliższymi, a co napisać 

mogli. Wzrusza bezradność w dobieraniu słów, staranie się, aby na paru 

linijkach arkusza listowego przekazać jak najwięcej własnych odczuć, a 

równocześnie, by – bez zastrzeżeń – list „przepuściła” obozowa cenzura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Na napisanie listu musieli czekać co najmniej dwa tygodnie. Jakże 

ironiczne wydają się zdania: „Mamy tu kantynę, w której wszystko można kupić, 

jeśli się ma pieniądze. Otrzymać mogę do 40 marek miesięcznie”. W książce 

Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci zagadnienie to przedstawione jest 

następująco:  

„W poszczególnych częściach KL Auschwitz istniały, podobnie jak w 

innych hitlerowskich obozach koncentracyjnych, obozowe „kantyny”. Zakupy w 

kantynie mogli robić więźniowie w ściśle określonych dniach, jeśli posiadali na 

swoim koncie marki (RM) zdeponowane w chwili rejestracji lub nadsyłane 

przekazami pocztowymi przez rodzinę. W rzeczywistości kantyny nie odgrywały 

prawie żadnej pozytywnej roli ze względu na oferowany asortyment artykułów 

żywnościowych. Od czasu do czasu można było zakupić w kantynie zaprawione 

na kwaśno buraki, słone ślimaki, wodę mineralną, a nadto papierosy, przybory 

 



do golenia, przybory do mycia zębów, blankiety listów obozowych, znaczki 

pocztowe lub inne, mało wartościowe dla więźniów drobiazgi”.105  

Ojciec – pisząc do mamy, aby nie posyłała mu paczek kosztem naszego 

ograniczania się – miał niestety świadomość, że po jego aresztowaniu zostaliśmy 

bez środków do życia. Rodzice mamy odmówili przyjęcia volkslisty, więc nie 

tylko znajdowali się w ciężkiej sytuacji materialnej, lecz groziło im wysiedlenie 

do jakiegokolwiek obozu przejściowego zwanego Polenlager. Dziadek ukrywał 

przed hitlerowcami fakt, iż był żołnierzem gen. Hallera, ale w każdej chwili 

mogła wyjść na jaw jego przeszłość wojskowa. Po aresztowaniu Zofii i 

Stanisława Sobików dziadkowie zaopiekowali się ich dziećmi.  

W pierwszej kolejności z pomocą materialną przyszła mamie rodzina 

ojca. Znacznie poważniejsze wsparcie otrzymywaliśmy od komórek 

charytatywnych ZWZ/AK. Często w kościele podczas niedzielnego 

nabożeństwa nieznajoma osoba podchodziła do mamy i wsuwała jej w rękę 

jakieś zawiniątko. Po jego rozpakowaniu w domu okazywało się, że były w nim 

pieniądze, kartki żywnościowe i odzieżowe.  

Cały ciężar opieki nad nami, dziadkami i dziećmi Stanisława i Zofii 

spadł na moją mamę. Starała się również pomagać bliskim uwięzionym w KL 

Auschwitz. Wysyłanie paczek do obozu nie było jednak prostą sprawą. Niemcy 

bardzo interesowali się przypadkami, gdy osoba nie pracująca i nie otrzymująca 

pomoc od okupanta, wysyłała za często paczki do obozu. Aby nie narażać się 

władzom okupacyjnym, mama prosiła znajomych, zaufanych Niemców, żeby to 

oni byli nadawcami przesyłek do naszych bliskich w obozie.  

Olbrzymią pomoc w zdobywaniu żywności okazała siostra babci 

mieszkająca w wiosce Dobrzyca k/Pleszewa w woj. poznańskim. Mama 

zaopatrywała się u niej w różne produkty spożywcze, m. in. mąkę 

„kombinowaną” z niemieckiego młyna zbożowego (pracował tam sąsiad cioci), 

mięso z nielegalnego uboju, jaja, itp. Ojciec mamy był człowiekiem bardzo 

schorowanym, więc mama musiała sama przewozić ciężkie walizki wypełnione 

cennymi produktami spożywczymi. Wiele przy tym ryzykowała, gdyż 

obowiązywał wtedy zakaz przewożenia żywności, a na prawie 300-kilometrowej 

trasie w każdej chwili mogła zostać zrewidowana. 

Takie były warunki naszej egzystencji w okresie okupacji – pod każdym 

względem ciężkie i anormalne. Stąd skrupuły ojca oraz – z drugiej strony – 

ogromne zaangażowanie mamy, aby tylu osobom zabezpieczyć jako taki byt, 

częstokroć przy narażaniu własnego życia. 
 

* * * 

Często używane jest sformułowanie „piekło Oświęcimia”, którym i ja 

się posługuję. W piekle tym walczyć o przetrwanie musiał mój ojciec i setki 

tysięcy innych więźniów. Na szczęście dzisiaj określenie to jest przedmiotem 

filozoficznych rozważań. Więźniowie, którzy osobiście odczuli żar tego piekła, 
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rozumieją wymowę takiego określenia, ale czy tak jednoznacznie może to 

zrozumieć ktoś, kto tego nie doświadczył? 

W artykule Katarzyny Nowak Antoni Kępiński – psycholog w obozie 

koncentracyjnym znalazłem trafne ujęcie tego tematu: „Wydaje się, że przepaść 

oddzielająca ludzi z obozu od tych, którzy w nim nie byli, jest nie do przebycia. 

Nikt bowiem nie jest w stanie wczuć się w to, co oni przeżyli. Ich przeżycia są 

poza granicami ludzkiego zrozumienia (Jaspersowskiego verstehende).”106 

Jak bowiem może się czuć człowiek zaszczuty i uzależniony od 

złoczyńców, zmuszony reagować na ich kaprysy, postępować według 

darwinowskich reguł walki o byt? Nawet osoba o niezbyt bujnej wyobraźni 

zmuszona będzie do refleksji, gdy zapozna się ze „szczerymi” wyznaniami o 

psychicznym sposobie niszczenia więźniów, spisanymi osobiście przez sprawcę 

tych bestialstw – komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hössa: 

„Nigdzie bezwstydny egoizm nie ujawnia się w sposób tak jaskrawy, jak 

w niewoli; im twardsze w niej życie, tym bardziej rażące jest egoistyczne 

zachowywanie się wynikające z instynktu samozachowawczego. Nawet natury, 

które w normalnym życiu były dobrotliwe i chętnie spieszyły innym z pomocą, 

potrafią w ciężkim więzieniu bezlitośnie tyranizować swoich współtowarzyszy, 

jeżeli mogą dzięki temu odrobinę znośniej ukształtować swoje życie. Tym 

bardziej bez serca postępują ci, którzy z natury są egoistami, zimni lub mają 

skłonności przestępcze; niemiłosiernie przechodzą do porządku nad niedolą 

swoich współtowarzyszy, aby osiągnąć najdrobniejszą korzyść. 

Więźniowie, których wrażliwości nie zabiła jeszcze brutalność 

obozowego życia, przechodzą niewypowiedziane cierpienia psychiczne wskutek 

ordynarnego i nikczemnego postępowania, pomijając już fizyczne skutki takiego 

traktowania. Żadna, nawet najgorsza samowola, nawet najgorsze traktowanie 

przez dozorców nie dotyka ich tak boleśnie i nie rani tak dotkliwie jak złe 

ustosunkowanie się do nich współwięźniów. Druzgocąco na ich psychikę działa 

właśnie to, że bezsilni i bezradni muszą się przyglądać, jak więźniowie 

sprawujący funkcję przełożonych dręczą swych towarzyszy. Biada więźniowi, 

który się przed tym broni lub wstawia za pokrzywdzonymi. Terror osobników 

sprawujących władzę wewnątrz obozu jest zbyt silny, aby ktoś mógł się na to 

odważyć.  

Dlaczego więźniowie na stanowiskach przełożonych, więźniowie 

funkcyjni traktują w ten sposób innych więźniów, towarzyszy niedoli? Postępują 

tak, ponieważ chcą przedstawić się w korzystnym świetle strażnikom i dozorcom 

o podobnym sposobie myślenia, ponieważ chcą pokazać, jak dziarsko potrafią 

postępować, ponieważ mogą w ten sposób osiągnąć korzyści i przyjemniej 

ułożyć sobie życie – zawsze jednak kosztem współwięźniów. Tego rodzaju 

postępowanie i działanie umożliwia im dozorca, strażnik, który albo przygląda 

się temu z własnej wygody obojętnie, albo sam pochwala tego rodzaju 
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postępowanie z niskich pobudek, ze złej woli, a nawet je prowokuje, gdyż 

sprawia mu szatańską radość, gdy może „podszczuwać” jednych więźniów 

przeciw innym. 

Wśród więźniów sprawujących funkcję przełożonych dość jest jednak i 

tego rodzaju kreatur, które dręczą współwięźniów fizycznie i psychicznie na 

skutek swego chamskiego, brutalnego i podłego usposobienia oraz zbrodniczych 

skłonności, a nawet swoim sadyzmem potrafią ich zaszczuć na śmierć.107 

Jakże zgodna z powyższą jest relacja byłego więźnia KL Auschwitz, 

Szymona Laksa: 

Oświęcim był pewnego rodzaju negatywem świata, z którego zostaliśmy 

uprowadzeni. Białe stało się czarnym, czarne białym, wartości były wywrócone 

o 180 stopni. Dobitniej mówiąc: każdy z nas miał przed sobą jedną z dwu 

możliwości: albo bić i katować bliźnich, albo być przez bliźnich bity i katowany. 

Nasze poczucie godności i człowieczeństwa uważane było za występek; 

rozumowanie logiczne jako objaw obłędu; miłosierdzie jako oznaka chorobliwej 

słabości fizycznej i moralnej. Natomiast najpodlejsze instynkty ludzkie, stępione 

przez odebrane wychowanie i nabytą kulturę, przemieniły się w autentyczne 

cnoty obozowe, stając się jednocześnie jednym z warunków koniecznych – acz 

niedostatecznych przetrwania. 

Toteż za arystokratów obozowych uchodzili – i faktycznie nimi byli – 

przestępcy pospolici, zawodowi zbrodniarze, złodzieje, bandyci, kasiarze, 

słowem – szumowiny normalnego społeczeństwa. Zaś intelektualiści, uczeni, 

księża, rabini, świadkowie Jehowy, artyści (z wyjątkiem muzyków, którym się 

udało) – wszystko to stoczyło się na dno tego nowego, poczętego przez geniusz 

nazistowski społeczeństwa podludzi.108 

To samo słyszałem od innych byłych więźniów KL Auschwitz. Bardzo 

wiernie przedstawiła obozowe warunki była więźniarka Birkenau, Maria Ślisz-

Oyrzyńska, w książce Wierzyłam, że wrócę109.  

* * * 

W kilku miejscach powołuję się na informacje uzyskane od serdecznego 

kolegi ojca, Ruperta Urli, któremu udało się przeżyć oświęcimski obóz i wrócić 

do rodziny, do Rybnika. Aresztowano go w domu – w nocy z 12 na 13 lutego 

1943 r. Zientek nie był w stanie dostarczyć gestapowcom poważniejszych 

dowodów jego winy, gdyż Urla – jak już wspomniałem – ukrywał przed nim 

swoją przynależność do organizacji. Jedynym więc zarzutem wobec niego było 

to, że razem z moim ojcem pracował i był uczestnikiem rozmów o ruchu oporu 

prowadzonych przy grze w karty. Przesłuchania Urli trwały zatem dość krótko i 

na pobyt w obozie przekazany został wcześniej niż inni. Otrzymał numer 
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obozowy 112780. Po okresie kwarantanny dostał się do komanda 

gospodarczego, w którym zajmował się przewozem produktów spożywczych „z 

zewnątrz” do obozu. W pracy tej powoził zaprzęgiem konnym pod nadzorem 

wartownika. Jak wspominał, miał znośne warunki bytu w obozie i możliwość 

dożywiania się – „organizowania” sobie jedzenia. Takie możliwości stawały się 

dla nielicznych większą gwarancją przeżycia w obozie. W innych przypadkach 

więźniowie skazani byli na łaskę obozowej kuchni i przydzielanych przez 

funkcyjnych porcji jedzenia. 

Urla spotykał się z moim ojcem, kiedy tylko nadarzyła się okazja. 

Opowiadał mi: „…spotykaliśmy się niejednokrotnie z Jankiem i staraliśmy się 

znaleźć bezpieczne miejsce na rozmowę, gdyż spotkania podpadające 

funkcyjnym narażały więźniów na kopniaki i bicie pod byle pretekstem, także 

pod pretekstem spiskowania!”110. W jego opowiadaniach były także 

wzruszające wątki: „…często popłakaliśmy w jakimś kącie nad swoją dolą i przy 

wspomnieniach o naszych rodzinach”111. 

Urla mówił mi, że ojciec – podobnie jak Stanisław Sobik – spodziewał 

się najwyższego wymiaru kary, i nie taił przed nim swych przeczuć. Przez cały 

czas pobytu w obozie ojciec ukrywał – wbrew surowym zarządzeniom – 

obrączkę ślubną. Była ona dla niego symbolem szczęśliwego związku 

małżeńskiego. Parę razy proponował Urli, aby wziął tę obrączkę i po wyjściu z 

obozu oddał ją mamie. Urla jednak bał się przyjęcia „niebezpiecznego” 

przedmiotu, a poza tym chciał podnieść ojca na duchu – przekonywał go, że 

wyjdzie na wolność i osobiście pokaże ją mamie. 
 

Ostatni list, który ojciec napisał do nas z obozu, nosi datę 20.06.1943 r. 

Cztery dni później – w święto Bożego Ciała – otrzymał po wieczornym apelu 

polecenie od blokowego, aby się zgłosił do „Schreibstuby”. Stamtąd przekazany 

został wraz z innymi więźniami na blok nr 11. 

Dnia 25.06.1943 r. parę minut przed godziną piętnastą wezwano ich 

przed policyjny sąd doraźny, któremu przewodniczył „pan życia i śmierci 

Górnego Śląska”, SS-Obersturmbannführer Rudolf Mildner. Pery Broad w 

cytowanym już wcześniej pamiętniku wspomina: „Ten człowiek był jednym z 

najbardziej żądnych krwi rzeźników, jacy istnieli w Trzeciej Rzeszy. Już sam 

jego wygląd zewnętrzny reprezentował typ despoty. Zwraca zwłaszcza uwagę 

potężna czaszka i para lodowato-zimnych, okrutnych, taksujących oczu. 

Kierował placówką tajnej policji w Katowicach i był przewodniczącym sądu 

doraźnego”.112 

Jedno z pomieszczeń parteru przygotowane było dla posiedzeń sądu. 

Ustawiony był tam podłużny stół, za którym siedzieli funkcjonariusze SS. Na 

środku, na krześle o wyższym niż inne oparciu, siedział sam Mildner. Na stole 

przed esesmanami leżały dokumenty. Sekretarz kryminalny (Kriminalsekretär) 
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Kauz z gestapo w Katowicach podawał Mildnerowi akta z wcześniej ustalonym 

wyrokiem dotyczącym danego osądzanego. Kauz wywoływał też numer 

więźnia, który miał wejść do pomieszczenia na rozprawę. Wychudzona postać, 

na chwiejących się nogach, musiała stać na baczność przed tym krwiożerczym 

trybunałem. Mildner z wyjątkowo butną i zarozumiałą miną patrzył z 

wyższością na skazańca. Szczególną satysfakcję sprawiało mu odczytywanie 

wyroków: „W wyniku dochodzeń policji państwowej… policyjny sąd doraźny 

placówki Tajnej Policji Państwowej w Katowicach skazuje więźnia na śmierć!”. 

Z zadowoleniem patrzył na przerażenie, jakie wzbudzał tym u skazańców. 

Kiedy ojciec wszedł do pomieszczenia, odczytano mu wyrok wydany w 

Berlinie. To samo usłyszała większość więźniów wezwanych tego dnia przed 

sąd. Następnie skazańcy przeszli do męskiej szatni, gdzie musieli rozebrać się do 

naga i ustawić w kolejkę do wyjścia na dziedziniec bloku jedenastego. Tam 

dokonywano egzekucji. Stale przebywający na bloku nr 11 więzień funkcyjny 

brał pod rękę jednego lub dwóch skazanych i wyprowadzał ich pod Ścianę 

Straceń zbudowaną z czarnych płyt izolacyjnych. Funkcyjny ustawiał więźniów 

twarzą do ściany. 

Jakże pragnie się żyć w tym momencie! Okropna świadomość, że za 

chwilę będzie trzeba rozstać się ze wszystkim, z czym związało się życie od 

kolebki po dzień dzisiejszy – paraliżuje myśl. Porażone nagłą rozpaczą serce nie 

jest zdolne w tej chwili do żadnych uczuć poza tęsknotą za wszystkim, żalem do 

wszystkiego.113  

Cytat jak wyżej, wyjęty jest ze wspomnienia byłego więźnia Józefa 

Kreta, który stał pod tą ścianą i cudem uniknął rozstrzelania. Niestety w 

przypadku mojego ojca esesman przytknąwszy w okolicę potylicy lufę 

karabinka małokalibrowego oddał strzał. 
 

Zgodnie z praktyką stosowaną przez władze obozowe rodzinom 

uśmierconych przesyłano zawiadomienie o zgonie danego więźnia. 

Powiadomienie, jakie mama otrzymała z datą 26.06.1943 r., zawierało 

informację, że Johann Klistalla dnia 25 czerwca 1943 r. o godzinie 15:00 zmarł 

na „nagły atak serca” (plötzlicher Herztod), co stwierdził swoim podpisem 

lekarz obozowy (dodaję przy okazji, że w tym dniu takich przyczyn zgonu - 

„nagły atak serca”, lekarz obozowy stwierdził aż 14!)  

Informowano też o możliwości otrzymania popiołu ze spalonych zwłok, 

co było okrutną drwiną z krewnych ofiar. Przy tak masowym spalaniu zwłok – 

nawet przy niemieckiej skrupulatności – rodzina na pewno nie otrzymywała 

prochów swojego zmarłego. 

Urla dowiedział się o śmierci mojego ojca od dwóch współwięźniów, 

którzy obsługiwali krematorium. Dnia 26 czerwca po powrocie z pracy na 

nocnej zmianie powiadomili go: „Dzisiaj w nocy spaliliśmy ciało twojego 

kolegi, tego wysokiego Janka”.  
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Dla mnie bardzo symboliczny jest zbieg okoliczności, że ojciec i wujek 

Stanisław Sobik tego samego dnia, o tej samej godzinie, przy tym samym 

ołtarzu brali ślub z dwoma siostrami i obydwaj zginęli tego samego dnia, w tym 

samym miejscu i niemal w tym samym czasie… 

* * * 

Odwiedzam Muzeum Auschwitz-Birkenau bardzo często. Od bramy 

głównej ogarnia mnie narastające uczucie smutku i pokory wobec nieszczęść i 

tragedii ludzkich, jakie miały miejsce w obozie. Podświadomie próbuję się 

wczuć (chociaż w minimalnym stopniu) w los jednego z tych, którzy tyle tutaj 

wycierpieli. 

Staram się być jak najczęściej przy bloku 15. To w bloku 15a przebywał 

mój ojciec po przekazaniu go do obozu. Stąd pisał do nas listy, tutaj rozmyślał o 

nas. Kieruję się następnie do bloku nr 2 (oddanego wówczas do dyspozycji 

Wydziału Politycznego - Politische Abteilung), od którego – tak jak ojciec – tylu 

więźniów zaczynało swoją golgotę w KL Auschwitz. Od tak dawna blok ten 

wypełniony jest przeraźliwą ciszą – stoi pusty, a ja mimo to słyszę wrzaski 

oprawców z SS i krzyki katowanych więźniów. Kawałek dalej, za krematorium, 

pozostały fundamenty po drewnianym baraku, w którym poddawano ich 

sadystycznym torturom podczas przesłuchań. Przystaję na chwilę przy bloku nr 

24, gdzie mieściła się „Schreibstuba”, po czym opuszczam wzrok i skręcając w 

prawo podążam w kierunku bloku 11. To była ich ostatnia droga… 

Jak to jest, kiedy idzie się w przekonaniu, że śmierć jest tak 

nieuchronna? Czy bezsilność wobec wydanego wyroku powoduje zwątpienie w 

Opatrzność Bożą, czy też umacnia wiarę i nadzieję, że tamten świat, po drugiej 

stronie, będzie lepszy, uczciwszy, sprawiedliwszy?  

Przez otwartą na oścież wielką żelazną bramę wchodzę na dziedziniec 

bloku 11 – pod Ścianę Straceń. Składane są tu niezliczone wiązanki kwiatów, 

palą się znicze, odmawiane są żarliwe modlitwy za dusze zakatowanych. 

Wierzę, że prośba: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie” – została 

spełniona, że każdy z Nich spoczywa w Swoim Bogu!  

Otrząsam się z napływu jednych myśli i odczuć, by poddać się 

uporczywemu napływowi innych. W którym miejscu stał ojciec, zanim padł 

strzał w tył głowy? Gdzie osunął się na ziemię? Czy wypływająca strużka krwi 

zostawiła jakiś ślad i znak dla mnie? Odchodząc, powtarzam po raz kolejny: 

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Kieruję się jeszcze do wnętrza bloku 

nr 11. Ogarnia mnie mrok podziemia – przeraża ciężka żelazna krata, cele z 

przysłoniętymi okienkami wychodzącymi na dziedziniec. Ilekroć przebywałem 

tutaj we wcześniejszych latach, zadawałem sobie– nurtujące mnie pytanie, w 

której z tych cel przebywał w ostatnią noc swego życia mój ojciec? Po latach 

dowiedziałem się, że nie był w celi gdzie Maksymilian Kolbe, ani w tej z 

wyskrobanym przez skazańca na ścianie Ukrzyżowanym Chrystusem, że spędził 

tę ostatnią noc w jednej z sal na parterze bliku 11-go.  



W drodze powrotnej wchodzę jeszcze na chwilę na piętro bloku nr 15. 

Urządzono tu wystawę, która zupełnie zatarła ślady warunków, w jakich 

przebywali więźniowie. Trudno się połapać, gdzie stały piętrowe prycze, gdzie 

były ściany działowe i korytarz. Chodząc sztucznie utworzonym labiryntem 

oblepionym powiększonymi zdjęciami z różnymi scenami obozowymi, pytam 

prawie półgłosem: Tatuś, gdzie stała Twoja prycza, w którym miejscu 

przydeptywałeś posadzkę, ocierałeś się o ścianę?. Jak dotychczas żaden głos nie 

odezwał się do mnie, nie otrzymałem żadnego znaku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
 
 

 



W oparciu o książkę Danuty Czech Kalendarz Wydarzeń w KL 

Auschwitz sporządziłem zestawienie, jak działała obozowa machina śmierci w 

okresie, kiedy w obozie przebywał mój ojciec, tj. od 13 lutego do 25 czerwca 

1943 r. Oto ta ponura statystyka ułożona w tabelę:  

 

 

 

 

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Przyjęto do obozu:      

 mężczyzn: 3446 7468 7537 3546 3287 

 kobiet: 1589 3312 3802 1938 1077 

Uciekło z obozu: 17 83 9 22 20 

Rozstrzelano na 

bloku 11: 

47 53 95 44 217 

Zabito zastrzykami 

fenolu: 

— 85 — — — 

Uśmiercono w 

komorze gazowej: 

 

8157 

 

20111 

 

20132 

 

12381 

 

6005 

Złożono zwłok w 

kostnicy (zmarłych 

z wycieńczenia lub 

zakatowanych): 

 

 

610 

 

 

1202 

 

 

1076 

 

 

561 

 

 

307 

 

Uwaga! Dane są niepełne i zaniżone – w kilku miejscach swojego 

opracowania Danuta Czech zaznacza, że ewidencja więźniów i ich zgonów w 

KL Auschwitz budzi wiele zastrzeżeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Mojej mamie poświęcam … 
 

Twoje ręce – mamusiu 

dobre jak szafirek po deszczu  

jak czajki towarzyskie 

przyniosły mnie na ten świat 

kołysały 

ustawiały na podłodze 

sadzały na stołku 

mówiły że motyl dzwoni 

że młodych grzechów nie sposób rozeznać 

uczyły trzymać łyżkę by nie trafiała do ucha 

rozróżniać klon od jaworu 

prowadziły przy oknie po ciemku 

po ziemi co czernieje jak szpak  
 

suche i ciepłe 

za suche 

żeby wyprowadzić mnie z tego świata 
 

     wiersz ks. Jana Twardowskiego „RĘCE” 

 

 

HELENA KLISTAŁA z d. ŻUREK,  
Urodziła się 9.11.1912 r. w Rauxel (Westfalia), z ojca 

Stanisława i matki Tekli z d. Mocydlarz. Szkołę powszechną 

ukończyła w Krotoszynie (woj. poznańskie). W 1924 r. wraz z 

rodzicami przeprowadziła się do Rybnika, gdzie w latach 

1928/29 uczęszczała do Szkoły Zawodowej Sióstr 

Urszulanek. Następnie pracowała w Zakładzie 

Psychiatrycznym w Rybniku. Wyszła za mąż w 1935 r. i 

urodziła dwóch synów: Jerzego i Henryka. 

Jak wynika z bardzo skróconej części życiorysowej, krótko mogła 

cieszyć się z założonego ogniska rodzinnego. Już bowiem od 1939 r., a więc od 

rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, zmuszona była, jak wiele innych Polek, 

dostosować się do rygorów okupacyjnych. Gdy aresztowano Jej męża 

11.02.1943 r., musiała pokonywać trud utrzymania swojej rodziny, a także 

pomagać swoim rodzicom i dzieciom siostry które po aresztowaniu Zofii i 

Stanisława Sobików zostały pod opieką Jej rodziców.  

Mimo upływu wielu lat od tamtej ponurej rzeczywistości, nie mogę 

zapomnieć jakże wielkiego zaangażowania mamy, w pomoc aresztowanym: 

mężowi -Janowi, siostrze – Zofii, i szwagrowi - Stanisławowi. Już następnego 

dnia tj. 12 lutego, wcześnie rano, udała się na gestapo, z gestapo do swoich 

rodziców na Smolną, później do rodziców ojca na „Meksyko”, by wraz z 

dziadkiem (ojcem mojego ojca) ponownie wrócić na gestapo. Miesiąc luty w 

1943 r., był bardzo mroźny, a mama chcąc się koniecznie zobaczyć z 

 



aresztowanym ojcem, musiała działać bardzo szybko. Zostaliśmy wówczas pod 

opieką lokatorki mieszkającej w naszym budynku. Mama oczywiście niewiele 

mogła ojcu pomóc, lecz nie ustawała w nadziei, że może uda się wydostać 

najbliższych z rąk niemieckich oprawców. 

Dnia 13 lutego 1943 około godziny 12,00, w okolice wejścia do 

budynku gestapo, podjechały samochody ciężarowe, wyprowadzano 

aresztowanych i kazano im wchodzić na skrzynie załadunkowe samochodów. 

Mogła jedynie z oddali obserwować załadunek aresztowanych – była jedną z 

wielu osób, które przyglądały się wywożeniu działaczy rybnickiego ZWZ/AK 

do KL Auschwitz. 

Widziała się wówczas z ojcem po raz ostatni! Pod koniec czerwca 1943 

r., otrzymała wyjątkowo bolesny cios, gdy nadeszło zawiadomienie o śmierci 

ojca 25.06.1943 r. w KL Auschwitz! 
 

* 
 

„Mamusia”, - tak zwracaliśmy się do Niej z bratem od momentu, gdy Ta 

właśnie mamusia nauczyła nas wymawiać pierwsze słowa, aż po ostatnie dni Jej 

życia - do 22.08.1985 r. Było w tym określeniu zawarte osobiste i 

najserdeczniejsze uczucie do naszej rodzicielki, niezależnie od tego, czy komuś 

postronnemu zwrot ten wydawał się zbyt zdrobniale wymawiany, lub używany z 

dziecinnego nawyku. 

Jak to już wspomniałem, Mamusia od momentu aresztowania ojca, 

wyjątkowo mocno zaangażowana była w działania, by nasza rodzina przeżyła 

okres okupacji. Podjęła heroiczną walkę o przetrwanie najbliższych, a trzeba 

pamiętać, że pomagała także i tym członkom rodziny - więzionym w KL 

Auschwitz!  

Ojciec był jedynym żywicielem rodziny. Obowiązywały kartki 

żywnościowe, ubraniowe, a kartki przysługiwały tylko pracującym i ich 

rodzinom. Jako Ślązacy a szczególnie ojciec - jako pracownik niemieckiego 

przedsiębiorstwa, z „urzędu” (na siłę) otrzymali volkslistę trzeciej grupy - wg 

klasyfikacji społeczności niemieckiej. Była także czwarta grupa (nazywana 

„bezgrupowcy”), do której należeli ci, którzy na terenach okupowanych nie 

chcieli przyjąć czy podpisać volslisty. Do takich właśnie bezgrupowców należeli 

rodzice mamy, u których zostały dzieci Zofii i Stanisława Sobików. Gdy więc 

ojca aresztowano, zostaliśmy bez środków do życia, a okupant ani myślał 

zabezpieczyć pomoc socjalną czy materialną rodzinie wroga Niemiec.  

W pierwszej kolejności, na miarę swoich możliwości, przyszła nam z 

pomocą materialną rodzina ojca. Częściowo rozbita choć nadal aktywna 

organizacja konspiracyjna ZWZ/AK, także okazywała pomoc w różnej postaci 

dla rodzin, których członkowie zostali skrzywdzeni przez okupanta. 

Wielokrotnie podczas Mszy św. w kościele O.O. Franciszkanów przy ulicy 

Wodzisławskiej, podchodziła do mamy jakaś osoba i dyskretnie wsuwała Jej w 

rękę zawiniątko. Wewnątrz były pieniądze albo kartki żywnościowe, ubraniowe, 

lub i jedno i drugie. Czasem pieniądze były dostarczane przez kogoś ze 



znajomych - ze wskazaniem, dla kogo są przeznaczone. Trzeba jednak było 

uważać, by okupant nie zorientował się, że taka forma pomocy jest nam 

udzielana, a szczególnie z jakiego źródła. 

Mama była główną „organizatorką” artykułów spożywczych, inspirującą 

wysyłkę paczek do obozu dla ojca, cioci Zosi i wujka Staszka. Gestapowcy 

interesowali się rodzinami, które zostały bez środków do życia, a pomagają 

bliskim osadzonym w obozach. Nie mogąc osobiście wysyłać za dużo paczek, 

żeby nie wzbudzać podejrzeń, upraszała znajomych Niemców, by swoim 

nazwiskiem „firmowali” wysyłkę paczek. 

Produkty żywnościowe – a więc „wsad” do paczek, „organizowała” 

mama aż z poznańskiego – od siostry babci. Siostra ta hodowała kozy, drób. 

Nadto, okoliczni sąsiedzi cioci (gospodarze), przynosili mamie masło, wędliny i 

słoninę z zabijanych nielegalnie prosiaków. Jeden z sąsiadów pracujący w 

młynie zbożowym, przynosił pszenną i żytnią mąkę do wypiekania chleba i 

ciast, a była to mąka najwyższego gatunku – jaką okupant wysyłał do Niemiec.  

Mama musiała osobiście przewozić ciężkie walizki wypełnione cennymi 

produktami spożywczymi, gdyż Jej ojciec (a nasz dziadek) był człowiekiem 

bardzo schorowanym, niezdatnym do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. 

Ponadto, uzmysłowić sobie trzeba tamte realia i ryzyko, które mama ponosiła. 

Niemcy byli zorientowani, że Polacy aby przetrwać w okupowanym kraju, 

uprawiają szmugiel na wielką skalę. Policja okupanta organizowała łapanki, 

przy każdej podejrzanej sytuacji. Przeprowadzane były rewizje bagażów, 

rewizje osobiste, rewidowano w domach, pociągach i innych środkach 

lokomocji, bezpośrednio na ulicy, a za znalezienie przy sprawdzanej osobie 

trefnego towaru, groził także Auschwitz. Nie tylko więc za działalność 

polityczną można było dostać się do obozu koncentracyjnego! 

W nawiązaniu jeszcze do losu jaki Niemcy przygotowywali rodzinom 

byłych więźniów politycznych dodam, że po wyzwoleniu Rybnika, odnaleziono 

w byłym budynku gestapo wykazy osób, które miały być wysłane do KL 

Auschwitz i tam uśmiercone gazem. Dzięki przyspieszonym o parę tygodni 

działaniom wojennym zamiar ten nie został zrealizowany. Były na tych 

wykazach wpisane osoby z rodzin, z których kogoś wcześniej aresztowano czy 

uśmiercono, członków konspiracyjnych organizacji ruchu oporu, a więc wrogów 

Rzeszy. Na listach tych były wpisane i nasze nazwiska . 

W rzeczywistości polityczno – społecznej po wojnie czyli po 1945 r., Jej 

dola niewiele się zmieniła. Z jednej strony, w ramach przeprowadzanej w maju 

1945 r. akcji rehabilitacyjnej osób wpisanych do trzeciej grupy niemieckiej 

(grupy narodowej lub do grupy tzw. „Leistungs – Pole”), mama była wezwana 

do Starostwa w Rybniku i musiała składać „deklarację wierności Narodowi 

Polskiemu i demokratycznemu Państwu Polskiemu”. Było wręcz upokarzające, 

że po takiej krzywdzie doznanej od okupanta, w wyzwolonej już Ojczyźnie (za 

którą nasi najbliżsi złożyli ofiarę życia), mama musiała składać „deklarację 

wierności”! Z drugiej strony, jako wdowa po „Akowcu” także była na tzw. 

cenzurowanym. Miała poważne problemy z otrzymaniem nawet fizycznej pracy, 



a praktycznie „dorabiać” musiała się wszystkiego od nowa. Po ewakuacji do 

innej miejscowości na okres działań frontowych, wróciliśmy do mieszkania 

splądrowanego w takim stopniu, że trzeba było kupować wszystko do domu, 

począwszy od podstawowych przedmiotów.  

Bolesne są te wspomnienia, gdy w kilka lat po wyzwoleniu, mama nadal 

nie wierzyła w śmierć męża, a naszego ojca. Żyła złudną nadzieją, że otrzymane 

powiadomienie o Jego śmierci w KL Auschwitz to pomyłka. Nadzieję te budzili 

„życzliwi” znajomi, przytaczający przykłady z historii osób, o których śmierci 

informowano rodzinę, mimo, że żyły i po jakimś czasie wracały114. 

Brutalna rzeczywistość okazała się nieubłagana - Jej mąż nie wracał. 

Zbolała psychicznie, nie zawarła drugiego związku małżeńskiego. Zabiegając o 

środki na skromne utrzymanie domu, ani przez moment nie zaniedbywała 

pomocy innym. Przede wszystkim skupiała się na właściwym wychowywaniu 

synów – wpajając w nich patriotyczne wartości, uczciwość, sumienność. 

Pomagała swoim rodzicom i siostrze Zofii, która wróciwszy z obozu, długo 

musiała się przyzwyczajać do „normalnego” życia. Zmarła 22.08.1085 r. w 

Rybniku. 
 

Postscriptum - poświęcam matkom, siostrom i żonom ZWZ-owców … 
 

 MARZENIE 
 [Jak?] ja mieć będę dwadzieścia lat, 

 [Zacznę?] oglądać nasz piękny świat. 

 [Usiądę?] w wielkim ptaku motorze 

 [I wzniosę się?] w wszechświata przestworze. 

 Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki.  

 Popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. 

 Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. 

 Się będę zdumiewał na Nilem, Eufratem. 

 Zobaczę sfinksy i piramidy 

 W prastarym kraju boskiej Izydy. 

 Przepłynę nad ogrom wody Niagary. 

 Kąpać się będę w słońcu Sahary. 

 Przez szczyty Tybetu, co w obłokach giną, 

 Nad cudną, tajemną magów krainą. 

 A wydostawszy się spod skwarów mocy 

 Będę szybował nad lodem Północy. 

 Przefrunę nad wielką wyspą kangurów 

 I nad szczątkami Pompei murów. 

 Nad świętą Ziemią Zakonu Starego 

 I nad ojczyzną Homera słynnego. 

 Się będę zdumiewał nad pięknym światem- 

 Chmura siostrzyca, wiatr będzie mi bratem. 
 

   wiersz Abrahama Koplowicza 
 

                                                 
114 Odsyłam czytelnika do przykładu z Franciszkiem Bylokiem – opisanym na początku książki. 



Rozmyślając o treści wiersza „Marzenie”, w nieco inny sposób 

przyglądam się dorastającym dziewczynom, ich rozpromienionym w uśmiechu 

buziom pełnym optymizmu w przyszłość. Zastanawiam się bowiem, w jakie 

realia przekształcą się ich marzenia. Często wyłania się z wyobraźni obraz innej 

dziewczyny, o rysach twarzy jakże mi znajomych i bliskich – wizerunek mojej 

mamy. Ona także miała swoje dziewczęce marzenia: „dom” na miarę własnych 

wyobrażeń, rodzinę, dziecko i - … wielką nadzieję na pomyślną przyszłość.  

Wszystko jednak się zmieniło, gdy 1 września 1939 r., wojska 

hitlerowskie wkroczyły do Polski.  

… Nie tylko jej plany „na przyszłość” się zmieniły, zmieniło się tak 

wiele w życiu milionów polskich rodzin. Terror i ciężkie przeżycia, nie tylko 

dotknęły mężczyzn ale i matki, siostry, żony, - gdy mężów, synów, ojców braci 

wepchnięto w piekło polenlagrów, więzień, obozów koncentracyjnych. Nie 

mogę więc ograniczyć swoich relacji do wspomnień o ludziach „z za drutów 

kolczastych”, gdy przed tymi drutami niemniej boleśnie przeżywały sadyzm 

niemieckiego okupanta wymienione wcześniej przedstawicielki rodu kobiecego. 

Nie tylko przeżywały ciężar brutalnego rozstania ze swoimi bliskimi, ale podjąć 

musiały walkę o przetrwanie tych bliskich w obozach, swoich rodzin pod 

hitlerowską okupacją i bardzo często pomagały znajomym w równie ciężkiej 

sytuacji materialnej. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Cóż opowiem o Lublinie i Krakowie 

O starej Wieliczce czy o teatrach w Warszawie 

Gdy serce krwawi w usianej głazami Treblince 

Na Majdanku zaczarowanym w koszmarnej ciszy 

Krzyczących do nieba baraków 

W Oświęcimiu, na którego dźwięk 

Dusza we mnie zamiera - 
 

Jaki sens mają dobre wrażenia  

Gdy ciążą na mnie miejsca i dusze wykreślone 

z powierzchni ziemskiej 
 

Jestem wszakże turystką grobów, nawet  

Tych nie istniejących 
 

wiersz: TURYSTKA GROBÓW 

autorka: Halina Birenbaum 
 

 

KRZYWOLAK FRANCISZEK I ZOFIA 
Więzień gestapo w Bielsku, Mysłowicach, Katowicach. 

Urodzony 27.03.1905 r. w Bestwinie pow. bielski i 

zamieszkały w tej miejscowości. Syn małorolnego chłopa. 

W Bestwinie ukończył szkołę powszechną, lecz do 18-go 

roku życia pracował na roli przy rodzicach, następnie po 

długich staraniach został przyjęty do pracy w kopalni 

„Andrzej” w Brzeszczach. Dojeżdżając do pracy z 

Dankowic - ze znanymi komunistami F. Barbórką, J. 

Staszkiem z Kaniowa oraz F. Karczem z Dankowic był stale 

pod wpływem ich agitacji i poglądów politycznych. 

Oni to „zaszczepili” we Franciszku przekonania komunistyczne. Wstąpił do 

Związku Zawodowego Górników, brał aktywny udział w strajku górników w 

1923 r. W 1926 r. odbywał służbę wojskową, poczym ponownie wrócił do pracy 

na kopalni w Brzeszczach. Niestety, w 1930 r. uległ przy pracy ciężkiemu 

wypadkowi i został zwolniony z kopalni - jako niezdolny do pracy. Po 

bezskutecznym poszukiwaniu stałej pracy, zmuszony był do dorywczego 

zarobkowania wśród miejscowych gospodarzy i w folwarku Hessa w Kaniowie. 

W 1934 r. brał udział w licznych akcjach bezrobotnych (okupacji gminy w 

Bestwinie, marszu bezrobotnych na dwory, marszu bezrobotnych i robotników 

na gminę oraz posterunek policji w Wilamowicach - celem uwolnienia 

aresztowanych tam działaczy KPP). W 1934 r. wraz z żoną Zofią wstąpił do 

KPP w Kaniowie. W okresie okupacji hitlerowskiej był w gronie tych, którzy 

przystąpili już od pierwszych dni 1940 r. do organizacji ruch oporu, a następnie 

Koła Przyjaciół ZSSR w Kaniowie. W mieszkaniu Krzywolaków odbywały się 

zajęcia szkoleniowe, wieczory dyskusyjne (uczestniczyli w nich między innymi: 

J. Maga, St. Bularz, L. Lasek, St. Kluska, J. Zarębski). Z chwilą powstania PPR 

 



tj. od marca 1942 r. ich dom przekształcił się ze szkoły partyjnej w miejsce 

spotkań czołowych działaczy PPR, gdzie działała nielegalna drukarnia partyjna. 

Franciszek wykorzystując swą pracę w kopalni Brzeszcze, gromadził w tym 

czasie z polecenia partii materiały wybuchowe (dynamit, zapalniki, i lonty) 

potrzebne oddziałom partyzanckim Gwardii Ludowej. Aresztowany wraz z żoną 

4.11.1942 r. pod zarzutem przynależności do ruchu oporu – do organizacji 

konspiracyjnej AL., wpierw więzieni byli w areszcie gestapo w Bielsku, a 

stamtąd przewiezieni do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

oboje przesłani do więzienia w Katowicach, gdzie zginęli - rozstrzelani 

9.03.1943 r. 
Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; Materiały archiwalne Muzeum w 

Bestwinie; Śląski Słownik Biograficzny, Tom I, pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego. Katowice 1977 r. s. 138. 
 

KRZYWOLAK ZOFIA z d. FURCZYK, 
Więźniarka w Bielsku, Mysłowicach, Katowicach. 

Urodzona w 1903 r. w Bestwinie i tam zamieszkała, żona 

Franciszka. Pod wpływem politycznych przekonań męża – 

także została członkiem KPP w Kaniowie, wspierając 

Franciszka w partyjnej działalności. W okresie okupacji 

hitlerowskiej razem przystąpili od pierwszych dni 1940 r. 

do organizacji ruch oporu - a następnie do Koła Przyjaciół 

ZSSR w Kaniowie. Pełniąc funkcję łączniczki okręgowej, 

przy pomocy swej córki Adeli powielała a następnie 

kolportowała konspiracyjne gazetki i ulotki partyjne.  

Zofia często wyjeżdżała do Rybnika, Zagłębia, Raciborza i na Zaolzie 

nawiązując kontakty, przewożąc różne materiały i korespondencję 

konspiracyjną. Aresztowana wraz z mężem 4.11.1942 r. pod zarzutem 

przynależności do ruchu oporu – do organizacji konspiracyjnej AL. Wpierw 

więzieni w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewiezieni do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie oboje przesłani do więzienia w 

Katowicach i tam zginęli - rozstrzelani 9.03.1943 r. 
Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; Śląski Słownik Biograficzny, Tom I, 

pod red. J. Kantyki i W. Zielińskiego. Katowice 1977 r. s. 138. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Cisza jak słońce zapisuje pamięć. 
 

W rozwarciu granitowej gardzieli 

Turkoczą piasty oczu 

I niemy ptak 

Rozkwieca zadymione niebo. 

Ciała nawijają wiatry, 

Wioślarskie uderzenia kolb 

Wspierają błoto 

Jak żar czytający wnętrze ziemi. 
 

To tylko cisza zapisuje pamięć, 

wywołuje imiona 

tych spod ziemi stłoczonych 

i harfa drutów kolczastych 

targa omszałe dymy 

na salwy, 

na wieczne dzwonienie. 
 

To tylko cisza zapisuje pamięć  

od kości zbielałą. 
 

wiersz: CISZA W OŚWIĘCIMIU 
autor: Nikos Chadzinikolau (Chatzenikolau)  

 

 

MARGICIOK JAN I HAŁACZEK LEOPOLD, 
 

MARGICIOK JAN, pseud. „August”, „Mazur”, „Mały”, „Dymitrow”, 

„Skowronek”, „Hans Joeschke”, 
Więzień KL Auschwitz, 

Urodzony 10.07.1915 r. w Kokoszycach k. Wodzisławia Śl., 

narodowości polskiej, syn Franciszka i Magdaleny z d. Bayer, 

mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Od dzieciństwa 

wykazywał zamiłowanie do pracy społecznej. Podharcmistrz 

Hufca ZHP w Rydułtowach. W 1940 r. (mimo kalectwa po 

wypadku jakiemu uległ w dzieciństwie) przeszedł szkolenie 

wojskowe i podjął działalność konspiracyjną jako żołnierz 

ZWZ. 

Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał 

polecenie zorganizowanie wywiadu. Utworzenie siatki wywiadowczej dawało 

możliwość zdobywania cennych informacji o ruchach wojsk niemieckich, ich 

rozmieszczeniu oraz rodzaju produkcji w niemieckich zakładach zbrojeniowych. 

W lutym 1941 r. został aresztowany, ale udało mu się zbiec podczas transportu z 

Rybnika do Katowic. Musiał się ukrywać, lecz po przedostaniu się na Zaolzie 

nadal prowadził działalność konspiracyjną. W wyniku zdrady, został 

aresztowany 26.01.1943 r. i przewieziony na gestapo w Katowicach gdzie 

 



poddany został długotrwałym przesłuchaniom. Następnie, w grupie 71 osób 

został przewieziony 29.11.1943 r. do KL Auschwitz – i tam rozstrzelany 

29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33212/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:49, określenie 

przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 241, 

243; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 27, 48, 54-58, 76-78, 83, 101-108, 
116,117,119,123; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 

Katowice 1998, s. 699; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987, s. 246, 255; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. 

Ligenzy, Katowice 1970, s. 276; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 212, nr id. 63487; T. Kopoczek, 
Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r. - Harcerskie Ofiary 

Drugiej Wojny Światowej, s. 130. 

 

HAŁACZEK LEOPOLD pseud. „Tadek”, „Góra”, „Herman”, „Leopold 

Wala”, 
Wiezień KL Auschwitz, 

Urodzony 29.09.1912 r. w Bottrop, pow. Recklinghausen 

(Westfalia), syn Teofila i Marii z d. Jezusek. Rozpoczął 

naukę w szkole ludowej w Bottrop, ale przenosząc się z 

matką do kolejnych miejscowości zmieniał także szkoły. 

Mieszkał między innymi w Zabetkowie w pow. 

raciborskim, w Wierzbiu w pow. lublinieckim, i w 

Krzyżkowicach w pow. rybnickim. Od 1.09.1926 r. 

wstąpił do Państwowego Gimnazjum w Rybniku i 

uczęszczał do niego do l.05.1932 r.  

Powodem przerwania nauki po sześciu klasach, była choroba a 

następnie śmierć matki. Od l.11.1932 r. rozpoczął naukę w dwuletniej Szkole 

Rolniczej w Rybniku – ukończywszy ją 24.03.1934 r. W 1927 r. wstąpił do 

harcerstwa, a już dwa lata później tj. w 1929 r. założył drużynę harcerską w 

Krzyżkowicach i kierował nią do l.04.1933 r. – obejmując (w tym dniu) 

funkcję kierownika Młodzieży Starszoharcerskiej. Na przełomie 1935-1936 r. 

odbywał służbę wojskową w Dubnie. Po zwolnieniu z wojska, pracował 

jako urzędnik w kopalni „Charlotta” w Rydułtowach, prowadził równocześnie 

agenturę ubezpieczeń spółki „Silesia”. W tym samym czasie,  działał 

społecznie jako komendant hufca harcerzy w Rydułtowach. 

Od początku wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w 

okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zwolniono go z pracy za „ ... 

manifestowaną polskość”, zaś 18.12.1940 r. został aresztowany. Po sześciu 

tygodniach udało mu się zbiec z więzienia i przy pomocy kolegów z 

organizacji konspiracyjnej ZWZ przedostał się do  Czech, gdzie pod 

zmienionym nazwiskiem prowadził pracę konspiracyjną (wraz z Janem 

Margiciokiem i Teofilem Witą) w okolicy Orłowej na Zaolziu jako zastępca 

komendanta ZWZ/AK – Jana Margicioka. Przez zdradę Edwarda Gałuszki 

(prawdopodobnie pielęgniarza-medyka z Orłowej a zarazem konfidenta 

gestapo), 16.01.1943 r. został aresztowany na stacji kolejowej w Bystrzycy, a 

podczas próby ucieczki, został postrzelony w głowę, ujęty i uwięziony w 

 



cieszyńskim więzieniu. Po trzech miesiącach przewieziono go do KL 

Auschwitz i osadzono w podziemiach bloku 11. Dnia 14.08.1944 r. wraz z 

trzynastoma innymi więźniami, został przewieziony do miejscowości 

Kocierz Moszczanicki i tam zginął przez powieszenie w egzekucji 

publicznej. Po egzekucji, zwłoki 13 więźniów przewieziono do spalenia w 

krematorium KL Auschwitz. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 21; L. 

Musiolik Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 63; Ks. K. Szweda Ponieśli swój krzyż, Poznań 

1989, s. 97; M. Brzost Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 48, 54-58, 76-78, 83, 103-106, 
108, 117; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 275, 276; I. Libura Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 382; J. Klistała Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 188, 194, 197; Opracowanie W. 
Łatkiewicza z KARTY GRONI nr XIX Żywiec 1997 r.; Zbiory J. Delowicza.  

 

* * * 

Dla pełniejszego przedstawienia osoby Jana Margicioka a przy okazji także 

Leopolda Hałaczka, posłużę się skróconą wersją opracowania dr. Adama 

Cyry pt. Siatka „Augusta” 
 

Wiosną 1941 r. inspektor rybnicki ZWZ/AK, por. Władysław Kuboszek, 

skierował na Zaolzie dwóch swoich pracowników – Jana Margicioka, który 

posługiwał się m.in. pseudonimem „August” i Leopolda Hałaczka – aby 

odbudowali organizacyjnie, po niedawnych aresztowaniach przeprowadzonych 

na tym terenie przez gestapo, obwody cieszyński i zaolziański. Obydwaj 

konspiratorzy odwiedzili już wcześniej, pod koniec lata 1940 r., dom Michnolów 

w Orłowej, u których wynajmował krótko pokój ich znajomy Ewald Brzezinka. 

Przebywali w nim wówczas około dwóch dni. Przed wyjazdem na Zaolzie 

uznali, że rodzina Walentego Michnola, przedwojennego polskiego policjanta, 

jest godna zaufania i wynajęli wspomniany pokój sublokatorski, z którego w 

między czasie wyprowadził się już wspomniany Ewald Brzezinka. Wkrótce 

zamieszkali u Michnolów, podając, że Margiciok nazywa się Hans Jeschke, a 

Hałaczek – Leopold Wala. Obydwaj zbierali materiały wywiadowcze i mając do 

dyspozycji trzy maszyny do pisania, przekazywali pisane szyfrem raporty i 

sprawozdania do Inspektoratu Rybnickiego ZWZ/AK. Oficjalnie podawali, że są 

agentami towarzystwa ubezpieczeniowego „Silesia-Versicherungs-

Gesellschaft”, przez co nikomu nie wydali się podejrzani. Pod koniec 1941 r. 

zamieszkał również u Michnolów, sprowadzony przez nich do pomocy Teofil 

Wita, który jesienią 1942 r. zaprzysiągł urzędniczkę magistratu orłowskiego 

Stefanię Kempny, ur. 1 października 1918 r. w Orłowej. Więziona ona była 

później w Mysłowicach, a następnie w bloku nr 11 w KL Auschwitz, skąd 

ewakuowana w styczniu 1945 r., zginęła w Ravensbrück. Za jej pośrednictwem 

zdobywano kopię niemieckich pieczątek urzędowych oraz kartki na mięso. 

W wywiadzie na terenie Orłowej pracowała też Stefania Dadok, ur. 8 kwietnia 

1893 r., która jeździła do Ostrawy, gdzie kupowała bieliznę i ciepłą odzież, 

przeznaczoną dla więźniów i więźniarek KL Auschwitz-Birkenau. Zajmowała 

się także przerzutem broni i granatów dla partyzantów AK. Aresztowana w 

Orłowej w dniu 16 marca 1943 r., natychmiast została przewieziona do 



więzienia śledczego w Mysłowicach, a następnie do obozu oświęcimskiego, 

gdzie 29 lutego 1944 r., po wyroku śmierci wydanym w bloku nr 11 przez 

Standgericht (sąd doraźny), stracono ją w KL Auschwitz II-Birkenau.  

Rodzina Michnolów nie wiedziała, że trzej lokatorzy, wynajmujący w 

ich domu pokój, należą do ZWZ/AK. Często wyjeżdżali i mówili, że zajmują się 

ubezpieczeniem domów. W wynajętym pokoju mieli maszynę do pisania, 

wydawali polecenia swoim podkomendnym oraz przyjmowali od nich raporty. 

W domu Michnolów kilka razy odwiedził ich Edward Gałuszka z Darkowa, 

wychowanek polskiego gimnazjum w Orłowej, studiujący przed wojną 

medycynę, który wówczas pracował jako lekarz w szpitalu w Orłowej, chociaż 

przed wojną zdążył ukończyć zaledwie jeden rok studiów medycznych w 

Warszawie. 

We wrześniu 1942 r. został wprowadzony do konspiracyjnej pracy w 

wywiadzie urzędnik Zbigniew Kunz ps. „Adler” z Orłowej. Zebrane przez siebie 

informacje dostarczał on Teofilowi Wicie poprzez Emila Warchołka z Górnej 

Lutyni.  

W 1942 r. kierowanie konspiracją w połączonych obwodach 

cieszyńskim i zaolziańskim przejął Leopold Hałaczek, natomiast Jan Margiciok 

zajął się pracą wywiadowczą. Jego siatka została rozbita pod koniec stycznia 

1943 r. przez agenta gestapo, którym okazał się wspomniany Edward Gałuszka - 

syn nadsztygara z Karwiny. Gałuszka za swój haniebny czyn otrzymał 500 

marek. 

Gestapo do masowych aresztowań przystąpiło 26 stycznia 1943 r., 

zatrzymując w tym dniu na stacji w Bystrzycy na Zaolziu, obydwóch 

konspiratorów - Margicioka i Hałaczka, którzy przeszli nieludzkie tortury. 

Hałaczka, podczas posiedzenia policyjnego „sądu doraźnego” w bloku nr 11 

skazano na śmierć i powieszono 14 sierpnia 1944 r. w miejscowości Kocierz 

Moszczanicki, natomiast Margicioka ten „sąd” wcześniej skazał na karę śmierci 

wraz z 70 innymi Polakami w dniu 29 listopada 1943 r. Natychmiast po 

rozprawie wykonano wyroki śmierci pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 

11. Wcześniej obydwaj skazani przebywali w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach. Z tego więzienia wspomniany Zbigniew Kunz przesłał swojej 

matce do Orłowej gryps, w którym szczegółowo opisał całość zdrady, dokonanej 

przez Edwarda Gałuszkę. Po wojnie Gabriela Kunzowa była przesłuchiwana na 

okoliczność sprawy Gałuszki. Na policji w Karwinie przedłożyła wspomniany 

gryps swojego syna Zbigniewa jako dowód rzeczowy na ręce policjanta o 

nazwisku Wilczyński, jednak gryps ten w niewyjaśnionych okolicznościach 

zaginął. 

W dniu 26 stycznia 1943 r. późnym wieczorem do domu Michnolów w 

Orłowej przyszło kilku funkcjonariuszy Schutzpolizei i Gestapo. W trakcie 

przeprowadzonej rewizji znaleziono trzy maszyny do pisania oraz niewielką 

skrzynkę, która była otwarta. Znajdowały się w niej wykazy imienne członków 

ZWZ/AK, pochodzących z rejonu orłowsko-karwińskiego, których natychmiast 

objęto aresztowaniami. Również wszyscy członkowie rodziny Michnolów: 



ojciec Walenty, matka Marta, córka Stefania i syn Jerzy zostali aresztowani. 

Chwilowo umieszczono ich w pokoju sublokatorów: Margicioka i Hałaczka. 

Stefanii Michnol (po mężu Szkutowa) udało się schować fałszywe dowody 

Heleny Sikorówny z Darkowa i Marii Rakowej, a następnie je spalić. Kilka dni 

policja niemiecka na zmianę pełniła straż w domu Michnolów, mając nadzieję, 

że uda się jej dokonać dalszych aresztowań. Po pięciu dniach „kocioł” został 

zlikwidowany. Policja opuszczając dom Michnolów zabrała ze sobą 

aresztowanych członków tej rodziny, przewożąc ich do więzienia gestapo w 

Cieszynie. 

Martę Michnol konfrontowano w siedzibie gestapo w Cieszynie z Janem 

Margiciokiem, który leżał twarzą do podłogi pod łóżkiem, mając ręce i nogi 

skute kajdankami i przymocowane łańcuchami do jego nóg. Widziała tam 

również Leopolda Hałaczka, który zbity i zmaltretowany był całkowicie 

załamany psychicznie. 

W dniu 17 marca 1943 r. Jerzy Michnol i jego ojciec Walenty zostali 

wywiezieni do KL Auschwitz, gdzie oznaczono ich numerami obozowymi 

108701 i 108702. Później do tego obozu przywieziono Stefanię Michnol (nr 

44836) i jej matkę Martę (nr 44837), która zmarła w KL Auschwitz 10 lipca 

1943 r. 

Podczas aresztowań w Orłowej, 26 stycznia 1943 r., został także 

zatrzymany Karol Siuda, ur. 28 stycznia 1916 r., którego po „sądzie doraźnym” 

w bloku nr 11, rozstrzelano pod Ścianą Straceń 2 czerwca 1943 r. 

Teofil Wita uniknął wówczas aresztowania i przeżył wojnę. Po wojnie 

był aresztowany przez funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Raciborzu za 

przynależność do AK. Po opuszczeniu więzienia nadal mieszkał w tym mieście, 

gdzie zmarł w 1966 r. 

Edward Gałuszka w 1948 r. sprzedał dom w Darkowie na Zaolziu i 

uciekł na Słowację do Smokowca, skąd przeniósł się do Bratysławy, gdzie 

ukończył studia medyczne i podjął pracę lekarza w Dechticach, powiat Trnava. 

Dramatyczne były losy wspomnianego już Zbigniewa Kunza z Orłowej, 

który urodził się 22 lutego 1923 r. Zdradzony przez Edwarda Gałuszkę został 

aresztowany 6 kwietnia 1943 r., osadzony w więzieniu w Cieszynie, a następnie 

przywieziony 3 maja tegoż roku do więzienia śledczego w Mysłowicach, skąd 

17 lutego 1944 r. skierowano go do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 

189366. Jego matka Gabriela Kunzowa, chcąc ratować syna, poprzez swoje 

znajomości nawiązała kontakt z gestapowcem o nazwisku Alfred Hess z 

Katowic. Tenże pokazał jej akta syna, na okładce których widniały litery „RU” 

(rückkehr unerwünscht – powrót niepożądany). Gestapowiec Hess odkładał 

każdorazowo akta Zbigniewa Kunza na sam spód, przedłużając mu życie. W 

dniu 28 grudnia 1945 r. Gabriela Kunzowa udała się do Katowic, chcąc kolejny 

raz prosić wspomnianego Hessa o przełożenie akt, lecz otrzymała wiadomość, 

że ten wyjechał na urlop. Akta jej syna zostały tym razem nie przełożone i 

Zbigniew Kunz w dniu 5 stycznia 1945 r. został wezwany na „sąd doraźny” w 

bloku nr 11, który pod przewodnictwem szefa katowickiego gestapo Johannesa 



Thümmlera skazał go na karę śmierci, podobnie jak wcześniej. Następnego dnia 

Zbigniew Kunz wraz z innymi skazańcami został rozstrzelany w krematorium nr 

5 w KL Auschwitz II – Birkenau, mając zaledwie dwadzieścia jeden lat. 
Bibliografia: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświecimiu (materiały uzyskane od 

byłego więźnia KL Auschwitz, Jerzego Michnola z Katowic): korespondencja pomiędzy dr. Alfredem 
Koniecznym z Wrocławia i Jerzym Michnolem z 1970 r.; korespondencja pomiędzy Józefem Burkiem z 

Karwiny i Jerzym Michnolem  z 1978 r.; oświadczenia Stefanii Szkutowej (z d. Michnol) z 1967 r., z którą 

dwie relacje spisał Józef Burek; relacja uzupełniająca Jerzego Michnola do oświadczenia Stefanii Szkutowej (z 
d. Michnol) z 1984 r.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

zroszone bólem i krwią mury 

oprowadzają po obozie 

pragną na dłużej zatrzymać się 

przy zbiorowej szubienicy 

na placu apelowym 

odczuwasz 

inne tętno Oświęcimia 
 

przy 11 bloku 

usiłują abyś pozostał 

i wczuł się w ich atmosferę 

jaką przeżywali w lochach 

i ujrzał ich zmaltretowane postacie 

słysząc nawet 

trzepoty serc [...] 
 

fragment wiersza: ODWIEDZINY 

autor: Ryszard Hryniewiecki 

 
 

RODZINA MICHNOL … 
 

MICHNOL JERZY, 
Więzień gestapo w Cieszynie, KL Auschwitz nr 108701, KL Mauthausen nr 117075, 

Melk, Ebensee. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 14.03.1926 r. w Katowicach, zamieszkały w Orłowej, syn Walentego 

i Marty. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej służył w policji konnej 

w Katowicach. Gdy natomiast Zaolzie zostało przyłączone do Polski, został 

przeniesiony do służby w Państwowej Policji w Orłowej. W 1941 r. ich dom był 

przytułkiem dla członków konspiracyjnej organizacji ZWZ. Aresztowany 

26.01.1943 r. wraz z rodzicami i siostrą (Jerzy miał wówczas 17 lat), uwięziony 

został w więzieniu gestapo w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 17.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 108701. (W KL Auschwitz przydzielono go do pracy 

w komandzie Werkhalle-Krup, później pracował przy sortowaniu rzeczy po 

uśmierconych ofiarach, następnie w żwirowni w Rajsku. W sierpniu został 

posłańcem w kancelarii głównej obozu.). Od 18.01.1945 r. brał udział w marszu 

ewakuacyjnym więźniów „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. W 

 



Wodzisławiu po załadowaniu do wagonów towarowych – transportem 

kolejowym wywieziony został do KL Mauthausen, tam zarejestrowany jako 

więzień nr 117075. Z obozu macierzystego Mauthausen, przenoszony do jego 

podobozów: Melk, Ebensee. Odzyskał wolność 6.05.1945 r. - wyzwolony przez 

wojska amerykańskie. Do kraju wrócił w lipcu 1945 r.  

Postscriptum: Po wojnie Jerzy Michnol zatrudniony był w straży przemysłowej 

kopalni „Wujek” w Katowicach. Później ukończył studia w Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Katowicach i pracował w przedsiębiorstwie handlu 

zagranicznego „Varimex”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmawiałem z Panem Jerzym 7.12.2011 r. - wypytując o pewne szczegóły na 

temat KL Mauthausen, więc bardzo bolesna była dla mnie wiadomość, że zmarł 

9.12.2011 r. Miał osiemdziesiąt pięć lat. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 300; Informacja osobista Jerzego Michnola. 

 

 

KL Mauthausen – pod tą ścianą z desek 

rozstrzeliwano więźniów 

KL Ebensee – w sztolni którą 

drążyli więźniowie 

 

2010 r. – Wodzisław Śl., 65 rocznica ewakuacji 
więźniów z KL Auschwitz do Wodzisławia Śl. 

Jerzy Michnol z dr Marią Kopsztejn w asyście 

młodzieży - na stacji w Wodzisławiu Śl. 



MICHNOL MARTA, 
Więźniarka gestapo w Cieszynie, KL Auschwitz nr 44837 

Urodzona 6.01.1891 r. Katowicach-Szopienicach, zamieszkała w Orłowej, 

narodowości polskiej, córka Jan i Józefa z d. Mizielski, żona Walentego. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu. Aresztowana 

26.01.1943 r. razem z mężem, córką i synem i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz. 

Dnia 15.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 

44837. Zginęła 10.07.1943 r. - zmarła po niespełna 2 miesiącach na tyfus w 

Birkenau.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 555; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 145; S. Zahradnik, 

Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 144; 
 

MICHNOL STEFANIA, 
Więźniarka gestapo w Cieszynie, KL Auschwitz nr 44386, KL Mauthausen nr 1029, 

podobozu Lenzig, 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 12.03.1924 r. w Katowicach, zamieszkała w Orłowej, córka Marty i 

Walentego. W czasie okupacji zatrudniona w handlu w Orłowej. Aresztowana 

26.01.1943 r. wraz z rodzicami oraz bratem i po uwięzieniu przez gestapo w 

Cieszynie, stamtąd 15.05.1943 r. w transporcie zbiorowym przewieziona do KL 

Auschwitz. Dnia 15.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 44386. Była obecna przy śmierci matki. W styczniu 1945 r. brała 

udział w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. 

skąd transportem kolejowym przewieziona została do KL Mauthausen (brat 

Jerzy nie wiedział, że siostra znajduje się w tym samym pociągu ewakuacyjnym 

w którym on przebywał). W KL Mauthausen zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 1029. Odzyskała wolność w maju 1945 r. - 

wyzwolona z podobozu w Lenzig. Po powrocie z obozu zamieszkała w Orłowej, 

podjęła pracę w kopalni w Łazach. Zmarła 29.04.1984. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 555. 
 

MICHNOL WALENTY, 
Więzień gestapo w Cieszynie, KL Auschwitz nr 108702, KL Gross-Rosen, KL 

Buchenwald nr 117133, KL Bergen-Belsen, 

 

 

 

 

 



Urodzony 7.02.1888 r. w Katowicach-Janowie, syn Jakuba i Franciszki z d. 

Ziorko. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Katowicach Janowie, a po jej 

ukończeniu w 1902 r. od razu podjął pracę w kopalni (Wieczorek) w charakterze 

mechanika. Powołany do Armii Pruskiej - do Kawalerii (Schwarze Husaren aus 

Ohlau – Oława). Podczas pierwszej wojny światowej przebywał na froncie 

zachodnim. W 1921 r. brał udział w III Powstaniu Śląskim. Później zatrudniony 

w policji „APO” (apolityczna policja) pod wodzą aliantów. Po przyłączeniu 

Śląska do Polski służył w Państwowej Policji Konnej Województwa Śląskiego 

w stopniu przodownika (sierżant). W czasie wyzwolenia Zaolzia przeniesiony 

do Orłowej jako zastępca komendanta. Awansowany w 1939 r. na starszego 

przodownika, założyciel placówki Państwowej Policji Konnej w Cieszynie, od 

01.07.1939 r. – komendant tej placówki. Po dwóch miesiącach ewakuowany do 

Tarnopola, gdzie uniknąwszy sowieckiej niewoli – wrócił do Karwiny i tam 

otrzymał zatrudnienie na kolei. Aresztowany 26.01.1943 r. z całą rodziną za 

udzielenie kwatery dla aktywnych działaczy ZWZ J. Margicioka, Leopolda 

Hałaczka i Teofila Wity. Po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 17.03.1943 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 108702. W dniu 

19.01.1943 r. przed południem wyszedł z kolumną ewakuacyjną na trasę 

Oświęcim-Mikołów-Gliwice. Stamtąd wraz z innymi współwięźniami 

przewieziony został koleją (w wagonach towarowych) do KL Gross-Rosen, i 

dalej do KL Buchenwald, gdzie otrzymał numer rejestracyjny 117133. 

Następnie, przeniesiony do KL Bergen-Belsen. Odzyskał wolność 16.04.1945 r. 

– wyzwolony przez wojska amerykański (w tym ostatnim obozie). Do kraju 

wrócił w listopadzie 1945 r. Zmarł 31.12.1961 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 300. 
 

* * * 
 

W oparciu o pozostawione wspomnienia Jerzego Michnola, a utrwalone 

na płytach DVD, mogę nieco obszerniej przedstawić losy okupacyjne tej 

rodziny. 

Ojciec - Walenty Michnol, w okresie międzywojennym pracował w 

kopalni „Janów” w Katowicach, zaś w 1938 r. przeszedł do pracy w Państwowej 

Policji Konnej w Katowicach. Następnie, przeniesiony został wraz z rodziną 

(żoną, córkami Stefanią i Gertrudą oraz synem Jerzym) do Orłowej także do 

pracy w Policji – zamieszkali w Łazach 703. Na trzy miesiące przed wybuchem 

drugiej wojny światowej przeniesiony na stanowisko komendanta Policji Konnej 

w Cieszynie. 

Gdy według wszelkich prognoz wybuch wojny był nieuchronny, 

30.08.1939 r. Michnolowie zostali ewakuowani wpierw do Frysztatu, a stamtąd 

wraz z kilkoma innymi rodzinami poprzez Bielsko, Kęty do Bochni, a później 

przez Tarnów do Tomaszowa Lubelskiego – zatrzymali się we wsi Narol. 



Wrócili z ewakuacji 30-go września 1939 r. na krótko do córek w 

Katowicach, a stamtąd do Orłowej gdzie zamieszkali w małym domku – 

odstąpionym przez dotychczasowego właściciela, gdyż dla niego dom ten był 

zbędny i mało funkcjonalny - nie posiadał podpiwniczenia. 

W 1941 r. poprzez przypadkowy splot wydarzeń, Michnolowie wynajęli 

jeden pokój dwom mężczyznom - przedstawiającym się za pracowników 

ubezpieczalni „Silesia” o nazwiskach Leopold Wala i Hans Joeschke. Dopiero 

po czasie okazało się, że byli to dwaj członkowie organizacji konspiracyjnej 

ZWZ Jan Margiciok i Leopold Hałaczem. Jako „spaleni” w działalności 

konspiracyjnej na terenie pow. rybnickiego (inspektorat rybnicki), przenieśli 

swoją działalność na Zaolzie - organizowali siatkę wywiadowczą o pseudonimie 

„August”. Do współpracy pozyskiwali coraz większą ilość osób – patriotów, 

szczególnie osoby polskojęzyczne zamieszkujące na terenach Karwina, Poręba, 

Frysztat, Piotrowice, Dabrowa, Łazy, Sucha, Stonawa, Skoczów, Strumień i inne 

okoliczne miejscowości.  

Niestety, oprócz wielu wspaniałych osób współpracujących z 

Margiciokiem i Hałaczkiem, wkradł się w ich łaski Edward Gałuszka, który 

okazał się konfidentem gestapo i skutkiem czego nastąpiła dekonspiracja tak 

pracowicie zakładanej siatki wywiadowczej. Dnia 26.01.1943 r. w godzinach 

porannych na stacji kolejowej w Bystrzycy gestapo aresztowało Jana Margicioka 

i Leopolda Hałaczka – przy których znaleziono teczkę z dokumentami 

organizacyjnymi. Rozpoczęły się zatem masowe aresztowania pozostałych 

członków tej siatki - w kilku dniach aresztowano ok. 70 członków ZWZ. Tego 

samego dnia wieczorem (po aresztowaniu Margicioka i Hałaczka), gestapo 

przeprowadziło rewizję w domu Michnolów i przez tydzień zorganizowało tam 

tzw. „kocioł”. Został wówczas aresztowany Wolski, który nie przewidując 

zasadzki przyszedł z ostrzeżeniem, że Michnolowie mają być ostrożni gdyż 

grozi im aresztowanie. Michnolowie zostali aresztowani wieczorem 26-go 

stycznia tj rodzice Marta i Walenty oraz córka Stefania i syn Jerzy. Uniknęły 

aresztowania dwie córki mężatki zamieszkałe w Katowicach (Helena i 

Adelajda), oraz córka Gertruda wywieziona przez Arbeitsamt na przymusowe 

roboty do Niemiec. 

Po przewiezieniu wszystkich do więzienia w Cieszynie, tam Jerzy 

spotkał się z wcześniej aresztowanymi a bardzo pobitymi w wyniku tortur – 

Janem Margiciokiem oraz Leopoldem Hałaczkiem. Dodam dla jasności, że 

więzienie gestapo mieściło się po tzw. polskiej stronie Cieszyna, natomiast ich 

siedziba w której prowadzono przesłuchania znajdowała się po drugiej stronie 

Olzy – w Czeskim Cieszynie. Po przetrzymaniu w Cieszynie, 17.03.1943 r. 

zostali przewiezieni w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz. Jechali 

samochodem ciężarowym, a za nimi samochód osobowy z gestapowcami i 

karabinem maszynowym gotowym do strzału, gdyby któryś z więźniów 

próbował ucieczki. Jerzy jechał skuty kajdankami z Mieczysławem Sikorą. 

Po przyjeździe do KL Auschwitz, skierowani byli do bloku 26, gdzie do 

następnego dnia spędzili noc na cementowej posadzce w łaźni - oczekując na 



przywóz większej grupy więźniów z więzienia śledczego w Mysłowicach. 

Dopiero 18.03.1943 r. zostali poddani zwyczajowemu przyjęciu – rejestracji w 

obozie. Zdać musieli cywilne ubrania i po kąpieli w letniej wodzie - bez mydła i 

ręcznika, po usunięciu owłosienia z całego ciała, przelatywali nago do bloku 27. 

Tam otrzymali obozowe pasiaki i zarejestrowani zostali w obozowej ewidencji. 

Jerzy Michnol otrzymał numer obozowy 108701, Witold Michnol numer 

obozowy 108702. Następnie, wszystkich nowoprzybyłych skierowano na blok 

kwarantanny – blok 8a, tyle że rozdzieleni byli na różne sztuby z ojcem, zaś 

matkę i siostrę przesłano do Birkenau. 

Na bloku kwarantanny poznali rygor obozowy i znamiona walki o 

przetrwanie. Na 200 więźniów przypadało ok. 60 misek dla zjedzenia ciekłych 

posiłków. Trzeba więc było niemal wrzątek jakiejś lury nazwanej zupą wypić w 

kilka sekund - gdyż na miskę czekali następni zgłodniali więźniowie. Łyżek nie 

posiadali i dopiero po dostaniu się na obóz kombinowali tego typu akcesoria. 

Otrzymane kilka gorących ziemniaków w łupinie z braku innych pojemników 

przetrzymali w czapkach. Następnie, uczyli się zdejmowania i zakładania czapek 

tak podczas meldowaniu się funkcyjnemu lub esesmanowi jak i sposobu 

zachowań podczas apelu. Dalej, wykonywać musieli wszystkie polecenia 

przełożonych by zapełnić czas – poprzez wymyślną gimnastykę, naukę piosenek 

w języku niemieckim itd. Zapamiętane przez Jerzego nazwiska z tego 

pierwszego zetknięcia się ze współwięźniami to: Fryzowski, Siuda Karol, 

Burysz Alojzy, Szczerba Franciszek, Hanzel Józef, Folwarczny, Pustówka, 

Sikora Mieczysław. 

Po trzech tygodniach, tak ojciec Walenty jak i Jerzy, skierowani zostali 

do komand roboczych. Witold, ponieważ podał jako zawód „palacz 

wąskotorowy”, zatrudnioniony został właśnie do obsługi lokomotywy 

wąskotorowej na terenie obozu. Jerzy został przydzielony do komanda dosyć 

licznego a rozładowującego z wagonów rury kanalizacyjne, a po jakimś czasie 

otrzymał przydział do magazynu z rzeczami dla esesmanów, sortowali też 

rzeczy w „Kanadzie” – rzeczy odebrane przybyłym do obozu więźniom. Matka 

oraz siostra z tego co się dowiedział pracowały w Rajsku przy pracach 

ogrodniczo-polowych. 

Bardzo bolesną dla Jerzego była wiadomość, że 10.7.1943 r. matka 

zmarła na tyfus oraz zapalenie opon mózgowych - zmarła po niespełna 2 

miesiącach pobytu w Birkenau.  

Wartym podkreślenia jest fakt, że według Jerzego w 1943 r. miała 

miejsce inspekcja Czerwonego Krzyża w KL Auschwitz. Nie trzeba dodawać, że 

przed inspekcją wynędzniałych więźniów oraz tzw. „muzułmanów” ukryto w 

piwnicach bloków 15 i innych, natomiast w blokach gdzie przebywali 

więźniowie zaprowadzono niemal wzorowy porządek jak na warunki dla 

osadzonych więźniów. Tak więc inspekcja nie mogła powoływać się na złe 

warunki panujące w obozie – gdyż nie zastali drastycznych zaniedbań. 

W KL Auschwitz, tak ojciec jak i Jerzy przebywali do końca stycznia 

1945 r. Ojciec ewakuowany do południa 7.01.1945 r. do więzienia w Gliwicach, 



a stamtąd w marszu ewakuacyjnym przez Mikołów, Głuchołazy do KL Gross-

Rosen i dalej do KL Buchenwald, gdzie otrzymał numer rejestracyjny 117133, a 

następnie przeniesiony do KL Bergen-Belsen, gdzie odzyskał wolność 

16.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Siostra Stefania 

8.01.1945 r. przebywała w bloku szpitalnym i dopiero później w okolicach 

Jastrzębia Zdroju jej kolumna ewakuacyjna połączyła się z tą kolumną w której 

był Jerzy. Jerzy natomiast wychodził 18.01.1945 r. z KL Auschwitz w 

godzinach nocnych – lecz pamięta, że przez coraz wyraźniej słyszalną kanonadę 

dział armatnich świadczących o zbliżającym się froncie, palono akta obozowe 

między blokiem 24 a 23. 

W marszu ewakuacyjnym który trwał całą noc, doszli nad ranem do 

Pszczyny, i tam na stadionie spoportowym miał miejsce pierwszy postój. Spali 

w styczniowy mróz na płycie stadionu – pod gołym niebem. Kolejny postój był 

w Porębie, a następny w Jastrzębiu Zdroju – i tak dotarli do Wodzisławia Śl., a 

za nimi ślad trasy przemarszu znaczyły trupy tych, którzy padali ze zmęczenia 

lub byli rozstrzeliwani przez eskortujących wartowników. W Wodzisławiu po 

załadowaniu ok. 100 więźniów w jednym wagonie towarowym (do otwartych 

węglarek), jechali od poniedziałku do piątku do KL Mauthausen-Gusen. W KL 

Mauthausen znowu nowoprzybyli więźniowie poddani byli kilkudniowej 

kwarantannie – spali po czterech na jednym łóżku. Zarejestrowany został jako nr 

obozowy 117075. W kwietniu 1945 r. a więc po zakończonej kwarantannie, 

został przesłany do podobozu w Melku i zatrudniony przy budowie kanalizacji 

na brudną wodę. Gdy natomiasat coraz głośniej słychać było odgłosy 

zbliżającego się frontu, 300 więźniów ewakuowano nad rzekę Dunaj i po 

ulokowaniu (załadunek) na barki, i przewieziono ich do miejscowości Linz, a 

stamtąd maszerowali ok. 32 km do Welz. Po 5 dniach dotarli do Ebensee gdzie 

dostał się do pracy w sztolni, i gdzie Jerzy po tak długim okresie głodowania (5 

dni) – najadłszy się w nadmiarze otrzymanego chleba i dostał rozstroju żołądka 

oraz biegunki.  

Podobóz w Ebensee został utworzony jako komando zewnętrzne KL 

Mauthausen - obóz pracy dla więźniów drążących podziemne hale fabryczne 

umożliwiające prowadzenie w nich prac badawczych nad rakietami 

interkontynentalnymi A9/A10. W związku z niekorzystnymi warunkami na 

froncie wschodnim, plan ten został zaniechany ze względu na inne priorytety 

produkcji ważnych dla prowadzenia wojny. Gotowe zatem części sztolni zostały 

wykorzystane do produkcji paliwa silnikowego (sztolnia A) oraz do 

wytwarzania części silników do czołgów i samochodów ciężarowych zakładów 

Steyr-Daimler-Puch - und Nibelungenwerke (sztolnia B). Produkcja paliwa z 

surowej ropy naftowej ruszyła od 4.02.1945 r. w ramach „Programu 

Geilenberga” (w okresie ok. 16 miesięcy, przy wykorzystaniu pracy więźniów 

wykonano łącznie 7,6 kilometra podziemnych korytarzy).  

Dnia 30-go kwietnia rozeszła się pogłoska że Hitler nie żyje, co 

spowodowało u więźniów większą nadzieję na przeżycie, a u esesmanów 

pewnego rodzaju nerwowość i dezorientację. Zwołano apel i tłumacze w 



różnych językach próbowali przekonać więźniów żeby schronili się do sztolni – 

gdzie będą mieli zapewnione większe bezpieczeństwo. Więźniowie jednak 

wiedzieli, że sztolnie są zaminowanie i chodziło raczej o likwidację wszystkich 

więźniów, więc nie zgodzili się na wejście do sztolni. Wobec powyższego, 

esesmani zaczęli przekazywać nadzór nad więźniami formacji Volksturmu, a 

sami w pośpiechu opuszczali obóz.  

Obóz Ebensee został wyzwolony 6.05.1945 r. przez wojska 

amerykańskie. Pomimo udzielania pomocy medycznej w amerykańskich 

szpitalach polowych i zaopatrzenia przez UNRRA, już po wyzwoleniu zmarło 

jeszcze 750 więźniów. Od lipca 1945 r. do stycznia 1946 r. teren byłego obozu 

koncentracyjnego był wykorzystywany przez armię amerykańską jako obóz 

jeniecki dla niemieckich funkcjonariuszy SS, a następnie służył jako obóz dla 

uchodźców.  

Jerzy Michnol od 10-go dostał się do szpitala – w pociągu sanitarnym, 

gdzie leczył nie ustające dolegliwości żołądkowe. Po trzech tygodniach gdy ze 

szpitala wyszedł, wraz z Michałem Rusinkiem pojechał do Gmunden i tam 

odnalazła go siostra Stefania – z którą wrócił do Polski. 

Dalej, Jerzy Michnol tak wspomina swoje powojenne przeżycia: […] Po 

wojnie zaciągnąłem się do straży przemysłowej w kopalni Janów (dzisiaj nazywa 

się „Wieczorek“) w Katowicach. Tam w położonym obok obozie pilnowałem 

Niemców. W 1947 r. zostałem powołany do wojska. Po dwóch latach służby 

wojskowej powróciłem do Katowic, gdzie pracowałem w biurze kopalni. Maturę 

zdałem w 1953 r., a w 1960 r. zapisałem się na wieczorowe studia w Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Katowicach. W 1965 r. skończyłem studia. Uzyskałem 

stopień magistra ekonomii. Po studiach pracowałem w hucie cynku „Silesia“. 

Następnie byłem zatrudniony w przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego 

„Varimex“. Na emeryturę przeszedłem w 1981 r.“ 

Po przejściu na emeryturę aktywnie działał w Polskim Związku Byłych 

Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w 

Katowicach. Był jednym z 32 byłych więźniów, z którymi 28.05.2006 r. pod 

Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11 spotkał się papież Benedykt XVI.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Nie życzcie mi szczęścia  

dlatego, że miałem szczęście  

przeżyć 
 

Czym jest życie 

po zmasowanej śmierci? 

Dlaczego ciąży na nim 

wina niewinności? 

Wina wzajemna 

jest tak 

ciężka 

jak wina zabójców 

jak ich zbrodnie 

usprawiedliwione 

odrzucone 
 

Dlaczego tak często 

muszę umierać 

za to 

że tam 

nie umarłem? 
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Rozpocznę niniejszy rozdział od rozważania o charakterze filozoficznym. 

Przedziwną bowiem refleksję wywołał we mnie artykuł Szymona Laksa Gry 

oświęcimskie. Autor przeżył obóz KL Auschwitz, i tak to uzasadnia: 

[...] Uszedłem z życiem. Czemu to zawdzięczam? Nie musiałem wyzbyć 

się ani jednej pospolitej cnoty ludzkiej, a przecież przetrwałem. Nie ulega dla 

mnie kwestii, że zawdzięczam to nieskończonej ilości cudów, a również, może 

przede wszystkim, zetknięciu się z kilkoma rodakami, obdarzonymi ludzką 

twarzą i ludzkim sercem. A było tego zastraszająco mało. Dokoła nas toczyła się 

między więźniami bezustanna, zaciekła walka o zwierzęcy byt, o kromkę chleba, 

 



o ogarek papierosa, o nożyk do golenia, o proszek aspiryny, o igłę i nici, o łyk 

wody pitnej.[...]115 

Zainteresowanie moje powyższym wywodem wynika stąd, że podczas 

spotkań i rozmów z byłymi więźniami, którzy przeżyli piekło obozów, którym 

udało się wrócić do swoich najbliższych, wyczułem u nich jakąś dziwną niechęć 

do szczegółowych wypowiedzi na temat obozowych przeżyć. Nie było to 

podyktowane zanikiem pamięci, wydaje mi się, że zrodziło się w ich 

podświadomości poczucie winy spowodowane faktem przeżycia, że im się 

udało, kiedy tylu pozostało tam na zawsze! Podobnie twierdzi wielu moich 

znajomych, z którymi rozmawiałem na ten temat, a którzy również przebywali w 

środowisku byłych więźniów. Czyż może być coś bardziej absurdalnego, coś 

bardziej przerażającego? Co jest powodem takiej postawy?  

Artykuł Laksa, w którym tak jednoznacznie wyartykułowana jest sprawa 

„cudu przeżycia”, spowodował u mnie chęć przedstawienia innego, niemniej 

konkretnego przykładu. Mój rozmówca – Karol Miczajka – także próbował 

odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe było przeżycie obozowego piekła: 

Przyczyn jest wiele. Pojedyncze nie mogą stanowić odpowiedzi na to 

pytanie, a także istnienie tych przyczyn nie stanowi gwarancji przeżycia. 

Skwitowanie: „przypadkiem” lub „zbiegiem okoliczności” jest za proste i zbyt 

lakoniczne. 

Wierzący w Boga i głęboko religijni, odnoszący wszystko do ingerencji 

Bożej Opatrzności, również upraszczają zagadnienie. Prawidłowa – według 

mego zdania – odpowiedź może być taka: właściwa i godna człowieka postawa, 

solidarność i wzajemna pomoc koleżeńska, oraz współdziałanie z łaską Bożą. A 

do tego hart ducha, niewzruszalność własnego systemu moralnego, zachowanie 

godności człowieczej w znoszeniu największych przeciwności, niezłomna wiara 

w klęskę Niemiec i ostateczne zwycięstwo Polski, rozwinięty instynkt 

samozachowawczy, a także utrzymywanie czystości osobistej, unikanie 

możliwości zachorowania, wykorzystywanie pewnych, a potrzebnych 

umiejętności zawodowych, znajomości języka niemieckiego, trochę szczęścia na 

co dzień, a w końcu cenna pomoc rodziny (materialna w formie paczek i 

moralna w formie listów z wyrazami otuchy). Przykłady takich postaw i 

zachowań, które staraliśmy się w sobie wyrabiać i innym podpowiadać, a także 

innych naśladować, oto te piękne kwiaty, które wyrastały mimo panujących 

wokoło warunków […].116 
 

Karol Miczajka jest jednym z tych, którzy przeżyli piekło obozów: KL 

Auschwitz, KL Mauthausen, KL Melk, KL Ebensee. Przez wrodzoną skromność 

niewiele dziś mówi o tych „pięknych kwiatach” – pomoc, jaką w miarę swoich 

                                                 
115 Szymon Laks, Gry oświęcimskie, „Pro Memoria” 1998, nr 9, s. 105-106. 
116 Karol Miczajka, Trochę wspomnień, Księga Pamiątkowa 75-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum w 

Rybniku 1922-1997, wydana w Rybniku w 1997 roku, s. 168-169. 



możliwości okazywał innym współwięźniom w obozach w których przebywał 

określa jako powinność, o której nie warto mówić! 

* * * 

Urodził się 15.07.1919 r. w Rybniku. W 1937 r. ukończył gimnazjum w 

Rybniku i rozpoczął studia ekonomiczne w Krakowie. Wybuch wojny zmusił go 

do ich przerwania, ale przez zamiłowanie do ekonomii także w czasie okupacji 

dokształcał się w zakresie księgowości na kursach korespondencyjnych. 

Ojciec Miczajki był przed wojną listonoszem i z racji wykonywanego 

zawodu znał w Rybniku wielu ludzi. Wśród jego znajomych był także Niemiec o 

nazwisku May, jeden z wielu przedwojennych „nieszkodliwych” mieszkańców 

Rybnika narodowości niemieckiej. Był on właścicielem sklepu w centrum 

miasta - Rynek nr 7. Kiedy rozpoczęła się okupacja, mógł oczywiście jako 

Niemiec dalej prowadzić swą działalność. Dzięki znajomości ojca z Mayem 

Karol Miczajka przyjęty został u niego do pracy do prowadzenia ksiąg 

buchalteryjnych.  

Kiedy tylko uporał się ze sprawami zabezpieczenia środków utrzymania, 

natychmiast zaangażował się w działalność przeciwko okupantowi. Wraz ze 

swoim kolegą z gimnazjum, Gerardem Pettersem, wstąpił do Polskiej Tajnej 

Organizacji Powstańczej (PTOP), powołanej do życia na początku 1940 r. przez 

harcerzy XIII drużyny oraz powstańców śląskich z Gotartowic i okolicy. 

Pierwszym dowódcą PTOP był Alojzy Frelich, natomiast jego zastępcami byli 

Paweł Holek i Franciszek Buchalik. 

Bardzo wielkim przeżyciem dla młodego patrioty było zaprzysiężenie. 

Miczajka do dziś bardzo dobrze pamięta okoliczności składania przysięgi. 

Ceremonia ta odbyła się w mieszkaniu Pettersa. Wszedł do ciemnego pokoju, w 

którym znajdowało się dwóch świadków wprowadzających. Nie widział ich, 

gdyż stali za maskującą zasłoną, a pomieszczenie oświetlały jedynie płomyki 

dwóch świeczek. Na środku pokoju stał krzyż. Starszy stażem członek PTOP 

wypowiadał rotę przysięgi, a Karol powtarzał za nim. W końcowej części 

ceremoniału usłyszał potwierdzenie przyjęcia do organizacji i ostrzeżenie o 

konsekwencjach w przypadku zdrady. Tego samego dnia przysięgę składali też 

jego koledzy Stanisław Wolny i Gerard Petters. 

Gdy Karol Miczajka dowiedział się o funkcjonowaniu organizacji 

konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej, mającej taki sam cel działania jak 

PTOP, przeniósł się w listopadzie 1940 r. za zgodą swoich dotychczasowych 

przełożonych do nowej organizacji. Rotę składanej przysięgi wypowiadał tym 

razem przed Stanisławem Sobikiem. 

Miczajka zajmował się w PTOP działalnością charytatywną, więc w 

ZWZ zlecono mu podobne zadanie. Przydzielono go do komórki cywilno-

społecznej. Organizowała ona pomoc dla rodzin, których członkowie – żołnierze 

ZWZ – zostali zamordowani przez okupanta lub osadzeni byli w więzieniach i 

obozach koncentracyjnych. W zakres pomocy wchodziło m.in. rozdzielanie 

pieniędzy, lekarstw, kartek żywnościowych oraz kartek odzieżowych. Głównym 



zadaniem Miczajki było zbieranie datków od ofiarodawców i przekazywanie ich 

potrzebującym. Wykaz darczyńców doręczał redakcji drukowanego 

konspiracyjnie biuletynu informacyjnego ZWZ, w którym publikowano słowa 

wdzięczności dla nich i podawano ich inicjały oraz wysokość datków. 

Miczajka wykonywał także inne zadania. Niemiec May, u którego 

pracował, powołany został przez władze okupacyjne na stanowisko kierownika 

propagandy (Propagandaleiter) i wydawał zezwolenia upoważniające do kupna 

oraz posiadania radioodbiorników. Było sprawą oczywistą, że zezwolenia takie 

otrzymać mogli tylko Niemcy. Pozwolenie wystawiane było na odpowiednim 

druku i zatwierdzane przez podpis Maya. Miczajka miał dostęp do tych druków i 

do pieczęci, potrafił też doskonale podrabiać podpis swego pracodawcy. 

Wykradał więc formularze zezwoleń i wystawiał je członkom ZWZ oraz innym 

znajomym Polakom. Poza tym, tak jak wszyscy w organizacji, zdobywał broń i 

materiały wybuchowe oraz brał udział w akcjach sabotażowych. 

Gdy rozmawiałem z Karolem Miczajką o Janie Zientku – konfidencie 

gestapo, przypomniał sobie, że zetknął się z nim na jednym ze spotkań „grupy 

piątkowej” w naszym mieszkaniu na „Maroku”. Rozpoznał go także na zdjęciu 

wykonanym z okazji Święta Kolejarza Polskiego. Zdrada Zientka doprowadziła 

do ujęcia większości osób związanych z ZWZ/AK, w tym także Karola 

Miczajki.  

Aresztowano go 12.02.1943 r. około godziny 8:00 w sklepie Maya. Gdy 

przyszedł do pracy czekał tam już na niego funkcjonariusz gestapo - Mainka. 

Znał Miczajkę dobrze, gdyż niejednokrotnie widywali się w sklepie Maya. 

Mainka przychodził tu często na koleżeńskie pogawędki z właścicielem, czasem 

też wymieniał z Karolem kilka grzecznościowych słów. Tego jednak dnia 

oświadczył Miczajce, że jest aresztowany, założył mu na ręce kajdanki i tak 

przeszli do ulicy Zamkowej, gdzie zaparkowany był samochód, w którym 

siedział drugi gestapowiec.  

W czasie jazdy na gestapo Miczajka przypomniał sobie z przerażeniem, 

że w portfelu między osobistymi dokumentami schowany miał zaszyfrowany 

wykaz ofiarodawców z ostatnich darowizn, który po pracy dostarczyć miał 

koledze redagującemu informacje w biuletynie organizacyjnym. Zdawał sobie 

sprawę z tego, że jeżeli lista dostanie się w ręce gestapowców, po 

rozszyfrowaniu może się stać dla nich spisem osób do aresztowania pod 

zarzutem finansowego wspierania ruchu oporu. Zaczął zastanawiać się, jak 

zniszczyć dokument, ale podczas jazdy nie mógł nic zrobić. Dopiero po 

przyjeździe na gestapo pojawiła się ku temu sprzyjająca okoliczność. Kiedy 

bowiem wprowadzano go do wnętrza budynku, niemal otarł się o wybiegających 

z niego gestapowców biorących udział w pościgu za zbiegłym więźniem Janem 

Podleśnym.117 Uciekał on w pola w kierunku lasów widocznych za dzielnicą 

„Maroko”. Gestapowcy pobiegli za uciekinierem, a Miczajkę, który stał się dla 

                                                 
117 Jan Podleśny został podczas ucieczki postrzelony w nogę. Na Gestapo nikt mu jej jednak nie opatrzył, w 

takim też stanie przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie nadal nie udzielono mu opieki lekarskiej. Tak 

zaniedbana noga źle się później zrosła – była krótsza i krzywa. 



nich problemem drugorzędnym, wepchnęli do jakiejś komórki na parterze. 

Kazali mu położyć się na podłodze i zamknęli drzwi od zewnątrz na klucz.  

Miczajka momentalnie skoncentrował się nad sposobem wyciągnięcia 

portfela z wewnętrznej kieszeni marynarki i pozbycia się niebezpiecznego 

dokumentu. Wprawdzie skuty był kajdankami, ale założono je z przodu, co 

dawało przedsięwzięciu pewne szanse powodzenia. Po kilku próbach udało mu 

się wyciągnąć portfel i wydobyć z niego wykaz. Natychmiast go podarł, ale nie 

wiedział, co zrobić z resztkami papieru. Jedyną rozsądną decyzją było zjedzenie 

ich. Papier był z gatunku powielaczowego, więc ciężko było go rozmiękczyć 

śliną i połknąć. Gdy wreszcie udało mu się z tym uporać, wyłonił się nowy 

problem – jak wsadzić portfel z powrotem do wewnętrznej kieszeni marynarki. 

Ponieważ kilkakrotne próby nie odniosły skutku, a przy drzwiach dyżurki 

usłyszał szczęk klucza w zamku, wsadził portfel pod pachę. Po chwili wszedł 

gestapowiec. Kazał Miczajce podnieść się z podłogi i szarpnął go za ramię, aby 

szedł przed nim. Portfel wysunął się wtedy spod pachy i spadł na podłogę. 

Miczajka przestraszył się, że gestapowiec będzie coś podejrzewał. Ten jednak w 

zupełnie normalnym odruchu podniósł portfel i wsadził mu go do zewnętrznej 

kieszeni marynarki. Następnie gestapowiec zaprowadził Miczajkę do piwnicy, 

zdjął mu z rąk kajdanki i wepchnął do pomieszczenia w którym przetrzymywano 

kilkadziesiąt wcześniej aresztowanych członków - żołnierzy ZWZ/AK.  

Podczas naszych rozmów, Karol Miczajka wiele opowiadał mi o ich 

dalszym losie – o tym, jak przez kolejne dni do piwnicy gestapo wprowadzano 

następnych aresztowanych, jak ze związanymi rękami w nadgarstkach ładowano 

ich na skrzynie samochodów ciężarowych aby przetransportować do KL 

Auschwitz. Wspominał, że w lutym 1943 r. była wyjątkowo mroźna zima, a 

samochody, którymi jechali, nakryte były tylko plandekami. Na szczęście 

siedzieli na długich, prowizorycznych ławach ściśnięci jeden obok drugiego, 

dzięki czemu mogli się wzajemnie ogrzewać. Mówił też o pierwszych 

wrażeniach, jakie wywołał w nim obóz, oraz o warunkach na bloku nr 2. 

Potwierdzał tym samym informacje, które udało mi się uzyskać od innych 

byłych więźniów KL Auschwitz. Najbardziej jednak utkwił Miczajce w pamięci 

widok więźniów przyprowadzonych z przesłuchań drugiego dnia – zapamiętał 

wygląd skatowanego Stanisława Sobika. Jak mówił, przerażająca była 

świadomość, że przez takie piekło będą musieli przejść wszyscy leżący na 

piętrze olbrzymiej sali bloku nr 2. Klika dni po przyjeździe do KL Auschwitz 

także jego wezwano na śledztwo. 

Wraz z innymi wyczytanymi osobami zaprowadzony został przez 

wartowników do baraku przesłuchań. Przez całą drogę esesmani popychali i 

poszturchiwali więźniów. W baraku wszyscy czekali na indywidualne 

wezwanie. Kiedy Miczajka usłyszał swoje nazwisko, podszedł do drzwi, przy 

których je odczytano, i natychmiast brutalnie wepchnięty został do wnętrza 

pomieszczenia. Za stołem, na którym leżały jakieś papiery, siedział Mainka. 

Kątem oka Miczajka zauważył w rogu pokoju podwyższony, podłużny taboret. 

Przed stołem ustawione było krzesło. Mainka wskazał mu ręką, żeby usiadł. 



Przesłuchanie zaczęło się dość dziwnie, gdyż Mainka wymownym 

gestem dał znak asystującym esesmanom aby wyszli, a gdy zostali sami, zaczął 

mówić ugrzecznionym tonem: „Widzi pan, pochodzimy z tych samych stron, pan 

jest z Rybnika – ja też, pan urodził się w Raciborzu – ja też, skończył pan 

gimnazjum i ma maturę – ja też, a teraz siedzimy po przeciwnych stronach… 

Dlaczego?”. Na tak postawione pytanie Miczajka odpowiedział odważnie: „Pan 

się pyta dlaczego? Pan sobie może doskonale odpowiedzieć na to pytanie”. 

Prawdopodobnie z powodu układów Mainki z Mayem jego przesłuchanie – 

przynajmniej w tej pierwszej fazie – nie miało tak brutalnego charakteru, jak 

śledztwa innych więźniów. Jednak po pewnym czasie, gdy Miczajka wciąż 

wypierał się jakichkolwiek związków ze zorganizowanym ruchem oporu, 

Mainka wyszedł z pokoju, a weszli jego dwaj asystenci. Ich taktyka 

przesłuchiwania była zupełnie inna – pytali wprawdzie o to samo, co Mainka, 

ale kiedy nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów, bili go bykowcem po 

plecach, aby go zmusić do odpowiedzi zgodnych z ich oczekiwaniami. Po 

godzinie tortur esesmani wyszli i wrócił Mainka. Miczajka – jak mówił – 

odczuwał coś w rodzaju rozgoryczenia, że Mainka zostawił go na pastwę tych 

oprawców, ale po powrocie gestapowiec jakby nie zwracał uwagi na zmieniony 

wygląd oraz ton głosu więźnia i kontynuował przesłuchanie. 

Oczywiście już wcześniej Miczajka rozważał sposób obrony, która 

polegać miała na tłumaczeniu się, że nie miał kontaktu z żadną organizacją 

ruchu oporu czy jej członkami, lecz że spotykał się z koleżeńskich pobudek z 

przyjaciółmi z gimnazjum – z Frosem, Kożdoniem, Sobikiem i innymi osobami. 

Niestety po jakimś czasie Mainka znowu wyszedł, a weszli esesmani. Miczajka 

nie zmieniał wersji swoich zeznań, zatem i bicie nie ustawało. Musiał teraz 

przewiesić się przez podwyższony taboret, który zauważył wcześniej w kącie 

pokoju, po czym esesmani bili go po plecach i pośladkach dopóki nie zemdlał z 

bólu. Ocknął się dopiero wtedy, gdy oblali go lodowatą wodą. Tego jednak dnia, 

więcej go już nie przesłuchiwano i gdy bardzo osłabiony podniósł się z podłogi, 

asystenci owi wyprowadzili go na korytarz, gdzie musiał czekać, aż skończą się 

przesłuchania innych osób.  

Miczajkę wzywano do baraku przesłuchań jeszcze kilka razy. Jak 

przyznał w rozmowach ze mną, Mainka prawdopodobnie uwierzył w jego 

tłumaczenia i to dzięki niemu przebrnął jako tako przez śledztwo – z 

łagodniejszym dla siebie wyrokiem. Dnia 16.03.1943 r. po raz ostatni musiał się 

stawić przed Mainką. Miał wtedy podpisać protokół końcowy z przesłuchania. 

Przedtem jednak mógł zapoznać się z jego treścią i nanieść swoje poprawki. Jak 

wspomina po latach, zachował się wtedy niemal bezczelnie, gdyż czytając 

protokół zwracał Maince co chwilę uwagę na zdania, z którymi się nie zgadzał. 

Stwierdzał wręcz: „Ja tego nie powiedziałem!”. Mainka zdenerwował się jego 

zachowaniem, ale wetknął do maszyny nowy arkusz papieru i przepisał całość 

poprawiając kwestionowane przez Miczajkę fragmenty.  

Po podpisaniu końcowego protokołu Miczajka wraz z grupą 62 

więźniów przekazany został na pobyt w obozie. W grupie tej znalazły się także 



osoby z transportu rybnickiego – m. in. Stefan Kuczaty, Karol Stacha, Witold 

Kaniewski, Hieronim Kolonko oraz Jan Podleśny. 

Na bloku nr 26 Miczajka przeszedł obowiązkową procedurę rejestracji, 

w czasie której wytatuowano mu na ręce numer obozowy 108627. Następnie 

skierowany został na blok kwarantanny, gdzie spotkał się z wcześniej 

przekazanymi tam Stanisławem Sobikiem i Franciszkiem Ogonem. Od czasu 

aresztowania i wspólnego pobytu w piwnicy gestapo w Rybniku – czyli od 

miesiąca – była to ich pierwsza okazja do rozmowy. Sobik i Ogon na 

trzytygodniowy okres kwarantanny przekazani zostali już 9 marca, a więc 

tydzień wcześniej niż Miczajka, dlatego też po dwóch tygodniach wspólnego 

pobytu na bloku znów ich rozdzielono. Miczajka przebywał jednak na 

kwarantannie krócej niż przewidywał regulamin, gdyż w wyniku przeziębienia 

dostał ostrego zapalenia płuc i przeniesiony został na blok szpitalny. Dwa lub 

trzy dni później trafił tam też Władysław Malinowski, jego znajomy z 

organizacji z Rybnika. Leżeli obok siebie. Malinowski był chory na tyfus i po 

kilku dniach zmarł na rękach Miczajki. 

Kiedy Miczajka wychodził ze szpitala, spotkał swojego dawnego kolegę 

Józefa Hanusza. Znali się od czasów szkoły powszechnej, razem też uczyli się w 

gimnazjum. Kiedy Miczajka rozpoczął studia ekonomiczne w Krakowie, 

spotkali się znowu. Podczas studiów uczęszczał na ćwiczenia wojskowe, na 

których właśnie Hanusz w stopniu plutonowego szkolił studentów. W obozie 

Hanusz był już długo, o czym świadczył jego niski numer – 1126.  

Spotkanie to miało wielki wpływ na dalsze losy Miczajki w obozie. Jak 

się zresztą później dowiedział, nie było ono przypadkowe, gdyż poczciwy 

Hanusz szukał ludzi z Rybnika i chciał im pomagać. Nie była to oczywiście 

jedyna osoba, której Miczajka wdzięczny był za okazaną życzliwość w obozie. 

W rozmowach ze mną często wspominał także innych kolegów: Jana 

Gembczyka, Gerarda Pettersa i Alojzego Wyglendę, z którymi rozpoczynał 

działalność konspiracyjną w PTOP. Jako więźniowie starsi stażem wiedzieli, jak 

w obozowej rzeczywistości pomóc można komuś, kto swój byt więzienny 

dopiero rozpoczynał. 

Józef Hanusz miał znajomości w obozowym wydziale zatrudnienia. 

Dzięki niemu Miczajka po opuszczeniu bloku szpitalnego dostał się na blok 16a 

i skierowany został do pracy w dwuosobowym komandzie „Gerätekammer”. 

Wraz z więźniem o nazwisku Duda konserwował w składzie gospodarczym 

wyroby ze skóry, tj. buty, siodła końskie i rowerowe, itp., a co najważniejsze – 

pracował bez nadzoru. Do „Stabsgebäude”118, w którym mieścił się skład, 

doprowadzani byli przez esesmana w randze SS-Unterscharführera o nazwisku 

Barth - Austriaka, który z zawodu był fryzjerem. Po wprowadzeniu ich do 

pomieszczenia magazynu zamykał od zewnątrz drzwi na klucz i szedł do 

kantyny lub w inne miejsce, gdzie spędzał czas według własnego upodobania. 

Nie maltretował ich i nie pytał, co robili przez cały dzień. Oni zaś zostawali 

                                                 
118 Był to budynek HWL (Hauptwirtschaftslager) – pomieszczenie tuż za ogrodzeniem – dosyć długi budynek 

z wieżyczką Hauptwirtschaftslager/Traupenwirtschaftslager (TWL). 



sami i nie musieli się troszczyć o to, by zdawać komukolwiek sprawę z 

wykonanej pracy, dlatego też po zakończeniu jednego cyklu konserwacji 

rozpoczynali zadanie od nowa. 

W rozdziale poświęconym Stanisławowi Sobikowi była już mowa o 

tym, jak Miczajka z pomocą Hanusza ściągnął do swego komanda Sobika. 

Dodam więc, że do dziś okres ich wspólnej pracy i pobytu na bloku wspomina 

Miczajka jako coś wyjątkowego, niemal z pogranicza doznania metafizycznego. 

Najdobitniej dał temu wyraz w artykule Wspomnienie towarzysza niedoli119, 

napisanym po szczęśliwym powrocie z obozu. Wspólna niedola Karola Miczajki 

i Stanisława Sobika trwała od końca maja do 24.06.1943 r. Wtedy to Sobika 

przeniesiono na blok jedenasty, gdzie następnego dnia wraz z innymi więźniami 

został rozstrzelany.  

* * * 

Po pewnym czasie przysłana została z Berlina decyzja w sprawie Karola 

Miczajki. Dokument ten – rozkaz uwięzienia ochronnego (Schutzhaftbefehl) – 

musiał potwierdzić własnoręcznym podpisem. Zanim jednak do tego doszło, 

spotkały go nieprzyjemne przeżycia.  

Niedługo po śmierci Stanisława Sobika, Miczajka przeniesiony został do 

komanda „Kartoffelkeller”, w którym zajmował się księgowością w magazynie 

podlegającym kuchni obozowej. Dnia 13 lipca wieczorem powiadomiony został 

przez blokowego, że „jutro zaraz rano” ma się zgłosić do Wydziału 

Politycznego. Wezwania takie kojarzyły się zazwyczaj z czymś niebezpiecznym, 

więc poszedł do Jana Gembczyka, by dowiedzieć się, o co chodzi. Gembczyk 

znał bardzo dobrze język niemiecki i zatrudniony był w sekretariacie tego 

wydziału. Niestety nie widział żadnych dokumentów w sprawie Miczajki i nie 

wiedział, dlaczego go wezwano. 

Po bezsennej nocy stawił się do wyznaczonego bloku, gdzie wraz z 

innymi więźniami czekał na wezwanie do odpowiedniego funkcjonariusza SS. 

Około godziny 13:00 oświadczono im, że mają wracać do swoich baraków i 

stawić się następnego dnia. Po powrocie na blok spotkał się z Hanuszem. 

Powiedział mu o złych przeczuciach i poprosił, że gdyby stamtąd nie wrócił – 

przekazał jego rodzicom pozdrowienia i słowa pocieszenia. Hanusz uspakajał 

kolegę jak mógł, ale… kolejną noc Miczajka nie mógł spać ze zdenerwowania. 

Dnia 14 lipca, w przeddzień swoich urodzin, stawił się ponownie w 

wyznaczonym bloku. Tym razem stanął przed znanym z okrucieństwa SS-

Untersturmführerem Maximilianem Grabnerem. Wchodząc do biura zauważył, 

że Grabner trzymał jego dokumenty w jednej ręce, a drugą podpisywał jakieś 

papiery, które podawał mu stojący obok esesman. Zwracając się do Miczajki 

Grabner snuł wywody w rodzaju: „…jesteście bandą sabotażystów, zbrodniarzy 

mordujących Niemców, a ukrywacie się pod zawodami buchalterów…”. 

                                                 
119 Przedruk tego artykułu w rozdziale o Stanisławie Sobiku. 



W pewnym momencie do tego pomieszczenia wszedł esesman o 

nazwisku Kreiner, który z zawodu był ekonomistą. Znając zapewne jego 

wykształcenie, Grabner zwrócił się do niego ze słowami: „Niech go pan 

przeegzaminuje z tej księgowości – zobaczymy, jaki z niego jest buchalter”. 

Kreiner zapytał Miczajkę, jaka jest różnica między kontami bilansowymi a 

kontami wynikowymi. Po otrzymaniu bardzo fachowej odpowiedzi Kreiner 

okazał większe zainteresowanie osobą Miczajki, które niedługo potem 

zaowocowało odczuwalnymi dla niego zmianami. 

Zorientował się bowiem Miczajka, że od tego dnia wobec jego osoby 

czynione były zabiegi związane z przeniesieniem go do innej pracy. Szef kuchni, 

u którego dotychczas prowadził księgi buchalteryjne, był z niego bardzo 

zadowolony i interweniował, aby Miczajka pozostał w jego komandzie. Nie 

pomogły jednak żadne starania, gdyż decyzję podjęły wyższe władze obozowe. 

Miczajkę przeniesiono do komanda „Kantinenverwaltung” w znajdującym się 

poza obozem „Haus – 7”. Pracowało z nim jeszcze trzech innych więźniów i 

trzy Żydówki z Czech. Komando to zajmowało się centralną księgowością 

całego kompleksu usługowego dla obozu, a więc piekarń, mleczarń, młynów, 

zakładów przetwórstwa mięsnego, itd. 

W nowym miejscu pracy Miczajka stał się bardzo ważnym ogniwem w 

grupie zajmującej się przemycaniem leków do obozu. Helena Datoń (po 

zamążpójściu Szpakowa), pracownica cywilna „Haus – 7”, zbierała lekarstwa 

oraz szczepionki z różnych aptek w Oświęcimiu i okolicy, a następnie 

przekazywała je w miejscu pracy Miczajce.120 On zaś wracając z „Haus – 7” 

wnosił leki na teren KL Auschwitz, skąd więźniowie-kurierzy rozprowadzali je 

między schorowanych więźniów w obozie macierzystym i w jego podobozach.  

Należy uświadomić sobie, jak niebezpieczna była to działalność – w 

przypadku przyłapania więźnia na przemycaniu lekarstw groziła kara śmierci. 

Leki, które były przeważnie w oryginalnych, szklanych opakowaniach lub 

kartonikach, trzeba było przenosić przez bramę główną i inne posterunki SS. 

Każda wypukłość w kieszeniach spodni czy bluzy mogła wzbudzić podejrzenie i 

spowodować zrewidowanie więźnia. Miczajka ukrywał opakowania z lekami 

pod paskiem spodni, przywiązywał je do nóg lub wsadzał pod ściągacze skarpet. 

Na szczęście Opatrzność czuwała nad nim, gdyż przenosząc lekarstwa nie wpadł 

przy żadnej kontroli, ani też żaden z więźniów przyłapanych z lekami nie 

zdradził, od kogo je dostał. Dzięki Miczajce lekarstwa otrzymywała także żona 

Stanisława Sobika, Zofia, przebywająca w Birkenau. W rozmowie ze mną 

stwierdziła, że dzięki otrzymywanym lekarstwom przetrwała obóz bez 

poważniejszych chorób i wróciła w 1945 r. do domu i do swoich dzieci. 
 

Rozmówca mój jest osobą bardzo skromną, nie chciał mówić o innych 

formach wspierania współtowarzyszy obozowej niedoli. Traktował to, co robił, 
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jako oczywisty obowiązek pomocy współwięźniom, mimo, że były to 

przedsięwzięcia niebezpieczne, w których stale ryzykował życiem.  

Na warunki pracy Karol Miczajka nie narzekał, były bowiem 

znośniejsze od tych, w jakich pracowali inni więźniowie. Kiedy jednak wracał z 

„Gerätekammer” czy „Haus – 7” do obozu, traktowany był tak samo jak 

wszyscy. Otrzymywał tak samo małą porcję nędznego jedzenia, musiał 

wystrzegać się bicia i kopniaków rozdawanych przez esesmanów i funkcyjnych 

pod byle pretekstem. Obozowa rzeczywistość nie szczędziła więźniom 

przykrych – czy wręcz upiornych – odczuć psychicznych i fizycznych.  

Więźniowie jedli obiad po powrocie z pracy do obozu około godziny 

15:00 lub 16:00, natomiast około 17:00 musieli uczestniczyć w apelu 

wieczornym, na którym sprawdzano stan ilościowy wszystkich komand. Liczba 

więźniów musiała się zgadzać, dlatego komanda, które pracowały poza obozem, 

musiały przynosić do obozu zwłoki zmarłych lub zakatowanych 

współtowarzyszy. Bardzo uciążliwe były apele, gdy stwierdzono czyjąś ucieczkę 

lub z jakiegoś innego powodu nie można było doliczyć się stanu osobowego. 

Niezależnie od pogody trzeba było wówczas stać na placu apelowym przez kilka 

godzin, a czasem nawet przez całą noc, po czym rano wszyscy musieli iść do 

pracy. Ucieczki pojedynczych więźniów lub całych grup zdarzały się nagminnie, 

mimo, że schwytanym groziła śmierć. Na pokazowych apelach karani byli 

surowo wtedy także inni więźniowie pod zarzutem pomocy w ucieczce. Władze 

obozowe zakładały bowiem, że współwięźniowie wiedzieli o planowanej 

ucieczce i nie zgłosili tego funkcyjnym lub esesmanom. 

Codziennie znoszono zwłoki do kostnicy obozowej, często też odbywały 

się selekcje w salach szpitala obozowego i w bunkrach bloku jedenastego. 

Wybranych nieszczęśników kierowano albo na rozstrzelanie, albo do komory 

gazowej. Ileż ironii zawiera rozkaz komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hössa, 

aby esesmani zawiadomili więźniów, żeby dnia 28 września nie spożywali 

żadnych odpadków żywnościowych, gdyż na całym terenie obozu i obszarach do 

niego należących rozłożona zostanie trucizna przeciw szczurom! Widać z tego, 

jak dobrze poinformowany był o sposobach dożywiania się więźniów. Jakąż 

wybiórczą troskliwość okazywał martwiąc się, że mogą otruć się trucizną na 

szczury – kiedy tysiące więźniów ginęło w komorach gazowych lub z rąk 

esesmanów… 

Gdy przeglądałem książkę Danuty Czech „Kalendarz wydarzeń w KL 

Auschwitz”, porównałem opisane tam z wielką skrupulatnością wydarzenia z 

tym, co opowiadał mi Karol Miczajka. Okazało się, że większość przekazanych 

mi przez niego – naocznego świadka – informacji identyczna jest z zapisami w 

tej książce. Dla porządku pozwolę sobie przedstawić chronologicznie to, co 

opowiadał mi Karol Miczajka, uzupełniając niektóre fakty bardziej 

szczegółowymi danymi z książki Danuty Czech.  

W obozie macierzystym, oprócz bloku nr 24, w którym mieścił się dom 

publiczny, był też inny blok wypełniony kobietami – blok nr 10. Przebywały 

tam piękne dziewczyny, w większości Żydówki. Pod kierownictwem lekarza SS 



prof. Clauberga przeprowadzano na nich doświadczenia z zakresu sterylizacji. 

Na oddziale tym znajdowało się przez cały okres jego istnienia przeciętnie 270 

więźniarek. W maju 1944 r. pracownię tę przeniesiono do jednego z nowo 

wybudowanych bloków na terenie tzw. „przedłużenia obozu” 

(Schutzhaftlagererweiterung), tj. obozu kobiecego w macierzystym obozie.  

W połowie listopada 1943 r. zmieniło się kierownictwo obozu. 

Stanowisko komendanta przejął po Hössie SS-Obersturmbannführer Artur 

Liebehenschel. Złagodzone zostały w związku z tym niektóre przepisy obozowe. 

Wśród więźniów krążyły też informacje, jakoby esesmani podpisać musieli 

zobowiązania, że zabijanie więźniów jest zabronione, że za podejrzenie o zamiar 

ucieczki zniesiona zostaje kara śmierci, że bunkier bloku nr 11 przeznaczony 

będzie tylko na odsiadywanie wymierzonej kary, a nie będzie już pełnił 

dodatkowo funkcji – jak dotychczas – aresztu śledczego. 

Pierwszego grudnia 1943 r. bardzo głośno było w obozie o tym, że 

pozdejmowano ze stanowisk takich oprawców jak Maximilian Grabner, 

Wilhelm Boger, Erich Wosnitza i Gerhard Palitzsch. Wymienieni wyżej i kilku 

innych wysokich funkcjonariuszy SS przywłaszczali sobie złoto, biżuterię, futra, 

pieniądze i inne wartościowe przedmioty, konfiskowane przez władze KL 

Auschwitz więźniom podczas przyjęcia do obozu. Podobno w trakcie rewizji 

przeprowadzanych przez SS-Sturmbannführera Konrada Morgena w kwaterach 

niektórych esesmanów znaleziono olbrzymie ilości wspomnianych 

kosztowności. Zebrane dowody rzeczowe przeniesiono do baraku wydziału 

politycznego, gdzie miały być przechowane do czasu rozprawy. W nocy z 7 na 8 

grudnia barak ten spłonął – prawdopodobnie podpalony został przez esesmanów, 

którzy chcieli zniszczyć dowody swych nadużyć. 

W maju 1944 r. więźniowie wyczuwali jakąś nerwowość w 

poczynaniach władz obozowych, która najprawdopodobniej spowodowana była 

złą sytuacją Niemiec na froncie wschodnim. Aroganckie dotychczas władze SS 

zaczęły się liczyć z oskarżeniami o popełnianie w obozie masowych zbrodni, 

zaczęto więc zacierać ich ślady. Wśród więźniów szybko rozeszły się 

informacje, że nieczynne krematorium w obozie macierzystym przerobione 

zostało na schron przeciwlotniczy, że Ściana Straceń na dziedzińcu bloku 

jedenastego została rozebrana, a znajdująca się pod nią ziemia – przesiąknięta 

krwią rozstrzelanych więźniów – wybrana została niemal do głębokości półtora 

metra. 

Docierały też jednak niepomyślne wiadomości. Następca Hössa, 

Liebehenschel, dzięki któremu nastąpiło złagodzenie niektórych obozowych 

przepisów, przeniesiony został na stanowisko komendanta KL Majdanek. Do 

Oświęcimia powrócił zaś Höss, który od razu wprowadził swoje porządki, czyli 

zaostrzony rygor. Nasiliło się wyniszczanie więźniów i ich masowe uśmiercanie 

– do komór gazowych w Birkenau prowadzono wtedy całe transporty. Höss 

pełnił funkcję komendanta garnizonu SS i zarazem komendanta KL Auschwitz, 

więc przekazał z dniem 11.05.1944 r. nadzór nad obozem SS-

Hauptsturmführerowi Richardowi Baerowi. Oczywiście dla więźniów takie 



zmiany organizacyjne nie miały znaczenia, gdyż i tak Hössowi podlegali 

poszczególni komendanci w KL I, KL II i KL III. Rudolf Höss odpowiedzialny 

był m.in. za akcję zagłady Żydów węgierskich, na temat której w książce Danuty 

Czech pod datą 25 maja 1944 r. pojawia się wstrząsający zapis: 

Więźniarska organizacja ruchu oporu w dodatku nadzwyczajnym do 

sprawozdania okresowego za czas od 5 do 25 V 1944 r. podała: „Oświęcim 

«Aktion Höss». Od połowy maja natężenie transportów z Żydami węgierskimi. 

Każdej nocy przybywa 8 pociągów, każdego dnia 5. Pociągi liczą po 48 do 50 

wagonów, a w każdym wagonie po 100 osób. Transportami przyjeżdżają 

«osiedleńcy» […] Przy pociągach osiedleńców dodane są po dwa wagony 

drzewa budowlanego, które ci wyładowują przy «rampie śmierci», odwożąc na 

miejsce i układając na stosy… dla nich przeznaczone. Dla ułatwienia roboty, 

ludzie przyjeżdżają już posortowani – a więc, np. dzieci w osobnych wagonach. 

Zamknięte pociągi oczekują na specjalnej bocznicy po kilka godzin na 

wyładowanie […] koczują w pobliskim lasku”.121 

Więźniowie z zainteresowaniem śledzili wszystkie działania władz KL 

Auschwitz, które dawały nadzieję na oswobodzenie obozu. Kiedy z Birkenau 

przedostawały się do obozu macierzystego informacje o coraz częstszych 

ewakuacjach więźniów do obozów w głąb Niemiec, znaczyło to, że linia frontu 

przesuwa się na zachód, w kierunku Oświęcimia. W połowie czerwca 

przygotowano w Birkenau transport około 2000 Polaków i Rosjan do KL 

Buchenwald. W pierwszych dniach lipca wysłano z obozu kobiecego w 

Birkenau do KL Ravensbrück około 1000 więźniarek, a około 20 lipca kolejne 

1000. Dnia 24.07.1944 r. więźniowie otrzymali wiadomość, że Armia Czerwona 

wyzwoliła Lublin, a wraz z nim – KL Majdanek. Innym zdarzeniem o 

znamionach narodowego buntu przeciw hitlerowskiej okupacji był wybuch 

powstania warszawskiego 1.08.1944 r. Był to dowód, iż organizacje ruchu oporu 

w okupowanym kraju – nie czekając na pomoc z zewnątrz – same starają się 

rozpocząć walkę o wyzwolenie ojczyzny.  

Niestety już następnego dnia władze obozowe zamanifestowały, jak 

systematycznie działa w obozie machina unicestwiania. Dnia 2 sierpnia w 

Birkenau załadowano do wagonów około 1400 Cyganów i wysłano ich do KL 

Buchenwald. Tego samego dnia wieczorem około 2900 osób z obozu 

familijnego Cyganów w Birkenau esesmani przewieźli samochodami 

ciężarowymi do komór gazowych w krematorium nr V. Po zagazowaniu ciała 

pomordowanych spalone zostały w dołach obok krematoriów. Dnia 12 sierpnia 

przywiezieni zostali do obozu w Birkenau aresztowani uczestnicy powstania 

warszawskiego.  

Dnia 14 sierpnia wysłano kolejny duży transport więźniów do KL 

Buchenwald – z obozu macierzystego (KL I) około 1200 więźniów. Pod koniec 
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sierpnia z obozu macierzystego ewakuowano 800 więźniów do KL 

Sachsenhausen. 

Dnia 20.08.1944 r. około godziny 16:00 po raz pierwszy nadleciały nad 

Oświęcim bombowce alianckie. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a po chwili 

słychać było wybuchy w niedalekiej okolicy. Później więźniowie dowiedzieli 

się, że zbombardowane zostały zakłady chemiczne IG Farbenindustrie w 

Dworach koło Oświęcimia, w których zatrudnieni byli więźniowie KL 

Auschwitz. Podobno zrzucono też wtedy bomby na jakieś obiekty w 

Czechowicach, gdzie była rafineria nafty. Kolejny nalot na zakłady w Dworach 

miał miejsce 13 września. Kilka bomb spadło wtedy na teren przyległy do obozu 

macierzystego. Uszkodzone zostały bloki zamieszkałe przez esesmanów, połowa 

bloku nr 6 oraz jeden z bloków, w których mieściły się warsztaty odzieżowe 

(Bekleidungswerkstätte). Danuta Czech podaje, że: „[…] w blokach 

esesmańskich znalazło śmierć 15 esesmanów, a 28 zostało ciężko rannych. W 

bloku nr 6 zginęła 1 więźniarka, sporo było rannych. W warsztatach 

odzieżowych śmierć poniosło 40 więźniów, w tym 23 Żydów, 65 zostało ciężko 

rannych, natomiast 13 zostało zasypanych gruzami”.122  

Tylko w dniach 17 i 18 września wywieziono z KL Auschwitz 3100 

więźniów do KL Mauthausen oraz 470 do KL Flossenbürg. 

Głośnym echem rozeszła się po obozie macierzystym wiadomość, że 

7.10.1944 r. miał miejsce w Birkenau bunt komanda obsługującego krematoria. 

Dosyć dużo opowiadali na ten temat więźniowie zatrudnieni w komandzie 

obozowej straży pożarnej, którzy pojechali gasić wzniecony podczas buntu 

pożar. Na ich oczach rozstrzelano wtedy wielu więźniów, były jednak straty 

także po stronie esesmanów, którzy uczestniczyli w tłumieniu buntu – trzech 

zginęło, a dwunastu odniosło dosyć poważne rany.123 

Kolejne poczynania władz obozowych wskazywały na to, że radziecka 

armia jest już blisko Oświęcimia. Esesmani jeszcze szybciej i skrupulatniej 

zacierali dowody popełnianych przez siebie w KL Auschwitz zbrodni. Dnia 

20.10.1944 r. załadowano część akt do dwóch samochodów osobowych i 

ciężarówki, po czym wywieziono je do spalenia w krematorium w Birkenau. 

Palono kartoteki więźniów, świadectwa zgonów, zdjęcia i inne dokumenty. Pod 

koniec listopada władze obozowe wydały rozkaz zniszczenia urządzeń 

krematoryjnych w Birkenau. Oczywiście do rozbiórki krematoriów, komór 

gazowych i ogrodzeń wokół nich wykorzystano więźniów. Około 20 grudnia 

krematoria nr II i III w Birkenau były już rozebrane w 80 procentach. 

Coraz częstsze były też naloty alianckich bombowców. Dnia 26.12.1944 

r. po raz kolejny zbombardowały one zakłady chemiczne w Dworach. Bomby 

spadły również na znajdujący się w pobliżu Birkenau szpital dla funkcjonariuszy 

SS, w wyniku czego zginęło 5 esesmanów. 
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Nowy Rok 1945 rozpoczął się od bolesnej dla więźniów wiadomości. 

Tego dnia 100 więźniarek i 100 więźniów z bloku jedenastego wywieziono 

samochodami ciężarowymi do krematorium w Birkenau, gdzie następnie zostali 

rozstrzelani. Były to więźniarki i więźniowie, których osądzono przed 

24.12.1944 r. Dnia 5.01.1945 r. odbyło się w bloku nr 11 ostatnie posiedzenie 

policyjnego sądu doraźnego, na którym skazano na śmierć 70 Polaków. Wyrok 

ten wykonano także w krematorium nr V w Birkenau. 

Dnia 17.01.1945 r. przedostała się do obozu informacja, że jednostki 

Armii Czerwonej są już na przedmieściach Krakowa. Tego też dnia komendant 

podjął decyzję o ewakuacji więźniów. W nocy z 17 na 18 stycznia na dziedzińcu 

bloku nr 11 palono akta, podobnie czyniono też w innych obozach i podobozach 

przyległych do KL Auschwitz. Więźniowie w napięciu czekali na moment 

ewakuacji. Liczyli bowiem na to, że wyjście poza ogrodzenia obozu stworzy 

okazję do ucieczki. Formowano ich w kolumny po 5 osób w rzędzie. Tylko 

eskortujący ich dobrze uzbrojeni esesmani znali kierunek marszu. Dnia 18 

stycznia o świcie wyprowadzono z obozu pierwszą, około 500-osobową 

kolumnę więźniów. Za tą grupą wychodziły następne, i następne…  

W obozie pozostać mieli tylko więźniowie niezdolni do marszu, a więc 

chorzy, skrajnie wyczerpani, oraz kilku więźniów, którzy postanowili pozostać z 

chorymi. Wieczorem 18.01.1945 r. sformowano kolumnę, w której znaleźli się 

m.in. Franciszek Ogon, Karol Miczajka oraz jego brat, Henryk124, pracujący w 

komandzie obsługującym więźniarski szpital (Häftlingskrankenbau).  

Śnieg pokrywał plac apelowy i wszystko dookoła. Było bardzo zimno, 

więźniowie marzli czekając na polecenie wymarszu. Stali przygotowani do 

wyjścia, gdy niemal tuż przed bramą Henryk podszedł do brata i powiedział: 

„Karol, ja nie dam rady iść, ja zostaję”. Uściskali się serdecznie na pożegnanie, 

gdyż nie wiedzieli, czy się jeszcze zobaczą. Po chwili Henryk przesunął się 

między stojącymi w kolumnie więźniami w głąb obozu i wrócił do chorych. Jak 

wspominał Karol Miczajka, bardzo mocno przeżywał rozstanie z bratem. 

Wychodził z obozu ze świadomością, że esesmani będą próbowali wymordować 

wszystkich, którzy tam zostali, aby nie zostawić świadków swoich zbrodni.125 

Trudno jest sobie wyobrazić, co czuli więźniowie opuszczając obóz – 

KL Auschwitz, po miesiącach czy latach doznanych tam upokorzeń i cierpień. 

Musiały to być sprzeczne uczucia – radości i szczęścia z przetrwania piekła 

obozu, smutku i żalu z powodu milionów zamordowanych tam więźniów, 

strachu i niepewności co do dalszego losu – ewakuacja nie oznaczała jeszcze 
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lutego Karol, w czerwcu starszy brat Henryk, a kilka dni później najmłodszy z rodzeństwa – Alojzy. Gestapo 
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Karol i Henryk współpracowali ze sobą w działaniach konspiracyjnych, ale najmłodszego brata nie 

wtajemniczali w sprawy organizacyjne, aby go nie narażać. 
125 Po wymarszu większości kolumn Henrykowi Miczajce udało się uciec z obozu z kilkoma więźniami – 

głównie dzięki temu, że nie było już tak silnej straży, a w ogrodzeniu nie było prądu. Do domu wrócił już w 

marcu lub kwietniu (Rybnik wyzwolono 26 marca 1945 r.). 



wyzwolenia! W Księdze Pamiątkowej rybnickiego gimnazjum, oprócz 

cytowanego wcześniej artykułu o Stanisławie Sobiku, Karol Miczajka zamieścił 

też tekst W drodze krzyżowej. Oto jego przedruk:  

„Nadszedł dzień 18 stycznia 1945 r., pamiętny dzień ostatecznej 

likwidacji obozu oświęcimskiego, dzień, zwiastujący wrogom zbliżającą się 

nieuchronnie klęskę, nam zaś, numerom w pasiakach, iskierkę nadziei. 

Podniecenie i rozgorączkowanie obejmowało nie tylko więźniów, ale i 

naszych krwiożerczych stróżów, którzy w obliczu nieuchronnej zguby wpadali z 

jednej ostateczności w drugą: to udawali bardzo dobrych i współczujących, a 

strach wyzierał z ich rozszerzonych źrenic, to wpadali we wściekłość, a wtenczas 

biada tym, co wpadli w ich szpony. 

Od rana nieprzerwanie wychodziły przez bramę setki więźniów w 

zwartych szeregach z tobołkami, paczkami, tłomokami. Każdy przygotował się 

do drogi, jak mógł najlepiej. W ostatnim bowiem dniu otworzono wszystkie 

magazyny odzieżowe i żywnościowe, wydając z nich zapasy bez ograniczenia. 

Ruch w obozie zrobił się niczym w ulu. Przed kancelarią obozową palił się stos 

kartotek, aktów i pism, a funkcjonariusze SS pilnowali, aby wszelkie dowody ich 

działalności zostały całkowicie zniszczone. 

Około godziny dwunastej w nocy pochłonęła nas fala wypływających z 

obozu więźniów. Księżyc świecił jasno, oświetlając nam drogę i chrupiący pod 

nogami śnieg. Mróz szczypał w uszy i odmrażał policzki i ręce, ale nikt nie czuł 

mrozu. Szliśmy raźno po udeptanym śniegu w księżycową noc, w nieznaną i 

niebezpieczną przyszłość. Wznosząc oczy do nieba, ten i ów robi nieznacznie 

znak krzyża i szepce słowa modlitwy. Pytamy się sami siebie: Co gotuje nam 

los? Czy wreszcie będzie łaskawszy, czy też nadal tak nieludzko okrutny? 

Jeszcze ostatnie spojrzenie za siebie i ciche westchnienie; westchnienie, 

które miało być wyrazem ulgi, ale przytłoczone ogromnym ciężarem niepewności 

i obawy, z trudem dobyło się z piersi. 

Obok nas nieodstępni stróże, odziani w grube płaszcze i kożuchy, z 

karabinami przygotowanymi w każdej chwili do strzału. Wśród mroźnej nocy 

słychać ich nawoływanie i ujadanie rwących się na smyczach psów. 

Idziemy spokojnie i miarowo z szeptem modlitwy na ustach, składając 

los nasz w ręce Wszechmocnego. 

Wtem – strzał! 

Stłumiony, niewymownie żałosny okrzyk kobiecy uleciał w powietrze, nie 

budząc echa w przyrodzie. Oglądamy się nieznacznie do tyłu. Postać kobiety z 

podniesionymi jak do modlitwy rękami zachwiała się, zastygła na moment w 

bezruchu i runęła pod nogi zbira, w którego rękach jeszcze drgała świeżo 

odpalona broń… 

Zaczerwienił się śnieg pod ciałem niewinnej ofiary. Twarz jej w blasku 

księżyca jaśniała jakimś nieziemskim światłem, ręce wciąż do modlitwy 

złożone… 

SS-man wykrztusił jakieś przekleństwo, skrzywił w potwornym grymasie 

usta i ciężkim butem zepchnął ofiarę do rowu. Potoczyło się bezwładem swoim 



ciało na spoczynek bez trumny, bez pogrzebu, tylko długi, bez końca orszak 

pędzonych skazańców oddawał jej w milczeniu ostatni hołd. Zerwał się 

zbrodniarz z krzykiem, miotając przekleństwa, odwrócił się do przechodzących, 

wywijając na oślep kolbą karabinu… Popędził naprzód jak oszalały zwierz, 

zmuszając do przyspieszenia kroku. 

Ale nic nas nie obchodziły jego dzikie okrzyki, nie odczuwaliśmy razów 

ciężkiej kolby, mając wciąż przed oczyma piękną twarzyczkę, zastygłą w blasku 

męczeństwa. Odleciał od nas lęk i strach, jakby nad nami unosił się duch tej 

męczennicy i tylu milionów ofiar Oświęcimia. 

I tak długa bez końca kolumna wynędzniałych cieni sunęła wciąż 

naprzód, znacząc drogę trupami i krwią…126 

Kolumna, w której znajdowali się Karol Miczajka i Franciszek Ogon, 

zmierzała do Wodzisławia Śląskiego. Przebieg i warunki marszu opisałem – 

opierając się w dużej mierze na informacjach uzyskanych od Miczajki – w 

rozdziale o Franciszku Ogonie. 

W Wodzisławiu kolumnę zaprowadzono na stację kolejową, gdzie 

więźniów załadowano do węglarek. Miczajka często wspominał, jak wspaniale 

zachowywała się na wodzisławskim dworcu Marta Piechaczek, szwagierka 

Franciszka Ogona. Znał ją jeszcze ze wspólnej działalności konspiracyjnej w 

ZWZ/AK, gdzie pełniła funkcję łączniczki.127 Była to bardzo urodziwa 

dziewczyna i wspaniała patriotka.  

Marta Piechaczek pracowała w czasie okupacji na dworcu w Rybniku. 

Dowiedziała się tam o transporcie oświęcimskich więźniów i przyjechała do 

Wodzisławia, gdzie w iście bohaterski sposób niosła pomoc umęczonym 

więźniom. Znała dobrze teren wokół stacji kolejowej, toteż z wielką werwą i 

pewnością siebie przebiegała od wagonu do wagonu wypełnionego więźniami, 

roznosząc w dużej misce gorącą herbatę. Miczajka wspominał, że wyglądało to 

tak, jakby Marta Piechaczek zahipnotyzowała esesmanów pilnujących 

więźniów, gdyż nie wzbraniali jej podchodzić do wagonów i podawać więźniom 

napoju. Kiedy miska była pusta, wbiegała do budynku stacji i po chwili zjawiała 

się z nową porcją herbaty. Niektórzy więźniowie – ze względu na duży mróz – 

mieli poowijane palce rąk w różne skrawki materiału. Gałgany te moczyli w 

gorącej herbacie, aby ogrzać zmarznięte końce palców, a dopiero potem 

wysysali z nich napój. Inni pili herbatę bezpośrednio z miski i podawali ją 

pozostałym towarzyszom. W ten sposób każdemu dostało się chociaż parę 

łyków ciepłego napoju. 

Karol Miczajka mówił mi, że kiedy po latach Bóg pozwolił mu wrócić 

do domu, spotkał się z tą wspaniałą dziewczyną. Podziękował jej za odwagę 

oraz przedsiębiorczość i powiedział jej, jak wiele znaczyła dla więźniów jej 

pomoc. 
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Miczajka opowiadał też o innym wydarzeniu na stacji w Wodzisławiu. 

Kiedy znajdował się w wagonie, na sąsiedni tor nadjechał z Chałupek pociąg 

towarowy. Jego maszynistą był jego dobry znajomy - Józef Wieczorek. Kiedy 

zobaczył Miczajkę, natychmiast zatrzymał parowóz. Wagon Miczajki oddzielał 

od parowozu tylko płotek z siatki. Obaj byli bardzo wzruszeni tym 

niespodziewanym spotkaniem. Po chwili rozmowy Wieczorek powiedział 

Miczajce, że po sygnale odjazdu będzie powoli ruszał, i zaproponował mu, aby 

przeskoczył do któregoś z przejeżdżających wagonów. Kiedy natomiast będą 

dojeżdżać do Rybnika, Wieczorek zmniejszy prędkość, żeby Miczajka mógł 

wyskoczyć w Niedobczycach, gdzie w dzielnicy „Wrzosy” mieszkali przyszli 

teściowie Karola. Była to kusząca propozycja, ale – z natury bardzo przezorny – 

Miczajka zdawał sobie sprawę z tego, że szanse jej realizacji są niewielkie. 

Wzdłuż pociągu, tak z jednej, jak i drugiej strony, stali esesmani z psami. Na 

pewno zauważyliby go przeskakującego, a wtedy zaczęliby strzelać i zmusili do 

zatrzymania pociągu, przez co także Wieczorek mógłby mieć poważne kłopoty. 

Odpowiedział więc, że to zbyt ryzykowne, i poprosił tylko o przekazanie 

pozdrowień rodzicom i narzeczonej. Do dziś Karola Miczajkę zastanawia 

pewien zbieg okoliczności: kierowcą wypożyczonej z rybnickiego browaru 

ciężarówki, która wiozła go dwa lata wcześniej do KL Auschwitz, był 

pochodzący ze Stanowic znajomy o nazwisku Wodok – szwagier Józefa 

Wieczorka. 

Około godziny 16:00 pociąg wypełniony więźniami wyruszył z 

Wodzisławia. Kolejnym etapem ewakuacji był obóz KL Mauthausen. Transport 

dotarł tam 26.01.1945 r. W Mauthausen Miczajka otrzymał prowizoryczną 

bransoletkę z nowym numerem obozowym – 118094. Po trzydniowej 

kwarantannie wielu więźniów, w tym także jego i Franciszka Ogona, 

przeniesiono do podobozu w Melku. Informacje na temat tych obozów 

zamieściłem w rozdziale poświęconym Franciszkowi Ogonowi. Dodam tylko w 

tym miejscu, że Miczajka wspominał, iż w KL Auschwitz z jedzeniem było 

jeszcze jako tako, natomiast w Melku czy Mauthausen posiłki były dużo 

mniejsze, a w dodatku rozdzielane nieregularnie. W misce trafiały się czasem 

cztery obierki z ziemniaków, które pływały w ciepłej wodzie, a jeden mały 

bochenek chleba przypadał na 12 osób. Mówił też, że w KL Auschwitz 

większość osób spała w samej tylko bieliźnie, natomiast w Melku więźniowie 

często spali w pasiakach i w butach, gdyż obawiali się kradzieży. Był wtedy 

mróz, więc gdyby komuś skradziono buty, musiał chodzić po śniegu boso. 

Karol Miczajka przebywał w Melku przejściowo. Po pewnym czasie 

przetransportowany został do obozu w KL Ebensee.  

Oto kilka informacji na jego temat:  

Obóz koncentracyjny w Ebensee (kryptonim „Zement”) powstał w 

listopadzie 1943 r. Został zbudowany w ogromnym pośpiechu na skarpie skalnej 

w wilgotnej kotlinie Alp Tyrolskich. Tam, na polecenie Hitlera, miano 

kontynuować pracę nad masową produkcją rakiet A-4 (pociski V2) po 

zbombardowaniu przez aliantów Peenemünde. Aby szybko rozwinąć produkcję 



tych rakiet, w centrali SS utworzono specjalny „SS-Führungsstab Zement”, 

który opracował plany budowy podziemnych zakładów, ich wyposażenia w 

maszyny i uruchomienia produkcji. Podjęto więc budowę dwóch wielkich 

systemów sztolni. Mimo stosowanego wobec więźniów budujących te sztolnie 

terroru, postępy robót okazały się zbyt wolne, by produkcja rakiet A-4 mogła 

rozpocząć się w nich wcześniej niż przed upływem roku. Postanowiono zatem 

część wydrążonych sztolni (Anlage B) przekazać firmie Steyr-Daimler-Puch na 

produkcję łożysk kulkowych do samochodów i czołgów, a w innej ich części 

(Anlage A) urządzono rafinerię (8 pieców destylacyjnych). […] 

Katorżnicza praca więźniów pod ziemią oraz nędzne obozowe 

zaopatrzenie przyczyniły się do zupełnego wycieńczenia, głodu, chorób i śmierci 

tysięcy więźniów. Ogólnie z około 27 tysięcy więźniów, z tego 30% pochodzenia 

żydowskiego, do momentu wyzwolenia 6 maja 1945 r. przez wojska 

amerykańskie, życie straciło ok. 8,5 tys. osób. 

W Ebensee najwięcej było Polaków oraz obywateli radzieckich, 

Węgrów, Francuzów i niewielkie grupy więźniów wszystkich prawie narodów 

Europy. 

Tak jak i w innych obozach podległych Mauthausen, więźniowie w 

Ebensee ginęli na skutek wyczerpującej pracy w wilgotnych i nie wietrzonych 

sztolniach; terroru SS-führerów i kapo; niedożywienia i chorób, powodowanych 

niehigienicznymi warunkami życia w przeludnionym do maksimum obozie oraz 

chłodnym wilgotnym klimatem. […] 

Michał Rusinek – były więzień Ebensee wspomina w swojej książce „Z 

barykady w dolinę głodu” takie oto szokujące zachowania współwięźniów, 

wynikające z panującego tam głodu: „kilka trupów przyniesionych do pieca 

miało wydarte serca”. Nieco dalej, jest kolejne, jakże makabryczne zdanie: „A 

dnia 24 kwietnia i akurat na 24 bloku, dziesięć metrów na przeciw naszego 

baraku, przyłapuję dwóch ludzi jedzących ciepłe jeszcze krwawe pośladki”. 

Obóz został wyzwolony 6 maja 1945 r. przez wojsko amerykańskie.128  

W KL Ebensee Karol Miczajka znalazł się w grupie więźniów, których 

dowożono codziennie do Attnang Puchheim, gdzie pracowali przy 

porządkowaniu węzłowej stacji kolejowej zbombardowanej przez alianckie 

lotnictwo. Często padał tam śnieg z deszczem, więc ubrania więźniów były 

przeważnie mokre. Nie było jednak na to rady, gdyż nie mieli w co się przebrać. 

Ubrania odparowywały na nich, przez co w pomieszczeniach, w których 

mieszkali, było bardzo wilgotno. Niejednokrotnie zmuszeni byli w mokrych 

ubraniach kłaść się do snu. 

W tej też miejscowości, niedługo przed oswobodzeniem przez wojska 

alianckie, Karol Miczajka ledwo uniknął śmierci. Któregoś dnia 

zbombardowano tam kilka pociągów towarowych z żywnością i artykułami 

przemysłowymi. Produkty te leżały porozrzucane między torami i szkieletami 

zniszczonych wagonów. Więźniów zatrudniono więc do zbierania rozrzuconych 
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produktów, ale jednoznacznie ostrzeżono ich, że za przywłaszczenie sobie 

czegokolwiek grozi śmierć. Niedożywieni czy wręcz głodujący więźniowie 

często ryzykowali i narażali się na rozstrzelanie, a pilnujący ich wartownicy dali 

w kilku przypadkach dowód prawdziwości swych ostrzeżeń.  

Przenosząc z uszkodzonych wagonów żywność – między innymi 

konserwy – Miczajka wsadził jedną puszkę ze skondensowanym mlekiem do 

kieszeni spodni. Wydawało mu się, że zrobił to bardzo dyskretnie, ale nagle 

usłyszał krzyk: „Du Verbrecher! Komm!” („Ty złodzieju! Chodź!”). Kiedy się 

odwrócił, zobaczył tuż za sobą wartownika, który skinął na niego palcem i kazał 

iść za sobą. Wartownik zaprowadził Miczajkę za budynek stacji i powiedział 

mu, że zostanie rozstrzelany za złamanie zakazu. Bezsilny wobec wydanego 

wyroku Miczajka musiał zgodnie z poleceniem wartownika iść w wyznaczonym 

przez niego kierunku oczekując na strzał. Usłyszał wyjątkowo wyraźnie szczęk 

odbezpieczanej broni i okrzyk „Halt!”. Miczajka stanął, ale nie miał odwagi 

odwrócić się i spojrzeć w lufę pistoletu… Do jego uszu dobiegła jednak krótka 

wymiana zdań wartownika z jakimś innym mężczyzną. Polecono mu, aby się 

odwrócił, a gdy wykonał posłusznie rozkaz, obok wartownika zobaczył 

wojskowego w randze SS-Oberleutnanta (porucznika) Wehrmachtu. Oficer ten 

odprawił wartownika i został z Miczajką sam na sam. Kazał mu podejść do 

siebie i zaczął go wypytywać, dlaczego zatrzymał tę konserwę, skąd pochodzi, 

jakie ma wykształcenie. Widocznie zrobiło na nim jakieś wrażenie to, że 

Miczajka mówił o odczuwanym straszliwym głodzie i że jest byłym studentem, 

gdyż po krótkiej rozmowie – co prawda dość bezładnej z jego strony – oficer 

kazał mu wracać do przerwanej pracy. Miczajka odwrócił się i… stracił 

przytomność ze zdenerwowania. Kiedy przebudził się z omdlenia, zobaczył 

stojących nad sobą kolegów, którzy się o niego zatroszczyli. 

Dnia 6.05.1945 r. KL Ebensee wyzwolony został przez amerykańskich 

żołnierzy. Oto fragment wspomnień Karola Miczajki dotyczący jego powrotu z 

obozu do Rybnika: 

Po rekonwalescencji (w chwili oswobodzenia obozu ważyłem 40 kg przy 

wzroście 182 cm) na amerykańskim wikcie i w promieniach alpejskiego słońca i 

przepięknego krajobrazu przedalpejskiej przyrody, w atmosferze austriackiej 

serdeczności, wróciliśmy wreszcie do kraju z niemałymi zresztą tarapatami na 

granicy amerykańsko-sowieckiej strefy okupacyjnej. 

I oto znalazłem się w domu, gdzie zastałem moją rodzinę w komplecie 

łącznie z obydwoma braćmi. 

Usiadłem do organów i z radością wyśpiewałem: „Te Deum 

laudamus…”129 

Karol Miczajka wrócił do domu 4.09.1945 r. Już trzeciego dnia po 

powrocie umówił się z kolegami, żeby pojechać do Krakowa i kontynuować 

przerwane przez wojnę studia na Akademii Handlowej. Uległ jednak namowom 
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rodziny i przeszedł najpierw badania lekarskie. Lekarz zabronił wyjazdu na 

studia i kategorycznie zalecił mu podleczenie wycieńczonego organizmu. Karol 

musiał więc zrezygnować z powrotu na uczelnię, ale już 15 września podjął 

pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice”. Studiował później zaocznie 

i uzyskał tytuł magistra ekonomii. 

Rozmawiałem z Karolem Miczajką kilka razy –w sumie wiele godzin. 

Mam z tych rozmów nagrania na taśmie magnetofonowej i często do nich 

wracam. Jestem pod wrażeniem tych wspólnych spotkań, nigdy nie dostrzegłem 

u mojego rozmówcy najmniejszego znużenia rozmową o tamtej rzeczywistości. 

Mam natomiast wielkie wyrzuty sumienia, że nasze rozmowy, w których 

poruszaliśmy bardzo bolesne wątki z przeżyć Pana Karola, były powodem jego 

olbrzymiego wzruszenia. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Zjedzą kruki nasze kości? 

Czy musimy być zgładzeni? 

Powiedz, gdzie kres doczesności – 

Panie, łaknę ja wolności 

i słońca ojczystej ziemi. 
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Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 107466, KL Mauthausen-Gusen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Franciszka Ogona, wspaniałego patrioty i aktywnego członka – żołnierza 

ZWZ/AK, w porównaniu z dziejami innych aresztowanych i więzionych w 

obozach jest wyjątkowo tragiczny. Olbrzymie wzruszenie wywołuje poszarzała, 

odręcznie zapisana kartka papieru, na której ojciec moich serdecznych przyjaciół 

– synów Ogona, zawiadamia rodzinę: 

 

 

Gusen, dnia 23 V 1945 r.  

 

Najdroższa Żono i Kochane Dzieci!  

Z największą radością mogę Wam 

zakomunikować, że zostaliśmy w dniu 

5.5. przez Amerykanów z niewoli 

niemieckiej wyswobodzeni. Powodzi mi 

się dobrze i spodziewam się w 

najbliższym czasie do Was powrócić. 

Ciekaw jestem, jak się Wam powodzi, i 

czy jesteście wszyscy przy życiu. 

Tęsknota za Wami jest bardzo duża i 

chciałbym jak najprędzej Was uściskać 

i mocno ucałować. Przesyłam dla 

wszystkich najserdeczniejsze 

pozdrowienia, zaś Ciebie najdroższa 

Marysiu i drogie dzieci ściskam i 

 

 



całuję tysiąc razy. Wasz za Wami 

stęskniony i kochający  

Franek 

 

Niestety, w kilkanaście dni po napisaniu tej kartki, 17.06.1945 r. – 

Franciszek Ogon umiera w Gusen ze skrajnego wycieńczenia. 

Nasuwa się refleksja, iż nie do zrozumienia jest to, że człowiek, który 

przeżył piekło KL Auschwitz, przeżył ewakuację w „marszu śmierci”, przeżył 

udręczenia i cierpienia w tak ciężkich obozach na terenie Austrii jak KL Melk i 

KL Gusen, doczekał się wyzwolenia… – a do ukochanej rodziny nie powrócił! 

* * * 

 

Urodzony 10.09.1907 r. w Rybniku, syn Franciszka i Marianny. W roku 

1933 zawarł związek małżeński z Marią z domu Piechaczek. Miał trzech synów 

– w 1934 r. urodził się Zbigniew, dwa lata później Wenanty, zaś w 1943 r. 

najmłodszy – Andrzej (gdy jego ojciec już był w KL Auschwitz). Po ukończeniu 

szkoły średniej został urzędnikiem w magistracie w Rybniku. Pracował tam do 

roku 1939. 

Niestety, nie żyją już osoby, które mogłyby 

przekazać o Franciszku Ogonie więcej informacji z 

tamtego okresu. Od nielicznych żyjących 

dowiedziałem się tylko tyle, że był człowiekiem 

bardzo inteligentnym i przedsiębiorczym. Chyba 

przez wrodzoną operatywność wynajął w 1938 r. 

lokal przy ul. Sobieskiego 20 – obok wspaniałego 

przedwojennego domu handlowego Beygów – i 

otworzył tam sklep papierniczo-księgarski.  

Do 1939 r. sklep ten prowadziła jego żona 

Maria, zaś on pomagał jej w sprawach 

zaopatrzeniowych.  

Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, Ogon został bez pracy. O zatrudnieniu 

w niemieckim urzędzie miejskim mowy być nie mogło. Franciszek przejął więc 

prowadzenie sklepu, dzięki czemu żona miała więcej czasu, by zająć się dziećmi 

i domem. Pracowała w sklepie tylko wtedy, gdy mąż wyjeżdżał po towar. 

Podobnie jak wielu patriotów ziemi rybnickiej Franciszek Ogon zaangażował się 

czynnie w konspiracyjną walkę z okupantem. W budynku jego rodziców do 

1932 r. mieszkała rodzina Sobików (budynek usytuowany był niedaleko ul. 

Gliwickiej i Szpitala Psychiatrycznego). Znali się więc od dziecięcych lat ze 

Stanisławem Sobikiem. W ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ 

(której współzałożycielem był właśnie Stanisław Sobik) zaangażował się niemal 

od pierwszych chwil, czyli od początku 1940 r.  

W porozumieniu z kierownictwem ZWZ urządził w swoim sklepie 

(usytuowanym w centrum miasta) punkt kontaktowy organizacji. Było to bardzo 

dogodne miejsce, gdyż przychodziły tam po zakupy osoby różnej płci i wieku, 

 



Niemcy i Polacy. Artykuły papiernicze czy książki niemieckie mieli prawo 

kupować i jedni i drudzy. Kurierzy organizacji ZWZ nie różnili się niczym od 

innych kupujących, toteż przez skrytkę w sklepie mogli nie narażając się na 

jakiekolwiek podejrzenia – przekazywać meldunki i rozkazy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sklepu przynosili zaszyfrowane informacje, stąd też zabierali je dla 

poszczególnych członków lub grup organizacyjnych. W przemyślny sposób 

zabezpieczono się przed ewentualną dekonspiracją. Ustalono bowiem, że w razie 

zastawienia przez Niemców pułapki w sklepie, sygnałem ostrzegawczym będzie 

umieszczona w oknie wystawowym mapa lub globus z widoczną częścią Afryki. 

Nie mogło to budzić podejrzeń u hitlerowskich funkcjonariuszy, gdyż na 

kontynencie tym Niemcy także prowadzili działania wojenne.130  

Punkt kontaktowy w księgarni funkcjonował sprawnie niemal od 

początku działania ZWZ w Rybniku aż do końca 1942 r. Wtedy to – w wyniku 

zdrady Jana Zientka, gestapo dowiedziało się o jego istnieniu. Niemcy 

postanowili aresztować właściciela sklepu, jednak ktoś życzliwie nastawiony do 

Franciszka Ogona uprzedził go o planach gestapo. Punkt kontaktowy został 

natychmiast zlikwidowany. Prowadzeniem sklepu zajęła się żona Maria, zaś 

Franciszek zniknął z Rybnika. Wyjechał do Brennej, gdzie ukryła go w swym 

domu rodzina Holeksów, z którą od czasów przedwojennych utrzymywał bliską 

znajomość. Dodam przy okazji, że Brenna – mała wioska w Beskidzie Śląskim – 

była już przed wojną bardzo popularnym miejscem wypoczynku rybniczan. W 

czasie okupacji miejscowość ta dała schronienie wielu działaczom 

konspiracyjnych grup ruchu oporu oraz partyzantom z Rybnika i jego okolic, a 

przede wszystkim – z Podbeskidzia.131  

Gestapo poszukiwało Franciszka Ogona z wielką determinacją, ale bez 

powodzenia. W mieszkaniu Ogonów zorganizowano więc tzw. „kocioł”. 

Gestapowcy przebywali tam kilka dni i nocy. Jedynie dzieci mogły wychodzić 
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po zakupy spożywcze. Wtedy to zupełnie przypadkowo aresztowany został 

Hieronim Kolonko, który nie był członkiem ZWZ/AK. Był on z zawodu 

ślusarzem i jeszcze przed ucieczką Franciszka Ogona umówił się z nim, że 

naprawi w jego mieszkaniu zamek w drzwiach. Gdy zjawił się u Ogonów, 

gestapowcy uznali go za członka organizacji lub łącznika Franciszka z rodziną. 

Nie pomogły tłumaczenia, że jest ślusarzem i przyszedł naprawić zamek. 

Kolonkę aresztowano, odwieziono na gestapo i razem z pozostałymi 

aresztowanymi w dniach 11-13.02.1943 r. wywieziono do KL Auschwitz. 

Gestapowcy, nie mogąc wpaść na trop Franciszka Ogona, próbowali 

zastosować pułapkę psychologiczną. Rozgłosili informację, że jeżeli sam nie 

stawi się na gestapo, wywiozą jego żonę oraz dzieci do KL Auschwitz. Dopiero 

jednak 11 lub 12.02.1943 r. udało im się aresztować Ogona. 

Najprawdopodobniej Zientek zdobył w jakiś sposób informację o miejscu jego 

pobytu i przekazał ją gestapowcom. Aresztowali go w Brennej – w domu 

Holeksów. Stamtąd przewieziony został do siedziby rybnickiego gestapo.  

Dnia 13.02.1943 r. wywieziony został transportem zbiorowym do KL 

Auschwitz. Rozpoczął tam swoją golgotę tak jak pozostali aresztowani z 

Rybnika – od bloku nr 2 i baraku Wydziału Politycznego. Podczas przesłuchań 

gestapowcy wyżywali się na nim brutalnie w odwet za problemy, jakie im 

stworzył ukrywając się tak długo. Gestapo posiadało jednoznaczne informacje o 

roli, jaką Franciszek Ogon spełniał w ZWZ/AK. On jednak wypierał się czynów, 

jakie mu zarzucano, i obrał linię obrony, którą zalecał Stanisław Sobik. Dnia 

9.03.1943 r. przekazany został wraz z Sobikiem i kilkoma innymi 

aresztowanymi na pobyt w obozie. Procedurę przyjęcia rozpoczął od bloku 26, 

gdzie wydano mu obozowy pasiak, ostrzyżono głowę, zrobiono zdjęcie w trzech 

pozycjach, wpisano do obozowej kartoteki i wytatuowano numer obozowy na 

lewym przedramieniu. Od tego momentu stał się „häftlingiem” nr 107466. 

Trudno dzisiaj ustalić, jaki był los Franciszka Ogona w obozie, jakie 

prace musiał wykonywać. Z wysłanych z KL Auschwitz do domu 34 listów 

wiadomo na pewno, że przebywał kolejno w blokach: nr 6/3 (od 9.05.1943 do 

1.01.1944), nr 4a/1 (od 23.01.1944 do 9.07.1944), nr 3a/2 (od 30.07.1944 do 

22.10.1944) oraz w bloku nr 3a/6 (od 26.11.1944 do 3.01.1945). 

Z informacji udzielonej przez współwięźnia Ogona dla potrzeb Muzeum 

w Oświęcimiu132 można się dowiedzieć, że przebywając w bloku nr 3a 

Franciszek pracował w paczkarni obozowej (Paketstelle), mieszczącej się w 

drewnianym baraku między blokami 25 i 26. W magazynie tym przyjmowane 

były przesyłki od rodzin dla więźniów. Pod nadzorem esesmanów kontrolowano 

tam skrupulatnie ich zawartość i sprawdzano, czy nie znajdują się w nich 

niedozwolone przedmioty lub alkohol. Dopiero potem dostarczano paczki 

więźniom, dla których były przeznaczone. Odbiorca przesyłki potwierdzał jej 

odbiór na specjalnym blankiecie, który odsyłano nadawcy jako potwierdzenie, 

że dotarła ona w nienaruszonym stanie do adresata. Warunki pracy w tym 
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komandzie były dość dobre – można było zorganizować dodatkową żywność dla 

siebie i współwięźniów.133 

Rodzina Franciszka Ogona udostępniła mi listy pisane przez ojca z KL 

Auschwitz i zgodziła się na ich opublikowanie. Przedstawiam poniżej 

fragmenty, które dotyczą najbliższej rodziny Franciszka – żony i dzieci. Przebija 

z nich wielka troska o ich egzystencję, wzruszające są miejsca, w których 

wyraża miłość i wdzięczność dla żony Marii, miłość do dzieci. Dla Zbigniewa i 

Wenantego przekazywał wskazówki i porady związane z różnymi dziecinnymi 

„problemami” życia. Szczególną troską i tęsknotą obdarzał najmłodszego syna, 

Andrzeja, który urodził się już w czasie pobytu Franciszka w obozie. Tego 

wszystkiego nie zabraniała pisać obozowa cenzura, jednak na małym arkuszu 

listowym niewiele można było zmieścić…  

Auschwitz, 20.06.43 

[…] Kochane Dzieci! Bardzo mnie cieszy, że także Wy napisaliście kilka 

linijek, piszcie zawsze. Bardzo za Wami tęsknię, te kilka linijek uśmierza moją 

tęsknotę. Ciągle o Was myślę, moi kochani, oby Bóg sprawił, abyśmy wkrótce 

znów byli razem. Uspokaja mnie to, że mam tak dzielną i odważną żonę, jak Ty, 

kochana Mario, i za to wdzięczny jestem Bogu. […] 

* * * 

Auschwitz, 22.08.43 

Kochani! Z wielką radością otrzymałem Wasz list z 15.08, niestety 

doszła tylko połowa. Z Twojego ostatniego listu nie mogłem się dowiedzieć, jak 

Ci się wiedzie, kochana Marysiu, dlatego jestem bardzo niespokojny. Także 

Zbysiu tym razem nic nie napisał. Proszę Cię, kochana Marysiu, bądź przed 

porodem bardzo ostrożna. Życzę Ci z całego serca, aby wszystko poszło dobrze. 

Co robią dzieci, czy są zdrowe? Czy Weniu się cieszy, że niedługo pójdzie do 

szkoły? A przede wszystkim – czy są grzeczni? […] 

* * * 

Sa i kolejne listy o treści bardzo osobistych odczuć i komentarzy więc 

pomijam ich publikowanie poza listem, w którym jest informacja o spotkaniu z 

bratem Pawłem w niewyjaśnionych okolicznościach. Prawdopodobnie 

umożliwił takie spotkanie przekupiony wartownik.  

 

Auschwitz, 22.10.44 

[…] Wciąż jestem pod wrażeniem wizyty Pawła. Nie potrafię Ci opisać, 

jak wielką radość mi sprawiliście i co czułem, gdy Cię, najdroższa, zobaczyłem z 

daleka. Jestem jak nowo narodzony. Cieszyłem się jak małe dziecko. Tak 

tęskniłem za tym, by Cię zobaczyć, szkoda tylko, że dzieci nie mogły przyjechać. 

Ze szczęścia nie wiedziałem, o czym rozmawiać z Pawłem. Cały czas miałem 
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komandzie. Por. Adam Cyra, Ochotnik do Auschwitz. Witold Pilecki (1901-1948), Oświęcim 2000. 



Ciebie przed oczyma, cały czas o Tobie myślałem, podczas gdy Ty musiałaś 

czekać, a ja nie mogłem zamienić z Tobą ani słowa. Ale będę cierpliwy i silny 

mimo olbrzymiej tęsknoty, gdyż wiem, że w końcu kiedyś wybije godzina, w 

której będę mógł do Was, najdroższa Mario i kochane dzieci, powrócić. Wielkim 

przeżyciem było dla mnie to, że mogłem zobaczyć Twoje oblicze właśnie tego 

dnia, kiedy obchodził swe pierwsze urodziny Andrzejek, którego jeszcze nigdy 

osobiście nie widziałem. Kochane Dzieci! Módlcie się codziennie za Waszego 

Tatusia, aby był zdrowy i wkrótce do Was powrócił, bo Bóg kocha małe dzieci i 

wysłuchuje ich próśb. […] 

* * * 

Auschwitz, 25.12.44 

[…] Gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda, popatrzyłem na nią i 

moje myśli powędrowały do Was, najukochańsi. Przesłałem przez nią moje 

życzenia dla Was i poprosiłem Pana Boga, by dał mi to wielkie szczęście i bym 

mógł do Was powrócić i móc razem z Wami cieszyć się życiem. Kochana Mario i 

Dzieci! Bardzo Was proszę, musicie opisać mi, jak spędziliście święta, i czy 

Dzieciątko o Was nie zapomniało. Oby Pan Bóg dalej dawał mi takie zdrowie, 

jak do tej pory, i oby pozwolił mi do Was niedługo powrócić – byłby to 

spóźniony prezent od Dzieciątka. Mam przecież tyle dobrego do zrobienia, mam 

u Was ogromny dług, który z wielką przyjemnością będę spłacał. Na Nowy Rok 

przesyłam Wam, najdrożsi, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim 

zdrowia i tego, byśmy się wkrótce mogli zobaczyć. Także wszystkim krewnym i 

znajomym życzę wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia 

wkrótce. Pozdrawia Was i całuje – Wasz Franek. 

* * * 

W czwartym kwartale 1944 r. esesmani opracowali plany ewakuacji 

więźniów w pieszych kolumnach. Wprawdzie transporty ewakuacyjne z KL 

Birkenau do obozów i podobozów na terenie Niemiec i Austrii wysyłane były 

już od połowy 1944 r., jednak gdy wojska radzieckie zbliżyły się do Krakowa, 

władze obozowe zadecydowały o ewakuacji więźniów także z obozu 

macierzystego. Zadbano również o zlikwidowanie – przy pomocy więźniów – 

dowodów obciążających Niemców, a więc obiektów, w których dokonywano 

ludobójstwa oraz dokumentacji obozowej. 

Franciszek Ogon doczekał ostatnich chwil funkcjonowania fabryki 

śmierci w Oświęcimiu, ale nie był to koniec obozowego koszmaru – więźniów 

czekał jeszcze „marsz śmierci”. Ogon wychodził z KL Auschwitz w transporcie 

zbiorowym 18 stycznia 1945 r., w tej samej – ostatniej – grupie więźniów, z 

którą obóz opuszczał jego znajomy z rybnickiego ZWZ/AK, Karol Miczajka. Na 

jego właśnie relacjach opieram poniższy opis marszu. 

Około godziny 1.00 w nocy kolumna opuściła obóz. Kiedy więźniowie 

znaleźli się już za bramą obozową, uświadomili sobie, jak ciężkie będą warunki 

marszu. W nocy wiał lodowaty, przejmujący wiatr, a mróz sięgał poniżej 20 



stopni Celsjusza. Byli umęczeni wyczerpującą pracą, a do tego dochodził 

jeszcze głód, cóż bowiem znaczył dla tak wycieńczonych organizmów suchy 

prowiant, który otrzymali na drogę – bochenek obozowego chleba i około 300 gr 

margaryny na osobę. Trasa marszu do Wodzisławia Śląskiego wiodła przez 

Rajsko, Brzeszcze, Górę, Miedźną, Ćwiklice, Pszczynę, Porębę, Brzeźce, 

Studziankę, Pawłowice, Jastrzębie Górne, Jastrzębie Zdrój i Mszanę. Kolumna 

eskortowana była przez dobrze uzbrojonych esesmanów, którym towarzyszyły 

stale ujadające psy. Co chwilę słychać było odgłosy strzałów z karabinów. 

Więźniów, którzy nie nadążali za kolumną lub próbowali uciekać, esesmani od 

razu zabijali. Ich ciała zostawiano na poboczu drogi – tam, gdzie zostali 

zamordowani. Nic więc nie wstrzymywało hitlerowców od morderczych 

przyzwyczajeń, nadal bez skrupułów uśmiercali więźniów. Kto chciał przeżyć, 

musiał iść – o głodzie, bez względu na mróz i na stan zdrowia…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esesmani widzieli, że więźniowie nie są w stanie iść bez przerwy, 

dlatego za Pszczyną, w miejscowości Poręba, zorganizowano nocleg. Cała 

kolumna liczyła około 2500 więźniów, więc tylko części z nich udało się znaleźć 

schronienie w stodole i w szopie miejscowego folwarku. Nie znaczy to jednak, 

że mróz w tych pomieszczeniach był mniej dokuczliwy. Karol Miczajka 

wspominał, że mocno przytuleni do siebie i z dachem nad głową byli w lepszej 

sytuacji od więźniów nocujących pod gołym niebem, mimo to wielu z nich – 

zarówno tych pod dachem, jak i na dworze – nie dożyło świtu. 

Wczesnym rankiem 20 stycznia więźniowie wyruszyli w dalszą drogę. 

Po całodziennym marszu dotarli do drugiego miejsca noclegu w Jastrzębiu 

Zdroju. Podobnie jak pierwszej nocy, część więźniów znalazła schronienie w 

różnych pomieszczeniach gospodarczych przy folwarku, a część nocowała pod 

gołym niebem. Także tutaj wielu więźniów nie przeżyło nocy – zamarzali i 

umierali z wycieńczenia. Karolowi Miczajce przypadło podczas tych noclegów 

 



spać wraz z kilkoma innymi więźniami na gnojowisku obok folwarku. Leżeli 

przytuleni do siebie, a od dołu ogrzewały ich odchody zwierząt gospodarczych 

zmieszane ze słomą-gnój. Było im na tyle ciepło, że Miczajka wspominał ten 

nocleg jako najprzyjemniejsze od momentu aresztowania! 

Marsz z Jastrzębia do Wodzisławia Śląskiego odbywał się na odcinku 

zaledwie dziesięciu kilometrów, ale była to najtrudniejsza część drogi. Jak 

podają niektóre publikacje, po przejściu kolumny na tym tylko odcinku 

doliczono się 74 zastrzelonych więźniów.134 Do Wodzisławia dotarli około 

południa. Kolumnę zaprowadzono bezpośrednio na stację kolejową, gdzie 

załadowano więźniów do węglarek. Na jeden wagon przypadało około 100 osób. 

W Wodzisławiu doszło do spotkania Franciszka Ogona z żoną. O jego 

przybyciu powiadomiła Marię Ogon siostra - Marta Piechaczek, która pracowała 

w czasie okupacji na stacji kolejowej w Rybniku, ale często przebywała 

służbowo w Wodzisławiu.135 Maria pojechała do Wodzisławia z synami 

Zbigniewem i Wenantym. Najmłodszy syn, Andrzej, został w domu – był 

bardzo chorowity, a troskliwa matka obawiała się, że na takim mrozie zdrowie 

malca może ulec pogorszeniu. 

Maria Ogon zabrała ze sobą większą sumę pieniędzy na wypadek, gdyby 

zaszła możliwość przekupienia któregoś z esesmanów pilnujących więźniów i 

zwolnienia męża z dalszego transportu. W Wodzisławiu udało jej się przekupić 

czymś do jedzenia jednego z wartowników, dzięki czemu mogła zobaczyć się i 

porozmawiać z mężem. Maria wyjawiła Franciszkowi chęć przekupienia 

któregoś z esesmanów, by w ten sposób załatwić jego uwolnienie od dalszej 

ewakuacji. Ogon znał jednak dobrze mentalność niemieckich oprawców, 

odwiódł żonę od tego planu. Przekonywał ją, że wojna się kończy i nie ma sensu 

przekupywania kogokolwiek, można bowiem trafić na fanatyka i tylko 

pogorszyć sytuację. Jak się później okazało, ta krótka rozmowa małżonków – 

pierwsza po prawie dwóch latach – była też ich ostatnią.  

Dnia 21 stycznia 1945 r. około godziny 16.00 pociąg załadowany 

więźniami wyruszył z Wodzisławia w stronę Chałupek-Bogumina, a 26 stycznia 

dojechał do obozu KL Mauthausen w Górnej Austrii, w pobliżu miasta Linz. 

Należy tu w kilku słowach wspomnieć, w jakie to „inne miejsca” po tak ciężkich 

przeżyciach w KL Auschwitz ewakuowano więźniów. Posłużę się w tym celu 

fragmentami z przewodnika o Mauthausen-Gusen:  

Obóz koncentracyjny Mauthausen – pełniący od 1940 r. rolę obozu 

głównego (Stammlager) dla powstających podobozów (Nebenlager) – został 

zbudowany latem 1938 r. przez więźniów, głównie Austriaków. Otwarto go 9 

sierpnia 1938 r. Od maja 1939 r. zaczęto zsyłać do Mauthausen więźniów 

politycznych (Schutzhäftlinge) – Niemców z Rzeszy i Sudetów Czeskich, a także 

Austriaków i Czechów oraz badaczy Pisma Świętego. 

                                                 
134 Zob. Benedykt Kozielski, Kilka uwag o ewakuacyjnym marszu śmierci, Towarzystwo Opieki nad 
Oświęcimiem, zeszyt 1, Katowice 1986. 
135 Karol Miczajka opowiadał o wspaniałej postawie Marty Piechaczek i pomocy, jakiej udzieliła więźniom na 

dworcu w Wodzisławiu. Opisałem to w następnym rozdziale. 



Obóz został usytuowany na wzgórzu w pobliżu kamieniołomów Wiener 

Graben – 2,5 km od miasteczka Mauthausen. Wybudowano go według modelu 

obozu koncentracyjnego sprawdzonego w kilkuletniej praktyce w Dachau i 

Buchenwaldzie. Obóz rozbudowywano do końca wojny. Gdy wojska hitlerowskie 

opuszczały okupowane kraje na wschodzie i zachodzie Europy oraz na 

Bałkanach, a Mauthausen nie mogło już pomieścić przywożonych więźniów, 

jesienią 1944 r. utworzono obóz pod namiotami (Zeltlager – 16 tys. m²), 

otoczony drutem kolczastym naładowanym elektrycznością. […] 

W latach 1943-1945 większość więźniów przeznaczonych do pracy w 

podobozach rozpoczynała staż obozowy w Mauthausen lub kontynuowała tu 

pobyt rozpoczęty w Oświęcimiu, Gross Rosen i innych obozach. Stąd – po 

odbyciu kwarantanny lub kilkumiesięcznej pracy – byli oni przekazywani do 

Gusen, a w latach następnych – do coraz liczniejszych podobozów na terenie 

Austrii. 

Mauthausen i pobliskie Gusen zostały wybrane na siedziby obozów 

koncentracyjnych, ponieważ obok obu tych miejscowości znajdowały się wielkie 

kamieniołomy. Położenie kamieniołomów odpowiadało warunkom, które SS 

uznało za nieodzowne dla obozu koncentracyjnego: leżały niedaleko dużego 

miasta (Mauthausen – 28 km od Linzu) choć z daleka od głównych dróg, były 

łatwe do izolowania i zamaskowania, otaczały je bowiem tereny słabo 

zagospodarowane, pastwiska, mokradła naddunajskie i nieużytki. 

Oba obozy miały stanowić miejsca wyniszczenia antyhitlerowskich 

działaczy politycznych z Niemiec i Austrii oraz reedukacji przestępców 

skazanych na wieloletnie więzienia przez sądy niemieckie i austriackie. […] 

Według urzędowej klasyfikacji obozów koncentracyjnych – ustalonej 

przez Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy – 

miały to być obozy III stopnia o najsurowszym reżimie, przeznaczone „dla 

więźniów poważnie obciążonych, szczególnie dla karanych za przestępstwa 

kryminalne i aspołecznych, tzn. całkowicie niewychowalnych”. Tylko te dwa 

obozy – Mauthausen i Gusen – zostały zaliczone do obozów III stopnia. Dachau 

i Sachsenhausen – budzące grozę w opinii całego świata – były obozami I 

stopnia („dla mało obciążonych i zdolnych do poprawy”), a Buchenwald, 

Neuengamme, Gross Rosen i Stutthof były obozami II stopnia („dla więźniów 

poważnie obciążonych, ale jeszcze wychowalnych i zdolnych do poprawy”). 

W podobny sposób jak Mauthausen i Gusen tworzono w następnych 

latach podobozy w Melku, Linzu, Ebensee i innych miejscowościach Austrii. 

Były one budowane w pośpiechu, nie zawsze otoczone murem lub podwójnym 

płotem z drutu kolczastego (jak w Mauthausen), często tylko pojedynczym 

ogrodzeniem naładowanym elektrycznością o wysokim napięciu. Stawiano 

natomiast wokół tych obozów strzelnice obsadzone uzbrojonymi strażnikami lub 

otaczano je gęstym kordonem wartowników. […] 

Więźniowie Mauthausen pochodzili z krajów Europy okupowanych przez 

Niemcy, a tylko nieliczni – z krajów neutralnych lub spoza Europy. 

Najliczniejszą grupę stanowili Polacy i obywatele radzieccy (jeńcy wojenni i 



robotnicy cywilni), następnie Węgrzy (głównie pochodzenia żydowskiego), 

Niemcy i Austriacy (zaliczani w statystyce do Niemców), Francuzi, 

Jugosłowianie, Włosi i Hiszpanie. 

Większość więźniów Mauthausen zdolnych do pracy zatrudniana była w 

kamieniołomach Wiener Graben, a od wiosny 1944 r. – także w zakładach 

zbrojeniowych Messerschmitt. Pozostali pracowali w różnych komandach 

budowlanych oraz w licznych małych grupach roboczych obsługujących obóz i 

załogę SS. 

Warunki pracy były ciężkie. Sto osiemdziesiąt sześć schodów 

prowadzących do kamieniołomów Wiener Graben z położonego na wzgórzu 

obozu stało się symbolem martyrologii więźniów Mauthausen. Wracający 

codziennie tymi schodami więźniowie padali z wyczerpania, byli stąd strącani w 

przepaść przez eskortujących SS-manów i kapo. Niezdolnych do pracy i chorych 

zabijano masowo zastrzykami dożylnymi w obozowym szpitalu lub wysyłano do 

zakładu w Hartheim, gdzie zabijano ich gazem. […] 

Obóz został wyzwolony 5 maja 1945 r. przez jednostkę armii 

amerykańskiej. Komendant obozu, Franz Ziereis, został schwytany przez 

więźniów Gusen. Zmarł z ran odniesionych podczas próby ucieczki.136 

W Mauthausen Franciszek Ogon przebywał tylko trzy dni na 

kwarantannie, trwającej w innych obozach znacznie dłużej. Otrzymał numer 

obozowy 118151, ale już nie wytatuowano mu go na ręce – wybity był na 

metalowej blaszce przymocowanej do kawałka drutu. Tak prymitywnie 

wykonana bransoletka musiała być noszona na przegubie ręki. Po trzech dniach 

wielu więźniów, w tym także Franciszka Ogona i Karola Miczajkę, 

ewakuowano do podobozu w Melk. Tam jednak zostali rozdzieleni – Ogon 

pozostał w KL Melk, natomiast Miczajkę przetransportowano do podobozu w 

Ebensee.  

Trudno ustalić, jakie były dalsze losy Ogona w KL Melk – gdzie 

pracował i w jakich warunkach przebywał – gdyż nie udało mi się niestety 

dotrzeć do bezpośrednich świadków. Możemy jednak – analizując fragmenty 

cytowanego wcześniej przewodnika o Mauthausen-Gusen – zorientować się w 

warunkach, jakie tam panowały: 

Obóz koncentracyjny w Melku został otwarty 20 kwietnia 1944 r. […] 

Latem 1944 r. do obozu przywieziono dużą grupę więźniów włoskich, a 

następnie coraz to nowe grupy Polaków, obywateli radzieckich, Jugosłowian, 

Greków, Żydów węgierskich i innych. Więźniów umieszczano początkowo w 

koszarach wojskowych. Nie były one przygotowane na pomieszczenie tak 

wielkiej liczby ludzi. Nie było tam ani szpitala, ani ambulatorium, pralni, 

magazynów itp. Więźniów rozmieszczono w garażach i wybudowanych 

pospiesznie barakach obozowych. 
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Obóz miał być ośrodkiem produkcji wojennej, dlatego też zamiast nazwy 

miejscowości, w której się znajdował, oznaczono go kryptonimem „Quarz”. 

Więźniowie Melku w ogromnej większości zatrudnieni zostali przy 

budowie sztolni dla mającej tam powstać fabryki firmy Steyr-Daimler-Puch. 

Wydrążono 7 wielkich chodników podziemnych o szerokości 25 m, połączonych 

wewnętrznymi chodnikami. Zostały one wybetonowane, zelektryfikowane i 

wyposażone w maszyny. Ponieważ sztolnie położone były w Loosdorf-

Reggensdorf, w odległości kilku kilometrów od obozu, więźniów dowożono do 

nich pociągiem. Linie kolejowe dowoziły też do sztolni stal, z której wyrabiano 

łożyska kulkowe. Ponad 7000 więźniów pracowało w tych sztolniach pod 

nadzorem SS-manów i majstrów cywilnych. Obóz w Melku był jednym z 

głównych producentów łożysk kulkowych do wytwarzanych przez Steyr-Daimler-

Puch czołgów (słynne Panther), wozów pancernych i podwozi samolotowych. 

Śmiertelność w obozie była wysoka. Powodowały ją złe warunki 

higieniczne i niedożywienie, a przede wszystkim – wymuszane terrorem – 

wysokie tempo pracy przy drążeniu sztolni i przy produkcji łożysk kulkowych w 

wilgotnych i dusznych podziemiach. […] 

Po zajęciu Wiednia przez wojska radzieckie obóz ewakuowano. Na 

początku kwietnia obłożnie chorych więźniów wywieziono do Mauthausen, a 

następnie chorych mogących iść wyprowadzono pieszo również do obozu 

głównego. Niewielu z nich doszło do celu wędrówki – wyczerpanych i 

niezdolnych do kontynuowania marszu konwojujący SS-mani zabijali. 15 

kwietnia, w wielkim pośpiechu, wpędzono pozostałych więźniów do pociągu 

towarowego oraz na statek na Dunaju i przewieziono do Linzu, a następnie – do 

Ebensee. […] 

Przez obóz koncentracyjny w Melku przeszło przez niespełna rok 15000 

więźniów różnych narodowości, a 7500 zostało w nim zamordowanych lub 

zmarło z wycieńczenia.137 

Wśród więźniów ewakuowanych z obozu macierzystego do 

Mauthausen, a stamtąd do Gusen, był także Franciszek Ogon. Ponownie 

przytoczę kilka danych dotyczących tego – najgorszego na terenie Austrii – 

obozu zagłady: 

Obóz koncentracyjny Gusen miał być początkowo samodzielnym 

obozem, do którego gestapo miało zsyłać na eksterminację Polaków uznanych za 

„kierowniczą warstwę narodu polskiego”, aresztowanych w specjalnych akcjach 

policyjnych (Polenaktion i Aussenordentliche Befriedungsaktion). Miał więc być 

„obozem zagłady inteligencji polskiej”. Podporządkowano go jednak obozowi w 

Mauthausen jako Mauthausen/Unterkunft Gusen, a odrębność obozu wyrażała 

się w osobnej numeracji więźniów – zlikwidowanej dopiero w 1944 r. […] 

                                                 
137 Stanisław Dobosiewicz, Mauthausen-Gusen, Warszawa 1985, s. 25-27. 



Obóz otoczono trzymetrowej wysokości murem kamiennym z 5 wieżami 

strażniczymi i – od strony wewnętrznej – płotem z drutu kolczastego. Między 

płotem i murem krążyły posterunki uzbrojonych wartowników. 

Więźniowie Gusen mieli pracować w dwóch wielkich kamieniołomach – 

Gusen i Kastenhofen – przy produkcji obrobionego granitu, przeznaczonego na 

wielkie budowle w stolicy i innych historycznych miastach Rzeszy Niemieckiej. 

[…] 

Gusen stało się największym obozem koncentracyjnym w Austrii, 

produkującym najwięcej i zatrudniającym największą liczbę więźniów. Reżim 

obozowy w Gusen był najsurowszy ze wszystkich reżimów obozowych Trzeciej 

Rzeszy. 

Pod koniec istnienia obozu w Gusen II stosowano praktykę zabijania 

pałką lub topienia w beczkach z wodą, a w zimie na początku 1945 r. – pod 

pozorem konieczności dezynfekowania baraków – przetrzymywano na mrozie 

podczas śnieżycy tysiące nagich więźniów. […] 

Polacy byli współorganizatorami konspiracyjnej samoobrony więźniów 

przed zamierzoną przez SS likwidacją obozu pod koniec wojny. Zorganizowana 

przez Polaków „Akcja Wojskowa” (pod dowództwem kpt. Józefa Wysockiego) 

miała bronić więźniów przed napaścią SS-manów i masakrą. Konspiracja 

obozowa udaremniła próbę wymordowania całej załogi więźniarskiej w 

sztolniach Kellerbau, dokąd 28 kwietnia 1945 r. spędzono więźniów w czasie 

pozorowanego alarmu lotniczego. 

Obóz wyzwolony został 5 maja 1945 r. przez jednostkę armii 

amerykańskiej. Wyzwolenia doczekało 21386 więźniów. Zginęło w czasie 

funkcjonowania obozu i zmarło z wyczerpania w pierwszych tygodniach po 

wyzwoleniu 446000 więźniów, w tym około 27000 Polaków.138  

Franciszek Ogon znajdował się między tymi, którzy przetrwali w 

ciężkich warunkach obozowej egzystencji. Wyzwolony cieszył się z przeżycia i 

bardzo tęsknił do domu – do żony i dzieci. Przez więźnia, który natychmiast po 

odzyskaniu wolności wracał w strony leżące niedaleko Rybnika, przesłał do 

żony list pełen optymizmu i radości z rychłego powrotu do domu. List ten 

zacytowałem na początku rozdziału. Niestety organizm Franciszka Ogona, 

skrajnie wycieńczony głodowaniem i ciężką pracą, nie wytrzymał. Franciszek 

znalazł się wśród tych, którzy zmarli z wyczerpania tuż po wyzwoleniu, nie 

zobaczywszy swych bliskich… 
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 [...] Nic nas nie wabi i nic nas nie nęci,  

Bo przyszłość każdego nam dobrze jest znana 

I w jednym da streścić się słowie: Oświęcim, 

W tym słowie, co boli Polaka jak rana. 

Każdy z nas dzisiaj powtarza pytanie, 

Jak wielu nas jutro w tej celi zostanie 

Tu, w Sonder Abteilung. 
 

Czasem marzenia fantazję mą pieszczą, 

Że jednak ślad jakiś tu po nas zostanie, 

Że wdzięczni rodacy nam kiedyś umieszczą 

Kamienną tablicę na szarej tej ścianie. 

Na niej zaś będą te słowa wyryte: 

Tu byli więzieni Polnische Banditen! 

In Sonder Abteilung! 
 

Fragment wiersza: OŚWIĘCIM (In Sonder Abteilung) 

Autor: Mirosław Łebowski , pseud. „Zawisza“  
 

 

PIECHOWSKI KAZIMIERZ, 
Więzień w Sanoku, Montelupich, KL Auschwitz nr 918, 

Urodzony 3.10.1919 r. w Rajkowach, 

harcerz. Pochodzi z rodu szlacheckiego 

Piechowskich herbu Leliwa z Piechowic 

pod Kościerzyną. W swojej 

autobiograficznej książce pt. „Byłem 

numerem” pisze: Od drugiego roku życia 

mieszkałem w Tczewie nad Wisłą. Tu 

dorastałem. Tu miedzy szkołą a domem 

rodzinnym pochłaniało mnie harcerstwo. 

Byłem harcerzem ciałem i duszą, a bycie harcerzem znaczyło dla mnie wiele, 

znaczyło kochać swoją Ojczyznę. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 r. otrzymał z Arbeitsamtu 

skierowanie do pracy przymusowej przy usuwaniu zniszczonych przęseł mostów 

na Wiśle. Odczuwana jednak i widoczna eksterminacja polaków oraz 

przeświadczenie, że po likwidacji inteligencji – następnymi do likwidacji będą 

działacze harcerscy, działacze społeczni, spowodowało, że 12.11.1939 r. wraz z 

kolegą z drużyny harcerskiej Alfonsem Kiprowskim „Alkiem” próbował 

przedostać się na Węgry aby stamtąd przedostać się do Francji - gdzie tworzone 

było wojsko polskie. Niestety, schwytani przez patrol niemiecki w pobliżu 

granicy, aresztowani i torturowani wpierw w więzieniu w Sanoku, a następnie 

przetransportowani do więzienia Montelupich w Krakowie. Stamtąd w 

transporcie zbiorowym przewieziony do Nowego Wiśnicza i umieszczony w 

obozie pracy. Dnia 20.06.1940 r. kolejny raz transportowany z 313 

 



współwieźniami do KL Auschwitz, a tam zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 918.  

Dotarł do obozu w drugim transporcie (pierwszy był z Tarnowa) od 

czasu utworzenia obozu i był świadkiem wszystkich zbrodni dokonywanych 

przez Niemców. Był m.in. uczestnikiem apelu, podczas którego padły słowa o. 

Maksymiliana Kolbe: „Ja chcę iść na śmierć za tego więźnia”.  

Po dwóch latach pobytu w obozie, świadek wszechobecnej śmierci, 

zdecydował się na ucieczkę z obozu – a ucieczka ta była jedną z najmądrzej i 

najlepiej zorganizowanych. Wraz z trzema zaufanymi współwięźniami włamał 

się do magazynu mundurów, wykradł mundury oraz używając esesmańskiego 

samochodu - wyjechał nim wraz z kolegami przez obozową bramę. Nie posiadał 

żadnych dokumentów, a ucieczkę ułatwiło mu niezwykłe opanowanie i biegła 

znajomość języka niemieckiego wyniesiona z domu rodzinnego. Była to jedna z 

najbardziej brawurowych i spektakularnych ucieczek z KL Auschwitz w 

dziejach tego obozu.  

Po ucieczce wstąpił do Armii Krajowej, w szeregach której walczył do 

końca wojny. Po wojnie i po powrocie na Pomorze podjął pracę, ale ktoś doniósł 

UB o jego akowskiej przeszłości. Został skazany na 10 lat więzienia. 

Odsiadywanie dziesięcioletniego wyroku rozpoczął od więzienia w 

Gdańsku. „Los spłatał mi figla – powiedział - bo tu spotkałem się z pogromcą 

Polaków w Gdańsku i na Pomorzy, Forsterem”. Później był w więzieniu w 

Sztumie i kilku innych więzieniach, a pod koniec przeniesiono go do pracy w 

kopalni „Niwka”. Wyszedł na wolność po siedmiu latach. 

Kazimierz Piechowski potrzebował wiele lat na to, by ponownie stanąć 

na największym cmentarzysku świata – jakim był KL Auschwitz. Przybył w to 

miejsce dopiero na 60 rocznicę pierwszego transportu do tego obozu z Tarnowa 

tj. 14.06.1940 r. Opisał swoje losy w książce pt. „Byłem numerem”, zaś z 

inspiracji dr Adama Cyry, z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu, reżyser Marek Pawłowski zrealizował o Piechowskim film 

dokumentalny, zatytułowany „Uciekinier” (w 2006 r.). 

Spotykamy się od czasu do czasu z okazji pamiętnych rocznic. Zawsze 

spokojny wyciszony – nadal zachowujący arystokratyczną godność. Uczestniczy 

w spotkaniach autorskich, a otrzymane z tego tytułu gratyfikacje w całości 

przeznacza na utrzymanie osieroconych dzieci mieszkających w jego 

sąsiedztwie. Od stycznia 2006 r. jest Honorowym Obywatelem miasta Tczewa. 

Mieszka w Gdańsku.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Olbrzymi tłum 

Szkieletów, które idą ... 

Czy one mają dusze? 

I pyta ktoś: dusze? 

I oczy zuchwale unosi. 

Tak. Dusze. 

Ale czy cierpią one, 

Czy cierpią?... 

I znika wzrok, 

I znów 

Są tylko 

Kości, kości, kości... 
 

wiersz: WIĘZIENIE HITLEROWSKIE 

autor: L.-D. Rubinstein-Virolleau 

 

PUKOWIEC JÓZEF, pseud. „Chmura” i „Pukoc”, 
Więzień w KL Auschwitz, w więzieniu gestapo w Katowicach. 

Ilekroć zaistnieje możliwość, podkreślam wielki związek 

uczuciowy z moim rodzinnym miastem – Rybnikiem. 

Gdy więc opracowywałem dzieje harcerzy z 

Podbeskidzia, także i tam zaznaczałem moje powiązania z 

tym rodzinnym miastem z którego pochodzi jakże 

wybitna osobowość – harcmistrz Józef Pukowiec, 

komendant Chorągwi Śląskiej w Katowicach. W Bielsku-

Białej, gdzie zbierałem materiały do owej książki o 

harcerstwie, otrzymałem od harcmistrza Józefa Drożdża, 

informację o spotkaniu z Józefem Pukowcem w sierpniu 

1937 r. w Suminie, niedaleko Raciborza.  

W Suminie, przy granicy niemieckiej, odbywał się kurs podharcmistrzowski, 

gdzie spotkali się obaj wymienieni druhowie (później ich drogi schodziły się 

kilkakrotnie – także niestety w KL Auschwitz). Już wówczas wielu młodych 

patriotów z rodowodami harcerskimi, zatroskanych było o losy Polski wobec 

coraz liczniejszych i ostrzejszych napastliwości Niemców hitlerowskich. Władze 

harcerskie Śląskiej Komendy Chorągwi Harcerzy w Katowicach zdawały sobie 

sprawę z niebezpieczeństwa grożącego Polsce ze strony niemieckiej, czego 

dowodem może być fakt, że już na wyżej wymienionym kursie harcmistrz Józef 

Pukowiec zalecał harcerzom naukę języka niemieckiego, by z wyprzedzeniem 

wsłuchiwać się w zamiary Niemców osiadłych od lat na śląskiej ziemi.  

Wracając jednak do osoby Józefa Pukowca, trzeba wspomnieć o 

klimacie w jakim się wychowywał, jak na jego charakter oraz późniejsze 

zachowania wpływało nastawienie rodziców, rodziny i ludzi, z którymi się 

kontaktował od najmłodszych lat.  

Wykorzystuję duży fragment z opracowania Szczepana Balickiego, 

przedstawiającego poruszony przeze mnie problem w ten oto sposób: 

 



„Tradycje harcerstwa rybnickiego sięgają czasów plebiscytowych, 

kiedy grupa harcerzy brała udział w akcji propagandowej i ochronie 

polskich placówek, a następnie uczestniczyła w III Powstaniu Śląskim, 

odznaczając się chwalebnie w odbiciu z rąk niemieckich Huty „Silesia” 

na Paruszowcu. Drużyna harcerska znalazła się też na Rynku w Rybniku 

podczas powitania oddziałów Wojska Polskiego w lipcu 1922 r. 

Utworzony w roku 1923 Hufiec Rybnik stał się prawdziwą kuźnią 

autentycznego patriotyzmu i dobrze przygotował brać harcerską do tej 

ogniowej próby, jaką stał się okres II wojny światowej. 

Podziemna praca harcerska rozpoczęła się już w październiku 1939 

r., a młodzież i instruktorzy Hufca odegrali czołową rolę w działalności 

konspiracyjnej i walce zbrojnej z okupantem na terenie ziemi Rybnickiej, 

płacąc za to licznymi ofiarami. Toteż, gdy u schyłku lat sześćdziesiątych 

należało wybrać Hufcowi patrona, z długiego pocztu poległych harcerzy 

na czoło wysunęła się zdecydowanie postać harcmistrza Józefa Pukowca 

– człowieka umiejącego zarówno w pracy pokojowej, jak i walce z 

niemieckim najeźdźcą godnie realizować ideały Prawa Harcerskiego, 

wiernego Ojczyźnie aż do męczeńskiej śmierci.”. 
 

* 

Józef Pukowiec urodził się 14.09.1904 r. w Świętochłowicach, w 

rodzinie robotniczej. Patriotyczna atmosfera domu rodzinnego wywarła 

niezatarte piętno na chłopcu, upośledzonym przez garb, lecz obdarzonego 

ogromną siłą woli i otwartym - chłonnym na wiedzę umysłem. Zaangażowanie 

Józefa i jego braci w kolportaż polskich wydawnictw, bardzo niekorzystnie 

wpływało na stosunki wobec niego w niemieckiej szkole, skutkiem czego 

rodzina Pukowców przeniosła się ze Świętochłowic do Chwałowic koło 

Rybnika. Po ukończeniu szkoły Józef Pukowiec podjął się roli gońca w 

Komitecie Plebiscytowym, uczestnicząc w ten sposób w powstaniach śląskich, a 

po wyzwoleniu Śląska rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim, kończąc 

je w 1925 r. W tymże roku pojechał na kurs zastępowych do Mszany i kurs ten 

ukończył uroczystym złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego. Po roku pobytu w 

Baranowicach przeniósł się do Chwałowic, pracując jako nauczyciel i 

prowadząc równocześnie tamtejszą drużynę im. T. Kościuszki. W roku 1927 

Józef Pukowiec objął funkcję komendanta Hufca Rybnik i pełnił tę funkcję do 

1929 r. a po krótkiej przerwie kolejny raz od 1935 do 1938 r. W roku 1939 

został komendantem Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach. 

W sierpniu 1939 r. utworzył Harcerską Służbę Pomocniczą, zabezpieczył 

archiwum Komendy, a po wybuchu wojny organizował działalność obronną 

drużyn harcerskich, przekształconych w Harcerskie Pogotowie Służby 

Wartowniczej. W październiku tegoż roku założona została przez Józefa 

Pukowca konspiracyjna komórka harcerska „Birkuty” na terenie Katowic. W 

następnych miesiącach opracowany został pod jego kierownictwem plan 



konspiracyjnie działającego harcerstwa na Śląsku. Sam od tego czasu przyjął 

pseudonimy: „Chmura” i „Pukoc”. Redagował pisma konspiracyjne „Zryw” i 

„Świt”. Kierując pracą podziemnej Chorągwi Śląskiej, Pukowiec wszedł do 
sztabu okręgowego organizacji Siły Zbrojne Polski (SZP), a następnie Związek 

Walki Zbrojnej. Został jednak aresztowany przez gestapo 18.12.1940 r. i 

przekazany do KL Auschwitz.  

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, otrzymałem pamiętnik osoby 

bardzo zaangażowanej w ruchu oporu z Rybnika – wspomnienia Franciszka 

Żymełki, byłego więźnia KL Auschwitz, który tak oto przedstawia spotkanie w 

tymże obozie z Józefem Pukowcem: 

[...]Tam w rogu sali kuli się na swoim łożu boleści Pukowiec - przeżywa 

dramatyczne chwile swego życia. Pukowiec nie jest wprawdzie chory, ale 

patriotyczne serca i przyjacielskie ręce tu na rewirze go zadekowały. Już wie, że 

dni jego życia są policzone. Wie, że w każdej chwili może zostać wywołany na 

sąd doraźny tysiącletniej Rzeszy, z którego nie wraca się nawet do Auschwitz. 

Podchodzą do niego i pytam czy potrzebuje pomocy. Patrzy na mnie swoimi 

wymownymi i smutnymi w tej chwili oczyma i powiada: „Kolego, jesteście z 

rybnickiego. Ja też. Kiedy wrócicie, a wierzę ba jestem pewien, że wrócicie 

proszę pozdrówcie moich znajomych i ziemię rybnicką od człowieka, który dla 

tej ziemi i Polski żył”. Mówicie kolego tak jakbyście jutro mieli być ścięci - 

powiedziałem. „- Bo też tak będzie” – odpowiedział. „- Myślicie w czarnych 

barwach o przyszłości” – ja na to. „- Kolego wiem o sobie więcej niż wy. To 

samo wiedzą niestety Niemcy. Przez zdrajców idę na śmierć. Moje dni są 

policzone. Byłem harcerzem, ukochałem swoja ojczyznę Polskę, którą niestety 

nie wszyscy uważali za skarb największy, za źródło natchnienia i życia. Giniemy 

na skutek niefrasobliwości, sobkostwa, politycznej bezmyślności naszych 

przywódców. Im zdawało się pewnie, że Polska jest dalej krajem, z którego 

można czerpać zyski i korzyści bez jakiejkolwiek szkody dla Ojczyzny. A przecież 

Polska była Ojczyzną przynajmniej dla naszego pokolenia”. 

Patrzyłem na niego, na jego pokrytą rozpaczą twarz, na oczy zasnute mgłą 

żalu, boleści i nie znalazłem słów pocieszenia. Czy są jednak słowa zdolne dać 

pocieszenie, nadzieję pokrzepienie człowiekowi, który wie, że jutro już żył nie 

będzie? Takich słów nie uczono nas w szkole, chociaż uczono jak Ojczyznę 

kochać i jak poświęcać dla niej wszystko, nawet życie. Spojrzałem jeszcze raz na 

smutną twarz Pukowca i pomyślałem, że mimo tego smutku potrafi opanować 

wewnętrzne wzburzenie i zapanować nad nerwami w takiej chwili. 

Zastanawiałem się czy ja byłbym zdolny do takiego zachowania w chwili 

najwyższej próby. Nie potrafiłem na takie pytanie odpowiedzieć. A on rozważał 

w cichości ducha przeżyte dni i czekający go los, którego się domyślał i 

przeczuwał, ale któremu nie mógł zapobiec. Zabrany wiosną 1941 roku do 

katowickiego więzienia został przez Standgericht, czyli sąd doraźny, skazany na 

śmierś i ścięty toporem w 1942 roku. Nikt nie usłyszał jego słów „Niech żyje 

Polska”, które tak często padały w tym miejscu straceń w owym czasie, a które 

wypowiedział. Jestem o tym przekonany.[...] 
 



W połowie stycznia 1941 r. przewieziono Józefa Pukowca do więzienia 

katowickiego i poddano nieludzkim torturom. Nie zdradził jednak żadnego 

nazwiska ani schematu organizacyjnego. Jego zachowanie w rękach oprawców 

było wyrazem postawy wyniesionej z rodzinnego domu i zachowanej do końca. 

Oto Jego list, napisany w przeddzień egzekucji:  

 

Kattowitz, 13.8.42 r. 
 

Moi Najdrożsi! 

List Wasz otrzymałem wczoraj. Serdecznie Wam wszystkim za życzenia 

dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich po raz ostatni, życząc Wam wszystkiego 

dobrego, pogodzenia się z wolą Bożą. Schodzę pogodzony z Bogiem, spokojny, 

bez wyrzutów sumienia, bez poczucia wyrządzenia komukolwiek krzywdy, z 

myślą o Was Kochani Rodzice, o Was Bracia i Siostry. Jeśli Was któregokolwiek 

uraziłem przepraszam i myślę, że mnie także wszystko wybaczycie. Schodzę w 

przekonaniu, że wykonałem także obowiązki syna i brata ile to leżało w moich 

siłach. Kiedy list ten otrzymacie, mnie już nie będzie ale pozostanę z Wami. 

Proszę Was o modlitwę za biedną i grzeszną duszę moją. Testamentu pisał nie 

będę, bo wszystko co posiadałem, to gorące uczucia miłości dla Was, Braci oraz 

siostry a o nich wątpić nie będziecie. Marię pożegnajcie również. Luśkę jej 

córeczki, Waleskę i jej dzieci, Martę i dzieci, Annę, Szwagrów i wszystkich oraz 

ich dzieci. Rzeczy, które tu są możecie odebrać pod wskazanym adresem: 1) 

Zegarek, 2) parę butów, 3) ubranie szare, 4) płaszcz zimowy, 5) 4 koszule, 6) 3 

gaci, 7) parę kapci, 8) 3 pary skarpetek, 9) 3 chusteczki do nosa, 10) 26,08 DM, 

11) zeszyty i książki do nauki stenografii, 12) kapelusz szary, 13) kołnierz i 

krawat, 14) różaniec, 15) listy. Ostatni raz Was pozdrawiam, wytrwajcie w 

bojaźni Bożej, w myśli o ponownym połączeniu się w zaświatach na łonie Boga, 

w myśli o lepszym jutrze. Zostańcie nieugięci, niezłomni tym silnym ciosem do 

ponownego połączenia się. Prochy moje sprowadźcie i pochowajcie albo w 

Pszczynie lub w Ćwiklicach, jako pomnik wystarczy korona cierniowa. 

Ostatnie pozdrowienia śle Wasz syn i brat 

      Józef  
 

Treść listu, poruszająca nawet najbardziej zatwardziałe serca, wskazuje 

na hart ducha osobowości niezwykle zorganizowanej, wysoce religijnej, wiernej 

do końca swoim ideałom.  

Nawet po latach byli współwięźniowie z KL Auschwitz – z bloku 14, 

wspominają wieczór wigilijny ze śpiewaniem kolęd, zorganizowany przez 

Józefa Pukowca.  

Gdy jednak zapadł w Bytomiu wyrok w jego sprawie – kara śmierci, w 

dniu 14.08.1942 r., ścięcie gilotyną przerwało życie człowieka tak oddanego 

Bogu i Ojczyźnie. 

* 

Przypomnę jeszcze dla uzupełnienia, że w kilka dni po ścięciu Józefa, 

aresztowano Jego brata – Bronisława, wywieziono do KL Auschwitz, gdzie 



został rozstrzelany. Kolejny brat – Alojzy, także dostał się do obozu 

Nouengamme pod Hamburgiem.  

Gdy jednak nastąpiła ewakuacja obozu drogą morską, 

zginął zatopiony na jednym z czterech statków – 

zbombardowanych przez wojska alianckie. Czwarty z 

braci – Stanisław, także aresztowany przez hitlerowców, 

dostał się do KL Buchenwald i tam został oswobodzony.  

Przeżył wprawdzie pobyt w kilku obozach, lecz wskutek 

wykonywanych na nim doświadczeń pseudomedycznych 

zmarł w 1948 r.  

Nazwisko Pukowców stało się dla społeczności rybnickiej symbolem 

walki i męczeństwa. Imię Józefa Pukowca często jest nadal wspominane przez 

brać harcerską na ogniskach, gawędach, apelach poległych. Jest bowiem także 

symbolem tej wielkiej rzeszy rybniczan, których prochy spoczywają na 

wszystkich niemal pobojowiskach i obozach zagłady minionej wojny. 

Wytyczono Szlak Rybnickich Harcerzy, wiodący przez miejsca związane z 

działalnością hm. Pukowca. Rada Państwa PRL przyznała 25.08.1982 r. 

Józefowi Pukowcowi pośmiertnie Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.  

Żadne jednak – nawet najpoważniejsze odznaczenia nie zastąpią tego, co 

zapada bardzo głęboko w sercach ludzi, manifestujących tak wielkiemu patriocie 

należną mu serdeczność i wieczną pamięć!!! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Nie mogę się tu modlić – niech się za mnie modlą 

Te dni, przez które przebrnąć mi trudno i znojnie, 

Te noce, kiedy marznę i śnię niespokojnie 

Daleki dom, daleki las pachnący jodłą 

I to moje zniżenie, co głowę mi chyli 

I nagość ciała mego – szorstkie średniowiecze 

I owe wszystkie rany – wszystkie moje miecze, 

Którymi serce moje boleśnie przeszyli 

I ta wielka tęsknota, która rozpętana 

Głośniej krzyczy do Boga, niźli krew przelana. 
 

wiersz: Nie mogę się modlić 

autor: nieznany 
 

 

SOBIK JÓZEF, pseud. „Bukiel”, 
Więzień gestapo w Rybniku, Auschwitz nr 109841, 

Józef Sobik przeszedł na ziemskim padole swoją golgotę, 

poniewierany i męczony w kilku obozach i podobozach. 

Pamiętnik swój pisał ciężką ręką kowala, konieczne więc 

było przeredagowanie oryginału (przy zachowaniu jego 

jakże cennej treści) oraz naniesienie niezbędnych 

poprawek stylistycznych i interpunkcyjnych. Niektóre 

informacje znajdujące się w tekście opatrzyłem 

przypisami, które zawierają dodatkowe wyjaśnienia i 

sprostowania. Wszelkie zmiany wprowadzane były w 

porozumieniu z żyjącym jeszcze wówczas autorem 

pamiętnika. 

Wraz z pamiętnikiem otrzymałem także imienny wykaz osób, które 

czynnie włączały się w walkę z okupantem. Oryginalne dokumenty organizacji 

nie zachowały się, gdyż 11.02.1943 r. Józef Sobik osobiście je zniszczył, 

dowiedziawszy się o aresztowaniu brata i innych członków ZWZ. Nie można 

było ryzykować, żeby tak obciążające dowody wpadły w ręce gestapo. Po 

powrocie z obozu odczuwał jednak wielką potrzebę sporządzenia przynajmniej 

listy osób, które działały w ZWZ. Przepraszam w imieniu autora wykazu, jeżeli 

pominął czyjeś nazwisko. Jego pamięć ma także pewne ułomności, chociaż tak 

drobiazgowo opisał swe bolesne przeżycia w obozach. Inni koledzy, których 

namawiał do współpracy przy tworzeniu tego wykazu, odmawiali współpracy. 
Zdany był więc tylko na własną pamięć – ale zrobił aż tyle! 
 

Moje wspomnienia z lat 1939-1945. 
(Opracowane w oparciu o pamiętnik Józefa Sobika) 
 

Słowo wstępne 

Każdy człowiek tworzy historię swojego życia. Tworzy ją dobrą lub złą, 

w zależności od uwarunkowań materialnych, kulturalnych i politycznych, w 

 



jakich przypadło mu żyć. Cieszymy się, jeżeli w życiu osiągamy sukcesy, a na 

pewno mniej przyjemne są porażki lub klęski. W dojrzalszym wieku natura 

upomina się o zrobienie rachunku sumienia. Wracamy wówczas wspomnieniami 

do przeżytych dni.  

Wszystko jest zapisane, jak w książce buchalteryjnej. Wyrwanie chociaż 

jednej kartki z tej księgi utrudnia przeprowadzenie pełnego bilansu. Tak też jest 

w życiu – strata paru dni, miesięcy czy lat, wywołuje uczucie czegoś 

zagubionego w zapisie lub zapisanego w innej księdze. Trzeba więc zebrać to 

razem, aby móc ogarnąć całość.  

Refleksjami tymi chcę uzasadnić potrzebę udokumentowania w 

niniejszym pamiętniku, jak pełen udręki był mój los przez dwa lata. Hitlerowcy 

nie pytali mnie, jak chcę przeżywać kolejne dni mojego istnienia. Gestapo i 

okupacja niemiecka zatrzymała na pewnym etapie dotychczasowy bieg mojego 

życia. Siłą wtłoczony zostałem w piekło na ziemi, pozbawiono mnie imienia i 

nazwiska, stałem się numerem!  

Od chwili przekroczenia bramy obozowej w KL Auschwitz z kpiącym 

napisem „ARBEIT MACHT FREI” pozbawiono mnie złudzeń co do dalszego 

mojego losu. Komin krematoryjny wskazywał kierunek wolności! Po zrobieniu 

ze mnie numeru, zmuszano mnie do pozbycia się ludzkich uczuć, stałem się 

narzędziem pracy w rękach SS-owskich oprawców. Widmo śmierci było tak 

powszechne, że normalnością było ocieranie się o nią. Taki byt urządzili 

ludziom w XX wieku hitlerowscy naziści – zbrodniarze, zaliczający się do 

wybranej rasy panów, do nadludzi! 

Wspomnienia zawarte w moim pamiętniku są kartkami, które 

wypełniam zapisem o tamtej tragicznej przeszłości. Udało mi się przeżyć, ale w 

obozach zostali inni, którzy mieli mniej szczęścia, sił i zdrowia. Tam został na 

zawsze także mój brat, Staszek! 
 

Początki okupacji hitlerowskiej. 

W ostatnich dniach sierpnia radiowe komunikaty o nasilonym 

naruszaniu granic przez Niemców nie wróżyły nic dobrego. Matka wraz z 

dwoma moimi siostrami i ich dziećmi, oraz szwagierka ze swoimi dziećmi, 

obawiając się działań wojennych w Rybniku, wywiezione zostały przez szwagra 

Wincentego Chrobota do miejscowości Iłownica koło Bielska. Były przekonane, 

że w tamtej okolicy będzie spokojniej i bezpieczniej. W domu zostaliśmy więc 

tylko we trójkę: ojciec, młodszy brat Alojzy i ja. 

Późnym wieczorem 31.08.1939 r. wracałem z kina do domu. Wieczór 

był bardzo ciepły i wypełniony spokojem. Spokój ten zakłócali jedynie nieco 

aktywniejsi i ruchliwsi członkowie formacji obrony cywilnej i przeciwlotniczej, 

w związku z niedawnymi prowokacjami bojówkarzy hitlerowskich w 

Gotartowicach, Szczygłowicach i Krywałdzie. Zmęczony ciężką, całodniową 

pracą w warsztacie udałem się na spoczynek i szybko zasnąłem. Obudziłem się 

jednak wcześniej niż zazwyczaj, gdyż ze snu wyrwał mnie odgłos wystrzałów i 

głośnych detonacji. Zerwałem się na równe nogi, szybko się ubrałem i 

wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem ludzi uciekających w górę ulicy 



Wodzisławskiej. Kiedy wybiegłem przed dom, na ulicy było już pusto. W 

pewnym momencie usłyszałem głośniejszy wybuch. Jak się później 

dowiedziałem, wtedy właśnie wysadzony został most kolejowy na rzece 

Nacynie. 

W górę ul. Wodzisławskiej, w kierunku szkoły nr 2, maszerowała 

kompania obywatelskiej formacji Obrony Narodowej. Chcąc sprawdzić, co 

dzieje się w dalszej części ulicy, pobiegłem Wodzisławską w dół, do 

Raciborskiej. Niedaleko kościoła Ojców Franciszkanów budowano zaporę 

przeciwczołgową. Na skrzyżowaniu zobaczyłem, że przy rozgałęzieniu 

Raciborskiej i Zebrzydowickiej część ulicy przegradzała zbudowana już zapora. 

Kilku polskich żołnierzy z ciągniętym przez dwa konie działkiem 

przeciwczołgowym przemieszczało się w kierunku rynku. Wybuchy pocisków i 

świst kul karabinowych stawały się coraz bliższe i intensywniejsze. 

Przestraszony tym, co się dzieje, postanowiłem wrócić do domu. Zapora 

przeciwczołgowa stawiana powyżej kościoła była już gotowa, więc tą częścią 

drogi nie dało się przejść. Musiałem zawrócić i przejść przez plac przykościelny 

do ul. Hallera, po czym Wiejską i Wincentego doszedłem wreszcie do budynku, 

w którym mieszkaliśmy. 

Po krótkim pobycie w mieszkaniu znowu wyszedłem przed dom. Stała 

tam już grupka osób równie zaniepokojonych jak ja. Zauważyłem pociski lecące 

od strony „Maroka”139 w kierunku szpitala psychiatrycznego. Zobaczyłem też, 

że czołgi uporały się z zaporą koło kościoła i jadą w górę ulicy, w kierunku 

szkoły. Ktoś wtedy powiedział, że są to czołgi francuskie, które przyjechały 

nam, Polakom, na pomoc. Serca nasze zabiły mocniej z radości. W miarę jednak 

ich zbliżania się nastąpiło rozczarowanie. Były to czołgi niemieckie, szybko 

więc rozbiegliśmy się do domów. W pobliżu szkoły, gdzie zapora była 

masywniejsza niż koło kościoła, jedna z maszyn unieruchomiona została celnym 

strzałem. 

Około godziny dziewiątej poszedłem ponownie na skrzyżowanie z 

Raciborską. Była tam już część niemieckiej dywizji pancernej. Wokół 

„szwargocących” żołnierzy i oficerów niemieckich zgromadzili się miejscowi 

Niemcy, przeważnie przedwojenni kupcy. Z wielką usłużnością znosili 

utrudzonym żołnierzom żywność. Wśród tych nadgorliwców wyróżniali się m. 

in. rzeźnik J. Gomola, B. Nowak, P. Zimoń, P. Paluch. Prawdopodobnie użalali 

się przy okazji, jak źle było im pod rządami Polaków. 

Nie było wtedy jeszcze zakazu poruszania się, więc poszedłem na rynek. 

Oczom moim ukazał się bardzo przykry widok – na każdym z przylegających do 

rynku budynków, z okien ich górnych pięter lub z dachów, powiewały 

hitlerowskie flagi. W Hotelu Polskim urządziła się wojskowa komendantura. 

Skrzyżowania ulic obsadzone zostały niemieckimi żołnierzami z karabinami 

maszynowymi. Renegatów łatwo można było poznać po cywilnych ubraniach z 

opaskami ze swastyką na rękawach. Wierzyć się nie chciało, ilu poważanych 

                                                 
139 „Maroko” – dzielnica Rybnika. 



obywateli Rybnika manifestowało teraz swoją sympatię dla Hitlera, jak szybko 

zamienili polską mowę na niemiecką. Na ulicy Hallera miejscowi wywrotowcy 

wywiesili transparent z napisem: „Dziękujemy naszemu wodzowi, który nas z 

wielkiej nędzy wybawił”. 

Przez kilka pierwszych dni okupacji sklepy i zakłady pracy były 

zamknięte. Polacy, którzy przezornie wyjechali poza okolice Rybnika – jak moja 

matka, siostry i szwagierka – wracali już do swoich domów. Wielu z nich było 

przerażonych wprowadzonymi zmianami. W poszczególnych dzielnicach miasta 

Niemcy utworzyli Ortsgrupy – sekretariaty dzielnicowe NSDAP. Rozpoczęły się 

aresztowania. Ze szczególną gorliwością zamykano byłych powstańców śląskich 

i inteligencję rybnicką. 

Mój brat, Stanisław, ewakuowany został wraz z innymi pracownikami 

poczty na Węgry. Wrócił jednak, kiedy żona wysłała do niego listy z prośbą o 

powrót do domu. Drugi brat - Ludwik, służył w polskim wojsku. Po rozbiciu 

jego oddziału także i on powrócił do domu. 

Niedługo po rozpoczęciu urzędowania władzy niemieckiej wezwani 

zostaliśmy wraz z innymi mieszkańcami naszej ulicy do szkoły nr 2, aby się 

zarejestrować. Rejestracji towarzyszyła tzw. palcówka (Fingerabdruck). W 

wypełnianym przez nas formularzu napisaliśmy, że jesteśmy Polakami, a 

naszym macierzystym językiem jest język polski. Gdy Staszkowi zwrócono 

uwagę na to, że jest Ślązakiem – a więc Niemcem, odpowiedział: „Jeżeli murzyn 

jest czarny, to nie może mówić, że jest biały”. Po kilku latach, kiedy znalazł się 

w KL Auschwitz, gestapo przypomniało mu te słowa na przesłuchaniu. 

W czasie okupacji pracowałem nadal w kuźni ojca. Na szczęście 

Niemcy nie zabrali ojcu warsztatu, chociaż mieli taki zamiar. Polacy musieli 

oddać służbom okupanta swoje radia. Za posiadanie radioodbiornika bez 

zezwolenia i słuchanie zagranicznych stacji Niemcy grozili śmiercią. Mieszkania 

pozostawione przez Polaków, którzy nie wrócili z ewakuacji, zostały przez 

Niemców opieczętowane, a następnie ograbione z najbardziej wartościowych 

rzeczy. Z czasem wprowadzały się do nich niemieckie rodziny. Najwięcej takich 

mieszkań okradł handlarz meblami L. Damis. Inny renegat, kupiec Larisch, 

przywłaszczył sobie duży sklep po J. Wilczyńskim. 

Terror władz okupacyjnych odczuwalny był na każdym kroku. Gdy 

jednostki SA maszerowały z hitlerowską flagą, a któryś ze stojących obok 

cywilów nie podniósł ręki w oznaczającym pozdrowienie hitlerowskie geście 

„Heil”, natychmiast był bity po twarzy przez funkcjonariuszy SA. Szczególnie 

gorliwi byli w tym Krakowczyk i Grabmeier. Pamiętam to tak dobrze, gdyż sam 

w takich właśnie okolicznościach dostałem w twarz od Grabmeiera. 

Kiedy wprowadzono zakaz rozmawiania po polsku, niemieccy kupcy 

powywieszali w swoich sklepach tabliczki z napisem: „Tutaj obowiązuje tylko 

język niemiecki”. Niektórzy nadgorliwcy, jak np. Sladky, Mandrela, Larisch, 

Paluch, Sobczyk, Sodoman, Zimoń, Weigeman i wielu im podobnych, 

zakazywali pracownikom swoich sklepów i restauracji obsługiwać klientów, 

którzy rozmawiali po polsku, a nawet kazali takie osoby wyrzucać z lokalu. 



Po jakimś czasie ojciec i ja otrzymaliśmy do wypełnienia ankiety 

Deutsche Volksliste (DVL). Chodziło o zakwalifikowanie nas do jednej z 

niemieckich grup narodowościowych. Wypełnione ankiety oddaliśmy na policję 

(Schutzpolizei). Nie spodobały się one jednak Niemcom, gdyż wezwali nas 

ponownie i namawiali do wprowadzenia zmian. Wmawiano mi, że powinienem 

podpisać volkslistę, bo jestem Ślązakiem i urodziłem się w Rybniku, a Rybnik 

był, jest i będzie niemiecki. Ja zaś z uporem odpowiadałem, że – urodzony w 

rzekomo niemieckim Rybniku – byłem, jestem i będę Polakiem. Niemcy nie 

ustępowali i zaczęli mnie straszyć, że za okazywany upór zostanę wysiedlony do 

Generalnej Guberni. W końcu ankiety nie zmieniłem, ale Niemcy zabrali mi 

kartę odzieżową i nakazali nosić w widocznym miejscu na ubraniu naszywkę z 

literą „P”, co oznaczało „Polen”. Do polecenia tego jednak nie dostosowałem 

się, gdyż nie było ono przestrzegane także przez innych, równie opornych wobec 

nowej władzy mieszkańców Rybnika. 

Okupanci wprowadzili też kartki żywnościowe. Ilość i jakość 

przydzielanych na nie artykułów spożywczych zależała od przyznanej przez 

niemieckie władze grupy narodowościowej. Wprowadzone zostały także kartki 

na papierosy, ubrania i na obuwie. Bez takich kartek żaden Polak nie mógł 

niczego kupić w niemieckim sklepie. 

Niedaleko naszego mieszkania była restauracja, która należała do 

Niemca Zimonia. Znaliśmy się z nim już przed wojną, nie miałem więc 

problemów, żeby od czasu do czasu wypić tam piwo. Trudno jednak było bez 

żadnej reakcji wysłuchiwać bredni, jakie przy stolikach wygadywali miejscowi 

renegaci. Często nie potrafili oni dobrze składać zdań w języku niemieckim, 

więc wtrącali co chwilę rozmyślnie kaleczone słowa polskie. Ileż było w tych 

rozmowach narzekania na życie pod rządami przedwojennymi i chwalenia 

obecnych, niemieckich porządków! Do restauracji tej przychodził także pewien 

student medycyny. Znałem go od dawna, pochodził z przyzwoitej przedwojennej 

niemieckiej rodziny. Dziwiłem się, że po paru miesiącach okupacji mówił tylko 

kaleczonym językiem niemieckim, a jakże manifestował przy tym swoją 

niemieckość! Wiele lat po wojnie, kiedy wróciłem z poniewierki po obozach 

koncentracyjnych, spotkałem go przy jakieś okazji. Wykształcił się na lekarza, 

założył rodzinę, zamieszkał w Rybniku i stał się przykładnym Polakiem 

mówiącym bezbłędnie po polsku. 

Pod koniec 1940 r. nad warsztatem ojca zawisło niebezpieczeństwo. 

Władze chciały odebrać ojcu kuźnię i przekazać ją jakiemuś Niemcowi. W 

warsztacie pracowaliśmy tylko we dwójkę – ojciec i ja, gdyż nie mogliśmy 

przyjąć uczniów do nauki zawodu z powodu braku nieszczęsnej volkslisty. Po 

jakimś czasie dowiedzieliśmy się od przychylnego nam Niemca, że w Ortsgrupie 

utworzyły się dwa obozy. Jedni byli za zabraniem warsztatu, drudzy za 

pozostawieniem go ojcu. Sprawa trafiła więc do Kreisleitungu, gdzie decydujący 

głos miał Niemiec Kempner, właściciel rozlewni piwa. Przed wojną ojciec 

wykonał dla niego dużo robót kowalskich i ślusarskich, za które Kempner był 

jeszcze winien zapłatę. Widocznie chciał się jakoś odwdzięczyć, gdyż 



zadecydował o pozostawieniu warsztatu dotychczasowemu właścicielowi, czyli 

ojcu. 

Stanisław, jak już wcześniej wspomniałem, pracował przed 1939 r. na 

poczcie, gdzie uważany był za dobrego pracownika. Po powrocie z Węgier też 

starał się tam o pracę, ale nowy naczelnik oświadczył mu, że „dla Großpolen 

pracy nie ma i na niemieckiej poczcie Polakom pracować nie wolno”. Dopiero 

po dłuższych staraniach otrzymał pracę w kolejowej kasie biletowej, na stacji 

Obszary. 

W 1940 r. brat wraz z kolegami z rybnickiego gimnazjum przystąpił do 

tworzenia organizacji konspiracyjnej o nazwie Związek Walki Zbrojnej. Przy 

realizacji tego zamiaru natrafiono na wiele trudności, a przy tym trzeba było 

wykazywać wielką czujność i przezorność, aby do jej struktur nie przedostał się 

konfident gestapo. Dotychczas bowiem działające organizacje konspiracyjne – 

Polska Organizacja Powstańcza (POP) i Siła Zbrojna Polski (SZP) – 

zdekonspirowane zostały właśnie przez zdradę, a ich członków albo natychmiast 

uśmiercono, albo porozsyłano do obozów koncentracyjnych. Tworzona w 1940 

r. organizacja ZWZ w dużym stopniu składała się z tych walecznych członków 

POP, którzy nie zrażeni dotychczasowymi aresztowaniami nadal chcieli 

aktywnie przeciwstawiać się okupantowi. 

Zebrania organizacji odbywały się w grupach po 3 do 5 osób w 

mieszkaniach poszczególnych członków ZWZ. Było to niebezpieczne, gdyż 

mieszkania wielu Polaków były pod obserwacją okupanta. W porozumieniu z 

ojcem Staszek postanowił, że od czasu do czasu zebrania w większym gronie 

będą się odbywały w kuźni. W warsztacie zaprzysięgano także nowych 

członków organizacji. Kuźnia usytuowana była nieco na uboczu. Przychodzili tu 

zwykle ludzie z różnymi przedmiotami do naprawy ślusarskiej. Dlatego, kiedy 

członkowie organizacji stawiali się na zebrania czy do zaprzysiężenia, musieli 

mieć przy sobie coś do naprawy np. siekierkę do naostrzenia, wyszczerbione 

grabie metalowe, do których należało wstawić ząb itd.  

Gdy przychodziły osoby do zaprzysiężenia, na warsztacie ślusarskim 

stawiano krzyż i dwa świeczniki z zapalonymi świeczkami. Oczywiście nie było 

wtedy w kuźni nikogo więcej poza osobą odbierającą przysięgę, przysięgającym 

i dwoma świadkami. Ja zazwyczaj chodziłem w takim momencie przed 

warsztatem i pilnowałem, żeby nikt niepowołany nie przedostał się do środka 

warsztatu. Zaprzysiężenia odbywały się przeważnie wieczorem, co było 

okolicznością sprzyjającą, gdyż obowiązywało wtedy zaciemnienie okien. Z 

zewnątrz więc odnosiło się wrażenie, że warsztat jest nieczynny. Inną korzystną 

okolicznością było niedalekie usytuowanie wspomnianej już restauracji 

Zimonia. Wokół niej stale było wielu klientów, więc przyłapana przy naszym 

warsztacie osoba mogła się tłumaczyć, że wyszła właśnie z restauracji i 

poszukuje miejsca dla odetchnięcia świeżym powietrzem lub załatwienia 

potrzeby fizjologicznej. 

Wracam jeszcze do ceremonii zaprzysiężenia nowych członków, gdyż 

miała ona wyjątkowy nastrój. Ciemność dużego wnętrza warsztatu rozjaśniało 



słabe światło pochodzące z dwóch świeczników ustawionych na stole 

ślusarskim. Odbierający przysięgę, zaprzysięgany i świadkowie stali w 

otoczeniu różnych przedmiotów z żelaza, wozów, kół i wygaszonych już 

palenisk kowalskich. Wszystko to sprawiało wrażenie mistycznego obrzędu! 

Członkowie organizacji często przychodzili do warsztatu po informacje 

radiowe, gdyż mieliśmy ukryty w kuźni radioodbiornik, którego nie oddaliśmy 

władzom mimo tak oczywistych nakazów i obwieszczeń w tej sprawie. 

Pamiętam, że bardzo załamała nas informacja o kapitulacji Francji. Z tej okazji 

Niemcy polecili oflagować wszystkie budynki. Ojciec wywiesił tylko małą 

chorągiewkę, przez co od razu im podpadliśmy. Z Ortsgrupy przyszedł 

ciemiężyciel Polaków, Niemiec o nazwisku Szymura, i krzyczał: „Jest takie 

wielkie zwycięstwo, a wy wywiesiliście taką mała chorągiewkę!”. Nakazał 

natychmiast wymienić chorągiewkę na dużą flagę. 

Terror okupanta wobec Polaków narastał. Nasiliły się aresztowania. Za 

mowę po polsku w miejscach publicznych bito po twarzy, a w drastyczniejszych 

przypadkach zmuszano starszych mężczyzn lub kobiety do stania w miejscach 

publicznych z zawieszonymi na piersiach i plecach tablicami z napisem: 

„Rozmawiałem po polsku”. 

Zebrania organizacji w warsztacie odbywały się coraz częściej. Po 

chwilowym załamaniu związanym z kapitulacją Francji wstąpiła w nas nowa 

nadzieja, gdy dowiedzieliśmy się ze słuchanego po kryjomu radia, że Rosjanie 

przyhamowali ofensywę niemiecką. Związek Walki Zbrojnej poważnie się 

rozrósł, a – jak nam się zdawało – kuźnia nie budziła podejrzeń u szpicli 

gestapo. W organizacji zaczęła działać komórka charytatywna. Wiele polskich 

rodzin, krzywdzonych przez okupanta, otrzymywało przez nią pomoc w postaci 

pieniędzy lub „lewych” kartek żywnościowych. Krawcowa Kopyciokowa, która 

była kurierem i roznosiła do poszczególnych osób informacje dotyczące 

organizacji, przynosiła też czasem wiadomości, które bardzo nas niepokoiły oraz 

sygnalizowały o grożącym nam niebezpieczeństwie. Rozmyślałem bardzo 

intensywnie o ustrzeżeniu się przed wpadką, i wymyśliłem bezpieczny sposób 

ukrywania dokumentacji organizacyjnej – wewnątrz miechów tłoczących 

powietrze do palenisk w kuźni. Dodam, że Kopyciokowa dla zakamuflowania 

faktycznego celu swych wizyt nosiła ze sobą uszkodzone żelazko. 

Wielu młodych mężczyzn zostało powołanych do niemieckiego wojska. 

Naturalnie powoływano tych, którzy podpisali volkslistę. Nieraz rodzice takich 

chłopaków zadawali mi pytanie, dlaczego ja siedzę sobie w domu, kiedy ich 

synowie od dawna są w wojsku. Odpowiadałem wówczas z przekąsem: „ja nie 

mam volkslisty, i gdyby wasi synalkowie jej nie podpisali, też byliby w domu”. 

W drugiej połowie 1942 r. cała nasza rodzina została wezwana do 

stawienia się w magistracie, ponownie w sprawie volkslisty. Gdy weszliśmy do 

urzędu, było już tam wiele polskich rodzin. Rozmowy z każdą z nich 

przebiegały dosyć opornie, dlatego na wejście musieliśmy czekać ponad cztery 

godziny. Kiedy wreszcie wezwano nas do sali, w której za długim stołem 

siedziało siedmiu urzędników, jeden z nich spytał mnie, dlaczego w mojej 



ankiecie widnieje narodowość polska i język polski, skoro urodziłem się w 

Rybniku, który od zawsze jest niemiecki. Odpowiedziałem, że skoro miałem 

pisać prawdę, to ją napisałem. Tłumaczenia moje były jednak ignorowane. Już 

wcześniej zresztą doszedłem do wniosku, że Niemcy potrzebują młodych 

mężczyzn do wojska, więc będą na siłę przydzielali volkslistę. Później zaczęli 

przepytywać ojca. Wyzywali go przy tym od „korfanciarzy”140, mówili też coś o 

Związku Polski Zachodniej. Nie rozumiałem, o co chodzi, a później 

zapomniałem poprosić ojca o wyjaśnienie. Matce i młodszemu bratu nie 

zadawali żadnych pytań, a kiedy uznali rozmowę z naszą rodziną za skończoną, 

kazali nam wyjść na korytarz, aby mogli się naradzić. Po około piętnastu 

minutach wezwano nas ponownie do sali i odczytano decyzję: po rozpatrzeniu 

naszego odwołania przyznano nam volkslistę grupy trzeciej. Bardzo się 

oburzyliśmy takim uzasadnieniem, bo przecież niczego nie podpisywaliśmy i nie 

godziliśmy się na takie zaklasyfikowanie. Nasze odczucia i protesty nie liczyły 

się jednak. 

Przewidywania moje okazały się słuszne. Wehrmacht potrzebował 

żołnierzy, i dlatego przyznawano na siłę trzecią grupę. Niedługo potem 

wezwany zostałem do poboru, który odbywał się w byłej szkole handlowej przy 

ul. Kościuszki. Przy poborze wyjątkową aktywnością popisywał się gnębiciel 

Polaków o nazwisku Frida, właściciel ziemski z Dziemierza. Kazał mi on 

przeczytać jakiś fragment z niemieckiej gazety, a kiedy to uczyniłem, zaśmiał 

się szyderczo i powiedział: „Widzisz jak dobrze czytasz po niemiecku – bo jesteś 

Niemcem i będzie z ciebie dobry żołnierz niemiecki”. Wezbrała we mnie 

wściekłość, ale on na moją reakcję w ogóle nie zwracał uwagi. 

Coraz więcej transportów z młodymi chłopakami z Rybnika i okolic 

wysyłanych było do jednostek wojskowych. Mnie, dzięki Bogu, na razie to 

omijało. Gdy latem była słoneczna pogoda, całą rodziną wybieraliśmy się na 

niedzielne wycieczki poza miasto, do lasu lub nad wodę. Spotykaliśmy się tam z 

naszymi dobrymi znajomymi, ale dla nas nie były to zwyczajne wycieczki. 

Przede wszystkim dlatego, że organizował je Staszek! Szwagier Wincenty 

Chrobot wypożyczał od swojego szefa Niemca, a bardzo przychylnego Polakom, 

- duży walizkowy aparat radiowy na baterie. Byliśmy przekonani, że walizka 

taka przy dużym koszu z jedzeniem nie będzie wzbudzała podejrzeń. Radia 

słuchaliśmy w ustronnym miejscu, dobrze zamaskowanym drzewami lub 

krzewami, a gdy zbliżała się jakaś niepożądana osoba, wyłączaliśmy je i 

udawaliśmy ożywioną rozmowę. Radio bardzo dobrze odbierało szczególnie dla 

nas ważną rozgłośnię londyńską. Dzięki temu dodatkowe informacje o tym, co 

dzieje się w Europie, zdobywaliśmy także na wycieczkach. 

Niestety nasza jawna antyniemieckość, obserwowane przez szpicli 

wycieczki niedzielne oraz inwigilacja ZWZ przez zdrajcę Jana Zientka 

doprowadziły do tragicznych dla nas skutków. 
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Dnia 11.02.1943 r. Staszek pojechał jak zwykle do pracy na stację 

kolejową w Obszarach. Samochód gestapowców podjechał pod budynek w taki 

sposób, że Staszek był zupełnie zaskoczony ich wizytą. O jego aresztowaniu 

dowiedzieliśmy się od pracujących na stacji Polaków. Po otrzymaniu tej 

tragicznej wiadomości natychmiast zabrałem się do niszczenia wszystkich 

dokumentów, do jakich miałem dostęp. Moją broń wrzuciłem do dołu 

kloacznego.  

Zosia - żona Staszka, dowiedziawszy się o aresztowaniu męża oraz 

szwagra Jana Klistały, postanowiła udać się wspólnie z siostrą na gestapo. 

Pamiętam, że wstąpiła jeszcze do moich rodziców i powiedziała, że idzie 

Stachowi zanieść coś do jedzenia. Niestety, z gestapo już nie wróciła, gdyż i ją 

zatrzymano. Ich dwoje dzieci zostało u rodziców Zosi – zostało na kilka lat! 
 

Byłem więźniem KL Auschwitz nr 109841, 

W sobotę 13.02.1943 r. poszedłem jak zwykle do pracy. Myśli miałem 

jednak stale zajęte sprawą aresztowania Staszka. Widziałem, jak bardzo 

przeżywali to rodzice, co jeszcze gorzej wpływało na moje samopoczucie. Nie 

zabierałem się do poważniejszej pracy, gdyż narzędzia wylatywały mi z rąk. 

Właściwie tylko bezmyślnie przemieszczałem się po dużym wnętrzu warsztatu. 

Tak samo zachowywał się ojciec, który z załzawionymi oczami chodził w 

milczeniu po kątach kuźni. 

Około godziny 9:30 przez otwartą bramę wjechał wprost do warsztatu 

samochód, z którego wysiedli znani mi z widzenia gestapowcy. Poznałem 

Mainkę, Kolbego i Sopalę – pochodzili przecież z Rybnika. Bez zbędnych 

ceregieli podeszli do mnie i jeden z nich oświadczył, że jestem aresztowany. 

Drugi gestapowiec nałożył mi na przeguby rąk kajdanki. Mogłem jedynie 

pożegnać się z zupełnie zaskoczonym ojcem. Nie było oczywiście mowy o 

wejściu do domu, żeby pożegnać się z matką oraz siostrami. Kazali mi wsiąść do 

samochodu i zawieźli na gestapo.  

Zapytano mnie tam dla formalności o dane personalne i jakieś mało 

istotne sprawy dotyczące ojca i matki, aż wreszcie zagadnięto o szwagra 

Wincentego Chrobota. Był on kierowcą samochodu ciężarowego w hurtowni, 

której właścicielem był Mężyk. Odpowiedziałem Niemcom, gdzie Wincenty 

pracuje, i musiałem wraz z nimi tam pojechać. Na miejscu okazało się, że 

Chrobot pojechał z ładunkiem w okolice Żor. Odnaleźliśmy go wreszcie w 

Rowniu przed Żorami, gdzie rozładowywał towar. Kolbe wysiadł z samochodu i 

podszedł do niego. Nie słyszałem toczącej się między nimi rozmowy, ale po 

chwili Wincenty znalazł się na siedzeniu koło mnie, z rękami także skutymi 

kajdankami. Już w czasie jazdy do Rybnika Kolbe rozpoczął przesłuchiwanie 

Chrobota. Zadawał mu pytania o działalność organizacji. Wincenty oczywiście 

nie przyznawał się do niczego. Swoją postawą rozwścieczył Kolbego do tego 

stopnia, że ten wyciągnął pistolet i wpierw groził mu, że go zastrzeli, a później 

zaczął go bić po głowie rękojeścią pistoletu.  

Po przyjeździe do rybnickiego gestapo wprowadzono mnie do jednego z 

pomieszczeń na parterze i zdjęto mi z rąk kajdanki. Po chwili wszedł Kolbe i 



zaczął mnie namawiać, żebym się zgodził na wstąpienie do wojska. Zupełnie 

ogłupiały tym, co się wokół mnie dzieje, stanowczo odpowiadałem, że do 

niemieckiego wojska nie pójdę. Kolbe bardzo się zezłościł i zaczął krzyczeć, że 

mnie na miejscu powiesi. W tym jednak momencie wszedł do pokoju inny 

gestapowiec i powiedział coś o podstawionych samochodach. Kolbe przerwał 

rozmowę ze mną, związał mi ręce jakimś sznurkiem i wyprowadził na korytarz, 

gdzie wepchnięty zostałem między wyprowadzane z piwnicy osoby, które 

aresztowano wcześniej. Wśród idących zobaczyłem Staszka, Zosię, Wincentego, 

Janka Klistałę, Karola Miczajkę, Alojzego Siąkałę oraz wielu innych 

znajomych. Nie było możliwości zamienienia ze sobą chociażby paru zdań. 

Ponaglano nas, żeby jak najszybciej uporać się z ulokowaniem wszystkich na 

skrzyniach dwóch samochodów ciężarowych. Najbliższa przestrzeń wokół nich 

otoczona była gestapowcami i szupokami141 W bezpiecznej odległości za 

kordonem stali krewni, którzy przyszli z nadzieją zobaczenia się ze swoimi 

bliskimi. 

Około godziny 12:00 wyjechaliśmy z Rybnika w kierunku Katowic pod 

eskortą dobrze uzbrojonych gestapowców. W samochodach panował nastrój 

przerażenia, rozpaczy i wisielczej ciszy. Jechałem w jednym samochodzie ze 

Staszkiem, Zosią i Wincentym, ale nie wolno nam było ze sobą rozmawiać. 

Zabraniali tego jadący z nami dwaj uzbrojeni gestapowcy. Dojechawszy do 

Mikołowa, samochody skręciły, z czego wyciągnęliśmy wniosek, że wiozą nas 

nie do Mysłowic, ale bezpośrednio do KL Auschwitz. 

Była godzina 14:00, gdy samochody się zatrzymały. Usłyszeliśmy 

wykrzyczane polecenie, żeby wysiadać. Miejscem rozładunku był bunkier, z 

którego komin sterczał jak w piekarni. Dopiero później dowiedziałem się, jak 

makabryczne przeznaczenie miało to miejsce – była to komora gazowa i 

krematorium obozowe. Bardzo szybko zostaliśmy otoczeni przez esesmanów, 

którzy krzykami zmusili nas do ustawienia się w kolumnę po pięć osób w 

rzędzie, po czym pokazali nam kierunek, w którym mieliśmy iść. Znowu nie 

było mowy o nawiązaniu kontaktu ze Staszkiem, Zosią czy Wincentym. Staszek 

był bardzo zajęty opieką nad zupełnie zagubioną i załamaną psychicznie Zosią. 

Prowadzeni byliśmy jak bydło, przy okrzykach i poszturchiwaniu. Jedna chwila 

z tego właśnie odcinka drogi utkwiła mi szczególnie mocno w pamięci. W 

pewnym momencie Staszek zbliżył się do mnie i powiedział: „Nie przyznawaj 

się, wszystkiemu zaprzeczaj!”. On nadal czuł się przywódcą, myślał o wszystkim 

i o wszystkich. 

Głośne „Halt!” zatrzymało nas obok drewnianego baraku przy bramie 

obozu, nad którą rzucał się w oczy napis: „ARBEIT MACHT FREI”. 

Musieliśmy czekać na załatwienie jakichś formalności. Nagle dosłyszeliśmy 

dobiegające zza bramy odgłosy orkiestry. Siłą zepchnięto nas na ścianę baraku 

obok bramy wejściowej, gdyż zbliżała się do niej kolumna ludzi w pasiastych 

ubraniach. Prowadzono ich skądś spoza obozu. Był to żałosny widok! 
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Zgarbione, przeraźliwie umęczone i wychudzone sylwetki idących zupełnie nie 

pasowały do dźwięków marsza, którym witano ich w obozie. Na marynarkach, 

na wysokości lewej piersi, przyszyte mieli łatki z numerem i trójkątem z 

wpisaną w środku literą. Było też wielu takich, którzy zamiast trójkątów 

przyszytą mieli sześcioramienną gwiazdę. Kilku z maszerujących w kolumnie 

niosło na plecach tych, którzy z wycieńczenia nie potrafili iść o własnych siłach 

lub... byli martwi. Esesmani krzykiem i przekleństwami wymuszali porządek w 

kolumnie, a psy idące obok niektórych z tych nieszczęśników złowieszczo 

szczerzyły zęby, warczały i ujadały. W pierwszej chwili wydawało mi się, że 

jestem przed zakładem dla psychicznie chorych – ze względu na podobne do 

piżam pasiaki. Później pomyślałem, że to jakiś koszmarny sen… ale to była 

niestety rzeczywistość! 

Gdy kolumna weszła do obozu, orkiestra przestała grać, a my zostaliśmy 

otrzeźwieni donośnym krzykiem „Achtung!”. Teraz nam kazano wejść przez 

bramę do obozu, ale już bez przygrywającej orkiestry. Zostaliśmy zaprowadzeni 

do budynku oznaczonego „BLOCK No 2”. Na pierwszym piętrze ujrzeliśmy 

wielu ludzi w cywilnych ubraniach, leżących na siennikach rozłożonych 

bezpośrednio na cementowej posadzce. Ulokowano nas w sali po prawej stronie 

od wejścia. Rozdzielono wszystkich w taki sposób, że nie mogliśmy się ze sobą 

komunikować. Każdy z mojej rodziny leżał w innej części sali. Porządku między 

rzędami pilnowali wartownicy z SS. 

Pierwsza noc w obozie była równie koszmarna, jak cały przeżyty dzień. 

Był luty, na dworze było bardzo mroźno. Pomieszczenie, w którym 

przebywaliśmy, było ledwo ogrzane, a ja miałem na sobie tylko robocze ubranie, 

w którym mnie aresztowano. Nie miałem nawet płaszcza, żeby się okryć. Rano 

sprowadzano po kilka osób na parter do zbiorowej umywalni i ubikacji. Przez 

cały czas przypominano nam donośnym wrzaskiem, że nie wolno ze sobą 

rozmawiać. Kiedy po cichu odezwałem się do idącego obok więźnia, a zauważył 

to pilnujący nas esesman, natychmiast odczułem, co znaczy obozowa 

dyscyplina. Oberwałem po plecach jakimś twardym drągiem. Zrozumiałem, że 

nie są to przelewki – bić tutaj potrafią! 

Gdy wszyscy zdążyli się jako tako umyć i załatwić w przyspieszonym 

tempie potrzeby fizjologiczne, wróciliśmy na salę i zaczęła się musztra. Znowu 

musieliśmy położyć się na siennikach, ale jeden rząd miał leżeć na lewym boku, 

a drugi – na prawym. Co jakiś czas, na komendę pilnującego nas wartownika, 

następowała zmiana pozycji. Wartownicy stale chodzili między rzędami i 

pilnowali, żeby więźniowie się ze sobą nie kontaktowali, a w przypadku 

przyłapaniu kogoś na szeptach, od razu kopniakiem czy pięścią uczono go 

posłuszeństwa. Tak minęła cała niedziela. 

W poniedziałek rano przyszedł esesman i wyczytał kilka nazwisk. W 

grupie wyprowadzonych osób znalazł się także mój brat Stanisław. Wrócili z 

przesłuchania dopiero wieczorem. Wyglądali okropnie – nie ci sami ludzie! 

Niektórzy z nich nie mogli ustać o własnych siłach. Nogi uginały się pod nimi 

bezwładnie, twarze mieli posiniaczone i pokrwawione. Rozdzielając przybyłych 



na sienniki, esesmani przez nieuwagę kazali Staszkowi położyć się obok mnie. 

Przełamałem strach i zapytałem: „co z wami zrobili, że jesteście tacy 

połamani”? Staszek odpowiedział ledwo dosłyszalnym szeptem, że byli na 

przesłuchaniu w oddziale politycznym, że bardzo tam biją. Po chwili dodał: „Ty 

się do niczego nie przyznawaj, bo ja zaprzeczyłem, że należałeś do organizacji”. 

Jęki z różnych części sali spowodowały dezorientację u pilnujących nas 

wartowników, więc mogliśmy jeszcze chwilę ze sobą poszeptać. Następnego 

dnia znowu wyczytano Staszka, i tak trwało to niemal trzy tygodnie, ale więcej 

nie mieliśmy już okazji do rozmawiania ze sobą, aż do czasu przekazania nas na 

pobyt w obozie. 

Kilka dni później esesman wyczytał też moje nazwisko. Zaprowadzono 

mnie wraz z innymi więźniami do drewnianego baraku poza ogrodzenie obozu, 

naprzeciw krematorium. Czekaliśmy w długim korytarzu, z którego widać było 

drzwi do kilku pomieszczeń. Po chwili z jednego z nich wyszedł esesman i 

wypowiedział moje nazwisko. Zbliżyłem się do drzwi, przy których stał, i zanim 

się spostrzegłem, wepchnięty zostałem do środka. Tam czekał już na mnie 

gestapowiec Mainka z Rybnika.  

W głowie wciąż dźwięczały mi słowa Staszka, abym się do niczego nie 

przyznawał. Mainka zaczął przesłuchanie od przeczytania mi zarzutów. Ja zaś, 

zgodnie ze wskazówkami Staszka, wszystkiemu zaprzeczyłem. Mainka 

rozzłościł się, nałożył mi na ręce kajdanki i polecił, żebym usiadł na podłodze z 

kolanami podciągniętymi pod brodę. Następnie musiałem rękami opleść nogi 

tak, aby dłonie dotykały kostek. Dwaj esesmani wsunęli mi między kolana i 

łokcie metalową rurę. Końce rury podnieśli wraz ze mną i zawiesili na koźle. 

Tułów przeważył, więc głowa opadła mi w dół. Kajdanki wpijały się w 

przeguby rąk. Przeszywał mnie nieopisany ból! Chcąc ulżyć przegubom rąk, 

zrobiłem tzw. koci grzbiet i uniosłem głowę, ale naprężyłem przez to tyłek. Na 

to właśnie czekał Mainka. Zaczął mnie bić bykowcem i pytać, czy przyznaję się 

do wymienionych mi zarzutów. Zaprzeczałem do czasu – dopóki z bólu nie 

straciłem przytomności.142 Gdy wylano na mnie wiadro lodowatej wody, 

świadomość mi wróciła. Nie orientowałem się, ile czasu upłynęło, ale 

zakończono przesłuchanie, bo po uwolnieniu mi rąk z kajdanek wyprowadzono 

mnie z pomieszczenia. W korytarzu słychać było krzyki, jęki i odgłosy uderzeń 

zza kilku innych drzwi. Było nas tam już paru, ale musieliśmy czekać na 

pozostałych, jeszcze przesłuchiwanych współtowarzyszy niedoli. Chodzący po 

korytarzu esesmani potrącali nas co chwilę pod byle pretekstem, bili i kopali, a 

nie daj Boże, jeżeli ktoś z osłabienia upadł na podłogę – wówczas tratowali 

nieszczęśnika butami! Na blok doszliśmy prowadząc się i podpierając 

wzajemnie. 

Po bodaj trzech dniach od tego przesłuchania zaprowadzono nas w 

kilkuosobowych grupach pod prysznice. Było to kolejne poddanie nas udrękom. 

Ubrania przylepione były do przyschniętych ran. Koszule i bieliznę trzeba było 
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na siłę odrywać od ciała, co niemiłosiernie bolało. W niektórych miejscach ciało 

odchodziło od kości. Ropiejące rany były też źródłem strasznego odoru, jaki się 

wokół nas unosił. Woda z pryszniców była zimna. W grupie kąpiących się ze 

mną był Janek Klistała. Jego plecy były czarne od bicia, ale moje chyba nie 

wyglądały lepiej! 

Po paru dniach po raz drugi wywołano mnie na przesłuchanie do 

oddziału politycznego. Tym razem bardzo się bałem! Bałem się bicia na koźle-

huśtawce, bałem się kopania. Znowu stanąłem przed moim oprawcą, 

gestapowcem Mainką. Udając bardzo grzecznego, namawiał mnie do przyznania 

się do winy. Ja jednak znowu wypierałem się wszystkiego, co mi zarzucał. Ze 

strachem więc czekałem, kiedy zacznie się bicie. Jednak tym razem bicia nie 

było. Mainka, ukrywając wściekłość, wycedził tylko przez zęby, że co prawda 

dowodów przeciwko mnie nie ma, ale przesłuchania pozostałych aresztowanych 

z Rybnika jeszcze się nie zakończyły. Jeżeli zatem przy dalszych 

przesłuchaniach dowie się o mojej działalności w organizacji, to dostanę takie 

lanie, że będę czarny od bicia i z obozu już nie wyjdę. 

Staszka przekazano do obozu 9 marca, a ja nadal przetrzymywany 

byłem na bloku nr 2. Na kolejne przesłuchania jednak mnie nie wzywano. 

Dopiero 22 marca zaprowadzony zostałem ponownie do oddziału politycznego. 

Spodziewałem się bicia i wrzasków, ale otrzymałem tylko do podpisania 

protokół z dotychczasowego przesłuchania. Po odprowadzeniu mnie na blok 2a 

przekazany zostałem wraz z kilkoma innymi więźniami na pobyt w obozie. 

Prowadzeni przez esesmanów doszliśmy do bloku nr 26. Musieliśmy 

tam rozebrać się z cywilnych ubrań, po czym ostrzyżono nas do łysa i 

posmarowano głowy oraz inne ogolone miejsca jakimś szczypiącym płynem 

dezynfekcyjnym. Następnie otrzymaliśmy drelichowe ubrania w szaro-

niebieskie pasy – obozowe pasiaki. Po spisaniu personaliów wytatuowano mi na 

lewym przedramieniu numer 109841.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedną łatkę z numerem obozowym i czerwony trójkąt z literą „P” kazano 

mi przyszyć na bluzie, na wysokości lewej piersi, drugą zaś na spodniach. Od 

tego momentu nie miałem nazwiska, a moim znakiem rozpoznawczym stał się 

numer obozowy! 

Po zakończeniu formalności przyjęcia do obozu zaprowadzono nas do 

bloku nr 9 – bloku kwarantanny, w którym mieliśmy się pozbyć szkodliwych 

zarazków. Rozdzielono nas na sztuby, czyli sale. Sztubowy, nie szczędząc już na 

wstępie przekleństw, zapoznał przybyłych z przykazaniami obozowymi i 

 



przydzielił każdemu miejsce na pryczy. Blok kwarantanny był przepełniony, na 

trzymiejscową pryczę przypadało czterech więźniów. Na dolnym posłaniu dwie 

osoby musiały spać w ten sposób, że gdzie jeden miał głowę, tam drugi nogi. 

Starsi więźniowie ostrzegli nas, żeby nie nakrywać twarzy kocami, gdyż 

pomieszczenia bloku dezynfekowane były cyklonem. Poprzedniej nocy w ten 

sposób zatruło się aż sześciu więźniów. O godzinie 21:00 gong oznajmiał ciszę 

nocną, zaś o 4:30 pobudkę. Rano wszystko trzeba było robić w biegu – wstać, 

umyć się, ubrać się i uporządkować posłania. Po tych czynnościach musieliśmy 

ustawić się w korytarzu do apelu, który polegał na przeliczeniu więźniów i 

zelżeniu niemal każdego z osobna. Z bloku kwarantanny nie wolno było 

wychodzić, także nikt ze znajomych nie mógł przychodzić pod blok – w moim 

przypadku brat czy szwagier. Ledwo zdążyłem zaprzyjaźnić się z więźniami 

przebywającymi na bloku dziewiątym, a już minął okres ich kwarantanny i 

przeniesieni zostali gdzie indziej. Wraz z nimi odszedł na szczęście bardzo 

ordynarny sztubowy, na którego miejsce mianowany został nowy, z naszej 

grupy. Nie było zatem tak ostrej dyscypliny, jak poprzednio. 

Nie wspomniałem dotychczas o głodzie, który z dnia na dzień stawał się 

coraz bardziej dokuczliwy. Rano dostawaliśmy kawę zbożową lub herbatę 

ziołową – i to wszystko. Chleb, który otrzymywaliśmy wieczorem, powinien być 

tak rozdzielony, żeby jakiś jego kawałek został na następny dzień. Zjadaliśmy 

jednak całość od razu, gdyż było go tak mało, że nie starczało na zaspokojenie 

głodu, a co dopiero mówić o zostawieniu czegoś do rana. Racje żywnościowe na 

bloku kwarantanny były zmniejszone, gdyż tam, gdzie więzień nie pracował, 

otrzymywał mniej jedzenia. Mieliśmy też świadomość, że przy takim 

zbiorowym głodzie chleb był wykradany – twardy sen właściciela był do tego 

najlepszą okazją. Nie było sentymentów – ludzie walczyli o przetrwanie! 

Myślałem coraz częściej o jedzeniu, przez co głód jeszcze się wzmagał. Starsi 

(wg. numerów) więźniowie pouczali, że najtrudniej jest przetrwać trzy miesiące, 

że później organizm się przyzwyczai. Ale ja byłem młody, miałem wilczy apetyt 

i nie przemawiały do mnie takie argumenty! Wydawało mi się, że nie 

wytrzymam. Miałem właściwie jedno życzenie – najeść się do syta i umrzeć! O 

wygodach domowych nie myślałem, a obraz bliskich i domu rodzinnego powoli 

się zacierał. Każdy z wolna zapominał, że jest człowiekiem. 

Po zakończeniu okresu kwarantanny przydzielony zostałem do komanda 

pracującego koło torów kolejowych, obok drogi prowadzącej z KL Auschwitz 

do Birkenau. Wraz z Wiktorem Konkolem odczuliśmy tam, jak znęcać się nad 

więźniami potrafi kapo. Dzień w dzień byliśmy bici laską, której używał do 

podpierania się. Całe ciało i kości mieliśmy poobijane. 

Przez tego kapo uległem dość poważnemu wypadkowi. Kiedy podczas 

pracy schyliłem się w pewnym momencie, aby przesunąć deskę z powbijanymi 

w nią gwoździami, zostałem przez niego świadomie popchnięty. Nie chcąc 

upaść podparłem się prawą ręką, ale trafiłem na jeden z wystających z deski, 

zardzewiałych gwoździ. Przebita dłoń od razu zaczęła puchnąć, zesztywniały mi 

też palce. Czułem straszny ból. Po rannym apelu zaprowadzono mnie i kilku 



innych chorych na blok szpitalny, gdzie miał nas zbadać sanitariusz. Gdy 

przyszła moja kolej, sanitariusz zabrał się do operowania ręki bez znieczulenia. 

Zdawało mi się, że oszaleję z bólu! Sanitariusz zorientował się jednak, że nie 

poradzi sobie z moją ręką, przekazał mnie więc do zbadania na blok nr 28, w 

którym urzędował chirurg - lekarz SS. Zaprowadzony tam zostałem przez 

sztubowego. 

Lekarz długo się nie zjawiał. Musieliśmy na niego czekać kilka godzin 

rozebrani do naga, gdyż taki obowiązywał nakaz. Oprócz tego więźniowie 

ustawiać się musieli w kolejce: najpierw Niemcy, potem więźniowie innych 

narodowości, a na końcu Żydzi. Gdy wreszcie lekarz przyszedł, więzień 

funkcyjny (też lekarz z zawodu) pracujący jako personel pomocniczy wręczył 

mu karty chorobowe więźniów, i dopiero wtedy decydował on, czy kierować 

chorego do obozowego szpitala, czy też nie. Po obejrzeniu mojej ręki zalecił 

operację. Następnego dnia zaprowadzono mnie na górne piętro bloku nr 21, 

gdzie znowu – oczywiście po rozebraniu się do naga – czekaliśmy wraz z 

kilkoma więźniami, także przeznaczonymi do zabiegów operacyjnych, jak bydło 

na rzeź.  

Mój przypadek zakwalifikowano jako najpoważniejszy, więc operowany 

byłem pierwszy. Gdy wszedłem do pomieszczenia spełniającego rolę sali 

operacyjnej, kazano mi położyć się na stole z surowych desek. Przypięto mnie 

pasami, żebym w czasie zabiegu nie mógł się ruszać. Na twarz nałożono mi coś 

w rodzaju miski i kazano liczyć. Lekarz-więzień asystujący przy operacji czekał, 

aż przestanę liczyć, co miało znaczyć, że zasnąłem. Poczułem pierwsze cięcie 

skalpela. Po chwili jednak zapadłem w bardzo głęboki sen. Przyśnił mi się 

ojciec, matka, siostry. Śniłem, że jesteśmy razem, jak dawniej. Śniła mi się też 

praca w kuźni, przy której spędzałem tak dużo czasu. Ten piękny sen szybko się 

jednak skończył, gdyż obudzono mnie kilkoma uderzeniami w twarz. Byłem 

jeszcze oszołomiony narkozą, gdy lekarze i sanitariusz pomagali mi wstać ze 

stołu. Rękę miałem usztywnioną szyną i mocno obandażowaną. 

Od dnia 9.04.1943 r. przebywałem w jednej ze sztub w szpitalnym bloku 

nr 21. Ręka bardzo mnie bolała i przez pierwsze trzy doby nie mogłem spać. Dni 

przebiegały bardzo monotonnie. Z nadmiaru wolnego czasu obserwowałem 

leżących chorych, a zarazem moich współtowarzyszy. Przez głowę przelatywały 

mi ponure filozoficzne przemyślenia na temat tego, jak strasznie jest umierać z 

dala od swoich najbliższych, jak długo człowiek umiera, co czuje się w agonii. 

Trzeciego dnia przyszedł na wizytę Lagerältester – więzień funkcyjny, a przy 

tym pomoc doktora Deringa, polskiego lekarza. Lagerältester spojrzał na moją 

kartę, a zobaczywszy, że wpisana jest wysoka temperatura, kazał sanitariuszowi 

zdjąć bandaż z ręki. Rana była bardzo głęboka i mocno ropiejąca. Zalecił mi 

moczenie ręki w letniej wodzie z domieszką jakiegoś proszku, który miałem 

otrzymać od sanitariusza, oraz wykonywanie ćwiczeń palcami, żeby dłoń nie 

została sztywna. 

Dobrą stroną przebywania w szpitalu było to, że pod okno bloku mogli 

przychodzić Staś i Wincenty. Leżałem w sali na parterze, mogliśmy się więc bez 



przeszkód komunikować. Staszek przychodził, kiedy tylko była ku temu okazja. 

Starał się wpływać uspakajająco na moje samopoczucie. Serce mi się jednak 

ściskało, gdy widziałem, jak bardzo był umęczony i jak starał się to przede mną 

ukryć. W żwirowni, w której pracował, maltretowany był przez brutalnego kapo, 

Grzonkę z Rybnika. Wizyty Staszka sprawiały jednak, że nabierałem 

psychicznej mocy. Nie potrzebowaliśmy dużo ze sobą rozmawiać, milcząc 

rozumieliśmy się doskonale. Wystarczyło patrzeć na siebie, być obok siebie. 

Przejmowałem od niego pozytywne fale energii i siły dla duszy! 

Staś przychodził też w niedziele, kiedy był dzień pisania listów. Pisał do 

naszych rodziców za mnie, ponieważ ja nadal miałem niesprawną rękę. Otucha 

duchowa, jaką przekazywał mi Staś, nie była jednak w stanie znieczulić głodu, a 

głód stawał się często nie do zniesienia, byłem coraz bardziej osłabiony, ledwo 

powłóczyłem nogami. Kiedy otrzymałem z domu pierwszą paczkę, przeżyłem 

istny szał radości – zostałem bogaczem jak na warunki obozowe, mogłem najeść 

się do syta! Usadowiłem się na łóżku, rozpakowałem paczkę i cieszyłem się jak 

małe dziecko. Może nawet małe dziecko nie cieszy się tak bardzo otrzymanym 

podarunkiem, jak ja otrzymaną wówczas paczką! Była w niej kiełbasa, boczek, 

masło, ciastka, sacharyna, czosnek, cebula, tytoń – ale brakowało tego 

„powszedniego” o dwóch skórkach, tego czarnego chleba powszedniego! 

Zrobiło mi się bardzo smutno, bo niby tyle było wspaniałości, lecz jakże wobec 

nich cenny był zwykły kawałek chleba. Kilka dni później otrzymałem jednak aż 

dwie paczki. W jednej z nich było ciasto pszenne oraz wspaniały bochenek 

kochanego chleba! 

Ręka w dalszym ciągu bardzo mnie bolała. Moczyłem ją tak, jak nakazał 

lekarz, i wykonywałem zalecone ćwiczenia gimnastyczne, jednak przez dłuższy 

czas niewiele to pomagało. Ze szpitala zostałem przeniesiony ponownie na blok 

kwarantanny, gdzie niemal codziennie po apelu zjawiali się Staszek i 

Wincenty.143 

Dnia 24.06.1943 r. Staszek przyszedł do mnie przed apelem. Zapytał, 

jak się czuję, i czy czegoś nie potrzebuję. Odpowiedziałem mu, że potrzebuję 

czosnku. Czosnek był w obozie równie wielkim skarbem jak chleb, gdyż 

wierzyliśmy w jego właściwości bakteriobójcze i witaminowe. Staszek wsadził 

rękę do kieszeni i wyciągnął całą główkę. Wziąłem czosnek, po czym on 

niezdecydowanie powiedział, żebym mu dał parę ząbków. Lewą ręką 

rozłupałem główkę i dałem mu kilka ząbków. Staszek jednak nie odbierał ich, 

nie wyciągnął po nie ręki. Po chwili powiedział, żebym zostawił sobie całość.  

Zdziwiło mnie to niespotykane dotychczas roztargnienie w jego 

zachowaniu. Oczy Staszka były jakieś inne niż zazwyczaj, widać w nich było 

smutek. Mało mówił i przyglądał mi się w taki sposób, jakby chciał się 

napatrzeć na zapas. Usłyszeliśmy sygnał na apel, więc podałem mu rękę na 

                                                 
143 Prawdopodobnie wydarzenia o których pisze Józef Sobik, miały miejsce jeszcze w 

czasie jego pobytu na bloku szpitalnym, gdyż na bloku kwarantanny nie wolno było 

kontaktować się z innymi więźniami. 



pożegnanie. Staszek przytrzymał ją i nie chciał odejść. Powiedziałem więc: „Idź, 

bo będą cię szukali”. Ale on nadal stał jak w transie i nie puszczał mojej ręki. 

Jego oczy i twarz jakby jeszcze bardziej posmutniały. Wreszcie puścił moją rękę 

i powiedział: „Bądź zdrów i zostań z Bogiem. Przyjdę jutro”. Potem odwrócił 

się i pobiegł na apel. 

Gdyby kazano mi wymienić najbardziej wyjątkowy dzień w moim 

życiu, to był to ten właśnie dzień – pożegnania ze Stasiem. Było to przeżycie z 

pogranicza misterium. Staś przecież nie wiedział jeszcze, że po apelu zostanie 

wywołany do stawienia się w Schreibstubie. Noszę stale w sercu pamięć o 

tamtym dniu – jest on dla mnie jak święty obrazek oprawiony w złote ramki. 

Tego właśnie dnia po apelu, Staszek, Alojzy Siąkała i Janek Klistała z 

naszego rybnickiego transportu, wraz z dziewięcioma innymi więźniami, 

wezwani zostali do Schreibstuby, która mieściła się w bloku nr 24. 

Poinformowano ich, że na polecenie oddziału politycznego przekazani zostają 

na blok nr 11, gdzie 25.06.1943 r. stanąć mają przed policyjnym sądem 

doraźnym. Nie wrócili już na swoje bloki, lecz odprowadzeni zostali na blok 

jedenasty.  

O tym wszystkim dowiedziałem się jednak dopiero później. Następnego 

dnia po apelu wieczornym Staś nie przyszedł. Przyszedł natomiast pod okno 

mego bloku szwagier Wincenty i powiedział ze łzami w oczach, że Staszek 

został rozstrzelany wraz z Jankiem Klistałą i Alojzym Siąkałą oraz paroma 

innymi więźniami. Zdrętwiałem i zawyłem jak zranione zwierzę. Chciałem 

własnej śmierci, żeby połączyć się ze Staszkiem! Dobrze, że koledzy ze sztuby 

się mną zajęli, dzięki nim bowiem po jakimś czasie wróciłem do jako takiej 

równowagi psychicznej. Dopiero po kilku dniach dowiedziałem się od kolegów 

z bloku, co widzieli, kiedy Stasia i innych więźniów prowadzili na blok nr 11. 

Gdy przechodzili obok naszego bloku, Staś bardzo mocno wpatrywał się w moje 

okno. Zachowywał się tak, jakby wzrokiem chciał mnie przywołać i w ten 

sposób się ze mną pożegnać.  

Tydzień później do sztuby, w której leżałem, przyszli trzej esesmani z 

dwoma więźniami funkcyjnymi i zaczęli wywoływać numery. Wyczytali też 

mój numer. Zbladłem podobno jak ściana. Miałem wrażenie, że wywrócę się 

obok łóżka, przy którym stałem. Pierwszą myślą, jaka zrodziła się w mojej 

głowie, była ta, że idę na „rozwałkę”. Ostatkiem sił stanąłem na baczność przed 

esesmanem. Niemiec otworzył jakieś akta, przeczytał mój numer drugi raz i 

zapytał, czy z otrzymaną paczką wszystko było w porządku.  

Zupełnie oszołomiony odpowiedziałem, że tak, wszystko było w 

porządku. Byłem wtedy tak zdenerwowany, że nie zważając na konsekwencje 

usiadłem na znajdującym się obok mnie taborecie. Siadanie w obecności 

esesmana było przecież surowo zabronione! Na szczęście jednak esesmani i 

więźniowie funkcyjni nie zwrócili na to uwagi i nie zastosowano wobec mnie 

żadnej kary. 

Któregoś wieczora po apelu udało mi się nielegalnie wyjść z bloku 

kwarantanny na teren obozu. Podpadłem od razu po powrocie, gdyż podobno 



byłem bardzo blady i roztrzęsiony. Zobaczyłem bowiem efekt tego, co zrobiono 

podczas wieczornego apelu. Na zbiorowej szubienicy przed zabudowaniami 

kuchni obozowej powieszono wtedy 12 więźniów, polskich intelektualistów.144 

Powieszeni mieli związane z tyłu ręce i zaciągnięte na szyjach powrozy, ich 

ciała zwisały bezwładnie. Lekkie podmuchy wiatru obracały ich raz w prawo, 

raz w lewo. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem wtedy wisielca. Widok ten był dla 

mnie wstrząsający.  

Po trzech miesiącach pobytu w szpitalu i na bloku kwarantanny 

skierowany zostałem na blok nr 4. Od tej chwili pracowałem w komandzie 

dezynfekcji. Uważano je za jedno z lepszych, głównie ze względu na lekkość 

wykonywanej w nim pracy. Funkcję kapo pełnił niemiecki komunista, który był 

więźniem od czasu dojścia Hitlera do władzy. Był człowiekiem spokojnym i 

dobrym, oczywiście jak na obozowe warunki. Oprócz niego i mnie reszta 

członków komanda była pochodzenia żydowskiego. Pracowaliśmy w 

drewnianym baraku naprzeciw bloku nr 11 – bloku śmierci, którego wszyscy się 

bali. Z baraku naszego słychać było, jak Niemcy rozstrzeliwują tam więźniów.  

Egzekucje odbywały się przeważnie po południu. Ciała zamordowanych 

więźniów leżały na dziedzińcu do wieczora. Po apelu ogłaszano Lagersperrę, co 

znaczyło, że nikomu nie wolno było wychodzić z bloków na teren obozu. 

Więźniów z naszego komanda zakaz ten nie obowiązywał ze względu na pracę 

na różnych zmianach. Któregoś dnia podglądnąłem, jak przyjechał samochód 

ciężarowy i ustawił się tyłem do bramy wejściowej na dziedziniec bloku 

jedenastego. O wjeździe samochodu na teren dziedzińca nie było mowy, gdyż 

brama była za wąska i za niska. Po opuszczeniu tylnej burty została jeszcze 

między nią a ziemią dosyć duża szpara, przez którą mogłem obserwować, co 

dzieje się na dziedzińcu. Na ziemi leżały nagie ciała ofiar. Pod murem bloku nr 

10 ziemia była czerwona od krwi, która spływała do kanału ściekowego. Grupa 

więźniów-sanitariuszy ładowała trupy – brali we dwójkę nieboszczyka za ręce i 

nogi, i jak kłodę drzewa rzucali na skrzynię samochodu. Krew spływała z ciał 

ofiar i z samochodu na ziemię. Gdy ciężarówka została załadowana, odjechała 

do krematorium. Po chwili do naszego bloku przyszedł esesman i wyznaczył z 

komanda kilku więźniów, którzy mieli pozasypywać ślady krwi chlorem. 

Pewnego razu usłyszałem rozmowę dwóch esesmanów, z których jeden 

przechwalał się, że w ciągu 20 minut zdołał uporać się wraz z kolegą z 

rozstrzelaniem 15 więźniów! Na miejsce egzekucji skazańców prowadził 

zazwyczaj wyznaczony do tego więzień funkcyjny. Poznałem go bliżej – był 

Żydem. Ważył co najmniej 120 kilogramów i był bardzo wysoki. Przed wojną 

trenował podobno niemieckiego boksera Schmelinga. Swą specyficzną funkcję 

pełnił według ustalonego scenariusza. Ofiary przeznaczone na śmierć musiały 

rozebrać się do naga w umywalni bloku jedenastego. Wtedy on brał jednego lub 

dwóch skazańców pod ręce i podprowadzał pod czarną ścianę na dziedzińcu. 

Stali zazwyczaj twarzą do niej. Potem padały strzały, a martwe ciała skazańców 

                                                 
144 Fakt ten odnotowuje Danuta Czech pod datą 19.07.1943 r. Powieszono wtedy 12 więźniów – Polaków z 

komanda mierników w odwet za ucieczkę 3 innych. Por. D. Czech, Kalendarz…, s. 468-469.  



osuwały się na ziemię. Więzień ów mówił, że za każdym razem trząsł się ze 

strachu, czy podczas oddawania strzału esesmanowi nie drgnie ręka i nie trafi w 

niego. Zarówno on, jak i inni więźniowie funkcyjni przeznaczeni do 

wykonywania zadań związanych z obsługą bloku jedenastego, przebywali w 

sztubie na parterze tego bloku, a budynek mogli opuszczać jedynie za zgodą 

dyżurującego tam esesmana. 

Zdarzały się też przypadki, że na bloku nr 11 więziono esesmanów za 

łamanie zarządzeń lub dyscypliny SS. Stało się tak z wyjątkowo okrutnym 

esesmanem Gerhardem Palitzschem. Jego specjalnością było znęcanie się nad 

kobietami. Na jego widok więźniów ogarniał nieopisany strach. Był 

największym oprawcą w KL Auschwitz. Jedno z miejsc na żwirowisku, gdzie 

katował ludzi, nazywano „Palitzschkiesgrube” – żwirownią Palitzscha. 

Między więźniami krążyły informacje, że Palitzsch – obozowy kat – 

zakochał się w przepięknej Żydówce z obozu kobiecego w Birkenau.145 Kilka 

razy skazywano ją na śmierć przez zagazowanie, ale Palitzsch za każdym razem 

ją od tego wybraniał. Podpadł więc władzom obozowym, gdyż nawet 

esesmanowi nie wolno było oszczędzać więźniów, a co dopiero Żydów! Tym 

sposobem doczekał się także i on bardzo brutalnego śledztwa. Palitzscha 

osadzono na bloku nr 11, skąd oficer z SD (Sicherheitsdienst) zabierał go na 

przesłuchania na oddział polityczny. Czasem przyprowadzano go pod prysznic 

do naszej łaźni. Rozmawiał z nami podczas kąpieli i mówił, że już nie interesuje 

go strzelanie do ludzi i znęcanie się nad więźniami. Twierdził też, że czyta teraz 

wyłącznie książki miłosne. Po jakimś czasie esesmani wywieźli go z KL 

Auschwitz. Plotki, jakie w związku z tym do nas docierały, nasuwały 

przypuszczenie, że wysłano go za karę na front wschodni. 

Od czasu do czasu zanosiłem na blok nr 11 zdezynfekowaną bieliznę. 

Musiałem wtedy schodzić także do piwnic i lochów tego bloku. Tyle tam było 

żelaznych bram, tyle ponurych cel. Ogarniał mnie tak przeraźliwy lęk, że jak 

najprędzej stamtąd uciekałem. Na końcu korytarza w podziemiach były 

Stehzelle, tj. cele do stania, do których skazywano więźniów przeważnie na dwa 

tygodnie za drobne przewinienia. Wyroki wydawał oczywiście oddział 

polityczny. Kara wykonywana była w ten sposób, że po gongu do spania 

więzień musiał się zgłosić na bloku jedenastym. Zaprowadzano go wtedy do 

podziemia i zamykano w Stehzelle. Gdy był sam, mógł jako tako zgiąć nogi i 

trochę się przespać. Gorzej, kiedy w celi było kilku skazanych. Stłoczeni byli 

wówczas na tej małej powierzchni i musieli stać od godziny 21:00 do 4:30. Rano 

więzień był zwalniany, po czym musiał się zgłosić do swojego komanda i 

normalnie iść do pracy. Tak przebiegał cały okres kary w Stehzelle. 

Któregoś razu, kiedy miałem nocną zmianę w baraku dezynfekcji, 

wyszedłem na zewnątrz i usłyszałem dobiegający z bloku jedenastego 

stłumiony, ale bardzo przejmujący śpiew kobiety. Była to pieśń „Pod Twą 

obronę, Ojcze na niebie”. Stałem nieruchomo, żeby nie zauważył mnie 
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wartownik. Zobaczyłem jednak, że także on stał na wieży zasłuchany. Była to 

niezwykła chwila, gdyż na co dzień słyszało się w obozie jedynie krzyki, 

wrzaski i przekleństwa. 

Jesienią 1943 r. na piętrze bloku nr 24 otwarty został dom publiczny.146 

Mogli z niego korzystać więźniowie niemieccy i polscy. Usługi seksualne 

świadczyły tam więźniarki-ochotniczki, które przyprowadzane były z obozu 

kobiecego w Birkenau. Podobno obiecano im, że po pół roku zostaną zwolnione 

z obozu. Poza tym miały przywilej noszenia cywilnej odzieży, mimo wszystko 

jednak pomalowanej z tyłu w pasy. Mogły też nosić długie włosy, nie 

obowiązywał ich nakaz noszenia na głowach chustek i mogły sobie upiększać 

twarz – malowały usta i podkreślały brwi. Nazywano je „Komando Puff”! 

Zdarzył się też w obozie pewien wypadek bez precedensu. 

Przebywający w nim więzień austriacki walczył przed wojną jako komunista w 

Hiszpanii i ożenił się tam z miejscową dziewczyną. Wrócił do kraju, ale po 

zajęciu Austrii przez Niemcy został osadzony w obozie, a władze hitlerowskie 

nie respektowały ślubu, który zawarł w Hiszpanii. Na pisemną prośbę więźnia 

władze obozowe zezwoliły na przyjazd jego nieprawnej żony na teren obozu i 

udzieliły im formalnego ślubu w obozowym Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Więźniowie-krawcy dopasowali Panu Młodemu cywilne ubranie, a kiedy 

nowożeńcy weszli do obozowego Standesamtu i do obozowego fotografa, 

orkiestra zagrała nawet marsza Mendelssohna. Usunięto też wtedy kobiety z 

bloku 24 i zezwolono nowożeńcom spędzić tam całą dobę.147 

Nadszedł 24.12.1943 r., moja pierwsza wigilia w obozie. Dzień ten nie 

różnił się dla nas niczym od innych, tyle że podśpiewywaliśmy sobie kolędy. 

Śpiewanie kolęd po polsku było oczywiście zabronione, ale niektórzy 

więźniowie chodzili po blokach i wygrywali je na grzebieniach. Wielu z nas 

albo nuciło graną melodię, albo ryzykowało i śpiewało kolędę z polskim 

tekstem, ale bardzo cicho. Myślami przenosiliśmy się poza obóz, do naszych 

rodziców i rodzin. Byliśmy przekonani, że szczególnie w tym dniu także nasi 

bliscy przy wigilijnym stole intensywniej łączyli się z nami. Nie mogły w tym 

przeszkodzić ani bardzo czujne straże obozowe, ani podwójne ogrodzenie z 

drutu pod napięciem. Myśli przelatywały ponad nimi! Esesmani robili wszystko, 

żeby złamać nas psychicznie i fizycznie, ale mimo okaleczenia naszych ciał i 

serc, mimo władzy, jaką nad nami mieli, nie byli w stanie odebrać nam 

wrażliwości i uczuć. Wielu z nas nie kryło łez spływających po policzkach. Ten 

wyjątkowy dzień szczególnie wszystkich wzruszał, wywoływał pragnienie bycia 

znowu razem ze swoimi bliskimi. 

Po Nowym Roku 1944 kolejne dni i tygodnie przelatywały jak wiele z 

dotychczasowych, przeżywanych na pracowaniu i otrzymywaniu pod byle 
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pretekstem batów od zwyrodniałych esesmanów i kapo – przeważnie więźniów 

kryminalnych. 

W maju 1944 r. przetransportowany zostałem wraz z wieloma innymi 

więźniami, wybranymi jako fachowcy branży ślusarskiej, do obozu BIId w 

Birkenau. Obóz ten dopiero organizowano, więc do zakwaterowania nas 

przeznaczono dawniejsze stajnie końskie. Wokół nich było strasznie dużo błota i 

brudu. Nie było umywalek, a zamiast nich ustawiono na dworze długie koryto 

wypełnione wodą w którym myliśmy się zbiorowo. Funkcję ubikacji pełniło 

wydzielone pomieszczenie, wewnątrz którego znajdował się kilkumetrowy 

podest zbity z desek. W podeście tym były otwory, dziura przy dziurze. 

Więźniowie, których w obozie tym ulokowano przed nami, chodzili w 

cywilnych ubraniach, ale mieli na nich namalowane olejną farbą pasy. Bez 

wątpienia było im jednak w tych ubraniach cieplej, aniżeli nam w cienkich 

drelichowych pasiakach.  

W Birkenau nie było niestety takiego koleżeństwa, jak w KL Auschwitz, 

gdzie każdy starał się pomóc innym – choćby nawet dostać się do lepszego 

komanda. Od tego bowiem często zależało życie człowieka. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że byliśmy tam wielką rodziną więźniarską. 

Parę dni po przybyciu do Birkenau spotkałem więźnia Maksymiliana 

Basistę, który przed wojną był burmistrzem Rybnika. W mieście tym był bardzo 

znaną i poważaną osobistością, był zresztą bardzo szlachetnym człowiekiem. Od 

tego czasu, w miarę możliwości, spędzaliśmy ze sobą wiele godzin na 

wspomnieniach o Rybniku. 

W Birkenau przydzielony zostałem do komanda Zerlegebetriebe, które 

liczyło około 1500 więźniów. Do miejsca pracy trzeba było wychodzić poza 

ogrodzenie obozu. Codziennie pokonywaliśmy duże odległości, oczywiście tam 

i z powrotem na piechotę. Po drodze przechodziliśmy obok obozu kobiecego. Za 

każdym razem starałem się wypatrzyć tam moją bratową, Zosię, ale jak się 

później dowiedziałem, pracowała w jakimś podobozie poza KL Birkenau. 

Często wracaliśmy z pracy podczas trwania apelu wieczornego w obozie 

kobiecym. Serce się człowiekowi ściskało, kiedy widział stojące w rzędach małe 

i większe dzieci, w wieku od około trzech lub czterech lat wzwyż. Można sobie 

zadawać pytanie, w jakim stopniu te maleństwa zagrażały hitlerowskim 

nazistom? Warunki życia i jakość wyżywienia przebywających w oddzielnych 

barakach dzieci nie różniły się niczym od tych, jakie mieli dorośli. Dziewczynki 

i chłopcy stali piątkami w szeregach, w ubrankach różnych rozmiarów, 

niedopasowanych, często w kilku miejscach porozdzieranych – byle było czym 

okryć te małe ciałka. Stały cichutkie, pokorne, bez płaczu. Widać było 

przerażenie na małych buzinkach. Sadyści z SS byli chyba zadowoleni z 

respektu, który wyrobili sobie u tych zalęknionych dzieci, z dyscypliny, jakiej je 

nauczyli! Iluż to matkom, którym odebrano dzieci, zadawano dodatkowe 

cierpienia, kiedy musiały się przyglądać, jak ich dzieci są maltretowane! Nie 

mogły swych dzieci przytulić, pobawić się z nimi. Te maleństwa nie wiedziały, 

co to jest dzieciństwo. Ich istnienia zależne były od widzimisię hitlerowskich 



oprawców, ludzi bez serca, którzy przecież w większości przypadków mieli 

własne rodziny i dzieci. 

Nasze komando pracowało w drewnianej hali, co było bardzo ważne, 

gdyż dach dawał komfortową osłonę podczas długotrwałych deszczów. Posiłki 

dowożono nam na miejsce samochodem ciężarowym. Czasami otrzymywaliśmy 

też od Luftwaffe dodatkowe porcje chleba. Podczas pracy pilnowani byliśmy 

zgodnie z zasadą Große Postenkette. Naszym bezpośrednim przełożonym był 

pewien oficer Luftwaffe w randze starszego kaprala. Był to człowiek dobry, w 

tym przynajmniej sensie, że starał się traktować nas po ludzku. Dla niego ważna 

była fachowość wykonywanej pracy. Nie okazywał chęci wyżywania się na 

więźniach. Całością zakładu kierował zaś oficer Luftwaffe w randze kapitana. 

Był on fanatycznym nazistą, w maltretowaniu więźniów nie różnił się niczym od 

esesmańskich oprawców. To na jego polecenie zmuszeni byliśmy bardzo często 

pracować na wydłużonej dniówce roboczej, od rana do zmierzchu. 

Praca w naszym komandzie polegała na demontażu samolotów 

zestrzelonych podczas działań wojennych lub zużytych w wyniku długotrwałego 

ich eksploatowania. Demontowaliśmy kadłuby, części silników, 

oprzyrządowanie. Segregowaliśmy wszystko w zależności od możliwości użycia 

poszczególnych elementów na części zamienne. Z kolei nadmiernie zużyte lub 

uszkodzone części rozdzielaliśmy według rodzaju materiałów, z których były 

wykonane, i wkładaliśmy je do odpowiednich pojemników, skąd ładowano je na 

wagony i wywożono do hut lub innych zakładów przeróbczych. Skrzydła i 

kadłuby cięte były na małe segmenty i – jako cenny stop aluminiowy – także 

wywożone do przetopienia. 

Ze względu na pracę poza obozem stan ilościowy naszego komanda 

kontrolowany był co godzinę przez więźniów funkcyjnych. Zdarzały się bowiem 

często przypadki ucieczek. Któregoś dnia więzień-kontroler, sprawdzający jak 

zwykle obecność, po zdaniu raportu kapo poszedł w jakieś ustronne miejsce i 

tam zasnął. Przyszła pora obiadu, więc komando jak zwykle ustawiło się setkami 

do przeliczenia. W wyniku odliczania okazało się, że brakuje jednego więźnia. 

Zdenerwowani kapo natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Wreszcie znaleźli 

tego nieboraka śpiącego gdzieś w kącie. Z wściekłości zaczęli go okrutnie bić i 

zdawało się, że go zabiją. Ponieważ był to więzień funkcyjny z naszej grupy, 

zdobyliśmy się na odwagę i zaczęliśmy głośno krzyczeć, żeby przestali. 

Prawdopodobnie nasze okrzyki spowodowały, że zjawił się SS-

Kommandoführer i dopiero jego interwencja przerwała maltretowanie więźnia. 

Gdy jednak przyszliśmy z pracy do obozu, całe komando otrzymało 

polecenie ustawienia się przed blokami. Zrobiono nam karny apel, gdyż naszą 

interwencję w obronie więźnia uznano za bunt. Zastępca Lagerführera oznajmił, 

że odbędzie się dziesiątkowanie, tzn. co dziesiąty więzień otrzyma na koźle 25 

batów. Wpierw jednak całe komando musiało zrobić za karę 50 przysiadów. 

Właściwie już po tej karze niektórzy z nas ledwo trzymali się na nogach. Po 

przysiadach rozpoczęło się odliczanie od 1 do 9, a dziesiąty więzień musiał 

wystąpić. Gdy wszystko było już przygotowane, zastępca Lagerführera 



zaskoczył nas łaską odstąpienia od wykonania kary, co w obozie raczej rzadko 

miało miejsce. Łaskawość tę można wytłumaczyć jedynie tym, że w obozie nie 

było osławionego Lagerführera Johanna Schwarzhubera z SS, który 

odpowiedzialny był w Brzezince za męską część obozu. Poza tym ludziom z 

Luftwaffe zależało, aby pracujący dla nich więźniowie byli w możliwie 

najlepszej kondycji fizycznej. Egzekucje przez powieszenie były w Birkenau na 

porządku dziennym. Zwykle spektaklowi temu przyglądać się musiała większa 

ilość więźniów. Podobnie było z karą chłosty, także często wykonywaną 

publicznie. 

Któregoś dnia przechodziłem niedaleko miejsca pracy obok wartownika 

w mundurze Wehrmachtu. Zapytał mnie po polsku, czy mam coś do palenia. 

Miałem przy sobie tytoń, więc mu go dałem, żeby zrobił sobie skręta. Przy tej 

okazji wywiązała się między nami rozmowa. Kiedy powiedziałem mu, że jestem 

z Rybnika, bardzo się ucieszył, pochodził bowiem z Chwałowic, czyli wioski tuż 

koło Rybnika. Tak staliśmy się znajomymi, chociaż w krańcowo innych rolach. 

Zakwalifikowany został jako niesprawny do odbywania służby wojskowej, 

otrzymał więc przydział do służby zastępczej – służby wartowniczej. Po paru 

spotkaniach z nim pozwoliłem sobie na pewne ryzyko. Zapytałem go, czy 

wysłałby list do moich rodziców do Rybnika. W ten sposób bowiem mógłbym 

ominąć obozową cenzurę i napisać dłuższy, bardziej nieformalny list. 

Wartownik chętnie się zgodził. Napisałem więc obszerny list z informacjami, że 

Stasia i jego kolegów rozstrzelano, poruszyłem także wiele osobistych spraw, o 

których nie wolno było pisać w oficjalnych listach. Po przyjściu następnego dnia 

do pracy wręczyłem go wartownikowi. Zapewnił mnie, że na pewno go wyśle. 

Tego samego dnia po powrocie z pracy w obozie zarządzono apel, na 

którym powieszono więźnia za to, że kontaktował się z ludźmi spoza obozu. Po 

tym wydarzeniu nie mogłem spać całą noc. Chodziły mi po głowie makabryczne 

myśli, bałem się, że wartownik oddał mój list do wydziału politycznego, przez 

co i mnie powieszą! Po przyjściu do pracy natychmiast poszedłem do znajomego 

wartownika. Upewniałem się, czy wysłał list, i uzasadniłem moje obawy tym, co 

stało się wczoraj w obozie. On zaś zapewniał mnie, że list został wysłany, i 

mówił, żebym się nie bał. Uspokoiłem się jednak dopiero wtedy, gdy 

otrzymałem z domu odpowiedź z umówioną informacją potwierdzającą, że 

dostali mój list! 

W sierpniu 1944 r. ze zwiększoną częstotliwością przychodzić zaczęły 

do Birkenau transporty węgierskich Żydów. Przybyłych prowadzono całymi 

rodzinami bezpośrednio do komór gazowych. Kominy czterech krematoriów 

wypuszczały w powietrze wyjątkowo dużo czarnego dymu. Ze zdwojoną siłą 

palono zwłoki zagazowanych. Płomienie ognia wylatywały na kilka metrów 

ponad kominy. Zwłoki palono dodatkowo na dwóch stosach, gdyż 

przepustowość krematoriów była za mała. Najgorzej było w pochmurne dni, 

gdyż dym i swąd ścieliły się wówczas po ziemi, a w obozie było ciemno jak w 

nocy. Trudno było oddychać tak ciężkim powietrzem, przesyconym słodkawym 

zapachem palonych ludzkich zwłok.  



Niemcy mieli kłopoty z nadążeniem z paleniem ciał, dlatego ludzi 

przeznaczonych do zagazowania porozdzielano na grupy, w których musieli 

czekać na swoją kolej. Obok naszego bloku, w sektorze BIIc, umieszczono 

kobiety. Co pewien czas przychodził tam oficer SS i robił przegląd. Jego 

wskazanie palcem oznaczało albo pójście do gazu, albo darowanie jeszcze paru 

dni życia. Obok naszego obozu przechodzili też Żydzi z przybyłych transportów. 

Byli dobrze ubrani i prowadzili ze sobą dzieci. Szli w milczeniu, a dzieci niosły 

ze sobą lalki i misie. Dzieci zadawały matkom pytania: „Mamusiu, dokąd my 

idziemy?”. Ale odpowiedź często grzęzła matkom w gardle. Czasami uspakajały 

one swe dzieci, aby zaoszczędzić im strachu, czasem jednak same nie były 

świadome, dokąd idą! Na początku sierpnia do komory gazowej zaprowadzono 

też wszystkich więźniów z obozu cygańskiego, niezależnie od tego, czy ktoś był 

Cyganem, czy nie – wystarczyło, że znajdował się wtedy w tym obozie.  

Na początku października 1944 r., gdy byliśmy w pracy przy swoich 

zajęciach, do naszych hal wbiegli żołnierze Luftwaffe z karabinami gotowymi 

do strzału. Kazali zgromadzić się wszystkim w jednym miejscu, a następnie 

polecili położyć się na ziemi. Nikt oczywiście nie wysilił się, żeby nam 

wyjaśnić, co jest tego powodem. Leżąc na podłodze usłyszeliśmy jedynie warkot 

dużej ilości samochodów ciężarowych, jadących w kierunku obozu Birkenau. Po 

jakiejś godzinie pozwolono nam wstać i kazano wracać do pracy. Jeden z 

wartowników powiedział nam później w tajemnicy, że powodem całego 

zamieszania był bunt, który wzniecili więźniowie z obsługi krematorium. 

Zrozumiałe więc było, że samochody ciężarowe, których przejazd słyszeliśmy, 

wiozły jednostki SS skierowane do jego stłumienia.  

W niektóre dni nie wychodziliśmy z obozu, lecz pracowaliśmy na jego 

terenie. W dniu, o którym chcę wspomnieć, robiliśmy coś niedaleko 

krematoriów. Blisko tego miejsca pracował w komandzie dezynfekcji Stanisław 

Długi. Był on moim dobrym znajomym z Rybnika, mieszkał niedaleko naszego 

domu. Chciałem go odwiedzić, więc jakoś ubłagałem kapo, żeby mnie zwolnił 

na parę minut z pracy i pozwolił zajrzeć do znajomego. Idąc do Stanisława 

Długiego przechodziłem obok krematoriów i komór gazowych. Ciekawość 

kusiła mnie, żeby zajrzeć do środka tych ponurych pomieszczeń, ale nie mogłem 

nic dostrzec, gdyż okna były od wewnątrz szczelnie zasłonięte kocami. 

Stanisław Długi pracował niedaleko więźniów pracujących w 

komandzie „Kanady”, czyli w magazynie rzeczy zgromadzonych po więźniach. 

Miał z nimi dobre układy, mógł zatem załatwiać różne przydatne w obozie 

rzeczy. Już wcześniej kilka razy dostarczył mi tytoń i bieliznę. Także tym razem 

po serdecznym powitaniu dał mi kilka sztuk bielizny, tytoń i jeszcze jakieś 

drobne rzeczy. To miłe spotkanie trwało jednak zaledwie parę minut, gdyż nagle 

zaczęły wyć syreny ogłaszające alarm przeciwlotniczy. Wybiegłem z budynku, 

w którym się spotkaliśmy, i zobaczyłem, że kapo gonią więźniów do swoich 

baraków. Obowiązywało bowiem zarządzenie, że w razie alarmu lotniczego 

komanda pracujące w pobliżu obozu muszą natychmiast wracać do baraków. 

Bardzo się wystraszyłem, bo jak niby miałem się teraz przedostać do swojego 



komanda? Nie tracąc jednak zimnej krwi pobiegłem w stronę bramy między 

sektorami i w biegu rzuciłem wartownikowi nowe, ciepłe skarpetki. Od razu 

mnie przepuścił, dzięki czemu udało mi się dostać do mojego komanda. Był 

najwyższy czas, gdyż już na mnie czekali. Gdybym został złapany poza moim 

komandem, mógłbym otrzymać karę 25 batów i przydział do karnego komanda. 

Rano 13.10.1944 r. wychodziłem do pracy bardzo zmęczony. W nocy 

miałem koszmarne sny. Szedłem w kolumnie smutny i milczący, nie 

odpowiadałem na zaczepki i pytania kolegów. Niedaleko naszego miejsca pracy 

od wartowników SS przejmowali nas żołnierze Luftwaffe. W trakcie 

przekazywania więźniów z szeregu wyskoczył niespodziewanie jeden z 

więźniów, Żyd. Chciał zerwać rosnącą w pobliżu drogi kapustę. Znajdujący się 

niedaleko mnie żołnierz Luftwaffe krzyknął na niego, zdjął z ramienia karabin 

i... padł strzał. W pierwszej chwili zastanawiałem się wraz z innymi więźniami, 

co się stało? Poczułem jednak, że bardzo mnie szczypie policzek. Okazało się, 

że karabin wystrzelił, zanim żołnierz zdążył wycelować go we właściwym 

kierunku. Kula trafiła w mój policzek, zrobiła w nim dwie dziury i raniła mnie 

jeszcze w ucho. Następnie pocisk poleciał dalej w kierunku innych więźniów i 

zabił dwóch Rosjan. Zranił też w głowę jeszcze jedną osobę. Koledzy z szeregu 

zwrócili uwagę przede wszystkim na zabitych Rosjan, a ja czułem ciepło 

rozlewające się z policzka. Dopiero po chwili zauważyli, że krew obficie spływa 

z mojej twarzy i że jestem ranny. Zrobiło mi się słabo, więc wzięli mnie pod 

ręce, a do rany przyłożyli chusteczki, żeby zatamować krwawienie. 

Gdy doszliśmy do miejsca pracy, zaprowadzono mnie do punktu 

opatrunkowego, gdzie obandażowano mi niemal pół głowy. Tak opatrzony 

chciałem zabrać się do pracy, ale gdy zobaczył mnie mój szef i dowiedział się, 

jak doszło do zranienia, bardzo rozzłościł się na pracujących w komandzie 

Żydów, a mnie przydzielił do lżejszej pracy. Około południa na skrzynię 

samochodu, który miał jechać do obozu po obiad, załadowano dwa trupy. 

Kazano mi usiąść koło nich, a wartownik, który miał pilnować mnie i więźnia-

kierowcę, pojechał w szoferce obok prowadzącego samochód. W obozie 

zostałem opatrzony przez lekarza i dostałem tydzień zwolnienia lekarskiego, w 

czasie którego nie musiałem chodzić do pracy. 

Kiedy po tygodniu wolnego znowu wychodziłem do pracy, zobaczyłem 

Zosię. Radość z możliwości ujrzenia jej była ogromna – był to nasz pierwszy 

kontakt po tak długim czasie. Od czasu jej zwolnienia z bloku nr 2 przebywała 

najpierw w obozie w Birkenau, a następnie w podobozach Budy i Rajsko. Teraz 

ponownie skierowano ją do Birkenau, na blok kwarantanny. Niestety mogliśmy 

porozumieć się tylko na migi. Pokazała miną i rękami, że jest zaniepokojona 

moim wyglądem, a przede wszystkim dużym plastrem na twarzy.  

Coraz częściej wysyłano z Birkenau transporty więźniów do innych 

obozów. Pod koniec października 1944 r. niekorzystna sytuacja na froncie 

wschodnim wymusiła na Niemcach konieczność likwidacji niektórych prac, do 

których wykorzystywano więźniów. Luftwaffe musiała także ograniczyć 

wysługiwanie się komandem Zerlegebetriebe. Dopóki jednak się dało, 



wykorzystywała do maksimum dotychczasowe możliwości i tak tanią siłę 

roboczą. 

Żołnierze i kapo ponaglali nas coraz bardziej przy pracy. Narzucano 

nam tempo, jakiego dotychczas nie było. Zaczęliśmy się buntować. Między 

innymi i ja pozwoliłem sobie na głośne zamanifestowanie niezadowolenia. 

Wypowiedziałem do swoich kolegów uwagę, że w takim tempie pracować nie 

będziemy. Usłyszał to pilnujący nas żołnierz i zaczął krzyczeć, że uprawiam 

sabotaż, że odciągam innych od pracy. Wyciągnął pistolet i mierząc do mnie 

wrzeszczał, że zastrzeli mnie jak psa. Przestraszyłem się poważnie jego groźby, 

więc dałem susa w dużą grupę więźniów stojących obok. Obawiałem się, że 

żołnierz ten będzie od tej pory znęcał się nade mną, gdyż na pewno mnie 

zapamiętał. Szef mojej hali, jak już wcześniej wspomniałem, był człowiekiem 

dobrym dla mnie. Kiedy zorientował się, co zaszło, zaproponował mi wyjazd do 

innego obozu, w którym obiecywał lepsze warunki bytu i większą szansę 

przeżycia. Po doświadczeniu, jak w KL Auschwitz likwidowano całe transporty 

ludzi, przystałem chętnie na tę propozycję. Chciałem przeżyć i chciałem być jak 

najdalej od piekła, jakim były Auschwitz i Birkenau. 

Wyznaczony zostałem do wyjazdu i – mimo że dwukrotnie odwoływano 

odjazd transportu – w końcu 13.11.1944 r. w grupie około 1000 więźniów 

wyjechałem w nieznanym kierunku. Przez zakratowane okienko wagonu 

obserwowałem trasę pociągu. Widziałem, że jedziemy przez Dziedzice, 

Pszczynę, Żory, a także moje kochane miasto – Rybnik. Tutaj w Rybniku jest 

mój dom rodzinny, mieszkają rodzice i siostry. Czy oni przeczuwają, jak blisko 

nich się znajduję? Z Rybnika wieziono nas w kierunku Raciborza, ale przed 

Raciborzem transport skręcił na północ, aż wreszcie po długiej jeździe 

wyładowano nas w nieznanej okolicy, w sosnowo-brzozowym lesie. 
 

Byłem więźniem KL Gross-Rosen nr 86378, Aussenkomando Gross-

Koschen 

Las, przy którym kazano nam wysiąść z wagonów, należał do terenów 

Rogoźnicy (ziemia wałbrzyska). W miejscowości tej znajdował się niemiecki 

obóz koncentracyjny KL Gross-Rosen, mający w okolicy kilka podobozów. 

Zostaliśmy skierowani właśnie do jednego z nich, do Gross-Koschen. Przy 

drodze przemarszu, od miejsca wyładunku z wagonów do podobozu, leżało 

kilka wraków samolotów. Przypominało to widok znajomy z Birkenau. 

Podobóz mieścił się w nieczynnej fabryce szkła. Przed bramą wejściową 

ustawiony był mały drewniany barak, w którym urzędował Lagerführer, a 

kawałek za nim widać było niewielki komin, częściowo rozebrany. Obóz 

otaczało ogrodzenie z drutu kolczastego pod napięciem. Za bramą po lewej 

stronie usytuowane były kuchnie polowe, piece do opalania baraków, oraz duży, 

pozbawiony podłogi barak mieszkalny. Dla więźniów funkcyjnych wydzielono 

w nim miejsce odgrodzone od innych. Prycze podobne były do tych, które 

mieliśmy w KL Auschwitz, stały jednak bezpośrednio na ziemi. Ubikacje były 

bardzo prymitywne, a umywalek nie było wcale. Widok, który już na wstępie 

mnie poruszył, to grupa 50 więźniów, których ulokowano w obozie przed 



naszym przyjazdem. Mieli oni przystosować teren fabryki do zakwaterowania w 

niej większej ilości więźniów (my byliśmy pierwszą z większych grup, które 

miały przyjechać do obozu). Więźniowie ci byli tak wynędzniali, że nie byli 

podobni do ludzi, lecz do jakichś zjaw w łachmanach! 

Komendant obozu (nie pamiętam nazwiska) był w randze SS-

Oberscharführera i miał zapisaną na swoim koncie bogatą listę zbrodni. 

Wyżywał się w bestialski sposób na więźniach, był w obozie panem życia i 

śmierci. Lagerälteste, były kryminalista, dał się poznać z okradania nas z racji 

żywnościowych. Na stanowiska kapo mianowani zostali więźniowie z naszego 

transportu, lekarzem obozowym był Polak. 

Cały nasz transport składał się z Polaków, Rosjan, paru Francuzów i 

paru Niemców. Ulokowano mnie w baraku, w którym znajdowała się jego 

większa część, tj. Polacy, Francuzi i Niemcy. Następnego dnia przed 

wymarszem do pracy otrzymaliśmy pierwszy posiłek – jakąś gorącą zupę. 

Wyglądała jak zamącona czymś woda, ale w smaku była dosyć dobra. Chleb był 

lepszego gatunku niż w KL Auschwitz, było go też nieco więcej. Dawano nam 

także dodatki do chleba – trochę margaryny, sera domowego lub kawałek 

końskiej kiełbasy. Wstępne obserwacje potwierdzały więc to, co mówił mój 

niemiecki protektor z Luftwaffe – wyżywienie było lepsze, a dyscyplina nieco 

luźniejsza.  

Tego dnia zatrudniony byłem przy rozładunku części drewnianych 

baraków i hal z wagonów. W Gross-Koschen mieliśmy znowu demontować w 

zadaszonych halach wraki samolotów. Inna grupa więźniów budowała drugi 

barak mieszkalny. Miał się składać z kilku części, z których największa miała 

pomieścić około 100 więźniów. W środkowej części miał być szpital. Kiedy 

wreszcie zbudowano ten barak, faktycznie urzędował w nim lekarz, ale mimo 

jego starań o zdrowie więźniów, mimo szczerych chęci niesienia im pomocy, 

powrót do zdrowia zależał jedynie od woli Boga, gdyż w obozie brakowało 

lekarstw. Przednią część baraku zajmowała tzw. elita obozowa. Nie pamiętam, 

czy była tam podłoga, ale do ogrzewania wnętrza służył duży, żelazny piec. W 

sąsiedztwie obozu nie było widać żadnych zabudowań. Otaczał nas tylko las. 

Przed obozem więźniowie budowali drewniany magazyn i baraki dla 

pilnujących nas żołnierzy z Luftwaffe. 

Po doświadczeniach z KL Auschwitz dbaliśmy bardzo o higienę 

osobistą, oczywiście na miarę możliwości w warunkach obozowych. Mieliśmy 

na uwadze groźbę wybuchu epidemii, co przy takim braku lekarstw groziło 

nieuchronną śmiercią. W odróżnieniu od nas więźniowie, których tutaj 

zastaliśmy, a którzy byli aresztowani podczas powstania warszawskiego, w 

ogóle nie dbali o higienę. Byli mocno zawszeni i apatyczni. Na nasze prośby, 

żeby doprowadzili się do jakiegoś ludzkiego wyglądu, odpowiadali wzruszaniem 

ramion lub zdecydowaną odmową. W związku z tym zdarzył się pewien epizod, 

który zapadł mi szczególnie mocno w pamięć. Jeden z więźniów z naszego 

baraku – Władek (nie pamiętam nazwiska), postanowił umyć na siłę jednego z 

tych zabiedzonych i zaniedbanych więźniów. Kiedy go mył, więzień ów dostał 



drgawek jak przy febrze i zaczął okropnie krzyczeć. W końcu wyrwał się 

Władkowi i uciekł między swoich współtowarzyszy. 

Po kilku dniach Lagerführer kazał wprowadzić numerowanie więźniów. 

Otrzymałem numer 86378. Rozdawane numery wypisane były na łatkach, które 

zgodnie z rozkazem mieliśmy przyszyć do kurtek i spodni. Nie było jednak ani 

igieł, ani nici! Trzeba było sobie radzić według własnej pomysłowości. Igły 

zrobiliśmy z drutu aluminiowego zdobytego przy rozbiórce wraków samolotów, 

a zamiast nici użyliśmy włókien wyciągniętych z siedzeń foteli lotniczych.  

Zarówno w obozie, jak i w miejscu pracy panował względny spokój. 

Żołnierze, którzy nas pilnowali, nie wtrącali się w nasze życie obozowe. Po 

napisaniu listu do domu i podaniu nowego miejsca pobytu otrzymywałem 

znowu paczki żywnościowe. Niestety były one bezlitośnie okradane przez 

wspomnianego już Lagerälteste. Kontrolował on zawartość przychodzących 

paczek i zabierał to, co mu się podobało. Na większe szykany wobec więźniów 

na szczęście funkcyjni nie mogli sobie pozwolić, ponieważ nie zgadzały się na 

to władze Luftwaffe. 

Wieczory były coraz dłuższe, czasu po apelach było teraz sporo, więc 

coraz częściej myślałem o takim ułożeniu sobie warunków bytu, żeby przeżyć to 

obozowe piekło. Jak już wspomniałem, przy pracy nie było tak ostrej 

dyscypliny, jak w Birkenau, dlatego też więźniowie zaczęli kombinować różne 

rzeczy. Wykręcali kolorowe gałki z uchwytów kabin samolotów, z 

aluminiowych rurek z układów hydraulicznych robili lufki do papierosów, zaś z 

metali kolorowych – pierścionki. Mistrzem w tej precyzyjnej wytwórczości był 

Leon Pietrusiak. Władek, o którym już wcześniej wspomniałem, obdzierał skórę 

świńską ze zbiorników paliwa i robił z niej cholewki do butów. Z lasu 

znosiliśmy kawałki brzozowego drzewa i prymitywnie zrobionym nożem 

łupaliśmy drewno na kołki – takie, jakich szewcy używali do robienia butów. 

Suszyliśmy je potem na piecu w baraku. Skórę na zelówki wykradaliśmy z 

magazynu wojskowego, a kopyta do modelowania butów robiliśmy sami z 

drewna. Następnie dostarczaliśmy wszystko więźniowi, który był szewcem z 

zawodu, a ten robił nam wygodne buty. W pobliżu torów, przy których nas 

wyładowano z wagonów, leżał rozsypany węgiel brunatny, używany chyba 

kiedyś w fabryce. Zbieraliśmy ten węgiel i paliliśmy nim w piecu naszego 

baraku. 

Niestety, pojawiły się pierwsze ofiary w grupie „więźniów 

warszawskich”. Ich zwłoki spalono w piecu, nad którym widoczny był ów 

częściowo rozebrany komin, zauważony przeze mnie pierwszego dnia. 

Wyznaczeni przez władze więźniowie musieli nałożyć drewna w palenisku 

pieca, na drewno ułożyć trupy więźniów, a następnie polać je benzyną. Stos 

podpalony został osobiście przez Lagerführera. 

Któregoś dnia jeden z żołnierzy pilnujących więźniów zameldował 

Lagerführerowi, że skradziono mu portfel z kieszeni kurtki zawieszonej na 

drzewie. Podejrzenie padło na jednego z Rosjan. Bez żadnego śledztwa ani 

wysłuchania, co ma do powiedzenia oskarżony, zastosowano wobec niego karę 



„słupka”. Polegała ona na tym, że więźniowi wiązano z tyłu ręce, po czym 

podwieszany był za nie na słupie. Nogi karanego znajdowały się na wysokości 

około metra nad ziemią. Po dwóch godzinach żołnierz zgłosił Lagerführerowi, 

że portfel się odnalazł. Niewinnie ukaranego więźnia zdjęto ze słupa, ale jeszcze 

długo po tych męczarniach nie mógł dojść do siebie. 

Nadeszła kolejna wigilia Bożego Narodzenia. Byliśmy niemal do 

wieczornego apelu w pracy. Po apelu zabrałem się do strojenia sosnowego 

drzewka, bo taka była nasza choinka. Zrobiło się jakoś cicho, wszyscy byli 

poważni. Myślami byliśmy znowu w rodzinnych domach, ze swoimi bliskimi. 

Chyba każdy z nas zadawał sobie te same pytania – czy spotkamy się jeszcze z 

rodzinami, czy doczekamy wolności? Łzy widać było w oczach niemal 

wszystkich, podobnie jak w KL Auschwitz. Przy stołach wigilijnych domownicy 

składali sobie najserdeczniejsze życzenia. Czegóż my, w naszej sytuacji, 

mogliśmy sobie życzyć? Chyba tylko tego najważniejszego – doczekania 

wolności! Zaśpiewaliśmy piękne polskie kolędy, gdyż w tym obozie nie było to 

zabronione. Pierwszy dzień świąt był wolny od pracy, więc Władek obchodził 

baraki z prymitywną szopką.  

Więźniowie z powstania warszawskiego coraz częściej umierali z 

wycieńczenia. Pozostali przy życiu wkrótce odesłani zostali do obozu głównego, 

- do KL Gross-Rosen. 

Pewnego dnia więzień o nazwisku Mrochen otrzymał od żony paczkę. 

Wcześniej jego kolega o nazwisku Lanc żartował, że jeśli Mrochen otrzyma 

paczkę, to będą w niej tylko okruszki. Wróżby Lanca niestety się sprawdziły. W 

paczce pozostały tylko okruszynki, a między nimi znajdował się wianuszek z 

zasuszonych kwiatów z napisem: „Życzenia z okazji 25 lat pożycia 

małżeńskiego”. Mrochen na jego widok rozpłakał się jak małe dziecko, także 

nam popłynęły z oczu łzy. Trudno się dziwić, że gest pamięci i serdeczności ze 

strony żony wywołał tak wielkie wzruszenie w nas wszystkich. 

Rozpoczął się nowy, 1945 rok. Nie mieliśmy znikąd wieści, co dzieje się 

na świecie, gdyż mieszkaliśmy na odludziu, bez styczności z cywilami. 

Wyczuwaliśmy jednak podświadomie, że wolność zbliża się do nas, że musi być 

dosyć blisko. Zaczęło brakować żywności, porcje były coraz mniejsze. 

Więźniowie, którzy pracowali w magazynie, zauważyli w skrzyniach wazelinę, 

stosowaną przez Niemców do smarowania łożysk. Zaczęli ją podkradać, gdyż 

wpadli na pomysł smażenia na niej ziemniaków i cebuli, także zresztą 

nielegalnie zdobytych. Posiłek taki był bardzo smaczny, ale trzeba było to jeść 

bardzo prędko, gdyż wazelina gęstniała przy stygnięciu i robiła się sztywna jak 

zimny łój wołowy. Żołnierze dowiedziawszy się, co z wazeliną robią 

więźniowie, zaczęli ją także wykradać do podobnych celów. Kiedy jednak 

dowiedział się o tym Lagerführer, zaostrzył straże przy magazynie i ogłosił 

surowe kary za wszelkie kradzieże. 

W obozie przystąpiono do budowy trzeciego baraku, ponieważ dojechać 

miał nowy transport więźniów. W tym też czasie straciliśmy zupełnie kontakt z 

naszymi rodzinami, listy z domu przestały do nas dochodzić. Wyciągnęliśmy z 



tego wniosek, że wolność się przybliża. Paczki oczywiście też nie przychodziły, 

a racje żywnościowe znowu się zmniejszyły. Zaczęliśmy się kłócić między sobą 

o wielkość porcji chleba. Więźniowie robili ze sznurka i patyków wagi, na 

których sprawdzali, czy przydzielane porcje chleba są jednakowe. Rosjanie 

natomiast wpadli na pomysł, aby ze szczątków samolotów zbierać skórzane 

paski i obszycia foteli, i gotować je lub smażyć na tłuszcz. Niestety, tym się 

dwóch więźniów zatruło. 

Trzeci barak nie został jeszcze zbudowany - a już zaczęto go rozbierać. 

Nie sprowadzono też żadnego nowego transportu więźniów. Chleb do naszego 

komanda dowożony był samochodem ciężarowym z pobliskiego miasteczka. 

Jeździł po niego w towarzystwie wartownika jeden z więźniów kryminalnych, 

sześćdziesięcioletni Niemiec. Pewnego razu nie wrócił z takiego wyjazdu. 

Żołnierz tłumaczył się Lagerführerowi, że więzień uciekł. Inny żołnierz 

powiedział nam w zaufaniu, że wartownik pomógł mu w ucieczce. 

Była druga połowa lutego, gdy przyszło nagłe zarządzenie o likwidacji 

obozu. W najbliższym terminie miało go opuścić 80% więźniów. Ja miałem 

zostać do końca. Robiłem jednak wszystko, żeby też wyjechać, gdyż bałem się, 

że po zlikwidowaniu obozu Niemcy zlikwidują też wszystkich świadków! Dnia 

23.02.1945 r. wyjechałem więc z innymi więźniami do Buchenwaldu, natomiast 

do zlikwidowania obozu pozostali M. Winszczyk i F. Czylok. Znacznie później 

dowiedziałem się od Czyloka, że po naszym wyjeździe otrzymywali wprawdzie 

dużo żywności, ale przy rozbiórce obozu bardzo się napracowali. Z dużym 

pośpiechem musieli uporządkować teren tak, że nawet słupy ogrodzeniowe 

trzeba było wyciągać z ziemi i ładować na samochody. Następnie pojechali z 

żołnierzami do innego obozu, też należącego do Luftwaffe, i tam doczekali się 

wyzwolenia.  
 

Byłem więźniem w KL Buchenwald nr 132609, 

Do Buchenwaldu przyjechaliśmy 26.02.1945 r. Całą drogę z Gross-

Koschen odbyliśmy w wagonach towarowych, a świat na zewnątrz obserwować 

mogliśmy jedynie przez małe, zakratowane okienko. Obóz KL Buchenwald 

usytuowany był na wzniesieniu i górował nad okolicą. Tory kolejowe 

prowadziły aż na teren obozu, ale nasz pociąg zatrzymał się przed bramą. 

Kazano nam wyjść z wagonów, ustawić się w kolumnę po pięć osób w szeregu i 

w takim szyku wprowadzono nas przez bramę główną bezpośrednio do łaźni. 

Gdy z niej wyszliśmy, mogliśmy się nieco rozejrzeć po najbliższym terenie. 

Przed nami stały ładne, murowane bloki. Plac apelowy był wyasfaltowany. Był 

to mój trzeci obóz i – jak do tej pory – prezentował się najładniej, jeżeli można 

użyć jakichś określeń pozytywnych miejscu do zniewalania ludzi. Następnie 

zaprowadzono nas do właściwego obozu, który mieścił się za tymi ładnymi 

budynkami. Moje odczucia estetyczne zdecydowanie się wtedy zmieniły. 

Zaprowadzono nas do drewnianych pomieszczeń, które służyły kiedyś jako 

stajnie. 

Barak, w którym zostałem ulokowany, był przepełniony. Mogło 

znajdować się w nim około tysiąca lub więcej osób. Wewnątrz panował 



nieopisany zaduch. Smród chloru używanego do dezynfekcji wnętrza zmieszany 

z dusznym powietrzem tworzył mieszankę uniemożliwiającą wręcz oddychanie. 

Nie było sienników ani koców do okrycia się w nocy. Spać trzeba było na 

gołych deskach trzypoziomowych pryczy. Warunki higieniczne były bardzo złe. 

Baraki znajdowały się na terenie bardzo błotnistym, podobnie jak w Birkenau.  

Po posiłki – chleb i zupę – musieliśmy chodzić dosyć daleko, do 

budynku zwanego salą kinową. Przy wydawaniu chleba pracował Żyd, którego 

znałem z KL Auschwitz. Dzięki tej starej znajomości wybierał dla mnie większe 

kawałki chleba, za co byłem mu ogromnie wdzięczny. Mimo wszystko, im bliżej 

było do wyzwolenia, tym bardziej traciłem nadzieję na przeżycie. Przypominali 

mi się więźniowie z powstania warszawskiego w Gross-Koschen. Stawałem się 

podobny do nich. Ledwo powłóczyłem nogami, byłem brudny, bardzo 

wygłodniały i zawszony. 

Któregoś dnia po południu wracająca z pracy grupa więźniów wiozła na 

taczce zmasakrowanego Lagerälteste. Człowiek ten nadzorował ich przy pracy i 

okrutnie się nad nimi znęcał, podobnie czynił też w poprzednim obozie. 

Więźniowie wyładowali na nim swoją złość za jakiś brutalniejszy gest wobec 

nich. Był bardzo pobity i strasznie krzyczał z bólu. Nie wiem, co stało się z nim 

później – czy przeżył. 

Dnia 6.03.1945 r. zostaliśmy ponownie skierowani do łaźni. 

Przygotowywano nas do kolejnego wyjazdu. Na pociąg czekaliśmy w sali 

kinowej, w której otrzymywaliśmy posiłki. Początkowo było dosyć spokojnie, 

lecz nagle jeden z więźniów zaczął buntować pozostałych przeciwko byłemu 

kapo o nazwisku Jankowski. Chwilę później więzień ten uderzył Jankowskiego, 

po czym inni zaczęli rzucać w niego drobnymi przedmiotami, a później także i 

ławkami. Bito go nawet wówczas, gdy już nie dawał znaku życia. Był to 

okropny widok. Ludzie odreagowywali doznane na własnej skórze krzywdy, 

zachowywali się gorzej niż zwierzęta. Nikt nie mógł stanąć w obronie 

Jankowskiego, gdyż sam stałby się ofiarą. Wartownicy widzieli ten samosąd, ale 

nie wtrącali się. Kiedy stwierdzono śmierć byłego kapo i napastnicy odstąpili od 

martwego już ciała, jeden z funkcyjnych polecił zabrać zwłoki i przenieść je do 

krematorium. 

Wreszcie podstawiono wagony, którymi mieliśmy jechać. Zanim jednak 

wsiedliśmy, wyładowano z nich dużą ilość trupów przysłanych do spalenia w 

znajdującym się tu krematorium. Wieziono nas w wagonach towarowych z 

niedomkniętymi drzwiami, ale każdego wagonu pilnowało trzech esesmanów. 

Na drogę każdy dostał porcję świeżego chleba przyrządzonego z dużą 

domieszką mąki kukurydzianej. Otrzymany chleb zjedliśmy bardzo szybko, bo 

byliśmy wygłodniali, a poza tym woleliśmy nie ryzykować, że zostaniemy 

okradzeni. Po pewnym czasie zaczęło nam dokuczać coraz silniejsze pragnienie, 

spowodowane prawdopodobnie domieszką mąki kukurydzianej w chlebie. 

Esesmani nie przejmowali się jednak naszymi prośbami o wodę. W pewnym 

momencie w okolicy, przez którą przejeżdżał nasz pociąg, zaczął się nalot 

bombowy. Esesmani kazali zatrzymać pociąg, zamknęli drzwi wagonów i 



uciekli gdzieś się ukryć. Baliśmy się, że pociąg może zostać zbombardowany, 

ale i tak byliśmy bezsilni wobec pozamykanych od zewnątrz drzwi wagonów. 

Gdy nalot się skończył, pociąg ruszył w dalszą drogę. Pragnienie stawało się nie 

do zniesienia. Esesmani zrozumieli powagę sytuacji dopiero wtedy, gdy 

niektórzy więźniowie zaczęli gorączkować. Na najbliższej stacji pociąg się 

zatrzymał. Zorganizowano w pośpiechu jakieś naczynia i donoszono w nich 

wodę do wagonów. Były one bardzo brudne, ale tym wartownicy się nie 

przejmowali. Mnie także udało się dostać trochę wody i częściowo ugasić 

pragnienie. 

Po wielu godzinach dojechaliśmy wreszcie do obozu Natzweiler-

Struthof w południowo-zachodniej części Niemiec. Kiedy wyładowano nas w 

podobozie Schömberg, esesmani stracili panowanie nad sytuacją, gdyż niemal 

wszyscy więźniowie, odczuwając wciąż silne pragnienie, rzucili się na resztki 

śniegu, który tu jeszcze gdzieniegdzie leżał. Esesmani zaczęli krzyczeć, bić nas i 

kopać, gdyż zależało im na tym, żebyśmy znaleźli się jak najszybciej w obozie. 

W ogrodzonej przestrzeni łatwiej było zapanować nad tak spontanicznymi 

zachowaniami. 

Obóz ten zaadoptowany był dla nas na poczekaniu, znowu ulokowano 

nas w drewnianych stajniach. Teren był bardzo bagnisty – żeby wejść do 

baraków, trzeba było wchodzić po specjalnych drewnianych pomostach. 

Krematorium w tym obozie nie było, więc umarłych chowano w zbiorowych 

mogiłach. W poprzednich obozach nie obrywaliśmy od kapo czy wartowników 

tak często, jak tutaj. Bito nas na każdym kroku. Pracowaliśmy bardzo ciężko 

przy zbiornikach z ropą, obok których kopaliśmy rowy odwadniające. Nabierana 

na łopatę ziemia była tak lepka od ropy, że kiedy chciało się ją zrzucić, łopata 

sama wylatywała z rąk. 

Na moje szczęście dosyć szybko przeniesiony zostałem do innego 

podobozu, który nazywał się Dautmergen. Przydzielono mnie do pracy w 

warsztacie ślusarskim. Przeżyłem tam kolejny silny nalot bombowy. Miałem 

szczęście, że nie zostałem zabity, gdyż jedna z bomb trafiła niedaleko mojego 

miejsca pracy. Zakwaterowany zostałem w jednym z baraków, gdzie były 

normalne pokoje, z normalnymi oknami. Inną dogodnością, jaką tam zastaliśmy, 

była łaźnia, w której można się było porządnie wykąpać bez poganiania przez 

wartowników. Podkradaliśmy też resztki mydła z łaźni dla żołnierzy. Nie 

mieliśmy jednak ręczników, więc ubrania naciągaliśmy na mokre ciała. 

Myślałem, że po takiej kąpieli będę czuł się świeżo. Z niemałym jednak 

zdziwieniem poczułem, że coś chodzi mi po plecach. Zdjąłem ubranie, następnie 

koszulę i... zaniemówiłem z wrażenia. Na koszuli aż roiło się od wszy.  

Głód panujący w obozie był nie do wytrzymania, Niemcy coraz częściej 

zmniejszali racje żywnościowe. Francuzi zaczęli zbierać i gotować mlecze. Inni 

więźniowie znaleźli na śmietniku końskie kości, które podsmażali potem nad 

prymitywnie zrobionym ogniskiem. Władze obozowe widząc, że jemy mlecze, 

wyznaczyły kilku więźniów do zbierania ich na większą skalę. Rozdano im 

sienniki, które miały spełniać rolę worków. Z zebranych przez więźniów mleczy 



ugotowano dla wszystkich zupę. Była ona dosyć smaczna i znacznie 

pożywniejsza od tych, które tutaj otrzymywaliśmy. W czasie obiadu pewien 

Rosjanin jadł z zupą surowego, wypatroszonego kreta, którego gdzieś znalazł. 

Niestety po jakimś czasie odesłani zostaliśmy do poprzedniego obozu. 

Byliśmy tam znowu bici, i to nie tylko przez funkcyjnych, lecz także przez 

współwięźniów, których bezsilność wobec pogarszających się warunków 

obozowego bytu przeradzała się w coraz większą agresję. Wśród wycieńczonych 

więźniów w olbrzymim tempie wzrastała śmiertelność. 

Dnia 14.04.1945 r. wyznaczony zostałem do kolejnego transportu, 

ponieważ zakwalifikowano mnie jako chorego i niezdolnego do pracy. Tym 

razem wieziono nas w odkrytych węglarkach. W czasie jazdy oddawaliśmy się 

przeważnie zajęciu zabijania wszy, które nam bardzo dokuczały. W pewnej 

chwili w nocy obudziłem się, gdyż jakiś zimny ciężar przygniótł mi nogi. 

Okazało się, że był to więzień, który zmarł i osunął się na mnie. Po przyjeździe 

do obozu Allach, który był podobozem KL Dachau, rozebrani zostaliśmy z 

łachmanów które mieliśmy na sobie. Nie skierowano nas jednak do łaźni, gdyż 

jej w tym obozie nie było. Stare ubrania nam zabrano, a do okrycia się 

otrzymaliśmy koce. 

W obozie tym przebywali więźniowie różnych narodowości, a o 

szansach przeżycia mawiano: „Jak ci Bóg nie pomoże, to ci nikt nie pomoże!”. 

W ciągu paru zaledwie dni przekonaliśmy się, że było tak rzeczywiście. Był to 

właściwie obóz dla więźniów, którym nie wróżono dłuższego życia, a ja niestety 

byłem jednym z tak zakwalifikowanych straceńców! Mały bochenek obozowego 

chleba przeznaczony był dla dziewięciu więźniów, a zupa podawana na obiad 

składała się z wody, w której zagotowano drobno pokrojone obierzyny z 

ziemniaków. To było wszystko, czym nas karmiono. W barakach dokuczała nam 

ogromna ilość robaków różnej wielkości i gatunku. Było też bardzo wilgotno, 

wychodziliśmy więc nago na zewnątrz, aby w ten sposób ogrzać na słońcu nasze 

wychudzone ciała. Dopiero po tygodniu otrzymaliśmy jakieś ubrania, ale bez 

bielizny.  

Znowu jednak przebąkiwano, że obóz nasz będzie ewakuowany. 

Dowiedzieliśmy się też o innym makabrycznym wydarzeniu – grupę bardzo 

słabych więźniów wyprowadzono w kierunku Alp i tam rozstrzelano.  

Dnia 27.04.1945 r. esesmani z uwagi na zbliżający się front uciekli z 

naszego obozu i zostaliśmy bez nadzoru. Zabrali ze sobą oczywiście resztę 

chleba, byliśmy więc praktycznie bez jedzenia. Aby zabezpieczyć się jakoś 

przed zbombardowaniem obozu, wywiesiliśmy białe flagi. Niestety, słychać 

było w oddali jedynie odgłosy wybuchów, ale wyzwolenie nie nadchodziło. 

Dwa dni później esesmani wrócili i kazali nam pozdejmować białe flagi. Od 

tego też czasu robili wszystko, żeby zatrzeć ślady zbrodni, które popełniali na 

więźniach. Najbardziej mogło im w tym pomóc ściągnięcie na obóz ognia 

artyleryjskiego, który by zniszczył obóz oraz nie zostawił przy życiu świadków. 

Dowiedzieliśmy się jednak później, że alianci dobrze wiedzieli, gdzie jest obóz, 

i nie kierowali ognia w tę stronę.  



Dnia 30.04.1945 r. około południa esesmani ponownie uciekli w 

pośpiechu, a my zostaliśmy wreszcie oswobodzeni. Wielka to była radość – 

radość, której nie da się w prostych słowach wyrazić. Byłem wolny po przeszło 

dwuletniej poniewierce. Przeszedłem siedem obozów, z których każdy następny 

był gorszy. Przez dwa lata śmierć codziennie zaglądała mi w oczy! 

Ogrodzenie z drutu kolczastego zostało natychmiast przez więźniów 

zniszczone. Wybiła przecież godzina wolności. Z paroma innymi więźniami 

odszedłem kawałek od obozu, gdzie w polu znajdował się duży kopiec z 

ziemniakami. Gołymi rękami rozkopaliśmy go i zaczęliśmy wybierać ziemniaki. 

Nie zwracaliśmy uwagi na właściciela pola interweniującego u tymczasowych 

władz amerykańskich. Wreszcie mieliśmy możliwość pożywić się ziemniakami, 

których od tak dawna nie jedliśmy. Dotychczas dla nas były tylko obierki. W 

drodze powrotnej zabrałem z pola parę cebul, a z byłego esesmańskiego baraku 

wziąłem wiaderko po marmoladzie. Wyrwałem z płotu kilka sztachet, zrobiłem 

ognisko i ugotowałem ziemniaki. Wraz z Mikołajem Mrochenem świętowaliśmy 

wspólnym obiadem dzień naszego wyzwolenia. Wreszcie najedliśmy się do 

syta! 

Obóz nasz pilnowany był teraz przez wojsko amerykańskie. Zaczęliśmy 

się jednak niepokoić, gdyż na rozkaz amerykańskiego komendanta zostaliśmy 

znowu otoczeni dopiero co zlikwidowanym ogrodzeniem z drutu kolczastego. 

Jedyną różnicą było to, że nie podłączono do niego prądu. Znowu byli 

wartownicy, tyle że w innych mundurach! Nie wolno nam było opuszczać 

obozu. Kiedy jeden z więźniów przedostał się przez ogrodzenie na zewnątrz i 

próbował uciekać, wartownik zaczął do niego strzelać. Byliśmy bardzo 

rozgoryczeni, gdyż odzyskana wolność została nam w pewnym sensie znowu 

odebrana. Ponownie byliśmy więźniami, tyle że nie było już obozowej 

dyscypliny. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że od razu otrzymaliśmy dobre jedzenie. Zupy 

były bardzo smaczne i pożywne, dostawaliśmy też biały chleb. Nadal jednak 

warunki higieniczne były złe. Byliśmy brudni i zawszeni, a w barakach wciąż 

pełno było robactwa. Na szczęście nie trwało to długo, gdyż amerykańska służba 

zdrowia szybko się tym zajęła. Dostaliśmy uodparniające zastrzyki, a po 

pewnym czasie zaczęto nas w warunkach polowych kąpać i dezynfekować. 

Ponieważ w obozie nie było żadnych ubrań oprócz łachmanów, jakie mieliśmy 

na sobie, z magazynów przywieziono dla nas czyste niemieckie mundury 

wojskowe. Wciąż jednak obowiązywał zakaz wychodzenia na zewnątrz. 

Wkrótce przyjechały francuskie, holenderskie i belgijskie samochody wojskowe 

oraz czeskie autobusy, które zabrały obywateli swoich narodowości. Zostali 

tylko Polacy i Rosjanie. 

W drugiej połowie czerwca 1945 r. przewieziono nas, Polaków, 

samochodami do byłych koszar SS w miejscowości Freiman. Mieściły się one w 

zupełnie nowym budynku o trzynastu wejściach. Ulokowano w nim byłych 

więźniów z Dachau i okolicznych podobozów. Było nas tam kilka tysięcy. Po 

pewnym czasie przyjechali polscy oficerowie łącznikowi i zaczęli formować z 



byłych więźniów kompanię wartowniczą. Większość osób, które namawiano, 

nie zgadzała się na pełnienie tej funkcji, mimo że płacono za to z góry 350 

marek (nie wiem jednak, za jaki okres pracy). Otrzymaliśmy imienne przepustki, 

na które mogliśmy wychodzić z obozu do miasta München. Cóż z tego, skoro 

połowa miasta leżała w gruzach, kolej była nieczynna, na kupno czegokolwiek 

nie mieliśmy pieniędzy, a turystyczne zwiedzanie nas nie interesowało. Któregoś 

dnia wstrzymano wydawanie przepustek z powodu przewinienia, którego 

dopuścił się ktoś z „naszych”. Sprawa była poważniejsza, gdyż szukano w 

pokojach broni. Zakaz ten trwał jednak bardzo krótko. Amerykanie przywieźli 

do naszego obozu około stu kobiet, które ściągnięto z pobliskich obozów i 

podobozów. Zamieszkały one w osobnym budynku. Większość z nas nie była 

zainteresowana umizgami do kobiet. Myśleliśmy tylko o tym, żeby jak 

najprędzej wrócić do domów i do swoich najbliższych. Niektórzy jednak 

znaleźli tam sobie żony. Co tydzień odbywały się ceremonie ślubne. 

W pierwszej połowie sierpnia 1945 r. obóz nasz zaczęto stopniowo 

przenosić do Mamberga. Wraz z grupą innych byłych więźniów uciekłem 

stamtąd. Mieszkaliśmy przez trzy dni w ośrodku UNRRA, gdyż dłużej nie 

wolno było tam przebywać. Ośrodek mieścił się w budynku Deutsches Museum 

i dostępny był dla obywateli wszystkich narodowości. Jedzenie dostawaliśmy za 

darmo. Dowiedzieliśmy się tam, że na granicę z Czechosłowacją, do 

miejscowości Furd am Walde, jechać ma prywatny samochód ciężarowy z 

przyczepą. Porozmawialiśmy z właścicielem samochodu, zapłaciliśmy po 35 

marek od osoby i pojechaliśmy razem z nim.  

Na miejscu katolicki ksiądz poinformował nas, że przez granicę nie 

przejedziemy, ponieważ jest bardzo dobrze pilnowana. Kombinowaliśmy więc, 

co począć, ale dosyć szybko zainteresowali się nami Amerykanie i delikatnie ale 

stanowczo zaprowadzili nas do miejscowego obozu. Składał się on z dwóch 

baraków. W jednym mieszkało paru Łotyszów i Jugosłowian, a w drugim 

Polacy. Nie wspominam dobrze pobytu w tym obozie, gdyż większość osób 

oddawała się tam rozpuście. Na szczęście szybko stamtąd wyjechaliśmy. 

Amerykanie załadowali nas na samochody i zawieźli do Regensburga. 

Umieszczono nas w halach byłej fabryki samolotów Messerschmitta. 

Znajdowało się tam już wielu Polaków, którzy od paru dni czekali na pociąg. 

Kiedy wreszcie podstawiono pociąg, każdemu z nas wręczono po paczce 

unrrowskiej, po czym ulokowaliśmy się w wagonach i pojechaliśmy przez 

Czechosłowację do Polski. Dnia 17 sierpnia dojechałem do punktu 

repatriacyjnego w Dziedzicach, a 18.08.1945 r. wróciłem do Rybnika – do 

domu. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

I ja byłem z szat obdarty i oplwany, 

Przez fałszywych sędziów o winy pytany. 

I nade mną niemiecki Piłat umywał ręce, 

Że Żyd lub Ukrainiec był winien mej męce. 

I ja, jak pod krzyżem, pod „szpilą” padałem, 

Kopnięciem ocucony, na nowo wstawałem. 

Tylko ja tysiąc razy odbyłem Golgotę, 

Pędzony, jak Ty Chryste, przez mściwa hołotę, 

Spójrz, Panie, na me ciało umęczone –  

Nawet wszy mi wygryzły cierniową koronę ... 
 

wiersz: Jak Ty, Chryste 

autorka: Halina Szuman (Oświęcim) 
 

 

SOBIK STANISŁAW, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 107482. 

Stanisław Sobik nie mógł napisać pamiętnika jak jego brat Józef. Zginął 

rozstrzelany pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz, a Jego zwłoki spalone zostały 

w obozowym krematorium. Pozostała jednak pamięć o tym wspaniałym 

człowieku – pamięć w sercach najbliższych i tych wszystkich, którzy mieli 

szczęście Go znać. 

Urodził się 21.09.1911 r. w Rybniku, syn Ludwika i 

Wiktorii z d. Klenot. Był najstarszy spośród sześciorga 

rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył 

się w Państwowym Gimnazjum w Rybniku. W 1931 r. 

ukończył tam naukę i złożył egzamin maturalny. Nie 

wiadomo dokładnie, co Stanisław Sobik robił w latach 

1931-1935. Z napisanego przez niego w 1935 r. 

życiorysu wynika, że pracował „przejściowo przez dwa 

lata z przerwami w większych urzędach pocztowych 

powiatu rybnickiego jako urzędnicza siła zastępcza”.  

W rodzinie mówiło się też, że w tym okresie rozpoczął studia teologiczne w 

Krakowie, jednak informacja ta nie jest potwierdzona. W roku 1935 ponownie 

zatrudniony został na poczcie. Dnia 6.08.1935 r. zawarł związek małżeński z 

Zofią z domu Żurek.  

Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Rybnika, Stanisław Sobik 

ewakuowany został wraz z innymi pracownikami poczty na Węgry. Gdy po 

dwóch miesiącach wrócił do kraju, ponownie miał problemy ze znalezieniem 

pracy. W końcu zatrudniony został w kasie na stacji kolejowej Obszary koło 

Rybnika. 

Będąc oddanym patriotą nie mógł pogodzić się z okupacyjną 

rzeczywistością. Zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku 

Walki Zbrojnej, za co 11.02.1943 r. został aresztowany, a następnie wywieziony 

 



do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął rozstrzelany 25.06.1943 

r. 
 

* * * 
 

Tak oto wygląda ręcznie i w skrócie napisany 

życiorys Stanisława Sobika. Niewiele 

dokumentów pozostało z okresu jego 

młodości, zaginęły, kiedy został wraz z żoną 

aresztowany, a niemieccy funkcjonariusze 

zajęli opuszczone przez nich mieszkanie. Inne 

dokumenty uległy zniszczeniu w czasie 

działań wojennych w 1945 r. Tak więc o 

życiu Stanisława Sobika dowiadujemy się z 

przekazów ustnych. Wypowiedzi jego 

rodziny i znajomych, dotyczą głównie okresu 

okupacji – od wkroczenia wojsk 

hitlerowskich do Rybnika aż do ostatniego 

dnia jego życia.  

Utrwalam więc chociaż ten skromny zasób informacji o tej wspaniałej postaci, 

gdy od ukończenia gimnazjum Stanisław Sobik musiał zatroszczyć się o swój 

byt materialny. Przez kilka lat pracował dorywczo w urzędach pocztowych, 

gdzie poznawał czynności pocztowca od podstawowych, urzędniczych tajników 

tego zawodu. Jego sumienność, pracowitość i wrodzona inteligencja szybko 

zyskały uznanie zwierzchników i kolegów. Jednak dopiero w roku 1936 

poprawiła się jego sytuacja materialna.  

W sierpniu tegoż roku zawarto z nim 

kontrakt na pracę o charakterze 

stałym na czas nieokreślony. Mógł 

więc teraz zamieszkać w wynajętym 

mieszkaniu przy ul. Wodzisławskiej 

w Rybniku, gdyż dotychczas, ze 

względu na dosyć skromne dochody 

mieszkał z żoną u swoich rodziców i 

korzystał z ich wsparcia 

materialnego. W tym też okresie 

dokształcał się w zakresie łączności, 

co potwierdza świadectwo 

ukończenia Szkoły Przysposobienia 

Pocztowego w branży Łączności z 

dnia 3.06.1937 r.  

W życiu rodzinnym był 

przykładnym mężem i ojcem. 

Wyjątkowo skrupulatnie pełnił 

obowiązki służbowe, a przy tym 
 

 



potrafił wygospodarować również 

czas na utrzymywanie kontaktów z 

kolegami z gimnazjum.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dodatnie cechy jego charakteru 

dostrzegane były już w latach gimnazjalnych. Uważany był za wyróżniającego 

się ucznia. Brał czynny udział w życiu społecznym szkoły – występował m.in. w 

sztukach teatralnych o patriotycznej tematyce. Należy też dodać, że uwielbiał 

grę w szachy. Odnosił w tej dyscyplinie sportu znaczące sukcesy – zdobył 

mistrzostwo i wicemistrzostwo Śląska.  

Postać tak znana w Rybniku jak Innocenty Libura zamieszcza w książce 

Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej obok innych 

wspomnień, znamienne zdanie o Sobiku: „[…] Stanisław Sobik ze Smolnej, 

wybitnie zdolny i szlachetny człowiek”148. 

Nadszedł rok 1939. Na skutek zaostrzającej się sytuacji politycznej 

Urząd Pocztowy w Rybniku, jako obiekt o wyjątkowym znaczeniu 

strategicznym, został w sierpniu 1939 r. zmilitaryzowany i przekazany pod 

nadzór wojskowy.  

Pracownicy poczty, wśród których znalazł się także 

Stanisław Sobik, zostali umundurowani i wcieleni 

do wojska. Od tej pory, oprócz wykonywania 

swych codziennych obowiązków, pełnili także 

intensywne dyżury przy nasłuchu radiowym oraz 

zabezpieczali tajne dokumenty. W rybnickim 

urzędzie pocztowym wraz ze Stanisławem 

Sobikiem pracował wtedy Rafał Sitek z Jastrzębia 

Górnego149. Fragmenty jego wspomnień z tego 

okresu opublikował Józef Musioł w książce 

Ślązacy. Wynika z nich, że Sobik i Sitek byli 

przyjaciółmi, oraz że razem ukończyli Szkołę 

Przysposobienia Pocztowego. Wspomnienia Sitka 

obejmują także wydarzenia z początku września 

1939 r.  

Według zapisu w książce Musioła 1 września około 5:30 Rafał Sitek 

odbierał telefony z meldunkami o zbliżaniu się Niemców – najpierw z 

nadgranicznej poczty w Lyskach, potem z Rydułtów. Niedługo później dwóch 

żołnierzy zameldowało, że Niemcy atakują od strony Orzepowic i są już na 

przedmieściach Rybnika. Następnie Sitek otrzymał rozkaz wycofania się w 

kierunku wschodnim – szlak jego ewakuacji przechodził przez Żory, Mikołów, 

Chrzanów, Kraków. Oto fragment wspomnień dotyczący dalszej drogi: 

                                                 
148 Innocenty Libura, Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381. 
149 O postaci tej – wyróżniającym się działaczu ZWZ – pisze także w swej książce Mieczysław Brzost. Por. 

M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995. 

 



[…] Następny odpoczynek nocny nastąpił w Puszczy Niepołomickiej, 

skąd przygotowywany był opór, jednak później go zaniechano. W dalszej drodze 

szliśmy o głodzie w dziennym upale i nocnym chłodzie, w drelichowych 

mundurach, ubrudzeni wapiennym kurzem. O zmianie bielizny czy porządnym 

umyciu się nie było mowy. Na piechotę mijamy Busko, potem Tarnów i Dębicę, 

gdzie przeżyliśmy silne bombardowanie. Dalej Pilzno, Jasło, Krosno, 

Limanowa, Sanok i Lesko. Po drodze naprawialiśmy jeszcze gdzieniegdzie 

uszkodzone przewody telefoniczne. Najbardziej niebezpieczne były dla nas bandy 

Ukraińców, które dokonywały straszliwych mordów na Polakach, szczególnie 

umundurowanych. Skręcamy coraz bardziej na południe i dochodzimy do 

Chyrowa, Sambora i Turki nad Stryjem. We wsi Rozkucz-Krywka przechodzimy 

w małej grupce przez góry i w nocy z 23 na 24 września 1939 roku żegnamy 

Polskę. Klękamy i modlimy się, oczy mamy zalane łzami. Przekraczamy granicę 

węgierską. W dniu 24 września nad ranem schodzimy z gór i docieramy do 

jakiejś węgierskiej wioski i poddajemy się tamtejszym władzom. Zdajemy broń i 

po przesłuchaniu, i skromnym posiłku doprowadzeni zostaliśmy do obozu dla 

internowanych Polaków, najpierw w okolicy Miszkolca, Komarnie, a potem do 

Magyarowar niedaleko granicy Austrii. Obozowaliśmy w okropnych warunkach, 

schorowani i zawszeni. W starym dużym zniszczonym młynie spaliśmy bez 

ściółki, choć był to już grudzień. Warunki te spowodowały wyjazd dużej liczby 

Polaków do kraju. Tak też uczynił  mój bliski  przyjaciel  Stanisław 

Sobik z Rybnika [podkr. moje –  J.  K.] .  Z Magyarowaru 

przetransportowano nas na południe do Barc (Istvandi) na pogranicze 

Jugosławii koło rzeki Drawy. Dla nieletnich i starszych była szansa na 

otrzymanie paszportu, natomiast dla osób w wieku wojskowym paszport taki był 

ważny dopiero od Zagrzebia w Jugosławii. Tych ludzi specjalni łącznicy 

przewozili w nocy łódkami przez Drawę. Pod naciskiem Hitlera ówczesny regent 

Węgier wydał rozkaz wycofania nas wszystkich w głąb Węgier. Przy tej okazji i 

ja dostałem się do obozu w Adand. Było to już w piękną wiosnę 1940 roku, kiedy 

otrzymałem dwa listy od kolegi Sobika z Rybnika, w których dał do zrozumienia, 

że w kraju działa ruch oporu [podkr. moje - J. K.].150 

W obawie przed działaniami wojennymi Zofia Sobik, żona Stanisława, 

wyjechała z miasta w końcowej dekadzie sierpnia 1939 r. wraz z rodziną męża. 

Do Rybnika wróciła parę dni po rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej. Zdana 

na samą siebie, z czteroletnim synem i paromiesięczną córeczką, czuła się 

bardzo bezradna. Wysyłała więc na Węgry listy nakłaniające męża do powrotu. 

Stanisław, ulegając prośbom żony, wrócił do zniewolonego kraju w pierwszych 

dniach stycznia 1940 r. Zaczął szukać pracy, aby przede wszystkim 

zabezpieczyć byt swojej rodziny. O powrocie na pocztę nie było mowy, gdyż jej 

nowy niemiecki zarządca oznajmił Sobikowi, iż Polakom nie wolno pracować 

na niemieckiej poczcie. Zatrudniony został w kasie biletowej na stacji kolejowej 

w miejscowości Obszary koło Rybnika.  

                                                 
150 Józef Musioł, Ślązacy, Katowice 1987, s. 274-275. 



Niemal od pierwszych chwil, dusza patrioty rwała się w nim do walki z 

hitlerowskim tyranem. Rodzice Stanisława, rdzenni Ślązacy, byli bardzo religijni 

i silnie związani z tradycjami rodzinnej ziemi, mieli wysokie poczucie 

patriotyzmu, honoru, uczciwości. Ojciec – kowal, miał kuźnię przy ulicy 

Wodzisławskiej na Smolnej (dzielnica Rybnika). W rodzinie Sobików było 

czterech chłopaków i dwie dziewczyny, ale to Stanisław był dla rodzeństwa i 

rodziców największym autorytetem moralnym i intelektualnym. Wspomniałem 

już, że po ukończeniu gimnazjum Stanisław nadal spotykał się i utrzymywał 

kontakty z innymi wychowankami tej szkoły. Była to młodzież bardzo ambitna i 

zdolna. Na jednym z takich spotkań, już w czasie okupacji, zapadło 

postanowienie o powołaniu do życia organizacji konspiracyjnej Związek Walki 

Zbrojnej. Konieczność jej zorganizowania uzasadniał fakt, iż funkcjonariuszom 

gestapo udało się rozbić działające dotychczas w Rybniku Polską Organizację 

Powstańczą i Siłę Zbrojną Polski. Po aresztowaniu głównych działaczy tych 

organizacji na terenie Rybnika działały jeszcze małe grupki byłych członków 

POP i SZP, którzy okazywali chęć dalszej walki z okupantem.  

Przez kuriera Pawła Jaszka z Rybnika Sobik nawiązał kontakt z 

komendą wojewódzką oraz z centralą ZWZ w Warszawie. Dodać należy, że 

Paweł Jaszek w czasie okupacji hitlerowskiej, w związku ze swoją pracą agenta 

handlowego w holenderskiej firmie Romenhellera, handlującej gazami 

technicznymi i odczynnikami chemicznymi, mógł się dosyć swobodnie 

przedostawać do Generalnej Guberni i przemieszczać po jej terenie. W 

uzgodnieniu więc z Sobikiem, wykorzystywał swoje możliwości do pracy 

kurierskiej w ramach organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, szczególnie do 

kontaktów i łączności z komendą wojewódzką tej organizacji.  

W efekcie tych spotkań Związek Walki Zbrojnej, tworzony od 

pierwszych miesięcy 1940 r., w październiku tegoż roku rozpoczął formalną 

działalność konspiracyjną. W skład ZWZ weszli członkowie wspomnianych już 

zdekonspirowanych organizacji oraz inni rybniccy patrioci.  

Na czele Rybnickiego Inspektoratu ZWZ (kryptonim „Rokita”) stał 

Władysław Kuboszek pseud. „Kuba”, „Robak”, „Rokosz”, „Bogusław”. 

Komendantem Rybnickiego Podokręgu ZWZ został z mianowania komendy 

wojewódzkiej Stanisław Sobik. Podokręg ten obejmował Rybnik, 

Zebrzydowice, Ligotę Rybnicką, Ligocką Kuźnię, Boguszowice, Jankowice, 

Chwałowice, Kamień, Rydułtowy, Czerwionkę, Dębieńsko oraz Knurów. 

Kwatera główna komendy ZWZ w Rybniku mieściła się przy ul. Sobieskiego 14 

– w mieszkaniu Andrzeja Kaszuby, mistrza szlifierskiego. Tam też niektórzy 

nowo wstępujący do ZWZ składali przysięgę wierności wobec organizacji. Po 

aresztowaniu Kaszuby zebrania kierownictwa i małych grup członkowskich 

ZWZ odbywały się w Rybniku – w mieszkaniach Franciszka Sztramka, Jerzego 

Kufiety, Franciszka Ogona, Jana Klistały, Alojzego Siąkały, braci Henryka i 

Karola Miczajków lub u Stanisława Błażewskiego w Zebrzydowicach 

Rybnickich. 



Poszczególne komórki ZWZ dzieliły się na oddziały: wojskowy, służby 

wywiadowczej, pomocy społecznej i administracji. Struktura wojskowa 

rybnickiego obwodu wyglądała następująco: 

[…] Stanisławowi Sobikowi podlegali: Karol Stanek – komendant ZWZ 

dla miasta Rybnika i Jan Węgrzyk (do 14 II 1943)151 – komendant powiatowy 

ZWZ. Komendantowi miasta podporządkowane były kompanie ppor. Antoniego 

Stajera („Feliks”, „Lew”) i Jana Śpiewoka z Paruszowca. Szefem kompanii był 

Alozjy Burda („Ryś”). Dowódcami plutonów byli między innymi: Alfred Tkocz 

(„Gruszka”) – po jego śmierci Maksymilian Kania („Szteker”), Józef Śmieja 

(„Sosna”), Józef Hadyma z Przegędzy, Augustyn Szymik z Czerwionki i Albin 

Liszka z Zebrzydowic. Grupą dywersyjną dowodził Paweł Górecki („Hanys”), a 

oddziałem politycznym Wilhelm Kula („Bogacki”) z Boguszowic.152 

W grupie dywersyjnej działali przedwojenni żołnierze zawodowi, osoby, 

które przeszły tzw. obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, oraz inni członkowie 

ZWZ pragnący walczyć zbrojnie z okupantem. Potocznie nazywano ich 

„liniowcami”. Dowódcą siatki wywiadowczej ZWZ był Paweł Cierpioł pseud. 

„Dymitrow”, „Makopol”, a olbrzymi udział w jej budowaniu na terenie obwodu 

rybnickiego, a później także cieszyńskiego, miał Jan Margiciok pseud. 

„August”, były członek SZP. Kapelanem Rybnickiego Inspektoratu ZWZ/AK 

został ks. Józef Kania pseud. „Ojciec Michał”. 

Pracą oddziału pomocy społecznej kierowali Władysław Malinowski, 

Anna Wolna, Klara i Gabriela Sławik, Rita Wieczorek i Wilhelm Przybyła. 

Oddział ten zdobywał blankiety kartek żywnościowych i odzieżowych oraz 

zbierał od godnych zaufania sponsorów fundusze na pomoc dla 

pokrzywdzonych przez okupanta i potrzebujących wsparcia materialnego rodzin 

polskich. W wydawanym przez ZWZ biuletynie konspiracyjnym podawano 

inicjały darczyńców i wielkość wpłaconych datków, a także zamieszczano 

krótkie słowa wdzięczności. Do aktywnych działaczy oddziału pomocy 

społecznej należały Ludmiła Warzecha, która przekazywała lekarstwa dla 

Polenlager nr 56 w Lyskach, oraz Janina Dziuba, która prowadziła mleczarnię 

przy ul. Wodzisławskiej i dostarczała polskim dzieciom mleko bez kartek. Kinga 

Węglowa obchodziła znajome osoby, rozdawała im zasiłki finansowe, kartki 

żywnościowe i udzielała innego rodzaju pomocy materialnej. Pomoc sanitarno-

lekarską nieśli Polakom rybniccy lekarze, m. in. Józef Krotoski, Augustyn 

Wolny, Leonard Lisicki, Adolf Kubeczka, Franciszek Kubacki, M. Gnioździorz, 

Kazimierz Siedleczka, Eryk Winkler.  

Wielkie zasługi dla sprawnego działania sieci kontaktowej organizacji 

oddał Franciszek Ogon, właściciel sklepu księgarsko-papierniczego w Rybniku. 

W sklepie tym, mieszczącym się w centrum miasta przy obecnej ul. Sobieskiego 

                                                 
151 Jan Węgrzyk został aresztowany w dniach 11-13.02.1943 r. [Przyp. J. K.] 
152 Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. Jan Walczak, Katowice 1986, 

s. 244. 



20, zorganizowano punkt kontaktowy ZWZ.153 Olbrzymią rolę w działalności 

konspiracyjnej ZWZ odegrali także bracia Henryk i Karol Miczajka. Karol 

Miczajka pseud. „Jaskółka”, „Akwamaryn”, oprócz aktywnej działalności w 

sekcji charytatywnej, wystawiał Polakom zezwolenia na posiadanie 

radioodbiorników.154 Brat Karola, Henryk Miczajka pseud. „Wróbel”, 

przeprowadzał nasłuch radiowy, przede wszystkim audycji polskojęzycznego 

Radia Londyńskiego. Bardzo często tą właśnie drogą Rząd Emigracyjny 

przekazywał w zaszyfrowanych informacjach instrukcje dla krajowych 

organizacji i grup ruchu oporu oraz koordynował ich działania. Poprzez nasłuch 

radiowy zbierano także informacje o aktualnej sytuacji wojsk hitlerowskich w 

okupowanej Europie i na froncie wschodnim. Na podstawie tych danych 

prognozowano terminy wyzwolenia ziem polskich oraz opracowywano strategię 

aktywnego uczestnictwa w walkach wyzwoleńczych organizacji ruchu oporu 

działających w kraju. Pomyślne dla Polaków wiadomości o przegranych bitwach 

i klęskach wojsk niemieckich publikowano we wspomnianym już biuletynie 

konspiracyjnym, podnosząc morale członków podziemia, do których informacje 

te docierały. 

Organizacja ZWZ walczyła z wrogiem przeprowadzając dotkliwe dla 

okupanta sabotaże i działania dywersyjne, a tam, gdzie było to możliwe – akcje 

zbrojne. Materiały wybuchowe potrzebne do wykonania akcji dostarczane były 

przez górników z okolicznych kopalń. Wysadzano mosty, tory kolejowe, a w 

zakładach przemysłowych Rybnika i okolic, gdzie produkowano wyroby dla 

potrzeb Rzeszy, uszkadzano maszyny. Rybniccy kolejarze przewozili w 

parowozach do różnych miejscowości materiały wybuchowe oraz broń. 

Uszkadzali także w przemyślny sposób kolejowe łącza sygnalizacyjne, 

zwrotnice, szyny i inne urządzenia kolejowe. Na temat akcji przeprowadzanych 

przez ZWZ w latach 1940-1943 brak jest szczegółowych danych, gdyż cała 

dokumentacja została zniszczona przez Józefa Sobika 11.02.1943 r., kiedy to 

gestapo aresztowało większość członków organizacji. Udokumentowane są 

jednak akcje przeprowadzone przez rybnickie AK w późniejszym okresie, jak 

np. napad na pocztę w Rybniku w grudniu 1943 r., liczne uszkodzenia linii 

kolejowych: Sumina – Rybnik, Racibórz – Nędza – Koźle, Gotartowice – Żory, 

Niedobczyce – Rybnik, Rybnik – Paruszowiec oraz linii telefonicznych. 

Dokonano też kilku napadów na niemieckie sklepy przemysłowe i 

spożywcze.155 

Broń zdobywali wszyscy członkowie organizacji i w każdy możliwy 

sposób, m.in. ograbiając lub rozbrajając funkcjonariuszy i żołnierzy 

niemieckich, napadając na wartownie i składy broni. Składnicą zdobycznej broni 

była stodoła gospodarza o nazwisku Prus, usytuowana przy ul. Łokietka w 
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155 Por. Rybnik. Zarys…, s. 245-246. 



Rybniku, gdzie w słomie lub w specjalnym schowku pod pryzmą nawozu 

magazynowano broń i amunicję.  

Oprócz gromadzenia broni i materiałów wybuchowych oraz 

przeprowadzania akcji sabotażowych organizowano także wojskowe szkolenia 

dla członków ZWZ, przygotowujące do walki wyzwoleńczej z okupantem.  

W październiku 1941 r. organizacja była już mocno zakorzeniona w 

Rybniku, toteż z inspiracji komendy wojewódzkiej powstały oddzielne obwody: 

Rybnik, Koźle, Cieszyn i Pszczyna. Nowe komórki ZWZ zakładał Stanisław 

Sobik. W sprawach organizacyjnych jeździć musiał do różnych miejscowości na 

Śląsku i poza nim, w czym bardzo dużą pomoc okazał mu jego szwagier Jan 

Klistała. Przewoził on Stanisława w parowozie m.in. przez granicę do Krakowa, 

gdzie Sobik spotykał się z działaczami i wyższej rangi dowództwem ZWZ. Dnia 

14.02.1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza nastąpiło przemianowanie ZWZ na 

Armię Krajową. W tym też okresie Rybnicki Inspektorat, jako jeden z czterech 

w Okręgu Śląskim156, funkcjonował bez większych zakłóceń.157. 

W początkach działalności ZWZ niemal regułą było, że dla zachowania 

większego bezpieczeństwa kontaktowało się ze sobą jedynie dwóch, trzech 

ludzi, jednak w miarę rozrastania się organizacji spotykali się w grupach trzy - 

lub pięcioosobowych u poszczególnych członków ZWZ. Należało jednak 

zachować wielką ostrożność, gdyż mieszkania wielu Polaków były 

obserwowane przez konfidentów. Gdy zaistniała konieczność spotykania się 

członków organizacji w szerszym gronie, Stanisław Sobik w porozumieniu ze 

swoim ojcem zebrania takie organizował w kuźni przy ul. Wodzisławskiej. W 

warsztacie tym odbywały się także zaprzysiężenia nowych członków, co 

szczegółowo opisuje Józef Sobik w swoim pamiętniku. Oto jego fragment: 

[…] Kuźnia usytuowana była nieco na uboczu. Przychodzili tu zwykle 

ludzie z różnymi przedmiotami do naprawy ślusarskiej. Dlatego kiedy 

członkowie organizacji stawiali się na zebrania czy do zaprzysiężenia, musieli 

mieć coś przy sobie – niby do naprawy (np. siekierkę do naostrzenia, 

wyszczerbione grabie metalowe, do których należało wstawić ząb).  

Gdy przychodziły osoby do zaprzysiężenia, na warsztacie ślusarskim 

stawiano krzyż i dwa świeczniki z zapalonymi świeczkami. Oczywiście nie było 

wtedy w kuźni nikogo więcej poza osobą odbierającą przysięgę, przysięgającym 

i dwoma świadkami. […] Ciemność dużego wnętrza warsztatu rozjaśniało słabe 

światło płynące z dwóch świeczników ustawionych na stole ślusarskim. 

Odbierający przysięgę, zaprzysięgany i świadkowie stali w otoczeniu różnych 

przedmiotów z żelaza, wozów, kół i wygaszonych już palenisk kowalskich. 

Wszystko to sprawiało wrażenie jakiegoś mistycznego obrzędu! 158 

Ceremonię składania przysięgi wspomina także Rafał Sitek:  

                                                 
156 Na Okręg Śląski składały się Inspektoraty: Katowicki, Sosnowiecki, Bielski i Rybnicki. 
157 Fakt ten potwierdzają w książkach o działalności AK na Śląsku m. in. gen. Zygmunt Walter-Janke oraz 

Juliusz Niekrasz. 
158 Zob. wspomnienia Józefa Sobika w niniejszym opracowaniu.  



[…] Kolega Sobik szczegółowo zaznajomił mnie z pracą armii 

podziemnej, po czym wyciąga różaniec. Na krzyżu różańca kładę dwa palce. 

Sobik odbiera ode mnie zaprzysiężenie następującej treści: „W obliczu Boga 

Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładąc 

rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia – przysięgam, że będę wiernie i 

nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie jej z niewoli walczyć 

będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. Wszelkim rozkazom władz 

Związku będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, 

cokolwiek by mnie spotkać mogło.” 

Po złożeniu przysięgi Sobik w następujących słowach przyjął Sitka w 

szeregi ruchu podziemnego: 

„Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy wolności. Twym obowiązkiem będzie 

walczyć z bronią w ręku o odrodzenie ojczyzny. Zwycięstwo będzie Twoją 

nagrodą. Zdrada honoru jest śmiercią.” 

Rafał Sitek przybrał pseudonim „Michał”.159 

Niestety, mimo stosowania wielkiej ostrożności, rozpoczęły się coraz 

częstsze „wpadki” członków ZWZ/AK z Rybnika i okolicy. Okupant 

wprowadził system denuncjacji i inwigilacji, w którym znaczący udział mieli 

przedwojenni szpiedzy oraz dywersanci z pierwszych dni wojny. Znaleźli się 

tacy, którzy – z obawy o własną skórę lub wręcz dla materialnych profitów 

oferowali hitlerowcom swoje usługi, znając doskonale środowisko, w którym 

dotychczas się obracali. System szpiegostwa panował nie tylko w życiu 

publicznym, ale docierał także do domów, do rodzin. Denuncjacje nie zawsze 

miały podłoże polityczne, lecz często wynikały ze złych stosunków sąsiedzkich, 

gdyż nadarzała się teraz sposobność, aby dosadnie okazać tłumioną w sobie 

dotychczas zawiść czy wrogość do sąsiada.  

Jednym z takich renegatów okazał się Jan Zientek.160 Od 1936 r. był on 

kierownikiem parowozowni na kolei w Rybniku. Okazywał dużą aktywność 

zarówno w pracy, jak i w istniejących przy kolei stowarzyszeniach społecznych. 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Rybnika otrzymał stanowisko zastępcy 

naczelnika stacji. Wszystko wskazuje na to, że okazywana przed wojną 

aktywność w organizacjach na kolei miała maskować właściwą, proniemiecką 

orientację Zientka, a po rozpoczęciu okupacji podjął on współpracę z gestapo. 

Trudno ustalić, w jakich okolicznościach przyjęty został do ZWZ, ale 

najprawdopodobniej miało to miejsce na początku 1942 r. Z relacji świadków 

wiadomo, że brał udział w zebraniach i spotkaniach grup członkowskich, na 

których radzono o formach walki podziemnej z wrogiem oraz ustalano jej 

strategię, a także omawiano projekty struktur przyszłej władzy w wyzwolonym 

kraju.  

Władze organizacyjne ZWZ/AK liczyły na to, że Zientek piastujący tak 

poważne stanowisko w strukturach władzy okupanta, będzie przekazywał 
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informacje o wojskowych transportach kolejowych, co umożliwiłoby 

sprawniejsze ich niszczenie. Zientek, podobnie jak każdy członek ZWZ, 

dostarczał organizacji broń, amunicję i materiały wybuchowe, otrzymywał je 

jednak z gestapo i przekazywał ZWZ tylko dla zmylenia jej władz. Informacje te 

uzyskano oczywiście znacznie później – po dekonspiracji, kiedy zorientowano 

się, dla kogo tak naprawdę pracował. Gestapo otrzymało od Zientka bardzo 

obszerną dokumentację i wykaz członków Związku Walki Zbrojnej/AK. Od 

11.02.1943 r. rozpoczęły się masowe aresztowania członków organizacji z 

Rybnika i okolic. 

Stanisław Sobik pojechał tego dnia jak zwykle do pracy na stacji 

kolejowej w Obszarach. Gdy w drzwiach kasy ukazali się gestapowcy, Sobik był 

zupełnie zaskoczony ich widokiem. O ucieczce nie było mowy, ponieważ jedyne 

okno w pomieszczeniu kasy zabezpieczone było kratą. Po aresztowaniu 

zawieziony został na gestapo w Rybniku, które mieściło się w budynku przy ul. 

Św. Józefa, niedaleko skrzyżowania ul. Raciborskiej z Zebrzydowicką. Po 

krótkich formalnościach ewidencyjnych Sobika sprowadzono do piwnicy 

budynku gestapo, gdzie przebywało już kilku członków ZWZ/AK, 

aresztowanych nieco wcześniej. W ciągu dnia dowożono dalsze aresztowane 

osoby, więc w piwnicy robiło się coraz ciaśniej. Więźniom przypadło usadowić 

się albo na składowanym w niej węglu, albo bezpośrednio na cementowej 

posadzce.  

Dnia 12 lutego aresztowana została żona Stanisława Sobika, Zofia. Jej 

zatrzymanie było zupełnie przypadkowe. Zofia oraz jej siostra Helena Klistała 

przyszły na gestapo, aby zobaczyć się z mężami aresztowanymi dzień wcześniej. 

Zofia długo prosiła gestapowców, aby pozwolili jej osobiście wręczyć 

Stanisławowi śniadanie. Jeden z funkcjonariuszy w przypływie dobrego humoru 

wyraził na to zgodę. Sprowadził Zofię do piwnicy i wywołał jej męża. Gdy 

stanęli naprzeciw siebie, Stanisław uściskał żonę i złożył jej życzenia, gdyż 

następnego dnia tj. 13 lutego, obchodziła rocznicę urodzin. Zarówno życzenia, 

jak i kilka dodatkowych zdań wypowiedziane były w języku polskim. Stojący 

obok gestapowiec, gdy tylko usłyszał, że rozmawiają ze sobą po polsku, 

natychmiast oznajmił, że Zofia jest także aresztowana i wepchnął ją z mężem 

między pozostałe osoby znajdujące się w piwnicy. Był to dla Stanisława wielki 

cios. Z pełną świadomością wystrzegał się wtajemniczania żony w informacje 

mające związek z jego działalnością konspiracyjną – właśnie na ewentualność 

wpadki. Tymczasem aresztowano ją z tak błahego powodu.  

Do 13.02.1943 r. aresztowano około 60 osób. W tych też dniach 

wszyscy byli wstępnie przesłuchiwani na miejscu, w rybnickim gestapo. Nie 

szczędzono im przy tym bicia, kopania i innych sposobów zadawania bólu. 

Aresztowanych było tak wielu, że z trudem zmieszczono ich wszystkich w 

budynku gestapo, przez co niemożliwe było skrupulatniejsze zajmowanie się 

nimi pojedynczo. Wszyscy uczestnicy tamtych wydarzeń, z którymi udało mi się 

porozmawiać, mówili, że nie mieli wtedy wątpliwości co do swego dalszego 

losu. Byli przekonani, że zostaną wywiezieni do więzienia śledczego w 



Mysłowicach, a później do któregoś z obozów koncentracyjnych. Tak robiono w 

poprzednich przypadkach z członkami zdekonspirowanych organizacji POP i 

SZP.  

Na uwagę zasługuje też fakt, że wszyscy moi rozmówcy podawali te 

same informacje o wyjątkowej postawie Stanisława Sobika, który nadal pełnił 

funkcję przywódcy organizacji. Podziwu godna była jego troska o wszystkich. 

Niemal każdego z osobna pouczał, jak ma się zachować w czasie śledztwa. Nikt 

nie wątpił w to, że wszyscy będą przesłuchiwani, nie wiadomo było tylko, kiedy 

to nastąpi. Miczajka opowiadał, że Sobik kazał wszystkim wymyślać jakieś 

mało istotne przewinienia, które by mogły być pretekstem aresztowania, oraz 

zwracał uwagę na to, aby wypierać się jakiegokolwiek związku ze 

zorganizowanym ruchem oporu i nie wymieniać żadnych nazwisk. Sam zaś 

zapowiadał, że na przesłuchaniach przyzna się do organizowania ruchu oporu i 

wykonywania akcji sabotażowych przeciwko Niemcom. Świadczy to o 

wielkości ducha Stanisława Sobika, o przykładnym pojmowaniu roli 

przywództwa. 

Dnia 13 lutego około południa więźniowie usłyszeli w pobliżu budynku 

warkot silników samochodowych. Po chwili w drzwiach piwnicy pojawili się 

gestapowcy. Rozkazali aresztowanym podchodzić do siebie pojedynczo, po 

czym związywali im sznurem ręce w nadgarstkach. Następnie, głośnym „Raus!” 

polecono wszystkim wychodzić z piwnicy. Na parterze między 

wyprowadzanych z piwnicy więźniów wepchnięto jeszcze dowiezionych 

właśnie na gestapo Józefa Sobika (brata Stanisława) oraz Wincentego Chrobota 

(szwagra Stanisława).  

Po wyjściu z budynku rozkazano aresztowanym wchodzić na skrzynie 

załadowcze dwóch podstawionych samochodów ciężarowych. Siedziba gestapo 

i najbliższa okolica obstawiona była kordonem umundurowanych 

funkcjonariuszy policji. Za kordonem stali bliscy i krewni więźniów, którzy 

przyszli z nadzieją, że zobaczą się z aresztowanymi. Stanisław myślał, że po 

dwóch dniach aresztu gestapowcy zwolnią Zofię do domu. Niestety, jej także 

kazali zająć miejsce na skrzyni samochodu. Parę minut po godzinie 12:00 

samochody ciężarowe z około 60 aresztowanymi wyruszyły w kierunku Katowic 

pod eskortą dobrze uzbrojonych gestapowców, jadących obok w samochodach 

osobowych.  

Zofia i Stanisław siedzieli w ciężarówce obok siebie. Żona bardzo tuliła 

się do ramienia męża, a łzy obficie płynęły z jej oczu. Czyż mogli przypuszczać, 

że tam w piwnicy gestapo spędzili ostatnią noc ze sobą, że po raz ostatni mogą 

odczuwać ciepło swoich ciał w tak nietypowych warunkach? Stanisław 

dyskretnie całował głowę żony i szeptał słowa pocieszenia. Nie mógł jej nawet 

objąć, gdyż ręce miał związane sznurem.  

Brat Stanisława, Józef, oraz szwagrowie – Wincenty Chrobot i Jan 

Klistała siedzieli nieco dalej od Zofii i Stanisława. Nie mogli ze sobą 

rozmawiać, gdyż nie pozwalali na to gestapowcy, którzy siedzieli przy tylnej 

burcie samochodu i nadzorowali przewożonych aresztantów. Po wielu latach 



uczestnik tych wydarzeń, Józef Sobik, pisał: „[…] w samochodach panował 

nastrój przerażenia, rozpaczy i wisielczej ciszy”. 

W Mikołowie samochody skręciły w prawo, co oznaczało, że nie jadą do 

Mysłowic, lecz bezpośrednio do KL Auschwitz. Więźniowie odetchnęli z pewną 

ulgą, jeżeli można mówić o jakiejkolwiek uldze w tak tragicznej sytuacji. 

Wiedzieli, że więzienie śledcze w Mysłowicach było katownią, z której nikt nie 

wychodził bez fizycznego i psychicznego uszczerbku, natomiast o 

przesłuchaniach w KL Auschwitz nikt nic nie wiedział, gdyż odbywały się one 

w tym obozie dopiero od pierwszej dekady lutego 1943 r. – po tym, gdy w 

więzieniu w Mysłowicach zapanowała epidemia tyfusu plamistego. 

O godzinie 14:00 samochody zatrzymały się w pobliżu komory gazowej 

i krematorium obozowego w KL Auschwitz I. Donośnym krzykiem rozkazano 

aresztowanym zeskakiwać ze skrzyń samochodów i ustawić się w kolumnę po 

pięć osób w rzędzie. Po chwili, znowu przy akompaniamencie wrzasków, 

nakazano im przejść w kierunku bramy głównej obozu.  

Stanisławowi bardzo zależało na tym, żeby skontaktować się z bratem, 

toteż w sprzyjającym momencie przysunął się do Józefa i w pośpiechu 

wyszeptał: „Nie przyznawaj się do niczego – wszystkiemu zaprzeczaj!”. To było 

wszystko, co mógł mu na tak krótkim odcinku drogi powiedzieć, gdyż niemal w 

tej samej chwili czoło kolumny zastygło w bezruchu na głośno wykrzyczane 

„Halt!”. 

Zatrzymali się przy głównej bramie obozu – tej z rzucającym się w oczy 

napisem „ARBEIT MACHT FREI”. Prowadzący ich wartownicy załatwiali 

formalności związane z wprowadzeniem więźniów na teren obozu. Widok 

masywnego ogrodzenia, za którym stały ponure, piętrowe budynki z czerwonej 

cegły, był przerażający. Między budynkami poruszali się w żółwim tempie 

bardzo zabiedzeni i wychudzeni mężczyźni w ubraniach w niebiesko-szare pasy. 

Po paru minutach więźniowie usłyszeli komendę „Achtung!”, po czym 

otwarto bramę i wprowadzono ich na teren obozu. Konwój zatrzymał się przy 

piętrowym budynku z czerwonej cegły, na którym widniał napis „BLOCK No 

2”.  

Na jego piętrze grupę aresztowanych 

rozdzielono – kobiety skierowane zostały do 

dużej sali na lewo, natomiast mężczyźni na 

prawo. W ten sposób zostali na zawsze 

rozdzieleni Zofia i Stanisław… 

Po wprowadzeniu do bloku nr 2 więźniowie 

przekazani zostali znanemu z okrucieństwa 

Wydziałowi II Politycznemu - Politische 

Abteilung. Wydział ten był komórką Policji 

Bezpieczeństwa (Sipo) i Służby 

Bezpieczeństwa SS (SD). W KL Auschwitz 

podlegał on oficjalnie komendantowi obozu, ale 

 



faktycznie podporządkowany był placówkom 

Sipo i SD w Katowicach.  

Funkcjonariusze tego wydziału mieli więc bardzo szeroki zakres kompetencji, 

wyłączonych spod bezpośredniej kontroli władz administracyjnych obozu. 

Dlatego też mogli prowadzić w obozie własną politykę terroru i śmierci, a ze 

swoich poczynań nie musieli się przed nikim tłumaczyć. Mogli bezkarnie bić i 

zabijać więźniów. Transport aresztowanych członków ZWZ/AK z Rybnika 

przybył do KL Auschwitz w sobotę 13.02.1943 r.  

Gdy znaleźli się w olbrzymiej sali bloku nr 2, w której na cienkich 

siennikach rozłożonych na cementowej posadzce leżało już wiele osób, 

rozkazano im zająć wolne miejsca.  

Nie wolno było ze sobą rozmawiać, a gdy ktoś zlekceważył ten zakaz, 

natychmiast karany był kopniakami lub biciem. Następnego dnia wszystkich 

przebywających na bloku obudzono o godzinie 4:30 i kilkuosobowymi grupkami 

sprowadzano do umywalni na parter. Po powrocie na salę więźniowie poddani 

zostali musztrze – uczono ich „prawidłowego” leżenia na siennikach. Część 

więźniów leżała na lewym boku, część na prawym, zaś na brzuchu musieli leżeć 

ci, którzy dopuścili się według wartowników jakiegoś „poważniejszego” 

wykroczenia na sali. Zmiany pozycji wykonywane były na komendę 

wartownika, aby w ten sposób wyeliminować możliwość komunikowania się 

więźniów. Musztra ta trwała cały dzień. W następnych dniach leżąc spożywali 

bardzo lichej jakości posiłki. 

W poniedziałek około godziny 9:00 do sali wszedł esesman i wyczytał z 

listy nazwiska osób, które miały iść na przesłuchanie. Wśród osób tych znalazł 

się również Stanisław Sobik. Pod eskortą kilku esesmanów więźniowie 

zaprowadzeni zostali do drewnianego baraku usytuowanego w sąsiedztwie 

obozowego krematorium. W baraku tym, wydzielonym specjalnie dla potrzeb 

oddziału politycznego, prowadzano przesłuchania. Każdy więzień 

przesłuchiwany był w oddzielnym pomieszczeniu. 

Dla „poprawiania pamięci” przesłuchiwanych stosowano tortury. 

Wykorzystywane metody śledcze zależały od pomysłowości gestapowca 

prowadzącego śledztwo lub asystujących mu przy przesłuchaniu oprawców z 

SS. Przyznanie się do zarzucanych przewinień wymuszano na aresztowanych 

przede wszystkim biciem i kopaniem, a także – czego doświadczyć musiał 

Stanisław Sobik – przysłowiowym „wieszaniem” za włosy. Bito tak mocno, że 

często ciało odchodziło od kości. Kiedy przesłuchiwany tracił z bólu 

przytomność, cucono go wylewając nań wiadra lodowatej wody. Po zakończeniu 

śledztwa w danym dniu wyprowadzano zmaltretowanego więźnia na korytarz 

baraku, gdzie musiał czekać, aż zakończą się przesłuchania pozostałych osób. 

Gdy wreszcie do stojących na korytarzu więźniów dołączył ostatni z 

przesłuchiwanych, odprowadzani byli w asyście esesmanów z powrotem na blok 

nr 2. 

Grupa, w której był Stanisław Sobik, wróciła z przesłuchań dopiero 

wieczorem. Żałosny był to widok. Więźniowie byli tak skatowani, że ledwo 



mogli ustać na nogach. Aby dojść do bloku, musieli się wzajemnie 

podtrzymywać. Już na pierwszy rzut oka zauważyć można było zadane im 

cierpienia. Byli bardzo posiniaczeni, na ich twarzach widać było zakrzepłą krew.  

Na przesłuchania Stanisława Sobika i pozostałych osób z ZWZ/AK 

przyjeżdżali funkcjonariusze gestapo z Rybnika, gdyż to oni właśnie 

zdekonspirowali tę grupę. Wyznaczeni do tego zadania byli dwaj najbardziej 

znani z aktywności rybniccy gestapowcy, Mainka i Sopalla161, którzy w KL 

Auschwitz mieli ostatecznie „rozpracować” ZWZ. Pytania zadawane Sobikowi 

w czasie śledztwa dotyczyły udziału jego i innych osób w organizacji 

konspiracyjnej. Stanisław, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, przyznał 

się do działalności przeciw hitlerowskiemu okupantowi, ale wyparł się 

jakiejkolwiek działalności zbiorowej – mimo katowania nie wymienił żadnego 

nazwiska. Gestapo jednak miało od Zientka tak dokładne informacje o Sobiku i 

jego przywódczej roli w organizacji, że przesłuchiwano go tylko dla 

potwierdzenia tego, co było gestapowcom już wiadome. Wyrok na Sobika był 

więc przesądzony, a mimo to co parę dni musiał chodzić na przesłuchania, z 

których wracał za każdym razem skatowany. 

W dniu 9 marca zaprowadzony został do baraku śledczego po raz 

ostatni, aby podpisać protokół z końcowego przesłuchania. Wraz z Franciszkiem 

Ogonem i kilkoma innymi więźniami przekazany został na pobyt w obozie. 

Przebywali w KL Auschwitz od 13.02.1943 r., ale formalne przyjęcie do obozu 

miało miejsce dopiero 9 marca tegoż roku. Przyjęcie odbywało się według 

odpowiedniej procedury. Więźniowie musieli rozebrać się do naga i oddać 

wszystkie posiadane dokumenty oraz wartościowe przedmioty (jeżeli nie 

odebrano ich aresztowanym wcześniej). Mogli jedynie zatrzymać chusteczkę do 

nosa i pasek do spodni. Ich cywilne ubrania wsadzano do papierowych worków i 

przekazywano do depozytu w magazynie zwanym „Effektenkammer”162, gdzie 

miały być przechowane na czas pobytu więźniów w obozie. Następnie strzyżono 

im głowy do łysa. Używane przy tym maszynki były tak tępe, że część włosów 

była po prostu wyrywana. Więźniowie przechodzili potem do zbiorowej kąpieli 

w łaźni, w której puszczano na nich strumienie wrzącej lub lodowatej wody. 

Ociągający się wpędzani byli pod natryski siłą, a wszystko to odbywało się przy 

akompaniamencie wrzasków i wulgarnych przekleństw. Po kąpieli ogolone 

głowy, miejsca pod pachami i krocze przecierano płynem dezynfekcyjnym.  

Następnie więźniowie dostawali drelichowe ubrania w szaro-niebieskie 

pasy. Były one podarte i brudne, przeważnie zdjęte ze zwłok zakatowanych 

wcześniej więźniów. Władze obozowe bały się wybuchu epidemii w obozie, 

toteż ubrania te poddawane były wcześniej dezynfekcji przez parowanie z 

dodatkiem środków chemicznych. Być może skutecznie likwidowało ono 

zarazki, ale nie usuwało brudu. Zamiast skórzanych butów więźniowie 

otrzymywali drewniaki, które powodowały bardzo dotkliwe obtarcia nóg. 
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Ubrania te musieli pospiesznie zakładać, mimo że były z reguły niedopasowane. 

W wielu przypadkach wyżsi mężczyźni mieli nogawki kończące się tuż za 

kolanami, natomiast bluzy czy żakiety były za ciasne i nie dały się zapiąć. 

Zupełnie odwrotne problemy mieli niscy mężczyźni, na których ubrania były 

zbyt obszerne. Esesmani wykorzystywali to jako okazję do żartów i kpin, po 

czym biciem, wrzaskami i przekleństwami nakazywali więźniom zamianę ubrań, 

a wszystko to w błyskawicznym tempie.  

Kolejny etap to formalności rejestracyjne w ewidencji obozowej. Na 

druku arkusza zwanego „Häftlingspersonalbogen”163 wpisywano dane więźnia, 

a na jego lewym przedramieniu tatuowano numer obozowy. Każdy więzień 

otrzymywał także dwie łatki, na których wydrukowany był numer oraz symbol 

narodowości. Jedną łatkę należało przyszyć na lewej nogawce spodni, na 

wysokości uda, drugą zaś – na marynarce, na lewej piersi.  

Ostrzyżeni, przebrani w obozowe pasiaki i ponumerowani więźniowie z 

trudem rozpoznawali swoich kolegów czy nawet bliskich z rodziny. W ostatnim 

etapie rejestracji stawali do zdjęć w trzech pozycjach. Na ujęciu z profilu 

umieszczano numer więźnia oraz symbol jego narodowości.  

Stanisławowi Sobikowi wytatuowano numer 107482. Przed numerem na 

jego łatce wydrukowany był czerwony trójkąt, co znaczyło, iż jest więźniem 

politycznym, w trójkącie natomiast wpisana była litera „P” – oznaczająca polską 

narodowość. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po zarejestrowaniu Sobik skierowany został wraz z innymi więźniami na 

blok nr 9. Był to blok kwarantanny, w którym nowo przyjęci musieli przebywać 

trzy tygodnie, aby pozbyć się szkodliwych zarazków, których wniesienie do 

obozu groziło wybuchem epidemii. Aby wypełnić więźniom czas pobytu w tym 

bloku, urządzano „sport”, tzn. kazano im wykonywać absurdalne ćwiczenia 

gimnastyczne lub śpiewać niemieckie piosenki, których słów musieli wyuczyć 

się na pamięć, często nie rozumiejąc ich sensu.  

Po okresie kwarantanny Stanisława Sobika przeniesiono do sali nr 1 

bloku 17 i przydzielono do komanda pracującego na żwirowisku. Więźniowie 

wybierali tam żwir i ładowali go na przyczepy, które potem ciągnęli na teren 

budowy. Kapo tego komanda był rybniczaninem o nazwisku Grzonka, który 

wyjątkowo okrutnie znęcał się nad Sobikiem. Stanisław nie radził sobie z ciężką 

pracą fizyczną, gdyż był typem intelektualisty o małej odporności zdrowotnej i 

bardzo delikatnych rękach. Do czasu aresztowania wykonywał pracę biurową, 
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toteż na żwirowisku jego ręce od razu pokryły się pęcherzami i ranami od 

codziennej pracy łopatą. Od jej twardego trzonka odciski pękały i ukazywało się 

żywe mięso dłoni. Odnawiającym się codziennie ranom nie było końca.  

Olbrzymiego cierpienia przysparzał mu niepokój o los dzieci. Zostały 

one u rodziców Zofii, którzy nie mieli niemieckiej grupy narodowościowej. 

Groziło więc dzieciom niebezpieczeństwo wysłania do sierocińców na terenie 

Rzeszy lub przekazania do adopcji bezdzietnym rodzinom niemieckim. Działo 

się tak bardzo często, gdy oboje rodziców osadzeni byli w obozach 

koncentracyjnych.  

Stanisław niepokoił się też o Zofię, która była bardzo nieodporna na 

choroby i niewygody. Na bloku śledczym przebywała krótko, gdyż gestapowcy 

wiedzieli, jakie były okoliczności jej aresztowania. Z tego też powodu 

przesłuchania prowadzone były raczej pro forma. Była jednak żoną tak 

poważnego wroga Rzeszy, że już to wystarczyło, by umieścić ją w obozie. Po 

zwolnieniu z bloku nr 2 Zofię skierowano do obozu kobiecego w Birkenau, 

stamtąd zaś do podobozów Budy i Rajsko.  

Przez parę tygodni Stanisław i Zofia przesyłali sobie grypsy - karteczki, 

na których mogli napisać kilka zdań. Wiadomości te przekazywali przez 

współwięźniów, którzy chodząc do pracy z obozu macierzystego do Birkenau 

ryzykowali ich przenoszenie. Z pozostałymi członkami rodziny można było 

kontaktować się jedynie korespondencyjnie. Zgodnie z obozowym regulaminem 

więzień mógł wysłać w ciągu miesiąca dwa listy. Na 30 linijkach obozowego 

formularza listowego wolno było przekazywać jedynie informacje o pozytywnej 

treści. Nie wolno było pisać prawdy o panujących w obozie nieludzkich 

warunkach. Każdy list przechodził przez cenzurę SS. Z jednym z listów 

pisanych przez Stanisława Sobika do swoich rodziców miałem okazję się 

zapoznać. List ten nie porusza zbyt osobistych tematów, więc mogę 

opublikować jego treść (w tłumaczeniu z języka niemieckiego): 

Auschwitz, dnia 9.05.43. 

Kochani Rodzice, Teściowie i Rodzeństwo! 

Wasz list z dnia 12.4. otrzymałem 15.4. Jako pierwszy znak życia bardzo 

mnie ucieszył. Kochany Ojcze, w paru linijkach poznałem natychmiast Twoje 

pismo. Przypomniało mi ono czasy, gdy razem pisaliśmy rachunki i inne papiery. 

Często robię sobie teraz wyrzuty, że wtedy Ci za mało pomagałem, że nie byłem 

przykładnym synem. I przykre jest to, że Twoje ciężko pracujące dłonie muszą 

jeszcze teraz troszczyć się o mnie i moją rodzinę. Kochana Mamo, napisz 

również Ty parę słów do Twojego najstarszego syna. Obawiam się bardzo o 

Twoje zdrowie, ponieważ musiałaś w ostatnim czasie wiele przecierpieć. Tobie, 

kochana siostro Salomeo, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Wam wszystkim, 

a przede wszystkim Tobie, kochana Teściowo, pragnę gorąco podziękować tą 

drogą za troskę o moje dzieci. Równocześnie dziękuję najserdeczniej za czwartą 

paczkę. W przyszłości posyłajcie mi tylko to, naprawdę tylko to, czego braku 

sami nie odczujecie. Dla porządku każda paczka musi mieć dwa spisy 

zawartości. Czy Alojzy jest na froncie wschodnim? Czy Józef wyratował swoją 



dłoń? Czy Zosia jest w szpitalu? Na zakończenie najserdeczniejsze pozdrowienia 

dla wszystkich. 

Stanisław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O spotkaniach Stanisława ze swoim bratem w bloku szpitalnym i w 

bloku kwarantanny pisze szczegółowo w pamiętniku Józef Sobik. Spotykali się 

tak często, jak tylko pozwalały na to warunki obozowe.164 

W szczególny sposób splotły się w obozie losy Stanisława Sobika i 

Karola Miczajki. Znali się oni bardzo dobrze z działalności w ZWZ/AK, tym 

samym też transportem dostali się do KL Auschwitz. Karol Miczajka 

przekazany został 16.03.1943 r. na blok kwarantanny, lecz ze względu na ostre 

zapalenie płuc z bloku tego zwolniony został przed upływem trzech tygodni i 

trafił na izbę chorych – do Häftlingskrankenbau (HKB). Po wyjściu z bloku 

szpitalnego spotkał swojego kolegę Józefa Hanusza (nr 1126). Hanusz miał 

bardzo dobre kontakty w obozowym wydziale zatrudnienia, więc załatwił 

Miczajce pracę w „Gerätekammer”. Był to magazyn sprzętu siodlarskiego, w 

którym konserwowano wyroby skórzane. Od tej chwili Miczajka pracował w 

dwuosobowym komando z więźniem o nazwisku Duda.  

Miczajka spotykał się często z Sobikiem wieczorami, gdy po apelu nie 

było zakazu opuszczania bloku. Był więc dobrze zorientowany, gdzie Sobik 

pracuje i jakie jest jego samopoczucie. Wiedział też o tym, że kapo jego 

komanda nieludzko się na nim wyżywa. Kiedy więc w połowie maja 1943 r. 

Duda przeniesiony został jako górnik na kopalnię Jawiszowice i Miczajka został 

w komandzie sam, natychmiast udał się z prośbą do Józefa Hanusza, aby ten 
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uruchomił swoje wpływy. Efekt tych starań uwieńczony został sukcesem. Pod 

koniec maja 1943 r. Stanisław Sobik dostał się do pracy w „Gerätekammer” i 

przeniesiony został na blok 16. Na jego piętrze, w dużej sali po prawej stronie, 

leżeli nawet w tym czasie obok siebie na pryczach. Tak oto wspomina Karol 

Miczajka czas wspólnej pracy i wspólnego pobytu ze Stanisławem na bloku:  

W komandzie było nas tylko dwóch. Pracowaliśmy pod zamknięciem, ale 

bez nadzoru, stąd mieliśmy sposobność prowadzenia ze sobą długich rozmów. 

Przeważnie jednak Staszek prowadził wywody moralne i filozoficzne o podłożu 

religijnym. Wiele też mówił wtedy o życiu pozagrobowym. Podziwu godna była 

jego postawa, pełna spokoju, równowagi ducha i modlitewnego skupienia przy 

pracy. Domyślałem się, że w pełni świadomości przygotowywał się na śmierć.165 

Karol Miczajka wyjaśnił mi, co było powodem złych przeczuć 

Stanisława Sobika. Każdy więzień po zakończonych przesłuchaniach 

zapoznawany był z końcowym protokołem, który musiał podpisać. Następnie 

protokół ten wysyłano do Berlina, gdzie specjalna komisja badała ustalone w 

toku śledztwa przewinienia. Po upływie około trzech miesięcy z Berlina 

przychodził tzw. rozkaz uwięzienia ochronnego (Schutzhaftbefehl). Więzień 

musiał go podpisać i oddać władzom obozowym. Dokument ten stwierdzał 

zazwyczaj, że za przynależność do organizacji konspiracyjnej lub za działalność 

przeciwko Rzeszy dana osoba skazana zostaje na pobyt wobozie. Stanisław 

Sobik takiego arkusza nie otrzymał, z czego wnioskował, że otrzyma ostrzejszy 

wyrok – karę śmierci. Przyznając się do działalności przeciwko okupantowi nie 

mógł zresztą spodziewać się innego wyroku.  

Oto fragment wspomnień Józefa Sobika opisujący ostatnie spotkanie ze 

Stanisławem: 

[…] Dnia 24 czerwca 1943 r. Staszek przyszedł do mnie przed apelem. 

Zapytał, jak się czuję, i czy czegoś nie potrzebuję. Odpowiedziałem mu, że 

potrzebuję czosnku. Czosnek był w obozie równie wielkim skarbem jak chleb, 

gdyż wierzyliśmy w jego właściwości bakteriobójcze i witaminowe. Staszek 

wsadził rękę do kieszeni i wyciągnął całą główkę. Wziąłem czosnek, po czym on 

niezdecydowanie powiedział, żebym mu dał parę ząbków. Lewą ręką rozłupałem 

główkę i dałem mu kilka ząbków. Staszek jednak nie odbierał ich, nie wyciągnął 

po nie ręki. Po chwili powiedział, żebym zostawił sobie całość.  

Zdziwiło mnie to niespotykane dotychczas roztargnienie w jego 

zachowaniu. Oczy Staszka były jakieś inne niż zazwyczaj, widać w nich było 

smutek. Mało mówił i przyglądał mi się w taki sposób, jakby chciał się napatrzeć 

na zapas. Usłyszeliśmy sygnał na apel, więc podałem mu rękę na pożegnanie. 

Staszek przytrzymał ją i nie chciał odejść. Powiedziałem więc: „Idź, bo będą cię 

szukali”. Ale on nadal stał jak w transie i nie puszczał mojej ręki. Jego oczy i 

twarz jakby jeszcze bardziej posmutniały. Wreszcie puścił moją rękę i 
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powiedział: „Bądź zdrów i zostań z Bogiem. Przyjdę jutro”. Potem odwrócił się 

i pobiegł na apel.166 

Jak więc wspomina Józef - 24.06.1943 r. Stanisław Sobik otrzymał 

paczkę z domu. Po powrocie z apelu na blok rozpakował ją i rozłożył zawartość 

na łóżku. Nim jednak zdążył cokolwiek wziąć do ust, blokowy powiadomił go, 

że wzywany jest do „Schreibstuby”. Stanisław zastygł w bezruchu. Po chwili 

powiedział najbliżej stojącym kolegom, aby podzielili się tym, co przesłała mu 

rodzina. Przeczuwał, że już nie wróci. 

W „Schreibstubie” był już jego szwagier Jan Klistała, był też Alojzy 

Siąkała z Rybnika i kilku innych więźniów. Powiadomiono ich, że na polecenie 

oddziału politycznego zostają przekazani na blok 11, gdzie nazajutrz mają stanąć 

przed policyjnym sądem doraźnym. Następnie więźniowie odprowadzeni zostali 

na blok 11 przez Rapportführera. W pewnej odległości za nimi szedł Karol 

Miczajka. Asystował Staszkowi w ostatniej drodze jego życia. Po kilku latach 

Miczajka napisał na ten temat bardzo wzruszający artykuł Wspomnienie 

towarzysza niedoli. Oto jego przedruk:  

Pracowałem wtedy w komandzie „Gerätekammer”, mieszczącej się w tzw. 

„Stabsgebäude”. Był to magazyn sprzętu siodlarskiego, a stan całego 

„komanda” wynosił 2 ludzi. Praca polegała na utrzymaniu w czystości siodeł, 

uprzęży końskiej i rowerów. Kiedy mój towarzysz Duda został jako górnik 

przeniesiony na kopalnię Jawiszowice, zostałem sam i zaraz pomyślałem o tym, 

żeby na to miejsce ściągnąć Staszka. Praca tu bowiem nie była ciężka, „pod 

dachem” i – co najważniejsze – do roboty nikt nie napędzał. Sobik, dawny 

przywódca w pracy organizacyjnej, został nadal w obozie naszym wodzem 

ideowym, stał się niejako naszym ojcem, który zawsze umiał pocieszać, wlać 

wiarę i nadzieję w rychłe wyzwolenie. 

Pracował wtedy w tzw. „Kiessgrubie” przy wydobywaniu żwiru. Praca tam 

była ciężka, na domiar złego spotykały go tam ze strony Grzonki z Rybnika, 

zawodowego rzezimieszka, który był kapem tego „komanda”, szykany i ostre 

napaści. 

Przy pomocy kolegów – rybniczan: Jasia Gemskiego (Gembczyka) i Józka 

Hanusza, starych „lagrowców”, wyzyskując ich stosunek w tzw. 

„Arbeitsdienst’cie”, dostał Staszek pod koniec maja 1943 r. przydział do mojego 

„komanda”. 

Przebywając teraz całe dni razem w zamkniętym magazynie, miałem 

sposobność poznać go głębiej. Szlachetna to była postać. Już za czasów jego 

działalności podziemnej zdumiewał mnie jego zapał, który umiał przelewać na 

swoich ludzi. Umiał wydawać rozkazy z równoczesnym narzuceniem silnej woli 

wykonania rozkazu. Potrafił oceniać zdolności swoich podwładnych i postawić 

każdego na właściwym stanowisku. Miał przy tym bezgraniczne zaufanie w 

uczciwość ludzką i to było jego jedynym błędem. Sam bezgranicznie uczciwy, 

                                                 
166 Zob. wspomnienia Józefa Sobika. 



wielki idealista, widział w każdym tylko dobre cechy charakteru, w każdym 

widział takiego zapaleńca, ja on sam. Takim pozostał do końca. 

Zawsze skromny i cichy, znosił cierpliwie wszystkie ciężary i upokorzenia, 

które przynosił z sobą każdy dzień w Oświęcimiu. Skombinował sobie polską 

książeczkę do nabożeństwa, którą starannie ukrywał w magazynie między 

sprzętem i wiele chwil spędzał na skupionej i żarliwiej modlitwie. Myśli swoje 

często zwracał w kierunku życie pozagrobowego, wszczynał ze mną dyskusje na 

tematy oderwane, dążył do pogłębienia swojej wiary na podstawie dogmatów i 

Pisma Św., przechodził do zagadnień metafizycznych.  

W prostej jego filozofii przebijała głęboka wiara w życie wieczne i 

Najwyższą Sprawiedliwość. 

Kiedyś mówił Stach do mnie: Wiesz, Karol, miałem dzisiaj piękny sen. Otóż 

śniło mi się, że byłem wolny. Było tak cudnie na świecie! Piękna i uroczysta 

zieleń pokrywała ziemię i tak pięknie lipy kwitły… 

W jakiś czas potem zaczęły przychodzić wyroki z Berlina. Obserwować 

można było, jak według kolejnych numerów wzywano ludzi do podpisania tzw. 

„Schutzhaftbefehlu” (nakazu aresztowania) lub na blok jedenasty, skąd już nie 

wracali. Numery wzywanych wzrastały z dnia na dzień i nieustępliwie zbliżały 

się do naszych liczb. Ucichły rozmowy, rozproszyła się nasza grupka, która 

często schodziła się na pogawędki. Każdy dążył do samotności. 

Pogodny czerwiec rozwinął wdzięki lata w całej krasie. Ci, którzy 

pracowali na „Aussenkomandach”, opowiadali jak pięknie jest na świecie. 

Opowiadali o kołyszących się łanach kłosów, o czystej i wonnej zieleni łąk, 

pokrytych kobiercem kwiatów, opowiadali o drzewach przydrożnych, 

udzielających rozłożystymi koronami ożywczego cienia…, gdy w obozie słońce 

prażyło bezlitośnie wychudzone twarze więźniów i bezwłose głowy, spalając je 

na ciemny brąz i pokrywając strudzone czoła kroplami potu. 

Piękny i inny był świat za drutami. Ten świat nieznany był już nam, 

istniejący tylko w dziedzinie marzeń i wyobraźni. Jakże daleko był od nas! 

Wstał cudny poranek święta Bożego Ciała, przynosząc z sobą wiele 

refleksyj i wspomnień z minionych lat: piękna pogoda, gałązki brzozowe, 

uroczysty i podniosły nastrój, procesja, dzieci w bieli, ksiądz z monstrancją pod 

baldachimem i kwiaty, kwiaty, kwiaty… 

W obozie dzień ten nie różnił się niczym od tylu innych dni roboczych. A 

jednak… Wyruszamy rano ze Staszkiem do naszej „budy” do siodeł i rowerów, 

postanawiając zgodnie jak najmniej pracować. Istotnie tak się złożyło, że nie 

pilnowano nas w ten dzień tak dokładnie. 

Stach był wyjątkowo poważny, ale ani cienia smutku nie odkryłem na jego 

twarzy. Uniesiony był jakimś radosnym nastrojem, twarz miał rozpromienioną. 

Marzyliśmy o tym, jak to wkrótce na wolności będziemy mogli uczestniczyć w 

procesji Bożego Ciała i śpiewać po polsku… 

Patrzę do okna, przez które widać było kulistą koronę lipy, usianą 

złocistymi kwiatkami. 



Patrz Stachu, – mówię do Sobika – jaka piękna jest lipa i jak cudnie 

kwitnie. 

Otworzyliśmy lekko okno, by wpuścić trochę zapachu lipowego kwiecia. 

Wieczorem wróciliśmy na blok, gdzie oczekiwała na Stacha paczka z domu. Już 

się i apel skończył, więc Stach zabrał się do rozpakowania paczki i 

przyrządzenia kolacji. 

Nie zaczął jeszcze jeść, gdy pisarz blokowy wywołał Jego numer: - Zgłosisz 

się zaraz w „Schreibstubie” – mówi. 

Stach odłożył wszystko i zostawił na łóżku, a sam poszedł. 

Tknęło mną złowrogie przeczucie, przypomniał mi się sen Stacha o 

wolności i o kwitnącej lipie. 

Poszedłem z nim do „Schreibstuby”, gdzie czekało już kilku innych o 

podobnych numerach. 

Wiedziałem, co ich czeka. 

Odprowadzano wszystkich na blok XI. Idzie nas kilku w pewnym oddaleniu 

za nimi. Oglądają się, rzucają nam drobne przedmioty, które mieli przy sobie: 

zapalniczkę, cygarniczkę, pędzel do golenia… 

Weźcie to na pamiątkę! Już się nie zobaczymy! 

Jeszcze jedno spojrzenie, jeszcze jedno skinienie ręki, jeszcze jeden 

uśmiech, w którym był żal i łzy, a potem zaciśnięte zęby i głowa dumnie 

odrzucona do góry i ostatnie słowa do nas: Trzymajcie się! Pozdrówcie nasze 

żony i dzieci! 

A potem ciężkie, żelazne drzwi zamknęły się z łoskotem, i ciężka sztaba 

żelazna podparła je z wewnątrz. 

Widziałem Go po raz ostatni. Stach przestał żyć dla świata. Ta, o którą tak 

nieugięcie walczył, zażądała od Niego ofiary życia i krwi…167 

Na bloku jedenastym poddani zostali zwyczajowej procedurze. 

Wyznaczono im miejsca na pryczach. Jaka była ta ich ostatnia noc? Z całą mocą 

narzuca się tu ostatnia noc Chrystusa w Ogrójcu, w uszach dźwięczą słowa 

Jezusa wg św. Marka:  

„I odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to 

możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest 

możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie to co Ja chcę, ale to co Ty (niech 

się stanie)”. 

Oni zapewne też w żarliwej modlitwie prosili Boga, żeby zmienił ich los 

- oddalił od nich śmierć.  

Niestety, o godzinie 15:00 wezwano jego i pozostałych rybniczan - 

współwięźniów przed kilkuosobowy policyjny sąd doraźny, urzędujący na 

                                                 
167 Karol Miczajka, Wspomnienie towarzysza niedoli, Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum 

w Rybniku 1922-1947, wydana staraniem Komitetu Obchodu XXV-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum 

w Rybniku w 1947 roku. 



parterze bloku 11. Odczytano im wyrok, który przyszedł z Berlina. Usłyszeli 

powoli sylabizowane słowa – „kara śmierci”!  

W męskiej umywalni na parterze musieli rozebrać się do naga. Potem 

podprowadzeni zostali pod czarną tablicę przy murze. Przy Ścianie Straceń 

więzień słyszał ostatni ziemski odgłos – szczęk zamka karabinka 

małokalibrowego i... następowała cisza nieskończoności! 

Dnia 25.06.1943 r. na dziedzińcu bloku nr 11 rozstrzelani zostali: 

Stanisław Sobik nr obozowy 107482, Jan Klistała nr 111912, Alojzy Siąkała nr 

109857, Franciszek Kocur nr 123028, Józef Dziuk nr 123023, Teodor Mroczek 

nr 123032, Franciszek Wybrańczyk nr 107484, Archop Rudyj nr 107758, Alojzy 

Nawrat nr 111913, Alojzy Burysz nr 108694, Franciszek Stroba nr 108699, Piotr 

Kowalenko nr 47757, Henryk Hoffman nr 123025.168 

Według wystawionego aktu zgonu nr 23304/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:02, określenie przyczyny zgonu to: 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 293, 688; APMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 792.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zofia Sobik pracowała w tym czasie w gospodarstwie rolnym w Budach 

koło Oświęcimia. Władze SS wezwały ją do kancelarii podobozu, gdzie 

powiadomiona została o śmierci męża. Przeżyła ten moment bardzo boleśnie, ale 

„nadludzie” z SS szybko zaradzili jej załamaniu – odesłali ją do wykonywania 

przerwanego zajęcia w gospodarstwie. 

                                                 
168 Zob. Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, s. 450. 

 



* * * 

W czerwcu 1943 r., w związku z dekonspiracją ZWZ/AK w Cieszynie, 

gestapo uzyskało ślad wiodący do ZWZ/AK w Rybniku, w wyniku czego doszło 

do kolejnych aresztowań. Zatrzymanych zostało wtedy przeszło 40 rybnickich 

działaczy ZWZ, m. in.: :Alojzy Fros, Karol Ogórek, Franciszek Sztramek, 

Władysław Weis, Jan Nosiadek, Wacław Kolonko, Józef Jaszek, Henryk 

Szlosarek, Henryk Miczajka – z Rybnika, Stanisław Strykowski z Żor, Wincenty 

Grodoń z kopalni „Szyby Jankowice”, Henryk Mikułka z kop. „Dębieńsko”, 

Alojzy Frelich z Gotartowic, Paweł Kłosok z Obszar, Albert Bochenek z Ligoty 

Rybnickiej, Franciszek Makowski z Wilchw, inż. Benedykt Kozielski z 

Jedłownika, Franciszek Kożdoń z Chwałowic, Feliks Kowol z Łazisk i Jerzy 

Kufieta z Zebrzydowic. Wszystkie te osoby wywiezione zostały do obozów 

koncentracyjnych.169  

Niektórym członkom ZWZ/AK udało się uniknąć aresztowania. 

Przeczuwając niebezpieczeństwo zdołali ukryć się w bezpiecznych miejscach. 

Tak właśnie było z dowódcą kompanii, Antonim Steierem, który ukrył się w 

Rzędówce koło Rybnika. Po krótkim okresie „wyciszenia” objął on w grudniu 

1943 r. kierownictwo komendy powiatowej AK. Organizacyjnie podlegał 

Inspektoratowi Rybnickiemu AK, na czele którego stał Władysław Kuboszek, a 

po jego śmierci w czerwcu 1944 r. – Paweł Cierpioł.  

Po aresztowaniach w lutym i w czerwcu 1943 r. bardzo szybko 

zorientowano się, kto był zdrajcą. Odnowiona personalnie rybnicka komenda 

ZWZ/AK wydała na Jana Zientka wyrok kary śmierci. Gestapo wiedziało, co 

może grozić ich współpracownikowi, dlatego też w parę dni po tych 

wydarzeniach Zientek przeniesiony został przez niemieckich opiekunów do 

Krakowa, a później do Czech i prawdopodobnie w głąb Niemiec.  

Kompania Antoniego Steiera w dalszym ciągu aktywnie walczyła z 

okupantem. Zdobywano żywność, odzież i broń, dokonywano dywersji i 

sabotaży, likwidowano szpicli i żandarmów niemieckich – szczególnie 

okrutnych dla rybniczan. Antoni Steier stał na czele kompanii do momentu 

wkroczenia wojsk radzieckich do Rybnika. 
 

Postscriptum: 

Zbierając materiały do niniejszego opracowania natrafiłem na wiele 

sprzecznych informacji dotyczących działalności Rybnickiego Obwodu 

ZWZ/AK oraz jego komendanta, Stanisława Sobika. Z przykrością stwierdziłem 

też, że w książce o wymownym tytule Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej 

autorstwa Mieczysława Brzosta o postaci tej nie ma żadnej wzmianki. W 

środowisku kombatanckim spotkałem się ze stwierdzeniem, że brak jest 

wystarczających dowodów na to, iż Stanisław Sobik działał w ZWZ/AK Rybnik. 

Postanowiłem więc usystematyzować jako „dowód w sprawie” zebrane przeze 

                                                 
169 Por. Alfons Mrowiec, Z dziejów okupacji…, s. 26. 



mnie materiały potwierdzające konspiracyjną działalność Stanisława Sobika z 

przekonaniem, że staną się one bodźcem do dalszych badań historycznych.  

W większości książek na temat działalności ZWZ/AK w Rybniku 

znaleźć można jedynie skromne wiadomości dotyczące Sobika – ale i one 

chociaż skromne, potwierdzają rolę i działalność tej niezwykłej osoby.  

W broszurze Alfonsa Mrowca Z dziejów okupacji hitlerowskiej w 

Rybnickiem czytamy: 

[…] Po aresztowaniu głównych działaczy Polskiej Organizacji 

Powstańczej na terenie Rybnika działały konspiracyjne drobne grupki. Stanisław 

Sobik (ur. 21.09.1911), wychowanek rybnickiego gimnazjum, organizuje 

Związek Walki Zbrojnej (październik 1940), utrzymując ścisły kontakt z 

Katowicami i Warszawą przez kuriera Pawła Jaszka z Rybnika. Organizacja 

miała charakter wojskowy, dzieliła się na kompanie, plutony i drużyny.170 

Podobna wzmianka na ten temat znajduje się w książce Rybnik. Zarys 

dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, w rozdziale autorstwa 

Wacława Wieczorka.171  

O wiele więcej informacji przynosi lektura książki dr. Józefa Musioła 

Ślązacy. W rozdziale o Stanisławie Sobiku cytowałem już wspomnienia Rafała 

Sitka dotyczące ewakuacji pracowników rybnickiej poczty oraz składania 

przysięgi. Oto inny fragment tej książki: 

[…] Wkrótce po przysiędze Rafał Sitek spotkał się w Jastrzębiu ze 

swoimi kolegami – Józefem Obracajem, Karolem Krótkim i Leonem Woryną, 

którzy zapoznali go z już istniejącą w Jastrzębiu tajną organizacją pod nazwą 

Polska Armia Krajowa. Rozpoczęła się żmudna praca organizacyjna, tworząca 

bazę pod przyszłą siedzibę Inspektoratu Rybnickiego ZWZ, a potem Armii 

Krajowej. Z ogromną ostrożnością werbowano nowych członków do organizacji, 

której nazwa o dwa lata wyprzedziła oficjalną nazwę AK, a mianowicie do 

Polskiej Armii Krajowej. […] Rafał Sitek doprowadził do ważnego spotkania w 

Jastrzębiu. Z Sobikiem z Rybnika przybyło też kilku innych organizatorów ruchu 

zbrojnego. Jak się okazało, jednym z tych nie znanych dotąd mężczyzn okazał się 

mgr Władysław Kuboszek, pseud. „Kuba” – pierwszy komendant Inspektoratu 

Rybnickiego AK.172 

Wynika z tego, że Stanisław Sobik znał się z Władysławem Kuboszkiem 

pseud. „Kuba”, „Robak”, „Rokosz”, „Bogusław”, który był inspektorem 

Rybnickiego Inspektoratu Służby Zwycięstwu Polski, a następnie – Rybnickiego 

Inspektoratu ZWZ/AK.  
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Kolejna informacja dotycząca Sobika znajduje się w książce Juliusza 

Niekrasza Z dziejów AK na Śląsku. Pojawia się ona przy opisie działalności 

konspiracyjnej Huberta Hatki:  

[…] Hubert Hatko w nie znanych mi okolicznościach przestał działać w 

POP i przystąpił do organizowania w Brzozowicach-Kamieniu własnej 

organizacji pod nazwą Obóz Zjednoczenia Narodu Polskiego (OZNP). Będąc 

działaczem harcerskim i mając w harcerstwie szerokie kontakty, wciągnął do 

swojej organizacji wielu harcerzy (część z nich było już w ZWZ) oraz uczniów 

gimnazjalnych. Hatko miał najlepsze intencje, ale działalność jego była 

nieprzemyślana; rozciągnął ją także na Piekary Śląskie, Mikołów, Chorzów, 

Świętochłowice, Bielszowice i Rudę Śląską. W działalność Hatki wkroczył ZWZ. 

Po przeprowadzeniu rozmów z oficerem organizacyjnym Stanisławem 

Stobikiem173 Hatko podporządkował się ppor. Alojzemu Boguckiemu („Alek”), 

komendantowi Obwodu Tarnogórskiego; Hatce pozostawiono swobodę 

działania, co wszakże nie dało dobrych rezultatów, bo wydawał dalej gazetę 

konspiracyjną pod zmiennymi tytułami („Błyskawica”, „Społem”, „Orzeł 

Biały”), co przyczyniło się do dekonspiracji. 

W toku śledztwa gestapo ujawniło, że OZNP udzielił pomocy w 

ukrywaniu się zbiegłemu z niewoli jeńcowi angielskiemu o nazwisku Stanley 

Clifford Hirt, co rozszerzyło aresztowania także na osoby nie należące do 

organizacji. Poza publiczną egzekucją w Brzozowicach-Kamieniu gestapo 

przeprowadziło dalsze egzekucje w innych miejscowościach. Z osób wyżej 

wymienionych losy tylko niektórych są mi znane. Stanisław Stobik, będący 

stałym łącznikiem między Hubertem Hatko a komendą obwodu, zdołał ujść 

aresztowaniu i objął funkcję oficera organizacyjnego w Inspektoracie 

Rybnickim. W początku 1943 r. otrzymał rozkaz zorganizowania oddziału 

partyzanckiego. W toku tych czynności został aresztowany 11.02.1943 r. wraz z 

żoną i bratem. Pracę jego dokończył i oddział partyzancki zorganizował, 

zostając jego dowódcą, Antoni Steier („Lew”, „Feliks”). Stanisław Stobik został 

rozstrzelany w obozie oświęcimskim 23 czerwca 1943 r.174 

To wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w książkach 

poruszających temat rybnickiego ZWZ/AK. Resztę wiadomości 

usystematyzowałem w niniejszym opracowaniu na podstawie dokumentów, 

pamiętników i wypowiedzi osób znających Stanisława Sobika. 

Spośród zebranych przeze mnie dokumentów wymienić należy przede 

wszystkim oświadczenie naocznych świadków tamtych wydarzeń – Stefana 

Kuczatego i Henryka Miczajki. W dokumencie podpisanym 18.09.1948 r. w 

obecności notariusza, Kuczaty i Miczajka stwierdzają:  

[…] ob. Sobik Stanisław, urodz. dnia 21.09.1911 r., zam. ostatnio w 

Rybniku, pracował w tajnej organizacji pod nazwą „Związek Walki Zbrojnej” 
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174 J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice 1993, s. 292. 



na terenie powiatu rybnickiego i za działalność tą został aresztowany przez 

gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zmarł 

25.06.1943 r. 

Istotne są też oświadczenia Danuty Mosiewicz-Mikuszowej z 1986 r. 

oraz 1998 r., które nie mówią wprawdzie wprost o Stanisławie Sobiku, ale 

dotyczą innych działaczy rybnickiego ZWZ – Pawła Musiolika i Pawła 

Kowolika – oraz potwierdzają współpracę Zientka z gestapo.175 Świadectwem 

potwierdzającym przywódczą rolę Stanisława Sobika w ZWZ/AK Rybnik jest 

właśnie list Pawła Musiolika, byłego członka ZWZ/AK i więźnia KL 

Auschwitz, do Danuty Mosiewicz-Mikuszowej – byłej więźniarki Birkenau i 

także członka ZWZ/AK – pisany ze Szwecji w 1992 r. Oto jego fragmenty 

dotyczące Stanisława Sobika (mimo iż list zawiera wiele błędów – autor, 

człowiek w podeszłym wieku, był przez wiele lat na emigracji – pozostawiam 

pisownię oryginalną): 

[…] W Krakowie była silna grupa ludzi z Rybnika i okolicy, kolejarze, 

studenci i inni zagrożeni aresztowaniem na Śląsku. Tej grupie Rybniczan 

przewodził narzeczony mej siostry Fr. Pluta prezes korporacji Akademickiej 

„Odra” skupiająca i działająca w terenie. Śp. Franciszek Pluta pracował na 

stacji kolejowej w Krakowie. Tutaj też pracował konfident Jan Zientek, który 

należał do ZWZ w Rybniku. 

Przed wojną do września 1939 r. pracował w Rybniku jako zawiadowca 

odcinka sygnałowego, oddział Rybnik w stopniu asesora. Po wojnie nadal 

pracował na kolei w okresie 1942-43 jako zawiadowca stacji kol. Rybnik należał 

też do organizacji ZWZ w Rybniku.  

W tym to okresie komendantem ZWZ w Rybniku i okolicy był śp. Stanisław 

Sobik także pracownik kolejowy na stacji Rybnik. Śp. St. Sobik także w ramach 

swoich możliwości wyjeżdżał w celach organizacyjnych i kontaktów do Katowic 

i Krakowa. W tych wyjazdach często towarzyszył renegat J. Zientek, który chyba 

jesienią 1942 byli razem na Kalwaryjskiej. Były to kontakty z grupą Rybniczan w 

Krakowie. Zientek jak z tego wynika odgrywał podwójną rolę Kraków – Rybnik, 

to też zakres jego działalności, tym bardziej że śp. Stanisław Sobik Bogu ducha 

winien, nie wiedząc że z renegatem zdrajcą Zientkiem odwiedza Rybniczan, co 

spowodowało później ogromne straty. Aresztowano bodajże równocześnie grupy 

w Rybniku i Krakowie gdzieś 10-11 lutego 1943 r. W Rybniku aresztowano 

około 120 osób i przywieziono na badania na oddział polityczny do Oświęcimia, 

gdzie poddano ich okrutnemu śledztwu.  

W połowie stycznia mieliśmy razem z Rawskim spotkania z Zientkiem 

chodziło o wyrobienie dowodów kolejowych, dla Rawskiego i dla mnie jako 

pracowników kolejowych daliśmy do tych przyszłych legitymacji swoje zdjęcia 

                                                 
175 Kserokopie dokumentów w archiwum autora.  



które później widzieliśmy w rękach gestapo, co utwierdzało mnie o roli Zientka 

jako agencie gestapo.176 

Równie przekonujące dowody działalności Stanisława Sobika w 

ZWZ/AK Rybnik znajdują się w pamiętnikach świadków tamtych wydarzeń – 

Józefa Sobika (brata Stanisława) oraz Stefanii Kaszuby-Łęgowskiej. Oba 

pamiętniki współtworzą rozdziały poświęcone ich autorom, a ich wartość jako 

dokumentów nie wymaga komentarza. 

Kolejnymi dowodami przynależności i działalności Stanisława Sobika w 

ZWZ/AK są rozmowy, które przeprowadziłem z żyjącymi świadkami tamtych 

wydarzeń – z Karolem Miczajką, Józefem Sobikiem, Rupertem Urlą, Alojzym 

Frosem i Franciszkiem Kożdoniem. Przekazali mi oni wiele informacji na temat 

przywódczej roli Stanisława Sobika w ZWZ/AK, a także roli poszczególnych 

osób w organizacji.177  

Już niemal w trakcie druku pierwszego wydania książki Dziełacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, otrzymałem informację od 

Aleksandra Popiela, że w Rydułtowach mieszka osoba, która zapoznawszy się z 

moim tekstem o Stanisławie Sobiku, w całej rozciągłości potwierdza to, co 

napisałem. Pojechałem więc do Rydułtów i osobiście rozmawiałem z Pawłem 

Sosną, świadkiem owych okupacyjnych wydarzeń. 

Paweł Sosna był dowódcą oddziału partyzanckiego Rybnickiego 

Inspektoratu ZWZ. Znał Stanisława Sobika osobiście, wymawiając Jego imię 

„Stasiek”, - a tak zwracali się do Sobika najbliżsi i znajomi. Stwierdza więc 

Paweł Sosna, że Stanisław Sobik był komendantem ZWZ Obwodu Rybnik, że 

odbierał on przysięgę od ojca Sosny – który przebywał wówczas w szpitalu 

„Juliuszu” w Rybniku. Świadkiem tej przysięgi był znany w Rybniku lekarz 

Eryk Winkler. Paweł Sosna często ubezpieczał Stanisława Sobika, gdy ten 

wybierał się na spotkania w „terenie” z kurierami (łącznikami) z Krakowa czy 

Katowic. 

W dniu 10.03.2004 r. znalazłem w Muzeum w Rybniku takie oto 

dowody przy informacji o Antonim Sztajerze z relacji hm Zbigniewa 

Rusińskiego, Krypczyka, Bronisławy z d. Grodoń (żony A. Sztajera) i 

Wincentego Grodonia: 

[…] W latach 1937 - 1938 zostaje powołany do odbycia służby 

wojskowej w 4 pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, i tam skierowany 

zostaje do szkoły podchorążych rezerwy, którą kończy w stopniu plutonowego 

podchorążego. Już w sierpniu zostaje powołany do służby wojskowej i jako 

dowódca plutonu bierze udział w wojnie obronnej 1939 r. i na terenie Węgier 

jest internowany. Z internowania ucieka i przedostaje się do Polski do 

okupowanego Rybnika. Tu nawiązuje kontakt z podharcmistrzem Stanisławom 

Wolnikiem i wstępuje do konspiracyjne organizacji pod nazwą „Polskiej 

Organizacji Powstańczej”, następnie do Związku Walki Zbrojnej i Armii 

                                                 
176 Kserokopia dokumentu w archiwum autora. 
177 Rozmowy te nagrałem i znajdują się w moim archiwum. 



Krajowej w lutym 1942 r. do powstałego Inspektoratu AK Rybnik pseudonim 

„Klasztor”. Tu nawiązuje dalsze kontakty z Alojzym Frosem, a następnie z 

dowódcą I kompanii 75 PP AK w Rybniku Stanisławem Sobikiem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Najpierw był bunt i rozpacz 

łzy gorzkie i cichy płacz 

i ból i tęsknota 

co sercem miota. 

A potem z godzin, z dni, 

co wciąż szeregiem szły, 

rosły niedoli miesiące.[...] 
 

fragment wiersza: OBÓZ 

autorka Zofia Grochowalska-Abramowicz  

 

 

SOBIK ZOFIA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 38108. 
 

Urodziła się 13.02.1911 w Langendreer (Westfalia), z ojca 

Stanisław Żurek i Tekli z d. Mocydlarz. Szkołę podstawową ukończyła w 

Korotoszynie woj. poznańskie. Przyjechała do Rybnika wraz z rodzicami 

w 1925 r. Przez jakiś czas pracowała jako ekspedientka w sklepie. W 

1935 r. wyszła za mąż za Stanisława Sobika i z małżeństwa tego urodziła 

się dwójka dzieci – Marian w 1937 i Danuta w 1939 r. Nie należała do 

organizacji konspiracyjnej, ale oczywistym było, że wiedziała o konspiracyjnej 

działalności swojego męża - komendanta rybnickiego obwodu ZWZ/AK.  

Niejednokrotnie w ich mieszkaniu odbywały się spotkania 

konspiracyjne. Pozorowała prowadzenie bardzo intensywnego życia 

towarzyskiego, żeby Niemiec i wielki sympatyk Hitlera - właściciel domu w 

którym wynajmowali mieszkanie, nie zorientował się o prawdziwych intencjach 

tych spotkań. Gdy Jej mąż został aresztowany dnia 11.02.1943 r., udała się 

następnego dnia wraz z siostrą Heleną Klistała na gestapo i pod pretekstem 

przyniesienia mężowi śniadania, wypraszała widzenie się z mężem. Po 

umożliwieniu owego „widzenia”, rozmawiali ze sobą w języku polskim, za co i 

Ona została aresztowana (szczegółowy opis zajścia zamieszczony jest przy 

rozdziale poświęconym Stanisławowi Sobikowi). 

Po przewiezieniu do KL Auschwitz i osadzeniu w bloku nr 2a – 

Politische Abteilung, przekazano ją od dnia 9.03.1943 r. na pobyt w obozie - w 

Birkenau i otrzymała numer obozowy 38108, wykonano zdjęcie obozowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Stamtąd przenoszono ją do różnych podobozów jak Budy, Rajsko, a w 

związku z tym przydzielano do różnych komand roboczych w gospodarstwach 

ogrodniczych. O śmierci męża dowiedziała się, następnego dnia po wykonaniu 

wyroku – poinformowały ją o tym władze podobozu.  

Pod koniec 1944 r. (prawdopodobnie w październiku lub listopadzie) 

przesłana została do KL Ravensbrück. Gdy jednak na różnych frontach coraz 

niekorzystniej układały się sprawy dla Niemców i wojska alianckie zbliżały się 

do obozu, wraz z pozostałymi więźniarkami, uczestniczyła w ewakuacji obozu - 

w głąb Niemiec.  

Podejrzewając hitlerowców o zamiar uśmiercenia wszystkich 

więźniarek, wraz z koleżanką, postanowiła zaryzykować ucieczkę z kolumny. 

Dzięki dogodnym okolicznościom, gdy zapadła wieczorna szarówka a wzdłuż 

drogi którą odbywał się przemarsz kolumn rosły z jednej i drugiej strony krzaki, 

plan powiódł się. Po latach wspominała o Opatrzności Bożej dzięki której 

przechodzący w pobliżu esesmani z psami, nie zauważyli ich „wyskoku” z 

kolumny, a psy nie zareagowały na więźniarki ukryte w przydrożnych krzakach.  

Gdy kolumny więźniarek i eskorty SS oddaliły się na bezpieczną 

odległość, poszukały schronienia w opuszczonym poniemieckim domu. Tam też 

znalazły coś do zjedzenia, cywilne ubrania i spędziły noc. W następnym dniu, po 

ustaleniu nazwy miejscowości w jakiej się znajdują, ruszyły w kierunku swoich 

domów. 

Powrotowi Zofii Sobik do domu towarzyszyły różne dramatyczne 

okoliczności. Dwie uciekinierki poruszały się przez tereny niemieckie, a nadto 

charakterystyczny wygląd więźniarek jaki nadal zachowywały, narażał je 

bardzo. Trafiały na różnych fanatyków Hitlera, którzy na widok więźnia 

wzniecali podenerwowanie i wykrzykiwali, że jest uciekinier z obozu i należy 

go z powrotem do obozu odtransportować!  

W Rybniku, do którego jeszcze nie dotarła 

Zofia po obozowej tułaczce, także działy 

się dosyć dziwne rzeczy dotyczące jej 

osoby. Była bowiem poszukiwana przez 

sowieckie jednostki „służby 

bezpieczeństwa”. Funkcjonariusze ci 

przyszli do jej rodziców (moich dziadków) i 

wypytywali z imienia i nazwiska o Zofię 

Sobik. Gdy nie zastali jej u swoich 

rodziców, poszli do teściów (rodziców 

Stanisława Sobika) sprawdzić czy się tam 

nie ukrywa. Na szczęście nie znaleźli jej, 

ale natrafili na męża szwagierki (siostry 

Stanisława Sobika) - Karola Sładka. Karlik 

– jak go wszyscy wołali, miał wyjątkowo 

wesołe usposobienie, stale robił jakieś 

dowcipy. Widocznie zaczął pokpiwać z  
Zofia Sobik po latach w Muzeum KL 

Auschwitz-Birkenau (Birkenau) 



przybyłych Rosjan, gdyż go aresztowali i 

wysłali na Sybir. Może chodziło o to by 

zgadzały się „sztuki” aresztantów?  

Przesiedział na Sybirze około sześć lat, ale ponieważ pomysłowość i tam go nie 

opuszczała, więc wymigał się od dłuższego przebywania w sowieckiej niewoli i 

wrócił do domu.  

Nawiązując jednak do poszukiwania Zofii przez rosyjskie służby 

bezpieczeństwa, prawdopodobnie dowiedziały się o jej „zbliżaniu” do domu – 

osoby, dla których stanowiła jakieś zagrożenie. Być może sądzili, że Zofia po 

powrocie z obozu, będzie szukała odwetu i wskazywała „odpowiednim” 

służbom czy instytucjom, kto oprócz Zientka mógł donieść na gestapo o 

konspiracyjnej działalności Jej męża. Ludzie, którzy potrafili donosić 

okupantowi - skazując sąsiadów niemal na pewną śmierć, nie mieli z pewnością 

żadnych skrupułów by czynić to w nowej rzeczywistości – donosić nowo 

tworzącej się władzy policyjnej. Wiadome zaś było, że Rosjanie nie „bawili” się 

w drobiazgowe dochodzenie by ustalić prawdę. Aresztowali wskazanego 

osobnika i wywozili w głąb Rosji. Zanim sprawa się wyjaśniła, lub gdy okazało 

się, że zaistniała pomyłka w doniesieniu, często było za późno na naprawienie 

krzywdy wobec danej osoby.  

W pierwszej połowie maja 1945 r., Zofia dotarła wreszcie do domu i 

swoich dzieci, które przez cały okres okupacji były pod opieką jej rodziców. 

Zagrożenie ze strony Rosjan okazało się przejściowym nieporozumieniem. Po 

dosyć długiej rekonwalescencji, odzyskała na tyle siły fizyczne, by ułożyć sobie 

z dwójką dzieci jako takie życie. Gorzej było z psychiczną stroną tego zdrowia. 

Warunki obozowej dyscypliny, bardzo skromne racje żywnościowe, przez długi 

jeszcze czas nie pozwalały na powrót do równowagi psychicznej. 

Charakterystyczny był Jej strach przed głodem, nawet okruszynki po chlebie 

skrzętnie były spożytkowane. „Pewność bytu” powodował bochenek chleba, 

stale leżący w zasięgu wzroku. Miało się wrażenie, że wszystkie czynności – 

nawet te najprostsze były wykonywane jak pod nadzorem, musiały być 

wykonane niezwykle skrupulatnie. Przed obozem, była osobą wyjątkowo 

delikatną, nieodporną na ból, choroby. Tymczasem w obozie nie zachorowała 

nawet na jakże dziesiątkujący więźniów – tyfus. Częstokroć wspominała o 

pomocy jakiej udzielał jej Karol Miczajka, dostarczając lekarstwa. Dzięki nim 

przeżyła, chorując w zdecydowanie mniejszym stopniu niż inne więźniarki.  

Po powrocie do domu, rodzice i rodzina nie mogli się nadziwić nad 

zmianą Jej osobowości. Jednak z biegiem lat, pamięć o obozowym piekle coraz 

bardziej się przytępiała, coraz bardziej pozwalała żyć normalnie. Niemniej, 

nigdy nie zdołała całkowicie zapomnieć o obozowych przeżyciach. 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 „Ptaki przelotne, ptaki wędrowne, 

czemuż wy tędy latacie? 

Czy wśród błękitnych nieba przestworzy 

już innej drogi nie macie? 

O ... omijajcie z dala druty, nie tędy wasza droga.  

To lager – miejsce przeklęte przez ludzi 

i zapomniane przez Boga.” 
 

wiersz: * * *  

autorka: Halina Golczowa 

 

 

STOLARZEWICZ STEFAN, 
Więzień KL Auschwitz nr 107496, KL Neuengamme, KL Buchenwald. 

Urodzony 14.08.1911 r. w Żywcu, syn Karola i Wiktorii z 

d. Studencka. Do Publicznej Szkoły Powszechnej – Męskiej 

i ośmioletniego Gimnazjum uczęszczał w latach 1917-1929 

w mieście swojego urodzenia. Następnie, rozpoczął studia 

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Praktykę, obowiązującą studentów medycyny, 

odbywał w Państwowym Szpitalu w Cieszynie. Od września 

1937 r. do listopada 1938 r. pełnił służbę wojskową w 

Szkole Podchorążych Rezerwy - Centrum Wyszkolenia 

Sanitarnego w Warszawie.  

W 1939 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania praktyki lekarskiej. Pracę 

rozpoczął jako lekarz gminny w Ośrodku Zdrowia w Ślemieniu pow. żywiecki. 

W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. zmobilizowany do Batalionu Zapasowego 

21 DPG w Wadowicach i otrzymał przydział do kompanii sanitarnej, 

podporządkowanej Szpitalowi Polowemu nr 502. Od 2 września, na całym 

szlaku walk batalionu oraz innych oddziałów WP 21 DPG jak i Armii 

„Kraków”, udzielał pomocy lekarskiej rannym żołnierzom jak i cywilom. 

Szczególnie cenna była pomoc lekarska po wielogodzinnych walkach 

stoczonych już za rzeką San w dniach 14-16 września w rejonie miejscowości: 

Majdan Sieniawski, Cewków, Cieszanów, Oleszyce i Lubaczów. Dywizja 

została otoczona przez wojska niemieckie i rozproszona. W bitwie pod 

Ułazowem zginął dowódca dywizji gen. bryg. Józef Kustroń. Mimo to, na 

stanowisku pozostał i pracował w miejscowości Podklasztor - Szpital Polowy nr 

502 z Punktami Medycznej Pomocy w Krasnobrodzie, Cieszanowie i 

Lubaczowie. Aby podnieść sprawność oraz skuteczność leczenia, szef służby 

medycznej 21 DPG, płk dr med. Władysław Georgovich, po uzyskaniu zgody 

dowództwa Wehrmachtu, w oparciu o kadrę lekarzy i sanitariuszy szpitali 

polowych dywizji nr 503, 561 i 501, zorganizował w Zamościu Szpital Polowy 

„Zamość”. W szpitalu tym był jednym z lekarzy oddziału wewnętrznego. W 

drugiej połowie października wyznaczony został do grupy lekarzy, którzy 

transportem sanitarnym z podleczonymi i wymagającymi dalszego 

 



specjalistycznego leczenia szpitalnego wyjechali do Szpitala św. Łazarza w 

Krakowie. W drodze, za zgodą dyżurującego lekarza, m.in. Stefana 

Stolarzewicza, wielu chorych opuściło transport i udało się do swych rodzin - 

uniknęli niewoli. Stolarzewicz po przekazaniu chorych w Krakowie, został 

zwolniony do cywila. Pod koniec października 1939 r. powrócił do Żywca, i 

niemal natychmiast zaangażował się do działań dla ruchu oporu – w organizacji 

TON kierowanej przez Antonina Studenckiego pseud. „Bystry”, wchłoniętej 

następnie przez ZWZ. Współpracował z zaprzysiężoną do konspiracji, 

arcyksiężną Alicję Habsburg. Otrzymane meldunki dostarczała do Krakowa lub 

Ambasady Szwedzkiej w Berlinie. Kanałem dyplomatycznym trafiały one do 

adresata. Od Alicji Habsburg odbierała też sporządzane przez nią notatki z 

wiadomości radiowych. Do jego obowiązków należało również przygotowanie 

w Kocierzu stały nadzór nad pomieszczeniami dla Delegata Rządu. Stolarzewicz 

pracę w konspiracji miał o tyle ułatwioną, że nadal pracował w Ośrodku 

Zdrowia w Ślemieniu i z tego powodu posiadał stałą przepustkę pozwalającą mu 

na swobodne poruszanie się w dzień i w nocy na terenie gminy jak i miasta 

Żywca. W wyniku przeprowadzonych aresztowań m.in. TON została rozbita, 

lecz wówczas dr Stolarzewicz uniknął aresztowania. Aresztowany zostal dopiero 

13.02.1943 r. za „przynależność do organizacji ruchu oporu”. Sąd Specjalny w 

Katowicach skazał go na pobyt w obozie koncentracyjnym. Dnia 10.03.1943 r. 

przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 107496. Po odbyciu kwarantanny, z inspiracji ruchu oporu, 

zatrudniony został w szpitalu obozowym w bloku 21. Jako lekarz chorób 

wewnętrznych sprawował opiekę nad przydzielonymi mu salami chorych, i tam 

poznał się z Józefem Cyrankiewiczem – pracującym w tym bloku jako pisarz 

blokowy i który w obozie należał do konspiracji więźniarskiej. Od tego 

momentu ich współpraca sprawiła, że wielu więźniów znajdowało tam 

możliwość leczenia się, a nawet schronienie przed Wydziałem Politycznym 

Gestapo. Za pośrednictwem oświęcimskiego Obwodu AK, z całego Okręgu 

Śląskiego, Obwodu AK Żywiec - oraz Krakowskiego, przerzucano do obozu i 

dostarczano dr Stolarzewiczowi potrzebne medykamenty i niektóre instrumenty 

medyczne. Od 25.08.1944 r. Stolarzewicz został przeniesiony do KL 

Neuengamme a od 12.11.1944 r. do KL Buchenwald. Gdy 11.04.1945 r. obóz 

został wyzwolony przez wojska amerykańskie – zgłosił się do pracy jako lekarz 

do Więźniarskiej Komendantury Obozu. Wykorzystując powstałą możliwość, od 

21.06.1945 r. przybył do kraju, a już w drugiej połowie lipca tego roku, podjął 

pracę w szpitalu w Żywcu - na oddziale wewnętrznym, zaś od 1955 r. w 

zorganizowanej przez siebie pracowni elektrokradiologicznej. Równocześnie 

organizował pracę w Ubezpieczalni Społecznej w Bielsku - Białej - Filia w 

Żywcu. Był w niej kierownikiem i lekarzem. Z tą placówką zdrowia przeszedł 

wszystkie przeprowadzane zmiany organizacyjne aż do utworzenia w 1959 r. 

Powiatowej Przychodni Obwodowej oraz kadrowego zabezpieczenia 

organizowanych tu gabinetów specjalistycznych (np. kardiologia, reumatologia, 

okulistyka, neurologia, chirurgia, poradnia dla kobiet) świadczących usługi dla 



mieszkańców miasta i powiatu. W trosce o swe kwalifikacje dr Stolarzewicz w 

1954 r. w Klinice Chorób Wewnętrznych w Krakowie i Warszawie odbył 

kilkumiesięczne przeszkolenie. W 1959 r. uzyskał II stopień specjalizacji. Przez 

całą powojenną działalność medyczną – szczególnie był wyczulony na niesienie 

pomocy byłym więźniom, zorganizował stałą opiekę i pomoc lekarską dla 

byłych więźniów z więzień, obozów koncentracyjnych oraz inwalidów 

wojennych. Wielki działacz społeczny w strukturach PCK. Całe jego życie 

cechowała skromność oraz praca bez rozgłosu. Posiadał Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Za Zasługi dla miasta 

Żywca” i inne. Zmarł 19.12.1999 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 293; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 214-216, oprac. S. Dobosz, F. 

Łukaszek; APMA-B, zesp. Księga więźniów, sygn.(...) Arch./I130/4701; AP-K/0-Żyw. zesp. PKOS, Sygn. Ż-

15; Ibidem., zesp. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu ( 1948) 1950-1973, Wykaz członków 

PRN w Żywcu z 1953 r.;USC/Zyw. Księga zgonów nr 563/1999/1; AP/SD - Teczka TON2J.Ciepły, Fakty i 
spostrzeżenia! mps], s.9,29; Ibidem, TON- 18, J. Ciepły, TON w świetle dokumentów i wspomnień! msp], s. 6; 

KPLO, s.132 ; E. Polak, Dziennik buchenwaldzki, Warszawa 1983, s. 301,362-374; W. Steblik, Armia 

"Kraków" 1939, Warszawa 1989, s.342, 514, 589, 610-612, 643 przyp.115; S. Dobosz T. Trębacz H. Woźniak 
(red.) Na harcerskim szlaku. Zarys dziejów harcerstwa na Żywiecczyźnie w latach 1912 - 1975, Żywiec 1998, 

cz. I Historia, s.47; B. Hyla, Habsburgowie Żywieccy w latach 1895-1947; KG nr XVI,R.199i,s.18,21; H. 

Chłopczyk, Alicja Habsburg Księżna partyzantów: Ibidem, s.33 - 35.; materiały w posiadaniu rodziny S. 
Stolarzewicza, Stanisław Dobosz, Ferdynand Łukaszek. 
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Gasnących zmierzchów przeklęty mąk posiew 

i siły w łachmanach w pasy – 

to ja, numer… Nie poznasz mnie po głosie, 

w płucach gruźlica, krwotok i kaszel. 
 

W setce roboczej, marna jednostka, 

zapełniam miejsce w przemarszu przez bramę. 

Kiedy z wysiłku krzyż pod skałą złamię, 

rzucą mnie na bok jak złamany oskard. 
 

Wezmą za nogi, pokrwawione ręce – 

na apelowym położą mnie placu, 

po raz ostatni mój numer zaznaczą, 

jutro w raporcie nie będzie mnie więcej. 

 

Przeminę… Tylko wiatr, co łka na drutach, 

z konarów wierzby uderzy w szloch 

i w okna domu sercem zapuka, 

memu synowi i szepnie we śnie: Pamiętaj!... 
 

wiersz Gustawa Przeczka 

Gusen, 1943 r. 

 

 

ŚLUSARCZYK EDWARD, 
Więzień w Halle n/Soławą, Zwickau, KL Mauthausen nr 24175.  

Urodzony 14.10.1913 r. w Cieszynie, zamieszkały w Chybiu, 

syn Pawła i Stanisławy z d. Puchała; nauczyciel, w młodości 

harcerz w Cieszynie i Chybiu. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, dalszą naukę kontynuował w Państwowym 

Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie. Z informacji 

rodziny wynika, że usiłował przedostać się „na zachód” i 

został ujęty przy przekraczaniu granicy w Austrii – 

miasteczko Rotwein.  

Przetrzymany w wiezieniu w Grazu i po procesie w październiku 1940 r. 

skazany na trzy lata ciężkiego więzienia w Halle n/Soławą i Zwickau. W 1943 r. 

po odbyciu wyroku w Halle – przetransportowany do KL Mauthausen. Dnia 

27.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 24175. 

Zginął o godz. 7:05 dnia 21.04.1943 r. (nr aktu zgonu 4723/1943 r.). 
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; T. Kopoczek, Harcerstwo Śląska 

Cieszyńskiego – Ważniejsze fakty z lat 1912-1945, wyd. 1998 r., s. 132, informację o wujku – przekazała Ilona 
Binda. 

 

* * * 
 

Przyrzeczenie harcerskie miało wyjątkowe znaczenie dla wielu młodych 

ludzi, kształtowało charaktery młodzieży zrzeszonej w szeregach tejże 

 



organizacji, dawało możliwość rozwijania sprawności fizycznej, uczyło 

zaradności życiowej, a nade wszystko kształtowało patriotyczne uczucia. 

Mam szczerą wolę całym życiem 

pełnić służbę Bogu i Polsce 

nieść chętną pomoc bliźnim 

i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

Na takich właśnie wartościach wychowany był Edward Ślusarczyk - 

człowiek o wyjątkowo prawym charakterze i wysokiej etyce. Jak w swoim 

artykule pisze Tadeusz Kopoczek: „Koledzy zapamiętali go jako niezawodnego 

przyjaciela, a nadto młodzieńca bezustannie żądnego wiedzy”.  

To jakże skromne i krótkie „Czuwaj” jest pozdrowieniem harcerskim, 

ale także wiele znaczącym symbolem autentycznego czuwania. Czuwali – by 

dawać przykład innym poprzez osobiste zachowania i wysokie morale, czuwali 

– niosąc pomoc potrzebującym, czuwali – by wróg bezkarnie nie zniewalał 

Ojczystej ziemi.  

Z harcerstwem Edward Ślusarczyk zetknął się w szkole powszechnej w 

Cieszynie, a to z upływem lat zamieniało się w coraz bardziej dojrzale 

pojmowaną ideę patriotyzmu, służenia bliźnim i Ojczyźnie. Po ukończeniu 

szkoły wydziałowej kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim im. P. 

Stalmacha w Cieszynie-Bobrku – maturę zdał w 1933 r. Pracę nauczyciela 

kontraktowego rozpoczął w Mnichu, a następnie w nowo wybudowanej szkole 

powszechnej w Chybiu. Dnia 25.05.1938 r. zdał eksternistycznie maturę z 

zakresu programu gimnazjalnego. Od 1.10.1938 r. rozpoczął studia 

uniwersyteckie w Krakowie. Niezależnie jednak od pracy jako nauczyciel oraz 

studiowania, znajdował czas dla harcerskiej działalności instruktorskiej. Okres 

wakacji przeznaczał na pasję dla sportów wodniackich - spływów kajakowych, 

nie obce też było dla Edwarda taternictwo czy turystyka narciarska (był 

członkiem PTTK. 

Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej - 

najazdem hitlerowców na Polskę, jak tysiące Polaków – uchodził na Wschód i 

dotarł do Lwowa, gdzie po wrześniowej klęsce w 1939 r. na krótki okres czasu 

zamieszkał. Wrócił do Cieszyna pod koniec października 1939 r., i dopiero na 

początku listopada otrzymał pracę kasjera w Mnichu. 

Wielki duch patrioty wzbudzał w Edwardzie Ślusarczyku bunt wobec 

zniewolenia kraju, wprowadzanych porządków okupacyjnych, a terror 

hitlerowców wobec rodaków widoczny i odczuwalny był na każdym kroku. 

Zaangażował się bez wahania w działalność dla ruchu oporu, potajemnie słuchał 

zachodnich rozgłośni radiowych, sporządzając na tej podstawie ulotki i 

kolportował je wśród zaufanych Polaków.  

Zorientowany właśnie z informacji radiowych o tworzonym we Francji 

Wojsku Polskim – w świadomości Edwarda przerodziło się w to ralizację planu 

przedostania się na Zachód. Dnia 20.02.1940 r. wraz z kolegami: Eugeniuszem 

Sprenzelem, Władysławem Brychem, Pawłem Kuligiem, Zbigniewem Lazarem, 

pod pozorem wycieczki narciarskiej w góry, wyjechali z Cieszyna i przez 



Wiedeń dotarli do Grazu, a następnie do Kóflach. Grzbietami masywu górskiego 

Koralp podążali do dawnej granicy austriacko-jugosłowiańskiej, z zamiarem 

dotarcia do Dravogradu w Słowenii.  

Niestety, w austriackiej wiosce Rotwein, przez denuncjację kogoś im 

nieprzychylnego, 27 lutego zostali zatrzymani przez niemiecką straż graniczną i 

uwięzieni w wiezieniu w Grazu. Tam po dosyć długim okresie więzienia i 

przesłuchiwania, w październiku 1940 r. w procesie sądowym, Edward 

Ślusarczyk skazany został na karę 3 lat ciężkiego więzienia w Halle n/Soławą i 

Zwickau. Dopiero 13-go października mógł napisać pierwszy list do rodziny, 

natomiast z Mauthausen-Guzen napisał drugi list, którego kopię i tłumaczenie 

publikuję jak niżej: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kochana Mamo!  

Nadarza mi się na szczęście okazja napisania listu. W przedostatnim liście nie 

wiedziałem, gdzie będę w następnym miesiącu. Teraz jestem w Mauthausen nad 

Dunajem. Cieszę się, że mogę Cię zawiadomić, że dozwolone jest przysyłanie 

tutaj paczek z żywnością, dopuszczalne są również przesyłki pieniężne. Możesz 

to też napisać Marii[?]. Jestem całkiem zdrowy, czego również życzę, i 

pozdrawiam Was serdecznie. Wasz Eduard. Dozwolone jest przesłanie w liście 5 

znaczków po 12 pfennigów.  

Pozdrawia Was Eda” 

 

Gdy w 1943 r. upłynął okres odsiadywania wyroku, krwiożerczy 

hitlerowcy zdecydowali o dalszym jego represjonowaniu i postanowili 

przetransportować do KL Mauthausen, gdzie zarejestrowany został w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 24175. Z informacji jakie do rodziny dotarły, 

przebywał w bloku nr 19, sztuba B. Nie wiadomo w jakich okolicznościach 

zginął, gdyż rodzina otrzymała tylko formalnie sporządzony 15.05.1943 r. akt 

  



zgonu nr 4723/1943, że Edward Ślusarczyk zmarł dnia 21.04.1943 r. o godz. 

7.05.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Na fasadzie budynku mieszczącego Urząd Gminy w Chybiu znajduje się 

tablica pamiątkowa „Cześć bohaterom! Pomordowani w hitlerowskich obozach 

koncentracyjnych”. Wśród kilku nazwisk widnieje „Edward Ślusarczyk lat 29 

zginął w 1943 r.” 

Gdy trafiam na osobę o harcerskich korzeniach, w świadomości budzą 

się wyjątkowe refleksje – porównując tamtych patriotów, do obecnego 

konsumpcyjnego sposobu życia, do pazerności na mieć, nie zaś być!!! 

Jakąż siłę ideową czerpali z harcerskich tradycji młodzi ludzie jak 

Edward Ślusarczyk? W czasie zniewolenia hitlerowskiego gotowi byli bez 

wahania stanąć przeciwko najeźdźcy i oddać dla Polski życie? Czy wyróżniali 

się czymkolwiek ze swego otoczenia? Przecież w cywilnych ubraniach, czy w 

harcerskich mundurkach byli jednakowo skromni i prości. A jednak wyróżniało 

ich serce bijące dla ojczyzny, poczucie odpowiedzialności za jej los oraz 

odziedziczona po rycerskich przodkach dzielność i odwaga.  

Wielu z nich zginęło, wielu już odeszło na „wieczną wartę”, ale żyją 

jeszcze niektórzy uczestnicy i świadkowie czasów wojny, dawni harcerze, a my 

niejednokrotnie być może przechodzimy obok nich, ocieramy się o nich w 

 



tłumie nie zdając sobie sprawy, że oto minęliśmy kogoś wielkiego, godnego 

naszego szacunku i podziwu, bo ONI nadal są skromni i prości i nic ich w 

otoczenia nie wyróżnia. Można dziś, oczywiście, wymieniać liczne przykłady 

heroizmu i poświęcenia tych wspaniałych patriotów z czasów ich młodości, ale 

wystarczy jedno słowo „harcerz”, i w naszej świadomości powstają właściwe 

skojarzenia i budzą się liczne refleksje.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

WÓJTOWICZ KAZIMIERZ, 
Więzień Montelupuch, KL Auschwitz nr 67173, KL Buchenwald, KL Floseenbürg, 

DO PRZYJACIÓŁ 

 

Jeżeli wkrótce 

dziś 

 jutro 

  pojutrze 

ów BEZIMIENNY – 

CZŁOWIECZY LOS  

postawić mi już kropkę zechce 

po życiu 

ze źrodła nizin społecznych 

- STRUMIENIEM 

„Przyrzeczenia” 

przez drogi i bezdroża idei 

- a POTOKIEM 

w zethapowskim obrzeżu  

„Pożytecznych” 

w czas zawiei 

płynącym ... 

- ostatnie „CZUWAJ” 

   od serca przekażcie 

   życząc 

  „WARTY WIECZNEJ” 

  w ZIEMI POLSKIEJ. 
 

Bielsko-Biała, 27.08.2005 r. 
 

Zmarł 3.06.2006 r., a więc w niespełna rok od napisania powyższej mowy 

pożegnalnej – „DO PRZYJACIÓŁ”. 
 

* 

W książce „Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 

1925-1949”, we wstępie napisałem: „Wielu z nich zginęło, wielu już odeszło na 

„wieczną wartę”, ale żyją jeszcze niektórzy uczestnicy i świadkowie czasów 

wojny, dawni harcerze, a my niejednokrotnie być może przechodzimy obok, 

ocieramy się o nich w tłumie, nie zdając sobie sprawy, że oto minęliśmy kogoś 

wielkiego, godnego naszego szacunku i podziwu, bo ONI nadal są skromni i 

prości i nic Ich z otoczenia nie wyróżnia”.  

Gdy pisałem to zdanie, ON jeszcze żył, jeszcze bardzo aktywnie 

pracował nad swoimi tekstami, a miałem możliwość sprawdzenia, jak bogate w 

treść są te opracowania. Bez wątpienia, był człowiekiem nietuzinkowym – 

wybitnym, do końca swoich dni wierny przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu, a 

 



to przekładało się na szlachetność usposobienia i sposób życia. Nie znosił 

próżniactwa. 

Zapoznałem się z kilkoma zdaniami poświęconymi Kazimierzowi 

Wójtowiczowi w Biuletynie TOnO Nr 48 z września 2005 r. str. 130, a 

ponieważ Jego przeżycia od lat najmłodszych miały wpływ na kształtowanie się 

jego charakteru, czuję się zobowiązany do poszerzenia tamtych skromnych 

informacji – robiąc to jednak w formie bardzo uproszczonej: 
 

Urodzony 6.04.1919 r. w Strumieniu pow. bielski, syn Kazimierza i Julianny z 

d. Paszek. W okresie wczesnego dzieciństwa, wraz z rodzicami mieszkał w 

Rzeszowie i tam rozpoczął naukę w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym 

Seminarium Nauczucielskim Męskim im. Stanisława Staszica, skąd następnie 

przeniesiony został do Państwowego II Gimnazjum Meskiego im. Stanisława 

Sobińskiego. Niestety, z uwagi na ciężką sytuację materialną rodziców, musiał 

zrezygnować z uczenia się w gimnazjum i naukę na poziomie podstawowym 

skończył w Publicznej Szkole Powszechnej Meskiej im. A. Mickiewicza w 

Rzeszowie.  

W 1933 r. opuścił Rzeszów i wrócił na Śląsk, rozpoczynając od 

września 1933 r. naukę w Komunalnym Koedukacyjnym Gimnazjum im. K. 

Miarki w Żorach. Tam też – w Żorach, wstąpił do organizacji harcerskiej, a po 

czteroletniej nauce w gimnazjum, ukończył w maju 1939 r. dwuletnie 

Państwowe Ogólnokształcące Liceum Biologiczne. Niestety, chęć 

kontynuowania studiów wyższych, przerwała kampania wrześniowa 1939 r. Ze 

Strumienia gdzie w tym okresie zamieszkiwał, uchodzi do Krakowa i dalej do 

Sambora, Lublina, skąd po krótkiej tułaczce powrócił w rodzinne strony.  

Przy konieczności zdeklarowania się władzom okupacyjnym o obywatelstwie – 

jednoznacznie opowiedział się o narodowości polskiej. Od tego jednak czasu 

prześladowany, uciekł w kwietniu 1940 r. ze Śląska do Guberni, z chęcią 

przedostania się na Węgry a stamtąd dalej do Francji. Gdy jednak dowiedział się 

o kapitulacji Francji, zatrzymał się w Krakowie i podjął pracę fizyczną, 

angażując się jednocześnie w działalność ruchu oporu (wydawanie gazetki 

podziemnej „Jutro Polski”, prowadzenie nasłuchu radiowego itd.) i rozpoczął 

także tajne wyższe studia – na wydziale filozofii i literatury.  

Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności został aresztowany 29.07.1942 r. 

i więziony w więzieniu Montelupuch, a 9.10.1942 r. przekazany został do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako więźnia nr 

67173. Od 22.06.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald, skąd poprzez 

ewakuację obozu, 10.04.1945 r. dostał się do KL Floseenbürg, a stamtąd kolejny 

raz ewakuowany, doczekał się 23.04.1945 r. oswobodzenia przez wojska 

amerykańskie. Po odzyskaniu wolności, udał się do Francji, i tam 15.05.1945 r. 

wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymując przydziały do różnych Baz Wojska 

Polskiego (w różnych miejscowościach), dotarł do Włoch. Jako szeregowy, z 

cenzusem i nauczycielską praktyką, pełnił obowiązki oficera oświatowego – 

prowadząc nauczanie żołnierzy, organizując czytelnictwo i zajęcia świetlicowe. 

Z chętnych żołnierzy Batalionu, byłych członków Związku Harcerstwa 



Polskiego i Szarych Szeregów stworzył Krąg Harcerzy – jednostkę 

organizacyjną ZHP na obczyźnie. Początkiem 1946 r. został z Batalionu 

odkomenderowany na studia do Rzymu w Regia Universita degli Studi di Roma.  

W ostatnich dniach sierpnia 1946 r. przerwał studia w Rzymie i wrócił 

do Polski. We wrześniu 1946 r. podjął pracę nauczycielską w Lipinach Śląskich, 

od lutego 1947 do sierpnia 1951 r. w Rzeszowie - kontynuował równocześnie 

studia w UJ w Krakowie, uzyskując stopień magistra filologii polskiej. Od 

września 1951 do stycznia 1977 r. był nauczycielem w Bielsku-Białej, 

uczęszczając w latach 1971-1972 do Studium Podyplomowego na wydziale 

filologicznym UJ w zakresie filologii polskiej. Dodać należy, że od grudnia 

1956 r. wznowił czynną służbę instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego.  

W 1991 r. wydana została publikacja autorstwa Kazimierza Wójtowicza: 

„Tajne nauczanie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 na obszarze 

województwa bielskiego”. W 1994 r. wraz z W. Latkiewiczem opracowana i 

wydana została publikacja: „Życiorysy nauczycieli powiatu żywieckiego 

skazanych na eksterminację przez okupanta hitlerowskiego 1939-1945 i 

podejmujących z nimi walkę w różnych formach”. W 1998 r. autorstwa K. 

Wójtowicza ukazał się tomik wierszy: „Za drutami kacetów Auschwitz, 

Buchenwald”. Oczywiście wymienione publikacje nie wyczerpują jego 

publicystycznej i społecznej aktywności. Był działaczem ZBoWiD, Prezesem 

Koła Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem w Bielsku-Białej. Pozostawił też 

bardzo bogatą bazę w postaci opracowań (w formie odręcznych zapisów) i 

streszczeń do różnego rodzaju publikacji tak obozowych wspomnień jak i z 

zakresu literatury.  
 

* 

Dla lepszej wiarygodności powyższych danych biograficznych, posłuże się 

fragmentami relacji spisanej w 1999 r., w Muzeum w Oświęcimiu przez Marka 

Giżyckiego, a relacja ta została mi udostępniona przez Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – z zezwoleniem na wykorzystanie jej bez 

skrótów. 
 
 

RELACJA 
 

W dniu 7 stycznia 2000 roku, w Bielsku - Białej, Kazimierz Wojtowicz, 

urodzony 6 kwietnia 1919 roku w Strumieniu, obecnie zamieszkały w Bielsku - 

Białej przy ulicy Milusińskich 2/22, były więzień KL Auschwitz nr 67173, KL 

Buchenwald nr 61794 i KL Flossenbürg, złożył relację na temat działalności 

konspiracyjnej, okoliczności aresztowania, pobytu w więzieniu na Montelupich 

w Krakowie oraz pobytu w wymienionych obozach koncentracyjnych. 
 

Urodziłem się w niewielkim miasteczku Strumień na historycznym 

pograniczu Zachodniej Małopolski. Mój ojciec - Kazimierz Wojtowicz był 

palaczem parowozowym na PKP, a matka - Julia Wojtowicz z domu Paszek 

zajmowała się domem. 



W latach 1919-1932 mieszkałem z rodzicami i braćmi: Józefem i 

Marianem w Rzeszowie, gdzie ojciec był zatrudniony w Polskich Kolejach 

Państwowych. Tam, w Rzeszowie uczęszczałem do szkoły powszechnej im. 

Adama Mickiewicza. W następstwie wypadku przy pracy, któremu uległ mój 

ojciec, i utracie zdolności do służby w ruchu PKP, ojciec mój został przeniesiony 

na emeryturę. Wówczas także zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Wróciliśmy do 

Strumienia w powiecie bielskim. 

W latach 1933 - 1939 podjąłem naukę w 4 - letnim Gimnazjum im. 

Karola Miarki, później w 2 - letnim Liceum im. Karola Miarki w Żorach. W 

tymże liceum zdałem w maju 1939 roku egzamin dojrzałości. 

Ucząc się w gimnazjum i liceum byłem aktywnym członkiem Związku 

Harcerstwa Polskiego z przydziałem do I Drużyny Harcerskiej im. Karola Miarki 

w Żorach. Po zmianie przydziału organizacyjnego w 1935 roku należałem do 

Kolejowej Drużyny Harcerskiej im. ks. Ignacego Skorupki w Żorach. W 

drużynie tej pełniłem kolejno funkcje: zastępowego, przybocznego, a od 15 

lutego 1937 roku - zdobywszy uprzednio stopień Harcerza Orlego - funkcję 

drużynowego. 

Jako poborowy z kategorią „A” i cenzusem, oczekiwałem powołania do 

służby wojskowej. W lipcu i sierpniu 1939 roku odbyłem kilkutygodniową 

służbę w pomaturalnych hufcach pracy w Zakopanem, później w Lidzbarku na 

pograniczu polsko - pruskim. W ostatniej dekadzie sierpnia 1939 roku, podjąłem 

służbę w Pogotowiu Harcerskim, utworzonym decyzją Śląskiej Komendy 

Chorągwi ZHP. Bezpośrednio po wybuchu wojny, uciekłem wraz z grupą 

harcerzy z zajętego w dniu 1 września w godzinach południowych przez 

niemieckie oddziały pancerne Strumienia. Chcieliśmy dotrzeć do jednostek 

Wojska Polskiego i podjąć wraz z nimi zbrojną walkę z najeźdźcą. Znajdujące 

się niestety w ciągłym odwrocie jednostki Wojska Polskiego a konkretnie Armii 

Kraków, odsyłały zgłaszających się do nich harcerzy i poborowych na tyły w 

kierunku wschodnim. 

Wraz z falą uciekinierów ze Śląska, poszukując wciąż szans walki 

zbrojnej w szeregach Wojska Polskiego, dotarłem w ciągu kilkunastu dni przez: 

Kraków, Brzesko, Rzeszów, Dubiecko, Przemyśl do Rawy Ruskiej. Drogę do 

walczącej stolicy, zagrodziły naszej harcerskiej grupie niemieckie oddziały 

pancerne. Nie pozostało nic innego, jak tylko powrót do domu. 

W październiku 1939 roku wróciłem do Strumienia. Tutaj triumfowali 

już miejscowi Niemcy, zmuszając polską ludność do bezwzględnego 

podporządkowania się okupantowi, a powracających z wrześniowego eksodusu 

Polaków do ustawicznego meldowania się w urzędzie miejskim lub na policji. 

Jako jeden z wrześniowych zbiegów, do tego zaangażowany harcerz, bardzo 

szybko znalazłem się na policyjnej liście przeznaczonych do wywozu w głąb 

Trzeciej Rzeszy na przymusowe roboty.  

Nie zostałem jednak wywieziony. Otóż w grudniu 1939 roku okupant 

przeprowadził w Strumieniu policyjny spis ludności. Wraz z rodzicami i braćmi 

deklarowaliśmy narodowość polską i język ojczysty również polski, 



przeciwstawiając się w ten sposób wmawianej „niemieckości” czy też 

„śląskości”. Do narodowości polskiej przyznało się w Strumieniu w czasie 

powyższego spisu zaledwie kilkanaście rodzin, na 2000 tysiące mieszkańców. 

Nie muszę chyba dodawać, że taka postawa tych kilkunastu rodzin uczyniła ich 

egzystencję w miasteczku niezwykle trudną, a nawet niebezpieczną. Dotyczyło 

to szczególnie ludzi młodych. Byłem pewien, że spadną na nas represje. Nie 

czekając na reakcję okupanta, zorganizowałem grupową ucieczkę z wcielonego 

do Trzeciej Rzeszy Strumienia. Uprzedzony o grożącym mi niebezpieczeństwie 

przez Jadwigę Szafran (żyje w Krakowie) wraz z bratem Józefem i kolegą 

Alojzym Barchańskim (mieszka w Krakowie) przedostałem się skrycie w dniu 17 

kwietnia 1940 roku do Generalnej Guberni. Planowaliśmy przejście na Węgry, a 

później do Francji do armii generała Władysława Sikorskiego. W Krakowie 

poszukiwaliśmy kontaktów, aby przejść przez „zieloną granicę”. 

Jednak do opuszczenia kraju nie doszło. W czerwcu bowiem rozwiały się 

moje „sny o karabinie”. Z głośników rozmieszczonych na krakowskich plantach 

dowiedziałem się o kapitulacji Francji. Pozostałem więc w Krakowie i 

włączyłem się w działalność konspiracyjną w ramach Stronnictwa Demokracji 

Polskiej „Prostokąt”. Tymczasowe schronienie znalazłem w mieszkaniu mojego 

kuzyna Mariana Dąbka, przy ul. Kazimierza Wielkiego 59. W następnych 

miesiącach zmuszony byłem kilkakrotnie zmieniać miejsce zamieszkania. 

Legitymowałem się wówczas fałszywymi dokumentami na nazwisko: Zbigniew 

Strumieński, ur. 13.X.1914 r. w Dubnie. Jesienią 1940 roku, przeniosłem się do 

Rzeszowa, gdzie nie zameldowany na pobyt stały, uzyskałem dzięki dawnym 

znajomym mieszkanie i możliwość działania nauczycielskiego w tajnym 

nauczaniu. Poszukiwany przez policję niemiecką, uniknąłem aresztowania, 

wyjeżdżając do Krakowa. Tajne nauczanie w Rzeszowie podejmowałem jeszcze 

kilkakrotnie w latach 1941 - 1942. 

Do Krakowa wróciłem w 1942 roku. W Rzeszowie zaczynało być dla 

mnie zbyt niebezpiecznie. W Krakowie podjąłem pracę w „Społem” w 

charakterze konwojenta towarów. W tym czasie cały czas działałem w 

konspiracji. Do krakowskiego ruchu oporu wciągnął mnie poznany w mieszkaniu 

kuzyna Mariana Dąbka jego przyjaciel Edward Marszałek. Dla redakcji organu 

prasowego Stronnictwa, którym był „Dziennik Polski”, prowadziłem stały 

nasłuch radiowy w mieszkaniu przy ulicy Dietla 93. Współdziałałem także z 

redaktorem „Dziennika Polskiego” Edwardem Marszałkiem ps. „Feliks”, przy 

opracowywaniu na podstawie nasłuchu radiowego codziennych serwisów 

informacyjnych dla gazety. Brałem również udział przy kolportażu „Dziennika 

Polskiego”. Niewielkie, nie rzucające się w oczy paczki z gazetą przewoziłem 

do: Rzeszowa, Przemyśla i Lwowa. Aresztowany zostałem w dniu 29 lipca 1942 

roku, na dworcu towarowym w Krakowie przy ulicy Długiej. Zatrzymany 

zostałem w wyniku denuncjacji z częścią kolportowanej prasy. Po aresztowaniu 

osadzono mnie w więzieniu przy ulicy Montelupich. Śledztwo trwało prawie 

cztery miesiące i odbywało się z reguły w siedzibie Gestapo na ulicy Pomorskiej. 

W trakcie przesłuchań zarzucano mi, że dokonywałem nielegalnych przerzutów 



„bibuły” w kierunku na Lwów oraz przynależność do nielegalnych organizacji 

konspiracyjnych. Po ciężkim śledztwie wywieziony zostałem dnia 9 października 

1942 r. w licznym transporcie więźniów politycznych do obozu w Auschwitz. 
 

Czy zapamiętał pan kogokolwiek ze współwięźniów z Montelupich lub z 

transportu do Auschwitz? 

Z więzienia zapamiętałem tylko Kazimierza Kolanko, który był już w 

Auschwitz, a do Krakowa przywieziono go na konfrontację i uzupełniające 

śledztwo. Był na Montelupich kalifaktorem. Siedział w więzieniu razem z 

Józefem Cyrankiewiczem. Kolanko w tym transporcie co ja został powtórnie 

wywieziony do obozu. Jechaliśmy kilkoma samochodami ciężarowymi tzw. 

budami. Samochody podjechały przed samą główną bramę obozową. Zaraz 

pognano nas do rejestracji A więc kąpiel, strzyżenie i nadanie numeru 

obozowego. Nago popędzono nas na bloki. Ja zostałem skierowany do bloku nr 

8a. Tam właśnie, w tym bloku miałem pierwsze przykre spostrzeżenie dotyczące 

więźniów politycznych - Polaków. Otóż w naszym transporcie było wielu ludzi 

starszych, było także wiele inteligencji. Sztubowym w naszej sali był Polak z 

czerwonym winkiem. Kiedy rozdzielał pasiaki - otrzymaliśmy je dopiero w 

bloku - to rzucał je jak popadło. Jeden z więźniów, starszy człowiek, z zawodu 

adwokat, bardzo grzecznie, zwrócił się do tego sztubowego z prośbą, aby ten 

wymienił mu spodnie, bowiem w tych (co dostał, jedna z nogawek była krótka, 

druga jeszcze krótsza. Na to sztubowy naskoczył na tego starszego człowieka z 

wrzaskiem wyzywając go od s…. synów, że i. tak długo w tych spodniach nie 

pochodzi. Może tydzień, może dwa i wyleci przed komin. Było to wtedy dla 

mnie pierwsze rozczarowanie, jeśli chodzi o polskich więźniów politycznych. 

W tym samym miesiącu spotkał mnie na ulicy obozowej Oswald 

Gruszczyk, więzień z jednego z pierwszych transportów śląskich i mój kolega 

gimnazjalny z Żor. Był już tzw. starym numerem. Pracował w magazynie 

kuchennym. Dostałem wówczas od niego buty, sweter i stałe dodatkowe porcje 

jedzenia. Oprócz Oswalda spotkałem w obozie wielu znajomych. Nie wszystkich 

zdołałem zapamiętać. Wśród nich byli: Staszek Stanuch z Rzeszowa, któremu 

zawdzięczam życie, Józef Kropiński z Bydgoszczy, muzyk, Kazimierz Kolanko z 

Dukli, student weterynarii. Wcześniej spotkałem go na Montelupich w Krakowie, 

Zbigniew Porczyński z Warszawy, podchorąży, Edmund Polak z Warszawy, 

więzień Pawiaka, Stefan Dziwilk z Krakowa, przed aresztowaniem sekretarz 

PPR-u (Polskiej Partii Robotniczej). 

Jesienią 1942 roku zostałem zatrudniony w komandzie 

Wasserversorgung zajmującym się zaopatrzeniem w wodę. Pomiędzy Birkenau, 

a głównym obozem kopaliśmy rowy i układali rury wodociągowe. Kapem tego 

komanda był Polak z czerwonym winkiem o nazwisku Rogosz, były policjant z 

Krakowa. Jak jemu podobni, miał on do swojej dyspozycji młodego chłopaka 

tzw. pipla. W dniu 11 listopada wymieniano w obozie letnie pasiaki na zimowe. 

W zamieszaniu towarzyszącemu wymianie, udało mi się zatrzymać spodnie 

letnie. Otrzymałem drugie zimowe i byłem przekonany, że już nie będę marzł. 

Zauważył tę moją kombinację wspomniany pipel i poskarżył na mnie kapo. Ten 



wezwał mnie do siebie i zapytała dlaczego nie oddałem letnich spodni. 

Odpowiedziałem, że w podwójnych spodniach będzie mi cieplej. Kapo na to, że 

zaraz postara się, aby mi było bardzo ciepło. Kazał, żebym poszukał kija, którym 

będę miał wymierzone 25 uderzeń w tyłek. Znalazłem ułamane stylisko od 

łopaty. Pomyślałem sobie, że gruby kij nie jest zbyt poręczny. Ponadto okrągły, 

więc nie powinno bardzo boleć. Kapo kazał mi się nachylić, wypiąć tyłek i 

głośno liczyć uderzenia. Jak doliczyłem do jedenastu, kazał mi wstać. Zapytał 

jaki mamy dzisiaj dzień. Odpowiedziałem, że 11 listopada. On na to co to jest za 

dzień? Ja z kolei, że jest to rocznica odzyskanie przez Polskę niepodległości. - 

Masz szczęście, że pamiętałeś! A teraz spieprzaj! – powiedział - resztę kary ci 

daruję. Pamiętaj, że ja jestem Polak i ty jesteś Polak. 

Podałem celowo te dwa przykłady zachowania więźniów funkcyjnych 

Polaków. Z całym przekonaniem twierdzę, że nie narodowość i wykształcenie 

decydowały w obozie, kto kim będzie. Decydowało wyłącznie wnętrze 

człowieka, jego osobowość. 

Po około dwóch miesiącach pobytu w obozie, zrobiła mi się na nodze 

flegmona. W szpitalu obozowym próbowano mnie z tego wyleczyć wstrzykując 

w nogę nieznany preparat na bloku nr 28, który był wówczas jednym z kilku 

bloków szpitalnych. W wyniku tego zastrzyku, dostałem zakażenia i nogi bardzo 

ropiały. Ale nie tylko nogi, bowiem na kości ogonowej utworzył mi się duży guz 

wypełniony ropą. Wtedy po oględzinach lekarskich zostałem przeniesiony na 

blok 19. Tamże operowano mnie dwa razy. Obie operacje lub zabiegi 

wykonywał doktor Diera. Pierwszy raz pod znieczuleniem, a drugi raz „na 

żywca”. Z tego guza wyciekła szklanka ropy. 

Jako tako wyleczony, zostałem przeniesiony do bloku nr 17 do Augusta 

Glassa. Któregoś dnia jeden ze sztubowych pytał więźniów, kto jest fryzjerem. 

Chociaż z zawodu nie byłem fryzjerem, coś niecoś umiałem. Zgłosiłem się 

natychmiast. Jeśli chodzi o strzyżenie, to golono do gołej skóry, więc z tym nie 

powinno być kłopotu. Natomiast z goleniem dam sobie radę. I w taki sposób, 

przez przypadek zostałem fryzjerem sztubowym. Któregoś dnia przyszedł do 

naszego bloku kolega naszego sztubowego i chciał się ogolić. Był on muzykiem 

w orkiestrze obozowej. Zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałem, że gram na 

skrzypcach. - Może coś by się dla mnie w orkiestrze znalazło- zapytałem? 

Umówiliśmy się, że w niedzielę przyjdę do sali muzycznej, która znajdowała się 

w bloku nr 24 na parterze i wtedy zobaczymy, czy się nadaję. Tak też się stało. 

Po przesłuchaniu, podczas którego zagrałem „Serenadę” Tossellego, zostałem 

zaakceptowany przez głównego skrzypka orkiestry obozowej Józefa 

Kropińskiego. Jednak z braku w tym czasie wolnych miejsc, na razie musiałem 

iść do swojej obecnej pracy. Obiecano mi, że jak się coś zwolni, to zostanę 

powiadomiony. Tam właśnie w sali muzycznej natknąłem się na Staszka 

Stanucha - nauczyciela z Rzeszowa, który później uratował mi w obozie życie na 

bloku tyfusowym. Znałem jego żonę i rodzinę mieszkającą w Rzeszowie. Byłem 

aresztowany rok po nim, więc miałem najświeższe informacje o jego rodzinie. 

Czasem do znudzenia musiałem mu opowiadać o najdrobniejszych szczegółach, 



co robią, jak sobie dają sami radę, czy są zdrowi, czy chorowali, a jeśli tak, to na 

co itp. Staszek zaproponował, że spróbuje mi załatwić pracę przy rolwadze u 

Franika Polaka z Górnego Śląska. W tym czasie prowadzone były wykopki i 

wielu więźniów pracowało na chłopskich polach wokół obozu. Jak się woziło 

ziemniaki, to zawsze coś można sobie zorganizować do jedzenia. 

Jak zaczynałem powoli dochodzić do siebie, przyplątał się tyfus 

plamisty. Zabrano mnie na blok 20. Staszek Stanuch miał w tym bloku kolegów. 

Powiedział im, że za wszelką cenę muszą mnie uratować. Wyglądałem bardzo 

marnie. Gorączka dochodziła do 40 stopni Celsjusza. Zaprowadzono mnie na 

pierwszą sztubę na parterze, za pokojem Klehra i sanitariuszy, którzy szpilowali 

chorych. Wieczorem na prośbę Staszka przyszedł jego kolega, sztubowy i zabrał 

mnie na piętro, tam gdzie byli ozdrowieńcy. Pamiętam, że leżałem na górnej 

pryczy. Leżało się po dwie osoby. To przeniesienie na piętro bloku, uratowało mi 

życie. Rano, wszystkich chorych z dołu zabrano do gazu. Blok na parterze 

opustoszał. Zawsze będę pamiętał - życie zawdzięczam mojemu koledze 

Staszkowi Stanuchowi i sztubowemu, który mnie przeniósł z dołu na piętro. 

Gdyby nie oni, byłoby już po mnie. 

Po wyleczeniu tyfusu sporą grupę ozdrowieńców skierowano do pracy w 

kartoflami przy kuchni obozowej. Koledzy, którzy w tym komandzie pracowali, 

załatwili mi przeniesienie do bloku 25. Z pobytu w kartoflami zapamiętałem 

takie zdarzenie. Na ławkach siedzieli więźniowie, którzy obierali ziemniaki. Było 

tam bardzo mieszane towarzystwo. Przedwojenni politycy i oficerowie. Z tej 

grupy jeden z nich nazywał się - o ile się nie mylę - Szumiec. Reszta tych 

więźniów zwracała się do siebie według posiadanych stopni wojskowych lub 

tytułów przed aresztowaniem. Ci ludzie cały czas się kłócili, dyskutowali, kto 

jakie stanowiska obejmie po wojnie. Wśród tych obierających był młody 

chłopak, Polak, bez prawej ręki. Pewnego dnia doszło w kartoflami do 

zamieszania. Kapo Tadeusz Lisowski - Paolone doskoczył w pewnym momencie 

do tego chłopaka i zaczął okładać go pięściami. Usłyszałem tylko jedno słowo 

„ty zdradziłeś”. Nie wiem, o co poszło. O jaką zdradę chodziło. Za kilka dni kapo 

Lisowski został rozstrzelany przy Ścianie Straceń na dziedzińcu bloku 11. 

Okazało się, że w wyniku zdrady została zdekonspirowana część tajnej 

organizacji wojskowej rotmistrza Pileckiego. Kim był tein młody bezręki 

więzień, jak się nazywał, co się z nim później stało, tego niestety nie nie 

pamiętam. Jak się nie mylę, ta egzekucja odbyła się 11 października 1943 r. 

Oprócz Lisowskiego zginęło wówczas kilkudziesięciu innych więźniów w tym 

oficerowie Wojska Polskiego. 

Któregoś dnia do kartoflami przyszedł Scharführer z kuchni wraz z 

Vorarbeiterem Leszkiem. Esesman na którego mówiono „Wujek” szukał kogoś 

do pracy przy kotle. Popatrzył po nas i podszedł do mnie. Zmierzył mnie 

wzrokiem i zapytał -Czy zechciałby pan pracować w kuchni? Jawohl, 

Scharführer! - odpowiedziałem. Kazał mi iść za sobą. Zaprowadził mnie do 

kuchni. Miałem pomagać dwóm więźniom, którzy obsługiwali dwa 500-litrowe 

kotły. Ci więźniowie to: Tadek Niedzielski nr 426 i Andrzej Kwiatkowski. Obaj 



z pierwszych transportów. W kuchni pracowałem aż do wywiezienia z 

Auschwitz w czerwcu 1944 roku. 

Zanim jednak wywieziony zostałem z obozu, po raz kolejny przyplątała 

się flegmona. Skierowany zostałem do szpitala obozowego na blok 21. Przez 

jakiś czas musiałem pozostać w szpitalu. Koledzy nie zapomnieli o mnie. Tadek 

Niedzielski codziennie coś przynosił do jedzenia. Pamiętam, że obok mnie, na 

sąsiedniej pryczy leżał spadochroniarz, zrzucony w okolicach Częstochowy. 

Nazywał się Leon Czetyrka. Był organizatorem ruchu oporu w Krakowie - 

Podgórzu. Został złapany na moście Dębnickim i po ciężkich torturach na 

Gestapo w Krakowie przewieziony do obozu w Auschwitz. Był w ciężkim stanie, 

miał połamane kończyny. Po wyleczeniu, zabrano go do bloku 11 i później 

zginął przy Ścianie Śmierci. Innym kolegą leżącym obok mnie był stary nafciarz 

z Borysławia. Nie pamiętam, kto to był. Wiele z tym starszym człowiekiem 

dyskutowaliśmy. On właśnie otworzył mi oczy na niebezpieczeństwa tego 

świata. Powiedział kiedyś - i pamiętam to dokładnie do dnia dzisiejszego, że nie 

jest najniebezpieczniejsza Międzynarodówka?, brunatna, ani Międzynarodówka 

czerwona, lecz jedynie Międzynarodówka czarna - jezuicka. Nie wiem, jakie 

były jego późniejsze losy. Trzecim kolegą, którego zapamiętałem ze szpitala, był 

wcześniej wspomniany Stefan Dziwlik z Krakowa, działacz PPR. Uczył mnie, 

młodego chłopaka, że życie jest walką i że świat należy zmienić na lepszy. 
 

Czy po wyleczeniu flegmony wrócił pan do swojego poprzedniego komanda? 

Jako tako zaleczony zostałem ze szpitala wypisany i wróciłem do 

swojego komanda i do swojego bloku nr 25. W Auschwitz przebywałem aż do 

połowy czerwca 1944 roku. W drugiej połowie czerwca, trudno dzisiaj o 

dokładną datę, Niemcy niemal z zaskoczenia sformowali wieloosobowy 

transport. W większości byli w nim Polacy. Załadowano nas do wagonów 

towarowych na dworcu PKP w Oświęcimiu. Aby weszło więcej ludzi do 

wagonu, upychano nas w tzw. klin. Jeden więzień siadał drugiemu pomiędzy 

nogami. Była to bardzo niewygodna pozycja, bowiem bardzo trudno było 

wykonać najmniejszy ruch w celu poprawienia pozycji. Środek wagonu był 

wolny i przeznaczony dla konwojenta. 

Znałem na tyle język niemiecki, że mogłem się w nim swobodnie 

porozumiewać. Zacząłem więc zagadywać strażnika, gdzie nas wiozą? 

Początkowo nie reagował. Później dowiedzieliśmy się od niego, że jedziemy do 

Buchenwaldu. Podróż trwała kilkadziesiąt godzin. Pamiętam, że jechaliśmy 

przez Nysę. Na miejscu w Buchenwaldzie byliśmy 24 czerwca 1944 roku. Po 

przyjęciu do obozu, każdemu z nas przydzielono nowy numer obozowy. Ja 

otrzymałem numer: 61794. W Buchenwaldzie przebywałem aż do kwietnia 1945 

roku pracując w różnych komandach więźniarskich. W dniu 10 kwietnia 1945 

roku dobrowolnie włączyłem się do kolumny ewakuacyjnej. Po sześciu dniach, 

16 kwietnia dotarliśmy do Flossenbürga. Po dwóch dniach całą kolumnę 

więźniów popędzono w kierunku Vetterfeld drogą na Cham. Po tygodniu 

błąkania się oswobodzili nas w dniu 23 kwietnia 1945 roku żołnierze z dywizji 

pancernej USA generała G. Pattona. 



 

Wróćmy może jeszcze do Buchenwaldu. Spędził pan w nim dziesięć 

miesięcy.... 

Zaraz po przyjeździe do Buchenwaldu umieszczono nas, to znaczy cały 

transport w C-lagrze, który był obozem namiotowym. Duże wojskowe namioty. 

Obóz ten znajdował się poza obozem macierzystym. Jak buchendwalczycy 

dowiedzieli się, przyjechał transport z Auschwitz, to wielu z nich podeszło w 

pobliże drutów wypatrując znajomych. Spora część więźniów z Buchenwaldu 

była poprzednio w Auschwitz. W pewnym momencie słyszę, że ktoś woła mnie 

po imieniu. Patrzę, a to Staszek Stanuch. Po dwóch dniach Staszek wraz z 

Józkiem Kropińskim wyciągnęli mnie z tego C-lagru. Mieli kontakty z 

Arbeitsdienstem, którym był Józek Kahel - były naczelnik ZHP w Niemczech. 

Powiedzieli mu, że wśród przywiezionych z Auschwitz jest stary harcerz i trzeba 

mu koniecznie pomóc. Z C-lagru zostałem przeniesiony do obozu macierzystego 

na blok nr 17. Był to blok całkowicie polski. W tym bloku spotkałem innego 

kolegę, Kazimierza Kolankę. Było jeszcze kilku innych, ale już nie pamiętam. 

Natomiast wspomniani: Józek Kropiński i Staszek Stanuch przebywali w bloku 

nr 37a. Oprócz nich z tego bloku pamiętam Zbigniewa Porczyńskiego, Edmunda 

Polaka i Karola Koniecznego. W tym właśnie bloku, udało mi się wystawić wraz 

z kolegami „Sen nocy wigilijnej” - własną sztukę napisaną tam właśnie w lagrze 

w sztubie u Józka Kropińskiego. Przepisywał on nuty dla orkiestry obozowej, 

więc mogło się u niego palić w nocy światło. Ponadto miał przybory do pisania i 

jakże cenny w obozie papier. Ja z tego oczywiście skorzystałem. 

Tam też w Buchenwaldzie, mój kolega ze Lwowa Bronek Grzeszczuk 

(mieszkał przy ulicy Balborce 26) na prośbę moich znajomych zrobił dla mnie 

niewielki pamiętnik. Pierwszego wpisu do niego dokonał wykonawca tego 

pamiętnika czyli Bronek Grzeszczuk w dniu 29 września 1944 roku. Ten 

pamiętnik wraz z trzema albumami wierszy obozowych, udało mi się utrzymać i 

przenieść przez Flossenbürg, Francję, Włochy do Polski. Ostatni wpis, to 

dedykacja rodziny Emiliani, u których przed pójściem na studia w Rzymie 

mieszkałem w Piediripie. Łącznie wpisało mi się kilkudziesięciu kolegów, a 

wśród nich: Józef Kropiński, Kazimierz Tymiński, Józef Kubera/Czech/, Karol 

Konieczny, Kazimierz Kolanko, Stanisław Cyran, Edmund Polak i Józef Pribula. 
 

Wspomniał pan, że przebywał po oswobodzeniu we Francji i Włoszech... 

Zaraz po oswobodzeniu, a zostało nas przy życiu wtedy bardzo niewielu, 

na polecenie Amerykanów, udałem się z Wetterfeld do Schwandorfu w Bawarii, 

skąd po krótkim odpoczynku i wzmocnieniu sił, podjąłem wędrówkę do 

oddziałów wojska polskiego we Francji. W drodze na zachód, w pobliżu 

Norymbergii, znajdował się obóz Francuzów, byłych jeńców wojennych i 

więźniów Buchenwaldu. Jako Polak, a do tego również więzień Buchenwaldu, 

zostałem na własną prośbę włączony do transportu Francuzów i dotarłem z nimi 

do Paryża. W Paryżu przekazany zostałem przez Francuski Czerwony Krzyż 

jednostce Wojska Polskiego w Casserne Bessieres. Ponieważ ze względu na zły 



stan zdrowia otrzymałem na komisji lekarskiej kategorię „C”, musiałem przejść 

kilkutygodniowy okres rekonwalescencji. 

W czerwcu 1945 roku otrzymałem przydział do II Korpusu Wojska 

Polskiego we Włoszech. Ruszyłem w drogę. Z Paryża poprzez Sorgues (obóz 

Wojska Polskiego) do Marsylii. Stamtąd drogą morską do Taranto w 

południowej Italii. Po wyokrętowaniu do bazy II Korpusu, która znajdowała się 

w Taranto - Jolancie. Po dwóch tygodniach pobytu w bazie II Korpusu, 

otrzymałem przydział do 64 Pomorskiego Batalionu Piechoty w San Basilio. 

Było to 21 czerwca 1945 roku. Po kilku dniach, w dniu 27 czerwca nastąpiła 

zmiana postoju batalionu na Macerate - Piediripę. Jako szeregowy z cenzusem i 

nauczycielską praktyką, pełnię obowiązki oficera oświatowego. Prowadzę 

nauczanie początkowe żołnierzy - analfabetów, organizuję czytelnictwo i zajęcia 

świetlicowe. Tworzę z chętnych żołnierzy naszego batalionu, byłych członków 

Związku Harcerstwa Polskiego i Szarych Szeregów - Krąg Harcerzy, jako 

jednostkę organizacyjną ZHP na obczyźnie. Po pewnym czasie batalion zostaje 

przeniesiony na Matelikę. Na początku 1946 roku zostaję odkomenderowany na 

studia do Rzymu na Regia Universita degli Studi di Roma. Pod wpływem 

otrzymywanych z kraju wiadomości od ocalałej rodziny i próśb najbliższych mi 

osób o powrót, przerywam studia uniwersyteckie w Rzymie i nielegalną drogą 

przedostaję się do Polski. W ostatnich dniach sierpnia 1946 roku jestem już na 

polskiej ziemi. 

Z początkiem września 1946 roku podejmuję pracę nauczycielską w 

Lipinach Śląskich, od lutego 1947 roku do sierpnia 1951 roku kontynuuję ją w 

Rzeszowie. Natomiast od września 1951 roku do stycznia 1977 roku w Bielsku - 

Białej. 

W latach 1947 - 1951 studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie. Uzyskuję stopień magistra filologii polskiej. Równocześnie studiuję 

pedagogikę i uzyskuję dyplom nauczyciela szkoły średniej W roku akademickim 

1971 - 1972 kończę Studium Podyplomowe na Wydziale Filologicznym UJ w 

zakresie filologii polskiej. Od listopada 1959 roku byłem członkiem Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. W grudniu 1956 roku wznowiłem czynną 

służbę instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego i pełnię ją nadal. Od 

sierpnia 1965 roku byłem członkiem Związku Bojowników o Wolność i 

Demokrację. Jestem też członkiem – założycielem Towarzystwa Opieki nad 

Oświęcimiem, oraz długoletnim prezesem Oddziału Wojewódzkiego tegoż 

Towarzystwa w Bielsku - Białej. 
 

Czy są może sprawy, wydarzenie, które pominęliśmy? 

Tyle lat minęło od tamtych wydarzeń, że dzisiaj nie sposób wszystkiego 

sobie przypomnieć. Czasem przypomni sobie człowiek wydarzenie, ale trudno je 

umiejscowić czy określić, kiedy to dane wydarzenie miało miejsce. Pamiętam, że 

jak w 1944 roku Niemcy wywozili z Auschwitz Polaków m.in. do Buchenwaldu 

w tym wielu moich kolegów, to wówczas moimi najlepszymi przyjaciółmi w 

Auschwitz byli Rosjanie. Zapamiętałem m.in. Sieriożę, Kolę i Iwana. Pochodzili 

z Briańska, Żytomierza i Orła. Jak pracowałem w kuchni, to oni, bardzo głodni, 



podchodzili pod okno, a ja im zawsze coś do jedzenia podałem. Dlaczego akurat 

o tym mówię? Otóż jak stałem w transporcie do Buchenwaldu, gotowy do 

wymarszu z obozu na dworzec kolejowy, to wówczas zjawili się ci trzej 

Rosjanie. Bardzo zmartwili się, że mnie wywożą. Jeden z nich pobiegł do bloku 

nr 25 i skręcił bochenek chleba. Jak to zrobił, czy rzeczywiście ukradł ten 

bochenek, czy też wycyganił od kogoś, nie wiem. Ten zorganizowany bochenek 

był oczywiście dla mnie. Powiedział, że cały rok ich żywiłem, teraz oni chcą coś 

dla mnie zrobić. Ponadto dostałem od nich na drogę dobre, skórzane buty. 

Sieriożę spotkałem później w Buchenwaldzie. Jakie były jego późniejsze losy i 

losy pozostałych dwóch, tego niestety nie wiem. 

Pamiętam także egzekucję, która odbyła się w lipcu 1943 roku w obozie 

w Auschwitz. Było to jak się nie mylę, 19 lipca. Egzekucja była represją za 

ucieczkę trzech więźniów z komanda mierników. Odbyła się po apelu 

wieczornym. Zgoniono cały obóz. Ta publiczna egzekucja miała być dla nas, 

więźniów przestrogą. Sam komendant Hoss odczytywał wyrok. Skazańców było 

dwunastu. W tym momencie stało się coś, co pamiętam do dnia dzisiejszego. 

Otóż najmłodszy ze skazanych, Janusz Skrzetuski w trakcie odczytywania 

wyroku, wybił sobie spod nóg stołek czy taboret - dokładnie nie pamiętam - i 

zawisł. To co zrobił Janusz, którego znałem z widzenia, zepsuło z takim 

pietyzmem przygotowywaną przez władze obozowe egzekucję. Do dzisiaj mam 

przed oczami drgającą stalową belkę i wiszącego Janusza. Tak mocno przeżyłem 

tę egzekucję, że jeszcze tam w Auschwitz powstał utwór muzyczny do słów a 

właściwie wiersza, który pod wpływem tej egzekucji napisałem. Muzykę 

skomponował Józef Kropiński. Całość zatytułowana została „Egzekucja 

dwunastu”. 
 

 

Andante funebre 

Opuścili już blok jedenasty, 

sformowali sześć dwójek szturmowych;  

pięści drutem wzmocnili kolczastym,  

śmierć zwyciężyć od dawna gotowi. 
 

Krokiem dumnym ostatni takt życia 

recytują na własnym pogrzebie. 

Oświęcimska ich żegna ulica... 

Przed powieszeniem 

- milcząca w swym gniewie.  

Ustawili się w jednym szeregu.  

Szubieniczne ich drzewo oplata.  

Nieugięci, spojrzeli ku niebu – 

sznur wisielczy za męstwo zapłata. 
 

Więc wstąpili na śmierci wzniesienie. 

Oświęcimski tłum – „Zemsta” - nie krzyczał, 



ale gniewem kipiało spojrzenie. 

- „Odkryjcie głowy!” 

Drgnęła szubienica. 

P 67173 

KL Auschwitz, lipiec 1943 rok. 

 

 

Równie mocno co ta egzekucja, utkwiła mi w pamięci wspomniana wcześniej 

scena, w której Tadeusz Lisowski zarzucał młodemu chłopcu pracującemu w 

kuchni obozowej zdradę. Kilka dni później Lisowski zginął rozstrzelany przy 

Ścianie Śmierci wraz kilkudziesięcioma innymi więźniami zaaganżowanymi w 

działalność konspiracyjną w obozowym ruchu oporu. Byli wśród nich zawodowi 

wojskowi, działacze polityczni i działacze społeczni. Te dwa przytoczone 

wiersze i wiele innych opublikowałem w wydanej własnym sumptem książeczce 

- pamiętniku zatytułowanym: „Za drutami kacetów Auschwitz – Birkenau”. 
 

 

Na tym relację zakończono. Spisana została w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach przez Marka Giżyckiego. 

 

* * * 
 

W związku z ustawą z dnia 19.08.1999 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 

Nr 133 poz. 883/, wyrażam zgodę na wykorzystanie do celów naukowo - 

badawczych, edukacyjnych i upamiętnienia ofiar zbrodni nazistowskich moich 

danych osobowych zawartych w niniejszej relacji, przekazanej Archiwum 

Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Stwierdzam 

również, że zostałem poinformowany tym, iż mam prawo wglądu do swoich 

danych oraz prawo do ich poprawiania uzupełniania zgodnie z aktualnym 

stanem. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie. 
 
 

      

   

  
* * * 

Przykro niezmiernie, a żałosne odczucia dławią w krtani, że o takich 

osobowościach musimy mówić w odniesieniu do „czasu przeszłego”. 

Może najwłaściwsze będzie zakończenie tego opracowania fragmentem wiersza 

Kazimierza Wójtowicza „Wznieśmy się wyżej” (KL Buchenwald styczeń 1945 

r.) – który pozostawia powód do refleksji: 
 



Rozum nas zawiódł. Po cóż trwać 

   w złudzeniach i rozterce? 

   Uczuciu trzeba władzę dać. 

   Niech ludźmi rządzi serce! 
 

   Wznieśmy się wyżej! Przemoc dział 

   już świata nie odmieni. 

   Kto zły – wciąż w złości będzie trwał 

   i zemstę siał na ziemi 
 

   My nową drogą kroczmy wzwyż: 

   uczucia – nie dociekań! 

   Świat z utęsknieniem czeka dziś: 

   nie mędrców – lecz człowieka!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Oświęcim 

- królestwo cieni, 

królestwo spalonych, 

każdy skrawek twej ziemi 

jest kamieniodzwonem męczarni. 
 

Tu człowiek 

i po śmierci 

idąc ścieżkami krwi, 

gryzł język,  

zaciskał zęby. [...] 
 

wiersz: Oświęcim 

autor: Nikos Chadzinikolau 

 

 

ŻYMEŁKA FRANCISZEK pseud. „Sęp”, „Rębacz”, „Orlik”, 
Więzień KL Auschwitz nr 7576. 
 

Urodzony 24.09.1914 r. w Biertułtowach k/Radlina 

pow. rybnicki. Wykształcenie wyższe – magister prawa 

(Uniwersytet Poznański), stopień wojskowy porucznik. 

Od początku okupacji hitlerowskiej brał udział w pracy 

konspiracyjnej. Od grudnia 1939 r. do 18.12.1940 r. (do 

czasu aresztowania) był dowódcą obwodu Sił Zbrojnych 

Polski (SZP) w Rybniku, następnie zastępcą dowódcy 

Inspektoratu SZP Rybnik. Aresztowany w Rzuchowie i 

uwięziony w KL Auschwitz – podejrzany o udział w 

ruchu oporu, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7576. Zwolniony z obozu 30.06.1942 r.  
 

* * * 

 

Tyle danych - jak powyżej, posiadałem gdy przygotowywałem materiały 

do książki Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia 

Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945. - Słownik biograficzny. Dopiero 

po wydaniu tej książki, otrzymałem od Krystiana Żymełki zaskakująco bogaty 

materiał – opracowanie ojca Franciszka Żymełki pt. Przeżyłem Auschwitz i 

Wronki (wspomnienia i refleksje żołnierza września i Armii Krajowej). Materiał 

ów, to cenne wspomnienia założyciela – twórcy na ziemi rybnickiej 

konspiracyjnej organizacji, noszącej następnie nazwę Siła Zbrojna Polski, są to 

także szczegółowo opisane przeżycia obozowe autora – więźnia KL Auschwitz 

nr obozowy 7576.  
Wykorzystując więc tak cenny materiał nigdzie dotychczas nie 

publikowany, zaznaczam, że z tekstu wspomnień wybieram w dosłownym 

brzmieniu obszerne fragmenty, które uznaję jako wzbogacające wiedzę o ruchu 

 



konspiracyjnym w Rybnickiem, oraz bardzo wartościowe fragmenty – opisujące 

wyjątkowo dokładnie przeżycia obozowe autora wspomnień, a dotyczące 

początkowego okresu funkcjonowania KL Auschwitz, tj. od grudnia 1940 r.  

Otóż, Franciszek Żymełka, po ukończeniu szkoły powszechnej w 

Rzuchowie, uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku, 

następnie kontynuował studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim które 

ukończył w 1939 r., uzyskując tytuł magistra prawa. Aplikację adwokacką 

rozpoczął w Chorzowie, lecz wybuch wojny przerwał dalsze zdobywanie 

uprawnień adwokackich. 

Niepokorny charakter młodego patrioty, należącego do Korporacji Odra, 

wyzwalał się poprzez zaangażowanie w okresie międzywojennym w działania 

dla przywrócenia do macierzy ziem „po drugiej stronie Odry”. Ze względu na tę 

to działalność, często wyjeżdżał wraz z kolegami do organizacji polskich w 

powiatach raciborskim, kozielskim, strzeleckim i innych miejscowości Rejencji 

Opolskiej. Wyjazdy te – z referatami oraz odczytami o Polsce, dawały także 

możliwość obserwacji o koncentracji wojsk niemieckich w pobliżu granicy 

polskiej – już latem 1939 r. To zaś potwierdzało zamiary czy raczej konkretne 

przygotowywania hitlerowskiej agresji na Polskę. Tymczasem, ówczesne władze 

polskie – minister spraw zagranicznych Józef Beck oraz marszałek Rydz-Śmigły 

zapewniali naród, że wojny nie będzie! Cóż, nie po raz pierwszy i ostatni 

uwierzyli w zapewnienia rządu brytyjskiego po oświadczeniu premiera 

Chamberlaina: „W przypadku jakiegokolwiek wydarzenia, które by jawnie 

zagrażało niepodległości Polski, i któremu rząd polski uważałby za konieczne 

stawić zbrojny opór, rząd Jego Królewskiej Mości będzie się czuł zobowiązany 

okazać natychmiast rządowi polskiemu wszelką pomoc”. 

Skutkiem własnych obserwacji i przemyśleń o zagrożeniu wybuchu 

wojny, już w sierpniu 1939 r. jako oficer rezerwista – po przeszkoleniu 

wojskowym na studiach, Franciszek zdecydował się zgłosić do wojska jako 

ochotnik. Dnia 30.08.1939 r. zgłosił się do koszar 75 pułku piechoty w 

Chorzowie, skąd został skierowany do Jawiszowic k/Brzeszcz pow. 

oświęcimski. W tej też miejscowości zastał go wybuch wojny.  

Pierwszy zbrojny opór, ta właśnie kompania bojowa stoczyła pod 

Wyrami. Następnie, w wyniku naporu wroga wycofali się pod Wadowice i dalej 

dotarli do Krakowa. Z Krakowa dalsze przemieszczanie się do Tarnowa, później 

w okolice Dębicy, Szczucina, Niska, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, 

Zwierzyńca, Puszczy Solskiej, i ... kilka innych miejscowości, aż dotarli do 

miejscowości Tomaszów Lubelski. Tam po stoczeniu z wojskiem niemieckim 

kolejnych potyczek i uświadomieniu sobie beznadziejności dalszej walki, 

zapadła decyzja dowódcy batalionu – Franciszka Żymełki (po śmierci 

dotychczasowego dowódcy), by zniszczyć ciężki sprzęt i po rozproszeniu 

oddziałów, przebijać się małymi grupkami na Węgry lub do Rumunii. 

Około 20.09.1939 r. w ostatnich potyczkach pod Tarnawatką – w 

okolicach Tomaszowa Lubelskiego, został ranny, a dostawszy się do niewoli 

niemieckiej, przewieziono go do szpitala w Zamościu. Stamtąd przewieziono go 



do Chełmna, gdzie w wyniku zajęcia tych terenów przez Rosjan i zawartej 

umowy z Niemcami, tereny te przejęli Rosjanie. W szpitalu chełmskim przeleżał 

cały październik, a w ostatni dzień tego miesiąca, wraz z czterema innymi 

oficerami po skutecznej ucieczce ze szpitala, każdy udał się w swoje rodzinne 

strony. Franciszek Żymełka dotarł bez specjalnych problemów do Rydułtów. 

Dodać należy, że w tym właśnie szpitalu, Rosjanie „wyławiali” polskich 

oficerów i wysyłali ich do swoich obozów w głąb ZSRR – a następstwem tego 

było zamordowanie ich w Katyniu, Charkowie czy Miednoje.  

Radość powrotu do domu nie trwała długo, gdyż niemal następnego dnia 

został aresztowany i przewieziony do rybnickiego gestapo. Tam jednak natknął 

się na przedwojennego znajomego ojca więc tego samego dnia został zwolniony.  

Już jednak niemal następnego dnia po powrocie do domu, Franciszek 

Żymełka rozpoczął organizować ruch oporu, a efektem tych działań, to 

powołanie do życia „zaczątku” Sił Zbrojnych Polski (SZP), zaś zamiarem 

twórcy organizacja ta miała działać na terytorium trzech powiatów: rybnickiego, 

raciborskiego i kozielskiego.  

Tak powstała na tych terenach tajna organizacja – prawdopodobnie 

jedna z pierwszych, a Franciszek Żymełka w listopadzie tegoż roku przybrał 

pseudonim „Sęp”. Organizacja ta ukierunkowana była na dwa zasadnicze 

zadania: problematykę wywiadowczo wojskową, oraz szeroko pojętą opiekę nad 

rodzinami poległych: we wrześniu 1939 r., wziętych do niewoli, zmuszonych do 

opuszczenia kraju ze względów politycznych oraz powstańców śląskich. 

Do maja 1940 r. udało się Franciszkowi Żymełce rozbudować 

organizację wojskową do stanu obejmującego jeden pełny batalion w 

Wodzisławiu Śl., kompanię w Rybniku oraz kadrową kompanię w Żorach – 

należącą do batalionu w Rybniku, pluton w Kobyli – należący do batalionu w 

Raciborzu, oraz dwie drużyny ochrony kopalń w Pszowie i Rydułtowach. 

Zdając sobie sprawę, że organizacja wojskowa nie może funkcjonować 

bez wywiadu, od początku swojej działalności konspiracyjnej zaczął także 

tworzyć sieć wywiadu. W tym celu już w listopadzie 1939 r. polecił Janowi 

Margiciokowi z Rydułtów zorganizowanie siatki wywiadu, a Margiciok dobrał 

do pomocy Leopolda Hałaczka. Siatka ta nosiła nazwę „siatka Augusta”. 

Tu wtrącę fragmenty z opracowania Franciszka Żymełki o jego 

poczynaniach organizacyjnych: 

Druga siatka wywiadu niestała istniała i działała niezależnie od 

pierwszej, składała się z informatorów, z którymi utrzymywałem kontakt przez 

Franciszka Piusa z Lubomi, który był moim adiutantem i jednym z 

najaktywniejszych współpracowników. Głównymi informatorami w tej siatce byli 

księża – nieocenione wówczas źródło wszelkich wiadomości. 

Zapamiętałem nazwiska księży Karola Pilawy, Augustyna Raska, 

Franciszka Kubaloka, Kaspera Reginka, Masnego, Pieprzyka, Urbana, Rupika i 

Króla. Oprócz księży informatorami byli także Franciszek Seeman, Franciszek 

Pius, Leon Kudla, Augustyn Mrozek, Emanuel Jurecki, Jan Kindla, Antoni 

Kolorz, Jan Czorny, Szweda, Stanisław Klon, Kiebałko, Zychma, Franciszek 



Kolonko, Antoni Wilkus i wielu innych, których nazwiska zatarł w mej pamięci 

czas. Ta grupa działała na terenie powiatu rybnickiego. 

W Raciborzu i powiecie raciborskim działali państwo Affa i Solich oraz 

Burgwald, podoficer Wehrmachtu ze stacjonującej tam jednostki. W powiecie 

kozielskim pracował Franciszek Bortel, który był głównym informatorem i 

współorganizatorem przy 3 batalionie. Siatka moich informatorów sięgała poza 

wymienione powiaty i obejmowała powiaty strzelecki i prudnicki. W powiecie 

prudnickim na czele siatki stał Paweł Świdergoł, który współpracował z byłą 

zastępczynią komendanta Harcerstwa Polskiego na Niemcy i Austrię – Jadwigą 

Kauczor, studentkę germanistyki w Krakowie oraz jej siostrą Gertrudę. Na tym 

terenie pracował również Józef Michalski, głównie w fabryce papieru w 

Krapkowicach. Tam mieliśmy też kontakt z jeńcami angielskimi, którym 

dostarczaliśmy żywność i papierosy w pierwszych, najtrudniejszych miesiącach 

niewoli, kiedy nie dostawali jeszcze paczek z Czerwonego Krzyża. 

W zakładach zbrojeniowych w Krupskim Młynie działali Jan Pańczyk i 

Aleksander Wolny. Nie byli oni pracownikami tych zakładów, ale zorganizowali 

tam drużynę ochrony. Wszystkie nitki konspiracji skupiały się w Rzuchowie, 

miejscu zamieszkania moich rodziców. Ponieważ rodzice byli właścicielami 

między innymi restauracji i rozlewni piwa, więc miejsce to było idealne z uwagi 

na stały, duży ruch gości oraz interesantów. Skrzynki kontaktowe mieściły się w 

Lubomi u Franciszka Piusa – dla 2 batalionu, w Miejscu Odrzańskim u 

Franciszka Bortla – dla 3 batalionu oraz w Rybniku u Franciszku Piechy – dla 1 

batalionu.[...] 

* 

W maju 1940 r. nastąpiły na Śląsku wzmożone aresztowania. 

Aresztowano ponad 500 osób, zaś przeważająca ilość tych osób to Polska 

inteligencja. Jednych wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, innych do 

obozów koncentracyjnych – KL Dachau, KL Mauthausen, KL Buchenwald. 

Franciszek Żymełka także został aresztowany – po raz drugi, i po raz 

drugi po paru godzinach zwrócono mu wolność, gdyż znowu dostał się przed 

oblicze tego samego gestapowca - znajomego ojca z przed wojny. Ów 

gestapowiec podjął decyzję po tak nietypowej „metodzie przesłuchania”: No co? 

Znowu ciebie zamknęli. Do wojska nie chcesz iść, pracy nie podejmujesz. Musisz 

coś wybrać, bo inaczej pójdziesz do Kacetu. Ja nie będę tu zawsze, a mój 

następca nie będzie się z tobą patyczkował. Teraz marsz do domu i pozdrów 

ojca”. 

W tymże maju 1940 r. odwiedził Franciszka Żymełkę kolega z 

Uniwersytecie w Poznaniu – mgr Władysław Kuboszek – późniejszy pierwszy 

dowódca Inspektoratu Rybnik organizacji Służba Zwycięstwu Polski a następnie 

Związku Walki Zbrojnej. Wynikiem tego spotkania było połączenie organizacji 

utworzonej przez Franciszka Żymełki ze Służbą Zwycięstwa Polski. Od tego 

czasu Franciszek Żymełka używał pseudonimu „Orlik”. 



Po przyłączeniu się do SZP pełnił początkowo funkcję szefa wywiadu 

na teren wspomnianych trzech powiatów, a później dowódcy pułku, zaś w 

okresie późniejszym tj. w 1943 r. został zastępcą dowódcy Inspektoratu Rybnik. 

Organizacja ZSP przekształciła się tymczasem w Związek Walki 

Zbrojnej (ZWZ), ale były i ciężkie czasy dla ludności Śląska - kolejne masowe 

aresztowania, głównie inteligencji, powstańców śląskich, przedwojennych 

działaczy społeczno-politycznych, konspiratorów – tych wszystkich, którzy 

mieli lub mogli mieć wpływ na działalność ruchu oporu. 

W tym miejscu niniejszego opracowania, aż kusi by wstawić oryginalny 

tekst Franciszka Żymełki, który polecam pod rozwagę niektórym mądralińskim, 

którzy mają tak wiele wspaniałych rad jak należało się zachować w okresie 

okupacji hitlerowskiej, a także w pierwszych dniach po okupacji! Może 

poniższy tekst uzmysłowi im, jakie były nadrzędne wartości ówczesnej 

mentalności i sposób rozumowania zdecydowanej większości działaczy ruchu 

oporu na terenie okupowanej Polski: 

W czasie okupacji nikt z nas nie myślał, jaka będzie przyszła Polska, jaki 

system władzy naród wybierze. Nie interesował nas ani kapitalizm, ani 

komunizm, ani żaden inny system społeczny. Nam chodziło o wolną i niepodległą 

Polskę. O ustroju i rządzie miało zadecydować społeczeństwo w wolnej już 

Polsce, przez powszechne, tajne, proporcjonalne, niesfałszowane wybory. W 

wyborach nie spreparowanych przez żądnych władzy naprawiaczy świata. 

Najgorsza jest władza, która uważa się za najlepszą nie z racji dbałości o dobro 

społeczeństwa, ale z powodu idei, którą reprezentuje. Idei często nierealnej lub 

zgoła utopijnej, wyznawanej przez garstkę fanatyków lub, co gorsza przez 

zwykłych karierowiczów i sprzedawczyków. Jeśli taki rząd dojdzie do władzy to 

biada tym, którzy są innego zdania, mają inne przekonania, innej idei służą. 

Ludzie i systemy silnej ręki nie mogą trwać zbyt długo, ponieważ nie są 

oparte na zdrowym podłożu i szerokiej platformie. Jest rzeczą oczywistą i 

zrozumiałą, że każda władza będzie się starała bronić swej idei, swego ustroju i 

systemu, będzie broniła i wspierała, będzie faworyzowała swych zwolenników, 

ale powinna pozwolić na istnienie, na rozwój i działalność innych partii i 

związków, których celem i zadaniem będzie dobro narodu, państwa i wszystkich 

jego obywateli. Monopartyjność musi z konieczności prowadzić do dyktatury, 

która nie znosi prawa i przeciwników. Tak było z Juliuszem Cezarem, 

Napoleonem, Hitlerem i Stalinem. 

 

Jakże cenne są to wywody dla tych wszystkich, którzy w nienormalnie 

pojmowanych wersjach osobistego patriotyzmu, pouczają o tym, jak proroczo 

mieli myśleć i działać okupacyjni członkowie ruchu oporu (każda opcja 

polityczna ma inną wersję tych poglądów). Natomiast, już zupełnie opadają 

człowiekowi ręce, gdy dowiaduje się od tych przemądrzalców – jakimi to 

działaniami i sposobami myślenia powinni się kierować ich dziadkowie, ojcowie 

czy bracia – działając w konspiracji. 

 



Po tej uwadze, przedstawiam dalszy ciąg stosownych fragmentów 

wspomnień: 

W związku z objęciem stanowiska dowódcy batalionu SZP (pułków 

jeszcze wtedy nie było) zabrałem się z całą energią do formowania następnych 

drużyn, plutonów i kompanii. Oddziały te istniały wprawdzie na terenie trzech 

powiatów jeszcze z czasów mojej pierwszej, samodzielnej organizacji 

podziemnej, ale miały w większości charakter kadrowy. Należało przeprowadzić 

szkolenie drużyn, ponieważ większość żołnierzy nie odbyła służby wojskowej w 

okresie międzywojennym. Tylko sekcyjni, dowódcy drużyn, plutonów i kompanii 

byli podoficerami lub oficerami. Brakowało zwłaszcza tych ostatnich, większość 

siedziała w niewoli, część pozamykało gestapo podczas aresztowań. 

Wkrótce miałem zorganizowane kompanie SZP w Wodzisławiu, Pszowie 

,Raciborzu, Koźlu i Rybniku. Plutony miały swoje siedziby w Żorach, Knurowie, 

Marklowicach, Jastrzębiu Zdroju, Gorzycach, Lubomi, Kornowacu, Lyskach-

Suminie, Żędowicach koło Zawadzkiego oraz Krupskim Młynie. 

Poza wymienionymi oddziałami zorganizowałem samodzielne sekcje do 

zadań specjalnych. Chodziło mi o to, aby z każdej kopalni i w każdym większym 

zakładzie była zorganizowana grupa ludzi do ochrony mienia przed 

zniszczeniem przez cofających się hitlerowców. W 1940 roku sekcje takie miałem 

zorganizowane w kopalni Anna, gdzie dowódcami byli sztygarzy: Jerzy Świerzy i 

J. Bywalec, w kopalni Rydułtowy, gdzie dowódcami byli Karol Jurecki i 

Mandera, w kopalni Marcel (Emma) gdzie dowódcą był R. Zyla, w fabryce 

papieru w Krapkowicach gdzie dowódcą był J. Michalski były funkcjonariusz 

Straży Granicznej, w Krupskim Młynie gdzie dowódcą był Wolny – mieszkaniec 

Żędowic koło Zawadzkiego, oraz w tzw. „Czarnej Budzie” (obecna fabryka 

kotłów w Raciborzu) gdzie dowódcą był F. Cedziwoda z Rzuchowa. 

Do maja 1940 roku udało mi się rozbudować organizację wojskową do 

stanu następującego. 

Dowódcy 1 batalionu stacjonującego w Rybniku nie znalazłem, sam pełniłem 

jego funkcję. Obsada stanowisk dowódczych i miejsca postoju kompanii i 

plutonów była następująca: 

1 kompania w Rybniku (Franciszek Piecha) 

o 1 pluton w Czernicy (Jan Cedziwoda) 

o 2 pluton w Suminie (Świerczek) 

2 kompania w Żorach (Franciszek Zipser) 

3 kompania w Knurowie (nieobsadzony) 

Lekarzem 1 batalionu został dr Eryk Winkler „Bengal”. 

Dowódcą 2 batalionu we Wodzisławiu (późniejszy batalion „Wodzisław” Armii 

Krajowej) został Antoni Basztoń „Wierzbowy”. Obsada personalna i miejsca 

postoju kompanii i plutonów była następująca: 

1 kompania w Lubomi (Teodor Łódka) 

o 1 pluton w Lubomi (Józef Szymiczek) 

o 2 pluton w Kornowacu (Jan Gorywoda) 

o 3 pluton w Bukowie (Jan Bierawski) 



2 kompania w Pszowie (Wilhelm Bielaczek) 

o 1 pluton w Pszowie (Józef Bywalec) 

o 2 pluton w Rydułtowach (Kraszyna) 

o 3 pluton w Biertułtowach (Franciszek Pluta) 

3 kompania we Wodzisławiu (Wawrzyńczyk) 

o 1 pluton we Wodzisławiu (Jerzy Anderski) 

o 2 pluton w Marklowicach (Hubert Musiolik) 

o 3 pluton w Jastrzębiu Zdroju (nieobsadzony) 

Lekarzem 2 batalionu był dr Eugeniusz Peikert „Eskulap”. 

Dowódcą 3 batalionu w Raciborzu został Serafin Myśliwiec „Krwawik”, 

„Rajski” z Brzezia koło Raciborza, późniejszy dowódca obwodu raciborsko – 

kozielskiego. Obsada personalna i miejsca postoju kompanii i plutonów była 

następująca: 

1 kompania w Raciborzu (niezorganizowana) 

2 kompania w Koźlu (niezorganizowana) 

3 kompania w Marklowicach koło Raciborza (nieobsadzony) w składzie 

o 1 pluton w Kobyli (Jan Knura) 

Plutony dzieliły się na drużyny, których siedziby znajdowały się w 

poszczególnych wioskach zgrupowanych wokół miejsca jego postoju. Niestety 

upływ czasu zatarł w mej pamięci nazwiska ich dowódców. 

Drużyny ochrony kopalń miały na celu niedopuszczenie do ich zatopienia w 

czasie wycofywania się okupanta. Zorganizowałem je: 

w kopalni „Anna” (Walter Świerzy) 

w kopalni „Rydułtowy” (Karol Jurecki) 

 

W owym czasie jeńcy byli bardzo biedni, pozbawieni paczek od swoich 

czy Czerwonego Krzyża. Dożywialiśmy ich i zaopatrywali w papierosy. 

Dostarczaliśmy im chleb, kiełbasę, masło i inne produkty, których zresztą sami 

nie mieliśmy w nadmiarze. Wszystkie te artykuły kupowaliśmy za zorganizowane 

przeze mnie pieniądze, oraz kupowane na kartki (Lebensmittelkarten) 

pochodzące ze skoków na biura gminne.  

 

W międzyczasie zmienił się szef rybnickiego gestapo o nazwisku 

Stolzenheim (znajomy ojca Franciszka Żymełki - z przed wojny), co było dla 

Polaków i organizatorów podziemia poważnym ciosem – nastąpiło 

zdecydowanie brutalniejsze traktowanie wszystkich którzy mieli nieszczęście 

być aresztowanymi i znaleźć się na rybnickim gestapo. 

Tak oto Franciszek Żymełka komentuje to wydarzenie: 

Przeniesienie szefa rybnickiego gestapo zwiększyło moją ostrożność, ale 

pozbawiło też środków ochrony i obrony w przypadku ponownego aresztowania 

tym bardziej, że na krótko przedtem zmieniono również skład żandarmerii w 

Rzuchowie. Z poprzednią obsadą byłem w dobrych stosunkach ze względu na 

funkcję tłumacza, którą tam pełniłem .....[...] 



Nasłuchałem się od nich (Niemców – moje dopowiedzenie) wielu 

znamiennych i równie ciekawych wypowiedzi w okresie swego 

„dolmeczerowania” na tym posterunku. Mając takie zaplecze można było się 

czuć względnie bezpiecznie i pozwalać sobie na swobodniejszą nieco 

działalność. Te czasy się jednak skończyły. Wprawdzie do restauracji ojca 

przychodziło wielu gestapowców na bezpłatne wyżerki i popijawy, szczególnie w 

okresie rządów Stolzenheima, ale byli to już inni ludzie o zupełnie innych 

zapatrywaniach.[...] 

 

Niestety, mimo stosowanej ostrożności w swoich poczynaniach 

konspiracyjnych, coraz częściej dowiadywał się Franciszek Żymełka, że jego 

osoba jest „obiektem szczególniejszego zainteresowania” gestapo, a także 

nowego komendanta posterunku policji w Rzuchowie. Przyczyniło się to 

wprawdzie do zwiększenia czujności, lecz ani na moment nie zaprzestał 

dotychczasowej konspiracyjnej aktywności i działań. Tak czy inaczej, 

niepokojące wieści o możliwości aresztowania docierały do momentu spełnienia 

się owych złych zapowiedzi, czyli aresztowania w nocy z dnia 18 na 19.12.1940 

r.  

Samochodem ciężarowym wraz z innymi wówczas aresztowanymi 

osobami – również konspiratorami, zawieziono ich do lokalnego aresztu w 

Dzimierzy. Około godziny 10:00 wszystkich aresztowanych dowieziono do 

więzienia w Rybniku, a stamtąd ok. 13:00 przez Żory, Pszczynę w zbiorowym 

transporcie przetransportowano do KL Auschwitz. 

Oto wspomnienia o tych wydarzeniach: 

Moje aresztowanie pośrednio związane było z wsypą w dowództwie 

Okręgu spowodowaną penetracją środowiska przez agentów Gestapo Helenę 

Matejankę i Pawła Ulczoka. W tym czasie aresztowano przeszło 450 osób, z 

których większość osadzono w Auschwitz. Odniosłem wtedy wrażenie, że moje 

aresztowanie jak również moich współpracowników Franciszka Piechy – 

dowódcy kompanii w Rybniku, dr Eryka Winklera - lekarza batalionu w Rybniku 

i Augustyna Mrozka – nauczyciela oraz informatora niestałej siatki wywiadu, 

były przypadkowe i nie miały związku z naszą działalnością konspiracyjną. 

Okupantowi chodziło raczej o uderzenie w śląską inteligencję i pozbawienie 

społeczeństwa przywództwa. Poza wymienionymi osobami aresztowania z 18 – 

19 grudnia nie dotknęły Inspektoratu Rybnik, ani terenów raciborsko – 

kozielskich i prudnickich.[...] 

[...]Po trzech miesiącach, w marcu 1941 roku byłem w Auschwitz 

przesłuchiwany przez rybnickie gestapo. Przesłuchanie upewniło mnie, że nic 

lub niewiele wiedziano o mojej działalności. Usiłowano mi przypasować różne 

pseudonimy między innymi „Sęp”, a ja od czasu połączenia to znaczy od 

czerwca używałem pseudonimu „Orlik”, o którym nie wspominano. Dzięki 

staraniom rodziny, głównie ojca zostałem zwolniony z Auschwitz w 1942 

roku.[...] 

 



Gdy stanęli przed bramą główną do KL Auschwitz – wzrok przybyłych 

skierował się na wyjątkowy w swej treści napis - zawieszony nad bramą: „Arbeit 

Macht Frei”. Wywoływał chyba w każdym inne znaki zapytania i skojarzenia, 

zaś Franciszek Żymełka tak ujawnia swoje wspomnienia na ten temat: 

W pierwszej chwili nie mogłem zrozumieć sensu tego napisu. Co to 

znaczy „Praca czyni wolnym”. Znałem oczywiście różnego rodzaju powiedzenia 

na temat pracy. A to „praca nie hańbi” lub „praca nie hańbi, ale męczy” itp. 

Nie zdołałem zgłębiać przyczyny umieszczenia tego napisu w tym właśnie 

miejscu gdyż potężny cios bykowca i potworny ból głowy przerwał mój tok 

myślenia. Widzisz idioto nie po to tu jesteś by myśleć, przemknęło mi przez 

głowę. 

Biegłem dalej rozglądając się, by nie narazić się na następny cios. 

Dobiegłem szczęśliwie i stanąłem w dwuszeregu. Przed kantyną naprzeciw 

kuchni, ale od strony bramy stało już około 500 podobnych do nas delikwentów. 

W ich tłumie zobaczyłem kolegę ze studiów, ziemianina z Rybnika Franka Piechę 

i kilku innych znajomych.[...] 

Na obserwacje nie było zresztą czasu, ponieważ SS-mani szaleli. Zaczęli 

sprawdzać obecność według trzymanych w ręku list. Ponieważ przy pierwszych 

wyczytanych nazwiskach nie padały żadne odpowiedzi, na wyczytanych spadły 

bezlitosne razy. Jeden upadł na ziemię, prawdopodobnie zabity, ponieważ nie 

dawał znaku życia, inni powoli wstawali. Okropnie krwawili. Po tym tańcu 

śmierci, prowadzonym przez czarownice XX wieku, zbitych i skopanych, zlanych 

potem i własną krwią, słaniających się na nogach i podupadłych na duchu ustawiono 

nas w dziesięciu szeregach, na placu apelowym przed kuchnią. Nie mogłem ustać 

na nogach, uginały się pode mną, były jak z waty. Bolały mnie ręce zwisające jak dwa 

straszliwe ciężary. Serce biło jak młot, usta łapały powietrze, którego ciągle mi 

brakowało. Oczy zalewane spływającym z czoła potem z trudem obejmowały 

sylwetki sąsiadów. Rozbiegane, mimo ogromnego zmęczenia, szukały podejrzliwie i ze 

strachem skąd nowy cios spadnie na nasze obolałe głowy. 

W tym szaleńczym pląsie moje oczy spoczęły w końcu na dużej grupie SS-

manów, która zbliżała się w naszym kierunku. Spoczęły ze zdziwieniem i strachem. 

Grupa złożona z oficera i kilkunastu podoficerów zatrzymała się przed naszym 

frontem. Oficer, po krótkiej rozmowie ze swoim otoczeniem, wystąpił nieco do 

przodu, stanął w charakterystycznym rozkroku i przemówił w te słowa, które w 

moim przekonaniu przytaczam dokładnie, bo zapadły mi w pamięci jak gdyby było 

to wczoraj: 

„Ihre verfluchte Schweine, auf euch haben wir gerade gewartet. 
Jesteście nierobami i bandytami, dla których nie ma miejsca w Niemczech. 
Może niektórzy z was po reedukacji w tym obozie wyjdą na ludzi i będą 
pracować dla wielkich Niemiec, ale dla większości wyjście jest tylko jedno 
- przez komin. Nie będziemy się z wami patyczkować. Każdy (tu wskazał 
dymiący komin małego krematorium stojącego po lewej stronie bramy ze 

wspomnianym już napisem) dostanie to, na co zasłuży. Tu będziecie 



pracować aż wam się woda w d.... zagotuje! Wy psy przeklęte! Będziecie 
zdychać z głodu, bo nie dla was przeklęci bandyci polscy wielkie Niemcy 
produkują żywność. Żywność jest dla pracujących i walczących obywateli, 
żołnierzy Rzeszy. Dla was jest tylko praca do samej śmierci, na którą nie 
będziecie musieli długo czekać. Nikt z was nie będzie tu żył dłużej niż 3 

miesiące. Już my się o to postaramy. W waszych zakutych polskich łbach nie 
powstanie już nigdy myśl o wolnej Polsce, bo zdechłe świnie nie myślą! Tyle 
na powitanie. Teraz wam pokażemy, co to jest obóz koncentracyjny 
Auschwitz! I co to są wielkie Niemcy!" 

Potem zwracając się do otaczających go SS-manów powiedział: -„Na, los!” I 

zaczęło się piekło na ziemi. „Hoffman?” - padło nazwisko odczytane przez SS-mana. – 

„Hier!” - dała się słyszeć odpowiedź. 

Spojrzałem w tym kierunku i rzeczywiście zobaczyłem Jasia Hoffmana z Bielska, 

syna policjanta i mojego kolegę z Państwowego Gimnazjum Polskiego z Bielska, w 

którym się uczyłem i zdawałem maturę. 

Długo wyczytywano listę nazwisk. Niejeden poznał smak bykowca czy 

potężnego kija. Niejeden zalał się własną krwią za nie w porę wypowiedzianą 

odpowiedź. Ciężki strach, jak gradowa chmura, padł na zwiezione tu setki 

mężczyzn. Pogłębił się jeszcze, gdy po sprawdzeniu obecności SS-mani utworzyli 

dwuszereg, przez który przepędzili nas bijąc wszystkim czym  dysponowali, wśród 

okropnych wrzasków i przekleństw. Były więc w użyciu kije, bykowce, deski, pręty, 

pięści. Nie szczędzono kopniaków, pluto w twarz. Ludzie przewracali się od razów 

lub potknięć o podstawiane esesmańskie nogi. Przewróconych kopano, skakano im 

po klatkach piersiowych, bito kijami, deptano po krtani i duszono tak długo aż 

wyzionęli ducha. Byliśmy zlani własną krwią i potem. Piekło na ziemi. 

Po tym maratonie wśród bestii w ludzkiej skórze, jeden z SS-manów 

prowadził jeszcze gimnastykę przez pół godziny. Na ćwiczenia gimnastyczne, które 

nam zaaplikował składały się powszechnie w obozie stosowane żabki, czyli skoki obunóż 

z rękami splecionymi na karku, przysiady z rękami dla odmiany wyciągniętymi do 

przodu, czołganie się z wkopywaniem leżącym śniegu w twarz. To ostatnie jest 

szczególnie okrutne, ponieważ leżący nie może złapać tchu i po prostu się dusi. 

Po gimnastyce zapędzono nas do bloku 19, gdzie kopniakami skierowano 

do łaźni z natryskami i zatrzaśnięto drzwi. Na placu apelowym pozostało kilka 

nieruchomych postaci, niewiadomo żywych czy nie. My w łaźni, na betonowej 

podłodze, staliśmy skonani, wykończeni fizycznie i psychicznie. Nie był to jednak 

koniec męczarni. 

Pomieszczenie nie było małe, a blisko 500 osób zajmuje jednak sporo miejsca, 

nawet wtedy gdy stoi. Nie można było dobrze stanąć nie mówiąc już o siedzeniu. 

Zmęczeni osuwaliśmy się na kolana, ale o tym by klęknąć też nie było mowy. 

Właściwie wisieliśmy opierając się wzajemnie o siebie. Jednocześnie wszystko było 

w ciągłym ruchu, wszystko falowało, ponieważ jeśli tylko ktokolwiek poruszył się 



wprawiał w ruch swoich sąsiadów, a ci swoich itd. Tak jak to czyni kamień 

wrzucony do spokojnej wody. Wyzwala swoim działaniem coraz większe kręgi 

aż ogarną cały akwen. Falowała więc masa ludzka na podobieństwo wody, masa 

umęczona, senna i obojętna. Zaczęło brakować powietrza. Jeszcze nie wysechł pot po 

niedawnej gimnastyce, a już nowy zaczął pokrywać nasze ciała. Rozległy się krzyki: 

„Powietrza! Otwierać”! Poczęto też walić pięściami w zamknięte drzwi. Nic to 

jednak nie pomogło. Próba otwarcia okna zakończyła się serią z karabinu 

maszynowego z wieży strażniczej. Jedna z kuł wpadła do łaźni szczęśliwie nie 

czyniąc nikomu krzywdy. Korzyść była tylko z wybitej strzałem szyby. Świeże 

powietrze wdarło się do łaźni. 

W takich warunkach doczekaliśmy poranka. Trochę spaliśmy zawieszeni w 

powietrzu i wsparci o siebie. Nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością tak jak nie 

mogę stwierdzić, że wcale nie spaliśmy. Że można spać nie zdając sobie z tego sprawy 

doświadczyłem osobiście we wrześniu 1939 roku podczas kampanii wojennej. Rano 

wystrzyżono nam głowy na „zero” i nie tylko głowy. Właściwie nie można mówić o 

strzyżeniu a raczej o wyrywaniu włosów jako że używane do tego celu maszynki nie były 

ostrzone od czasu ich wyprodukowania. To też głowa i inne strzyżone miejsca wyglądały 

odpowiednio. 

Po strzyżeniu skierowano nas do odpowiednich stanowisk na korytarzu 

gdzie przy stolikach siedzieli starzy więźniowie i dokonywali rejestracji nowego 

zuganga. Wypełniali gotowe formularze zawierające cały szereg pytań, na które 

zugang musiał odpowiedzieć i na koniec podpisać. Oczywiście wszystko odbywało 

się na głodno, bo nowi nie zostali jeszcze zaprowiantowani, więc formalnie nie było 

ich w obozie.[...] 

Podczas ewidencji otrzymywało się numer, który należało naszyć na kurtkę, 

na lewej piersi oraz na spodniach na wysokości opuszczonej ręki. Nad nim 

należało naszyć winkiel, czyli trójkąt równoramienny, szpicem do dołu w 

kierunku środka numeru. Od tej chwili więzień przestawał być człowiekiem, stawał 

się numerem.  

Otrzymałem numer 7576 i byłem tym numerem całe wieki. Tak przynajmniej 

mi się wydawało. Kolor trójkąta czerwony wskazywał więźnia politycznego. Inni 

więźniowie nosili kolor winkla odpowiednio: złodzieje - zielony, obiboki - 

czarny, Świadkowie Jehowy -fioletowy, homoseksualiści - różowy. 

Po rejestracji zostaliśmy umundurowani. Po rozebraniu do rosołu, 

odebrano nam wszystkie rzeczy, wpakowano je do papierowego worka, który 

następnie wieszano w tzw. Effektenkammer. Numer otrzymywał od Wielkiej 

Rzeszy koszulę, kalesony płócienne, spodnie, kurtkę, miękką okrągłą czapkę bez 

daszka, pantofle drewniane lub tzw. Holenderki, czyli drewniaki wydłubane z 

jednego kawałka najczęściej lipowego drzewa i skarpety. Niektórzy otrzymali buty 

skórzane. 



Sorty te otrzymywał Haftling, ale dopiero po trwającej całą minutę 

kąpieli pod natryskami. Nawet dobrze się człowiek, przepraszam numer nie 

zdążył namoczyć, gdy był wypędzany pięściami. W zimie umundurowanie 

uzupełniał płaszcz i nauszniki - niestety cienkie, nie chroniące przed zimnem. 

Numer marzł jak gdyby był zupełnie goły. Po tych wszystkich czynnościach 

przyszedł czas na zakwaterowanie. Naszym domem stał się blok 14. [...] 

W owym czasie, gdy śląska grupa, z masowego aresztowania w dniu 18 

grudnia 1940 roku, trafiła do Auschwitz ilość i numeracja bloków była zupełnie 

inna niż w rok później. W grudniu 1940 i na początku 1941 roku bloków było 20 lub 

21. Ich numeracja była inna niż ta, którą oglądają dzisiaj zwiedzający obóz. 

Naprzeciw kuchni, która mieściła się po prawej stronie bramy wejściowej, był duży 

płac apelowy mieszczący kilkadziesiąt tysięcy Haftlingów. Bloki usytuowane były po 

jego prawej i lewej stronie. Blok 14 stał jako pierwszy po lewej stronie patrząc w 

kierunku kuchni. Tak też ustawiano więźniów z poszczególnych bloków na apelu. 

Późniejszy czy obecny blok 11, ów straszny blok karny - blok śmierci, miał wtedy 

numer 13 i stał jako ostatni po lewej stronie od tyłu. Stał samotnie otoczony wysokim 

murem. Mało kto pamięta te czasy i usytuowanie bloków w początkowym okresie 

istnienia obozu. Po lewej stronie bramy wjazdowej stała tzw. kantyna gdzie 

można było, jeśli komendant obozu miał dobry humor, kupić papierosy i sałatkę z 

buraków. Były to jednak nadzwyczaj rzadkie przypadki. Zawsze jednak można 

było kupić kopertę, papier listowy i znaczek. Nie znaczy to wcale, że można było 

napisać list i wysłać go.[...] 

[...]Przed kuchnią był duży plac, mniejszy jednak od apelowego, na 

którym stawała karna kompania - Strafkompanie - z 13 bloku. Blok ten, później i 

dzisiaj 11-y, był miejscem pobytu ukaranych ciężkimi karami, co w praktyce 

obozowej było równoznaczne ze śmiercią. Na strychu tego bloku znajdował się 

tzw. słupek, na którym wieszano więźniów za przewinienia mniejsze. Różnica 

pomiędzy przewinieniem mniejszym i większym była płynna i subiektywna, 

zależała od widzimisię SS-manów i kapo. Często zależała od nastroju 

komendanta, wyrazu twarzy więźnia oraz znajomości języka niemieckiego. To 

nie żart. Przeżyłem i doświadczyłem tego osobiście. 

Naprzeciw bloku 14 stał blok 19, przez którego okna można było 

oglądać sceny rozstrzeliwania więźniów z karabinów maszynowych i dobijania 

ich przez „nadludzi” z SS, strzałami z broni krótkiej. 

Na prawo od bloku 19 patrząc w kierunku bloku 14 stała tzw. 

Effektenkammer, zaś jeszcze bardziej na prawo stał blok chyba 21 tzw. 

Krankenbau, czyli jakbyśmy to dziś powiedzieli izba przyjęć i punkt 

opatrunkowy. Tu zgłaszali się, po wieczornym apelu, chorzy i tu robiono im 

opatrunki. 

Naprzeciw Effektenkammer stał blok 20, w którym mieścił się wówczas 

obozowy szpital - Lazarett. Pozostałe bloki 3, 3a, 4, 5, 6, 7 i 8 stały po prawej 

stronie placu apelowego. (patrząc na kuchnię) a więc po tej samej stronie co 



kantyna. Później wszystko to zmieniło się. Wybudowano nowe bloki, zmieniono 

numerację bloków, zlikwidowano stopniowo plac apelowy, a apele odbywały się 

przed blokami. Każdy blok dla siebie.[...] 

Przez 3 pierwsze dni pobytu w obozie nie chodziliśmy do pracy, 

musieliśmy za to całymi dniami śpiewać polskie piosenki tak ulubione przez 

blokowego. Ten przypadkowy chór zorganizował i prowadził, aresztowany 

razem z nami, harcmistrz Pukowiec z Chwałowic pod Rybnikiem, nauczyciel z 

zawodu. Był to człowiek prawy, ruchliwy i odważny. Śpiewaliśmy więc pod jego 

batutą polskie pieśni patriotyczne, ludowe i wojskowe.[...] 

Wśród śpiewu urozmaicanego gimnastyką, w rodzaju „Hupfen” czyli 

skakanie w przysiadzie z rękoma na karku oraz sprzątania bloku i robienia 

porządku na drogach pomiędzy blokami, upływał czas w początkowym okresie 

pobytu w obozie. Wyżywienie było beznadziejne. Rano więzień otrzymywał pół 

litra kawy. Był to napar z wysuszonych wytłoków buraczanych lub, co zdarzało 

się bardzo rzadko, z palonego zboża. Ten lekko osłodzony wywar stanowił całe 

śniadanie. Obiad składał się z mniej więcej litra zupy, którą stanowiła głównie 

woda, mikroskopijne ilości ziemniaków oraz pokrzywa. Z innych zup pamiętam 

jeszcze kapuśniak i „avo” zwaną również „Ochsenschwanz-Suppe”.[...] 

W okresie, gdy pracowaliśmy w tzw. Bunawerke w Dworach 

otrzymywaliśmy dodatkowo zupę zwaną Kornsuppe. Było to rozgotowane żyto. 

Taki „dobrobyt” nie mógł trwać długo. Toteż w krótkim czasie zupy zostały 

zlikwidowane.[...] 

Kolacja Haftlinga składała się z kawy lub herbaty w ilości podobnej jak 

na śniadanie oraz 150-200 gramów chleba. Do chleba dodawano 15-20 gramów 

margaryny i łyżkę marmolady. Czasami także 50-70 gramów pasztetowej, 

krwawego salcesonu, kiełbasy lub sera czy owczej bryndzy. Chleb lub raczej to 

co tak nazywano był wypiekany z mąki niewiadomego pochodzenia. Był ciężki, 

nie wypieczony. Mówiono, że zawiera głównie mąką z kasztanowców. Jaki był 

jego prawdziwy skład nie mam pojęcia do dzisiaj. 

Całe dzienne wyżywienie zawierało nie więcej niż 500-600 kalorii. Żyć 

nie umierać, otyłość nie groziła. W latach 1940-1941 w Auschwitz pracowało się 

w godzinach 7-13 i 14-18, a w lecie nawet do 19 czy 20-tej. Pobudka była o 6-

tej, ale bunawerkowcy wstawali o 4 lub 5-tej i za to otrzymywali tę miskę zupy 

żytniej. Darmo Niemcy nie dawali niczego.  

Pracowano codziennie. Początkowo także w niedziele, potem tylko w 

niedzielne przedpołudnia. Niedzielne popołudnia przeznaczone były na 

oporządzenie własnej osoby, golenie, strzyżenie, polowanie na wszy, szycie, 

czyszczenie oraz inne zajęcia czysto osobiste. Od połowy 1941 roku zajęcia 

osobiste odbywały się już w niedzielne przedpołudnia, a niedzielne popołudnia 

przeznaczone były w zasadzie na odpoczynek. 

Ten rozkład dnia nie dotyczył oczywiście nieszczęśników ze 

Straffkompanie, czyli ówczesnego bloku 13, zwanego później blokiem 11 - 

blokiem śmierci. Rozpoczynali oni pracę razem z nami, ale musieli pracować do 



20 czy 21-tej. Cały czas wśród poszturchiwania, popędzania i bicia. Śmierć 

zbierała wśród nich najobfitsze żniwo.[...] 

Muszę zaznaczyć, że w latach 1940-41 nie było na blokach prycz, z 

wyjątkiem bloku zamieszkałego przez funkcyjnych. W pozostały były sienniki 

napchane słomą, a właściwie tym co ze słomy pozostało. Sienniki rozkładało się 

na noc na podłodze bloku. Szczęśliwym trafem właśnie w wigilię przywieziono 

dla naszego bloku słomę, którą napchaliśmy sienniki zastępując nią dotychczas 

wypełniający je pył słomiany.[...] 

 

Według kolejnych wspomnień, Franciszek Żymełka, zaraz po świętach 

Bożego Narodzenia wyznaczony został do pracy w Industierhofe-II. Ponieważ 

były dwa takie Industierhofe-I i II, więc wyjaśniam, że: Industierhofe-I znaczyło 

zatrudnienie w stajniach i chlewniach przeznaczonych do hodowli koni, krów i 

świń. Industierhofe-II skazywało na zatrudnienie przy piłowaniu drewna, 

rąbaniu go, układaniu w stosy, rozładowywanie wagonów z cegłą, wapnem czy 

cementem. 

Dosyć ważny jest opis wyjścia do pracy, powrotu z niej, udawanie się na 

wieczorny spoczynek, więc i na ten temat przedstawiam kolejne fragmenty 

wspomnień: 

Po śniadaniu blokowy wraz ze sztubowymi i schreiberem zaczyna 

ustawiać więźniów do apelu, przed blokiem. Po przeliczeniu sprowadza ich na 

plac apelowy na wyznaczone dla każdego bloku miejsce. Jest jeszcze ciemno, 

choć gwiazdy zaczynają już blednąć. 

Przeliczywszy jeszcze raz swoich ludzi, blokowy rozkazuje przynieść z 

bloku konających by ułożyć ich na końcu stojącego szeregu więźniów. Do apelu 

stanąć muszą wszyscy - żywi i martwi. Ordnung muss sein! Leżące na śniegu 

postacie ludzkie nie przeżyją apelu. Położono ich na placu, aby mogli stanąć do 

ostatniego apelu przed majestatem prawdy, sprawiedliwości i miłości. 

Powoli wyłaniają się stojące w dziesiątkowych szeregach poszczególne 

bloki. Z mgły ciągnącej od Wisły, która płynie tuż za obozem, wieje chłodem i 

wilgocią. Mgła spowija powoli, stopniowo cały obóz i jego mieszkańców, 

osiadając wolno na dachach budynków, na ubraniach więźniów, na ich 

twarzach i rękach, wreszcie także na ziemi. 

Od bramy zbliża się grupa SS-manów z Raportführerem Palitschem na 

czele. Rozpoczyna się apel poranny. Blockführerzy odbierają raporty od 

blokowych, aby zapisawszy stan, pobiec do Raportführera i przekazać mu dane. 

Tym razem policzono dobrze. 

Szeregi bloków załamują się, wszyscy biegną do swoich kommand, by 

tam po ustawieniu się i sprawdzeniu obecności, pomaszerować na miejsce 

pracy.[...] 

 

Powrót z pracy ...: 

Ze wszystkich stron, ze wszystkich dziur i zakamarków, z budynków i 

zagłębień wysuwają się pasiaste postacie i suną na miejsce zbiórki. To 



więźniowie Industriehofe-II wracają z pracy do obozu na obiad. Idą skuleni, 

trzęsący się z zimna, ale z nadzieją w oczach. Nadzieją, że za parę chwil ogrzeją 

się ciepłą strawą, na ciepłym i wolnym od wiatru bloku.[...] 

Kommando wraca na obiad. Na końcu kolumny czterech kolegów niesie 

ciała tragicznie zmarłych. Z braku odpowiednich noszy czy taczek więźniowie we 

dwóch niosą zwłoki w ten sposób, że jeden zarzuca sobie na ramiona nogi 

ofiary, drugi ręce i tak dźwigają bezładną i sztywniejącą postać. Czasem, gdy 

nie ma silnego mrozu głowa ofiary kiwa się w takt marszu, a niesiona postać ma 

wygięty kształt. 

Kolumna maszeruje. W bramie obozu wita ją grająca orkiestra. Melodia 

nie podrywa jednak nóg idących, nie wkrada się do serca. Więźniowie są 

zmęczeni, zmarznięci i przygnębieni śmiercią kolegów. Idą smutni, mechanicznie 

zdejmują swe czapki i kierują się ku wyznaczonym, stałym miejscom na placu 

apelowym. Apel jest krótki. Wszystko się zgadza. Nikogo nie brakuje.[...] 

 

Układanie się do nocnego spoczynku - przysłowiowa cisza nocna: 
Pokrzepieni kromką czarnego jak ziemia i ciężkiego jak glina chleba z 

kawałkiem margaryny, łyżką marmolady i rozgrzani czarną lurą udaliśmy się na 

spoczynek. W baraku z czerwonej cegły podzielonym na tzw. Stube - izby o 

wymiarach przeciętnie 10 metrów na 6 metrów przebywa, a raczej śpi, bo tylko 

noc spędza więzień w izbie, około 800-900 mężczyzn. W baraku były przeważnie 

3-4 izby. Baraki były zaś parterowe, jedno i dwustronne, były też piętrowe. Tak 

było w latach 1940, 1941 i na początku 1942 roku. Potem to się zmieniło. 

Ciemność w naszej izbie jest całkowita. Nie rozjaśnia jej żaden promień, 

ponieważ izba położona jest z dala od lamp oświetlających drogi między 

blokami i nie jest w zasięgu reflektorów zainstalowanych na wieżach 

strażniczych. Powietrze jest gęste od wyziewów i oddechów śpiących. Koc jest 

cieniutki i nie grzeje. Człowiek zawija się weń szczelnie i przysuwa bliziutko do 

śpiącego sąsiada by było cieplej. Zresztą ciasnota wymusza takie zachowania. 

Sen, przyjaciel więźnia szybko ogarnia śmiertelnie znużone i umęczone 

ciało. Czasem jednak, budząc się w nocy uświadamiam sobie ze zgrozą gdzie 

jestem. Jednocześnie jak błyskawica przebiega mi przez głowę myśl, że to jeszcze 

nie pobudka, że można jeszcze pospać w cieple i spokoju. Zapadam ponownie w 

sen. 

Noce w obozie są jednak krótkie, za krótkie. W czasie snu trzeba 

wypocząć całym systemem nerwowym, całą fizyczną i duchową istotą. Trzeba 

koniecznie pozbyć się zmęczenia dnia poprzedniego i nabrać sił na nadchodzące 

zmagania z zimnem, wysiłkiem i nieustającym głodem. Mimo, że to późna noc, w 

izbie nie panuje cisza. Ciągle słychać kaszel, wybuchy kaszlu. Co ciekawe, nie 

budzi on ani kaszlących ani ich sąsiadów. Czasem ktoś krzyknie przez sen 

„mama”! Słowo to jest ucieczką, ratunkiem i nadzieją. Wszyscy śpią mocno, 

twardo.  

Nikt właściwie nie słyszy przeraźliwego gwizdka pobudki. Dopiero 

kopanie w drzwi i ryk blokowego „Aufstehen” podrywa więźniów. Pobudka w 



obozie to ciężka i przykra chwila dla każdego więźnia. Każdy przeżywał ciągle 

na nowo ten sam przykry i bolesny wstrząs nim uświadomił sobie, że nic nie da 

ociąganie się, że trzeba wstać by nie narazić się na bicie.  

Jest jeszcze zupełnie ciemno. Zaczyna się ruch. Więźniowie podnoszą się 

posłusznie, szukają w ciemności butów ukrytych pod siennikiem, czapek oraz 

pozostałego odzienia. Wciągam szybko spodnie i ubieram buty, łapię kurtkę, 

płaszcz, czapkę i pędzę przed barak, by śniegiem zetrzeć z twarzy i rąk reszki 

snu, kurz siennika. Wody w bloku nie ma, myjemy się śniegiem. Ale co będzie 

latem? Na bloku nie wolno także od pobudki do apelu załatwiać swoich potrzeb 

naturalnych. Dlatego rano w latrynach jest niesamowity ścisk. Słychać 

przekleństwa i złorzeczenia.[...]  

 

Pracując w Kiesgrube (w kommandzie Industierhofe-II) Franciszek 

Żymełka doznał odmrożenia rąk i nóg. Natychmiastowe środki zaradcze by 

złagodzić skutki odmrożenia spowodowały, że niestety najgorzej przedstawiała 

się sprawa uratowania dużego palca prawej stopy, a wręcz skończyła się 

koniecznością amputacji połowy tegoż palca. Ta zaś okoliczność dała powód do 

jakże przejmujących wspomnień z pobytu w obozowej izbie chorych - 

obozowym szpitalu, panujących tam warunków leczenia więźniów i 

skuteczności tego leczenia. 

 

Oto fragmenty wspomnień na ten temat: 

KL Auschwitz to „Vernichtungslager”, w którym każdy poważnie chory, 

szczególnie chory zakaźnie i kaleki podlegał eliminacji - wykończeniu. 

Leczenie się we własnym zakresie też jest niekiedy niewystarczające. 

Wtedy trzeba skorzystać z pomocy lekarskiej w szpitalu. Przed Krankenbau to 

znaczy przed ambulatorium zawsze skupiała się gromada więźniów. Ciężko 

chorych i takich tylko do opatrunku. Większość nie ma widoków na dotarcie do 

lekarza. Krankenbau działa tylko od apelu do capstrzyku. 

Ponieważ z moim palcem, według oświadczenia doktora Leksa, było 

całkiem źle, postanowiłem wykorzystać swoją znajomość z doktorem Erykiem 

Winklerem, który tam właśnie w ambulatorium pracował. Postanowiłem umówić 

się z nim nazajutrz, a tymczasem rozglądałem się wśród oczekujących przed 

ambulatorium. Niektórzy przedstawiali okropny widok. Oto młody chłopak, 

chudy jak chmielowa tyka, siedzi na ziemi i rozwija założony na lewej nodze 

bandaż. „Co się stało?” - pytam nieszczęśnika. „Kapo wyrżnął mnie kijem i 

teraz noga mi gnije” – odpowiedział, „byłem parę dni temu w ambulatorium, 

oczyszczono ranę, nałożono maść, zabandażowano i kazano zgłosić się po kilku 

dniach”. I co, goi się? - indagowałem dalej. „Nie wiem, sądzę, że tak, bo 

strasznie swędzi. Słyszałem, że jak swędzi to się goi” - odpowiedział nie 

przestając zwijać bandaż. Już miałem odejść, gdy do moich uszu dobiegło głośne 

przekleństwo mego niedawnego interlokutora.„A to cholerny świąd! Co za 

świńskie robactwo! Niech to diabli porwą!” - krzyczał. Podekscytowany tymi 

okrzykami podszedłem bliżej i zobaczywszy odsłoniętą nogę omal nie 



zwymiotowałem. Odsłonięta i uwolniona od bandażu łydka była jedną wielką, 

obrzękłą raną, czerwoną na skrajach i pełną białej masy w środku. Ta biała 

masa ruszała się, przewalała i pełzła we wszystkie strony. Były to setki, a może 

nawet tysiące małych robaczków, które żerując na ludzkiej tkance wywoływały 

to okropne swędzenie.  

Przerażony poczułem, że i mnie okropnie swędzi duży palec. W szalonym 

pośpiechu zdjąłem but i bandaż. Robaczków nie było. Było mnóstwo śmierdzącej 

ropy, spod której wyglądała kość. Trochę uspokojony zabandażowałem nogę i 

zamierzałem już wracać na swój blok, gdy nagle dostrzegłem potwornie 

zniekształconego starszego mężczyznę. Nogi miał spuchnięte do tego stopnia, że 

naciągnięta skóra lśniła jak nasmarowana oliwą. Rozdęta twarz nie zawierała 

nic ludzkiego. Oczu nie było prawie widać. Taka opuchlizna w obozie to pewna 

śmierć.  

Rozglądnąłem się dalej wokoło. Opodal kuli się, oparty o mur, 

młodziutki chłopaczek o twarzy zielonkawej i rozszerzonych strachem oczach. Z 

nogawek cieknie wolniutko struga ciemnej, spieczonej krwi pomieszana z 

zielonkawymi odchodami. 

Obok stoi ludzki cień. Jego wielkie czarne oczy świecą nieziemskim 

blaskiem niczym dwie gorejące pochodnie. Ma wychudłą, trupio bladą twarz. 

Rysy ostre, skóra prawie przeźroczysta pokrywa już tylko same kości. Zapadła 

klatka piersiowa z trudem unosi się, kiedy świszcząc chwyta powietrze 

spieczonymi wargami. To cień śmierci. W Auschwitz otwarta gruźlica nie daje 

szans na przeżycie. Nigdy i nikomu.  

Nie opodal dwóch młodych chłopców smaruje sobie plecy czarną 

maścią. Pewnie są już po wizycie lekarskiej i teraz wypełniają otrzymane 

zalecenia. To chorzy na „Krätze” - świerzb. Smarują się szarym mydłem, 

pomaga niewiele albo pomaga w bardzo odległym terminie. świerzb, całe ciało 

szczególnie miejsca, do których światło nie dochodzi pokrywa się drobnymi, 

swędzącymi krostami często zakończonymi pęcherzykami. Drapiąc się chory 

powoduje rozprzestrzenienie się tego schorzenia. W obozie radykalnym środkiem 

był „Mitigal”, rodzaj gęstej oliwy z jakimiś dodatkami. 

Niedaleko dwóch więźniów prowadzi pod ręce towarzysza z bezwładnie 

zwisającą głową. Senne oczy i krótki oddech świadczą o wysokiej temperaturze. 

Pewnie przeziębił się, złapał grypę lub, co gorsza zapalenie płuc. Lekarze nie są 

w stanie przebadać wszystkich, o leczeniu nie ma mowy. Lekarzy jest za mało, 

brakuje lekarstw, zresztą nie w celu leczenia zbudowano obóz. „Wyjdziecie stąd 

ot tym tam kominem” – dźwięczą mi w uszach słowa komendanta lagru 

Fritscha.[...] 

[...]„Ja chcę żyć! Dzięki ci Boże za łaskę ponownego życia, bo tak 

bardzo żyć pragnę!” Często jednak śmierć zbliżała się tylko, nie zabierała 

jednak chorego, nie wyrywała mu serca z umęczonej piersi – wtedy czekają go 

dalsze cierpienia. Tak umierał Jasio Hoffman, kolega z bielskiej gimnazjalnej 

ławy. Umierał na jakąś wewnętrzną chorobę, najprawdopodobniej na zapalenie 

wyrostka robaczkowego. Przeprowadzono operację, ale w obozie rozlany 



wyrostek był chorobą nieuleczalną. Zwijał się biedny Jasio w straszliwych 

boleściach, których nie można było uśmierzyć. Dla nas więźniów nie było 

środków przeciwbólowych, nie było morfiny. Jego opuchnięte nogi pokryte były 

ropiejącym owrzodzeniem roztaczającym wokół straszliwy smród. Cierpiał 

strasznie, w chwilach powracającej świadomości gryzł palce z bólu i prosił: 

„Franku, pomóż mi. Postaraj się o trochę trucizny. Dłużej już nie wytrzymam! 

Wiem ze umieram, ale niech to się stanie już, natychmiast!” 

Nie mogłem mu pomóc, nie mogłem podać mu trucizny. Nie miałem jej, 

a samobójstwo uważałem za czyn niegodny i niezgodny z moim światopoglądem. 

Konał więc powoli, w niebywałych cierpieniach i początkowo w pełnej 

świadomości tego co się z nim dzieje. Potem stopniowo tracił świadomość na 

coraz dłuższe okresy czasu. W okresach świadomości jęczał, przywoływał swą 

matkę, rozmawiał z nią pieszczotliwie. Czasami przeklinał kogoś, czasami 

przeklinał swój los, żalił się komuś i zaciśniętą pięścią komuś wygrażał. 

Wygrażał pewnie swym wrogom i krzywdzicielom. Po kolejnym takim cyklu 

opuścił rękę, zaczął mamrotać pod nosem, westchnął, otworzył szeroko oczy, 

popatrzał w dal nad moją głową, westchnął ponownie, zwrócił głowę w prawo i 

skonał. 

Wielu więźniów umierało w podobny sposób w obozie, umierało 

codziennie. Była to śmierć bezimienna, ofiara daremna, bo krzyk 

pomordowanych nie znaczył nic, nikt go nie słyszał, bo na tym świecie słyszalny 

jest tylko głośny krzyk żywych.[...] 

 

* 

Pisząc o różnych sytuacjach egzystencji obozowej, a była ona dla 

więźniów makabryczną rzeczywistością, przytoczę bardzo drastyczny wycinek 

wspomnień o traktowaniu więźniów przez funkcyjnych - Kapo podczas pracy: 

[...] Naszym kapo, tym głównym, bo w tym komandzie kapo było więcej, 

był niejaki Supl – nazwiska nie znałem. Był to wyskoki, bardzo szczupły złodziej 

z zielonym winklem o złych, kocich oczach. Nosił zawsze dosyć długi, dębowy 

kij, którym tłukł więźniów gdzie popadło, ale najczęściej i najchętniej po 

nerkach. Bił zaś tak długo aż ofiara przestała się poruszać. Wtedy, zapewne dla 

pewności kładł swój kij na krtani znieruchomiałej ofiary, stawał na obu jego 

końcach i trwał w tej pozie tak długo aż był pewien, że nieszczęśnik już o 

własnych siłach nie wstanie. Był zboczeńcem i sadystą jak większość esesmanów 

i kapo. 

Przesiewaliśmy z Cyranem (współwięźniem – moje uzupełnienie) piasek 

w piaskowni obserwując jednocześnie grupę więźniów, która naprzeciwko nas, 

nieco w głębi placu pracowała przy piłowaniu, rąbaniu i układaniu drewna w 

sterty. Grupa była stosunkowo duża, jako że i drewna było dużo, a sterty 

wysokie. „Patrz” – zawołał w pewnej chwili Cyran – „ta kreatura upatrzyła 

sobie nową ofiarę. Znowu zaniesiemy do obozu nieboszczyka na wieczorny apel. 

Co za bydle!” Spojrzałem we wskazanym kierunku i zobaczyłem Sepla 

rozmawiającego z nieznanym mi więźniem. Wymachiwał mu przed nosem swoim 



kijem. Widocznie rozmowa stawała się coraz gwałtowniejsza bo kapowski kij 

latał coraz szybciej. Po chwili nieszczęsny więzień, pchnięty na wysuniętą do 

przodu lewą nogę Sepla, zwalił się jak długi na ziemię. „No ten już jest gotów” – 

jakby do siebie mruknął Cyran – „Dlaczego święta ziemia nosi takie bydle!” – 

dodał po chwili i nie czekając na odpowiedź zabrał się z furią do pracy. 

Spojrzałem na Sepla i zobaczyłem jak walił swoją ofiarę po nerkach 

równo, metodycznie, jak brukarz osadzający granitową kostkę w piasku 

nowobudowanej szosy. W tych spokojnych, systematycznych, jednostajnych 

ruchach było coś potwornego, coś strasznego, coś co wywracało wszystkie 

wnętrzności, co powodowało, że żołądek podchodził do samego gardła 

wywołując mdłości. Zrobiło mi się słabo, oparłem się ciężko na łopacie by nie 

upaść. Z przejęcia pot spływał mi po plecach mimo panującego chłodu. Może ze 

strachu, że mnie też może to spotkać? Skupiłem cała siłą woli i całą energię, aby 

nie patrzeć na to potworne widowisko, na ten przerażający spektakl. Jest mi 

niedobrze, ale oczy nie mogą się oderwać od tego obrazu mimo, że przeraża i 

poraża zarazem. Obraz ten muszę przekazać potomnym by wiedzieli czym był 

Auschwitz, kim byli jego twórcy, do czego byli zdolni przedstawiciele narodu 

panów budującego nowy ład w Europie. Wszyscy pospołu, zarówno ci w 

mundurach zielonkawych, czarnych i żółtych jak i ci w pasiakach, granatowych 

bluzach z naszytymi czarnymi, zielonymi, fioletowymi i różowymi winklami. 

Mordowali na równi z innymi kapo jeśli tylko ich ojczystym językiem był 

niemiecki. Widziałem to na własne oczy, na własnej skórze to odczuwałem. 

Dajmy świadectwo prawdzie, nie fałszujmy historii bo może się wszystko 

powtórzyć w jeszcze gorszym wydaniu! 

Spojrzałem ponownie. Dobiegał końca jeszcze jeden akt obozowej 

tragedii. Jeszcze jedna, ale pewnie nie ostatnia ofiara walki o sprawiedliwość, 

równość wobec prawa, władzy, przekonań i poglądów schodzi z tego świata. Czy 

zapobiegnie następnym, czy kogokolwiek czegokolwiek nauczy? Czy ta ofiara, 

czy te wszystkie ofiary coś zmienią? Późniejsze lata wykazały, że nie. Trud i 

poniesione ofiary, cierpienia, wyrzeczenia nikogo i niczego nie nauczyły. Nikt z 

wielkich tego świata nie starał się nawet wyciągnąć wniosków ze zdarzeń 

przeszłości. Dzisiejszą ofiarą był ksiądz jednej z lubelskich parafii 

rzymskokatolickich. Wieczorem odbył jeszcze ostatni apel by nazajutrz zmienić 

swą doczesną postać w proch, z którego powstał. Czy wspomni ktoś dzisiaj tą 

ofiarę ludzkiej żądzy władzy, ludzkiej pychy i chorej ambicji? Pomimo 

Auschwitz, Katynia i Norymbergii ludzkość nie zmądrzała. Dalej miotają nią te 

same namiętności i żądze, widocznie musi tak być do czasu aż nie zginie w 

jakimś dziejowym kataklizmie, wywołanym przez następnego naprawiacza 

świata. 

 

* 

Jedną z bardzo ważnych okoliczności obozowej egzystencji była 

możliwość kontaktu z najbliższymi, a oficjalnie polegał ten kontakt tylko na 

korespondencji, która jednak podlegała określonym rygorom – cenzurze, 



ustalonego szablonu w jakim list należało pisać, by mógł dotrzeć do adresata. 

Przy tej jednak okazji, trafiłem na bardzo cenny fragment wspomnień czyli 

spotkania z inną, jakże szlachetną postacią z Rybnika – Józefem Pukowcem. 

Wprawdzie wykorzystałem ten fragment przy opracowaniu o Pukowcu, niemniej 

powtarzam go w pełnej wersji jak niżej: 

Listy można było pisać raz w miesiącu, ale tylko wtedy, gdy wcześniej 

nie zastało się ukaranym. Kara pozbawiała więźnia tych nielicznych uprawnień 

przez ściśle określony czas, nie krótszy jednak niż 1 miesiąc. List musiał być 

napisany w języku niemieckim i zawierać ogólną, obojętną treść dotyczącą 

samopoczucia i stanu zdrowia. Najczęściej list powinien wyglądać następująco: 

„Kochani Rodzice! Jestem zdrów i powodzi mi się dobrze. Co słychać u Was? 

Myślę, że jesteście zdrowi. Co robi Jasiu i Hanka? Pewnie wiedzie im się 

dobrze. Posyłam serdeczne pozdrowienia, uściski i ucałowania. Do prędkiego 

zobaczenia. Wasz Józek”. Inna treść była nie do pomyślenia i powodowała w 

najlepszym razie zwrot listu oraz wstrzymanie prawa do korespondencji na 

okres 1 miesiąca. Można było jednak złapać raport karny, w konsekwencji 

słupek, a nawet SK to znaczy Strafkompanie - karną kompanię, czyli przydział na 

blok 13 (późniejszy 11). 

Na list można było odpowiedzieć, jeśli z jakichkolwiek powodów prawa 

tego więźniowi nie odebrano. Dzień pisania listów celebrowano jak święto. Był 

to przywilej, którego dobrowolnie nie zrzekał się nikt, z którego nikt nie 

rezygnował, nawet umierający. 

Zdrowi i chorzy, żywi i umierający zasiadali do pisania za stołami, na 

ziemi, przy oknach. Zgarbieni pisali listy do domu. Pisali swoje „Ich bin gesund 

und hoffe dasselbe von Euch”. Piszący nie jest ani zdrów, ani nie czuje się 

dobrze, ale list musi być optymistyczny, żadnych narzekań, chorób, nieszczęść, 

bo list nie dojdzie do adresata. Nie może napisać, że jest mu źle, że jest ciągle 

głodny i bity, że pracuje ponad siły, że ciało pokrywają mu wrzody i blizny, że 

opuchnięte nogi ledwo go noszą, że często bliska jest godzina wiekuistej 

wolności. Nie może napisać by przysłano mu paczkę żywnościową, bo takich do 

obozu przesyłać nie wolno. Nie może napisać, że permanentny głód i strach 

przed utratą resztki sił do walki o życie odbiera mu resztki nadziei. 

Garbi się nad kartką papieru i pisze, że ma dobrą pracę, którą wykonuje 

z przyjemnością, bo praca jak głosi napis nad bramą obozu „Arbeit mach frei” 

pozwoli mu wrócić do domu. Pisze człowiek list i marzy, bo nie stoi jeszcze u 

wrót śmierci. 

Tam w rogu sali kuli się na swoim łożu boleści Pukowiec przeżywa 

dramatyczne chwile swego życia. Pukowiec nie jest wprawdzie chory, ale 

patriotyczne serca i przyjacielskie ręce tu na rewirze go zadekowały. Już wie, że 

dni jego życia są policzone. Wie, że w każdej chwili może zostać wywołany na 

sąd doraźny tysiącletniej Rzeszy, z którego nie wraca się nawet do Auschwitz. 

Podchodzę do niego i pytam czy potrzebuje pomocy. Patrzy na mnie swoimi 

wymownymi i smutnymi w tej chwili oczyma i powiada: „Kolego, jesteście z 

rybnickiego. Ja też. Kiedy wrócicie, a wierzę ba jestem pewien, że wrócicie, 



proszę, pozdrówcie moich znajomych i ziemię rybnicką od człowieka, który dla 

tej ziemi i Polski żył”. 

My pokolenie międzywojenne byliśmy „naładowani” patriotyzmem. 

Wbijano nam ten patriotyzm codziennie, na każdym kroku i w każdej sytuacji. Za 

ten wpojony patriotyzm płaciliśmy życiem, nie obce nam były ofiarność, 

poświęcenie i walka dla umiłowanej ojczyzny. Ale postawa, determinacja i 

uwielbienie tego człowieka, zdającego sobie sprawę z powagi sytuacji i 

nieuniknionego, tragicznego losu wstrząsnęła całą moją istotą. Byłem 

przygotowany na śmierć, ale jeszcze nie stałem u jej wrót. On natomiast stał już 

przed jej majestatem. Jego spokój przykrywający dramatyczny stan, w jakim 

znajduje się zapewne każdy człowiek w chwili spotkania oko w oko ze śmiercią, 

był dla mnie czymś niepojętym i niezrozumiałym. 

Mówicie kolego tak jakbyście jutro mieli być ścięci - powiedziałem. „Bo 

też tak będzie” – odpowiedział. Myślicie w czarnych barwach o przyszłości – ja 

na to. „Kolego wiem o sobie więcej niż wy. To samo wiedzą niestety Niemcy. 

Przez zdrajców idę na śmierć. Moje dni są policzone. Byłem harcerzem, 

ukochałem swoja ojczyznę Polskę, którą niestety nie wszyscy uważali za skarb 

największy, za źródło natchnienia i życia. Giniemy na skutek niefrasobliwości, 

sobkostwa, politycznej bezmyślności naszych przywódców. Im zdawało się 

pewnie, że Polska jest dalej krajem, z którego można czerpać zyski i korzyści bez 

jakiejkolwiek szkody dla Ojczyzny. A przecież Polska była Ojczyzną 

przynajmniej dla naszego pokolenia”. 

Patrzyłem na niego, na jego pokrytą rozpaczą twarz, na oczy zasnute 

mgłą żalu, boleści i nie znalazłem słów pocieszenia. Czy są jednak słowa zdolne 

dać pocieszenie, nadzieję, pokrzepienie człowiekowi, który wie, że jutro już żył 

nie będzie? Takich słów nie uczono nas w szkole, chociaż uczono jak Ojczyznę 

kochać i jak poświęcać dla niej wszystko, nawet życie. 

Spojrzałem jeszcze raz na smutną twarz Pukowca i pomyślałem, że mimo 

tego smutku potrafi opanować wewnętrzne wzburzenie i zapanować nad 

nerwami w takiej chwili. Zastanawiałem się czy ja byłbym zdolny do takiego 

zachowania w chwili najwyższej próby. Nie potrafiłem na takie pytanie 

odpowiedzieć. A on rozważał w cichości ducha przeżyte dni i czekający go los, 

którego się domyślał i przeczuwał, ale któremu nie mógł zapobiec. Zabrany 

wiosną 1941 roku do katowickiego więzienia został przez Standgericht, czyli sąd 

doraźny, skazany na śmierć i ścięty toporem w 1942 roku. Nikt nie usłyszał jego 

słów „Niech żyje Polska”, które tak często padały w tym miejscu straceń w 

owym czasie, a które wypowiedział. Jestem o tym przekonany. 
 

* 

Po trzymiesięcznym pobycie w KL Auschwitz, a więc w marcu 1941 r. 

Franciszek Żymełka został wezwany na przesłuchanie. Po zgłoszeniu się do 

bloku wskazanego przez Raportführera, i wejściu do wyznaczonego 

pomieszczenia, przy małym stoliku oczekiwało na niego dwóch znajomych 

gestapowców z rybnickiego urzędu – Panka i Mainkę. Ich widok natychmiast 



uświadomił powód wezwania: „przesłuchanie w charakterze obwinionego o 

przynależność do tajnej organizacji i działalność przeciw III Rzeszy”! 

Utartym zwyczajem, jeden z gestapowców zadawał pytania a drugi 

usiadłszy przy maszynie do pisania rejestrował treść zeznań. Po wstępnych 

pytaniach o dane personalne, następowały pytania coraz agresywniejsze i przy 

użyciu takich „środków” pomocniczych jak pałka, pięści, nogi. Franciszek 

znający dobrze język niemiecki, uciekł się do podstępu, udając nie znającego ten 

język i poprosił o tłumacza. Kalkulował, że czas uzyskiwany na tłumaczenie, 

pozwoli na swobodniejsze myślenie, dające potrzebny czas do namysłu nad 

odpowiedziami na zadane pytania. 

Nie mógł niestety spowalniać tempa przesłuchania, gdyż przybierało 

ono coraz szybsze tempo, padały coraz liczniejsze pytania, a zaprzeczanie 

wyzwalało w przesłuchujących coraz wymyślnejsze przekleństwa pod adresem 

przesłuchiwanego. Rzecz oczywista że i razy były coraz dotkliwsze. 

[...]„Cholerna polsko świnio! Ty psie! Ty bandyto! Zaraz wszystko 

wyśpiewasz! Mamy takie środki przekonywania, które niemowy zmuszają do 

mówienia!” – z tymi słowami doskoczył do mnie i zaczął okładać pałką gdzie 

popadło, ale głównie po głowie. Próbowałem zasłaniać się rękami by osłabić 

siłę uderzeń, poczułem krew cieknącą z rozbitego nosa, poczułem potężne 

uderzenie w skroń i straciłem przytomność. 

Ocknąłem się pod wpływem bólu. Bolała mnie głowa, nogi i krzyż. Nade 

mną stał Mainka i zaciekle kopał mnie buciorami. Poczułem straszny ból w 

okolicy żołądka, który rozprzestrzeniał się w górne części ciała aż do mózgu. Ból 

przywrócił mi pełnię świadomości, przed oczami zawirowały czerwone i czarne 

płatki. Głowa i bluza były mokre od lepkiej krwi. Zemdlałem ponownie. 

Ocknąłem się w strugach lodowatej wody. 

„Wstawaj natychmiast” – usłyszałem dochodzący z oddali głos, a 

porażający ból poczułem w lewym pośladku. Był to wynik kopnięcia, które 

poderwało mnie na równe nogi. Wstałem, ale nogi uginały się pode mną, w 

głowie huczało, cały drżałem z bólu, strachu i zmęczenia. „Pod ścianę!” – 

ryknął mój oprawca wskazując przeciwległą ścianę. Podszedłem do ściany i 

stanąłem twarzą do niej. „Odwróć się!” – zrobiłem to, zobaczyłem Mainkę z 

pistoletem w dłoni. Repetował Waltera. 

„Żałosna szmato, zamienię cię w kupę gnoju. Tym pistoletem wpakuje ci 

w ten głupi łeb kulkę - eine kleine grüne. Nie ruszaj się!” – powoli podniósł broń 

do oka, wycelował we mnie. 

Koniec za mną przeleciało mi przez myśl, zdrętwiałem cały, krew 

odpłynęła mi z twarzy. Ale trwało to tylko chwilę, dziwny spokój opanował mój 

umysł i ciało. Wyprostowałem się, odzyskałem równowagę. Bałem się okropnie, 

ale nie chciałem i nie mogłem tego okazać. Nie chciałem by ta kreatura miała 

satysfakcję, że jego pistolet robi ze mnie szmatę, że wreszcie Polak trzęsie się ze 

strachu przed nim, że boi się umrzeć za słuszną sprawę. Nie mogłem do tego 

dopuścić, wtedy zrozumiałem dlaczego dawni konspiratorzy umierali z honorem, 



zachowując godność i spokój. Potrafili nawet w tak trudnej chwili wznosić 

patriotyczne okrzyki. 

Nie wiem czy Mainka chciał mnie zastrzelić, czy był to tylko środek 

wywierania nacisku podczas śledztwa i tak już dostatecznie zastraszonych 

biciem i kopaniem przesłuchiwanych. Prosiłem jednak Boga, że jeśli pisana mi 

śmierć to niech będzie szybka od kuli, niech to się stanie zaraz, bowiem 

najgorsze wydawało mi się to oczekiwanie, a nie sama śmierć. Strzał jednak nie 

padł.[...] 

[...]Pomyślałem, że za dużo chcą się dowiedzieć, więc nic albo prawie 

nic o mnie nie wiedzą. Wiedzą, że dzwonią w kościele, ale nie wiedzą, w którym i 

ja im tego nie powiem. Mnie by to nie tylko nie pomogło, wręcz sam skręciłbym 

dla siebie stryczek, a ludziom którzy mi zaufali zgotowałbym straszny los. Niech 

mnie Bóg uchroni przed niemiecką wdzięcznością i dobrocią oraz przed 

stalinowską sprawiedliwością i praworządnością. Wiedziałem, że tylko milczenie 

i niedowierzanie gestapowskim obietnicom być może uratuje mi życie. 

Postanowiłem postępować dalej tak jak dotychczas, w najgorszym przypadku 

wykończą mnie, ale na to byłem przygotowany od chwili rozpoczęcia 

działalności podziemnej.[...] 

[...]Pokazał mi jeszcze kilka fotografii. Byli na nich ludzie podziemia, 

części nie znałem, większość znałem, ale twierdziłem, że nie znam ich. Z tych, 

których znałem był tam adiutant inspektora rybnickiego Franek Zipser z Żor, 

który zginął potem pod Limanowa w GG gdzie walczył w partyzantce, Kornas, o 

którym już wspominałem, Ksiądz Kania aresztowany później wraz z Kuboszkiem 

pod Strumieniem oraz Matejanka - Helena Mateja, znana później jako 

konfidentka gestapo „Krwawa Julka”. 

Śledztwo przebiegało dalej, nabierało tempa wśród bicia, kopania, 

wkładania ołówków między palce i ściskania dłoni, wlewania wody do nosa i 

podobnie normalnych praktyk gestapo. Po ośmiu godzinach tortur, z pół 

godzinną przerwą na posiłek oprawców. Byłem zupełnie wykończony, bolało 

mnie wszystko, a całe ciało wyglądało jak jeden wieki siniak. Ledwo trzymałem 

się na nogach, ale do niczego się nie przyznałem. Protokół, który podpisałem 

zawierał stwierdzenia, że do żadnej tajnej organizacji nie należałem, mało tego 

nie wiedziałem, że taka istnieje na terenie powiatu rybnickiego. 

„Wracaj na blok” – powiedział po podpisaniu protokołu Mainka –

„trzymaj język za zębami o wszystkim, co tu się działo. Biada ci, jeśli dowiem 

się, że pisnąłeś słówko. Pamiętaj, że to dopiero początek naszej znajomości. 

Wrócisz tu niedługo. Also pass auf!” 

Ledwo dowlokłem się na blok, gdzie oblegli mnie współwięźniowie 

pytając o przebieg śledztwa. Nie mogłem nic powiedzieć obawiałem się bowiem 

obecności szpicli gestapowskich wśród więźniów. Widzieli podbite oko, sińce na 

twarzy, podsunęli mi taboret, na który ciężko się osunąłem. Poczułem ulgę, 

chociaż nie bardzo mogłem siedzieć cała niewymowną d.... 

Franek Piecha, który przyleciał dowiedzieć się, po co mnie wzywano 

rankiem, zobaczywszy mnie teraz tak zmaltretowanego domyślił się wszystkiego. 



Wziął ręcznik skoczył do WC i zmoczywszy go wrócił, po czym przyłożył na mą 

twarz. Poczułem ogromną ulgę. Jaką ulgę przynosi taki zimny kompres może 

ocenić tylko ten kto przeżył to co ja w ciągu dzisiejszego dnia. 

Byłem tak zbity, tak osłabiony, że nie mogłem myśleć, nie byłem w stanie 

nawet pojąć strasznej w swej istocie groźby Mainki – to dopiero początek, my tu 

jeszcze wrócimy, niedługo. Jaki zatem będzie mój koniec? Jak mi się strasznie 

chce spać, kiedy będę mógł się położyć? Głowa mi ciążyła, powieki same 

opadały. Wpadłem w jakieś odrętwienie, półsen. Nie byłem w stanie ani się 

podnieść, ani otworzyć oczu, ani uczynić jakikolwiek ruch. Nic mi się nie 

chciało, opanowała mnie apatia, zniechęcenie i zobojętnienie na wszystko.[...] 
 

* 
 

[...]„Cholera oby tylko apel się dzisiaj zgodził” – powiedział Staszek, 

nauczyciel pochodzący gdzieś spod Tarnowa – przy tej pogodzie 

zesztywnielibyśmy podczas długiego stania bez ruchu. „Nie kracz, bo 

wykraczasz jakieś nieszczęście” – zawołał Jaworski młodszy ładując swemu 

starszemu bratu szczapy drewna – mało nam jeszcze nieszczęścia – dorzucił po 

chwili.[...] 

Takie to niestety obawy dręczyły więźniów, poza innymi zagrożeniami 

życia, gdyż i apele wieczorne stawały się kolejną przyczyną udręki dla 

więźniów. Czytający niniejsze opracowanie, miał okazję już wcześniej zapoznać 

się z ową niemiecką skrupulatnością – owego „ordnung muss sein”. Na apel do 

obozu więźniowie z kommand roboczych musieli przynosić zwłoki także 

zakatowanych przy pracy współtowarzyszy niedoli. Rachunek stanu liczbowego 

kommanda jakie wychodziło do pracy, musiał być zgodny z tym, jaki wracał – 

sztuka – do sztuki! Każda niezgodność była skrupulatnie sprawdzana, a problem 

zaczynał się wówczas, gdy się w tym rachunku coś nie zgadzało. Dotyczyło to 

także ucieczki z obozu! 

Tak więc i ten temat porusza Franciszek Żymełka w swoich wspomnieniach: 

Jeszcze nie dotarliśmy do Industriehofe-I, gdy zawyła syrena. Jej 

wibrujący, przeciągły głos mroził i przeszył nas na wskroś gorzej niż wiejący, 

porywisty wiatr. „Ktoś uciekł” – szeptem podana wiadomość obiegła 

maszerujące szeregi. – „Straszny będzie zbliżający się apel, tyle czasu bez ruchu 

w takiej wichurze”.[...] 

Ze wszystkich stron ściągają do bramy komanda. Kapo krzykiem i 

biciem zachęcają idących do szybszego marszu. Na bramie wracających nie wita 

orkiestra, a SS-mani liczą skrupulatniej niż zwykle uformowanych w piątki 

więźniów. 

Komanda w pośpiechu, ze strachem w oczach suną na swe zwykłe 

apelowe miejsca, ale zbliżający się apel nie będzie zwykłym. Nie będzie kolacji. 

Głód, wyczerpanie, porywisty i przenikliwy wiatr dadzą się nam we znaki. 

Blokowi i schreiberzy liczą w gorączkowym pośpiechu ustawionych 

dziesiątkami mieszkańców swoich bloków i podają wyniki Blockführerom, oni 

dla kontroli liczą ponownie. Na końcu stojących bloków siedzą chorzy, którzy 



nie mogą stać o własnych siłach, dalej leżą zwłoki zmarłych i zabitych, 

przyniesione przez kolegów. Wszyscy, żywi i umarli muszą stanąć do apelu. 

Dopiero teraz można ocenić ilu więźniów jest w obozie. Są to dziesiątki 

tysięcy ustawionych w czworoboki ułatwiające liczenie więźniów. Na wprost 

nich, przed kuchnią ustawiła się w podobnym szyku karna kompania. Na jej 

końcu też leży kilka trupów. Koło karnej kompanii kręci się grupa SS-manów z 

Raportführerem Palitschem na czele. Widocznie uciekinier był członkiem karnej 

kompanii. Wydaje się to nieprawdopodobne, ponieważ kompania pracuje w 

macierzystym obozie przy kopaniu fundamentów pod nowy blok. Raportführer 

Palitsch kieruje się ku dzwonowi, a za nim cała jego świta. 

„Wszyscy Blockführerzy, Blokowi, Kapo pod dzwon” – rozkazuje 

Raportführer. Wszyscy wymienieni biegiem ruszają pod dzwon. Więźniowie 

pierwszego szeregu pytają schreibera co się właściwie stało, dlaczego stoimy. 

Schreiber jeszcze nic nie wie, dowie się, gdy wróci blokowy, ale chyba 

rzeczywiście uciekł ktoś z karnej kompanii. 

Czas płynie, jest coraz zimniej, ponieważ nie ma blokowego więźniowie 

usiłują się rozgrzać. Zbliżają się do siebie tak by przestrzeń między nimi była jak 

najmniejsza, zacierają dłonie, poklepują się, nawzajem rozcierają sobie plecy 

próbując się rozgrzać. Przestępują z nogi na nogę, poruszają palcami w butach, 

na przemian unoszą się na palcach i opuszczają na pięty, starając się za wszelką 

cenę uchronić przed przemarznięciem prowadzącym niechybnie do odmrożeń. 

Wysiłki te na niewiele się zdają. Nawet SS-manom na wieżach obserwacyjnych 

jest zimno, bo słychać jak przytupują i zabijają rękami o boki. 

Panuje przejmująca cisza, tylko od strony karnej kompani dobiega 

wrzask jej blokowego Krankenmanna, jednego z największych sadystów i zbirów 

wśród blokowych. Właśnie znęca się nad więźniem, który wali się jak kłoda na 

ziemię uderzony silnym ciosem w szczękę. Gdy próbuje wstać potężny kopniak 

blokowego zwala go ponownie z nóg. Blokowy kopie go po głowie, nerkach, 

klatce piersiowej po prostu gdzie popadnie. Leżący więzień stara zasłonić się 

rękami. Niestety nie jest w stanie przeciwstawić się furii i sile sadystycznego 

blokowego. Nieszczęśnik broni się coraz słabiej wreszcie nieruchomieje. 

Krankenmann kopniakiem przewraca go na plecy, wskakuje mu na klatkę 

piersiową. Więzień mobilizuje wszystkie siły, stara się złapać buty blokowego. 

Daremnie, traci siły, ramiona jeszcze jakiś czas drgają, rozwarte dłonie drą 

ziemię, nogi żłobią w niej podłużne rowki. Ruchy te są coraz wolniejsze wreszcie 

więzień nieruchomieje, głowa opada w bok, z kącików ust wypływa cos 

ciemnego. Z dala trudno zobaczyć, ale to pewnie krew. 

Krankenmann nie spojrzał nawet na ofiarę, on wiedział, że nie żyje. Miał 

spore doświadczenie i praktykę w tych sprawach. Nie spojrzał ponieważ na 

końcu tej geometrycznej bryły powstałej z ludzkiego budulca, jakaś jej składowa 

część poruszyła się. Poruszyła się pewnie z zimna, a może z osłabienia 

spowodowanego głodem. Ale bystre, wszechwidzące oko drapieżnej bestii w 

ludzkim ciele już to zauważyło. Blokowy skoczył w kierunku ruszającej się istoty 

jak ryś, roztrącił stojących nieruchomo w pierwszym szeregu więźniów, złapał 



winowajcę za płaszcz, wywlókł przed szeregi znieruchomiałych z przerażenia i 

trwogi więźniów. Jego złowrogie oczy, oczy jadowitego okularnika 

hipnotyzowały nieszczęsną ofiarę. Krankenmann, stojąc w szerokim rozkroku, z 

rękami na biodrach, przypatrywał się swej nowej ofierze, zastanawiając się, w 

jaki sposób najlepiej pozbawić ją życia. Jego mózg nie mógł jednak wymyślić nic 

nowego. Silne uderzenie w szczękę, skopanie ofiary, przewrócenie na wznak i 

złamanie żeber przez skakanie po leżącym bezwładnie ciele. Każdy seryjny 

morderca wypracowuje swoją specyficzną metodę zabijania, która go 

identyfikuje, pozwala go rozpoznać, a czasami i zlikwidować. Tyle tylko, że 

Auschwitz nie likwidował morderców on ich tworzył. 

Znów jednym uderzeniem Krankenmann zwalił z nóg swą ofiarę. Tym 

razem nie skoczył na jej pierś, ale kazał wstać i ponownie silnym uderzeniem - 

uderzeniem z rozmachu zwalił ją z nóg. Więzień padł niczym kłos pszenicy. 

Krankenmann jeszcze raz rozkazuje wstać więźniowi. Nieszczęśnik próbuje się 

podnieść, ale jego siły się wyczerpały. Opiera się na rękach, zgina kolana, 

próbuje podciągnąć je ku rękom, by podparłszy się na nich spróbować wstać. 

Może to śnieg był śliski, może sił już nie stało dość, że uniósłszy się na rękach, 

oparłszy na jednym kolanie stracił równowagę i runął twarzą w śnieg. 

Zamajaczył ciemną plamą na jaskrawo białym śniegu, ale jego słabość i 

bezradność nie wzbudziły litości oprawcy. Przeciwnie pobudziły zaciekłość i 

agresję. Niemoc ofiary podziałała na Krankenmanna jak czerwona płachta na 

rannego podczas korridy byka. Rzucił się na swą ofiarę, postawił ją na nogi i 

ponownym uderzeniem zwalił po raz trzeci. Rozciągnięty na śniegu więzień nie 

daje znaku życia. Krankenmann kopie dla pewności więźnia kilka razy to w 

głowę, to w nerki poczym rozkazuje znieruchomiały ludzki łach zanieść na 

koniec stojących szeregów swego bloku. Rozgrzany podwójnym morderstwem 

biegał wzdłuż szeregów szukając nowej ofiary. Dotychczasowy bilans nie 

zadawalał go. Nowej ofiary nie musiał daleko szukać, każdy ze stojących mógł 

nią być. 

Tysiące współtowarzyszy niedoli stojących w zastygłych w przerażeniu 

szeregach patrzyło na śmierć swoich kolegów. Nikt z nich nie mógł ofiarom 

Krankenmanna pomóc. Tylko westchnienia, ukryta wściekłość i ciche 

przekleństwa towarzyszyły jego sadystycznym wyczynom i rechotowi SS-manów, 

którzy śmiechem i okrzykami zachęcali go do dalszych działań.  

Blockführerzy i kapo rozbiegli się po obozie szukając uciekiniera, był 

nim jeden z więźniów SK. Nie mógł uciec poza obóz, ponieważ pracował przy 

kopaniu fundamentów pod nowy blok. Podejrzewano, że ukrył się na terenie 

obozu albo mając wszystkiego dość powiesił się w jakimś zakamarku. 

Zmarznięte, wychudłe ciała więźniów dygotały z zimna. Nogi zesztywniały od 

wichru i potęgującego się mrozu. 

Wczesny mrok otulił obóz i stojących więźniów. Na słupach i budynkach 

rozbłysły żarówki, na wieżach wartowniczych reflektory rozświetlając 

zapadający zmrok. Karabiny maszynowe na wieżach wycelowano w 

uformowanych w czworoboki więźniów. Czas płynie, trwają poszukiwania 



uciekiniera. Słychać wrzaski blokowych i jęki więźniów towarzyszące 

zadawanym im razom.  

Zapadła noc, zastygłe szeregi stoją nieruchomo na baczność. Nie 

wszyscy więźniowie są wstanie wytrzymać potężniejący z godziny na godzinę 

mróz i wzmagającą się zawieję. To tu to tam pada ktoś nagle na ziemię jak 

podcięte drzewo by nie podnieść się więcej. Koledzy odnoszą leżących na koniec 

bloku i kładą na ziemi, liczba więźniów musi się zgadzać. Pozostali widać 

odporniejsi i mocniejsi trzymają się jeszcze. Ale mróz i wciskający się wszędzie 

wicher ze śnieżycą potęgują potrzeby fizjologiczne. Coraz częściej widać ciemne 

plamy u stóp stojących, wyczuwa się zalatujący od czasu do czasu fetor. Noc 

była zimna jak to często w marcu bywa. Więźniowie drżą, dygocą i tylko jedna 

natrętna myśl zaprząta wszystkie umysły: „Kiedy to się skończy, kiedy go 

wreszcie znajdą, niech już dziesiątkują za ucieczkę tamtego, niech zamkną do 

bunkra, ale niech ta męka wreszcie się skończy, byle szybko, już, zaraz! Wszystko 

jedno jak, ale niech to się skończy” 

Obóz to jednak nie sanatorium, to miejsce zagłady podludzi. SS-mani są 

syci i dobrze, ciepło ubrani. Im nie grozi śmierć z głodu czy zimna. Mogą stać 

godzinami na mrozie i wichurze znęcając się nad więźniami głodnymi, źle 

ubranymi, osłabionymi, wycieńczonymi. 

Poszukiwania nie dają rezultatu. Za naszym 3 blokiem leży już pięć ciał 

zmarłych więźniów. Tych, którzy nie wytrzymali. Leżą już spokojni, z zastygłymi 

od mrozu twarzami, obojętni na naszą mękę, cierpienia i łzy rozpaczy. Oni są już 

wolni, wolni od trosk i cierpień. Jutro przez komin opuszczą Auschwitz, tak jak 

zapowiadał Fritsch. 

Zdenerwowanie zaczyna powoli udzielać się SS-manom, którzy są 

wściekli, że zostali pozbawieni zasłużonego wypoczynku i snu. Zaczynają 

odgryzać się na zmarzniętych na kość więźniach. To ten to ów podskoczy do 

swego bloku i kijem lub pięściami zaczyna okładać bitych już przez funkcyjnych 

więźniów. Razy wściekłych SS-manów spadają na głowy, ramiona i plecy 

stojących więźniów. 

Wśród słabszych psychicznie zaczyna wytwarzać się psychoza 

nieżyczliwości i złośliwości do uciekiniera i wszystkich potencjalnych, przyszłych 

uciekinierów. Ludzie ci mają dość cierpienia, po co mają jeszcze cierpieć za 

cudze winy tym bardziej, że ucieczka się nie powiedzie, nic nie da uciekinierowi. 

Gdyby się chociaż powiodła, gdyby zorganizowana została mądrze to można by 

trochę wycierpieć. Ale w przypadku nieudanej ucieczki czy warta jest śmierci 

tylu ilu dzisiaj zginie podczas tego strasznego apelu? 

Minęła północ, a poszukiwania trwały dalej i nie przynosiły rezultatów. 

SS-mani szaleli, szaleli kapo oraz ich pomocnicy. Ciemne plamy 

pomordowanych i zamarzniętych na końcach ustawionych w czworoboki 

więźniów powiększały się z godziny na godzinę. Coraz więcej schorowanych, 

wynędzniałych i wyczerpanych chłodem i głodem więźniów osuwało się z cichym 

jękiem, a często bez tego bolesnego westchnienia na zamarzniętą ziemię. Tylko 



głuchy stuk padającego ciała oznajmia pozostałym, jeszcze żyjącym i 

cierpiącym, że tamci są już wolni. 

Zluzowano SS-manów. Ubrani w ciepłą bieliznę, długie kożuchy i czapki 

z nausznikami, nie odczuwali mrozu, ale wyrwani ze snu i ciepłych łóżek przejęli 

od poprzedników sposób postępowania, okrucieństwo i sadyzm. Bicie, które 

uprzednio nieco osłabło na skutek zmęczenia poprzedniej SS-mańskiej obsady 

teraz wzmogło się. Do wszystkich poprzednich okropności doszła jeszcze jedna 

plaga obozowa – psy. Specjalnie tresowane psy, które nowa zmiana SS-manów 

przyprowadziła z sobą, wśród piekielnego ujadania rzucały się na więźniów, 

jeśli tylko ci ostatni znaleźli się w zasięgu kłów. Teraz więźniów kąsał nie tylko 

mróz, ale też wściekli SS-mani i szalejące psy. Cierpieniom nie było końca. Nie 

to było najgorsze, że na końcu tej drogi był grób, ale że wpychali nas tam tacy 

jak my młodzi ludzie. 

Ile wytrzymać może człowiek, gdzie mieszczą się w nim te siły, które 

utrzymują go przy życiu wbrew nieprawdopodobnym sytuacjom, mimo 

krańcowego wyczerpania, głodu i zimna? Przyczyną jest pewnie odporność 

organizmu, wiara w przetrwanie, ufność we własne siły. Te trzy czynniki pchają 

człowieka do czynu, do czynienia wszystkiego, co dyktuje instynkt przetrwania. 

Żyć znaczy chronić, działać i ufać... [...] 

Robi się szaro, wstaje nowy dzień, a poszukiwania trwają dalej. Może on 

rzeczywiście wydostał się z obozu i ucieczka się powiodła? Ukrycie się na 

terenie obozu wydaje się nieprawdopodobne. Może jest już wśród dobrych ludzi, 

którzy pomogą mu dostać się na teren GG. Granica jest niedaleko. Komendant 

nie zarządził poszukiwań poza obozem, bo uciekinier był z SK, a ta nie 

opuszczała obozu. Uciekinier miał całą noc na oddalenie się od obozu i zatarcie 

śladów. Ale czy wystarczyło mu sił? Przecież SK otrzymuje zmniejszone do 

połowy racje żywnościowe. 

Przy kuchni dzwonią kotły z kawą. Kucharze wystawiają je przed 

kuchenne baraki i przygotowują obiad, bo czuje się w powietrzu zapach 

gotowanej brukwi. Wstrętna jest brukwiana zupa. Dla skostniałych, zgłodniałych 

dziś wyjątkowo więźniów, zupa nabiera jednak wyjątkowego znaczenia. 

Wszystkie głowy zwracają się stronę kuchni, daje się słyszeć leciutki szmer 

ożywienia w znieruchomiałych szeregach. Wszyscy zaczynają odmierzać czas do 

chwili, gdy będą się mogli posilić i rozgrzać. Ale to jeszcze straszliwie odległy 

czas, upłynie wiele godzin nim ta upragniona chwila nadejdzie. Oby tylko dano 

śniadanie, gorącą kawę, która pozwoli rozgrzać stygnące powoli ciała. 

Tymczasem przed kuchnią wszczął się jakiś ruch. SS-mani i blokowi 

biegną w tamtym kierunku. Czyżby znaleziono uciekiniera? Niestety tak, 

prowadzą go teraz, wśród poszturchiwania i bicia, pod dzwon. Na piersiach i 

plecach wieszają mu tablice z napisem: „Hip, hip, hurra! Ich bin wieder da!“ i 

prowadzą pomiędzy ustawionymi w szereg blokami. Jest straszliwie bity, cała 

twarz to jedna wielka plama krwi. Ubranie czerwone od krwi. Prowadzi go kapo 

na łańcuchu. Kazali mu wykrzykiwać treść niesionych tablic. Nie jest już do tego 

zdolny. Co kilka kroków pada na kolana. Podnoszą go kopniakami, ale po chwili 



nawet kopniaki nie skutkują. Próbuje go postawić na nogi kapo. Bez 

powodzenia. Nogi są bezwładne, uginają się, gdy tylko kapo usiłuje go puścić. 

Gdy kapo wypuszcza więźnia z rąk ten wali się jak worek cementu. Kilku innych, 

którzy znaleźli się nie wiadomo skąd obok zaczęło go kopać w zapamiętaniu 

gdzie popadnie. Po chwili, za nogi i ręce, powlekli go pod bramę i tam 

porzucono tak, by wychodzące do pracy komanda mogły go oglądać. Oglądać 

jako przestrogę i przypomnienie, że stąd nikt żywy bez wiedzy Niemców nie 

wyjdzie. 
 

* 

Przesłuchiwanie Franciszka Żymełki nie potwierdziło zarzutu jego 

przynależności do organizacji konspiracyjnej, więc i wyrok jaki w tej sprawie 

zapadł był na tyle łagodny, że dzięki usilnym staraniom rodziców, 30.06.1942 r. 

odzyskał wolność – zwolniony z obozu.  

Po zwolnieniu, oficjalnie pracował w firmie spedycyjnej Joschke, 

Roszik & Herrmann, zamieszkał w Katowicach. Ponownie jednak – chociaż z 

jeszcze większą ostrożnością, zaangażował się w działalność konspiracyjną. We 

wrześniu 1942 r. został ostrzeżony, że gestapo ponownie zaczęło się nim 

interesować, więc od tego czasu aż do zakończenia się okupacji - ukrywał się, 

chociaż ani na chwilę nie przerwał konspiracyjnej działalności. W 1943 r. został 

zastępcą dowódcy Inspektoratu Rybnik używając pseudonimu „Rębacz” i 

funkcję tę pełnił do wyzwolenia w 1945 r. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich nie ujawnił się wbrew sugestii 

dowódcy Śląskiego Okręgu Armii Krajowej płk. Zygmunta Janke „Waltera”. 

Wraz z kolegami i podkomendnymi chciał uniknąć losu, który spotkał żołnierzy 

podziemia ujawniających się na innych – wcześniej oswobodzonych terenach 

Polski. 

A oto już końcowe fragmenty wspomnień: 

Niezwłocznie zgłosiłem się do wojewody Jerzego Ziętka i na jego 

polecenie zająłem się organizacją starostwa w Rybniku, a po jego 

zorganizowaniu zostałem dyrektorem Biura Powiatowego. Nie skorzystałem 

również z amnestii ogłoszonej po sfałszowanych wyborach parlamentarnych 

1947 roku. Ujawnił się wówczas mój dowódca Paweł Cierpioł „Makopol” wraz 

z częścią swoich podkomendnych. Cierpioł nie dowierzał jednak oficjalnie 

głoszonym zasadom i obawiając się aresztowania przez UB postanowił wyjechać 

na Zachód. W połowie roku wyjechał wraz z Antonim Staierem „Lwem” i 

wszelki ślad po nich zaginął. Ich dalsze losy pozostają zagadką do dnia 

dzisiejszego. Przypuszczam, że zostali zamordowani przez UB. 

 

 

 

 

 

 

 

  



O świcie 13 grudnia 1947 roku zostałem aresztowany i osadzony w 

więzieniu UB początkowo w Rybniku, potem w Katowicach. Po przeszło rocznym 

brutalnym śledztwie zostałem w lutym 1949 roku oskarżony o „usiłowanie 

zmiany przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego” i po parodii 

procesu skazany na 12 lat więzienia. Zostałem osadzony we Wronkach.  

Przebywałem tam do 10 maja 1954 roku, kiedy udzielono mi rocznej 

przerwy w odbywaniu kary, ze względu na fatalny stan zdrowia. Do więzienia 

już nie wróciłem, a w czerwcu 1956 roku na mocy amnestii uznano karę za 

odbytą. Nie zakończyło to jednak moich kłopotów, bo przez długi okres czasu nie 

mogłem znaleźć żadnej pracy, zaś o wykonywaniu zawodu prawnika musiałem 

zapomnieć. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 241; 

M. Brzost Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 45, 47, 50-56, 58, 64, 65, 76, 102, 127, 

147, 151, 158, 159, 165; I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 
Katowice 1998, s. 65; APMA-B Ankieta z dn. 24.06.1975 r. (sygn. Mat./10637, nr inw. 161827): F. Żymełka 

Przeżyłem Auschwitz i Wronki - Wspomnienia i relacje żołnierza września i Armii Krajowej. 
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1949, Bielsko-Biała 2005 r. 

- J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. 

PAX Warszawa 1957 r. 

- Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach 

hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971. 

- ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w 

Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s.  

- Opracowanie W. Łatkiewicza z KARTY GRONI nr XIX Żywiec 1997 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjaśnienie skrótów i niektórych nazw. 

 
Abbruch kommando – grupa robocza więźniów zajmująca się wyburzaniem 

domów po wyśiedlonych mieszkańcach wiosek w okolicy Oświęcimia. 

AK – Armia Krajowa 

APMA-B – Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Arbeitsamt – Urząd Pośrednictwa Pracy. 

aufzjerka (z niem. Aufseherin) – dozorczyni więźniarek, esesmanka. 

brotkamera (z niem. Brotkammer) – magazyn chleba. 

Buna – Zakłady Buna-werke w Dworach i Monowicach koło Oświęcimia, 

należące do koncernu IG-Farbeindustrie, gdzie w nowo wybudowanej fabryce 

podjęto produkcję sztucznej gumy, zwanej „buną”, oraz syntetycznej benzyny. 

Na żądanie koncernu wybudowano na terenie przyfabryczny obóz, w którym w 

październiku 1942 r. osadzono więźniów KL Auschwitz zatrudnionych w 

zakładach Buny. W listopadzie 1943 r., w trakcie podziału KL Auschwitz na 

trzy obozy, został przemianowany na KL Auschwitz III-Auslager i stał się 

centralą dla podobozów oświęcimskich tworzonych przy zakładach 

przemysłowych, hutach i kopalniach. 

Deutsche Ausrüstungswerke – Firma pracująca na terenie przyobozowym. 

Durchfall (niem.) – biegunka. 

Erziehungshäftling - więzień wychowawczy. (W zarządzeniu z 12.12.1941 r.: 

„Do wychowawczych obozów pracy mogę być kierowani tylko ci, którzy 

uchulają się od pracy, łamią umowy, oraz elementy niechętne pracy, których 

zachowanie jest równoznaczne z sabotażem lub narusza ogólne morale pracy i 

którzy z tego powodu powinni być zatrzymani przez policję” Zarządzenie to było 

skierowane przeciwko tysięcznym rzeszom robotników zmuszonych do 

niewolniczej pracy dla potrzeb niemieckiej gospodarki wojennej. Na podstawie 

wymienionych zarządzeń już od lipca 1941 roku terenowe placówki policji 

zaczęły kierować do KL Auschwitz więźniów wychowawczych 

(Erziehungshäftling - EH) na terminowy pobyt „wychowawczy” (do 56 dni), po 

upływie którego następowało zwolnienie z obozu. W KL Auschwitz ponad 10 

procent skierowanych „na wychowanie” więźniów (mężczyzn i kobiet) poniosło 

śmierć. stąd przed numerem obozowym pod jakim więzień był zarejestrowany w 

obozie widniała litera E - np. E-1348 

Geheime Staatspolizei (Gestapo) – Tajne Policja Panstwowa 

Gandarmeriposten – żandarmeria,  

Grenzschutz – służba ochrony granicy, 

Hauptwirtschaftslager/Traupenwirtschaftslager (TWL) – Główny magazyn 

gospodarczy/ Magazyn gospodarczy załogi. 

Hilspolizai – pomocnicy żandarmerii.HWL (Hauptwirtschaftslager) – 

pomieszczenie tuż za ogrodzeniem – dosyć długi budynek z wieżyczką  

Hitlerjugend (HJ) – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP w latach 

1926 – 1945, wychowująca  młodzież niemiecką w duchu hitlerowskiego 

faszyzmu. 



Kiesgrube – żwirownia  

KL – Koncentrationslager - obóz koncentracyjny 

kreca – świerzb. 

Leichenhalle – sala trupów. 

Nr – numer  

oberka (z niem. Oberaufseherin) – główna dozorczyni obozu kobiecego, 

esesmanka. 

Pancerfaust (z niem. Panzerfaust) – typ ręcznej broni przeciwpancernej. 

por. – porucznik  

pow. – powiat 

ppor. – podporucznik  

ppłk – podpułkownik  

RP – Rzeczpospolita Polska 

s. – strona 

schreibstuba (z niem. Schreibstube) – dział ewidencji więźniów. 

Schutzhaft – areszt ochronny z pobudek politycznych. 

Sipo – Policja bezpieczeństwa (niem. Sicherheitspolizei) 

Sonderkommando – specjalna drużyna Żydów, zmuszona przez SS-manów do 

pracy przy usuwaniu ciał z komór gazowych i przy ich spalaniu 

SS – Schutzstaffeln - sztafety ochronne NSDAP 

„Stabsgebäude” – budynek sztabowy. 

szelkuchnia (z niem. Schälküche) – pomieszczenie przy kuchni, gdzie obierano 

ziemniaki. 

szupok – potoczne określenie policjanta niemieckiego z Schutz-Polizei – Policji 

Bezpieczeństwa. (w skrócie Schu-po). 

t. – tom 

Theatergebäude -  

Volksbundowiec – członek największej organizacji mniejszości niemieckiej, 

działającej w latach międzywojennych w województwie śląskim, która po 1933 

r. przyjęła ideologię narodowosocjalistyczną i stała się narzędziem hitlerowskiej 

polityki na Górnym Śląsku. 

Volksdeutsch – w okresie okupacji hitlerowskiej, osoba dobrowolnie wpisana 

na listę pochodzenia niemieckiego, mająca znaczne przywileje w stosunku do 

ludności polskiej i ciesząca się zaufaniem władz okupacyjnych. 

Volkslista – niemiecka lista narodowościowa, masowo narzucana mieszkancom 

Górnego Śląska, włączonego do Rzeszy. 

Waschraum (niem.) – umywalnia, 

Weberei (niem.) – tkalnia, 

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

z d. – z domu 

Zementkommando – komando z podobozu w Goleszowie – wieźniowie 

zatrudnieni przy produkcji cementu. 

Zimmermannkommando – komando cieśli. 

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej 



Zdjęciowy miniprzewodnik Golgoty w KL Auschwitz, przez którą 

przechodzili od 13.02.1943 do 25.06.1943 r. mój ojciec - Jan Klistała, wujek 

Stanisław Sobik, oraz inni więźniowie. Swoją ostatnią drogę do śmierci 

pokonywali od Schreibstuby tj. bloku 24 - do bloku 11, a stamtad na 

rozstrzelanie pod ścianą straceń. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybywając do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau a zarazem 

największego cmentarzyska świata, idę tymi samymi drogami 

wewnątrzobozowymi, którymi zmuszony był chodzić mój ojciec w 1943 r. 

 

* 

 

Aresztowanych w Rybniku w dniach 11 - 13 lutego 1943 r. (ok. 60 osób), w 

dniu 13 – go tegoż miesiąca i roku, przewieziono samochodami ciężarowymi 

wprost do KL Auschwitz, gdyż w więzieniu śledczym w Mysłowicach panowała 

epidemia tyfusu. Dokładnie o godzinie 14:00 samochody zatrzymały się w 

pobliżu Krematorium I. Przy wrzaskach i wulgarnych wyzwiskach SS-manów, 

musieli zeskakiwać ze skrzyń załadowczych samochodów i ustawiać się 

piątkami w kolumnę.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drogą wzdłuż podwójnego ogrodzenia z drutu kolczastego, od miejsca 

„rozładunku” przy Krematorium, prowadzeni byli do bramy głównej do obozu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przy bramie głównej rzucał się w oczy wiele znaczący napis nad wejściem do 

obozu: ARBEIT MACHT FREI. 

W prawo od bramy głównej, ciągnęło się dalej owo podwójne ogrodzenie i 

ustawione przed nim tabliczki na słupkach metrowej wysokości „HALT – 

STÓJ”. Przymocowane druty ogrodzenia do porcelitowych izolatorów oraz 

wymalowany na tabliczkach znak wymownie ostrzegał, że ogrodzenie jest pod 

napięciem! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Od bramy głównej szli drogą obok placyku przy baraku kuchni z drewnianą 

ścianą, gdzie było stałe miejsce zespółu obozowej – więźniarskiej orkiestry. 

Orkiestra przygrywała wychodzącym do pracy w komandom roboczym – 

wychodzącym poza terenem obozu a także przygrywając powracającym z pracy. 

Orkiestra witała także wnoszonych martwych więźniów, zakatowanym przy 

pracy. Martwi – wnoszeni byli na plecach słaniających się ze zmęczenia i 

osłabienia współtowarzyszy niedoli – współwięźniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aresztowani z Rybnika, prowadzeni byli wprost do piętrowego budynku z 

czerwonej cegły, oznaczonego „BLOCK No 2”. Wprowadzeni byli do jednej z 

dwóch sal na piętrze. Mężczyźni do sali z prawej strony korytarza, kobiety do 

sali z lewej strony. Blok ten oddany był do dyspozycji  Wydziału II 

Politycznego (Abteilung II – Politische) gdzie przebywać mieli na okres 

śledztwa – przesłuchiwań. Ojciec przebywał tam od 13 lutego do 31 marca 

1943. 

 
[moje] ... bloku nr 2 oddany wówczas do dyspozycji Wydziału Politycznego - 

Politische Abteilung, od którego – tak jak ojciec – tylu więźniów zaczynało 

swoją golgotę w KL Auschwitz. Od tak dawna blok ten wypełniony jest 

przeraźliwą ciszą – stoi pusty, a ja mimo to słyszę wrzaski oprawców z SS i 

krzyki katowanych więźniów. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po przekazaniu na pobyt w obozie, ojciec zakwaterowany został w bloku 15a, 

inni więźniowie do innych bloków – według przeznaczenia do odpowiednich 

komand roboczych. Posługując się przykładem bloku mojego ojca, wejściem „z 

czoła” budynku - wchodzili więźniowie umieszczeni na parterze, natomiast na 

piętro (oznaczanym jako 15a) wchodziło się bocznym wejściem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niemal naprzeciw bloków 15 i 16 usytuowane były baraki kuchni obozowej, a 

przy bramie wejściowej do kompleksu zabudowy kuchni, ustawiona była 

zbiorowa szubienica, na której wykonywane były pojedyncze lub zbiorowe 

egzekucje przez powieszenie. Droga między kuchnią a blokami, stanowiła 

główne miejsce zbiórek apelowych. Na apel poranny i wieczorny musieli stawać 

codziennie – niezależnie od pory roku i pogody i temperaturyna dworze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniu 24 czerwca 1943 roku, Jan Klistała, Stanisław Sobik, Alojzy Siąkała z 

Rybnika oraz kilku innych więźniów, wezwani zostali do Schreibstuby (blok nr 

24), skąd w asyście blokowego odprowadzeni zostali na blok 11, gdzie dnia 

następnego stanąć mieli przed policyjnym sądem doraźnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia ich droga prowadziła „aleją brzóz do bloku 11. „…drzewa w alei brzóz 

żegnały ich trzepotem liści…” – jak po latach wspominał współwięzień Karol 

Miczajka. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Złowieszczy blok nr 11 z którego mało kto wracał do świata żyjących. W nim 

spędzili ostatnią noc swojego życia. W nim jakże mocno rozmyślali o 

najbliższych …! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wnętrze pomieszczenia bloku 11 w którym urzędował policyjny sad doraźny. 

Na krześle o podwyższonym oparciu siadał przewodniczący – pan życia i 

śmierci Górnego Śląska SS-Obersturmbannführer i nadradca rządowy 

(Oberregierungsrat) dr Mildner. W tym to pomieszczeniu wypowiadane były do 

więźnia słowa najbardziej okrutne „…kara śmierci!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po odczytaniu wyroku kary śmierci, w umywalni rozbierali się do naga. Z 

widocznych drzwi wychodzili po schodkach pod Ścianę Strąceń. To były 

ostatnie metry ich stąpania po ziemskim padole. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pod Ścianą Straceń, do której odwróceni byli twarzą, ostatnim ziemskim 

odgłosem był szczek karabinowego spustu. Padł strzał i … martwe ciało 

osuwało się na ziemię! 

 
[moje dopowiedzenie] ...Otrząsam się z napływu jednych myśli i odczuć, by 

poddać się uporczywemu napływowi innych. W którym miejscu stał ojciec, zanim 

padł strzał w tył głowy? Gdzie osunął się na ziemię? Czy wypływająca strużka 

krwi zostawiła jakiś ślad i znak dla mnie? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przez ta bramę z dziedzińca bloku 11 wynoszono martwe ciała i ładowano je na 

tzw. platformę - „rolwagę” dla której zaprzęgiem byli więźniowie, lub stojący 

przy bramie samochód.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwłoki uśmierconych przewożone były do krematorium – do spalenia. W 

przypadku ojca, Stanisława Sobika i Alojzego Siąkały, - ich ciała wracały 

niemal do symbolicznego miejsca, od którego rozpoczęła się Ich Golgota w KL 

Auschwitz! 

     

 

   „…Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …”! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


