


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WITOLD PILECKI

Raport W
W dniach ,  i  września  r. na rozkaz gen. Piekarskiego przez m r. Manǳenko
zorganizowałem we Włodawie odǳiał konny —  koni i pieszy — ponad  luǳi.
Dnia  września przy echał do Włodawy oficer te same co a brygady, starszy stopniem
i mó przy aciel m r Jan Włodarkiewicz¹, któremu ustąpiłem dowóǳtwa nad odǳiałem.

Z odǳiałem tym trwaliśmy „konno i zbro no w różnych terminach²” do dnia 
paźǳiernika  r., a historię tegoż upamiętnili uż moi młodsi koleǳy.

Odǳiał ten był zaczątkiem organizac i Ta na Armia Polska (TAP), którą założyliśmy
w Warszawie w pierwsze połowie listopada  r.

W Warszawie pracowałem ako szef sztabu TAP-u (nom de guerre³ „Witold”). Dą-
żyłem do wcielenia TAP-u do ZWZ-u⁴. Miałem z tym trudności. Rozbieżność zdań
(świadkowie ży ący: Janina Pieńkowska⁵, Stefan Bielecki⁶ i m r Zygmunt Bończa-Boh-
danowski⁷). Decyz a dnia  września  r. (świadek Eleonora Ostrowska⁸).

W trzecią rocznicę istnienia obozu w Oświęcimiu — raport o pracy tych, którzy
w lwie części — przez drogę udręczeń w tym piekle przeszli eszcze lufę komina krema-

¹Włodarkiewicz, Jan (–) — podpułkownik kawalerii Wo ska Polskiego, komendant TAP, eden
z założycieli Frontu Odroǳenia Polski, pierwszy komendant organizac i dywersy ne „Wachlarz”. W czasie kam-
panii wrześniowe  miał za zadanie tworzyć rezerwowe odǳiały kawalerii, został przyǳielony do Ośrodka
Zapasowego Kawalerii w Garwolinie i  września sformował we Włodawie improwizowany szwadron kawa-
lerii. Walczył w szeregach Armii „Lublin”, w  Rezerwowe Dywiz i Piechoty, gǳie dowoǳił sformowanym
z rozbitków kawalery skim odǳiałem rozpoznawczym.  paźǳiernika w okolicy Mrozów k. Warszawy roz-
wiązał odǳiał. W listopaǳie  założył, wspólnie z Witoldem Pileckim, organizac ę konspiracy ną Ta na
Armia Polska, w które był komendantem (pseud. Darwicz, Jan, Odważny), a która wraz z innymi w 
weszła w skład Konfederac i Narodu. W Konfederac i Narodu Włodarkiewicz dowoǳił pionem wo skowym,
t . tzw. Konfederac ą Zbro ną (TAP weszła w e skład). Latem  r. Włodarkiewicz, ako współtwórca kon-
cepc i „Wachlarza”, został mianowany przez gen. Roweckiego „Grota” ego komendantem. We wrześniu 
podporządkował się, wraz z większością członków Konfederac i Zbro ne , Związkowi Walki Zbro ne . Od esie-
ni  poświęcił się pracy przy organizac i „Wachlarza”, do którego włączył część współpracowników z TAP.
Zmarł nagle, w niewy aśnionych dotychczas okolicznościach / marca  r. we Lwowie przeprowaǳa ąc
inspekc ę I Odcinka „Wachlarza”. [przypis edytorski]

²konno i zbrojno w różnych terminach — nawiązanie do stylu narracy nego trylogii Sienkiewicza; terminy
(daw.): kłopoty, wyzwania, przeciwności losu. [przypis edytorski]

³nom de guerre (.) — pseudonim czasu wo ny. [przypis edytorski]
⁴ZWZ — Związek Walki Zbro ne ; siły zbro ne na terenie Polski podczas II wo ny światowe , od  listopada

 do  lutego , podporządkowane rządowi londyńskiemu (komendantem komendy główne był gen.
Stefan Rowecki „Grot”); następnie przemianowane na Armię Kra ową. [przypis edytorski]

⁵Pieńkowska, Janina, właśc. Janina Dal Trozzo-Pieńkowska — pseud. „Janina”, „Teresa”; kierowała Se-
kretariatem Głównym TAP, uratowała całe archiwum TAP, które po wo nie trafiło do archiwum AK (ǳiś
w Archiwum Akt Nowych). [przypis edytorski]

⁶Bielecki, Stefan Bartłomiej (–) — ps. „Druh”, „Witold Ostrowski”, „Czesław”; absolwent Wyǳia-
łu Inżynierii Wodne Politechniki Warszawskie , inżynier hydrotechnik, właściciel firmy budowlane ; uczestnik
kampanii wrześniowe , oficer Sztabu Głównego Ta ne Armii Polskie ; aresztowany we wrześniu ,  kwiet-
nia  wywieziony do obozu koncentracy nego w Oświęcimiu, skąd zbiegł  ma a  r.; zaangażowany
w organizac ę organizac i dywersy ne „Wachlarz”, od  r. ǳiałał w kontrwywiaǳie w Odǳiale II Komendy
Główne Armii Kra owe ; uczestnik powstania warszawskiego, ranny  sierpnia, zm.  września  r. [przypis
edytorski]

⁷Bohdanowski, Zygmunt (–) — pseud. „Bohdan”, „Bończa”; ur. w Dyneburgu absolwent Korpusu
Kadetów w Kĳowie, student Politechniki w Ryǳe, od  r. w Wo sku Polskim, gǳie dosłużył się stopnia
ma ora artylerii WP; więzień KL Auschwitz, rozstrzelany tamże  paźǳiernika  r.; kawaler Orderu Virtuti
Militari. [przypis edytorski]

⁸Ostrowska, Eleonora (ur. ) — pseud. „Ryta”, „Nora”; łączniczka TAP i ZWZ/AK, uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego; szwagierka Witolda Pileckiego. [przypis edytorski]
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torium, zamienia ąc się, zgodnie z naszym określeniem, w „dymki”, „obłoczki”, „mgiełki”.

MIEJSCE POBYTU WYMIENIONYCH W RAPORCIE PRACOW
NIKÓW ORGANIZACJI WOJSKOWEJ W OŚWIĘCIMIU (STAN W CHWI
LI OPUSZCZENIA PRZEZE MNIE OBOZU).
Zamordowany podczas badania: plut. Bolesław Kupiec (nr obozowy ).

Rozstrzelani: Eugeniusz Obo ski (nr ), płk Aleksander Stawarz (nr ), ppłk
Karol Kumuniecki (nr ), por. Tadeusz Biliński (nr ), por. Włoǳimierz Makaliń-
ski (TAP, nr ), ppor. rez. Stanisław Gutkiewicz (nr ), Stanisław Stawiszyński
(TAP, nr ), ppor. rez. Tadeusz Lech (nr ), płk Jan Karcz (nr ), pdch.
rez. Zbigniew Ruszczyński (nr ), por. St. Dobrowolski (nr…‥ ), Leon Kukiełka (nr
), Stanisław Dubois (nr ), m r Edward Gött-Getyński (nr ), por. rez.
Eugeniusz Zaturski (TAP, nr ), rtm. Włoǳimierz Koliński (nr ), por. Mieczy-
sław Koliński (nr ), kpt. Tadeusz ǲieǳic (nr ), kpt. dr Henryk Suchnicki (nr
), pdch. rez. Aleksander Jaskierski (nr ), kpr ……‥nicki (TAP, nr. …)⁹, kpt. Ta-
deusz Chróścicki — o ciec (TAP, nr ), Tadeusz Luc an Chróścicki¹⁰ — syn (TAP,
nr ), Antoni Suchecki (nr ), ppor. rez. Stanisław Wierzbicki (TAP, nr ),
Stefan Niebudek (nr ), Stanisław Arct (nr ), Roman Radoliński (nr ), st.
ułan Stefan Stępień (nr ), plut. Edward Berlin (nr ).

Wykończeni zastrzykami¹¹: marynarz Lolek Kupiec (Karol Kupiec nr ), Zygmunt
Masewicz (nr ), Aled Stössel (nr ).

Zmarli (zabici na placu¹² lub z powodu warunków i chorób panujących w obozie): rtm.
rez. Jerzy de Virion (w obozie Jan Hlebowicz, TAP, nr ), Roman Zagner (nr. …),
kpt. Michał Romanowicz (nr. …), kpt. Eugeniusz Triebling (nr ), Eugeniusz Dulin
(nr ), Teofil Banasiuk (nr ), Jan Hrebenda (nr ), Jan Mielcarek ( nr ),
pdch. rez. Remigiusz Niewiarowski (TAP, nr ), m r Wacław Chmielewski (TAP,
nr ), Tadeusz Dobrowolski (TAP, nr. …), Jerzy Wierusz-Kowalski, o ciec (TAP, nr
), plut. Stanisław Kotarski (nr …), plut. Józef Chramiec (nr ), Stefan Gaik (nr …),
st. sierż. Zygmunt Jaworski (TAP, nr ), prof. Roman Rybarski (nr ), Kazimierz
Rogalewicz (nr ), Leśniewicz Bolesław (nr ), lub Stanisław (nr ), Czesław
Sikora (nr ), Stanisław Polkowski (nr ), Teofil Staniszkis (nr ), pdch. rez.
Jan Wysocki (TAP, nr ), Alo zy Fusek (nr …), Józef Gałka (nr ), rtm. Tadeusz
Czechowski (nr ), Witold Myszkowski (nr ), Andrze Marduła (nr ),

Zwolnieni przez właǳe lagru:Aleksander Wielopolski (nr …), kpr. Czesław Wąsowski
(nr ), ppor. rez. Tadeusz Burski (nr …), pdch. Krzysztof Hoffman (nr ), dr Marian
Dipont (nr ),

Zwolnieni przez właǳe — pojechali z meldunkiem do Organizacji¹³: płk. Władysław
Surmacki (TAP, nr ), kpt. Ferdynand Tro nicki (nr ), sierż. Antoni Woźniak (nr
), por. rez. Karol Świętorzecki (nr ), Aleksander Paliński (nr ),

Wywieziony jako chory do Dachau (zorganizowane): Jan Dangel (TAP, nr ).
Wywiezieni transportami do innych lagrów: ppor. rez. Mikoła Skornowicz (nr …),

Tadeusz Słowiaczek (nr ), plut. Władysław Kupiec (nr ), płk Tadeusz Reklewski
(nr ), ppor. Konstanty Piekarski (nr ), płk Jerzy Zalewski (nr ), pdch. rez.
Zbigniew Różak (nr ), pdch. rez. Zygmunt Wanicki (nr ), Wiktor Śniegucki (nr
), Tadeusz Pietrzykowski „Teddy” (nr ), kpt. Julian „Trzęsimiech” (nr …), Stanisław

⁹kpr ……..nicki (TAP, nr. …) — nazwisko w „kluczu” częściowo nieczytelne A. C. [przypis redakcy ny]
¹⁰Chróścicki, Tadeusz Lucjan; syn — ur. w  r. w Makarowcach; w KL Auschwitz od  ma a , numer

więzienny , przyǳielony do karne kompanii; brał wraz z o cem uǳiał w buncie karne kompanii w dniu
 czerwca  r., zorganizowanym przez konspiracy ną siatkę Pileckiego; o ciec ego został rozstrzelany, syn
uciekł z obozu tegoż dnia, wraz z Augustem Kowalczykiem (późn. aktorem); doczekał wyzwolenia. [przypis
edytorski]

¹¹wykończeni zastrzykami — ednym ze sposobów zabĳania więźniów w KL Auschwitz było wykonywanie
dosercowych zastrzyków z fenolu, zw. przez więźniów „szprycą”. [przypis edytorski]

¹²zabici na placu — t . podczas pracy oraz w trakcie apelu. [przypis edytorski]
¹³pojechali z meldunkiem do Organizacji — meldunki Organizac i Wo skowe z obozu w Oświęcimiu były

przekazywane do Komendy Główne ZWZ/AK w Warszawie. [przypis edytorski]
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Ozimek (TAP, nr …), Henryk Kowalczyk (nr ), Leszek Cenzartowicz (nr ), ppor.
rez. Jerzy Wiśniewski (nr ), ppor. rez. Lech (nr …), ks. Zygmunt Ruszczak (nr ),
Wacław Kafarowski (nr ), Czesław Darkowski (TAP, nr ), Lolek Słowiaczek (nr
), wachm. Jan Miksa (nr …), Edward Nowak (nr ), ppor. rez. Władysław Rapa (nr
), Aleksander Buga ski (nr ), Kazimierz Radwański (nr ), dr Zygmunt
Zakrzewski (TAP, nr ), Tadeusz Kowalski (nr …), Józef Putek (nr ), Michał
Szarzyński (nr ), Olek sztubowy na  bloku (nr …), Wawrzyński (TAP, nr …),

Rozmyślnie umieścili się w transporcie celem dokonania ucieczki w droǳe: płk. Kazimierz
Rawicz (w obozie Jan Hilkner nr ), pdch Witold Szymkowiak (nr ), przez którego
przesyłam meldunek.

Zastrzeleni podczas dokonywania ucieczki: plut. Stanisław Maringe (TAP, nr ),
por. rez. Jerzy Poraziński (TAP, nr …),

Wyszli z obozu za pomocą ucieczki zorganizowanej z meldunkiem do Organizacji: Win-
centy Gawron (nr ), Stefan Bielecki (TAP, nr ), pdch. Mieczysław Januszewski
(nr ), Stanisław Jaster (nr ), ppor. rez. Jan Reǳe (w obozie Jan Retko, nr ),
Edward Ciesielski (nr ) oraz mo a osoba Witold Pilecki (TAP, nr )¹⁴.

Trwali jeszcze w obozie: kpt. dr Władysław Dering (TAP, nr ), pdch. rez. Anto-
ni Rosa (nr ), pdch. Michał Ziółkowski (nr ), plut. Tadeusz Szydlik (nr ),
płk Teofil ǲiama (nr ), ppor. rez. Jan Olszowski (nr ), ppor. rez. Jan Pilec-
ki (nr ), Henryk Bartosiewicz (nr ), kpt. Stanisław Kazuba (nr ), ppor.
rez. Bernard Świerczyna (nr ), pdch. rez. Mieczysław Wagner (nr ), m r Zyg-
munt Bończa-Bohdanowski (TAP, nr ), pdch. rez. Zygmunt Bu anowski (nr …),
Zygmunt Kotecki (nr …), Jan Zięmba (nr ), Zygmunt Sobolewski (nr ), Antoni
Trzaskowski (nr ), płk Juliusz Gilewicz (nr ), kpt. Tadeusz Lisowski (nr ),
Motyka (nr …), Aled Włodarczyk (nr ), Witold Kosztowny (nr ), dr Rudolf
Diem (nr ), por. rez. Marian Moniczewski (nr ), ppor. rez. Leon Murzyn
(nr ), ppor. Witold Wierusz (nr ), ppor. rez. Edmund Zabawski (nr ), Jan
Machnowski (nr ), pdch. rez. Zbigniew Goszczyński (nr ), Zǳisław Uliasz (nr
), „Alo z” z Bekleidungskammer (nr …), Andrze Gąsienica (nr ), Roman Fran-
kiewicz (nr ), Tadeusz Jakubowski (nr ), wachm. Stefan Gąsiorowski (nr ),
Wacław Weszke (nr ), Stanisław Kożuch (nr ), st. sierż. Szczepan Rzeczkowski
(TAP, nr ), Jerzy Wierusz-Kowalski (TAP, nr , syn), plut. Antoni Koszczyński
(nr ), kpt. Michał Więcki (nr ), por. „Włodek Owczarz” (nr …), sierż. Włady-
sław Kielczyk (nr ), maryn. Aleksander Kasper (nr ), kpt. Janusz Goślinowski
(nr ), Konstanty Jagiełło (nr ), kpt. Stanisław Machowski (nr ), „Czesiek”
(prawdopodobnie Czesław Sowul, nr ), „Tadek” (nr …), Tadeusz Stulgiński (TAP, nr
), Henryk Szklarz (nr ), Edward Sikorski (nr ), Józef Gralla (nr ),
dr Władysław Tondos (nr ), Jan Mosdorf (nr ), Marian Toliński (nr ), Wła-
dysław Fe kiel (nr ), Stanisław Głowa (nr ), pdch. rez. Tadek, sekretarz bloku
a (nr …), Mały Zygmunt z laboratorium (nr …), Ignacy Wołkowicz (nr ), Ryszard
Wiśniewski (nr ), Zǳisław Ryndak (nr ), Andrze Rablin (nr ), pdch. Le-
on Mackiewicz (nr ), płk. Kazimierz Stamirowski (nr ), Karol Karp (nr ),
Ficek i Tadek — grabarze (nr …), dr Bolesław Świderski (nr ), Edward Kowalski (nr
), Witold Kupczyński (nr ), Roman Kostrzewski (nr ), Stanisław Koc an (nr
), Jerzy Żarnowiecki (nr ), Tadeusz Myszkowski (nr ), Stanisław Wolak (nr
), Maksymilian Piłat (nr ), pdch. rez. Witold Wysocki z Wilna (nr …), pdch.
Jurek — elektryk (nr …), Stefan ǲiurkacz (nr …), Stefan — kolega Heńka B. (nr …).

¹⁴Jan Reǳej (w obozie Jan Retko, nr ), Edward Ciesielski (nr ) oraz moja osoba Witold Pilecki
(TAP, nr ) — w ucieczce  kwietnia  roku towarzyszyli Pileckiemu dwa inni członkowie organizac i
(Związek Organizac i Wo skowe ): Jan Reǳe (–), z zawodu nauczyciel, uczestnik kampanii wrze-
śniowe , poległ w Powstaniu Warszawskim  sierpnia  r. oraz Edward Ciesielski (–), aresztowany
w Szydłowcu za ǳiałalność konspiracy ną (organizowanie punktów nasłuchu radiowego), trafił do więzienia
w Radomiu, a następnie, w kwietniu  roku do KL Auschwitz, brał uǳiał w Powstaniu Warszawskim, ciężko
ranny uciekł z transportu, walczył na Kielecczyźnie w Batalionach Chłopskich w odǳiale Jana Sońty pseud.
„Ośka”, po wo nie więziony we Wronkach, w Rawiczu i Sztumie w latach –, pośmiertnie wydano ego
wspomnienia oświęcimskie. [przypis edytorski]
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CZERWIEC  R.
Poniższe napisane est dla upamiętnienia faktów i nazwisk więźniów w Oświęcimiu, pra-
cu ących tam w Organizac i Wo skowe — po udanym, a samowolnym opuszczeniu obo-
zu w nocy z dnia  na  kwietnia  r. i po -miesięcznym tam pobycie, gǳie od
początku lagru do marca  r. rozstrzelano  więźniów, zagazowano około  ty-
sięcy, zmarło — zabitych na placu, od chorób i innych warunków — około  tysięcy,
wywieziono (do marca  r.) do innych obozów około  tysięcy, wywieziono i zwol-
niono  więźniów. W marcu  r. ży ących w obozie było około  tysięcy, a numer
bieżący wynosił ponad  tysięcy¹⁵. Wyże wymienione liczby stosu ą się do „halingów”
— po przywiezieniu normalnie zaewidenc onowanych i oznaczonych kole nym numerem
więźnia. Natomiast nie obe mu e to ogromne ilości luǳi przywiezionych tu w celu na-
tychmiastowego odebrania im życia, co odbywało się w odległości paru kilometrów od
obozu — w Brzezince — w pobliżu filii Oświęcimia — obozu w Ra sku¹⁶, gǳie gazowa-
no całe transporty luǳi, dostarczane tu pociągami i autami — czasami po parę tysięcy
ǳiennie, a liczba których obliczona w cyach okrągłych w sierpniu  r. przekraczała
 tysięcy luǳi, a w marcu  r. sięgała ponad półtora miliona luǳi. Przeważali Żyǳi,
lecz byli również Czesi, Niemcy i inni¹⁷. Spec alnie ednak bolało nas, gdy w ogromnych
stosach ubrań i rzeczy, należących do zagazowanych, zna dowaliśmy wśród małych bu-
ciczków i wózków ǳiecinnych różańce i książeczki do nabożeństwa w ęzyku polskim.
W potworne te rzezi zginęła, mięǳy innymi, przewieziona tu ludność kilku wiosek lu-
belskich. Prócz tego w tymże czasie w obozie naszym i w filiach zabito w różny sposób
 eńców wo ennych-bolszewików.

Po przy eźǳie w nocy z dnia  na  września  r. do obozu w Oświęcimiu¹⁸
znalazłem się — tak ak zresztą wszyscy nowo przybywa ący do Oświęcimia — w wa-
runkach, które uderzyły we wszystkie mo e dotychczasowe po ęcia. W ciągu paru dni
czułem się oszołomiony i akby przerzucony na inną planetę.

Wpęǳenie nas w nocy kolbami esesmanów za druty — na teren oświetlony reflek-
torami — przebiegamy przez niesamowicie roześmianych, wrzeszczących kapów porząd-
ku ących szeregi nasze drągami — ma ących zielone i czerwone łatki w mie scu, gǳie się
wiesza ordery¹⁹, wśród ǳikich chichotów i żartów, dobĳa ących chorych i słabych lub
tego, kto miał nieostrożność powieǳieć, że był sęǳią lub est księǳem — zrobiło na
mnie wrażenie, że zamknięto nas w zakłaǳie dla obłąkanych.

Po kilku pierwszych dniach, w których byłem świadkiem makabrycznych obrazków,
a wobec których zupełnie zbladło piekło Dantego — czego tu, ak również i całego lagru
w ciągu tych paru lat opisywać nie będę, gdyż zrobić to ma ą moi koleǳy: „J” i „E”²⁰ —
wejrzałem w siebie…

…Tu — z konieczności — muszę zrobić pewną dygres ę.
Gdy po powrocie z lagru w opowiadaniu zna omym potrąciłem o ten moment, orzekli,

że dla luǳi normalnych nie bęǳie to łatwe do zrozumienia. Że nie nazwę tych luǳi
inacze , to chyba tylko przez grzeczność (zrobię to zresztą trochę dale ), gdyż od dłuższego
uż szeregu lat mam dla pewnego roǳa u luǳi „normalnych” zupełnie inne określenia.

¹⁵W marcu  r. żyjących w obozie było około  tysięcy, a numer bieżący wynosił ponad  tysięcy — liczby
podawane przez autora są nieścisłe (z konieczności: ako informac e pochoǳące z czasu wo ny, oparte na ob-
serwac ach własnych i relac ach współwięźniów), da ą ednak po ęcie o ogromie zbrodni dokonanych w obozie
koncentracy nym w Oświęcimiu. W końcu marca liczba więźniów, którzy przeszli prze Auschwitz, była więk-
sza, sięgała ok.  tys. łącznie dla obozu kobiecego i męskiego oraz dodatkowo blisko  tys. w obozie dla
Cyganów. [przypis edytorski]

¹⁶w Brzezince, w pobliżu filii Oświęcimia, obozu w Rajsku — z braku informac i obóz w Brzezince i obóz
w Ra sku były często utożsamiane przez więźniów obozu głównego. [przypis edytorski]

¹⁷Przeważali Żyǳi, lecz byli również Czesi, Niemcy i inni — w Brzezince w komorach gazowych ginęli
wyłącznie Żyǳi; nieścisła est również podana liczba ofiar: w tym wypadku zawyżona. [przypis edytorski]

¹⁸Po przyjeźǳie w nocy z dnia  na  września  r. do obozu w Oświęcimiu — Witold Pilecki trafił do
Oświęcimia drugim transportem warszawskim więźniów z łapanki uliczne ; obe mował on  osób, których
ako więźniów KL Auschwitz oznaczono numerami od  do . [przypis edytorski]

¹⁹zielone i czerwone łatki w miejscu, gǳie się wiesza ordery — w obozie oświęcimskim za pomocą różnych
kolorów tró kątów naszywanych na ubiorach więziennych (tzw. pasiakach, od wzoru pionowych pasów na
materiale) oznaczano różne kategorie więźniów, np. czerwonym tró kątem więźniów politycznych, a zielonym
więźniów określonych ako „zawodowi przestępcy kryminalni”. [przypis edytorski]

²⁰„J” i „E” — Jan Reǳe i Edward Ciesielski. [przypis edytorski]
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Ży emy w czasie, który edni nazywa ą zakończeniem edne epoki i we ściem w drugą,
inni mówią, że „ esteśmy na zakręcie…”, eszcze inni — chcą dać luǳkości nowy ustró
i piszą ǳieła. Wszyscy mądrze si zgaǳa ą się na edno, żeśmy — ak niegdyś scholastycy
— straszliwie zabrnęli… Z tym wszystkim nurzamy się eszcze w psychozie lęku (mam
na myśli tych „normalnych”), by nie zrobić, powieǳieć coś wykracza ącego poza ramy
dla „przeciętniaków”, na co by się ci „normalni” zżymać zaczęli. A broń Boże być wy-
śmianym. Na przykład: wiǳiałem takich, szczególnie mężczyzn, którzy niby są wierzący,
a wstyǳą się wyraźnie przeżegnać i robią coś w roǳa u namiastki znaku krzyża. Jest to
doskonały przykład psychozy wstydu i lęku, żeby akiś bałwan z tłumu — kolega — nie
„podśmiał”. Racze gnuśnieć w tłumie baranów, byle by się nie narazić na wytknięcie pal-
cem ako człowiek niezrozumiały dla przeciętniaków. Wcale nie znaczy to, że chciałbym
siebie ponad innych wynieść. Przeciwnie! Chciałbym wstrząsnąć każdym, żeby z tego
dorośniętego tylko do pewnego znormalizowanego poziomu — tłumu wystrzeliły, eśli
nie można wszęǳie, to przyna mnie tu i ówǳie, pędy myśli, czynu — indywidualne,
bez oglądania się na to, czy mu sąsiadu ący w tłumie „baran” nie uderzy po głowie przez
zwykłą zazdrość, pilnu ący, by żaden z sąsiadów ponad tłum głową nie urósł, nie stał się
większym. A przecie tylko tacy, wyrasta ący ponad normalnych przeciętniaków, mogą
coś stworzyć, we ść i wprowaǳić innych w nowe po ęcia, nowe roztoczyć widnokręgi.

Po te dygres i, w które wy aśniłem, że w żadnym wypadku nie rościłbym pretens i do
zaliczenia mnie w poczet znormalizowanych członków tłumu, i nie chciałbym się dusić
w ciasnych ramkach normalnych ich po ęć, może będę uż nieco zrozumialszy z tym,
co u rzałem w sobie, a co zdecydowałem napisać, chociaż pierwotnie, po usłyszeniu od
zna omych, że „ est to trudne do zrozumienia”, chciałem przemilczeć. Pominięcie ednak
czegokolwiek mogłoby być powodem, że byłby niezrozumiały ciąg dalszy.

Oto znalazłem w sobie radość w momencie na mnie zdawałoby się dla takowe moż-
liwym.

Sto ąc w szeregach bloku „Krwawego Alo za” i wiǳąc, ak naprzeciwko sto ące szere-
gi karne kompanii Krankenmann wyrównywał nożem, wbĳa ąc takowy w brzuch temu,
kto się wysunął niepotrzebnie trochę naprzód, ze zǳiwieniem pewnym stwierǳiłem,
że się nie mylę, iż znalazłem w sobie radość, wynika ącą ze świadomości, że chcę wal-
czyć, a więc kryzys parodniowy minął szczęśliwie oraz ze świadomości, że nareszcie —
tęsknota od roku  — tu zrozumieć może mnie przede wszystkim żołnierz — sto-
ę w szeregach wyrównanych ak naciągnięte struny wśród ustawionych ramię w ramię
wściekłych, z ednoczonych wspólnym celem i edną myślą, zdecydowanych na wszystko
Polaków, czyli w zespole doskonałym do pracy organizacy ne .

To był zarodek siły, która kazała mi wierzyć i tworzyć. Pod ąłem się więc pracy. Po
paru tygodniach zorganizowałem pierwszy zawiązek Organizac i Wo skowe w Oświę-
cimiu wśród „Warszawiaków” i przesłałem w paźǳierniku  r. pierwszą wiadomość
do Warszawy za pośrednictwem kpt. Michała Romanowicza przez zwolnionego z lagru
Aleksandra Wielopolskiego, pracu ącego w wywiaǳie u Tęczyńskiego. Kierownictwo
te pierwsze „piątki górne ” (płk. Władysław Surmacki, kpt. dr Władysław Dering, rtm.
rez. Jerzy de Virion, Eugeniusz Obo ski i Roman Zagner) powierzyłem pułkownikowi
Władysławowi Surmackiemu, którego zna ąc od dawna, uż w ma u  r. wciągnąłem
w Warszawie do pracy w TAP na stanowisko szefa sztabu. W marcu  r. zorganizo-
wałem drugą „górną piątkę” (pdch. Witold Szymkowiak, pdch. Antoni Rosa, Tadeusz
Słowiaczek, ppor. rez. Mikoła Skomowicz, Władysław Kupiec, Bolesław Kupiec, Tadeusz
Pietrzykowski) wśród na starszych numerów więźniów. W ma u  r. wśród kolegów
z  i  transportu warszawskiego trzecią „piątkę górną” (kpt. Eugeniusz Triebling, por.
Włoǳimierz Makaliński, por rez. Stanisław Gutkiewicz, Wincenty Gawron, Stanisław
Stawiszyński), a w paźǳierniku  r. czwartą „piątkę” (Henryk Bartosiewicz, kpt. Sta-
nisław Kazuba, ppor Konstanty Piekarski, Stefan Bielecki, ppor rez. Tadeusz Lech), nigdy
się nie trzymałem ślepo liczby pięciu.

Każda z tych „piątek” nie wieǳiała nic o piątkach innych i sąǳąc, że est edynym
szczytem Organizac i, rozwĳała się samoǳielnie, rozgałęzia ąc się tak daleko, ak ą suma
energii i zdolności e członków, plus zdolności kolegów sto ących na niższych szczeblach,
a przez piątkę stale dobudowywanych, naprzód wypychały. Praca polegała na ratowaniu
życia kolegów przez: zorganizowanie dożywienia, polecania właǳom bloków, opiece na
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„Krankenbau” (w obozie szpital dla więźniów nosił nazwę Häftlingskrankenbau A.C.), or-
ganizowanie dostawy bielizny, urząǳanie na lepszych posadach — stanowiskach, pod-
trzymywanie na duchu, kolportowanie wiadomości z zewnątrz, łączności z cywilną lud-
nością, przekazywanie wiadomości obozowych na zewnątrz, powiązanie w jeden łańcuch
energiczniejszych jednostek dla skoordynowanej akcji opanowania obozu w chwili, gdy takowa
nadejǳie z zewnątrz, bądź to w formie rozkazu — bądź desantu.

Tak — ak w celu większego bezpieczeństwa powziąłem myśl, by edna piątka nic
nie wieǳiała o drugie — tak również w tym celu omĳałem początkowo luǳi „sto ących
na świecznikach”, którzy tu byli pod własnymi nazwiskami i ako pułkownicy, słabo za-
konspirowani, robili uż plany opanowania obozu. I tak w kwietniu  r. koleǳy coraz
to częście zaczęli przynosić wiadomości, że płk. Aleksander Stawarz i ppłk. Karol Ku-
muniecki są zdania, że należy opanować obóz, przy tym mnie więce podawano terminy
i ppłk Karol Kumuniecki poszedłby potem ze zdrowymi na Katowice, a płk Aleksander
Stawarz z chorymi zostałby na mie scu. Ze względu na rozgłos i naiwność planowania
na razie trzymałem się od tego z dala. Dnia  ma a  r. przesłałem meldunek do
Warszawy przez zwolnionego z lagru por. rez. Karola Świętorzeckiego²¹.

Tymczasem nasza Organizac a (słowo to było zakazane i używane tylko w znaczeniu
zupełnie innym) rozwĳała się dość szybko

A ednocześnie wielki młyn lagru wyrzucał wciąż trupy. Wielu kolegów ginęło, któ-
rych stale trzeba było zastępować innymi. Wciąż trzeba było wszystko wiązać.

Wysyłaliśmy uż na zewnątrz wiadomości, które były podawane przez radia zagra-
niczne. Właǳe lagru wściekały się — szukano, zrywa ąc podłogi, szukano na strychach.
Daleko rozgałęzione uż poszczególne „piątki górne” zaczęły w terenie wza emnie się „do-
macywać”, meldu ąc mi o „namacane ” rzekomo inne akie ś organizac i (inna piątka).
W listopaǳie  r. wysłałem do Warszawy przez zwolnionego z lagru kpt. Ferdynanda
Tro nickiego²² meldunek. Jednocześnie pisałem w listach do roǳiny (okólną drogą), by
mnie nie starano się z lagru wykupić, co mogłoby się zdarzyć, gdyż nie miałem żadne
sprawy, a hazardowała mnie gra i oczekiwana w przyszłości rozgrywka na mie scu.

W grudniu  r. przesłałem meldunek przez płk. Władysława Surmackiego²³, zwol-
nionego do Warszawy, w marcu  r. przez sierż. Antoniego Woźniaka²⁴.

W esieni  r. przywiezieni zostali do obozu płk Jan Karcz i ppłk Jerzy Zalewski.
Zaproponowałem we ście do Organizac i pułkownikowi Janowi Karczowi — na co ten się
zgoǳił. Po paru miesiącach płk Jan Karcz został wzięty do bunkra i dręczony. Ponieważ
nic nie zeznał, został zwolniony z bunkra i przeniesiony do filii Oświęcimia, pobliskie
Brzezinki, gǳie pod ął się pracy na rzecz nasze Organizac i.

Jak wspomniałem, przez ostrożność, w pracy organizacy ne starałem się na razie
unikać oficerów wyższych stopni, którzy tu byli pod własnymi nazwiskami, lecz żeby
nie było to mylnie tłumaczone rzekomą mo ą wygórowaną ambic ą, zdecydowałem się
podporządkować wyszperanemu przez mego przy aciela Henryka Bartosiewicza, pułkow-
nikowi Kazimierzowi Rawiczowi, który tu był pod przybranym nazwiskiem i uchoǳił za
stuprocentowego cywila. Płk Kazimierz Rawicz wszedł do nasze Organizac i, uzgodnili-
śmy z nim plan pracy i pracowaliśmy w dalszym ciągu.

Wtedy zorganizowałem piątą „piątkę górną” (ppor. rez. Bernard Świerczyna, pdch.
rez. Zbigniew Ruszczański, pdch. rez. Mieczysław Wagner, pdch. rez. Zbigniew Różak,
plut. Tadeusz Szydlik).

W marcu  r. przy echał do lagru znany mi od szeregu lat m r Zygmunt Bończa-
-Bohdanowski, którego niegdyś w Warszawie wciągnąłem na dowódcę bo owego miasta
Warszawa w TAP, a obecnie na dowódcę bo owego zorganizowanych sił w lagrze.

W styczniu  r. wysłałem do Warszawy pomnie sze wiadomości przez kolegę
Aleksandra Palińskiego²⁵.

²¹Karol Świętorzecki — Ży e. Bywa w Warszawie. Pracu e. [przypis autorski]
²²Ferdynand Trojnicki — Ży e. Jest w Warszawie. Pracu e. [przypis autorski]
²³Władysław Surmacki — Następnego dnia po przy eźǳie do Warszawy został powtórnie aresztowany i roz-

strzelany na Pawiaku. Zdążył parę słów zaledwie o pracy nasze powieǳieć swe Małżonce. [przypis autorski]
²⁴Antoni Woźniak — Ży e. Jest w Warszawie. Pracu e. [przypis autorski]
²⁵Aleksandra Palińskiego — Jest w Warszawie. Pracu e w P. Z. P. [przypis autorski]
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W  r. stosowano w lagrze odpowieǳialność ǳiesięciokrotną, to znaczy za edne-
go zbiegłego więźnia rozstrzeliwano ǳiesięciu, toteż nie organizowaliśmy ucieczek. W po-
czątku roku  nadszedł zakaz tego z Berlina, więc zaczęliśmy przygotowywać ucieczkę
i w ma u  r. przesłałem meldunek do Warszawy przez kolegę Stefana Bieleckiego²⁶,
który razem z kolegą Wincentym Gawronem ucieczkę doprowaǳili szczęśliwie do skut-
ku i żadnych represji z tego powodu w obozie nie było.

W czerwcu rozstrzelano spec alnie blisko mnie w pracy sto ącego, nieodżałowanego
i ǳielnego z wo ny  r. por.  pułku ułanów Włoǳimierza Makalińskiego.

Rozstrzelano wtedy również przeszło  Ślązaków, mięǳy innymi członka Organizac i
ppor. rez. Stanisława Gutkiewicza. Po egzekuc i  listopada  r., kiedy zginął ǳielny
ppor. rez. Tadeusz Lech, była to pierwsza większa „rozwałka”.

Staraniem Henryka Bartosiewicza doszło do porozumenia z płk. Aleksandrem Sta-
warzem, który wszedł do nasze Organizac i (komórka planowania).

W czerwcu  r. właǳe lagru, chcąc wywołać odruch i spowodować za ścia w la-
grze, by potem ukarać, ǳiesiątku ąc Polaków, zaaranżowały prowokacy ny manewr z za-
bitym niby przez więźniów Polaków żołnierzem niemieckim, którego zwłoki ostentacy -
nie przywieziono, lecz naprężenie, akie odczuwało się przez parę dni wśród więźniów
Polaków i nasza postawa, wyczuta doskonale przez właǳe, powstrzymały ą od dalsze
akc i i sprawę zatuszowano.

Wtedy i później przez szereg miesięcy, do  marca   r., byliśmy doskonale zdolni
do opanowania lagru w każdej chwili i tylko wzgląd na sytuację ogólną na zewnątrz, brak
rozkazu, jakiegoś nalotu, który by nam (jako vis — major²⁷) rozwiązał ręce, możliwość po-
padnięcia w kolizję z interesem ogólnym dla dobra sprawy i tym podobne, powstrzymywał nas
od ǳiałań samorzutnych.

Tragedią więc naszą było nie to, żeśmy, jak myślała Warszawa, byli kościotrupy, lecz
przeciwnie, że jakkolwiek byliśmy silni i lokalnie bieg wypadków mieliśmy w swoim ręku, ze
względu jednak na ogólną sytuację (Społeczeństwo — Represje) — ręce mieliśmy związane
i z oddali musieliśmy uchoǳić za bezradnych.

Potrzebny nam był rozkaz = zezwolenie = placet²⁸ Właǳ naszych w Warszawie, by
w przyszłości nie powieǳiano, że ambicja p. p W., J. lub H tyle ofiar w Społeczeństwie
kosztowała i czyn ten nie był wytknięty jako przykład pokutujących w nas od wieków wad
narodowych: brak dyscypliny i samowola.

Wtedy eszcze, ze względu na rozrzucenie poszczególnych „komand” po różnych blo-
kach, ǳieliliśmy siły nasze na cztery zasadnicze wielkie odǳiały według zadań, które na
moment ewentualnego opanowania lagru przypadały tym odǳiałom przygotowanym do
rozwiązania zadania dwo ako: ) Akc a w czasie — obóz w pracy, ) Akc a w czasie —
wszyscy w blokach (noc, święto).

Wysłałem wtedy meldunek przez Stanisława Jastera²⁹, który razem z trzema kolega-
mi świetnie zorganizował ucieczkę autem komendanta lagru i w bezczelny sposób, koło
spotkanego w droǳe „Lagerhrera”, który oddał honory przebranym paru więźniom
w wo skowe mundury, po echał w świat.

Dopiero w Oświęcimiu, w nasze pracy, doczekałem się momentu, o którym mogło
się kiedyś na wolności marzyć beznaǳie nie. Oto dopiero w obliczu stosów trupów od-
rzucili nasi ǳiałacze polityczni wstrętne dla mnie zawsze marnowanie energii na party ne
zżeranie się wza emnie. W komórce polityczne nasze Organizac i znaleźli się razem prof.
Roman Rybacki, były poseł Stanisław Dubois, kolega Konstanty Jagiełło, kolega Piotr
Kownacki i kolega Kiliański, którzy wszyscy barǳo przykładnie, zgodnie pracowali.

Transportem do innego lagru, z zamiarem ucieczki w droǳe (spec alnie umieścili się
w transporcie), wy echali w lipcu  r. płk Kazimierz Rawicz i pdch.  pułku ułanów
Witold Szymkowiak, przez którego przesłałem meldunek³⁰. Przed swym wy azdem płk

²⁶Stefan Bielecki — Ży e. Jest w Warszawie. Pracu e w P. Z. P. [przypis autorski]
²⁷vis major (łac.) — siła wyższa. [przypis edytorski]
²⁸placet (łac.) — zgoda; przyzwolenie. [przypis edytorski]
²⁹Stanisław Jaster — Pracu e w P. Z. P. w Warszawie. [przypis edytorski]
³⁰Witold Szymkowiak, przez którego przesłałem meldunek — Ucieczka w droǳe płk Kazimierza Rawicza

i pdch. Witolda Szymkowiaka nie udała się. Są w innym obozie i teraz korespondu ę z nimi przez ich roǳiny.
[przypis edytorski]
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Kazimierz Rawicz zaproponował mi, żebym się zwrócił do płk Juliusza Gilewicza celem
wciągnięcia go do pracy na mie sce ustępu ącego płk Kazimierza Rawicza. Rozmówiłem
się z płk Juliuszem Gilewiczem, który się zgoǳił, wszedł do nasze Organizac i i zaczę-
liśmy pracować dale w nowym skłaǳie, gdyż staraniem Henryka Bartosiewicza doszedł
eszcze ppłk Karol Kumuniecki. W ten sposób nie było uż prawie oficerów, którzy by
nie pracowali w nasze Organizac i.

Wkrótce potem został rozstrzelany płk Aleksander Stawarz i kolega Stanisław Dubois.
W sierpniu  r., w czasie epidemii tyfusu, właǳe — pod pretekstem „odwszenia”

— zagazowały wielu więźniów uż zdrowych, którzy byli w bloku tyfusowym () ako
rekonwalescenci i po echali do gazu z całą świadomością, że śmierć zawǳięcza ą zbiegowi
okoliczności, bo akurat w dniu gazowania zna dowali się eszcze w bloku tyfusowym. Blok
został zamknięty i wszyscy, za wy ątkiem lekarzy i pielęgniarzy, zostali wywiezieni autami
do gazu. Tu wiele zǳiałał kpt. dr Władysław Dering, ratu ąc życie ponad  Polakom,
przebiera ąc ich w ubrania pielęgniarzy.

Na tyfus zachorowałem w  dni po tym masowym gazowaniu i szczęśliwie przesze-
dłem tę chorobę. Prawie wszystkie „stare numery” musiały prze ść tyfus.

Po generalnym odwszeniu, po którym właǳe obozu uporządkowały rozlokowanie
więźniów w ten sposób, że każde komando zakwaterowane zostało w całości w ednym
bloku, nieświadomie ułatwia ąc nam zadanie w razie nasze akc i. Gdy uż teraz odpa-
dła potrzeba dwo akiego rozwiązania (. Komanda w pracy lub . Więźniowie w bloku),
poǳieliłem wtedy wszystkie siły, odrzuca ąc ramy poszczególnych piątek, na bataliony,
kompanie i plutony, wyznacza ąc re ony ǳiałania, łącząc w bataliony poszczególne bloki
i wyznacza ąc dowódców:

Dowódca bo owy całości — m r Zygmunt Bończa-Bohdanowski, I Baon m r Edward
Gött-Getyński, II Baon — kpt. Stanisław Kazuba, III Baon — kpt. Tadeusz Lisowski
i IV Baon — kpt. Julian „Trzęsimiech”.

Dnia  paźǳiernika  r. na apelu wywołano z szeregów, pod pretekstem pó ścia
do „Erkennungsdienst”³¹ w sprawie fotografii, wielu kolegów, przeważnie Lubliniaków,
chociaż byli mięǳy nimi i z innych ǳielnic Polski, ak na przykład ǳielny Stanisław
Stawiszyński. W czasie, kiedy cały obóz był w pracy, za drutami — tych wszystkich
w liczbie  rozstrzelano w  bloku. Miał tam mie sce pierwszy wypadek, kiedy znalazło
się pięciu więźniów namawia ących pozostałych do oporu, mięǳy innymi kpt. dr Henryk
Suchnicki i Leon Kukiełka. Jednak — poza pięcioma — wszyscy inni zdecydowali, że
ich obowiązkiem, ze względu na możliwość represji w roǳinach, …jest zginąć, a mieli parę
goǳin do namysłu. Tych pięciu uż w  bloku zabarykadowało we ście, lecz właǳe lagru,
zawiadomione przez szpicla Ślązaka, z awiły się, rozprawiły z tą piątką, a potem kole no
zabĳano ich strzałem w tył głowy z karabinu małokalibrowego i pistoletu sprężynowego.

ǲień  paźǳiernika  r. był dniem naprężenia. Na razie nie wieǳieliśmy, po co
zostali wywołani, potem — nie mogliśmy się porozumieć. W górze Organizac i dosłownie
nieomal gryźliśmy palce. Żeby chociaż słowo od bliźnich z wolności.

Czekaliśmy na decyzję tych . Ich bunt rozwiązałby nam ręce. Skrupuły siłą faktu
zgodnie z naszym życzeniem lub wbrew takowemu,musiałyby odpaść. Obóz byłbyw naszym
ręku. Czekaliśmy. Zadecydowali inaczej. Trzeba było wiǳieć, jak ǳielnie szli na śmierć.

Już od chwili ustawienia ich w piątki przez Palitzscha z karabinkiem, koło trzeciego
bloku, wieǳieli, że idą na śmierć. Od bloku trzeciego szli łukiem pomięǳy blokami: 
a , kuchnią a , , , pomięǳy , ,  a , , . Tu, koło drewnianego budynku
kantyny, ak gdyby się zawahała nieco kolumna, lecz szybko zdecydowała się i zawraca ąc
pod kątem ǳiewięćǳiesięciu stopni, skierowała się uż prosto we wrota śmierci w  blo-
ku. ǲień był słoneczny. Kolumna  maszerowała raźno, w wyrównywanych piątkach,
silni, młoǳi, wybrani. Nie eden dowcipkował, większość miała uśmiech na ustach, bo
przeważnie byli to lagrowi weterani. Nieraz sami obserwowali, ak większe lub mnie sze
grupki kolegów szły na śmierć i komentowali to potem, robiąc uwagi, kto i ak w obli-
czu śmierci się zachował. Lecz nigdy nie szło tak wielu, naraz  — cała kolumna, bez
żadne eskorty, szli sami, tylko z tyłu szła dobrana para rozmawia ąc ze sobą — „Bruno”
i Palitzsch z karabinkiem na pasie, ak na spacer. Trzeba przyznać — Palitzsch tchó-

³¹Erkennungsdienst — służba identyfikacy na; komis a śledcza w KL Auschwitz. [przypis edytorski]
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rzem nie był. Wystarczyło, by ostatnia piątka zrobiła w tył zwrot, a Palitzsch i „Bruno”
w pół minuty przestaliby „zipać”. Ci dwa ednak byli pewni siebie — wieǳieli, że na
śmierć szli luǳie zasugerowani wieściami od przybywa ących z wolności kolegów, iż wróg
nie oszczęǳa roǳin buntowników. Dla ratowania własnego życia nie narażą przecież na
śmierć lub katusze matek, żon i ǳieci. Przeżycia piekła wyniosły ich uż na pewne wy-
żyny duchowe — przeżywali tu ednocześnie i niebo, i piekło. Prócz tych, co uż zginęli,
iluż z nich uż nieraz ryzykowało życie dla przy aciela.

Komentu ąc w nasze paczce przy aciół to wszystko tego dnia wieczorem, zapytywa-
liśmy siebie, czy luǳie na wolności ocenią to i zrozumieją kiedykolwiek? Tamtych pięciu
może nie miało bliskich, może wreszcie nastąpił u nich moment przełomu? Nie zdołali
ednak porwać reszty i zdecydowali się za późno, wtedy gdy uż byli zamknięci w  blo-
ku. Przyspieszyli tylko własną śmierć. Reszcie kazano czekać na śmierć kilka goǳin, do
południa.

Miał to być rewanż za za ścia na Lubelszczyźnie.
W esieni  r. przy echali znani mi z pracy w Warszawie ppor. rez. Stanisław

Wierzbicki, Czesław Sikora, Kiliański oraz kpt. Stanisław Machowski, o którym ppor.
rez. Stanisław Wierzbicki mówił, że est referentem personalnym Komendy Główne
Warszawa. Pomimo że wszyscy do ostatnie chwili pracowali w Warszawie, wymienieni
cztere mało o Oświęcimiu wieǳieli. Ppor. rez. Stanisław Wierzbicki wieǳiał, że trzeba
znaleźć „Witolda”, lecz nic nie słyszał o masowym gazowaniu, o „kanaǳie”, o zastrzykach
fenolu, „piramidach”, ta emnicy  bloku i o „Ścianie płaczu” w  bloku. Ppor. rez. Sta-
nisław Wierzbicki przywiózł mi przy emną wiadomość, że wysłany od nas Stefan Bielecki
dobrnął szczęśliwie do Warszawy i pracu e. On sam go odwoził autem do Mińska Li-
tewskiego. To nas pocieszyło, bo dotychczas nie mieliśmy żadnych wiadomości o losach
wysyłanych. Wsiąkali w teren… bez echa.

Na zapytanie, ak się zapatru ą luǳie na wolności na ucieczki z Oświęcimia, ppor. rez.
Stanisław Wierzbicki odpowieǳiał „dwo ako”.

Społeczeństwo potępia, gdyż sąǳi, że dotychczas rozstrzeliwu ą ǳiesięciu za ednego
zbiega, natomiast Komenda Główna w Warszawie oǳnacza zbiega z Oświęcimia „Virtuti
Militari”. ǲiś na wolności mogę się tylko śmiać z tego. Biedaczysko bu ał nas — wi-
docznie chciał nas namówić na ucieczkę z Oświęcimia razem z nim. Nie przeżył biedak
dwóch miesięcy.

Wszyscy oni, ppor. rez. Stanisław Wierzbicki, Czesław Sikora i Kiliański zgodnie
ozna mili, że są zaskoczeni naszym stanem fizycznym (więźniów Polaków, że w Warsza-
wie o nas myślą jak o „kościotrupach”). Przywieźli nam przykre wiadomości o tym, że —
zasadniczo — o Oświęcimiu mało kto myśli i nie ma mowy o tym, żeby ratować Oświęcim,
bo się nie opłaci, gdyż to są luǳie „do niczego” — same kościotrupy. I gorzko, i śmiesz-
nie było o tym myśleć, patrząc na tryska ące zdrowiem postacie kolegów — Polaków.
Nie prosiliśmy przecież nikogo o akąkolwiek pomoc, czekaliśmy na rozkaz — zezwolenie
wszczęcia akc i samoǳielne lub — zakaz takowe .

Na zakończenie nowo przybyli wnieśli prośbę „ratu cie nas”.
Po zaopiekowaniu się kpt. Stanisławem Machowskim przez ego zna omego i pod-

władnego niegdyś, a naszego pracownika Motykę, resztę oddaliśmy opiece innych i zna-
leźliśmy im lekką pracę.

Historia się powtarza — niezrozumiali są ci, co w obozach giną, ak również ci, co
w obozach trwają. Trzeba dopiero wielu lat, by — uż ich prochom — hołd oddano.

Od czasu do czasu — przez tych parę lat w lagrze — niektórzy starali się sugerować
mi, że żadne pracy na terenie obozu prowaǳić nie należy, że est to wbrew „życzeniom
społeczeństwa”. Nie chciałem w to wierzyć, bo według tego rozumowania, a więc niby
„na życzenie reszty społeczeństwa” należałoby, by przywieziony do lagru Polak zmarł i to
zmarł ak na pręǳe — nie walczył o byt, nie opiekował się kolegami, nie podtrzymywał
nikogo na duchu i w chwili, która kiedyś nade ǳie, eśli eszcze żyć bęǳie, był członkiem
stada niemrawych baranów. Tacy, ma się rozumieć, nie będą uż groźni — ani dla wroga,
ani dla reszty Polaków, którzy — świadomie lub nie — robią wrażenie, akby w braciach
swych, więzionych w lagrach — wiǳieli konkurentów do późnie szych laurów.

My nie o laurach myśleliśmy w lagrze.
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W wysiłku pracy coǳiennej walczyliśmy o to, by jak najwięcej dać braciom Polakom sił
do tej walki i o to, by jak najmniej oddać do komina krematorium istnień polskich, a ǳień
czasami wydawał się rokiem. Poza tym — niektórzy nawet w lagrze — potrafili mówić,
że oni tylko ma ą upoważnienie do pracy, reszta zaś widocznie w ich po ęciu przesta e
być synami Polski. Tak na przykład: „Czesiek” i „Tadek”, ma ąc dobre warunki łączności
z cywilną ludnością, a przez to i dale oraz będąc daleko rozgałęzioną pierwszą „piątką
górną”, tak daleko od pnia odbiegli, że sugerowali mi przez ppor. Konstantego Piekar-
skiego, że tylko oni są upoważnieni przez Warszawę do prowaǳenia pracy na terenie lagru
(raporty, fotografie). Wszyscy inni natomiast — „zdaniem Warszawy” — ak twierǳili
„Czesiek” i „Tadek”, winni przestać pracować, co oznaczało prawie to samo, co przestać
egzystować. Przyzwyczaiłem się uż dawnie w Warszawie do pokutu ącego wśród Pola-
ków przesadnego wyobrażenia, że tylko on coś może i on est upoważniony, więc się tym
nie prze mowałem, tym barǳie że zwykle wygląda to na walkę z konkurentami i pracę
dla korzyści własnej w przyszłości.

Co się tyczy radia, to prócz nasze iskrówki³², którą na skutek nieostrożności „ ęzy-
ków” musieliśmy w esieni  r. rozmontować, i ednego aparatu odbiorczego, udało
mi się wkręcić, na mie sce niezdarnego uż byłego naszego komandora Sokołowskiego,
do mie scowe niemieckie radiostac i obozu, gǳie razem z ppor Konstantyn Piekarskim
robiliśmy dla właǳ mapy i gǳie udało mi się zorganizować naszą komórkę przy uǳiale
pdch. rez. Zbigniewa Ruszczyńskiego, oraz skąd wyniosłem cały plik druków — szyo-
wanych skrótów, używanych przez „Funkstelle” (ośrodek łączności radiowo-telegraficzne
przy komendaturze oświęcimskiego garnizonu SS A. C.), tak zwanych „Verkehrabkürzun-
gen”. Druki te przez kolegę Eugeniusza Dulina, za pomocą „styków” w pracy więźniów
z pracownikami cywilnymi w Brzeszczach, przekazałem „cywilom” — członkom Organi-
zac i na zewnątrz, którzy twierǳili, że w ich planach leży „odbicie” Oświęcimia i pomsz-
czenie tylu „męczenników”. Słabsi duchem więźniowie podchwycili to chętnie, twierǳąc,
że my sami nie powinniśmy nic w tym kierunku robić, tylko czekać, aż nas „oswoboǳą”
— ak się okazało, czekać beznaǳiejnie.

Przez cały rok  miałem wielką łatwość w manipulowaniu przy przenoszeniu ko-
legów należących do nasze Organizac i do upatrzonych ǳiałów pracy („komand”), celem
przygotowania „gruntu” dla pracy Organizac i. Było to możliwe ǳięki temu, że członek
nasze Organizac i, pdch. Mieczysław Januszewski, potrafił zdobyć stanowisko „arbeits-
diensta” i całe masy członków nasze Organizac i za ęło mie sca wygodne, bądź to z po-
wodu dobrego „komanda”, da ącego możliwość zachowania życia, bądź tylko wyłącznie
dla celów pracy organizacy ne , ak również w razie potrzeby ulokowania kogoś w „Ko-
mando” nada ącym się do zorganizowania ucieczki ( ak było z Wincentym Gawronem
i Stefanem Bieleckim, celem przekazania meldunku do Warszawy, a ednocześnie ratu ąc
życie tych dwóch kolegów, którzy sieǳieli za broń i mieli wyroki śmierci).

Rok  zakończył się kawałem, aki spłatali cztere więźniowie, należący do eli-
ty lagrowe , gdyż pełnili obowiązki „arbeitsdienstów”. Pierwszy i drugi Arbeitsdienst —
Mietek (pdch. Mieczysław Januszewski) i Otto (noszący kole ny numer więźnia — ),
oba ǳielni, o sympatyczne powierzchowności, cieszący się sympatią więźniów, w towa-
rzystwie innych eszcze dwóch kolegów, ma ąc wiele swobody w poruszaniu się w lagrze
i w obrębie większego „łańcucha wart”, po echali sobie końmi w świat, na dodatek robiąc
wielką przysługę nam więźniom, napisanym listem do ednego z katów obozu — więźnia
nr  — „lagerältestera”, szpiega Polaka na usługach niemieckich (Bronisław Brodnie-
wicz), zwanego „Bruno — czarna śmierć”. List utrzymany w serdecznym tonie (więzień
nr  i nr  nie znosili widoku eden drugiego), ozna mił, że tak się akoś złożyło, że muszą
się śpieszyć, nie mogą — pomimo umowy — zabrać go ze sobą. Pomimo że porozumie-
nia z Brunem w ogóle być nie mogło, a tym barǳie w sprawie ucieczki, właǳe lagru
pozbawiły nas ednak tego kata, a ego wolności, paku ąc go do bunkra, gǳie tłuma-
czył się przez trzy miesiące (ucieczka —  grudnia). Zamknięcie Bruna — na Sylwestra
— spowodowało, że reszta świąt — aż do  stycznia przeszła pod znakiem niebywałych
przedtem zabaw, maskarad, meczów bokserskich, koncertów i tańców, co na starych la-
growcach robiło wrażenie akiegoś szału przed burzą.

³²iskrówka (pot.) — przenośna stac a radiotelegraficzna. [przypis edytorski]
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Rygor w lagrze od początku, barǳo wolno, lecz stale słabł, tak że przywieziony do lagru
o miesiąc późnie nie tym się różnił od starszego swego kolegi, że o  dni mnie tu sie-
ǳi, lecz tym, że uż nie zaznawał niektórych sposobów gnębienia, które w poprzednim
miesiącu eszcze stosowano. A było tych sposobów zawsze mnóstwo u całe ple ady właǳ
i sfory naganiaczy — edni stosowali e z obowiązku niszczenia życia znienawiǳonych,
inni dla korzyści przypodobania się pierwszym. Esesmani nieraz otwarcie mówili, akby
tłumacząc swe zachowanie: „das ist ein Vernichtungslager³³”. Toteż starzy, wiǳąc rozhu-
kanie na święta, mówili: „Był lager Auschwitz” ale teraz, chwała Bogu, nie ma go uż —
pozostała eszcze ostatnia sylaba: sam „wic³⁴”. Nie przeszkaǳało to wcale, że wraca ąc po
świętach wieczorem po całoǳienne pracy do zadrutowanych bloków, ak zawsze wiǳiało
się obrazek, który dla innych luǳi spoza lagru mógłby się wydać makabrycznym: orkie-
stra nasza, złożona z kolegów — muzyków (posada barǳo dobra), poǳiwiana zresztą
przez wszystkie komis e z Berlina i chluba komendanta lagru ( eśli akiegoś roǳa u mu-
zyka zabrakło, to go barǳo łatwo zna dowano w cywilu i do obozu przywożono), rżnie
od ucha akiegoś marsza — przeważnie barǳo skocznego. Wyda e się, że to akaś polka
albo oberek, pod który maszeru ą odǳiały do obozu. Nie wszystkie ednak idą raźnie,
ak stare numery, przeważnie w warsztatach pracu ące, niektóre „komanda” suną racze
niż idą, to numery młode — niosą pomdlałych, niektórych wloką z braku sił. Zakrwa-
wione, rozbite ręką akiegoś kretyna ze Śląska lub Niemca głowy, bezwładnie się „bełczą”
lub opiera ą na ramionach obok zmartwiałych twarzy niosących i mimowolnie pyta się
człowiek siebie: „które z tych głów są żywe eszcze?” Tu wloką akiegoś półtrupa brzu-
chem po ziemi, bo niosący ledwo się suną, a trzeba iść w nogę, w takt skocznego marsza,
eśli się nie chce dostać po głowie. Nasz odǳiał liczy pięć setek, wszystko to warsztatow-
cy: zdrowi, silni, w miarę możności weseli. Różne się wiǳi twarze, lecz przeważnie to
weterani lagrowi — iǳiemy mocnym krokiem, przechoǳimy koło grupy właǳ lagro-
wych, na twarzach których i w oczach widoczne est eszcze roześmianie spowodowane
przemarszem akie ś poprzednie , nieszczęśliwe kolumny. Silny krok kolegów, z których
większość należy do naszych piątek, spęǳa z twarzy tyranów uśmiech. Pomimo że warsz-
taty są niby również ich „chlubą” i prace nasze i my sami prezentowani bywamy — ako
pokazowi więźniowie — wszelkim komis om, niechętnie patrzą nam w oczy i racze się
odwraca ą. Myślimy: kiedyż nareszcie na was bęǳiemy mogli się rzucić. Obok sto ą —
na wszelki wypadek — dwa odǳiały żołdaków uzbro onych po ǳiurki od nosa, ale co
to wobec nas znaczy — nie zdążyliby zipnąć. Lecz nie wolno! Koleǳy, nie wolno! Społe-
czeństwo by za to drogo zapłaciło — tak nam sugeru ą z oddali. Czy nie ma w tym akie ś
fatalne omyłki? Przechoǳimy koło krematorium. Naprzeciwko we ścia stoi grupka męż-
czyzn i kobiet. Polacy. Wrażenie akurat takie, ak się wiǳi kilka krów przed rzeźnią. Mó
Boże — kobiety — Polki, zaraz, gdy tylko we ǳiemy do lagru, poproszą ich żywcem do
krematorium, daǳą im mydełko i ręcznik, a one i oni będą sąǳili, że idą się kąpać (cza-
sami nawet te komedii nie stosu ą). W krematorium otworzy się okno u góry i spadnie
bańka (rozbĳa ąc się) z gazem. I koniec z życiem. Dla małe grupki żałowano gazu —
ogłuszono uderzeniami po głowie i żywcem wpychano na ruszt. Przechoǳić bęǳiemy
tuż koło nich, nieomal się otrzemy zdrowi, silni mężczyźni. Żeby chociaż w ich oczach
nie u rzeć pogardy. Lecz może eszcze ma ą naǳie ę. Wieǳą ednak przecież, że tu się
na śmierć przy eżdża. Przeszliśmy. Nie w ednych oczach wiǳieliśmy nie pogardę, lecz
śmierć! Nie na edne twarzy dumę, że w Oświęcimiu umrze. Był wśród nich mały chło-
pak, może ǳiesięć lat liczący, ten stał na palcach, by nas lepie wiǳieć i uśmiechał się do
nas może kogoś szukał wzrokiem. My wszyscy mamy akieś ukochane kobiety, akichś
małych szkrabów w domu, wiǳieliśmy tuta wiele dante skich scen, a ednak oczy tych
nie dawały nam potem spoko u w nocy. Dale koło bramy stoi akaś druga grupka kobiet
i mężczyzn, ci są odwróceni do nas tyłem. Tak stać będą, zanim makabryczny pochód
wchoǳących się nie skończy. Potem odstawieni będą do bloku  do badania, do kresu
swe wędrówki — ku „Ścianie płaczu”. Późnie ich wywiozą w krwawych trumnach tam,
gǳie i grupkę pierwszą, a popioły razem z popiołami „hälingów” rozwie e wiatr w po-
lu. Iluż to kolegom przychoǳi na myśl, patrząc na te postacie kobiece: „Może Matka,

³³das ist ein Vernichtungslager — to est obóz unicestwienia. [przypis edytorski]
³⁴wic (daw., z niem. Witz) — dowcip, żart. [przypis edytorski]
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może żona, może siostra, może córka”. Lecz twarde est uż serce lagrowca — oto w pół
goǳiny potem myśl ego zaprzątnięta est wyłącznie tym, gǳie „zorganizować” akieś
„żarcie” i stoi ubĳa ąc akiś interes „margarynowy” z akimś kolegą, zupełnie nie wiǳąc
tego, że stoi tuż obok, o krok od ogromnego stosu nagich trupów, którym „zrobiono”
na rozkaz zastrzyk z fenolu — ǳiś tylko stu kilkuǳiesięciu — i rzucono tu ednych na
drugich ze szpitala z porozrzucanymi kończynami, martwymi źrenicami przygląda ącymi
się załatwianiu sprawy handlowe , w oczekiwaniu na wóz, który za parę goǳin zawie-
zie ich do krematorium. Nikomu nawet na myśl nie przy ǳie wzdrygnąć się, gdy oprze
się lub nawet nastąpi na ednego z tych nagusów. Wczora był ego kolegą, ǳiś leży tu
spoko nie, utro może on sam bęǳie leżał — wielka rzecz!

Tak więc po świętach rok , poza zmianą „lagerältestera” i dalszym postępem w ła-
goǳeniu kursu, rozpoczął się zwykłymi obrazkami lagrowymi. W styczniu  r. został
rozstrzelany płk Jan Karcz oraz por. rez., niegdyś pracownik TAP-u w Warszawie, Eu-
geniusz Zaturski,  lutego — por. rez. Stanisław Wierzbicki, były pracownik TAP-u.
Następnie grupa osaǳona na dłuższy czas w bunkrze i w końcu rozstrzelana: ppłk Karol
Kumuniecki, m r Edward Gött-Getyński, por. Tadeusz Biliński, rtm. Włoǳimierz Ko-
liński i por. Mieczysław Koliński — bracia i inni, wszyscy właśnie strzałem w tył głowy
z pistoletu sprężynowego używanego do ubo u bydła, a więc trochę inacze ak w Katyniu.

Podobnie ak w Katyniu początkowo ciała zabitych (zagazowanych) grzebano w Brze-
zince w wielkich rowach, przy których pracowało spec alne „komando”, złożone wyłącz-
nie z Żydów, którzy żyli zaledwie dwa tygodnie, a następnie byli zagazowywani. Potem
okazało się, że był to zły sposób, gdyż woda w okolicy zaczęła cuchnąć, no i… zostawały
ślady. Zaczęto odgrzebywać trupy i spalać e na stosach. Początkowo pracowano ręcznie,
lecz potem zastosowano dźwigi. O spalaniu w krematorium mowy być nie mogło, gdyż
krematoria nie mogły nadążyć. Zrobiono nowy pro ekt dwóch nowych krematoriów, po
osiem stanowisk na ciała w każdym, z trzyminutowym spalaniem elektrycznym. Obli-
czono, że pracu ąc na dwie zmiany i paląc po dwa trupy na ednym stanowisku, można
rocznie spalić w dwóch krematoriach plus minus pięć milionów trupów. Pro ekt zatwier-
ǳono w Berlinie w trybie przyspieszonym i przystąpiono do budowy takowych. Miały
być gotowe na  lutego  r., potem, z konieczności, terminy przedłużono i w kwietniu
 r. były uż gotowe.

Gazowanie zdrowych luǳi większe wrażenie zrobiło tylko po raz pierwszy. W parę
miesięcy po rozpoczęciu wo ny z bolszewikami właǳe lagru dostały kilkuset pierwszych
eńców, z których około siedmiuset, w obecności akie ś komis i, wpakowali do edne sali
w bloku  (komory gazowe nie były eszcze gotowe do użytku), stłoczyli ich tak, że stać
nawet nie było mie sca, uszczelniono całą salę i w obecności świty w maskach gazowych
— zagazowano. Ci, co po przewietrzeniu sali mogli tam we rzeć, opowiadali o dante skich
wrażeniach, akie odnieśli. Miała to być, sąǳąc z mundurów, w których byli gazowani,
sama szarża bolszewicka z różnych formac i. Wyglądało to na próbę gazu.

W listopaǳie  r. byłem świadkiem — rano, po wy ściu z bloku — ak kilka
kolumn, zupełnie nagich, maszerowało do krematorium; było ich kilka setek. Padał zlo-
dowaciały śnieg i wzdrygałem się na myśl, ak im musi być zimno. Byli to bolszewicy.
Ponieważ był to pierwszy wypadek pakowania do krematorium od razu żywych luǳi,
ǳiwiłem się, czemu wyczynia ą akieś historie właśnie w tym „lokalu”, gdy tam nie ma
absolutnie czasu na cokolwiek innego, ak palenie ciał i pracu ący tam więźniowie na dwie
zmiany ǳień i noc, ledwie zdoła ą dać radę z nawałem naszych ciał (kolegów). Okazało
się, że zostali oni rozebrani i wpęǳeni od razu do krematorium, właśnie dla zaoszczę-
ǳenia czasu.

Od początku lagru, barǳo rzadko, zdarzały się zwolnienia przeważnie więźniów z trans-
portów warszawskich z łapanki. Lecz od czasu, gdy się rozpoczęły gazowania, wszelkie
zwolnienia ustały, aż do końca  r., kiedy to na skutek podpisywania w lagrze przeważ-
nie przez Ślązaków listy volksdeutschów, szereg więźniów opuszczać zaczęło obóz, z tym
że ich od razu pakowano do wo ska, by nie mieli wiele czasu na „plotkowanie” na tematy
lagrowe.

Od początku obozu właǳe starały się zabrać nam czas wolny po pracy — którego
i tak mieliśmy barǳo mało, gdyż początkowo pracowaliśmy również w nieǳielę — na -

  Raport W 



rozmaitszymi przeglądami mundurowymi („Sachenappell”), niewypuszczaniem z bloków
(„Blocksperre”), a od czasu epidemii tyfusowe — szukaniem wszy i przeglądaniem przez
sanitariuszy bielizny („Läuseappell”). Pod upozorowaniem tego higieną kryła się myśl
przewodnia, by więźniowie mieli możliwie znikomą ilość czasu na porozumiewanie się.

Gdy właǳe zorientowały się, że u nas Polaków akoś wszystko ǳiwnie „klapu e”
(solidarność, opanowanie lepszych stanowisk, podtrzymywanie chorych i wielki procent
ozdrowieńców łącznie z „przypadkowym” wykańczaniem się nasyłanych nam szpicli), za-
częło im świtać w głowie. Wtedy — esień  r. — odebrano nam w nieǳielę eszcze
dwie goǳiny czasu (od  do ), przeznacza ąc e na przymusowe spanie, ściśle przestrze-
gane przez właǳe bloków, albowiem więzień, który nie spał w nieǳielę po obieǳie był
uważany za sabotażystę marnującego swoje siły.

Wiǳąc, że rezultat tego zarząǳenia był nikły, w  r. właǳe wzięły się na inny
sposób. Umieszczono na bloku  (na zewnątrz) skrzynkę pocztową, do które polecono
(ogłoszono we wszystkich blokach) wrzucać anonimowo lub z podpisami zawiadomienia
właǳ o różnych podpatrzonych, podsłuchanych rozmowach i tym podobne. Podjęliśmy
wtedy walkę. Za ęli się tym: por. Tadeusz Biliński, kolega Tadeusz Jakubowski i kpt. Ta-
deusz ǲieǳic, którzy spreparowanym kluczem otwierali skrzynkę na kilka goǳin przed
otworzeniem e przez Palitzscha lub innego z właǳy. Wrzucone listy przeglądaliśmy, zo-
stawia ąc dla nas nieszkodliwe, orientowaliśmy się, kto est „kapusiem” i czasami dopisy-
waliśmy sami anonimy, by właǳe miały „strawę” dla dochoǳeń w kierunku „organizac i
złota” lub innym, odbiega ącym od nas i absorbu ącym całą uwagę właǳy, czasami nawet
z dobrym rezultatem, skierowu ąc dochoǳenia przeciwko samym „kapusiom”.

Organizac ą złota nazywało się wszystko to, co się tyczyło złota, banknotów lub dro-
gich kamieni ukrytych w teczkach, walizkach lub tubkach z kremem, pastą do zębów,
obcasach, w mydle i wszęǳie, gǳie się tego na mnie można było spoǳiewać, a pozo-
stałych po zagazowanych tu transportach przeważnie (lecz niekoniecznie) Żydów, którzy
tu echali „na roboty do Niemiec” z Franc i, Czech, Grec i, Holandii, Norwegii i tym
podobne, a którym wolno było zabrać ręczny bagaż, w którym chcieli cały swó ma ątek
— w postaci złota, dolarów, brylantów — skrycie przemycić. Po pobieżne , a nieumie-
ętne rewiz i tych rzeczy przez esesmanów kapów, więźniowie, którzy z tytułu swe pracy
lub sprytu zdołali dopaść tych rzeczy, a nie krępowali się żadnymi skrupułami, wyciągali
(nieraz byłem świadkiem) wcale piękne brylanty, złoto i banknoty, poza tym na rozma-
itsze przedmioty galanterii damskie i męskie i wszystko co dobrze sytuowana kobieta
lub mężczyzna za konieczne mieć uważali.

Pracowałem wtedy w garbarni, gǳie przywożono celem natychmiastowego spalenia
w wielkim piecu fabrycznym walizki, wózki ǳiecinne, torebki damskie i wiele innych
przedmiotów, czasami przedmiotów luksusowych, lub celem sortowania i sparowania³⁵
całych piramid butów męskich, damskich, ǳiecinnych, rozmaitych form, kolorów i roz-
miarów. Jeśli dodamy ogromną ilość doskonałe bielizny, to bęǳiemy mieli mnie więce
wyobrażenia o te właśnie „kanaǳie” ednego roǳa u. Drugim roǳa em „kanady” by-
ły przywożone przez tych luǳi, którzy sąǳili, że adą na roboty do Niemiec, a „jechali
przez komin krematorium w Oświęcimiu”, to zapasy żywności. Na rozmaitsze konserwy
mięsne, rybne, sardynki, pomarańcze, cytryny, cukier, czekolada, kakao, cukierki, ciast-
ka, daktyle, migdały, figi i tym podobne. Były cząstką tego, co składało się na „kanadę”
tego drugiego roǳa u. Wszystko to razem stanowiło towar do handlu pomięǳy więź-
niami, pretekst do coǳiennych rewiz i, przy czym rezultatem rewiz i było obłowienie się
esesmanów lub kapów i wykańczanie się więźniów w bunkrze lub SK³⁶.

„Organizac ą złota” było więc posiadanie przedmiotów należących do zagazowanych Handel, Korzyść
i uprawnianie handlu takowymi. Przypadkowy ednorazowy wypadek handlu zamienne-
go pomięǳy dwoma obcymi sobie więźniami wiązał i zobowiązywał do obopólne dys-
krec i. Znalezienie u ednego złota po dochoǳeniu — biciu w bunkrze — w rezultacie
powodowało czasami „aresztowanie” w lagrze całego szeregu innych więźniów, do któ-
rych ślady złota prowaǳiły. Chciwość na złoto esesmanów była przyczyną dochoǳeń
również wśród nich.

³⁵sparowanie — tu: połączenie w pary. [przypis edytorski]
³⁶SK — [skrót od] Strafkompanie: karna kompania; A. C. [przypis redakcy ny]
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Oświęcim wkrótce stał się centrum, z którego w różnych kierunkach zaczęło — ak
strumyczkami — odpływać złoto i brylanty. Właǳe lagru same w tym maczały ręce.
Komendant lagru, będący w dobrych stosunkach z na większym bandytą nasze fabryki
(garbarnia), oberkapem Erikiem, zezwalał ofic alnie — przypuszczalnie sam do poǳiału
łupu należał — na przywożenie do Erika autami walizek o zawartości samych wyse-
gregowanych zegarków, perfum paryskich, nożyczek i tym podobnych, które to rzeczy
wędrowały potem (sprzedawane) do Niemiec.

Wówczas na drogach z Oświęcimia można było wiǳieć posterunki zatrzymu ące na-
wet auta wo skowe, rewidu ące esesmanów i w ogóle wszystkich, co od strony naszego
obozu echało lub szło.

Ta właśnie „gorączka złota” (organizac a złota) i otumanienie esesmanów przez podsu-
wanie i wskazywanie im pewnych śladów w tym kierunku była dobrym piorunochronem
dla pracy nasze Organizac i.

Na złoto luǳie reagowali różnie, osobiście nigdy nie wierzyłem, żeby mnie te „krwa-
we” brylanty lub złoto przyniosły szczęście i przyznam, że w stopniu dla siebie niespo-
ǳiewanym przechoǳiłem koło tych przedmiotów prawie zupełnie obo ętnie, lecz znałem
takich, którzy pracu ąc na przykład w rzeźni sprzedawali kiełbasę za złoto. Kiedy późnie
miałem zamiar opuścić obóz, zwróciłem się do ednego z kolegów, który miał pieniąǳe,
proponu ąc mu wspólną ucieczkę, gdyż w droǳe pieniąǳe mogły się przydać. Gdy za-
pytałem, ile uż nazbierał, to okazało się, że dopiero naza utrz mógł mi odpowieǳieć, że
ma złota przeszło kilogram, a po paru tygodniach miał przeszło półtora kilograma. Tak
się ednak stało, że wy ście z obozu z tym kolegą nie ułożyło się i poszedłem z takimi,
którzy akurat złamanego szeląga nie mieli.

Nie tylko złoto lecz w ogóle obóz, warunki, przeżycia, były tym, co wyraźnie klasyfi-
kowało charaktery — wartości indywidualne. Jedni staczali się, sta ąc się coraz większymi
draniami bez skrupułów, inni za to, akby dla przeciwwagi, podnosili się ciągle moralnie,
silnie rzeźbiąc w charakterach własnych ak w kryształach. Zdarzały się ciągle niespo-
ǳianki, ak załamania tych, którzy się silnymi wydawali, ak również nagle odroǳenie
się moralne indywidualności słabych.

Abstrahu ąc od „kanady”, niespoǳianki robili i koleǳy „cugangi³⁷”, którzy tu z Pa-
wiaka, Montelupich, innych więzień i łapanek przy eżdżali. W masie nowo przybyłych
„piątkarze” nasi szukali krewnych i zna omych, współpracowników w Organizac i na wol-
ności, nad którymi roztaczaliśmy opiekę (bielizna, odżywianie, lepsza praca). Przygląda-
liśmy się im zawsze uważnie, bo nigdy ednak nie wiadomo było, ak zachowa się kolega
przywieziony z wolności. Na przykład m r Wacław Chmielewski, który pracował u nas
w Warszawie w TAP pod pseudonimem „Sęp”, a którego zdawało się, że dobrze znam,
tu w obozie na placu w czasie spaceru, w obecności kilkunastu kolegów bliże sto ących,
którzy słyszeli, rzucił się do mnie z radością, krzycząc nieomal: „A, pan tuta ! Pod wła-
snym nazwiskiem. A mnie w gestapo w Warszawie d… w kratki pocięli, pyta ąc, gǳie
est Witold”. Dobrze, że akurat kapusia mięǳy nami nie było. W każdym razie zde-
konspirował mnie wobec szeregu kolegów, co trzeba było potem odrabiać (świadek tego
obecnie na wolności — por. rez. Karol Świętorzecki).

Czasami również niespoǳianki robili nam więźniowie, którzy tu sieǳieli uż od daw-
na. Typowy schizoenik (podobno mo żeszowego wyznania) Janusz Kuczbara bez zasad,
etyki, skrupułów. Jeżeli choǳi o korzystanie z okaz i wzbogacenia się przez „kanadę”,
zdołał zdobyć wpływ na „Cześka” i „Tadka” oraz ppor. Konstantego Piekarskiego, przy
czym ostatni twierǳił, że jest to niezwykły człowiek (Janusz Kuczbara), który jedynie ma
placet Warszawy na prowaǳenie tuta roboty. Zorientowany przez ppor. Konstantego
Piekarskiego w kierownictwie nasze Organizac i, rzeczywiście imać się zaczął niezwy-
kłych sposobów, usiłu ąc hamować naszą pracę. Gdy ego wysiłki (straszenie nas) nie
dały rezultatu, Janusz Kuczbara, oszczęǳa ąc ǳięki interwenc i ppor. Konstantego Pie-
karskiego mo ą osobę, postanowił parę osób z nasze góry okryć śmiesznością. W tym
celu przy pomocy innego więźnia namalował ośmiesza ące kolegę Henryka Bartosiewi-
cza i płk. Juliusza Gilewicza (z wymienieniem imion i nazwisk) dyplomy honorowe na
„oǳnakę podwiązki” za pracę niepodległościową w lagrze na dwóch białych kartonach

³⁷cugang (gw., z niem.) — nowo przybyły. [przypis edytorski]
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z karykaturami, „z pieczęciami”. Z tymi kartonami, powiązanymi w rulony podwiązkami
z „kanady” w biały ǳień, w czasie przerwy obiadowe otwarcie defilował w kierunku szpi-
tala, by tam wśród zna omych pochwalić się swym ǳiwnym wyczynem. Robił wrażenie
naprawdę nieprzytomnego, gdyż pierwszy lepszy esesman lub ktoś inny z właǳ obozu
mógł zapytać, co to za rulony niesie pod pachą. Pomĳa ąc motywy, które kierowały tym
panem, sposób był więce niż niewłaściwy, gdyż tendency nie, a lekkomyślnie narażał
dwóch kolegów na dochoǳenie, ewentualnie śmierć i dalsze dochoǳenie w tym kie-
runku w obozie. Kolegom kpt. dr. Władysławowi Dedingowi i dr. Rudolfowi Diemowi
udało się dyplomy panu Januszowi Kuczbarze odebrać i zniszczyć. Poza tym człowiek ten
posiadał spryt (wiǳiałem go pewnego wieczoru w lagrze pod blokiem  w umunduro-
waniu esesmana), co potrafił wykorzystać w dniu  grudnia  r., doprowaǳa ąc do
skutku ucieczkę, o które uż wspomniałem.

W lutym  r. przywieziono do nas do bloku a czterysta pięćǳiesiąt kobiet i męż-
czyzn, których dręcząc w rozmaity sposób zmuszano do zeznań, tygodniami każąc im
leżeć na brzuchu (Polacy). W bloku  Palitzsch — kat o spec alnym zacięciu — urząǳił
polowanie na ǳieci, kazał biegać ǳiewczynkom po zamkniętym ǳieǳińcu i strzelał, za-
bĳa ąc e ak króliki, wyrywał matce ǳiecko z rąk i rozbĳał małą głowę o ścianę, kamień.
Zwyrodnialec — płacz i śmierć szły za nim — a on po dokonaniu zbrodni, wychoǳił
uśmiechnięty, przysto ny i grzeczny, spoko nie palący papierosa.

W okresie od wiosny  r. do esieni  r. obóz nasz przeǳielony był murem,
za którym mieścił się obóz dla kobiet. Potem kobiety zostały przeniesione do obozu
w Brzezince, gǳie ginęły w gorszych niż my warunkach, w bruǳie, gdyż brakowało
wody i innych wygód. Z początku obóz nasz obe mował ogroǳonych na ten cel dwa-
ǳieścia bloków, z tego sześć piętrowych, a czternaście parterowych. W ciągu mo ego po-
bytu w obozie zbudowano osiem nowych bloków na placu (byłym apelowym) i wszystkie
podniesiono do piętrowych. Wszęǳie przeprowaǳono kanalizac ę. Skasowano ubika-
c e i pompy na polu, przenosząc e do bloków. Wszystkie te budowy kosztowały tysiące
istnień luǳkich. Cegły i dachówki nosiliśmy ręcznie z odległości paru kilometrów.

W marcu  r. przywieziono do Brzezinki całe roǳiny Cyganów i założono dla nich
spec alny obóz. Potem część mężczyzn Cyganów przywieziono do nas. Razem z Holen-
drami, Norwegami, Francuzami, Żydami, Niemcami, Jugosłowianami, Grekami, Ros a-
nami, Ukraińcami, Belgami, Bułgarami i Rumunami tworzyliśmy istną wieżę Babel.

Zaczęto mówić o tym, że wszyscy Polacy będą stąd wywiezieni. Jednakże od razu
wiadomo było, że na zupełne wywiezienie Polaków, którzy byli ednak na lepszymi pra-
cownikami, właǳe lagru nie zdecydu ą się.

Postanowiono więc Polaków wywieźć. Tłumaczono to tym, że tak wielkie skupienie
Polaków na terenie Polski, otoczonych zewsząd ludnością polską, ze względu na łatwość
porozumienia się, możliwość zrzucenia tu desantu — siły żywe , lub tylko same broni —
est wielce niebezpieczne. Nie chcieli tego wziąć pod uwagę przyjaciele, zdecydował wreszcie,
że tak jest — nieprzyjaciel. W nocy z dnia  na  marca  r. w blokach zaczęto wywoły-
wać numery Polaków, co do których mie scowy odǳiał polityczny zrezygnował z dalszych
przesłuchań, ak również egzekuc i. Prócz wymienione nocy wywoływano eszcze nume-
ry przez dwie następne. Robiono to w nocy ze względu na to, by nikt nie miał czasu na
akąkolwiek kombinac ę umożliwia ącą mu pozostanie w obozie, a wiadomo, że Polacy,
starzy lagrowcy, zawsze potrafili się akoś wykręcić (można było gwałtownie zachorować).
Poza tym w ǳień poszczególni esesmani, odpowieǳialni za akiś ǳiał pracy, szefowie
„komand”, barǳo chętnie reklamowali Polaków — zawsze woleli pracować z Polakami.
W nocy nie dało się nic zrobić. Z zamkniętego ednego bloku więzień szedł do bloku
spec alnie na ten cel przeznaczonego, gǳie wszystkie drzwi zamykano na klucz.

Więźniowie w podnieceniu śleǳili wyczytywane numery. Nie ednemu kamień spadł
z serca, gdy ego numer wyczytano: „znaczy, że zrezygnowali z dręczenia mnie dale ”, „no
adę”, „nie rozstrzela ą mnie tuta ”, „Boże, dlaczego mego numeru nie ma dotychczas” —
słyszało się dookoła wśród kolegów.

Byli i tacy, którym wy azd zupełnie nie odpowiadał, byli to więźniowie na dobrych
pod względem wyżywienia lub łączności z cywilami stanowiskach. W nowym mie scu
znów się bęǳie „cugangiem”, znowu od początku trzeba bęǳie pracować nad „wypły-
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nięciem”, utrzymaniem się na powierzchni, a przecież nie wszystkim się uda, więc znów
nieubłagana selekc a. Przeważało ednak zdanie, że ednak echać warto.

Wiadomo było dawno (zdanie wyważone przez więźniów z innych lagrów), że takiego
piekła ak tuta nigǳie nie ma. Poza tym zachęcało do wy azdu przywiązanie koleżeńskie.
Przewiǳieć naprzód, kto bęǳie „wyczytany”, nie można było. Nasi „piątkarze”, którzy
nam zawsze przynosili szczegółowe wiadomości z politycznego odǳiału, w tym wypadku
nic nie mogli powieǳieć. Dwóch bogów lagrowych — Grabner i Palitzsch — strzegli
zazdrośnie listy przeznaczonych do transportu.

Od „naszych” esesmanów — było w obozie kilkunastu esesmanów, którzy byli w kon-
takcie z „naszymi” volksdeutschami — przez których byliśmy zwykle uprzeǳani o róż-
nych „historiach” i innych wiadomościach, które zresztą nigdy nas nie zawiodły (kilku
z nich było niegdyś podoficerami w Wo sku Polskim), otrzymaliśmy zapewnienie — że
w razie czego — pó dą z nami i oddaǳą nam klucze od magazynów broni. Co praw-
da kluczy byśmy od nich nie potrzebowali, ale oni sami, będąc zresztą nieprzy emnymi,
dwulicowymi typami, w tym piekle barǳo nam się przydawali, a mogli się przydać esz-
cze więce . Wiadomo było, że obozy, do których eǳiemy są na lepsze w Niemczech, że
się zasadniczo nie warto wykręcać, bo potem będą transporty do obozów gorszych.

Ja byłem wyczytany zaraz pierwsze nocy. Miałem echać do obozu w Neuengam-
me. Trzymano nas zamkniętych przez resztę nocy w bloku a i . Naza utrz staliśmy
w szeregach na „brzozowe ale ce” przez cały ǳień, badani przez komis ę lekarską. Bada-
nie przeciągało się do następne całe nocy. Stałem obok mego przy aciela — Taǳia (płk
Tadeusz Reklewski) i Kazia (Kazimierz Radwański) przeznaczonych do Buchenwaldu.

Myśl mo a pracowała gorączkowo. Wy azd dla mnie oznaczał przekreślenie roboty
tuta . Trzeba się było decydować. A echała taka nasza zgrana paczka kolegów — przy a-
ciół.

Przy aźń w rozumieniu lagrowym była po ęciem uczucia sto ącego na wiele wyższym
poziomie niż to, co się nazywa przy aźnią u luǳi na wolności. Nieraz, naraża ąc własne
życie, ratowało się życie przy aciela i nieraz szło się potem za to do karne kompanii, gǳie
ginęło się w krótkim czasie.

W myśli przebiegłem szybko sylwetki, klasyfiku ąc indywidualności i doda ąc do nich
obecne, na przykład: rozstrzelany, zginął inną śmiercią, ży e, eǳie czy nie. A było w czym
się roze rzeć.

Spec alnie chcę tu wymienić nazwiska kolegów więźniów, którzy — poza długim
szeregiem innych, a wszystkich wymienić się nie da — zasłużyli na wyróżnienie swo-
ą pracą w nasze Organizac i w Oświęcimiu, gdyż sąǳę, że kogoś w przyszłości powinno
to jednak obchoǳić. Poza uż wymienionymi wyże pracowali więc koleǳy wymienieni na
osobnym arkuszu od numeru osiem do numeru dwieście osiem. Szczególnie wiele w ostat-
nim półroczu (o czym piszę osobno) zrobili kpt. dr Władysław Dering i dr Rudolf Diem.
W osobnym ǳiale ppor. Bernard Świerczyna. Odseparowany, lecz silny umysłem Hen-
ryk Szklarz, poza tym przeniesiony do Brzezinki z upoważnieniem wachm. Stefan Gąsio-
rowski, ǳielnie poczyna ący w obliczu śmierci — kpt. dr Henryk Suchnicki. Wyłącze-
nie prądu z ogroǳenia, opanowanie stac i radiowe — pdch. rez. Zbigniew Ruszczyński
i pdch. Antoni Rosa oraz niezapomniany nigdy „Wernyhora” — Jan Mielcarek.

Z pamiętne herbatki pierwszych pionierów w Warszawie w domu numer czterǳieści
spotkałem tu rtm. rez. Jerzego de Virion, którego pomimo wysiłków, z załamania du-
chowego i żartego przez „krecę”, nie udało się uż wyratować. Stanisław Ozimek, który
był tu prze azdem do kamieniołomów i Jan Dangel, którego udało się zrobić „na chore-
go” i wysłać do Dachau. Poza tym w planowaniu byłem stale w kontakcie z członkiem
nasze Organizac i płk. Teofilem ǲiamą i przy acielem moim, Taǳiem, płk. Tadeuszem
Reklewskim, ǳielną ednostką, który żył pomimo wycieńczenia, chyba tylko ǳięki si-
le woli, da ąc świetny przykład innym, a z którym właśnie staliśmy obok bezpośrednio
przed momentem badania nas przez komis ę lekarską.

Taǳio cieszył się, że eǳie do Buchenwaldu, że est to eden z na lepszych obozów,
że podobno ma ą nas tam rozesłać na wolne roboty do Niemiec i tym podobne. Taǳio
i Kazio byli więc zdania, że lepie est echać, a też im szczerze tego życzyłem, gdyż był
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to — tak samo ak Neuengamme — na lepszy obóz. Wkrótce miał nastąpić moment
badania nas.

Po rozważeniu wszystkiego i pewnym łamaniu się wewnętrznym zdecydowałem, z czym
— po zastanowieniu — zgoǳił się Taǳio, że moim obowiązkiem ze względu na Orga-
nizac ę est eszcze na razie pozostanie w tym piekle i że niestety musimy się pożegnać.

Należało więc szybko ǳiałać. Zbliżał się decydu ący moment: albo-albo. Byłem zdrów
i ważyłem siedemǳiesiąt pięć kilogramów. Szybko nałożyłem przyniesiony mi przez ed-
nego z przy aciół — Staśka, przy aciela „Teddyego”, który na razie umknął transportu —
pas na rupturę³⁸, które nigdy w życiu nie miałem, i stanąłem przed komis ą.

Była goǳina druga w nocy, komis a była zmęczona. Taǳio, który w porównaniu
ze mną był chuǳielcem i o kilkanaście lat starszym, został przy ętym do transportu,
lecz gdy u rzano mnie, bez słowa pokazano mi wy ście — „chwyciło” więc. Przez blok
transportowy wróciłem do bloku „własnego”, a naza utrz do normalne pracy.

Lekarze w czasie przeglądu kiwali z poǳiwu głowami, patrząc na rozrośnięte, rozwi- Więzień, Polak
nięte, umięśnione, dobrze odżywione ciała więźniów Polaków. Tu był widoczny skutek
pracy. Wiele się przyczyniła do tego „kanada”. Od czasu rozpoczęcia gazowania większych
transportów głodu w sensie lagrowym nie było, a połowa Polaków (zorganizowanych)
miała wszystkiego dosyć, poza tym od listopada  r. otrzymywaliśmy paczki żywno-
ściowe.

 marca wywieziono razem pięć tysięcy Polaków. Tysiąc do Neuengamme, tysiąc do
Buchenwaldu, tysiąc do Sachsenhausen, tysiąc do Gross-Rosen i tysiąc do Flossenbürga.

Ponieważ zasadniczy szkielet Organizac i Wo skowe potrafił się od transportów wy-
kręcić, więc pracowaliśmy dale .

W tyǳień potem zrobiono znowu komis ę dla wszystkich pozostałych Polaków, ce-
lem odciążenia pracy przy wysyłaniu następnych transportów i notowano na listach na
stałe koło numeru kategorię „A” lub „U”. Było to dla mnie zaskoczenie: dostać na stałe
kategorię „A” — to echać następnym transportem, dostać „U” — to znaczy być uzna-
nym za niezdolnego do pracy. Co prawda „U” niby mieli wysyłać do Dachau, ale nikt
nie mógł zaręczyć, czy w wypadku „potrzeby zaszprycowania” fenolem lub zagazowania
nie będą brać z tego zapasu „U”. Zdecydowałem więc się na kategorię „A”, którą też
dostałem i postanowiłem wystarać się o wyreklamowanie ako „niezbędny” pracownik.
Chociaż zasadniczo zostawiali fachowców, ale trudno było udawać fachowca w „koman-
do”, gǳie pracowałem, gdyż ostatnio pracowałem na poczcie w paczkarni. Jednak udało
mi się spośród czterǳiestu więźniów, należących do dwóch zmian poczciarzy, znaleźć
się wśród pięciu „reklamowanych” i dlatego nie zostałem wcielony do dwóch następnych
transportów, Polaków wywiezionych  i  kwietnia do Mauthausen (dwa tysiące pięćset
zdrowych Polaków).

Ta druga komis a lekarska klasyfiku ąca Polaków na kategorie „A” i „U” głośno wyra-
żała poǳiw nad doskonałym naszym stanem fizycznym, mówiąc: „Co za regiment można
z takich wystawić, gǳie tu się tacy uchowali”.

Przy masowych rozstrzeliwaniach lub gazowaniach „Krankenbau” otrzymywało listy
z numerami delikwentów i poleceniem podawania do główne „Szra bsztuby”, po pięć-
ǳiesiąt numerów ǳiennie, ako zmarłych na serce, tyfus lub inną chorobę „naturalną”.
Zawiadomienie do roǳiny wysyłane było tylko na spec alne zarząǳenie politycznego
odǳiału i czasami po pół roku roǳina wierzyła, że e bliski więzień eszcze ży e, tylko
nie pisze i posyłała mu paczki.

Pracowałem ostatnio w paczkarni, gǳie coǳiennie wysortowywano wielką ilość pa-
czek żywnościowych, przeznaczonych dla kolegów, którzy uż nie żyli. Dozoru ący eses-
mani skwapliwie odkładali lepsze paczki, które koszami wynoszono do kasyna esesma-
nów. Gorsze zaś paczki zmarłych przeznaczano do kuchni „halingowskie ”. Ponieważ
szef paczkarni był eszcze możliwym esesmanem (Austriak), więc po nadesłaniu zmarłe-
mu kilku paczek starał się akoś tę roǳinę na przyszłość od tego powstrzymać. W tym
celu odsyłał którąś z kolei paczkę z powrotem, stawia ąc na nie pieczątkę: „Neue Anschrift
abwarten” i tym przerywał ciąg paczek od roǳiny. Pomimo pierwotnego zakazu wysyła-

³⁸ruptura — przemieszczenie się narządów wewnętrznych, zwykle elit, do nieprawidłowego uchyłka amy
ciała. [przypis edytorski]
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nia większych niż dwustupięćǳiesięciogramowe, paczki przychoǳiły ogromne, czasami
całe walizy. Wszystkie one były doręczane bez konfiskaty. Zależało to, ma się rozumieć,
od szefa. Szczególnie cieszyły esesmanów paczki czeskie, gdyż prócz ciasta, cukru zawsze
zawierały wina, pomarańcze, cytryny. Wina były konfiskowane urzędowo — lecz Czesi
lub Żyǳi ancuscy, otrzymu ący również bogate paczki, przeważnie uż nie żyli — więc
całe paczki szły dla esesmanów.

Od czasu do czasu w bloku z awiali się wieczorem esesmani. Zbierali Żydów i kazali im
pisać listy do domów z sakramentalnym: „Jestem zdrów i dobrze mi się powoǳi”. Listy
te sprowaǳały nowe partie Żydów, którzy na wiadomość o tym, że ich współwyznawcom
tak się dobrze powoǳi, chętnie zgłaszali się „na roboty do Niemiec” oraz nowe paczki
dla esesmanów, gdyż autorzy listów przez ten czas byli wykańczani.

Wywożenie Polaków tłumaczone było nam przez kapów i niektórych esesmanów ako
skutek organizowanych przez Polaków ucieczek i kontaktów z ludnością cywilną.

Wśród esesmanów byli i tacy szefowie „komand”, w paru przypadkach Austriacy,
którzy dawno uż zżyci z więźniami-Polakami, z ada ący chętnie organizowane przez Po-
laków żarcie, nieraz przeprasza ąco się tłumaczyli, że przecież nigdy żadnego Polaka nie
uderzyli, da ąc tym samym asno do zrozumienia, że z chęcią uciekliby razem z ed-
nym lub paroma „Halingami”, byle by im zabezpieczyć gǳieś locum do końca wo ny
w Polsce. W lutym  r. było dwóch takich esesmanów, którzy twierǳili, że „ uż czas”
(wypadek z kolegą pdch. rez. Zbigniewem Goszczyńskim oraz kolegą por. rez. Marianem
Moniczewskim).

Należy tu eszcze chociaż w paru słowach podkreślić, co prawda nie wszystkich, ǳiel-
ną postawę księży. Początkowo ksiąǳ w ogóle dłuże niż parę dni nie żył. Zabĳano ich
pałkami na placu (tak samo ak Żydów) zaprzęgniętych do walca lub przy inne akie ś
„pracy” wymyślane spec alnie dla udręczenia. Następnie — na początku roku  — na
interwenc ę z Rzymu księża zostali wywiezieni do Dachau, gǳie podobno mieli zupełnie
znośnie. Następny transport księży do Dachau nastąpił latem  r. W okresie wła-
śnie pomięǳy tymi transportami poznałem kilku ǳielnych księży, mięǳy innymi i ks.
Zygmunta Ruszczaka (nr ), który był naszym (Organizac i Wo skowe ) kapelanem.
Pomimo, zdawałoby się, niemożliwych warunków, prócz spowieǳi mieliśmy (ta ne) na-
bożeństwa. Wino i opłatki dostawaliśmy z zewnątrz.

Ucieczki. Od początku obozu i przez okres mego tam pobytu było szereg prób ucie-
czek, mnie więce w połowie udanych, które różnym echem odbĳały się w sercach nas
— więźniów, w zależności od reagowania na takowe właǳ lagru, a w reakc ach tych
zachoǳiły czasami zasadnicze zmiany.

Pierwsze ucieczki, organizowane prymitywnie poprzez po edyncze wówczas ogroǳe-
nie z drutów nienaładowanych prądem, w nocy lub w czasie pracy poza drutami, chowa ąc
się na noc w szopach, barakach i innych zasłonach terenowych, w skutkach przynosiły
stójki całego lagru w szeregach na placu, „rzucanie się” i bicie więźniów przez wściekłych
esesmanów, szykany w blokach, szukanie. Czasami zna dywano schowanych zbiegów na
terenie pracy („Industriehof I” i „Industriehof II”). Ginęli zabĳani bezpośrednio po zna-
lezieniu lub kierowani byli do bunkra.

Pierwszy więzień, który „zwiał” w pierwszych miesiącach istnienia obozu nosił, akby
na złość właǳom lagru nazwisko — Wie owski. Koleǳy zapłacili wtedy za to wygórowaną
cenę. Wszyscy więźniowie stali w szeregach na placu bez eǳenia i możliwości wy ścia do
ubikac i, osiemnaście goǳin bez przerwy. W ǳień mdleli z upału, w nocy trzęśli się
z zimna. Pod koniec stó ki stan był opłakany (połowa leżała).

Z biegiem czasu stó ki stały się coraz krótsze i przeważnie staliśmy do chwili znale-
zienia zbiega. W razie nieznalezienia, parę goǳin do wieczornego apelu. Czasami ednak
i tych kilka goǳin dawało się we znaki. Tak na przykład  paźǳiernika  r. padał
deszcz ze śniegiem (płaszczy i czapek nie mieliśmy). Należałem do przeważa ące większo-
ści tych, którzy nie mieli również skarpetek. Czapkę dostałem  grudnia  r. Zanim
znaleziono i zabito zbiega, zmęczenie, brak strawy i chłód spowodowały, że około stu
czterǳiestu słabszych więniów razem z zakończeniem stó ki zakończyło swój żywot.

Z czasem stó ki z powodu ucieczki stały się eszcze krótsze, obliczone tak, by był czas
na z eǳenie kolac i przed gongiem do spania. Nie wykluczało to wypadków, kiedy właǳe
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— szczególnie w ǳień mroźny lub dżdżysty — trzymały nas goǳinami podczas apelu na
placu.

Chociaż nikt nie uciekł, nie mogli się niby doliczyć stanu więźniów. Sami szli pod dach
„na obliczenia”. Było to tendencyjne wykańczanie nas.

W końcu listopada  r. w czasie nieobecności komendanta obozu i zastępstwa,
mieliśmy „Tyǳień Seidlerowski”.

Coǳiennie po powrocie z pracy do obozu jakkolwiek nikogo nie brakowało, staliśmy na
apelu wieczornym prawie do samego gongu do spania i potem szybko połykaliśmy zimną
ak lód zupę. Był prze mu ący wiatr, mróz łaził nam po plecach, głowach i kończynach
i trzeba było się bronić całym wysiłkiem organizmu przed zaziębieniem.

Od wiosny  r. ucieczki zaczęły się powtarzać częście . Wtedy właǳe wpadły na
pomysł zastosowania odpowieǳialności solidarnej całego bloku i za ucieczkę ednego wy-
bierano z bloku ǳiesięciu więźniów, którzy szli na śmierć, na kilka dni — do zakończenia
poszukiwań — do bunkra, a potem byli kończeni przez rozstrzelanie lub którymś z in-
nych sposobów. Moment wybierania przez komendanta ǳiesięciu na śmierć był ciężkim
przeżyciem dla całego bloku, chociaż zdarzały się barǳo wzniosłe momenty, ak na przy-
kład ofiarowanie swego życia przez ednego staruszka — księǳa — za życie młodego
chłopca, którego na śmierć wybrano, a którego przy życiu zostawiono, przy mu ąc ofiarę
księǳa.

Wtedy nasza Organizacja negatywnie ustosunkowała się do ucieczek. W ciągu roku 
żadnych ucieczek nie organizowaliśmy i potępialiśmy wszystkie ǳikie odruchy w tym kierun-
ku.

Z dniem nade ścia pisma z Berlina (wiadomość od naszych „piątkarzy” z polityczne-
go odǳiału) zakazu ącego — podobno na skutek takich samych repres i zastosowanych
w obozach założonych dla Niemców — repres e w obozie Oświęcimiu skazu ące ǳiesiątki
za ednego zbiega zostały skasowane i odżyły możliwości i plany ucieczek.

Wtedy — od wiosny przez rok  — organizowaliśmy ucieczki, o których wspo-
minałem.

Poza tym na początku  r. (w lutym) „poszło” siedmiu kolegów przez SS-kuchnię.
Brak odpowieǳialności więźniów za ucieczki kolegów, zlikwidowanie nie tylko ka-

ry śmierci lecz również kary bunkra, a od początku  r. brak nawet stó ek (w roku
 z powodu ucieczek wcale nam nie przedłużano stania na apelu), poza tym wydawa-
nie więźniom pracu ącym w obrębie drutów cywilnych ubrań (pochoǳących z „kanady”
i pomalowanych w czerwone pasy), usposabia więźniów do ucieczek, stąd też właǳe obozu
wzięły się na nowy sposób.

Ogłoszono w blokach, że za ucieczkę więźnia do obozu zostanie przywieziona cała
ego roǳina. Pewnego dnia zrobiono nawet taki „teatr”. Po powrocie z pracy oczom
kolegów przedstawił się nieprzy emny obrazek: pod słupkiem z tablicą, na które było
napisane o „niemądrym postępku ednego z więźniów, który ratu ąc się ucieczką naraził
życie matki i swo e narzeczone , które na skutek ego lekkomyślności przywieziono do
obozu”, a które właśnie stały pod słupkiem w asyście esesmana.

Na razie trafiono nas w samo serce. Cóż to za drań mógłby rozmyślnie narazić Matkę
lub narzeczoną. A nawet wystarcza, że to była kobieta. Kilka lat odosobnienia od płci
inne też miało swe znaczenie. Byliśmy na punkcie kobiety zbyt czuli, toteż pierwszego
wieczora obóz pomstował na drania, co naraził staruszkę i taką miłą narzeczoną. Wkrót-
ce okazało się, że miały na mundurach numer o wiele niższy, niż był bieżący w lagrze
kobiecym. Sztuczka więc była szyta zbyt grubymi nićmi ak dla nas. Naza utrz uż do-
wieǳieliśmy się, aki est numer bieżący w kobiecym lagrze i że było to „robione” tylko
dla wywołania wrażenia. Nastąpiło więc odprężenie i tym barǳie zachęciło do ucieczek
niektórych więźniów.

Wtedy „poszło” znowu dwóch kolegów.
Jednak zupełne pewności, że roǳiny się nie naraża, nie było, toteż większość kolegów

na samą myśl o ucieczce — wzdrygała się.
Jeszcze eden raz wiǳieliśmy akąś młodą i miłą niewiastę pod słupkiem z napisem,

ale większe wrażenie zrobiło uż tylko na „cugangach”.
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Od połowy roku  złapanych po nieudane ucieczce więźniów wieszano publicznie
i ostentacy nie, przy czym wieszali ci, co sami po dwóch tygodniach powieszeni być mieli.
Robiono to dla większego ich udręczenia.

Od początku roku  byłem w kontakcie z bohaterem Montelupich — „Szczę-
ściarzem” kolegą Aleksandrem Buga skim, który miał wyrok śmierci, nie łuǳił się, że
zostanie tu wykończony i zbliżył się do mnie w celu dopomożenia mu w zorganizowaniu
ucieczki. Zaproponowałem mu drogę, którą miałem sam na wszelki wypadek, a dla wy-
korzystania które pracowałem na nocne zmianie poczciarzy. Jednocześnie (w grudniu
 r.) pro ekt ucieczki podał mi ppor. rez. Witold Wierusz, który pracował w koman-
ǳie mierników (czasami o kilka kilometrów od obozu). W pro ekcie tym był ednak
pewien warunek: eśli się nie uda inacze , a cofnąć się nie bęǳie można, to pozostanie
wy ście za pomocą „roboty mokre ”, do czego ustosunkowałem się negatywnie z powo-
dów niże podanych.

Wy ście z obozu było uż w zasaǳie niełatwe, potęgowane eszcze tym, że należało tak
wy ść, by nie pociągnęło to za sobą śmierci kolegów, a to właśnie było trudne.

Czasami w niektórych komandach, pracu ących o parę kilometrów od obozu, ucieczka
„aż się prosiła”, by ą zorganizować, lecz na przeszkoǳie stawało — ironia losu — życie
ednego lub paru esesmanów, których śmierć, otwiera ąca drogę do wolności, groziła
odebraniem życia wielu kolegom Polakom i w ten sposób zorganizowana ucieczka byłaby
bezwzględnym egoizmem, na co nie mógłby się zdecydować dobry Polak.

Należało więc ucieczkę „montować”, biorąc pod uwagę nie tylko e powoǳenie, lecz
również echo takowe w obozie.

Po wprowaǳeniu pewnych poprawek w planie ppor. rez. Witolda Wierusza zazna-
omiłem go z kolegą Aleksandrem Buga skim. Ponieważ „Szczęściarzowi” Aleksandrowi
Buga skiemu plan ppor. rez. Witolda Wierusza wydał się mnie ryzykowny niż mó , więc
się przeniósł do komanda, gǳie pracował ppor. rez. Witold Wierusz i przygotowywał
tam ucieczkę, a po paru dniach „Szczęściarz” zaproponował mi, że bęǳie przygotowywał
tam również ucieczkę i dla mnie.

W dniach  i  kwietnia  r. ( ak uż wspomniałem) wywieziono w dwóch rzu-
tach (obydwa do Mauthausen) dwa tysiące pięciuset Polaków. To ostatecznie wpłynęło na
moją decyzję. Dalszy mó pobyt w Oświęcimiu uważałem za niekonieczny. Dotychczas,
co mogłem, to robiłem. „Lepsza” połowa kolegów wy echała. Czekanie na „coś” nie dało
rezultatu. Odgrażano się, że wywiozą i resztę Polaków. Sąǳąc, że teraz może uż większe
korzyści przyniosę z zewnątrz niż wewnątrz — zdecydowałem się obóz opuścić.

Drugim momentem, który mnie skłaniał do opuszczenia obozu, była od początku
marca krążąca po obozie wiadomość, że Janusz Kuczbara został złapany w Warszawie i est
na Pawiaku. Rozumiałem, że ten człowiek bez skrupułów — chcąc ratować własne życie
— może zacząć sypać „górę” nasze Organizac i, tym barǳie , że bez żadne potrzeby —
chciał to zrobić eszcze w lagrze (w stosunku do płk. Juliusza Gilewicza i kolegi Henryka
Bartosiewicza). Na ten temat rozmawiałem  kwietnia  r. z kolegą ppor. rez. Leonem
Murzynem.

Ma ąc na wzglęǳie mo e „wy ście” z obozu, odbyłem parę rozmów z m r. Zygmun-
tem Bończą-Bohdanowskim i kolegą Henrykiem Bartosiewiczem, informu ąc ich o tym
i powierzając im dalszą pracę.

Dnia  kwietnia rozmawiałem z kolegą kpt. Stanisławem Machowskim, któremu
powieǳiałem, że po dwuipółletnim wyczekiwaniu nie mam uż teraz chęci ani potrzeby
zostawać tu dłuże . Może się uda z zewnątrz pręǳe przy ść z pomocą kolegom w lagrze.
Kolega kpt. Stanisław. Machowski odpowieǳiał na to: „Tak, ale czyż można kiedy się
chce przy eżdżać i kiedy chce wy eżdżać z lagru?”. Powieǳiałem: „Można”. I rzeczywiście
miałem możność od paru miesięcy wy ścia co noc z obozu, chociaż dosyć nieprzy emną
i trochę ryzykowną. Poza tym „Szczęściarz” przygotował drugą drogę.

Przypadkowo ednak poszedłem zupełnie inną drogą, tamtą (pierwszą) zostawia-
ąc wta emniczonym kolegom: Henrykowi Bartosiewiczowi, m r. Zygmuntowi Bończy-
-Bohdanowskiemu, Zǳisławowi Uliaszowi i Andrze owi Gąsienicy.

Przed wy ściem rozmawiałem eszcze z kolegą „Tadkiem” na temat ego łączności
z Warszawą i braku zleceń. Mówiąc mi o swo e łączności, powieǳiał, że „teraz Warszawa
o Oświęcimiu już inaczej myśli”. Nie wiem, co miał na myśli i decyz i nie zmieniłem.
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Przygotowany termin wy ścia z obozu przez Aleksandra Buga skiego — nieszczęśliwie
dla niego zbiegł się z dowcipną ucieczką nocą kolegów z obozu w Brzezince przez tak
nazywaną przez nas „beczkę Diogenesa”. Wzięcie wszystkich żołnierzy na poszukiwanie
zbiegów (brak „Postów”) spowodowało zamknięcie lagru. Nie wypuszczano nas do pracy
przez trzy dni, co właǳe wykorzystały na odwszenie lagru. W ciągu tych paru dni szef
i kapo komanda, gǳie pierwotnie pracował Aleksander Buga ski (poczta — paczkarnia),
zorientowali się, że „Szczęściarz” przeniósł się do nowego komanda samowolnie, że może
to być podciągnięte pod „chęć dokonania ucieczki” i w rezultacie zamknięto Aleksandra
Buga skiego w karne kompanii za samowolną zmianę komanda pracy. W dniu następnym
po te nocy z „beczką Diogenesa” mieliśmy próbować „wy ścia”.

Tak więc w tym wypadku „Szczęściarzowi” się nie powiodło. Musiałem kombinować
inacze .

Jeden z moich kolegów, Jan Reǳe , będąc w komanǳie, które przewoziło do obozu
chleb z piekarni w mieście zauważył, że są tam wielkie, żelazne drzwi, barǳo na pozór
groźne, lecz mogące się stać drzwiami na wolność. W celu przy rzenia się im potrafił na
parę dni przenieść się, za zezwoleniem kapo, do piekarni. Praca w piekarni est barǳo
ciężka, musi się wypiec ǳiennie określoną ilość tysięcy bochenków chleba. Za niewy-
konanie normy pracy maszeru e się naza utrz do bunkra. Pracu e tam kilku cywilnych
piekarzy i kilku więźniów. Przez tych kilka dni, stara ąc się przy rzeć dokładnie drzwiom,
kolega Jan Reǳe stracił sześć kilogramów wagi własne , a był on ǳiewięćǳiesiąt pięć
kilogramów ważącym drabem. Ostatecznie zdecydował, że po zastosowaniu nawet pew-
nych kombinac i drzwi się ednak nie otworzą i wrócił do swego „komanda”.

Po rozpatrzeniu sprawy razem powzięliśmy pewien plan, który też wykonaliśmy.
Ja go przez „arbeitsdiensta” (pośrednictwo kolegi Wacława Weszke) zupełnie for-

malnie ulokowałem w piekarni. Wykorzystaliśmy nastró świąt wielkanocnych w obozie
i mnie szą czu ność fetu ących właǳ. W wielką sobotę wprowaǳiłem w błąd właǳe me-
go bloku i mego komanda, by nie ściągnąć na kolegów z bloku i pracy repres i, i uda ąc
chorego przeniosłem się na „Krankenbau” — dla większego bezpieczeństwa — do blo-
ku , tyfusowego, gǳie barǳo niechętnie zaglądały wszelkie właǳe. Pierwszego dnia
świąt (nieǳiela) „byłem chory”, gdyż piekarnia nie pracowała. Drugiego dnia świąt (po-
nieǳiałek) musiałem wy ść ze szpitala, gdyż piekarnia zaczynała pracę, poza tym zmiany
wśród pracowników zaraz po okresie świątecznym mnie rzucały się w oczy.

„Dowcip” polegał na tym, żeby wbrew przepisom lagrowym wyrzucili mnie do in-
nego bloku, a nie do mo ego z powrotem, ak to normalnie musieliby zrobić i żeby tym
blokiem był blok , gǳie mieścili się piekarze. Żeby mnie wbrew przepisom szpitalnym
w ogóle po dwóch dniach wyrzucili z bloku tyfusowego, skąd nie wolno było wy ść bez
kwarantanny i żeby mnie — zdrowego uż — nie wiǳiał nikt z pracowników mego ko-
manda lub właǳ mego bloku, którzy w czasie gdy „robiłem się” piekarzem (wchoǳiłem
do nowego bloku i do nowe pracy), musieli być przekonani, że estem chory.

Formalności związane z we ściem do szpitala i wy ściem do innego bloku załatwił
mi kolega Edward Ciesielski (we ście przy pomocy Mariana Tolińskiego, wy ście przy
pomocy Władysława Fe ke). Przypuszcza ąc, że może on ponieść odpowieǳialność za
ułatwienie mi ucieczki, zaproponowałem mu wspólne „wy ście” (nieǳiela wieczór). Po-
za tym na mo ą decyz ę zaproponowania Edkowi Ciesielskiemu ucieczki, co w pierwsze
chwili zmuszało do pewnych nowych posunięć w planie, wpłynęło i to, że sieǳiał on za
broń i stale mówił, że czeka, kiedy wywoła ą ego numer celem rozstrzelania. W ciągu
dwóch lat przy spotkaniu ze mną kończył zawsze rozmowę słowami: „no, panie Tomku,
na pana tylko liczę”. Niechże się więc nie zawieǳie. Porozumieliśmy się z Janem Reǳe-
em i po szybkie własne decyz i Edward Ciesielski zerwał z barǳo dobrą posadą w bloku
szpitalnym. Rano drugiego dnia świąt (ponieǳiałek) razem ze mną z awił się w bloku
, gǳie mieszkali piekarze.

Po wprowaǳeniu w błąd również właǳ tego bloku oraz kapo od piekarzy, ten ostat-
ni myślał, że blokowy otrzymał formalne kartki od „arbeitsdiensta” (kartek od „arbeits-
diensta” nie chciałem brać, by go nie narażać na pode rzenia o ułatwienie mi ucieczki),
a blokowy sąǳił, że przychoǳimy do bloku ako nowi piekarze do nowo powstałe pie-
karni mechaniczne w porozumieniu z kapo. Musieliśmy eszcze przełamać opór dwóch
więźniów, piekarzy, co okazało się na trudnie sze.
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Musieliśmy tym dwóm piekarzom czymś trafić do przekonania, żeby ustąpili nam
swych mie sc pracy na noc, gdyż dezorientac a wszystkich oszukanych właǳ lagrowych
nie mogła być długotrwała i liczyliśmy ą na goǳiny. Musieliśmy się więc śpieszyć, a tu ak
po gruǳie szła nam rozmowa z dwoma piekarzami, którzy nie mogli zrozumieć powodu
naszego zapału do pracy w nocy, a choǳiło o to, żeby nie zrozumieli. Mieli obawy, że
ich chcemy pozbawić pracy przy chlebie. Wreszcie pokonaliśmy i tę przeszkodę.

Szedłem więc uż na całego. O ile powrót do lagru Jana Reǳe a, po nieudane ewen- Ucieczka
tualnie nocy, był zupełnie możliwy, gdyż niczym by się nie różnił od dnia zwykłego,
pracował uż stale ako piekarz, również dla Edwarda Ciesielskiego byłby możliwy, gdyż
z właǳami poprzedniego bloku i porzucone pracy załatwił wszystkie niezbędne for-
malności, musiałby edynie zmienić pracę, bo na stanowisku piekarza by nie wytrzymał,
o tyle mó powrót do lagru po nieudanym wy ściu w nocy przyniósłby mi przeniesienie
mnie do karne kompanii, bo niczym nie mógłbym wytłumaczyć z awienia się w obcym
bloku, pó ścia ako piekarz na nocną zmianę, gdy miałem swo e komando, kiedy ani ka-
po, ani szef nic o moim zwolnieniu z „komanda” nie wieǳieli, tym barǳie , że była to
„paczkarnia”, które właǳe w wiadomy sposób postąpiły w identyczne sprawie ze „Szczę-
ściarzem”, Aleksandrem Buga skim. Przenieść się zaś formalnie z paczkarni nie mogłem,
gdyż zaledwie kilkanaście dni wcześnie wystarano się o mo e „wyreklamowanie”, ako
dla niezbędnego tu pracownika.

Postanowione więc było nie wracać. Przedtem ednak trzeba było wyjść. Kapo Czech,
długo się upierał, że ǳiś może pó ść do piekarni eden, a utro drugi (poza Janem Re-
ǳe em, który choǳił coǳiennie). Jakkolwiek wewnątrz gotowało się w nas jak w ukropie,
na zewnątrz udawaliśmy zupełnie obojętnych.

Sprawę z kapo załatwił Jan Reǳe , tłumacząc, że to dwóch „a erów”, którzy „na-
cięli się”, myśląc, że w piekarni est łatwa praca i że wobec tego na lepie ich wziąć na
noc, a uż on da taką szkołę, że niedługo w komanǳie wytrzyma ą i odechce im się uż
po ǳisie sze nocy. Na trudnie ednak było przełamać opór dwóch więźniów piekarzy.
Wreszcie wszyscy byli „zrobieni” mową Jana Reǳe a, konfiturami, cukrem, abłkami —
z paczek ode mnie, no i wiele dopomógł wesoły nastró drugiego dnia świąt.

Goǳina :. Od bramy esesman woła: „Bäckerei…” Wybiegamy. Biegnąc do bramy,
wiǳę wielu spaceru ących więźniów i trzy zǳiwione na mó widok twarze (ppor. rez.
Jerzego Olszowskiego, Zǳisława Uliasza, Mieczysława …rowca). Są to ednak wszystko
moi dobrzy przy aciele. Liczą nas. Jest akurat tylu, ile trzeba — ośmiu. Znaczy, że tamci
dwa zrezygnowali na ǳisie szą noc. Gdyby było o ednego za dużo, to eden z nas nowych
musiałby zostać. Otacza nas czterech esesmanów. Iǳiemy. Jesteśmy za bramą. Ileż ą razy
przekraczałem myśląc: „kiedy uż nie będę potrzebował do nie powrócić”. ǲiś wychoǳę
z myślą, że powrócić w żadnym wypadku nie mogę.

Nie da się opisać nastro ów. W każdym razie pewność zupełnego zdecydowania do-
dała akichś skrzydeł do ramion. W miasteczku rozǳieliliśmy się na dwie grupy. Dwóch
więźniów i dwóch esesmanów iǳie do małe piekarni, a my — sześciu z dwoma esesma-
nami — poszliśmy do wielkie (co było uż z góry ułożone z kapo), by nas tam „poddać
ciężkie próbie”, co powierzone było koleǳe Janowi Reǳe owi.

Przez noc musi się zrobić pięć wypieków chlebów. Pracowaliśmy ciężko — poza ko-
legą Edwardem Ciesielskim — który uż na początku pracy „zainscenizował” wypadek
z workiem i zwichnięciem (skarżył się na ból w krzyżu). Wszyscy ednak symulować nie
mogliśmy.

Mieliśmy próbować szczęścia po pierwszym lub drugim wypieku. Tymczasem prze-
szedł drugi, trzeci, czwarty — a my nie mogliśmy się ruszyć. Sprawę utrudniało to, że
w ponieǳiałek była zawsze zmiana „postów”. ǲiś właśnie był ponieǳiałek. Pod koniec
tygodnia oni się przyzwycza ali uż do pracowników i do drzemek i bywali prawie za-
wsze uż „klapnięci”. Od ponieǳiałku — nowi — byli „tą nową miotłą”. A tu eszcze
w bramie, przy wy ściu z lagru, głośno im przy nas zapowieǳiano: „Pass auf ”³⁹ — tak
że pomyślałem: „Czyżby się czegoś domyślali?”. W piekarni eden z nich „przyczepił się”
do „naszych” drzwi, szczegółowo e ogląda ąc, kręcąc głową i mówiąc, że są niepewne.
Dopiero Jan Reǳe musiał użyć swoich wpływów, by go przekonać.

³⁹pass auf (niem.) — uważa , uważa cie. [przypis edytorski]
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Gdy minął ponieǳiałek i o : zaczął się wtorek, sytuac a poczęła się korzystnie sza
(tylko eden z postów był przytomny, drugi chrapał), chociaż wciąż ednak dość trudna.

Pracowaliśmy rozebrani. Gorąco z pieców wyciskało z nas setne uż poty. Wlewaliśmy
w siebie ogromną ilość wody. Niemożliwością byłoby odtworzyć nasze ruchy, a racze
gmatwaninę poruszeń i przebiegów w celach zupełnie ze sobą sprzecznych: nadążenia z pracą
dla panów ma strów piekarskich, przygotowania do otwarcia drzwi i skokiem po ubrania.
Wszystko maskowane przed czuwa ącym i choǳącym czasami w ślad za nami żołnierzem.
Poza tym, dopóki drzwi były zamknięte, nie mogliśmy na sto procent być pewni, że po
usunięciu wszystkich przeszkód na pewno się otworzą, dlatego że eden zaczep był od
zewnątrz.

Miałem takie uczucie, akie się ma przy stawianiu pas ansa, spotęgowane faktem, że
stawką było życie. Tak ak w pas ansie zależało wszystko od szeregu szczęśliwych zesta-
wień kart i ich stasowania, tak tu musiały za ść szczęśliwe zbiegi okoliczności, by drogi
kursu ących, przebiega ących w różnych kierunkach piekarzy, a krzyżu ące się ze śladami
łażącego z kąta w kąt żołnierza, dały w rezultacie taki moment, gdy żadne oko na drzwi
nie bęǳie skierowane. Jednocześnie musiało to się zbiec z momentem, kiedy my wszy-
scy trze bylibyśmy w pobliżu drzwi i moglibyśmy nieznacznie zrobić skok po ubrania,
ednocześnie otwiera ąc drzwi. Nad wszystkim wisiał ak miecz Demoklesa mus wy ścia,
szczególnie po wycięciu kilku centymetrów kabla nad głowami „postów”. Możliwości
wy ścia z minuty na minutę to się zwiększały, to znów malały — z minuty na minutę
napięcie nerwów potęgowało się i słabło.

Kiedy Edward Ciesielski zdecydowanie i dość sprytnie „zoperował” uż telefon, a Jan
Reǳe odsunął rygle u drzwi i odkręcił mutrę, wypycha ąc zaczep spina ący dwie połowy
drzwi od zewnątrz i dawał mi znaki, byśmy razem ramionami drzwi wsparli i podważyli,
wtedy „post” podszedł do drzwi, by je sprawǳić. Obserwu ąc to z odległości paru kroków
czekałem chwili ego krzyku. Dlaczego nie zauważył odsuniętych rygli, przeciętego kabla
ani ubranego do drogi Jana Reǳe a, który udawał, że est w ubikac i, pozostanie dla mnie
na zawsze niezrozumiałym (musiał i on sam naza utrz w bunkrze nad tym się zastanawiać).

Nareszcie moment odpowiedni. Podbiegam do Jana Reǳe a, ednocześnie Edward
Ciesielski przymyka na chwilę inne drzwi, osłania ąc nasze ǳiałanie przed sto ącym w od-
ległości sześciu kroków „postem”. Naciskamy szybko, a mocno z Janem Reǳe em na
drzwi, eszcze mocnie , wreszcie cicho i gwałtownie zarazem rozwarły się przed nami.
Wiǳimy gwiazdy, powiało przy emnym chłodem. Skok i pęd z ubraniem pod pachą.
Tak więc — w towarzystwie Jana Reǳe a⁴⁰ i Edwarda Ciesielskiego⁴¹ opuściłem obóz
w Oświęcimiu, żegnany strzałami wartownika, który o chwilę za późno się zorientował.

Wyszedłem w nocy — tak samo, ak przy echałem — byłem więc w tym piekle
ǳiewięćset czterǳieści siedem dni i tyleż nocy. Było uż po goǳinie drugie , a więc
na wyższy czas na ucieczkę (noc z  na  kwietnia  r.).

Wychoǳąc miałem o kilka zębów mnie niż w momencie mo ego tu przy azdu oraz
złamany mostek. Zapłaciłem więc barǳo tanio za taki okres czasu w tym „sanatorium”.

Wobec niestosowania uż rozstrzeliwań ǳiesięciu za ednego, a także i tego, że byłem
pod przybranym nazwiskiem nie zostawiłem śladów do roǳiny, idąc więc w tę noc miałem
sumienie czyste.

W paru słowach est trudno opisać piękno marszu te pierwsze nocy i paru dni na-
stępnych. Dokonywaliśmy wyczynów, rekordów szybkości wbiegania na strome ściany
wąwozów, spadania na łeb gǳieś w dół. Parę niezwykłych zbiegów okoliczności mieliśmy
i tu z przemarszem przez most kole owy i kluczem pasu ącym do przycumowane łoǳi.
Przed wschodem słońca z odległości kilkuset kroków uderzył w nas swym aromatem
i śpiewem ptaków las. Tu wreszcie czuliśmy się ak w domu. Las zakrył nas od wrogów,
a soczysty mech tłumił nasze kroki.

W nocy kierowałem się podług gwiazd, w ǳień podług słońca. Miasteczko, gǳie
miałem poleconych mi zna omych, odległe było o ǳiesiątki kilometrów, z których my
— kołu ąc i omĳa ąc osiedla — zrobiliśmy co na mnie sto trzyǳieści. Po kłopotliwym
przebrnięciu granicy „Gubernatorstwa”, w czym nam barǳo dopomógł gościnny ksiąǳ

⁴⁰Jan Reǳej — Jest w Warszawie i pracu e w P. Z. P. [przypis autorski]
⁴¹Edward Ciesielski — Jest w Warszawie i pracu e w P. Z. P. [przypis autorski]
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proboszcz z Alwerni, i odpoczynku u poczciwego Piotra Mazurkiewicza w Tyńcu zagłę-
biliśmy się w lasy Puszczy Niepołomickie . Dnia  ma a po „przeprawie” w leśniczówce,
gǳie zostałem lekko ranny w prawe ramię (przez Niemca „vorschutza”, który nieumie-
ętnie oddał do nas ǳiewięć strzałów), wieczorem byłem z kolegami u celu. Po spęǳeniu
paru dni w serdeczne atmosferze polskiego domu roǳiny Oborów i małżonki Edwarda
Zabawskiego, pani Heleny, prowaǳony przez Leona Wandasiewicza poszedłem się za-
meldować tam, gǳie należało. Przy aciel mó , Tomasz Serafiński meldował dale . Lecz
następny szczebel Wiatr — „Teodor”, po paru dniach ze strachem z awił się u mego
przy aciela i oświadczył, że on ma dokładny plan Oświęcimia, a na planie on nie ma
piekarni. Dotychczas z Oświęcimia uciekło w ogóle trzech… Tak więc: . To wszystko
est pode rzane. . Należy ak na szybcie zatrzeć ślady (przy aciel mó nie mógł do niego
zatrzeć śladów, bo go dobrze znał, a do mego przy aciela również, gdyż sieǳiałem w la-
grze przeszło dwa lata i pół roku pod ego nazwiskiem). . W ogóle niech oni idą gǳieś
dale (przypuszczalnie na złamanie karku). Otóż i trafiłem na ednego z Napoleonów or-
ganizacy nych, którzy, ak mówiono w lagrze, tak barǳo za ęci są (w myślach) braćmi
w Oświęcimiu, zanim tam sami nie trafią. Znaleźliśmy ednak i barǳo serdecznych luǳi:
poza roǳiną Tomasza Serafińskiego korzystaliśmy również z „dachu” ǳielnego i ofiar-
nego Polaka — Józefa Romana.

O mo e pracy w obozie oraz o pro ekcie opuszczenia obozu pisałem z lagru listy
okólną drogą po polsku i drogą „urzędową” do pani Eleonory Ostrowskie . Na wolności
uż się dowieǳiałem, że listy te były przez panią Eleonorę Ostrowską skierowane do
„Góry” przez „Skibę” — „Zamek”, obecnie „Klucz” — skąd odpowieǳiano tylko: „listy
barǳo nas interesu ą” i: „ eśli bęǳie, to prosimy o ciąg dalszy”. Uważali widocznie, że
sprawę załatwili (urzędownie).

W paźǳierniku  r., będąc uż w Warszawie, otrzymałem oświadczenie Edwar-
da Ciesielskiego, który w Bochni spotkał zwolnionego z lagru w esieni  r. muzyka
Antoniego Gargula (nr ), przy czym tenże oświadczył, że „po ucieczce trzech przez
piekarnię żadnych repres i w obozie nie było”.

Co znalazłem wśród luǳi po powrocie moim do życia, a co nazywałbym nawrotem
do zmierzchu życia duchowego, poruszyłem w rozǳiale następnym — IX. Tu krótko
powiem tylko: miałem wrażenie, że za rzałem nagle do poko u ǳiecinnego, gǳie każdy
był serio za ęty swo ą zabawką.

A ednak! Dnia  ma a  r. w Warszawie na Marszałkowskie w odległości kilku
kroków spostrzegłem „Szczęściarza” (Aleksandra Buga skiego), który z roześmianą miną
zbliżył się do mnie i oświadczył, że nie wierzy, by mnie z lagru wypuścili. Wyraziłem te
same wątpliwości w stosunku do ego osoby (powieǳiał mi, że uciekł z Ravensbrück).

Przez cały czas pobytu w lagrze — ak zresztą i przez całe mo e życie przewĳa ą się,
same „zbiegi okoliczności”, ak mówią luǳie, których wiarę można zaopatrzyć w znak
zapytania.

Wśród masy takich zbiegów okoliczności, ak w pierwsze fazie skrępowanie, które
odczuwał wobec mnie „Krwawy Alo z”, który akkolwiek nigdy ze mną nie rozmawiał,
ednak doskonale zapamiętał mnie sobie, gdyż po szesnastu miesiącach, w lutym  r.,
przy spotkaniu na korytarzu pewnego bloku — pomimo że przez ego krwawe ręce prze-
winęło się wiele tysięcy więźniów — zatrzymał mnie i ze zǳiwieniem wykrzyknął: „du
lebst noch⁴²”. Była to pierwsza i ostatnia nasza rozmowa. Wkrótce przestał żyć. Przypad-
kowe wyratowanie mnie z koła powolnego konania na gimnastyce przez „Otto” fachowca
od stawiania pieców kaflowych. Dezorientac a w stosunku do mo e osoby pewnego dra-
nia, Wilhelma Westrycha, który sąǳąc, że estem ukrywa ącą się akąś znaną osobistością
pod fałszywym tu nazwiskiem, a chcąc mieć w przyszłości protekc ę u takie „znakomi-
tości” i pokrycie ego obecnych świństw „volksdeutscha”, ratował mnie od wykończenia
się, deku ąc w warsztacie (zastrzelony pod Warszawą w  r.). A potem w drugie fa-
zie — powoǳenie i rozwó pracy, opanowanie przez nas sytuac i w obozie, szczęśliwe
prze ście przez zapalenie płuc i tyfus. Zachowanie się w stosunku do mnie lekarzy, Bal-
kego i Konrada oraz paru blokowych. Wyrzucenie mnie z powodu wyglądu (inteligent)
z dobre pracy w garbarni —  lutego  r. — co ednak od razu zrozumiałem ako

⁴²du lebst noch (niem.) — ty eszcze ży esz. [przypis edytorski]
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korzystny „zbieg okoliczności” dla rozpoczęcia przygotowań do „wy ścia” z obozu i nie
omyliłem się.

Wypadek, że wysłany z obozu Stefan Bielecki z meldunkiem i po wiadomości dla nas,
nie mogąc dotrzeć do góry ani przesłać nam takowych, odwożony był do pracy w Mińsku
Litewskim przez ppor. rez. Stanisława Wierzbickiego, któremu się zwierzył (Stanisławowi
Wierzbickiemu), a który następnie mnie osobiście opowieǳiał o tym w obozie, gdyż
został tam wkrótce przewieziony.

Wśród tego wszystkiego spec alnym zbiegiem okoliczności było to, że gdy w końcu
 r. zaczęto do lagru ściągać odpisy metryk uroǳenia z parafii mie scowości podanych
przez kolegów, zaczyna ąc od pierwszych numerów więźniów (widocznie w poszukiwaniu
takich ptaszków ak a) i gdyby nie ucieczka, to byliby dotarli do mo ego numeru, gdyż
było nas uż niewielu. Przy każde wypłacie pienięǳy, po które w tym okresie musieli
wszyscy się ustawić według numerów bez względu, czy się otrzymywało pieniąǳe czy nie,
można było łatwo obliczyć, ilu na setkę eszcze nas ży e. Wiǳiało się od trzech, czterech
do sześciu, na wyże ośmiu kolegów ży ących z całe setki. Wtedy przesłałem przez sierż.
Antoniego Woźniaka wiadomość do pani Eleonory Ostrowskie celem porozumienia się
z parafią w Bochni i wy aśnienia tam mo e sytuac i, gdyż do danych metrycznych — To-
masza Serafińskiego, pod którego nazwiskiem w obozie sieǳiałem, wprowaǳone były
niewielkie zmiany, a to na wypadek eśli by autentycznego Tomasza Serafińskiego przy-
wieziono do tego obozu. Obecnie więc należało prosić właǳe parafii w Bochni, by przy
wysłaniu danych metrycznych w mo e sprawie napisane było tak, ak tu przeze mnie
było podane w politycznym odǳiale. Od pani Eleonory Ostrowskie sprawa przeszła do
Wawrzyńskiego. Ofiarny i dobry przy aciel Warzyński po otrzymaniu listu poleca ącego
od Palutyniego po echał do Bochni i sprawę załatwił. Poczciwi luǳie dopisali ołówecz-
kiem w księǳe metryczne do danych Tomasza Serafińskiego potrzebne zmiany w mo e
sprawie. Warzyński mógł mi to osobiście opowieǳieć, gdyż wkrótce przywieziono go do
obozu. Gdy od razu po wy ściu z lagru udałem się do Bochni, zrobiłem to tylko dlatego,
że był to na bliższy punkt oparcia, gdyż mieszkała tam roǳina kolegi ppor. rez. Edmun-
da Zabawskiego, od którego do te roǳiny miałem polecenie. Będąc uż wśród roǳiny
Zabawskiego, gdy zażądałem, by mnie skontaktowano z dowódcą mie scowe placówki,
słusznie chyba mogłem być dostatecznie zǳiwiony i zaskoczony faktem, że dowódcą pla-
cówki okazał się właśnie akurat Tomasz Serafiński, którego nigdy przedtem w życiu nie
wiǳiałem, a który również nic nie wieǳiał, że pod ego nazwiskiem ktoś sieǳiał przeszło
dwa i pół roku w Oświęcimiu i dopiero zrobił wielkie oczy, gdy się znalazłem u niego
w domu i o wszystkim mu opowieǳiałem. Serdeczne ustosunkowanie się ego do mnie
sprawiło, że staliśmy się przy aciółmi od razu i wtedy zawiadomiłem parafię w Bochni,
że dopisek ołówkowy należy gumką wytrzeć.

Sąǳę więc, że nie tylko w powieści zbiegi okoliczności się zdarza ą i że czyta ąc o nich,
nie zawsze można twierǳić, że takowe są tylko fantaz ą autora.

[Oświadczenia⁴³]
[Napisane przez Aleksandra Wielopolskiego:]
Ppor. rez. Karol Świętorzecki zgłosił się u mnie w Warszawie w drugie połowie ma a

 r., gǳie skontaktowałem go z , któremu przedstawił sprawę pracy w Oświęci-
miu. Ja przywiozłem pierwsze wiadomości o Oświęcimiu, o których mówiłem służbowo
z Tęczyńskim,  i z dr. Zakrzewskim (z Wawelskie ). Wiadomości te poszły za granicę
służbową drogą. Prywatnie szczegółowo mówiłem z  i wiadomości te przesłano do
Włoch drogą prywatną. Podpisu ę się numerem „”, wymieniony w kluczu. Warszawa,
dnia  czerwca  r.

[Napisane przez Stefana Bieleckiego:]
Otrzymawszy rozkaz od Witolda (Witold Pilecki) wydostałem się z Oświęcimia 

ma a  r. — dotarłem do Warszawy  czerwca  r., gǳie niezwłocznie złożyłem
meldunek na piśmie na ręce , któremu osobiście zdawałem sprawę ze stanu pracy

⁴³Oświadczenia — poniższe oświadczenia dotyczące składanych meldunków i raportów z pracy Organizac i
Wo skowe w Oświęcimiu, ak zaświadcza w publikac i w „Biuletynie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem”
(/ z. ) Adam Cyra, zostały napisane własnoręcznie na oryginale Raportu W. [przypis edytorski]
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organizacy ne w obozie. Według oświadczenia raport został przedłożony Komendantowi
„Grotowi”. Ponieważ do początku  r. nie wezwano mnie celem podania szczegółów
pracy, które mogłem podać tylko ustnie, zwróciłem się za pośrednictwem „Skiby” do
Komendy Główne celem wy aśnienia te zwłoki. Otrzymałem odpowiedź, że raport dotarł
i że w razie potrzeby zostanę wezwany. Podpisu ę się numerem „” zgodnie z kluczem.
Warszawa, dnia  czerwca  r.

[Napisane przez sierżanta Antoniego Woźniaka:]
Polecone mi wiadomości przez Witolda co do pracy Oświęcimia przekazałem ustnie

p. Eleonorze Ostrowskie . Podpisu ę się zgodnie z kluczem numerem „”. Warszawa,
dnia  lipca  r.

[Napisane przez Aleksandra Palińskiego:]
Polecone mi wiadomości przez Witolda o stanie i ǳiałalności na terenie Oświęcimia

przedstawiłem ustnie p. Eleonorze Ostrowskie . Podpisu ę się zgodnie z kluczem „”.
Warszawa, dnia  lipca  r.

[Napisane przez kpt. Ferdynanda Tro nickiego:]
Po przy eźǳie do Warszawy zgłosiłem się w grudniu  r. u , gǳie w obecności

tegoż złożyłem meldunek ustny w sprawie pracy organizacy ne w Oświęcimiu numero-
wi , który był mi przedstawiony przez  ako przedstawiciel Komendy Główne .
Na pytanie, czy mogę to złożyć drogą służbową na piśmie, zaznaczyłem, że ze względów
zachowania na ściśle sze ta emnicy mogę o tym mówić w razie żądania Komendantowi
Głównemu, lecz tylko ustnie. Więce w te sprawie wzywany nie byłem. Zgodnie z klu-
czem podpisu ę się tu numerem „”. Warszawa, dnia  lipca  r.

[Napisane przez Eleonorę Ostrowską:]
Otrzymane o pracy organizacy ne w Oświęcimiu od Witolda przez koresponden-

c ę legalną i nielegalną oraz ustne relac e przewożone przez kolegów, składam na ręce
„Skiby”. Wiadomości te drogą służbową szły do „Zamka” (obecnie  „Klucz”). W odpo-
wieǳiach służbowych stwierǳono zainteresowanie oraz wykorzystywanie wiadomości
przesyłanych. Podpisu ę się zgodnie z kluczem numer „”. Warszawa, dnia  lipca 
r.

[Napisane przez „Skibę”:]
Wszelkie wiadomości otrzymywane w sprawie pracy organizacy ne w Oświęcimiu

przekazywałem . Podpisu ę się zgodnie z kluczem „”. Warszawa, dnie  lipca 
r.

[Napisane przez „Jeża”:]
,Raport W i cała sprawa Oświęcimia i est mi znana. Przez cały czas usiłowałem

Witoldowi pomóc w przedłożeniu e właściwym czynnikom i otrzymaniu miaroda ne ,
formalne odpowieǳi — decyz i. O ile mi wiadomo — mimo wszelkich starań — Wi-
told do te pory odpowieǳi takie nie otrzymał. Na żądanie mogę służyć w te sprawie
wszelkimi informac ami i komentarzami. (—) „Jeż”. Warszawa, dnia  lipca  r.

[Napisane przez Witolda:]
Po wy ściu z Oświęcimia nie udałem się do roǳiny, lecz sieǳiałem w pobliżu Krako-

wa, chcąc akc ę zbro ną na Oświęcim doprowaǳić do skutku. W tym celu montowałem
odǳiał koło Bochni przy pomocy Tomasza Serafińskiego oraz . Jednocześnie usiło-
wałem porozumieć się z Właǳami w Warszawie, chcąc mieć placet na akc ę — przez
korespondenc ę oraz ustnie przez ściągnięcie tu z Warszawy Stefana Bieleckiego. Usto-
sunkowanie się ednak właǳ naszych w Krakowie do sprawy i naświetlenie takowe przez
„Wiatra” — „Teodora” spowodowało, że po trzech i pół miesięcznym oczekiwaniu koło
Bochni na decyz ę z Warszawy zdecydowałem się udać do Warszawy osobiście.

W Warszawie  paźǳiernika  r. za pośrednictwem „Jeża”, uzyskałem kontakt Przywódca, Żołnierz
z Zastępcą Szefa , któremu sprawę Oświęcimia zreferowałem. Następnie —  paź-
ǳiernika  r. — z polecenia tegoż Zastępcy Szefa , całą sprawę Oświęcimia, łącznie
z planowaniem akc i zbro ne na takowy, wszechstronnie omówiłem z oficerem opera-
cy nym  — pseudonim „Zygmunt”, „Wilk”. Od niego otrzymałem odpowiedź w tych
słowach: „Po wo nie pokażę panu grube archiwum na temat Oświęcimia”. Gdy zazna-
czyłem, że fakt istnienia tak grubego archiwum więźniom w Oświęcimiu wcale ulgi nie
przynosi, „Zygmunt” — „Wilk” powieǳiał mi: „Mogę pana zapewnić, że z chwilą, gdy
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sprawa ta stanie się aktualna, zwrócimy się do pana”. Witold. Warszawa, dnia  lipca
 r.

Dnia  lipca  r. rozmawiałem z Szefem , chcąc tą drogą przesłać Komen-
dantowi AK mó raport. Szef  oświadczył mi, że „ est to niecelowe, gdyż Komendant
Główny zna dokładnie sprawę Oświęcimia”, że Szef sam parokrotnie starał się w KWP
sprawę akc i na Oświęcim przeforsować, lecz że wszelkie wysiłki w kierunku otrzymania
rozkazu na tę akc ę zawiodły ze względu na trudność przeciwstawienia się w dyskus i nad
pro ektem odbicia rzeczowych argumentów, na słuszne pytania ak przerzucić lub skąd
wziąć siły na ten cel w pobliżu Oświęcimia i co zrobić z tymi tysiącami luǳi po odbiciu
(kobiety, chorzy, niezdolni do marszów)”. Witold. Warszawa, dnia  lipca  r.

Stwierǳam zgodność powyższych odpisów z oryginałami oświadczeń pisanych wła-
snoręcznie przez ich autorów. Maria Szelągowska. Warszawa, dnia  lipca  r.
RAPORT „TEREN S”
Na te osobne kartce, która ma być ściśle zakonspirowana, chcę nadmienić o tym, co
nie mogło by na razie u rzeć światła ǳiennego, a mianowicie pracy w szpitalu lagro-
wym. Wszelkie usuwanie szpiegów, nasyłanych przez właǳe lagrowe, dokonywaliśmy
przez kolegów naszych, którzy za mowali stanowiska w szpitalu. Również przenoszenie
pracowników nasze Organizac i dokonywaliśmy, korzysta ąc z możliwości, akie dawał
szpital. Potrzebne to nam było dla wprowaǳenia naszych luǳi do danego „komanda”,
celem wzniecenia tam nasze pracy, ak również dla usunięcia sprzed nosa akiemuś dra-
niowi naszego kolegi, który mu uż wpadł w oko i mógł być wykończony. W wypadku
takim — porozumiewaliśmy się z kpt. dr. Władysławem Deringiem lub dr. Rudolfem
Diemem i bywaliśmy informowani — kiedy „delikwent” — ma przy ść, żeby „zachoro-
wać”. Po chorobie szedł tam, gǳie nam był potrzebny, gdyż w tym czasie urabiało się
sprawę przez „swego” arbeitsdiensta, a w poprzednim komando zapomniano o takim,
wykreślano go z listy, bo właściwie szpital a śmierć to uż było blisko edno od drugie-
go. Tak więc w podobnych wypadkach, ak w pomocy przy sprzątnięciu szpiega, który
coś wąchał, szpital szedł nam barǳo na rękę i bez takowe pomocy — sprawa byłaby
znacznie trudnie sza. Poza tym kpt. dr Władysław Dering, robiąc tysiące operac i, nabrał
takie wprawy, że czasami prawie cudów dokonywał i był szczerze poǳiwiany przez le-
karzy niemieckich, asystu ących przy różnych zabiegach, gdyż też mógł wiele w szpitalu
zrobić. Przy mowanie drogą nielegalną kolegów naszych, stosowanie nieofic alnie szcze-
pionki tyfusowe , kombinowane spoza lagru — miało mie sce w tysiącach wypadków.
Tymi sposobami wyratowano wielu Polaków od śmierci. Jednego tylko dnia, a mianowi-
cie w dniu wywożenia do gazu wszystkich z bloku ., kpt. dr Władysław Derling, który
był przy lekarzach Niemcach, wyratował przeszło dwuǳiestu Polaków, których przebie-
rał w uniform pielęgniarzy i ako takowych prezentował Niemcom po ednemu⁴⁴. Lecz
żeby we ść w te możliwości rząǳenia w szpitalu należało przedtem urobić lekarzy Niem-
ców, zdobyć u nich zaufanie — co, z rozkazu, kpt. dr Władysław Dering robił od roku
. Robiło się to w pierwszym roku w sposób prosty, robiący na Niemcach możliwie
większe, a potrzebne dla nas wrażenie, dla więźniów zaś możliwie na mnie szkodliwy
— przez głośne ruganie. Dlatego też niesłuszne zdanie o kpt. dr Władysławie Deringu
roznosiły niektóre płytkie umysły po lagrze lub po wy ściu na wolność tylko dlatego, że
na nich głośno krzyczał lub wymyślał od „inteligentów”, tym barǳie że kolega w lagrze
nieprzystosowany do życia, niezaradny, barǳo często niestety właśnie inteligent, tym
większy egoista, im większa niezdara, był czasami naprawdę naszą zmorą. Nie odczu-
wa ąc żadne potrzeby pracy zespołowe i zrobienia czegoś dla kogoś, obłędnie prze ęty
wyłącznie chęcią ratowania tylko siebie potrafił inteligentnie wyrażać swo e oburzenie,
eśli ktoś nie o nim tylko musiał myśleć.

Czerwiec  r. Witold.

⁴⁴po jednemu — ǳiś: po ednym. [przypis edytorski]
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OŚWIADCZENIA
Stwierǳam, że prowaǳąc pracę konspiracy no-wo skową (dywers a) na terenie obozu
koncentracy nego w Oświęcimiu znałem dr Władysława Deringa ako ednego z pra-
cowników wymienione organizac i ze strony ak na lepsze . Dr Dering po we ściu do
pierwsze „piątki” Organizac i Wo skowe w Oświęcimiu we wrześniu  r. był prze-
ze mnie tam zaprzysiężony i dostał rozkaz opanowania sytuac i w mie scowym szpitalu
(Krankenbau).

Praca była trudna, którą ednak dr Dering wykonywał przez trzy lata barǳo dobrze
i po opanowaniu sytuac i w szpitalu był ednym z filarów nasze Organizac i. Z koniecz-
ności na zewnątrz ednak musiał mieć sylwetkę, która mogłaby się nie podobać poszcze-
gólnym niewta emniczonym w naszą pracę luǳiom. Od roku  dr Dering oraz dru-
gi nasz pracownik dr D em zwracali się do mnie w sprawie (ze względu na brzmienie
ich nazwisk) parokrotnie proponowanego im przez właǳe niemieckie podpisania listy
„volksdeutschów”. Organizac a nasza nie tolerowała tego roǳa u wy ścia z ciężkie sytu-
ac i, lecz tych dwóch Polaków, potrzebnych nam w przyszłości ako świadków bestialstw
niemieckich oraz całości tego ǳiału nasze pracy, w szpitalu należało uratować, a żadne
wątpliwości nie było, że lekarzy (świadków na rozmaitszych eksperymentów, o których
luǳie na wolności, ak wiǳę, po ęcia nie ma ą) właǳe obozowe wykończą. Zrobiłem
więc wy ątek i poleciłem obydwu wyże wymienionym podpisać listy „volksdeutschów”.
Parokrotnie eszcze dr Dering i dr Diem zwracali się do mnie w te sprawie, ociąga ąc
się z wykonaniem rozkazu ze względu na osobiste przekonania. Po opuszczeniu przeze
mnie obozu koncentracy nego w Oświęcimiu w nocy z dnia  na  kwietnia  r.,
dowieǳiałem się, uż na wolności, że listy przez wymienionych zostały podpisane i że
widocznie na skutek tego dr Dering został przeniesiony z tego piekła do Stuttgartu.

Murnau, dnia  ma a  r.

(—) Pilecki Witold (rtm)

Jako na starszy oficer AK w Murnau stwierǳam, iż w czasie konspirac i miałem wgląd
w raporty wo skowe z obozu koncentracy nego w Oświęcimiu. Znane mi były stosunki
w wymienionym obozie, zarząǳenia i rozkazy rtm Pileckiego były akceptowane przez KG
AK w Warszawie. Prawdomówność ego nie ulega żadne wątpliwości.

Murnau, dnia  ma a  r.

(—) ppłk Uszycki Jerzy

Przebieg pracy konspiracy ne w obozie Oświęcimskim est mi znany i oświadczenia
rtm. Pileckiego pokrywa ą się całkowicie z prawdą.

Murnau, dnia  ma a  r.

(—) ppłk Pacek Franciszek
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