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TRANSKRYPCJA

[00:00:00 początek nagrania]

Nazywam się Henryk Troszczyński, urodziłem się w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 206/117. Pamięć moja 

sięga od trzech lat mojego życia. Pamiętam, jak jeszcze miałem trzy latka i mieszkałem na Czerniakowskiej, rozruchy 

majowe, jak myli się żołnierze ranni u nas na podwórku. Pamiętam nawet dwa nazwiska sąsiadów: Leśniewski i Ga-

jewska. I miałem też takich kolegów, Żydów, którzy mieszkali obok. Bawiłem się z nimi, zbierałem korki na podwórku, 

od piwa. Mieszkałem do sześciu lat mojego życia, tak jak mówiłem, przy ulicy czerniakowskiej. Następnie ojciec 

wykupił mieszkanie przy ulicy Wolskiej 22/34 w Warszawie i tam się przeprowadziłem w wieku sześciu lat. W wie-

ku siedmiu lat mama zapisała mnie do szkoły powszechnej przy ulicy Karolkowej 64. Kiedy byłem już w siódmej 

klasie, byłem najwyższy w klasie. Odwiedziliśmy na imieniny „Dziadka” Piłsudskiego, byliśmy w Belwederze, złoży-

liśmy życzenia „Dziadkowi”, a ja wścibski, krzyczałem: „»Dziadek« wyjdź! »Dziadek« wyjdź!”, bo „Dziadek” wyglą-

dał nam przez okno i machał ręką. I „Dziadek” wyszedł na podwórko, na dziedziniec, ja pierwszy do „Dziadka” 

podskoczyłem, pogłaskał mnie po głowie, poczęstował mnie cukierkami i dalej z inną młodzieżą rozmawiał. Następ-

nie byłem świadkiem jak „Dziadka” wieźli już za kilka miesięcy, bo zmarł, na lawecie, na armacie. Pochowany był 

na Wawelu. Następnie... Był 1 września trzydziestego dziewiątego roku, mama mnie posłała po mleko. Kiedy szedłem, 

przy Młynarskiej, na wielkim słupie ogłoszeniowym zauważyłem wielką grupę ludzi z zaciekawieniem czytających 

plakat. Kiedy się zbliżyłem, zobaczyłem wielki napis na słupie ogłoszeniowym: „Wojna! Niemcy napadli na Polskę”. 

I za chwilę, za chwilę usłyszałem na niebie pokrytym gęsto cumulusami, ryk samolotów. Ludzie mówili, że to ćwiczenia, 

że się ćwiczą przed nalotami niemieckimi, a kiedy zobaczyliśmy zza chmur czarne krzyże, to się dziwiliśmy, że tak 

szybko Niemcy dotarli nad Warszawę. Przyszedłem, to wszystko powiedziałem w domu. I następnie biegły lata i mu-

siałem się zarejestrować w urzędzie pracy, w Arbeitsamcie. Arbeitsamt był naprzeciwko nas, w pałacyku hrabiego 

Biernackiego, naprzeciwko „Wenecji” i mojego domu. Ten pałacyk stoi do dzisiejszego dnia. Tam są zakonnice w tym 
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domu teraz. Zarejestrowałem się i skierowali mnie na lotnisko Okęcie do pracy w Bauleitungu. Kopaliśmy tam doły, 

betonowaliśmy i... To były wielkie zbiorniki na wodę. I po ukończeniu tych prac Bauleiter władczym głosem oświadczył, 

że Bauleitung przenosi się do Smoleńska, do robót na tamtym terenie i że wszyscy musimy wyjechać. Ale jeszcze przed 

tym pominąłem, że złożyłem przysięgę w Armii Krajowej, jeszcze przed wyjazdem do Smoleńska. Złożyłem przysię-

gę w Armii Krajowej na wierność w służbie Polski. I kiedy przyjechaliśmy do Smoleńska, tam budowaliśmy, odbudo-

wywaliśmy, remontowaliśmy dworzec kolejowy, ponieważ Hitler miał przyjechać i ten dworzec chcieli wyremontować 

na przyjazd Hitlera. Po skończonych robotach w Smoleńsku przenieśli nas w inne miejsce do pracy, piętnaście kilo-

metrów na zachód od Smoleńska, do miejscowości Kozie Górki, miejscowość Katyń. Nic nam ta miejscowość nie 

mówiła na razie, ale kiedy rozeszliśmy się po wsiach, po dierewniach i z miejscową ludnością żeśmy rozmawiali, 

to od miejscowej ludności dowiedzieliśmy się, że znajdujemy się na terenie, gdzie popełniono wielką zbrodnię na pol-

skich oficerach. Ale nie powiedziałem jeszcze, że Niemcy nas po przyjeździe do Smoleńska, Niemcy nas umunduro-

wali w niemieckie mundury, odprute tylko były guziki i swastyki. Początkowo Rosjanie bali nas się, widząc nas w nie-

mieckich mundurach, ale kiedy im pokazaliśmy, że mamy poobrywane guziki i że jesteśmy Polakami, po polsku 

mówimy. I mieliśmy opaski, białe opaski na rękawach, z napisem niemieckim: Der Arbeiter im diesen deutsche Weh-

rmacht, co miało znaczyć, że jesteśmy robotnikami na służbie niemieckich sił zbrojnych. I kupowaliśmy od nich żywność, 

a również i samogonkę, którą wypijaliśmy z nimi i wtedy im się rozwiązywały języki, i opowiadali nam właśnie o tych 

zbrodniach. Jak strzały dochodziły, jak... Do ich chałup, jak pociągami do stacji Gniezdowo przyjeżdżały pociągi i pod-

jeżdżały samochody, i zabierały tych oficerów, z pociągów przewozili samochodami do Katynia i tam rozstrzeliwali 

na miejscu. I po skończonej pracy, kiedy byliśmy w sztubach, często rozmawialiśmy o tych sprawach, co tu zrobić, 

żeby ta sprawa wyszła na jaw. Co tu zrobić, myśleliśmy. I w końcu tak się stało, że miejscowa ludność wskazała nam 

to miejsce, zaprowadziła nas w to miejsce, pokazali nam. Chłopaki wzięli łopaty, dokopali… Wykopali dołki i doko-

paliśmy się do mundurów. Na miejscu tym postawiliśmy krzyż, już trzeci z kolei, bo przed nami jeszcze w Bauzugu 

205, inni jeszcze też przed nami odkryli. I Niemcy o tym również wiedzieli, ale nie reagowali na to, dopiero zareago-

wali na nasze wiadomości. My w tym lesie katyńskim budowaliśmy baraki dla powracającego na odpoczynek woj-

ska z frontu. I kiedy… I pracowaliśmy ręka w rękę z żołnierzami niemieckimi. I ja tam sobie z takim chłopakiem praco-

wałem, Niemcem, żołnierzem, robotnikiem, który się po prostu nawet ze mną trochę zaprzyjaźnił, bo zabierał mnie 

do koszar, pokazywał mi fotografie swojej rodziny. I jemu powiedziałem właśnie o tym odkryciu tej wielkiej zbrodni. 

On to zameldował porucznikowi Slovenzikowi, który był nad nami i nad nimi, wydawał nam rozkazy co rano, co mamy 

robić. A porucznik Slovenzik napisał list do Berlina i powstała ta wielka, międzynarodowa komisja. W komisji byli, 

zaproszeni do komisji byli z oflagów: Amerykanie, Anglicy, a była też i polska komisja Polskiego Czerwonego Krzy-

ża. Widziałem odkopane doły śmierci, które były ogromne: długie, wielkie, szerokie i warstwami rzucone były zwłoki, 

jak popadły. Warstwami były narzucone zwłoki. Wszystkich dołów śmierci było osiem, a w nich wydobyto 4321 ofiar 

mordu, a pomiędzy nimi była jedna kobieta. Widziałem ją, przyglądałem jej się z bardzo bliska. A obok niej leżał 

chłopiec. Ręce, nogi, twarz, wszystko było obślizgłe i obmulałe, w rozkładzie. I przychodziłem tam po pracy często, 

patrząc, jak komisja badała. Były stoły prowizorycznie zbite z desek, na których układano zwłoki. Wyjmowano do-

kumenty z kieszeni, układano. Numerowano koperty, numerowano zwłoki. I te wszystkie dokumenty były wywiezione 

do Niemiec. Ale po przyjeździe do Niemiec ten pociąg był zbombardowany przez lotnictwo brytyjskie i te dokumen-

ty wszystkie zostały zniszczone, spalone, tak że nie ma właściwie tych dokumentów, tylko to, co się zachowało w Pol-

skim Czerwonym Krzyżu, trochę tych dokumentów. Jeszcze o chłopcu powiem. Tego chłopca nie odnotowali nigdzie 
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i ja będąc w Muzeum Katyńskim i jak powiedziałem o tym chłopcu, to oni dowiedzieli się ode mnie tylko, nigdzie jest 

nie odnotowany ten chłopiec. I doszli do wniosku, po… Wydedukowali, że ten chłopiec to mógł być miejscowy, pod-

glądał i żeby nie było świadków, to tego chłopca również zastrzelili i wrzucili do dołu. I byłem tam w Katyniu rok, 

od czterdziestego drugiego roku, od wiosny, do kwietnia następnego roku, czterdziestego trzeciego. Do nas przyjeż-

dżał Bauleiter, folksdojcz, z Warszawy. Przywoził nam pieniądze, bo płacili nam za to, za tę pracę, połowę, a połowę 

[dostawała] rodzina w Warszawie. I przywoził nam również listy. Rozdał listy, a na końcu powiedział: „A który to jest 

Troszczyński?”. „To ja”. „Słuchaj, dla ciebie nie mam listu, ale mam dla ciebie smutną wiadomość, umarła twoja mama. 

Pojedziesz na pogrzeb”. Dał mi March Befehl, rozkaz wyjazdu i przyjechałem do Warszawy, w mundurze, tak jak 

byłem ubrany, w tym mundurze. Kiedy byłem przed bramą, to nie mogłem w tym mundurze się pokazywać, tylko 

zdjąłem ten mundur, schowałem do plecaka, a w koszuli i w spodniach tylko poleciałem szybko przez podwórko 

do domu. Ale i tak mnie zauważyli, bo za pół godziny pukają w okno, a ja mieszkałem na parterze, pukają w okno: 

„Heniek, wyjdź, czekamy na ciebie na »Wenecji«”, na Pradze. A to byli chłopaki z konspiracji, z Armii Krajowej. 

Bałem się początkowo, bo wiedzieli, że byłem na wschodzie, to myśleli, że może jakimś jestem zdrajcą, ale uwierzy-

li w to, co im wszystko powiedziałem. No i praca moja zaczęła się od nowa w Armii Krajowej, w konspiracji. Praca 

była różna w konspiracji. Przenosiłem broń, przenosiłem granaty w worku. Sypali mi jak kartofle i pytali się: „Czy 

uradzisz? Może ci dosypać?”. I kiedy mówię: „Starczy”, worek mi zakładali na plecy i szedłem we wskazane miejsce 

z granatami w worku. I miałem dwóch obstawy, dwóch było w obstawie, ze szmajserami, szli obok mnie. Przenosiłem 

też broń na hasło. Otwierałem płaszcz, wieszali mnie na szyi szmajsera, zapinałem płaszcz i sam szedłem już, bez 

niczyjej obstawy, z nabitym szmajserem gdzieś na metę. I tak było do powstania. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 

czterdziestego czwartego roku, o którym wiedziałem już, że wybuchnie, już z rana. Poinformowali nas nasi dowódcy. 

O godzinie 16.00 przyszedł na nasze podwórko porucznik, płaszczem miał okryty mundur. Kiedy stanął przed nami, 

odkrył płaszcz i widać było mu mundur. Wydał odpowiednie rozkazy dla naszego dowódcy plutonu i po krótkim 

czasie odszedł, a nasz dowódca wydał nam broń, granaty i opaski. Wyszliśmy przed bramę. O godzinie 17.00 za-

biły dzwony kościelne przy ulicy Karolkowej i rozdzwoniły się dzwony, i zawyły syreny. W tym czasie, na ten znak 

wyszliśmy na ulicę i dumnie stawialiśmy nasze pierwsze kroki. Tak doszliśmy do ulicy… Minęliśmy Młynarską, Staszi-

ca, Działdowską, doszliśmy do Płockiej. W tym miejscu nasz dowódca plutonu, Jan Kot, zawrócił nas i powiedział, 

że to już nie nasz rejon i wróciliśmy z powrotem do, na nasze podwórko, Wolska 22. Wyszliśmy następnego dnia, 

ale następnego dnia już było bardzo trudno, już było ciężko. Przekopane były… Ulica Młynarska była przekopana, 

była wielka barykada, poprzewracane były tramwaje i już czołgi podeszły, niemieckie, pod barykadę, i już zaczęły 

się walki na wszystkich barykadach na Woli. Walka była trudna na Woli, ciężka była, ponieważ w dzień bomby 

na nas zrzucały... Bombardowani byliśmy przez samoloty, sztukasy, nasza barykada bombardowana była przez 

samoloty sztukasy i czołgi, i atakowani byliśmy przez czołgi, a w nocy atakowani byliśmy przez pociąg pancerny, 

z dział pociągu pancernego, który był na wałach Woli. I po ciężkich walkach Wola padła, a my razem z Wolą. 

Wpadliśmy w ręce Niemców. Wpadliśmy w ręce Niemców i pognali nas na Wolską 26, na podwórko, pod ścianę. 

Stanęliśmy pod ścianą już na trupach przed nami rozstrzelanych. I oficer z żołnierzem, który przyniósł karabin maszy-

nowy Bergmana, ustawił go na nóżkach. Oficer wystrzelił do góry i od tej pory zaterkotała maszynka karabinu ma-

szynowego i śmierć kosiła nas. Ja od samego początku patrzyłem spod ręki, co się dzieje i patrzyłem prosto w lufę. 

Obserwowałem też, co robią inni. Więc dantejskie sceny się działy pod tą ścianą: jedni się modlili, drudzy podnosili 

ręce do góry, do Boga, inni śpiewali coś tam – no straszna, straszny niepokój pod tą ścianą się dział. A ja to wszystko 
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obserwowałem i patrzyłem, tak jak mówiłem, spod ręki. I lufą karabinu zamiatał przed naszymi nogami, ponad na-

szymi głowami, i po nas. I w pewnym momencie uderzyła mnie… W pewnym momencie usłyszałem jęk sąsiada 

po prawej stronie, który stał, nazywał się Słomkowski. Dostał kulę prawie w serce, w lewy bok. Krew chlusnęła mu 

z boku na ścianę i zsunął się na rękach. Ja na ten moment odwróciłem głowę i w tym momencie uderzyła mnie cegła 

w głowę. Właśnie, żeby jego nie zabiło i gdybym nie odwrócił głowy, toby mnie kula trafiła prosto w głowę, a tak 

jeszcze jego śmierć uratowała mnie, ponieważ, tak jak mówiłem, odwróciłem głowę, a cegła mnie uderzyła w głowę, 

bo w tym miejscu, gdzie trzymałem głowę, to kula padła i ta cegła mnie uderzyła w głowę. A za nim stał jego syn, 

Misiek Słomkowski. I widząc tę śmierć ojca, schylił się nad nim i mówił: „Tatusiu, tatusiu…”. W pewnym momencie 

usłyszałem krzyk: Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! A to biegła żandarmeria z ulicy, która usłyszała 

te strzały, biegła na podwórko i zaczęła krzyczeć, żeby nie rozstrzeliwać. Oficer przerwał ogień, kazał nam się od-

wrócić od ściany. Dolmetschera wezwał. Dolmetscher wytłumaczył, żebyśmy odwrócili się od ściany. I powiedział… 

Żandarmeria powiedziała do tego oficera, że nie będziemy dalej rozstrzeliwani, żeby nie rozstrzeliwać, bo będziemy 

użyci dla ich potrzeb. A ich potrzeby to były takie, że wzięli nas przed… Z podniesionymi rękami jako żywą tarczę 

przed czołgi, a później zaprowadzili nas na ulicę Działdowską, róg Górczewskiej, do zasypania barykady, ponieważ 

tam stały czołgi i nie mogły przejść. I popędzili nas przez płonącą ulicę Młynarską, gdzie ogień po jednej i po drugiej 

stronie, zamykały się górą, dwa języki z jednej i po drugiej stronie, języki ogni zamykały się nad sobą i my tym tunelem, 

pod tym ogniem, żeśmy przeszli do ulicy Górczewskiej. Ale zasypanie tej barykady nie było tylko ziemią, tylko najpierw 

trupami. Kazali nam przejść przez ulicę Działdowską i ze wszystkich podwórek zebrać zabitych spod ściany. Ułoży-

liśmy tych trupów i na te… Przykryliśmy ziemią, kostkami i dopiero przeszły czołgi. Po wojnie, kiedy byłem w tym 

miejscu, tam było nabożeństwo. Ksiądz powiedział, że w tym miejscu barykady wydobyto 167 ofiar mordu, rozstrze-

lanych spod ściany. Następnie przegnano nas na ulicę Młynarską, róg Żytniej, tam była barykada, która im się zapa-

liła, Niemcom i my byliśmy tam skierowani, żeby tę barykadę lepiej zbudować, ugasić to, co się paliło, a lepiej zbu-

dować… Lepszą barykadę. I biegliśmy. A Niemcy byli niezorientowani, ci, którzy byli na tej barykadzie, bo byli 

niepoinformowani dobrze i odwrócili się, i zaczęli w nas rzucać granatami. Tak że ci, co nas eskortowali, Niemcy, 

to jeden został zabity, urwała mu się głowa z hełmem, poleciała do góry, a wielu było rannych. I tam, przy Młynarskiej 

i Żytniej pracowaliśmy właśnie przy umacnianiu tej barykady. I Niemcy zaczęli krzyczeć: Zehn Mann! Zehn jungen 

Mann! Zehn jungen Mann! Bili karabinami, bo myśmy się zbili w jedną bryłę. Wyrwali dziesięciu, odliczyli dziesięciu 

i pognali, pognali ulicą Żytnią. I widzieliśmy, jak ci chłopcy lecą, i naraz wyrwały się miny, a Niemcy wiedzieli, że tam 

są miny i tych chłopców tam wysłali na te miny. Wyrwały się miny, był tuman wielki i za chwilę nic nie było widać. 

Później noc, zapadła noc, Niemcy nas zapędzi na kalwiński cmentarz. Tam na grobach żeśmy przespali do rana, 

a nad ranem odprowadzili nas, ci co pozostali przy życiu, odprowadzili nas na ulicę Górczewską. A długą i szeroką 

wstęgą wyprowadzana była ludność Warszawy, wyprowadzana była na Fort Wola. Żeśmy dołączyli do tego po-

chodu, ale nie tak, że swobodnie idąc. Było dużo rannych, a nie było noszy, to na drzwiach ich nosiliśmy, na drzwiach. 

Ja też takiego jednego niosłem na drzwiach, ciężko strasznie oddychał i jęczał. I naraz przestał. A szła taka pani, 

w koszuli tylko była i miała opaskę Czerwonego Krzyża i torbę, taką miała torbę Czerwonego Krzyża. I ja do niej 

mówię: „Siostrzyczko, siostrzyczka podejdzie, bo ten pan jęczał i przestał”. Ona wzięła go za rękę, posłuchała i mówi: 

„Połóżcie go, bo on już nie żyje”. Trochę nam to ulżyło, bo to było ciężkie, a myśmy nie jedli dwa dni już i byliśmy 

bardzo słabi. Dwa dni nie jedliśmy i nie piliśmy. Za chwilę patrzę, niosą na krześle mężczyznę, a on mnie poznał i: 

„Heniu! Heniu!”. „Panie, pan go zna?”. „No tak, to sąsiad”. „To panie, to pan go weźmie, bo my już nie mamy siły 
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go nieść”. No i poniosłem go trochę, ale też już nie miałem siły, więc go postawiłem, ktoś inny go przejął. Już kiedy 

dochodziliśmy do wiaduktu na Górczewskiej, z bramy wybiegła kobieta, która bardzo krzyczała i płakała, i biegła. 

I na ręku miała małe dzieciątko. Zauważył to Niemiec, wyrwał jej to dzieciątko z rąk, trzymając za nogi w dół głów-

ką. Kobiecie strzelił w pierś, a z tym dzieciątkiem poleciał pod mur i rzucił go na mur. Za chwilę, idąc, zauważyłem 

chłopca leżącego. Oczy miał zamknięte i z nóg sączyła mu się krew. Kiedy dotknąłem tego chłopca nogą, on otwo-

rzył oczy. Jak ja zobaczyłem, że ten chłopiec jeszcze żyje, to przywołałem kolegę, mówię: „Zdejmij płaszcz, będzie-

my tego chłopca nieść w płaszczu, będziemy go tak nieść za poły płaszcza” Będziemy go nieść, w płaszczu będzie-

my go nieść”. I znów zauważył to Niemiec. Chłopcu przyłożył broń do głowy, a ja nie wiedząc, chwyciłem tego 

żołnierza za broń, w dół ręką i powiedziałem: Nicht schießen, der Kinder noch leben. Żeby nie strzelał, bo ten chłopiec 

żyje jeszcze. Ja nie wiem, jak to się stało już teraz. On wyrwał tę broń, coś pomargotał i poszedł. A ja się dopiero 

zastanowiłem, co ja zrobiłem, przecież on mógł zabić i mnie, i tego chłopca. A jednak stał się jakiś cud. I tego chłop-

ca później sam niosłem na plecach, na Fort Wola. Po drodze zrywałem marchewki i tego chłopca żywiłem. Na Fort 

Wola. Tam na Forcie Wola byliśmy dzień, noc i nad ranem. Nad ranem już nas wyprowadzili z powrotem na Dworzec 

Zachodni do… Na Dworzec Zachodni. Tam załadowali nas do pociągu i do Pruszkowa, do Dulagu wywieźli nas. Tam 

też byłem tylko jedną noc i dzień. I nadjechały pociągi towarowe, załadowali nas do pociągów i wywieźli do Prusz-

kowa. Wysiadając w Pruszkowie z wagonów, Niemcy strasznie bili tych wysiadających kolbami po plecach. Ja my-

ślałem, że mu przelecę pod tym karabinem jakoś, ale nie udało mi się. Uderzył mnie w plecy karabinem, zrobiło mi 

się biało w oczach i zemdlałem. Upadłem, upadłem na… Już na dworcu upadłem. I kiedy się ocuciłem, to byłem 

mokry, polewali mnie wodą. I chłopaki mi powiedzieli, że też: „Przyłożył ci broń do głowy, jak leżałeś, ale też prosi-

liśmy, żeby cię nie zabijał”. I wzięli mnie pod pachy, podciągnęli mnie na dworcu, pomiędzy torami, na… Tutaj, jak 

była poczekalnia. Posadzili mnie. I patrzę, że na murze, za torami, w Pruszkowie na murze, ludność Pruszkowa po-

dawała nam żywność. Co oni mieli? Oni sami nie mieli, skoro mnie podali torebkę, to w tej torebce było jedno jabłko 

i dwie kromki suchego chleba. Ta ludność sama nic nie miała, ale się dzieliła. I wywieziony byłem do miejscowości 

Namslau, obecnie Namysłów. Kiedy już maszerowaliśmy ulicami Namslau, pod bronią, miejscowa ludność pytała 

mnie się, pytała się Niemców eskortujących nas: Was ist Leute? Co to za ludzie? A ci Niemcy odpowiadali: Das ist 

polnische Banditen von Warschau. To są bandyci z Warszawy. Ach so! Ach so! No i tam w tym Namslau był obóz 

taki, który się przenosił. Dlaczego. Dlatego, że budowaliśmy wokół Namslau rowy przeciwlotnicze i jak wybudowa-

liśmy, to przenosił się dalej. I tak to trwało do ewakuacji. To trwało do ewakuacji. Był piękny dzień 19 stycznia czter-

dziestego piątego roku. Jak byłem w tym obozie, to bym tam umarł po prostu, gdyby nie dobry Niemiec. Ja go tak 

nazwałem, bo nie znałem jego nazwiska. Gdyby nie dobry Niemiec. Miałem zapalenie jelit i ostrą biegunkę, tak 

że wiecznie siedziałem na drągu w latrynie i leciała ze mnie flegma. A taki był jeden, który był nad nimi tymi wszyst-

kimi, którzy nas pilnowali, taki przewodniczący był i mówi: „Idź, zobacz, co ten leń tam robi w tej latrynie”. Przyszedł, 

a ja widzę, że Niemiec idzie i chcę uciekać. A on mówi: Sitzen, sitzen. Siadaj, siadaj. I zajrzał do dołu, i tam krew 

i flegma. A on mówi: Du bist du deine Scheise? To jest twoje gówno? „No tak, moje”. Uuu, du bist du krank? „Jesteś 

chory?”. „No tak”. Gehen nach Latrine. Ja mówię: „Byłem, byłem, ale mnie wypędzili”. Huu, huu i zaczął przeklinać: 

Krieg scheise, Hitler scheise, alles scheise. Mówi: Morgen früh zusammen gehen nach Lazaret. Ja mówię: „No gut”. 

I następnego dnia wywołał mnie i idziemy razem do lazaretu. Wyszedł doktor, wojskowy, oficer w białym kitelku i pyta 

się tego Niemca, po co żeśmy przyszli, a on mówi, że: „On jest chory”. Obszedł mnie z tyłu, zaszedł mnie z tyłu i jak 

mnie nie kopnie. Ja się przewróciłem na twarz i nas wypędzili. I zaczął krzyczeć coś, ja go nie rozumiałem, co on mówi. 
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Ten Niemiec mnie się pyta po drodze, jak żeśmy szli z powrotem: „Wiesz, co on mówił?”. Ja mówię: „Nie wiem, nie 

zrozumiałem”. On mówi: „Powiedział, że nie ma chorych, są tylko żywi i umarli”. I mówi... I zaczął strasznie przeklinać 

na tę wojnę. I mówi tak: „U was jest doktor, idź do tego doktora i powiedz, żeby ci przepisał jakieś lekarstwo, to ja ci 

przyniosę z wolności”. Poszedłem do doktora i… To był doktor Garmata z ubezpieczalni społecznej, z Działdowskiej 

ulicy. A on mówi: „Co ci jest?”. Ja mówię: „No panie doktorze, leci mi flegma i krew”. A on wziął tak: [charknięcie] 

i napluł. Kupa krwi. I mówi tak: „Tobie leci krew z dupy, a mnie z gęby”. „Ojej, panie doktorze, razem pójdziemy 

do tego doktora, on panu pomoże”. „Słuchaj, ja jestem doktorem i wiem, co mi jest, mnie nic nie pomoże, ale tobie 

tak. Ale nie mam na czym napisać, nie mam ołówka, nie mam papieru, nic nie mam, na czym ci napiszę?”. Znów 

do tego Niemca poszedłem. Ale to nie tak, żebym ja do niego doszedł i mówił mu tak dokładnie, a i wszyscy żeby 

się przyglądali i słyszeli, co ja mówię. To wszystko w tajemnicy było takiej, że jak ja koło niego przechodziłem, to mu 

mówiłem i jak on koło mnie przechodził, też mi mówił, tak że to było takie niezauważalne. I mówię mu: Doktor, keine 

Papiere, keine Federhalter. Że nie ma pióra, nie ma na czym napisać. To on mi dał notes i dał mi pióro wieczne. Dok-

tor napisał mi receptę. To ta recepta jest w książce, na pamiątkę zachowana. W książce jest ta recepta. I zakopał mnie 

to… I jak mi to przekazał. Jak był Frühstück koło dziesiątej na polu, to on kopał dołki pomiędzy nogami i wkładał tam 

do tych dołków, zasypywał ziemią. I to robił tak, żeby nikt nie widział, tylko że ja i on. I wkładał… Te lekarstwa mnie 

tak przekazał, w dołku, w ziemi. I bułki z szynką, z masłem mnie tak przekazywał, do dołka zakopywał i ja chodziłem 

i odkopywałem, i jadłem. On mnie żywił i leczył. I ja go nazwałem „dobrym Niemcem”. I widziałem jego śmierć. Jak 

weszli Rosjanie na… Niemcy przerwali pierścień... Wyprowadzili nas… Aha, 19 maja… 19 stycznia, jak mówiłem, był 

piękny dzień i tego dnia przyszedł Lagerführer, którego przed tym w ogóle nie widziałem i życzył nam wszystkiego 

dobrego, żebyśmy wrócili do Polski. I przemaszerowaliśmy z Namslau do Breslau, do Wrocławia. Wrocław był wte-

dy miastem zamkniętym, okrążonym.Rosjanie okrążyli Breslau i bombardowali. I Niemcy przerwali ten pierścień, i mó-

wią, że wydostaniemy się tam, na zachód, bo: Rus nicht gut, a Amerikana gut. I jeszcze pokazywali, że Rus d,d,d,d, 

że ucina języki. I kiedy przerwali pierścień, wyprowadzili nas i na jakimś piętnastym kilometrze już byliśmy za Wro-

cławiem, od zachodu nadleciały samoloty sowieckie, zbombardowały wszystkich, którzy byli na tej szosie i nas też. 

Samochody powylatały, poprzewracały do góry kołami, bombardowani, a my jakoś byliśmy nietrafieni. I Niemcy 

rozwinęli mapy, ci, co nas eskortowali i powiedzieli, że trzy kilometry tu w bok pójdziemy, tam jest folwark, tam się 

ukryjemy. I w tym folwarku… Dotarliśmy do tego folwarku. Był piękny… Piękna zabudowa była i potężny, silny parkan. 

Schowaliśmy się za tym parkanem, a wszystkich nas było 350. I za chwilę usłyszeliśmy nadjeżdżające czołgi. Kiedy 

przejeżdżali koło nas, to wszyscy skoczyli na ten parkan, ten parkan się pod nami załamał, a taki silny był. Załamał 

się ten parkan. Niemcy… Rosjanie stanęli, nakręcili wieżyczki na nas i czekają. Widzą przez, że to jakieś łachmania-

rze, że to nie wojsko. Otworzyli wszystkie klapy na raz i pytają się: Kto wy? A wyszło od nas dwóch i mówią: My 

polskie plenne robotniki. My was ożidali, wy nasze oswoboditele. Da, nu da. Wyszli i mówią: A germańce gdies jest? 

„Są”. A kuda oni? Powiedzieliśmy, że się pochowali do piwnicy. Poszli do piwnicy, wołają: Germańce, dawaj tuda! 

Germańce, dawaj tuda! Powychodzili, piętnastu. Odliczyli piętnastu. Pytają się, ile ich było. Było szesnastu. Jednego 

nie ma. Poszli jeszcze raz, krzyczą… Wrzucił granat do piwnicy. I nie ma tego szesnastego. W końcu się chłopaki 

pomiędzy sobą rozejrzeli, a ten Niemiec, ten szesnasty, właśnie ten przewodniczący tej całej grupy Niemców, tam 

znalazł w piwnicy ubranie cywilne, przebrał się w cywilne ubranie, kapelusz naciągnął na oczy, kołnierz postawił i wlazł 

między nas. Ale go rozpoznali i mówią: „O! Jest szesnasty”. Dostał kułaki po plecach. No i wszystkich ich zrewido-

wali, pozabierali im całe kosztowności, broń połamali o czołgi i poprowadzili ich nad rów. Wszystkich rozstrzelili 
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i jeszcze na dodatek czołg po nich przejechał. Zamietli ich wszystkich, zamietli ich gąsienicą wszystkich, tak że flaki 

to fruwały na gąsienicach. A nam mówią: Jesteście wolni, szto widitie, to wsio budiet’ Polsza. I mówią, że za jakieś 

dwie godziny nadjedzie regularna armia, a oni są szpicą pancerną i że jadą dalej. My się wszyscy dostaliśmy do nie-

mieckich domów, pomyliśmy się, powyciągaliśmy co najlepsze: bieliznę, ubrania, poprzebieraliśmy się. Byliśmy czy-

ści i ładnie poubierani. Za dwie godziny przyszła regularna armia i to samo się zaczęło od nowa. Kto wy? My polskie 

plenne robotniki. Kakaje wy polskie plenne robotniki? Wy toże takie same germańce. Was nada ubit’ waszu mać. 

Dawaj pod stenku. I pod ścianę nas prowadzą, chcą nas rozstrzelić. A idzie oficer rosyjski i mówi tak: Szto ty diełajesz? 

Ty durak, job twoju mać! Szto ty diełajesz? A on mówi: Ich nada ubit’, bo to są takie same kak germańce.

[00:45:38 koniec nagrania]


