
1

TRANSKRYPCJA

[00:00:00 początek nagrania]

Wyszli nasi i zaczęli tłumaczyć, że jesteśmy robotnikami, żeśmy się poprzebierali. To on dwóch tych zastrzelił, dwóch 

zastrzelił, w brzuch im strzelił. I ten właśnie oficer wtedy powiedział: Szto ty dziełajesz, job twoju mać? To Polaki. No 

i poprowadzili nas do komendantury sowieckiej, tam wydali nam bumagę, jedną bumagę na wszystkich, żeby nam 

się krzywda po drodze nie stała, że my maszerujemy wszyscy do Polski. Ale to długo nie trwało, bo się porozchodzili 

grupami, porozchodzili się: jedni w tym kierunku, inni w innym kierunku. Widocznie im tak pasowało. No i my dotarli-

śmy do Rawicza. W Rawiczu dostaliśmy zaświadczenia, że powracamy z obozu i 7 lutego byłem już w Warszawie, 

i na ulicę Wolską, tam gdzie mieszkałem. Tam, gdzie mieszkałem, dotarłem. Dom był spalony, zniszczony. Koledzy 

byli. „Heniek, gdzie mieszkasz?”. Ja mówię: „Gdzie mieszkam? Nigdzie nie mieszkam, dopiero wróciłem”. „Nie masz 

gdzie, no to chodź do mnie”, jeden kolega mówi. I taki mały pokoik był, jeszcze mniejszy, jak połowa tego. Z gruzów 

wyciągnęliśmy żelazne łóżko i tam ja coś, jeszcze jakieś gałgany, i tak tam spałem. Ale to niedługo trwało, bo 18 marca 

już zostałem zmobilizowany do wojska polskiego i walki zaczęły się od nowa, tylko inne, z Ukraińcami. W sierpniu 

czterdziestego siódmego roku zostałem zdemobilizowany, zdemobilizowany zostałem w sierpniu czterdziestego siód-

mego roku… Że w międzyczasie spod strefy amerykańskiej wróciła moja mama z córkami, z moimi siostrami: Marią 

i Alfredą. Kiedy wyszedłem z wojska, to wróciłem do mamy. Mama mieszkała wtedy na Ogrodowej 67, przy ulicy 

Ogrodowej 67 mieszkała. Jak wróciłem, to zacząłem remontować to mieszkanie, bo było zburzone to mieszkanie też, 

w gruzach, nie było okien, ram nie było okiennych, nie było drzwi, wszystko było wypalone. Tynków nie było, wody 

nie było, elektryczności nie było. Kuchni nie było, była rozwalona. To wszystko, jak wróciłem, mamie powoli robiłem: 

i futryny, i okno. I tak mieszkaliśmy razem do mojego ślubu. Ślub w czterdziestym ósmym roku. Następnie… Moja 

mama pracowała w ratuszu, była informatorką i dobrze się znała z panią naczelnik ratusza. Kiedyś był naczelnik, 

a dzisiaj prezydent to stanowisko objął, prezydent miasta stołecznego Warszawy. I poszła do niej, i poprosiła, żeby 
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dla syna mieszkanie. Więc pani naczelnik zwołała komisję, przyszli do mamy, zobaczyli, że tylko taki mały pokoik 

i nas tyle tam mieszka, i dostałem przydział mieszkania od pani naczelnik. Dostałem przydział mieszkania. Do wyboru 

trzy mieszkania, jakie wtedy, gdzie sobie życzyłem. Więc obejrzałem wszystkie trzy, a najlepiej mi się podobało przy 

ulicy Kinowej w Warszawie. Kinowa… Walewska 2, na szóstym piętrze, od Waszyngtona. No i przyjęliśmy to miesz-

kanie. I zaczęła się praca. Moja praca była… Pierwsza moja praca… A! Dostałem skierowanie z wojska do pracy, 

bo byłem, w wojsku byłem radiotelegrafistą, na dużej, tajnej radiostacji pracowałem. I skierowali mnie do Instytutu 

Meteorologii, do pracy. Oj, tam się bardzo ucieszyli, że będą mieli radiotelegrafistę wojskowego. I dali mi obiegów-

kę, żebym po pokojach przeszedł, żeby obiegówkę podpisał. To tu, tu, wszędzie poleciałem. „A jeszcze pan nie był 

w jednym pokoju”. „A gdzie?”. „A, numer taki i taki, pokoju”. Poszedłem tam, patrzę, na drzwiach, a tam pisze POP, 

Podstawowa Organizacja Partyjna. Uuu... Podstawowa Organizacja Partyjna? Przypomniałem sobie, że to przecież 

ja składałem przysięgę w Armii Krajowej, nie mogę jej złamać. I zresztą mi się ta organizacja nie podobała bardzo. 

Postałem chwilę i uciekłem. Oni nie mieli moich papierów, nie wiedzieli, gdzie mnie szukać. I tak się stało. Dostałem 

się do pracy w telefonach przy ulicy Pięknej 19, to była dawniejsza Polska Agencja Telegraficzna, to była szwedzka 

firma przedwojenna. No i zatrudniłem się tam, zatrudnili mnie do pracy. Pracowałem trzy lata. Miałem w tym cza-

sie… Telefony trzeba było zakładać wszędzie: i u dygnitarzy, i w rządzie, i wszędzie trzeba było zakładać. Dostałem 

nakaz, właściwie, jak to nazwać – skierowanie założenia telefonu w Belwederze, u Bieruta. Tam wózkiem żeśmy 

pojechali z moim majstrem, Feliksem Kozłowskim, na dziedziniec. Postawiliśmy na dziedzińcu wózek, tam z kablami, 

z różnymi sprawami telefonicznymi. Widziałem Bieruta, jak chodził, ale nie interesował się w ogóle nami. Zrobiliśmy 

to, co mieliśmy zrobić i… Ale naprzeciwko Belwederu był taki niski domek, nawet do dzisiejszego dnia stoi chyba, 

przed którym codziennie stała wielka kolejka. I pewnego razu doszedłem do tej kolejki i pytam się: „Za czym państwo 

tu stoicie?”. „Za czym?”. Zdziwili się, oczy na mnie postawili, bo widzieli, że ja po Belwederze chodzę wte i wewte. 

I wychodzę, i wchodzę. „I pan nie wie, za czym?”. „No nie wiem, pytam”. „Proszę pana…”. I zaczęli płakać. „Mój 

mąż…”. „Mój syn…”. „Mój brat…”. „Został skazany na karę śmierci, a my stoimy do pana Bieruta o ułaskawienie”. No 

to już się dowiedziałem, że te kolejki, to tylu ludzi stało o ułaskawienie do Bieruta. Wtedy to ja się dowiedziałem. No 

i pracowałem przez… Byłem też na Klonowej u, telefony zakładałem, u Konstantin Konstantinowicza Rokossowskiego. 

Zakładałem też telefon u Cyrankiewicza, no i wiele innych takich dygnitarzy. I trzy lata pracowałem w telefonach, ale 

rzuciłem tę pracę, poszedłem do innej pracy, do Warszawskiego Zjednoczenia Elektromontażowego, przy Bema 65. 

Praca polegała na tym, że w Warszawie się robiło, ale się też i robiło po całej Polsce. To były słabe prądy. Co obej-

mowały słabe prądy: wszelkiego rodzaju instalacje alarmowe, wszelkiego rodzaju, nawet w bankach, w skarbcach 

Narodowego Banku Polskiego, na Sanguszki, w papierach wartościowych. Skarbiec zabezpieczałem, który był 

zatapiany w wodzie, na Sanguszki. A również i różnego rodzaju centrale telefoniczne. Tak że miałem smykałkę 

do tego, bo dwanaście lat jak miałem, to już zrobiłem, radio w domu zrobiłem, jak miałem dwanaście lat. I miałem 

bardzo zainteresowanie właśnie elektroniką, dlatego mi ten zawód bardzo przyjazny był i pokochałem ten zawód, 

i rozumiałem ten zawód, rozumiałem go. Tak że mi to z łatwością wszystko szło do tego stopnia, że wyjeżdżałem 

właśnie, później, jeszcze w innej firmie, za granicę wyjeżdżałem, robiłem elektroakustykę w teatrach. No i w tajemnicy 

trzymałem moje wszystkie przeżycia, ponieważ UB miało dobrą pamięć, a jeszcze dłuższe ręce. Gdybym to wszystko 

mówił tak swobodnie, tobym wylądował na Rakowieckiej. 
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Chciałbym dopytać o kilka szczegółów. Bo tak jak pan powiedział, że przyjechaliście do Smoleń-

ska i potem do Katynia w czterdziestym drugim roku, wiosną, tak?

Tak.

To powiedział pan, że nie wy pierwsi natrafiliście na groby…

Tak.

 …bo już krzyże były…

Tak.

…ale że wy pierwsi skutecznie przekazaliście informację Niemcom. 

Tak.

Może pan to jeszcze skomentować?

Nasz krzyż, po odkryciu grobów katyńskich, nie był pierwszym krzyżem postawionym przez nas, był trzecim. Pierw-

szy krzyż to postawili robotnicy poznańscy, z Bauzugu, którzy pracowali… Do Smoleńska, nad powężeniem torów, 

bo tory były szersze. Pracowali nad powężeniem torów kolejowych, a my remontowaliśmy dworzec, ponieważ miał 

przyjechać Hitler. I oni jako pierwsi, z Bauzugu.

W którym roku oni to robili? W czterdziestym pierwszym?

Z Bauzugu? W każdym razie przed nami. Jako pierwsi. Jako pierwsi dowiedzieli się, też od miejscowej ludności 

dowiedzieli się. 

A jakieś przedmioty z grobów mieliście w ręku?

Tak, miałem guziki, guziki miałem. A my byliśmy jako trzeci. Tak jak powiedziałem, że pracowaliśmy przy budowie 

baraków dla żołnierzy powracających z frontu na odpoczynek, a może tam ich chcieli jakoś… Jakiś szpitalik zrobić, 

jakieś coś, może chcieli Niemcy. I w rozmowach z miejscową ludnością dowiedzieliśmy się, że znajdujemy się wła-

śnie na terenie, gdzie popełniono wielkiej zbrodni. I pokazali nam to miejsce. Myśmy wzięli łopaty i wykopaliśmy 

doły. Dokopaliśmy się do płaszczy, do guzików, do dołów śmierci dokopaliśmy się, ale już jako… Aha! To krzyż był 

jako trzeci. Ci Niemcy dawno wiedzieli już, że nie było… Że… Ale nie brali tego pod uwagę w ogóle. Śmiali się, nie 

brali tego pod uwagę, nie wierzyli. Bo popełniali takie same zbrodnie. I ja pracując z takim starszym ode mnie, może 

o rok, może o dwa, chłopakiem, Niemcem, przy budowie, właśnie wtedy piece żeśmy robili. I ja mu to powiedziałem, 

że my Polacy dokopaliśmy się do grobów. A on powiedział to swojemu dowódcy, swojemu dowódcy, porucznikowi 

Slavenzikowi. A ten porucznik Slavenzik krótko tam… To znaczy, jego tam nie było, on przyjechał do nas może kilka 

tygodni przed nami, jak myśmy, jak myśmy tam się zjawili. I to był porucznik od propagandy, jemu to było na rękę, 

właśnie to odkrycie. Jemu to było na rękę. I on przekazał list do Berlina, Berlin to… Nie zignorował tego, tylko zwołał 
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międzynarodową komisję, gdzie byli Anglicy, Amerykanie, oficerowie z oflagów. Była też komisja Polskiego Czer-

wonego Krzyża pod nadzorem policji granatowej. Policja granatowa też tam była, która ich po prostu ubezpieczała, 

tę komisję naszą. Z niektórymi chciałem rozmawiać, ale nie chcieli nawiązywać żadnej rozmowy.

Była taka dramatyczna scena, jak wychodziliście z Woli w kierunku Dworca Zachodniego i wybiegła ta kobieta 

z dzieckiem.

Jak by pan mógł dokładniej tę scenę opisać. Jak ona wyglądała?

To była młoda kobieta. Bardzo dokładnie ją pamiętam. Sukienkę miała porwaną, ramiączka poobrywane miała, tak 

że piersi jej się bujały, trzęsły jej się piersi. Na ręku trzymała dzieciątko z bosymi nogami, bez żadnych pantofelków, 

bez niczego. I jeszcze pamiętam nawet, że miała, buty na wysokich obcasach miała i biegła z tej bramy, i strasznie 

płakała, strasznie krzyczała. Zauważył to Niemiec. Zatrzymał ją, wyrwał tej kobiecie to dzieciątko z rąk, za nóżki 

trzymając w dół i strzelił jej w piersi, a z tym dzieciątkiem poleciał dalej, bo taki mur był na Górczewskiej, murowany 

taki. To był duży, gruby, murowany… Poleciał i silnie rzucił na ten mur to dzieciątko.

Jeszcze jakieś sceny takie, takie dramatyczne z Woli pan pamięta?

Jeszcze pamiętam, jak się paliła na cmentarzu prawosławnym, na cmentarzu prawosławnym jak się paliło stos dzieci 

z sierocińca. Stos dzieci z sierocińca się palił. I tam ten grób jest do dzisiejszego dnia, po prawej stronie i tam jest napis 

na tym. Jak się wchodzi na cmentarz prawosławny, po prawej stronie pierwszy grób. Tam jest napis, że w tym miejscu 

właśnie spalono stos dzieci. To widziałem, jak się ten stos dzieci palił. Pamiętam też, jak żeśmy szli Górczewską i mija-

liśmy wiadukt, to po lewej stronie widziałem stos trupów sięgający po pierwsze piętro i jeszcze przed spaleniem. Stos 

trupów. To widziałem. A jak byliśmy, jak byliśmy w tym Forcie Bema, wpadli Niemcy i zaczęli krzyczeć: Jungen Mann… 

Hundert jungen Mann. Hundert jungen Mann, komm! Zaczęli krzyczeć. I to się też zbili wszyscy w kupę, mężczyźni, 

rękami. Niemcy bili po rękach, oderwali stu. Odliczyli stu, wymaszerowali za druty. To kobiety: matki, żony, w tych 

Niemców to kamieniami ciskali i przeklinali ich, ci co widzieli, te kobiety. A później, dowiedzieliśmy się później, że ci 

właśnie mężczyźni wyprowadzeni za druty, stu, to byli zabrani do palenia zwłok, właśnie tam na, to co nadmieniłem, 

na Górczewskiej za wałami.

Miałbym jeszcze prośbę taką… Jak pan powiedział o rozpoczęciu służby wojskowej, to bym 

poprosił, żeby pan powiedział, w którym roku i opowiedział pan o walce z Ukraińcami. Bo pan 

tylko nadmienił, że walczyliście…

Tak, tak, tak.

Jakby pan o tym mógł krótko opowiedzieć.

W takiej walce to byłem jeden raz tylko. Ponieważ byłem radiotelegrafistą, to nie brałem udziału w czynnych, z bronią 

w ręku, walkach. I mieliśmy zawsze ostre pogotowie. Ostre pogotowie mieliśmy, tak że do tego stopnia, że spaliśmy 

w butach, w ubraniach i pepesze wisiały na łóżku, były w ostrym pogotowiu zawsze. No i czwarta rano, mamy alarm. 
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Samochody już stoją zapalone, ładują się chłopaki na samochody, a ja do swojego samochodu wsiadam, do gazika 

z radiostacją. No i jedziemy, nie wiadomo, gdzie jedziemy. Nie wiem gdzie. Wiozą nas, wiozą gdzieś – pod Puła-

wy nas zawieźli gdzieś, pod Puławy, do miejscowości, chyba to była, Wąwolnica się nazywało. No i ja to wszystko 

obserwuję przez szybkę samochodu, a widzę jak chłopaki, jak wykonują rozkazy. Więc wylecieli, ze dwie kompanie 

może wyleciały. I na wałach, tam pociąg przejeżdżał. Pociąg przejeżdżał. Na tych wałach ukryci z karabinami 

skierowanymi. I las był, przed nami był las. I przyleciały dwa samoloty rosyjskie, kukuruźniki. Przyjechały na tego… 

Usiadły na trawie. Pogadali z tymi naszymi oficerami i ci oficerowie do radiotelegrafistów, żeby radiotelegrafista 

wsiadł do samolotu, i że polecą nad las, bo tam Ukraińcy się ukryli w tym lesie, żeby zobaczyli, w którym miejscu. I ja 

to wszystko obserwuję. I przyszli do mnie: „Heniek, wsiadaj do samolotu, leć”. „Ja się boję, ja nie chcę”. A był jeszcze 

inny radiotelegrafista. On się palił: „To ja! To ja! To ja!”. „No to leć”. Wsiadł do samolotu. On mnie nadawał, a ja 

odbierałem, na fonię. I mieliśmy mapy topograficzne, tak że były ponumerowane kwadraty. I on pokazuje, w którym 

kwadracie, mówi mi, w którym kwadracie są Ukraińcy, on ich widzi. A nade mną oficerowie. Ja słuchawki na uszach 

i mówię: „Tu są Ukraińcy”, pokazuję kwadrat.

Który to był rok?

Który to był rok? Muszę sobie przypomnieć. To mógł być rok czterdziesty szósty może.

Czterdziesty szósty.

Czterdziesty szósty, tak.

Czyli Ukraińcy byli już tutaj dosyć głęboko, tak? Bo to...

Głęboko weszli, tak, głęboko weszli. I ci oficerowie od razu dają rozkazy moździerzom. Pod kątem nastawili moździerze 

i strzelają w to miejsce moździerze. I oni wybiegli z tego lasu, widzę ich, że oni lecą. To „maszynki” zagrały po nich 

i wykosili ich. Dużo ich padło, a dużo też podnieśli ręce do góry. No to tych, co podnieśli ręce do góry, to wyłapali, 

a na drugi dzień ich wszystkich rozstrzelili. To widziałem taką jedną walkę tylko, a udziału nie brałem. Chłopaki brali 

udział w walkach z Ukraińcami, ale nie brałem, bo byłem radiotelegrafistą. Tylko tę jedną walkę widziałem.

Chciałbym wrócić jeszcze do tematu pana pracy zawodowej jako akustyk. Gdyby pan opowiedział, 

w których teatrach polskich pan pracował i gdzie pan za granicę jeździł, na jakie imprezy. I koniecz-

nie żeby pan powiedział ten fragment o tych Rosjanach, co pana dotykali, jako przejaw wolności.

To był zakład urządzeń teatralnych, w którym pracowałem. Warsztat miałem przy ulicy Pięknej, naprzeciwko hali, „na Ko-

szykach”. I tam robiliśmy moduły do stołów mikserskich, budowaliśmy ze schematów stoły mikserskie, pulpity inspicjenta. 

To jest w książce, taki pulpit inspicjenta. I po tym montażu wyjeżdżaliśmy na miejsce zainstalować to wszystko i nauczyć 

pracowników, którzy mieli to obsługiwać, obsługi tych urządzeń. I ten montaż odbywał się i na terenie Polski, a również 

i poza granicami. Na przykład… I nie tylko montaż urządzeń elektroakustycznych, ale również inne, bardzo ważne mon-

taże urządzeń zabezpieczających, tak jak na przykład Narodowego Banku Polskiego, w skarbcu Narodowego Banku 

Polskiego. Na przykład w Poznaniu zabezpieczałem skarbiec Narodowego Banku Polskiego. Kiedy przyjeżdżałem 
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do skarbca, do woźnego, pytałem się, gdzie… Do pana dyrektora którędy się idzie. No to mówił: „Pójdzie pan po schod-

kach na górę, tam jest dyrektor”. I wieść momentalnie się rozchodziła po całym banku, że przyjechał ktoś z Warszawy 

do dyrektora. To później, jak mi te kasjerki opowiadały, że taki szum powstawał, że układali papierki, wszystko, żeby było 

w porządku na stołach, w kasach, w porządku było. Ja przyjeżdżałem do dyrektora, dyrektor już był poinformowany. 

Hasło, hasło, na hasło. No i pierwszy skarbiec, drugi skarbiec, pierwszy skarbnik, drugi skarbnik do mnie. Skarbnicy przy-

szli do niego, schodziliśmy razem do skarbca, skarbiec się otwierał, jest skarbiec. Ja widziałem w skrzyniach na półkach, 

to tak jak w magazynie poukładane były pieniądze w takich tych. I obmierzałem, prosiłem o plany skarbca i odjeżdżałem. 

Za dwa tygodnie przyjeżdżałem z całą ekipą i robiliśmy montaż. Centrala, która była w skarbcu i specjalne otwarcie 

drzwi skarbca. To była… Tarczę telefoniczną instalowaliśmy przy drzwiach, po prawej stronie skarbca. I nakręcało się 

na tarczy telefonicznej, nakręcało się, żeby się drzwi otwarły, numery. I tylko trzy cyfry znał pierwszy skarbnik, a nie znał 

następnych trzech. I wszyscy się odwracali, żeby jak jeden kręcił, żeby ten nie widział. Tyłem się odwracali. Później drugi 

skarbnik swoje trzy i otwierały się drzwi. To dawniej urządzenia takie były, dzisiaj to trudno pomyśleć nawet, żeby takie 

urządzenia działały, prawda? Wszystko elektronika działa, a kiedyś takie były. Nie było telefonów komórkowych, nie 

było takiej elektroniki, jaka dzisiaj istnieje.

Dla których teatrów polskich pan pracował?

W teatrze, na Dużej i Małej Scenie w Pałacu Kultury, w Teatrze Dramatycznym. W Teatrze Dramatycznym przyjmo-

wał mnie dyrektor Holoubek. On był dyrektorem teatralnym, a drugi dyrektor był dyrektor techniczny, to był dyrektor 

Marszycki, to był techniczny dyrektor. I tam po ukończonej pracy, z dyrektorami… Nawet mam te umowy do tej pory. 

Podpisywałem na pół roku. Konserwację tych urządzeń i żeby… Wtajemniczałem tych pracowników w pracę tych 

urządzeń, żeby dokładnie wiedzieli co i jak. Jak w razie czego nie będą wiedzieli, to na telefonie byłem, przyjeżdżałem 

i tłumaczyłem, że tak trzeba, tak trzeba. I w Teatrze Syrena robiłem urządzenia elektroakustyczne. Poza tym inne urzą-

dzenia, jak urządzenia zabezpieczające, tak jak mówiłem już, banki. Banki Narodowego Banku Polskiego. I na terenie 

Polski i w Warszawie. Na przykład w Trzciance robiłem bank. A poza tym wyjazdy zagraniczne były. Byłem dwa razy 

w Moskwie, robiłem Teatr Wachtangowa i Teatr Bolszoj robiłem. Również i w Leningradzie, i w Tallinie teatry robiłem. 

A najciekawsza, najciekawsza praca była w Moskwie właśnie, gdzie po ukończonej pracy Rosjanie zrobili bankiet, 

na którym był generał jakiś tam, przy drzwiach zamkniętych, za przepustkami tylko można było wejść na ten bankiet. 

I byli też i właśnie aktorzy, artystki, zaproszeni. I kiedy się witałem z nimi, pocałowałem w rękę jedną aktorkę. A ona się 

rozpłakała, jak ją pocałowałem. Pytam się: „Czego pani płacze?”. A ona mówi, że: „Pierwszy raz w życiu ktoś mnie 

pocałował w rękę i powiedział »pani«”, bo tak to grażdanka, grażdanka. W najlepszym wypadku grażdanka, bo tak 

to „wy, wy, wy”. Aha! I opowiadała mi też, że oni byli z wycieczką w Warszawie, ich teatr był z wycieczką w War-

szawie, w hotelu. To tam, gdzie spali, to były telewizory. To jak oni poprzyjeżdżali, to te telewizory pozabierali z tych 

pokoi. A za nimi chodzili, z tyłu za nimi chodzili, obstawa była taka, że nie wolno było z nikim im… Pilnowali ich, żeby 

nie rozmawiali z nikim i żeby się nie interesowali jakimiś tam ważnymi sprawami. Obstawa była. Taka tajemnica była.

I jeszcze o tym dotykaniu Polaka.

O czym?
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O dotykaniu Polaka. To co pan opowiadał, jak Rosjanie dotykali Polaka, jako przedstawiciela 

wolnego obszaru, tak?

Aha. Ja tak to zrozumiałem, że jak jeden do drugiego mówił: „On z Polszy jest, on jest z Polszy. To Polak”. „Da? Palak 

z Polszy? Da? Z Polszy?”. I dotykali mnie. Ja tak to rozumiałem, że dotykają wolności, że oni tak przekazują to.

Jak by był pan uprzejmy powiedzieć o… W którym roku zdecydował się pan na opowiedzenie 

o temacie katyńskim? Czy pierwsze spotkanie to było z pułkownikiem Sawickim – proszę o tym 

opowiedzieć. 

Kiedy Helmut Kohl z Mazowieckim zawarli przyjaźń o pojednaniu polsko-niemieckim. Wtedy powstała fundacja 

i Niemcy zgodzili się wypłacić odszkodowania dla tych Polaków, którzy byli pokrzywdzeni, więc ja się zgłosiłem 

po takie odszkodowanie. Wypłacili mi osiem tysięcy złotych za pobyt w obozie. I przy tym musiałem wypełnić jakieś 

tam dokumenty, jakieś kwestionariusze. Więc pierwszy mój wywóz przez Niemców, to był Katyń, a drugi dopiero 

był obóz w Namslau. I na pierwszym planie, na pierwszym porządku napisałem „Katyń”. Na drugim planie wywóz 

do obozu po Powstaniu Warszawskim, do Namslau. Do Głuszyna, do Glausche właściwie. I ten pan, który przyjmo-

wał tych wszystkich beneficjentów, był taki znużony tym przyjmowaniem, ale jak spojrzał się, to widziałem po nim, 

że szeroko mu się otworzyły oczy i powiedział: „Co? Pan był w Katyniu?”. „No tak, tak jak pisze”. I wziął, podniósł 

słuchawkę, i gdzieś zadzwonił. A ja nie wiedziałem do kogo. Mówi: „Słuchaj, mam tu takiego jednego pana, który 

napisał, że był w Katyniu.”. „Tak? Dobrze, dobrze. No to ja go przyślę do ciebie”. I ja w strachu byłem, nie wiedzia-

łem, z kim on rozmawia, chciałem uciekać. A on mówi, że: „Pójdzie pan do pułkownika Sawickiego”. W tym samym 

budynku był. „On tam na pana czeka z otwartymi drzwiami, proszę pana”. Drzwi były otwarte. „Witam pana, co ma 

mi pan do powiedzenia?”. I dałem mu pismo nawet, bo coś napisałem tam, jakieś tam pismo mu złożyłem. I on mi 

pokazał właśnie te krzyże i pokazał mi fotografie tych z Bauzugu, pokazał mi tych, którzy tam byli. Ale jeszcze nie 

wiedział nic o mnie, dopiero ja mu przekazałem. I dlatego on później panu przekazał. No to właśnie, to pierwsze, 

to był rok 1989 chyba, tak?

W książce jest, że w dziewięćdziesiątym pierwszym pan tę relację składał chyba, że dwa lata 

później, ale to jest sam początek po przełomie, tak.

Tak. No to było jedno, tak? A drugie?

Drugie: w którym roku pan się spotkał z panią prokurator z IPN-u i jakby krótko pan o tym opo-

wiedział.

Proszę pana, byłem prezesem związku kombatantów i przyjmowałem, rozmawiałem, przyjmowałem, byłem w roz-

mowach z ludźmi, którzy przeżyli, którzy byli kombatantami. I jedna pani… Ja jej opowiedziałem, że byłem w Katyniu. 

A ona mówi: „Tak? To proszę pana, moja synowa – czy tam, ktoś tam z rodziny – pracuje w IPN-ie, to ja jej opowiem”. 

I ta pani prokurator Kuźniar-Plota dowiedziała się właśnie przez tą panią, do której ja powiedziałem. I dała mi za-

wiadomienie, żebym do niej przyjechał na zeznania. Mam przepustkę od pani prokurator. To był 2009 rok, albo… 

W przepustce jest napisane, nie wiem, czy gdzieś tam w papierach jest ta przepustka. To proszę pana, trzy godziny 
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siedziałem u pani prokurator, i zeznania. Ona mnie pytała i co z tego ja pamiętałem, ona to wszystko zapisała, zano-

towała. Pani prokurator Kuźniar-Plota. To był rok 2009. I wszystkie, całe zeznania są u pani prokurator.

[00:41:42 koniec nagrania]


