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Oświęcim – Auschwitz

Władysław Foltyn, pochodzący z Dworów pod Oświęcimiem, w czasie 
niemieckiej okupacji był robotnikiem cywilnym. W 1942 roku został zatrzy-
many wraz z siedmioma kolegami za pomoc więźniom KL Auschwitz. Kilka 
tygodni przesiedział w celi nr 18 bloku jedenastego – bloku śmierci. – To 
były najstraszniejsze dla mnie chwile – wspomina. – Sporo naszych trafiło 
do obozu.

Foltyn przeżył, ale wielu mieszkańców Oświęcimia i okolicy nie prze-
żyło. Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania obozu, pięciu młodych 
mężczyzn zostało aresztowanych za pomoc w ucieczce jednego z więźniów. 
Czterech z nich zostało zamęczonych na śmierć. Do dziś udało się odtwo-
rzyć nazwiska ponad stu mieszkańców miasta, którzy zginęli w obozie. 
Nie wiadomo, ilu oświęcimskich Żydów, wywiezionych wcześniej do gett 
w Sosnowcu i Będzinie, zagazowano w Birkenau. Z pewnością większość 
z ponad 7 tysięcy osób.

Książę Lubomirski oraz generał Józef Haller w Oświęcimiu na uroczystościach św. Andrzeja 
Boboli u księży Salezjanów, 11.06.1938r.
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Przez kilkadziesiąt powojennych lat właściwie nikt nie interesował się 
losami mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w czasie okupacji. Dopiero przed 
kilkoma laty w Niemczech ukazało się pierwsze naukowe opracowanie 
monograficzne. Później pojawiła się wydana przez Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau praca „Ludzie dobrej woli” o ruchu oporu w okolicach 
obozu i pomocy, jaką mieszkańcy nieśli więźniom. Dlaczego tak późno?

– Życie w okupowanym mieście było bardzo ciężkie – zapamiętał Roman 
Wajda. – Towarzyszył nam nieustanny strach. Nie wolno nam było chodzić 
prawą stroną drogi, tylko lewą, nie wolno było przekraczać Soły. Żyliśmy 
w Oświęcimiu jak w pół-więzieniu. Za posiadanie radia groziła śmierć, za 
podrzucenie chleba maszerującym kolumnom więźniów groziła śmierć, a po 
każdej ucieczce przeczesywano domy w poszukiwaniu uciekinierów.

Rodzina Hatłasów z Brzezinki była wielokrotnie przesiedlana. – Gdy 
zaczynała się wojna mieliśmy dwa domy, gdy się kończyła, gnieździliśmy 
się w jednym pokoju. Straciliśmy wszystko – podsumowuje Józefa Handzlik 
z domu Hatłas. Podobny los spotkał tysiące mieszkańców okolicznych wiosek 
i lewobrzeżnej części Oświęcimia. Wokół obozu powstała martwa strefa.

Przed wojną miasto nosiło miano „oświęcimskiej Jerozolimy”. Liczyło 
nieco ponad 14 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 60 proc. stanowili Żydzi. 
Czynne były dwie synagogi oraz dwadzieścia domów modlitwy.

Żydzi osiedlali się w Oświęcimiu już w średniowieczu. Miasto to stano-
wiło dla nich przez wiele wieków centrum życia religijnego i gospodarczego. 

Dożynki powiatowe w 1931r. na Nowym Rynku w Oświęcimiu (obecnie Plac Tadeusza 
Kościuszki). 
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Tu znajdował się kahał, centralna bożnica, szkoły, w których wykładano 
Talmud. W XIX wieku istniało w mieście tzw. okopisko żydowskie. Miej-
scowy rabin rozstrzygał spory między ludnością. W połowie tego wieku, 
z chwilą wybudowania kolei na liniach: Bohumin – Oświęcim – Kraków, 
Oświęcim – Skawina, Oświęcim – Katowice w mieście granicznym nastąpiło 
ożywienie gospodarcze, co spowodowało wielki napływ ludności żydowskiej 
z terenu całej Galicji. 

Żydzi odgrywali w mieście niepoślednią rolę. W ich rękach skupiał się 
prawie cały przemysł, handel oraz rzemiosło. Byli wśród nich szanowani prze-
mysłowcy; Emil Kuźnicki był właścicielem papowni - jednego z największych 
przedsiębiorstw w mieście, rodzina Schenkerów posiadała fabrykę nawozów 
sztucznych "Agrochemia" a do Haberfeldów należała znana nie tylko w Polsce 
fabryka wódek i likierów. Do znanych przemysłowców należały też rodziny 
Enochów, Lieberów, Meltzerów, Kuppermaanów, Wasserbergów... 

Okres międz ywojenny. Ży-
dzi idący od strony synagogi 
w Oświęcimiu.
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Bardzo prężnie rozwijało się także życie kulturalne. W mieście istniało kil-
kadziesiąt stowarzyszeń i organizacji żydowskich. Ugrupowania syjonistyczne 
założyły również biuro emigracyjne. Rozwijały się żydowskie szkółki, szkoła 
Talmudu, Towarzystwo Religijne „Talmud-Tora” oraz klub sportowy „Kadi-
mah”. Największa oświęcimska synagoga znajdowała się przy ulicy Berka Jose-
lewicza i mogła pomieścić dwa tysiące ludzi. Została ona zburzona - podobnie 
jak inne synagogi i domy modlitwy - podczas okupacji hitlerowskiej. Do dzisiaj 
zachował się jedynie budynek synagogi przy pl. ks. J. Skarbka, w którym od 
2000 roku mieści się Żydowskie Centrum Edukacyjne.

W latach trzydziestych ubiegłego wieku Żydzi stanowili połowę radnych 
miejskich. Byli też burmistrzami miasta. Współżycie społeczności katolickiej 
i żydowskiej przebiegało zgodnie. Nie dochodziło do ostrych konfliktów 
na tle religijnym. W 1926 roku przedstawiciele gminy izraelickiej na czele 
z rabinem witali nowego proboszcza. 

Leon Schenker, właściciel fabryki nawozów sztucznych „Agrochemia” 
ufundował dla kościoła parafialnego dzwony i organy. Podczas wizyty 
w mieście rabina z Bobowej delegacja oświęcimskich Żydów wyjechała po 
niego na koniach i w strojach krakowskich.

- Stosunki polsko-żydowskie układały się dobrze – zapamiętał Tadeusz 
Hutny. – Żydzi mieli swoje miejsca spacerowe i kąpielowe nad Sołą, a ka-
tolicy swoje. Mieli klub sportowy, który rywalizował z katolickimi. Lekarze 
żydowscy leczyli biedotę za darmo. W każdy piątek, kiedy na żebry wychodziły 
„oświęcimskie dziady”, Schenker rozdawał drobniaki. Na Boże Narodzenie 
odwiedzaliśmy z szopką również domy żydowskie i byliśmy przyjmowani. Po 
wojnie za pieniądze Schenkera odbywał się obóz harcerski organizowany 
przez księży Salezjanów…

C zer wiec 1929r. 
P r o c e s j a  z  r e l i -
kwiami ks.  Jana 
Bosko na moście  
w Oświęcimiu
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Jan Knycz zawsze podkreślał, że i wśród ludności żydowskiej Oświęcimia 
była bieda: - Ale Żydzi byli dobrze zorganizowani. Gmina żydowska dbała 
o swoich. W skrajnych przypadkach udzielała nawet pomocy finansowej. 
Z głodu nikt nie umierał, ale dobrobytu nie było.

Rynek Główny w Oświęcimiu. Hotel Herz, w którym 7 lutego 1915 roku zatrzymał się ze swoim 
sztabem Brygadier Józef Piłsudski

W tym budynku, w lutym 1915 roku, podejmowano Brygadiera śniadaniem.
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Janina Paszek z domu Radwan pamięta, że w przedwojennym Oświęcimiu 
życie dwóch społeczności - polskiej i żydowskiej układało się bezkonflik-
towo: - Wszyscy żyli we wzajemnym poszanowaniu. Na przykład ksiądz Jan 
Skarbek, proboszcz tutejszej parafii, miał do Żydów wielki szacunek. Kiedy 
rabin wydawał swą córkę za mąż, zaprosił księdza na wesele. Do mojej klasy 
uczęszczało wielu Żydów. Nie było zatargów. Siedziałam w ławce z Żydó-
weczką, córką lekarza. Po lekcjach często chodziłam do ich domu przy Placu 
Kościuszki. Byłam przez nich bardzo lubiana. Później Niemcy zburzyli tę naszą 
oświęcimską harmonię. Nie pozwolili Żydom wychodzić z miasta i kazali im 
nosić specjalne opaski na rękach. Często zaczepiali ich na ulicy i ciągnęli 
złośliwie za pejsy.

1 9 3 9 r.  - R y n e k  G ł ów ny  w 
Oświęcimiu. Grupa kolejarzy 
skupiona w Ogólnopolskim 
Kolejowym Przysposobieniu 
Wojskowym podczas obcho-
dów  3 Maja.

Już w pierwszych dniach września 1939 roku na Oświęcim spadły nie-
mieckie bomby, zabijając kilku cywilów (w styczniu 1945 roku od sowieckich 
bomb też zginęło kilka osób). 

Oświęcim 1939r. Poświęcenie broni
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4. września pod Rajskiem, kilka kilometrów od miasta, rozegrała się 
zażarta bitwa, którą oddziały pod dowództwem majora Piotra Ryby wcho-
dzące w skład Armii Kraków stoczyły z lepiej wyposażonymi i liczniejszymi 
oddziałami niemieckiej 5. Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Wycofujące się 
polskie wojsko wysadziło most na Sole.

1 września Alojzy Borowczyk zauważył niemieckie samoloty: - Eskadra 
z czarnymi krzyżami na skrzydłach przeleciała od zachodu tuż nad Sołą. 
Prawie nad naszymi domami. Zgroza. 

Na szczęście wtedy nie bombardowali, nie strzelali. Szosą od strony Kęt 
w kierunku Oświęcimia nadjechał motocykl z przyczepką. W tej przyczepce 
siedział jeden żołnierz. Krzyczał: "Uciekajcie, uciekajcie na wschód, bo 
w Bielsku już są Niemcy! Już wieszają Polaków, strzelają! Uciekajcie!" 

Mjr Piotr Ryba

W y s a d z o n y  m o s t 
na Sole. 
Zdjęcie z 4 .09.1939r.
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I, faktycznie, ludzie uciekali. Pakowali tobołki na plecy i uciekali. Niektó-
rzy doszli aż nad San. Tam się zatrzymali, bo już dalej trudno było uciekać. 

Potem wiele tygodni minęło, zanim zaczęli wracać. Mój ojciec przeżył 
pierwszą wojnę światową i wiedział, co to znaczy znowu uciekać, opuszczać 
własne siedlisko i iść na poniewierkę. Powiedział, że nigdzie nie pójdziemy. 
Mieliśmy trzy piwnice i taką skrytkę bez okien, gdzie mogliśmy się schronić 
w razie jakiegoś wypadku.

Zdaniem Jana Knycza panika nastąpiła 3 lub 4 września, kiedy okoli-
ce miasta opuściły wojska polskie: - Ta pospieszna ewakuacja wywołała 
popłoch w mieście. My też uciekaliśmy. Ojciec jako kolejarz dostał nakaz 
ewakuacyjny. Miał być zorganizowany specjalny pociąg. Nie udało nam się 
do niego dostać, więc uciekaliśmy na piechotę. Najpierw do Dworów. Potem 
jakąś furmanką przewieziono nas do Spytkowic. Tam wsiedliśmy w pociąg. 
Dojechaliśmy do Tarnowa. Przed Tarnowem pociąg został zbombardowany. 
Od Tarnowa szliśmy na wschód. Uciekaliśmy całą rodziną aż do Biłgoraja, 
gdzie dopadli nas Niemcy. Więc zawróciliśmy. Do Oświęcimia dotarliśmy 
na początku października.

- Trzeciego września wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy na wschód – 
relacjonuje Roman Bańko. - Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że z Sowie-
tami szykuje się wojna. Pociągi ewakuacyjne jechały jeden za drugim w tym 
samym kierunku. W Przeciszowie zderzyliśmy się z parowozem. Wstrząs był 
dosyć silny. Uderzyłem głową o okno. Na oku zrobiła mi się opuchlizna - nic 
nie widziałem. Mama robiła mi kompresy. Jechaliśmy dalej. To była straszna 
podróż, cały czas wokół odbywały się bombardowania niemieckich samolo-
tów. W niedzielę rano pojechaliśmy na Tarnów. Pociągi ciągle stawały. Po 
drodze też był jakiś wypadek, więc znów czekaliśmy. Nie mieliśmy już nic do 
picia. Dotarliśmy w końcu do Jarosławia.

W Jarosławiu Bańkowie czekali cały dzień. Zdecydowali się wyjść 
z pociągu i maszerować nie na Lwów, lecz prosto na Lubaczów. Ruszyli 
po południu. Doszli do  punktu Czerwonego Krzyża, gdzie pozwolono im 
przenocować. O dziwo, spotkali tam oświęcimianina, Mariana Wójcika, od 
którego dowiedzieli się, że sytuacja jest fatalna - nazajutrz w Jarosławiu mieli 
pojawić się Niemcy, a na Lwów nie warto się kierować, bo tam Ukraińcy 
mordowali już Polaków. Bańkowie ruszyli więc do Lubaczowa, a potem 
dalej. Nogi bolały. Każdy niósł jakiś tobołek. Trafili do wioski Łukawica 
Mała. U jakichś polskich gospodarzy spaliśmy w stodole. Pachniało sianem.  
Gospodyni uraczyła ich kwaśnym mlekiem.
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- 17 września wkroczyli Rosjanie – kontynuuje opowieść Roman Bańko. 
- Ktoś powiedział, że idą w naszym kierunku. Co robić? Czy uciekać do Sta-
nisławowa, bo mama miała tam rodzinę? Podjęliśmy jednoznaczną decyzję 
- wracamy do domu. Na furmance dostukaliśmy się do Jarosławia. Stamtąd 
zabrali nas Niemcy. Powiedzieli, że jadą do Sosnowca. Umiałem po niemiecku, 
nie mówiłem płynnie, ale rozumiałem. Nocą byliśmy na miejscu. Niemieccy 
żołnierze dali nam czekoladę i co mieli w tej szoferce. Podziękowaliśmy i po-
szliśmy. Mogliśmy iść na stację kolejową, ale ktoś nam odradził. Dostaliśmy 
się do Bierunia. W Bieruniu most był rozwalony i w nocy musieliśmy iść pie-
chotą do Oświęcimia. Nad ranem byliśmy już w domu. Wszyscy się położyli, 
a ja nie mogłem spać. Poszedłem do ogródka i zbaraniałem. Było czerwono 
– mnóstwo pomidorów na krzakach. Nikt nam tego nie ukradł, kiedyśmy tułali 
się po świecie. Nazbierałem dwa koszyki wspaniałych, czerwonych pomidorów 
i zaniosłem do domu. Mama zdziwiona pyta mnie, skąd je wziąłem. Mówię: 
mamo to są nasze, z naszego ogrodu.

Kiedy rodzina Knyczów powróciła do Oświęcimia, miasto administracyj-
nie włączone już było do III Rzeszy: - Niektórzy mieszkańcy próbowali się 
ukryć albo uciec. Ucieczka w zasadzie możliwa była tylko w jednym kierunku 
- do Generalnej Guberni, która funkcjonowała na trochę innych zasadach. 
Ucieczki za granicę były raczej niemożliwe, choć wiem o kilku oficerach, 
którzy się przedostali. Mój wujek w kampanii wrześniowej 1939 roku został 
ranny. Był w szpitalu, potem zwolniono go do domu, z tym że miał obowiązek 
meldowania się na policji. Kiedy wydobrzał, uciekł na Zachód i walczył później 
w polskiej armii we Francji. Dostał się potem do Szwajcarii i tam pozostał.

Hitlerowcy natychmiast zaprowadzili w mieście nowy ład: skonfiskowali 
mienie (głównie żydowskie), papiery wartościowe, blokowali konta bankowe. 
Rozpoczęli tzw. aryzację sklepów i przedsiębiorstw żydowskich, przekazując 
je niemieckim osadnikom i volksdeutschom. Podobnie postępowano z Pola-
kami, którzy odmówili podpisania volkslisty. W połowie września zmieniono 
nazwę na Auschwitz. Zmieniono też na niemieckie nazwy ulic, placów i 
mostów. Rynek został przemianowany na Plac Adolfa Hitlera. 20 września 
spalono największą w mieście synagogę znajdującą się przy ulicy Berka 
Joselewicza. Niemieccy żandarmi pilnowali, by nikt nie gasił ognia. Do 
prac przy usuwaniu z ulic gruzu i rozbitego szkła kierowano księży, Żydów 
i przedstawicieli inteligencji.

Atmosferę w mieście pogarszały wieści o masowych aresztowaniach 
polskich patriotów dochodzące z pobliskiego Śląska. Powracający do miasta 
uciekinierzy byli świadkami rozmaitych okrucieństw, których dopuszczali się 
Niemcy. Trwało wyczekiwanie na najgorsze. 
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Niemieckie władze przyjęły ostry kurs wymierzony w ludność polską i ży-
dowską. Po przeprowadzeniu rejestracji osób zdolnych do pracy Arbeitsamt 
rozpoczął wydawanie Polakom nakazów wyjazdu na roboty przymusowe. 
Opornym grożono aresztowaniem lub wyciągnięciem konsekwencji wobec 
najbliższych. Pod koniec 1939 roku Niemcy zlikwidowali obóz przejściowy 
dla polskich jeńców wojennych znajdujący się na terenie byłych koszar na 
Zasolu. Władzę w mieście przejął niemiecki burmistrz Heinrich Gutsche.

Sytuacja w mieście i okolicy diametralnie zmieniła się w 1940 roku. Póź-
ną wiosną na polecenie Reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera w dzielnicy 
Zasole na terenie byłych koszar hitlerowcy założyli obóz koncentracyjny 
KL Auschwitz. W kwietniu 1940 roku policja przeprowadziła dużą akcję 
terrorystyczną wymierzoną przeciwko polskiej inteligencji. Aresztowano 
wielu działaczy społecznych, byłych urzędników państwowych, nauczycieli 
z Oświęcimia i okolicznych wsi. Osadzono ich w bielskim więzieniu, skąd 
większość skierowano do obozów koncentracyjnych w Rzeszy.

W pierwszych dniach maja komendant obozu Rudolf Hoess zażądał od 
burmistrza, by ten zmusił przedstawicieli Gminy Żydowskiej do dostarczania 
codziennie 250 – 300 mężczyzn do robót przy porządkowaniu byłych koszar. 
Burmistrz Gutsche od początku starał się jak najlepiej ułożyć relacje z wła-
dzami obozu i w geście dobrej woli podarował im 100 aparatów radiowych 
skonfiskowanych polskim rodzinom. Josef Gross, przewodniczący Rady 
Żydowskiej, nakazał zgłosić się do pracy wszystkim mężczyznom i młodo-
cianym. Zatrudnieni oni byli m.in. przy budowie pierwszego krematorium 
w obozie macierzystym. Jeden z zatrudnionych przy tych pracach Żydów 
wspominał później, że praca tam była bardzo ciężka, gdyż wszystko trzeba 
było wykonywać w biegu, a najdrobniejsze uchybienia karane były biciem. 
Wracające do miasta kolumny żydowskich robotników niosły codziennie 
kilkunastu pobitych, którzy nie byli w stanie iść o własnych siłach.

Dworzec kolejowy w Oświę-
cimiu. Zdjęcie z 1940 r.
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Oczyszczanie

14 czerwca deportowano do KL Auschwitz pierwszy transport 728 
polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie, a już 8 lipca 
wywieziono na roboty w Sudety kilkanaście rodzin z ulic znajdujących się 
w najbliższym sąsiedztwie obozu. 

14 czerwca deportowano do KL Auschwitz pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych 
z więzienia w Tarnowie.

W jednym z pism z lipca 1940 roku Rudolf Hoess, komendant obozu zapi-
sał: „Okoliczna ludność jest fanatycznie polska, gotowa do każdej akcji prze-
ciwko znienawidzonym esesmanom, a każdy więzień, któremu uda się zbiec, 
otrzyma natychmiastową pomoc, gdy dotrze do pierwszej polskiej zagrody.” 
Erich von dem Bach-Zalewski, wyższy dowódca SS we Wrocławiu, nakazał 
więc oczyszczenie terenu w promieniu 5 kilometrów oraz rozstrzeliwanie 
podejrzanych osób zbliżających się do obozu.

W bezpośrednim sąsiedztwie lagru mieszkało 1200 Polaków. Pierwsza fala 
wysiedleń miała miejsce w czerwcu i lipcu 1940 roku i objęła część dzielnicy 
Zasole określanej później jako pierwsza strefa obozu. W sumie wysiedlono 
wówczas ok. 800 osób. 
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Kolejne wysiedlenia nastąpiły w listopadzie, a całą akcję „oczyszczania” 
Zasola z „polskiego elementu” zakończono 1 kwietnia 1941 roku. Jak wy-
glądało owo „oczyszczanie”? Jaki los czekał ludzi pozbawionych w jednej 
chwili dorobku całego życia? Oddajmy głos świadkom.

Helena Mataniak z d. Razowska mieszkała w tzw. Osadzie Barakowej na 
przedmieściach Oświęcimia w pobliżu tworzonego KL Auschwitz: - W dniu 
1 czerwca 1940 roku mieszkańcy baraków położonych w pobliżu obozu kon-
centracyjnego otrzymali zawiadomienie, że do 15 czerwca tegoż roku wszyscy 
muszą opuścić baraki. Nie było żadnego odwołania. Niektórzy próbowali 
interweniować u niemieckiego burmistrza – bezskutecznie. Byliśmy w rozpacz-
liwym położeniu. Nie przydzielono zastępczych kwater, każdy miał załatwić 
swoje przeniesienie we własnym zakresie. Prawie wszyscy zastosowali się do 
rozkazu, z wyjątkiem rodziny Rudków. Ci pozostali do końca. Niestety, w dniu 
15 czerwca w ich baraku zjawili się gestapowcy i zabrali im, wczesnym ran-
kiem, dwoje paroletnich dzieci – jeszcze w nocnych koszulkach. Nie pomogły 
rozpaczliwe krzyki rodziców, dzieci wywieziono do Niemiec. Jedną z nich była 
Anna Rudek. Starszą, Annę, posłano na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie 
pozostała do końca, młodsza wróciła do rodziców. Ja z rodzicami opuściłam 
baraki w dniu 14 czerwca 1940 r. Schronienie znaleźliśmy w nieukończonym 
/murowanym/ domu zięcia Józefa Oleksiewicza w Jawiszowicach. Ponieważ 
dom był jeszcze w stanie surowym, zamieszkaliśmy w piwnicy. Dopiero po 
paru miesiącach, dzięki pomocy sąsiadów, udało się jako tako wykończyć 
budynek i dopiero wówczas mogliśmy się przenieść do pokojów. Ale i tam 
nie zaznaliśmy spokoju. Gdzieś w 1942 r., daty dokładnej nie pamiętam, 
wspomniany dom zarekwirowała dyrekcja kopalni Brzeszcze. Nas ponownie 
wysiedlono z domu. Przyjął nas do siebie mieszkaniec Jawiszowic Rudolf 
Parma. U niego mieszkaliśmy już do końca hitlerowskiej okupacji.

W 1946 roku oświęcimianie zamieszkali w latach 1939, 1940 i 1941 przy 
ulicach: Legionów, Krótkiej, Polnej i Kolejowej przygotowali „Memoriał” 
do Trybunału dla badania zbrodni niemieckich w Polsce w Krakowie. W do-
kumencie tym czytamy:

„Obywatele miasta Oświęcimia zamieszkiwali spokojnie przy ulicach: 
Legionów, Krótkiej, Polnej i Kolejowej do dnia 8 lipca 1940 roku. W dniu 
8 lipca 1940 roku zostali wezwani mieszkańcy ulic: Legionów, Krótkiej, 
Polnej przez Zarząd Miasta Oświęcimia do stawienia się w Brzezince w Sali 
Wysogląda na godzinę 10-tą przed południem w sprawie oddania domów 
swoich do dyspozycji SS-manów. 
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Posłuszni wezwaniu przybyli właściciele domów na salę, gdzie nieza-
długo nadjechała komisja autem osobowym, a za nimi trzy auta ciężarowe 
z wojskiem SS-manów, z bronią i natychmiast obstąpiło salę naokoło. 
Zaczęła się strzelanina na polu i wewnątrz sali i poczęto wywozić ludność 
autami ciężarowymi z tej sali do Niemiec. Strach, pisk dzieci i kobiet oraz 
ciągła strzelanina nie do opisania. Wywieziono kilkanaście rodzin, zaś resztę 
zwolniono do domu, gdzie w ciągłym strachu pozostawali do dnia 1 kwietnia 
1941 roku, tj. do dnia wysiedlenia ich przez żołnierzy SS.

Wysiedlenie nastąpiło bez uprzedniego ogłoszenia, bez oficjalnego 
rozporządzenia, nagle. Była to akcja uplanowana przez Komendę Obozu 
Koncentracyjnego i wykonana w bestialski sposób przez członków broni 
SS-manów. Poszczególni SS-mani wpadali do wymienionych domów i w 
sposób iście germański nakazywali ludności opuszczać własne budynki 
w terminie natychmiastowym, grożąc jednocześnie zabraniem do Obozu 
Koncentracyjnego w razie jakiegokolwiek oporu lub ociągania się ze strony 
właścicieli tych domów. O jakimkolwiek prawie lub względach nie było tu 
mowy. Terror i dwa słowa: raus [wychodzić] i sofort! [natychmiast] Z dorzu-
canymi często epitetami: Polnische Schweine [polskie świnie]! były wówczas 
wszechwładnym prawem.

Szkoła w tzw. Osadzie Barakowej na przedmieściach Oświęcimia, w pobliżu tworzonego 
KL Auschwitz



17

W godzinie mieszkańcy tych ulic rozpierzchli się w popłochu z resztkami 
dobytku, znajdując lub nie znajdując schronienie przy rodzinach mieszkają-
cych przy innych ulicach Oświęcimia lub okolicznych wioskach, znaleźli się 
w okropnych warunkach. Teren opróżniony przez okolicznych mieszkańców 
został wówczas pro forma przyłączony do dotychczasowego terenu obozu 
koncentracyjnego odległego o 3 km od Miasta.

Już w dniu wysiedlenia tj. 1 kwietnia 1941 roku rozpoczęto burzenie po-
zostawionych przez ludność budynków mieszkalnych, będących w zupełnie 
dobrym stanie, kilkanaście spośród tych domów było zupełnie nowych. Roz-
biórka tychże domów została wykonana przez tysiące więźniów miejscowego 
obozu pod dozorem setek SS-manów i przebiegała w bardzo szybkim tempie. 
W lipcu 1941 roku nie istniała już ulica Legionów, Krótka, a przy ulicy Kole-
jowej i Polnej pozostało 6 domów mieszkalnych. Wszystek materiał budow-
lany z rozebranych domów wywieźli SS-mani do obozu koncentracyjnego.”

Po wysiedleniu Polaków z terenu przyobozowego przy wszystkich uli-
cach prowadzących do obozu ustawiono wartowników. Mieli oni pilnować, 
aby w pobliżu lagru nie przebywały żadne osoby niepowołane. Pomiędzy 
posterunkami poprowadzono zasieki z drutu kolczastego oraz umieszczono 
tablice z napisami: „Strefa zakazana! Będzie się strzelać bez ostrzeżenia!” 
Obóz został praktycznie odizolowany od świata zewnętrznego.

Wiosna 1941 rok. Furmanka z dobytkiem wysiedlonych mieszkańców ulicy Legionów.
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Ale w tym czasie w mieście przebywała jeszcze niemal cała społeczność 
żydowska. Według spisu ludności z października 1940 roku w Oświęcimiu 
zamieszkiwało 11 209 osób, w tym 7613 Żydów. Fakt ten budził spory nie-
pokój wśród komendantury obozu, która obawiała się o morale załogi. Piotr 
Setkiewicz z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przeanalizował 
pisemne rozkazy wydawane przez kolejnych komendantów obozu i doszedł 
do wniosku, że cały ten system zabezpieczeń miał służyć nie tylko zapobie-
ganiu ucieczkom więźniów, ale także utrudniać esesmanom nawiązywanie 
kontaktów z mieszkańcami Oświęcimia. 

Kwiecień 1941 rok. Wywóz towarow po wysiedlonych mieszkańcach Oświęcimia.

Rok 1940. Niemiecki policjant kontroluje Żydów
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Szczególny niepokój komendantury wzbudziły doniesienia, że napotkani na 
ulicach miasta Żydzi, starając się okazywać uprzejmość, kłaniali się i pozdra-
wiali esesmanów, co powodowało u nich rozterki i niepewność: jak zachować 
się w takiej sytuacji – odpowiedzieć na pozdrowienie, zasalutować? – pisze 
Piotr Setkiewicz w tekście „Niemcy w okupowanym Oświęcimiu”. – Dla 
zapobieżenia tego rodzaju godnym potępienia incydentom, w początkach 
lutego 1941 roku Hoess powiadomił Gminę Żydowską w Oświęcimiu, że jej 
obowiązkiem jest dopilnowanie, aby odtąd wypadki takie nie miały więcej 
miejsca, ponieważ „bycie pozdrawianym przez takich lumpów jest poniżej 
godności esesmana”. Członków załogi obozu ostrzeżono ponadto o sankcjach 
karnych grożących winnym nieprzestrzegania zakazu odpowiadania na po-
zdrowienia Żydów. Ponieważ pomimo tych ostrzeżeń i udzielanych kar nadal 
istniało niebezpieczeństwo niedozwolonych kontaktów z Żydami, wkrótce 
potem komendantura obozu profilaktycznie zabroniła esesmanom przeby-
wania w wolnym czasie na terenie Oświęcimia. Zakaz odwołano dopiero 18 
kwietnia, kiedy wszyscy Żydzi zostali już z miasta wysiedleni.

Oświęcimscy Żydzi podczas pracy pilnowani przez Niemców. Rok 1940
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W listopadzie 1940 roku Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler podjął 
decyzję o utworzeniu w pobliżu KL Auschwitz „okręgu dworskiego SS” 
w widłach Wisły i Soły, co doprowadziło do masowych wysiedleń ludności 
polskiej z okolicznych wsi. 1. marca 1941 roku Himmler wizytował obóz 
KL Auschwitz i zadecydował o budowie kolejnego obozu w Birkenau, 
budowie gigantycznej fabryki IG Farbenindustrie a także roztoczył wizję 
przekształcenia Oświęcimia w miasto wzorcowe niemieckiego osadnictwa 
na Wschodzie. W związku z planami rozbudowy obozu koncentracyjnego 
władze okupacyjne przygotowały bezwzględnie zrealizowany plan kolejnych 
wysiedleń. 8. marca 1941 roku w środku nocy esesmani otoczyli wsie Pławy 
i Harmęże i wyrzucili z domów 540 osób. Wysiedlani mieli pół godziny na 
opuszczenie domów; ich bagaż nie mógł przekraczać 20 kg. Kilka dni później 
pozbawiono dobytku kolejnych 590 osób, mieszkańców Bud i Boru. Od 7 
do 12 kwietnia 1941 r. wyrzucono z domów mieszkańców Rajska, Babic, 
Broszkowic i Brzezinki. Wysiedlony obszar stanowić miał w przyszłości 
tzw. „strefę interesów obozu”, która obejmowała obszar ok. 40 kilometrów 
kwadratowych. Na tym terenie znajdowały się w późniejszym okresie podo-
bozy i komanda zewnętrzne KL Auschwitz.

Po wojnie mieszkańcy Brzezinki tak opisali wysiedlenia:

„W 1941 r. 23, 24, 25 marca rozpoczęto wysiedlanie mieszkańców całej 
wioski. Niemcy pościągali z okolicznych wiosek setki furmanek, nawet ze 
Śląska. Wioskę podzielono na trzy części, codziennie wysiedlano jedną część. 
Każda rodzina otrzymała jedną albo dwie furmanki, zależało, na jakiego 
gestapowca ktoś trafił. Wolno było brać meble, pierzyny, naczynia kuchenne, 
ubrania oraz trochę żywności. 

Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler
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Konie, bydło, trzodę, drób, narzędzia rolnicze, maszyny, lampy oświe-
tleniowe oraz zboże wszystko musiało zostać. Psy, koty zaraz strzelali. Przy 
wysiedleniu mieszkańcy Brzezinki musieli zostawić: 65 koni, 126 krów, 61 
jałówek, 40 cieląt, 133 szt. trzody oraz wszystkie kury, gęsi, kaczki itp.

Kolejarzy ulokowano w Oświęcimiu w domach pożydowskich. Robotników 
z innych zakładów przeniesiono do Grojca, Monowic, Dworów. Rolników do: 
Włosienicy, Przeciszowa, Monowic, Poręby. Innych do: Wielkiego Chełma, 
Jedliny na Śląsku. Po wysiedleniu Niemcy zaczęli budować obóz Brzezinka 
(Birkenau). Materiał do budowy, tj. cegłówkę, dachówkę, okna, drzwi brali 
Niemcy ze zburzonych domów w Brzezince. Dziś jeszcze obywatele Brzezinki 
poznają w kobiecym lagrze, dachówkę, krokwie oraz inne materiały, które 
mieli znakowane. W ten sposób została zburzona cała wioska, 386 budynków 
mieszkalnych, 183 stodoły, 264 stajnie i różne szopki. Z całej wioski zostało 6 
domów oraz szkoła, dom gromadzki i remiza. Tego Niemcy nie zdążyli zburzyć.

Do obozów koncentracyjnych przywieziono 74 osoby, z czego zginęły 73 
osoby. Wrócił tylko Krzemień Klemens. Na roboty przymusowe wywieziono, 
przeważnie młodzież – 236 osób, z czego umarło na robotach 28 osób.”

Losy Klemensa Krzemienia są charakterystyczne dla wielu mieszkańców 
Brzezinki. Jego rodzina była wśród ostatnich wysiedlanych ze wsi. 17 kwietnia 
Krzemieniom przydzielono kwaterę w jednym z monowickich gospodarstw. 
Klemens zajmował się przewożeniem fosforytów i superfosfatów z Bobrku 
na stację kolejową w Oświęcimiu, aż do czasu całkowitego opróżnienia ma-
gazynów w Bobrku z tych surowców i produktów. 

Zaraz potem zwołano wszystkich mieszkańców Monowic na zebranie, na 
którym zapowiedziano im wysiedlenie. Wszyscy uczestniczący w zebraniu 
musieli podawać stan posiadania koni i bydła. Gdy Krzemień zgłosił posiada-
nie zaprzęgu, nakazano mu pracę w znajdującym się pod niemieckim zarzą-
dem majątku rolnym w Dworach. Jego dwa konie zabrano do tego majątku, 
a on musiał codziennie dochodzić tam z Monowic do pracy. Tak było przez 
około dwa miesiące. Po tym czasie przydzielono mu kwaterę w Dworach, 
ojca i siostrzenicę pozostawiono jednak w Monowicach. 

Niestety, jeden z koni Krzemienia zaniemógł i zdechł. Z tego powodu 
Krzemienia zatrzymano. W sądzie w Mysłowicach oświadczono mu, „że 
szmuglował i zniszczył konia”, za co skazano go na karę ponad siedmiu mie-
sięcy pozbawienia wolności. Po odsiedzeniu wyroku w więzieniu w Cieszy-
nie został przeniesiony do obozu KL Auschwitz, skąd trafił do Mauthausen 
a później do Ebensee.
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Józefa Paszek z d. Bieżańskiej, mieszkała w Pławach i tak zapamiętała 
wysiedlenia z wioski: - Kilka dni przed faktycznym wysiedleniem, SS-mani 
przeprowadzili spis ludności oraz inwentarza żywego. Podczas spisu na 
ścianach domów i stodół robili znaki farbą czerwoną lub niebieską. Jak się 
później okazało, czerwonym kolorem oznaczano domy rolników skazanych 
na wysiedlenie. Natomiast kolorem niebieskim oznaczano domy ludzi zatrud-
nionych w przemyśle i postanowiono przesiedlić ich do okolicznych wiosek, 
nieobjętych wysiedleniem. W sobotę, 8. marca 1941 roku, przyjechały do 
wioski 4 ciężarowe samochody i zatrzymały się przed gospodą Andrzeja 
Czarnika. Z samochodów wysiedli uzbrojeni SS-mani i według posiadanych 
imiennych wykazów rozeszli się do poszczególnych domów wydając miesz-
kańcom rozkaz natychmiastowego opuszczenia. Nie pozwolono nam zabrać 
rzeczy ani też jedzenia. Kolejno odprowadzali nas do gospody, mieszkania 
zamykali na klucze, które zabierali ze sobą. 

Kwiecień 1941 rok. Wysiedlenia ludności żydowskiej.
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W gospodzie wymieniali nam marki na złote polskie. Wymiana nie była 
ograniczona. Ogółem wysiedlono 24 rodziny. Po południu odwieziono nas 
z gospody do Oświęcimia i umieszczono w hali fabryki „Praga”. Ludność 
z Brzezinki ukradkiem podrzucała nam jedzenie. W poniedziałek rano, tj. 
10 marca pod „Pragę” podstawiono wagony kolejowe, do których nas za-
ładowano i pod eskortą odwieziono do Gorlic. Razem z nami jechali Żydzi 
oświęcimscy z rodzinami. Na stacji w Gorlicach odebrała nas granatowa 
policja. Polaków odprowadzono do bożnicy żydowskiej, Żydów do kościoła 
katolickiego. W bożnicy trzymano nas około trzech dni, następnie kolejno 
ładowano rodziny na furmanki chłopskie, które odwoziły nas do okolicznych 
wiosek. Ja zamieszkałam z rodziną we wsi Lipinki. Ludność miejscowa przyj-
mowała wysiedleńców bardzo niechętnie. Zdarzały się wypadki, że przed 
przybyszami zamykano drzwi i nie chciano wpuścić do środka. O pracy nie 
można było myśleć, każdego więc czekał głód i powolne wykańczanie. Na 
początku przydzielono każdemu trochę drzewa, 50 kg węgla, bochenek chleba, 
2 kg owsianki i 1 kg marmelady. Kiedy zapytaliśmy, jak długo ma nam to 
wystarczyć, otrzymaliśmy odpowiedź, że może i na rok. Ludność żyła w bardzo 
ciężkich warunkach. Gospodarze miejscowi mówili do głodnych dzieci, aby 
szły żebrać. Zdarzały się również wypadki, że niektórzy gospodarze lepiej 
sytuowani idąc w niedzielę na nabożeństwo przynosili nam trochę żywności. 
Wielu z wysiedlonych nie przeżyło tych ciężkich dni. Po trzech tygodniach 
głodowania nawiązałam listownie kontakt z moim bratem zamieszkałym 
w Broszkowicach, który nakłonił mnie do powrotu do Oświęcimia i przy 
jego pomocy dotarłam do Broszkowic. Ale tu mieszkałam zaledwie kilka dni, 
ponieważ mieszkańcy zostali również wysiedleni z końcem miesiąca kwietnia 
1941 roku. Chwilowo zamieszkałam w Bobrku, a następnie przeniosłam się 
do Oświęcimia. 

Z rodziną Józefa Paszka, mieszkańca Pław, okupant obszedł się nieco 
łagodniej: - Każdej rodzinie nakazali, aby w przeciągu 20 minut zapakowała 
niezbędne rzeczy, nie więcej niż 25 kg, coś do zjedzenia i była gotowa do wy-
jazdu. Wszyscy gospodarze posiadający konie otrzymali rozkaz przewiezienia 
wysiedlonych na punkt zborny. Było to podwórko Andrzeja Czarnika. Gdy już 
wszyscy byli zebrani, nadjechały samochody ciężarowe, którymi przewieziono 
zgromadzoną ludność Pław do Oświęcimia – do hali fabrycznej „Praga”. 
Moja rodzina uniknęła przewiezienia do „Pragi” i wywiezienia do General-
nego Gubernatorstwa. Z opresji wyratował nas mój brat, Władysław Paszek, 
zatrudniony w kopalni węgla w Brzeszczach. W ostatniej chwili przyjechał na 
rowerze i przywiózł zaświadczenie, że całą rodzinę bierze na swoje utrzymanie. 
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Wszyscy bowiem mieszkańcy Pław i innych wiosek pracujący w kopalniach 
lub przy kolei otrzymywali zaświadczenia, które chroniły ich przed wywiezie-
niem. Dwa dni później musieliśmy jednak opuścić dom rodzinny w Pławach 
i przeprowadzić się do Brzeszcz, do mieszkania brata, któremu przydzielono 
pomieszczenie u gospodarza Józefa Chowańca.

Zofii Knapczyk z d. Snarzyk w latach 1941-1945 mieszkała w Babicach. - 
W wielką sobotę do wioski przyjechała grupa SS-manów, polecając wszystkim 
mieszkańcom opuścić wioskę - wspomina. - Kolejarzy skierowano do miasta 
Oświęcimia do opuszczonych mieszkań żydowskich, pozostałych odwożono 
furmankami do pobliskich a nieobjętych wysiedleniem wiosek: Czernichow-
ce, Zator, Przeciszów, Klucznikowice i Stare Stawy. Mieszkańcy pozostawili 
inwentarz żywy i narzędzia gospodarcze, zabierali jedynie pościel i ubranie. 
W jednym dniu wioska opustoszała. Pozostawione bydło i sprzęt gospodarski 
odwożono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W międzyczasie po 
terenie Babic jeździli na rowerach tzw. „lagrowcy” w mundurach SS z przy-
piętymi na piersiach metalowymi tabliczkami z napisem „Lager” i pilnowali, 
aby wysiedleni ukradkiem nie wracali do wiosek w celu zabrania ze swoich 
domów pozostawionego mienia. Domy po wysiedlonych wybierali dla siebie 
cywilni Niemcy, mający pracować w fabryce w Dworach. Wybierane przez 
nich domy oznaczano literami I.G. (IG Farbenindustrie) w kółeczku. Zazna-
czano je farbą olejną koloru białego i czerwonego. W roku 1943 w Babicach 
osiedlono cywilnych Niemców wraz z rodzinami. 

Wywózka żydowskich dzieci na stację kolejową.
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Niemcy pracowali w fabryce I.G. Farben w Dworach. Ich obecność 
w Babicach wpłynęła na nieco oględniejsze obchodzenie się z więźniami. 
Zmniejszyła się liczba zabitych, których już nie ciągnęli po ziemi i nie odno-
sili do Brzezinki na plecach, lecz wieczorem odwozili w wysokich wozach. 
Na krawędziach wozu siadały więźniarki i osłaniały trupy, uniemożliwiając 
ciekawskim przechodniom zaglądanie do środka.

Hermina Niedziela mieszkała w Brzeszczach-Budach: „W czasie okupacji 
hitlerowskiej mieszkałam w domu mojej matki Zofii Brecher. Dom nasz leżał 
obok szosy wiodącej z Oświęcimia do Brzeszcz, a wokół niego rozciągały się 
uprawne pola i łąki. Po założeniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 
w okolice Bud i Brzeszcz zaczęły przychodzić grupy więźniów, którzy pod 
nadzorem pilnujących ich SS-manów wykonywali różne czynności, jak np 
mierzenie terenu, prace na roli, itd. Dom nasz leżał na obszarze, który nale-
żał do tego obozu i w związku z tym w marcu 1941 r. zostaliśmy wysiedleni 
z naszego domu. Rozpoczęliśmy czynić usilne starania, które zakończyły się 
pomyślnie i w 1942 r. wydano nam zezwolenie na używanie naszego domu z 
tym, że musieliśmy od tego momentu płacić czynsz. Dom nasz został obwie-
dziony siatką, wyznaczono nam ściśle drogi, którymi mogliśmy się poruszać 
tzn. jedynie główną szosą, biegnącą obok domu.”

Honorata Wawro z d. Moroń: - Nasz dom w Brzeszczach-Nazieleńcach miał 
być wysiedlony, bo to był pierwszy dom przy granicy ze strefą obozu. Z prawej 
strony od domu stała tablica lagrowa. Na tablicy była trupia czaszka. Dalej nie 
wolno było wchodzić, ale my chodziliśmy z żywnością dla więźniów. Niemcy 
wysiedlili wszystkie domy wokół nas. Chodzili i znaczyli domy. Czerwony krzyż 
na domu oznaczał, że jest do wysiedlenia. Ponieważ u nas mieszkał Niemiec, 
cywil, który kierował całą budową wału, więc i nas zostawili.

W związku z planami budowy w Dworach k. Oświęcimia ogromnej fa-
bryki chemicznej Himmler wydał polecenie szybkiego wysiedlenia Żydów 
z miasta. W ten sposób zamierzał pozyskać mieszkania dla niemieckich 
pracowników zatrudnionych przy budowie Buna-Werke. Od 3 do 9 kwietnia 
1941 r. deportowano do gett w Sosnowcu i Chrzanowie pozostałą jeszcze 
w mieście ludność żydowską (ponad 5 tys. osób). Według świadków akcja 
ta miała stosunkowo spokojny przebieg. Po jej zakończeniu doszło jednak do 
rabunku mienia pozostawionego przez deportowanych. W księgach parafial-
nych odnotowano, że cały olbrzymi kompleks księży salezjanów (budynki 
klasztoru i szkoły zawodowej), który okupant wykorzystywał jako magazyn, 
Niemcy zapchali meblami po wysiedlonych. Wielu spośród wysiedlonych 
oświęcimskich Żydów zmarło w sosnowieckim getcie, pozostali zginęli naj-
pewniej w sierpniu 1943 roku po deportacji do KL Auschwitz.
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W związku z planowaną przez Niemców budową potężnej fabryki che-
micznej wysiedlenia nie ominęły mieszkańców Monowic i Dworów. We 
wspomnieniach Heleny Hoły, mieszkanki Monowice, tak zapisały się te 
dni: - W 1942 roku zaczęto burzyć Monowice, po 10 domów naraz. Prace te 
wykonywali więźniowie z obozu oświęcimskiego. Przed wysiedleniem rodzin 
z Monowic Niemcy ogołocili każde gospodarstwo ze wszystkiego, mianowicie 
z inwentarza, urządzeń i maszyn. Nie mieli więc wysiedleńcy wiele do pako-
wania. W Dworach poprzerabiano stajnie we wszystkich gospodarstwach na 
mieszkania dla tych właśnie wysiedlonych ludzi z Monowic. Były to miesz-
kania wilgotne, zimne i z podłogą z cegły. Kilkanaście rodzin, gdzie były 
dzieci dorosłe, wywieziono do robót w głąb Niemiec. Nasz dom był w drugiej 
dziesiątce. Słychać było stukanie przy burzonych domach. Ojciec mój w tym 
czasie powstał po dziesięciu miesiącach ciężkiej choroby. Wiedzieliśmy, że 
wiadomość o zburzeniu domu może być dla Niego wielkim ciosem, dlatego 
chcieliśmy go wywieźć przed tym do rodziny. Wydawało się mu jednak bardzo 
podejrzanym, dlaczego tak koniecznie chcemy go wysłać i odwlekał wyjazd 
z dnia na dzień. Pewnego dnia przebiegały ulicą dzieci. Ojciec zapytał je, 
dlaczego słychać takie stukanie. Dzieci opowiedziały dokładnie, że więźnio-
wie burzą domy, a ludzi Niemcy wywożą. Po 4 dniach ojciec mój już nie żył, 
a dwa dni po pogrzebie wyrzucono nas z domu.

Należy pamiętać, że w latach 1941-1944 władze okupacyjne prowadziły 
również akcje wysiedleńcze ludności z dalej położonych miejscowości, 
m.in. z Bielan, Osieka, Nowej Wsi, Piotrowic, Polanki Wielkiej, Witkowic, 
Zatora. Wiązały się one z realizacją tzw. polityki umacniania niemczyzny 
na terenach zaanektowanych przez Trzecią Rzeszę. Miejsce wysiedlonych 
zajmowali osadnicy niemieccy z Ukrainy, północnej Bukowiny i Besarabii. 
W sumie spośród 28 tys. mieszkańców gminy i miasta Oświęcim pozbawiono 
domów i dobytku ok. 17 tys. Polaków i Żydów. Najbardziej zniszczona została 
wieś Brzezinka, w której okupanci pozostawili tylko 9 spośród 500 domów. 
W Pławach i Harmężach zniszczenia sięgały 90 proc. całości gospodarstw. 
Monowice, Broszkowice, Babice, Rajsko i Bór zniszczone zostały w ok. 
50 proc. Materiały z rozbieranych gospodarstw służyły do rozbudowy obozu 
koncentracyjnego. Według wyliczeń Teresy Zbrzeskiej, historyka z Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, spośród 1670 domów 1102 zostało 
zburzonych a 112 uszkodzonych. Zniszczone zostały również zabudowania 
gospodarcze, których było ok. 1000.
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Miasto wzorcowe

W opuszczonych przez Żydów mieszkaniach lokowano niemieckich ro-
botników zatrudnionych przy budowie Buna-Werke. Później dla kolejnych 
budowano nowe osiedla. W sumie przy budowie kompleksu chemicznego 
zatrudnionych było ponad 500 niemieckich firm, które chętnie korzystały z 
niewolniczej pracy więźniów KL Auschwitz.

Helena Hoły, mieszkająca wówczas w Monowicach  zapamiętała, że w 
zimie roku 1940/41 w okolice między Oświęcimiem a Monowicami. W jakiś 
czas później na pola pomiędzy Dworami, Monowicami i Porębą (dzisiejszy 
teren Firmy Chemicznej Synthos) zaczęto zwozić urządzenia takie, jak ko-
parki, kolejkę wąskotorową, kafary. Prawie równocześnie zaczęto układać 
kolejkę wąskotorową w kierunku od zachodu na wschód i utwardzać ziemię 
kafarami w trzech miejscach, pod karbidownię, siłownię i budynek F-139. Jak 
się okazało, kolejka była potrzebna do przewożenia ziemi z terenu budowy 
fabryki, w celu budowy nasypu dla dworca fabrycznego i wyrównania terenu 
wsi Monowice, które były położone w dolinie. - W tym czasie na tutejszych po-
lach zobaczyliśmy pierwszych więźniów z obozu koncentracyjnego – wspomina 
Helena Hoły. - Niemcy porozwieszali zarządzenia zabraniające zbliżania się 
do więźniów lub pomagania im. Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy, w 
jakich warunkach ci ludzie żyją. Teraz zobaczyliśmy prawdziwy obóz zagłady. 
Początkowo więźniowie przychodzili pieszo z obozu, a później przywożono ich 
wagonami towarowymi do stacji kolejowej Dwory, skąd grupami rozchodzili 
się po terenie budowy. Przeważnie byli zatrudnieni przy załadowaniu ziemi na 
wózki, przy noszeniu cegły, kamieni na drogi. Pierwszym budynkiem murowa-
nym na terenie fabryki był E-119, wtedy „971”.  W ciągu 1941 roku zostały 
wybudowane wszystkie ulice brukowane, budynek siłowni, karbidownia z 
kominem. Tempo budowy było oszałamiające. Na terenie budowy roiło się 
od ludzi różnych narodowości. 

Alojzy Borowczyk: - Budowa IG-Farben w pobliskich Dworach postępo-
wała z rozmachem. Niemcy sprowadzili tu setki firm. Ja właśnie ukończyłem 
14 rok życia i udało mi się uniknąć wywózki na roboty przymusowe w głąb 
Rzeszy, bo znalazłem pracę w jednej z takich firm. Firma nazywała się Ost-
bau. Chodziłem do pracy do Dworów. W pracy robiłem na równi ze starszymi 
robotnikami. Pierwszego dnia w firmie przydzielono mnie do budowy kanału. 
Nosiłem kamienie, które układało się na drodze. 
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Inni brali młoty, kilofy i rozbijali te kamienie, żeby mniej więcej były rów-
no ułożone. Ciężka była to robota. Przychodziło dużo materiałów. Trzeba ją 
było wyładować z wagonów i ułożyć na odpowiednie stosy, powiedzmy, sto 
metrów od wagonów. Ponieważ robotników było mało, więc brano każdego. 
Zatrudniano przy tym rozładunku również więźniów KL Auschwitz. Począt-
kowo prowadzono ich z obozu do Dworów przez miasto, a później wybudo-
wano kolejkę i przewożono ich wagonami towarowymi. Oprócz nich przy 
budowie kombinatu pracowało wiele tysięcy cywilów z całej Europy. Tam, 
przy rozładowywaniu wagonów, Niemcy kazali nam się ustawiać w szereg. 
Tworzyli łańcuch z ludzi od wagonu aż do placu, gdzie trzeba było składować 
materiały. Ustawiano nas na przemian - więzień, cywil, więzień, cywil. Cywile 
byli silniejsi a więźniowie często upuszczali cegły. Chodziło o wspieranie się. 
Gdyby tam byli sami więźniowie, wykończyliby się szybko, bo było bardzo 
ciężko. Nie mieliśmy rękawic, z rąk lała się krew. Jak ktoś upuścił cegłę, to 
nadzorujący Niemcy wrzeszczeli: "Rzucaj mu prosto w ślepia - musi chwycić! 
Jak nie złapie, to mu łeb rozbij!

Reprezentanci IG Farben często podkreślali, że ta budowa jest nie tylko 
ważna dla wojennego wysiłku III Rzeszy, ale także ma mieć w przyszłości 
ogromne znaczenie polityczne. Po zakończeniu inwestycji i usunięciu z mia-
sta wszystkich Polaków Oświęcim miał stać się wzorcem osadnictwa oraz 
bastionem niemczyzny na wschodzie. Chcąc wykorzystać atut, jakim dla 
miasta mogła być budowa kombinatu, niemiecki burmistrz zlecił sporządzenie 
planu generalnej przebudowy starej części Oświęcimia oraz zaprojektowanie 
nowych dzielnic, w których zamieszkać mieli niemieccy osadnicy.

Rok 1941. Plebania oraz zburzony mur okalający kościól pw W.N.M.P.
W budynku mieściło się gestapo. Po wyzwoleniu, do 1 września 1946 roku,budynek zajmowała 
milicja oraz Urząd Bezpieczeństwa.
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Plany rozbudowy miasta opracował wrocławski architekt Hans Stosberg. 
Docelowo miało ono liczyć nawet 80 tysięcy mieszkańców. Niemcy chętnie 
się tu osiedlali, bo praca w przemyśle lub administracji państwowej na zdoby-
tych terenach wschodnich otwierała przed nimi możliwości szybkiego awansu 
społecznego. W październiku 1943 roku w Oświęcimiu żyło już prawie 30 
tysięcy ludzi – na jednego Polaka przypadało aż czterech Niemców.

Wokół obozu powstało osiedle do oficerów i podoficerów SS. Znajdowały 
się tam sklepy, kawiarnia, gabinety lekarskie i dentystyczne, przedszkole, 
porodówka, biblioteka, stadion sportowy i basen. W wielu domostwach jako 
służący zatrudniani byli więźniowie z obozu koncentracyjnego. Nic więc 
dziwnego, że mimo wzmożonej masowej zagłady Żydów europejskich (od 
1942 roku), rodziny esesmanów coraz chętniej ściągały do miasta. 

Trzeba było specjalnego rozkazu komendanta obozu, by powstrzymać 
ich napływ (w trakcie istnienia lagru służbę pełniło w nim ponad 7 tysięcy 
esesmanów). Hedwig Hoess, żona komendanta obozu, opuszczając Oświęcim 
z dobytkiem, który ledwo mieścił się w czterech wagonach towarowych, miała 
stwierdzić, że „w Auschwitz chciałaby żyć i umrzeć”.

Nadzorowane przez władze okupacyjne wyburzenia domów przy placu Solnym.



30

W okowach terroru

Garstka polskiej ludności, która pozostała w mieście, poddawana była 
różnorakim rygorom i represjom wynikającym z sąsiedztwa obozu koncen-
tracyjnego, garnizonu SS oraz oddziałów Wehrmachtu. Władzę sprawowano 
za pomocą aparatu policyjnego, żandarmerii. 

Oświęcimska placówka gestapo powstała w 1942 roku. Gestapowcy zajęli 
plebanię a w jej piwnicach urządzili katownię. Szybko stworzyli rozbudowa-
ną siatkę szpicli i konfidentów, dzięki czemu udało im się dokonać szeregu 
aresztowań wśród Polaków podejrzanych o przynależność do organizacji 
konspiracyjnych. Oprócz zwalczania polskiego ruchu oporu oświęcimscy 
gestapowcy zajmowali się również jakichkolwiek przejawów działalności 
patriotycznej. Szczególnie interesowali się księżmi. Za akty wrogie wobec 
państwa niemieckiego uznawano nawet odprawianie mszy żałobnych ku pa-
mięci mieszkańców Oświęcimia zamordowanych w obozie koncentracyjnym.

IG Farben posiadała własną policję (Werkschutz), więzienie, obóz karny 
oraz milicję (Landschutz) utworzoną z przeszkolonych niemieckich robot-
ników. Na każdym więc kroku Polacy spotykali z różnymi formami zinsty-
tucjonalizowanego systemu dyskryminacji narodowościowej.

Stanisława Bańko z d. Uchyło: - Mieliśmy wyznaczone drogi do chodzenia. 
Niemcy bezwzględnie rządzili miastem. Życie Polaków w nim było bardzo 
ciężkie. Wystarczyło przejechać przez granicę do Generalnej Guberni, to się 
nam wydawało, że tam ludzie żyją normalnie, mimo wojny, mimo okupacji... 
A tutaj? Policja kryminalna, policja miejska, gestapo, esesmani. Oświęcim 
przeżył bardzo wiele, chyba jako jedyne miasto w Polsce podlegał takim 
rygorom.

Jan Knycz: - W mieście pod niemiecką okupacją panował straszliwy terror. 
Dominował strach, obawa o życie, bo można je było bardzo szybko stracić. 
Aresztowano nauczycieli, księży, ludzi zaangażowanych w pracę konspira-
cyjną. Były pierwsze ofiary. Dowiadywaliśmy się, że został ktoś aresztowany 
i stracony. Zagrożeniem była przymusowa wywózka na roboty do Niemiec. 
Wszyscy, którzy ukończyli czternasty rok życia, musieli pracować. Ja podjąłem 
się pracy mając już 13 lat. Z tego względu, żeby mnie do Niemiec nie wywieźli. 
Z każdym miesiącem w mieście przybywało Niemców. Załoga SS stawała 
się coraz większa. Ilość mundurów Wehrmachtu, policji, gestapo porażała. 
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Było ich w Oświęcimiu bardzo dużo. Sprowadzono masę robotników 
praktycznie z całej Europy. Przyjechało bardzo dużo Ukraińców, Holendrów, 
Francuzów, Włochów. Pobudowano dla nich osady barakowe, gdzieś począw-
szy od dzisiejszego cmentarza żydowskiego aż po zakłady chemiczne, Zaborze, 
Monowice. To były takie osiedla-obozy, gdzie nie było dozoru policyjnego. 
Oni tam normalnie mieszkali i pracowali przy rozbudowie obozu z firmami 
w to zaangażowanymi. 

Oblicza się, że w pewnym okresie tych ludzi było około 70 tysięcy. Jak 
zakłady chemiczne zaczęły produkować, utworzono specjalną ochronę prze-
ciwlotniczą. Cały teren w czasie nalotu był zadymiany. Wypuszczano zasłonę 
dymną, żeby ukryć pod tym zakłady.

Władysław Foltyn, z zawodu cieśla, jako robotnik cywilny pracował na 
terenie obozu: - Z żalem muszę przyznać, że byłem jednym z tych, którzy praco-
wali przy budowie pieca krematoryjnego w Birkenau. Dobrze wiedzieliśmy, do 
czego on miał służyć, bo jeden był już czynny. Ale takie wówczas było życie, że 
trzeba było wykonywać różne prace, aby żyć. Jedną z najstraszniejszych chwil 
w czasie wojny było aresztowanie mnie i pięciu lub siedmiu moich kolegów. 
Jako robotnicy cywilni mieszkaliśmy w specjalnych mieszkaniach, nie wolno 
nam było wracać do domów. Jednak my, miejscowi, w nocy uciekaliśmy do 
rodzin, a rano szliśmy normalnie do pracy.

19 września 1942 roku rano jak zwykle wróciłem do roboty, ale nie zasta-
łem nikogo. W obozie panowała kompletna cisza. Przyszedł Grabner i zabrał 
mnie do wydziału politycznego (obozowe gestapo). Tam wskazywał tylko 
palcem - ten, ten, ten... - który do bunkra. Wsadzono mnie do celi numer 18 
w bloku 11. Nie wiem, czy to był przypadek, że osadzono mnie w pomieszcze-
niu, w którym wcześniej zginął św. Maksymilian? Wówczas wiedziałem tylko 
tyle, że przede mną siedział tam jakiś zakonnik. Wsadzili mnie do bunkra pod 
pretekstem pomocy więźniom. Chcę jeszcze zaznaczyć, co może wydać się 
dziwne, że jako więzień nie miałem numeru obozowego. Z obozu wyszedłem 
15 albo 17 stycznia 1943 roku w fatalnym stanie - wygłodzony, wycieńczony, 
zawszony. Jesienią 1943 roku zostałem wysłany na roboty na teren Austrii. 
Wierciliśmy w górze trzy tunele a w środku komnaty dla Himmlera. Do domu 
wróciłem jeszcze przed końcem wojny...

Niebezpieczeństwo czaiło się na każdym kroku. Roman Wajda miał 10 
lat, gdy strzelano do niego: - To pijani goście Lantzmana urządzili sobie taką 
zabawę, mierząc do mnie z okna. Potworny strach towarzyszył nam każdego 
dnia okupacji.
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Stanisław Domasik pamięta, że strefa wokół obozu oznaczona była spe-
cjalnymi tablicami ostrzegawczymi. Było na nich napisane po niemiecku 
i polsku, że wkraczanie na teren KL Auschwitz jest zabronione, a każdy 
wchodzący bez ostrzeżenia zostanie rozstrzelany. Na dworcu kolejowym 
stały bez przerwy, w dzień i w noc, posterunki esesmanów. Jeśli widzieli 
kogoś podejrzanego, to go legitymowali. - Życie toczyło się pod pręgierzem 
– opowiada Domasik. - Na każdym kroku trzeba było się pilnować, by nie 
trafić w ręce gestapo. A kiedy już było się aresztowanym, to los skazanego 
zależał często od kaprysu gestapo. Jeśli mieli ochotę, to wysyłali do obozu. 
Niejednokrotnie człowiek był zatrzymywany za bzdury. Pamiętam grupę 
malarzy, którzy malowali wnętrza stajni przygotowywanej pod restaurację. 
Któryś rozlał farbę, zaczęli się kłócić, doszło do małej bójki. Gestapo zabrało 
dwóch malarzy pod pretekstem, że byli prowodyrami zdarzenia. Oskarżono 
ich o sabotaż za wylaną farbę. Nie wrócili już. Tak, trzeba było naprawdę 
uważać. Ja byłem wówczas młody i lubiłem brawurę, ale musiałem ostrożnie 
postępować, by nie okazywać tego Niemcom. Na co dzień trzeba było zabiegać 
o to, by przeżyć.

Alojzy Borowczyk: - Stare Stawy od obozu macierzystego dzieliła właści-
wie tylko rzeka Soła. W prostej linii od nas do "Ściany Śmierci" było półtora 
kilometra, więc jak tam Niemcy rozstrzeliwali więźniów, to myśmy to słyszeli. 
Kiedy orkiestra grała w obozie, to też ją słyszeliśmy. 

Szykanowanie księży z parafii pw W.N.M.P. , ks. Jan Skarbek (z lewej) oraz ks. Władysław Grohs
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Wiatr od zachodu przynosił nam dym znad krematorium i swąd palonych 
ciał. Mieszkańcy Oświęcimia i okolic byli sterroryzowani. Niemiecka admi-
nistracja ciągle nas straszyła, że za najdrobniejsze wykroczenie trafimy do 
obozu i do pieca. Nie wolno było urządzać spotkań. Ulicą Jagiełły (za oku-
pacji - Hauptstrasse) Polacy mogli chodzić tylko jedną stroną, druga była 
przeznaczona wyłącznie dla Niemców. Rynek nazywał się Adolf Hitler Platz. 
Przy Hauptstrasse były zlokalizowane siedziby gestapo i policji. Gestapo to 
była tajna policja. Na plebani koło kościoła parafialnego gestapowcy mieli 
swoją placówkę. Wyrzucili księży i proboszcza. Pamiętam, że bardzo maltre-
towali księdza proboszcza Skarbka. Uwiązali go do wozu i przegnali przez 
miasto. Wielu miejscowych księży też siedziało w obozie. 

Wielu z nich nie przeżyło. Kto miał konia i wóz musiał stawić się do dys-
pozycji władz okupacyjnych i robić to, co mu kazano. Wozacy wozili cegłę, 
ziemię gruz. Oni wozili, a więźniowie ładowali. To oni opowiadali, co się 
dzieje za drutami.

Eugeniusz Daczyński: - Terror przerastał najśmielsze wyobrażenia. Na 
każdym kroku czyhała śmierć albo obóz. Właściwie wszystko było zabronione. 
Nie wolno było zabić świniaka, nie wolno było handlować, bo od razu do obozu 
brali. Nie wolno było piec chleba. Radia nie można było słuchać, nie było 
polskich szkół. Z każdym miesiącem w mieście było coraz więcej Niemców. 

Rok 1941. Rozbiórka muru okalającego kościól  pw W.N.M.P.
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Dla nich wybudowano domy przy dzisiejszych ulicach Zawidzkiego, 
Smoluchowskiego, Marchlewskiego, Śniadeckiego, Curie-Skłodowskiej. Na 
Piłsudskiego 4 mieszkał taki lekarz - Polakożerca. Po jednym z bombardowań 
kazał dawać rannym Polakom zastrzyki fenolu, aby ich nie leczyć.

Władze niemieckie doskonale zdawały sobie sprawę z wrogości miejsco-
wej ludności. Mimo przeorania tej społeczności, zatopienia jej w żywiole 
sprowadzonych do Oświęcimia Niemców, obawiały się wywołania przez 
Polaków rebelii. Robiły więc wszystko, by takową zdusić w zarodku. Piotr 
Setkiewicz wyliczył, że w drugiej połowie 1944 roku władze niemieckie 
mogły liczyć w razie wybuchu zamieszek na natychmiastową interwencję 
2500 esesmanów z załogi KL Auschwitz, 1000 żołnierzy Luftwaffe z obsługi 
armat przeciwlotniczych broniących fabryki IG Farben, 60 wartowników z 
obozów dla brytyjskich i włoskich jeńców wojennych, ponad 100 policjantów 
z posterunków Schupo, Kripo i gestapo, około 330 strażników Werkschutzu, 
300 funkcjonariuszy Landschutzu oraz sporej ilości cywilnych Niemców 
posiadających broń. Niemcy mogli więc w każdej chwili rzucić przeciwko 
6 tysiącom mieszkańców Oświęcimia (w tym kobiet, dzieci i starców) po-
nad cztery tysiące wyszkolonych i świetnie uzbrojonych funkcjonariuszy 
i żołnierzy.
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Na przekór

A jednak mimo tak licznej i zorganizowanej machiny terroru KL Au-
schwitz był bodaj jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym i zagła-
dy, którego więźniowie mogli liczyć niemal na powszechną, spontaniczną 
i zorganizowaną pomoc okolicznych mieszkańców. To, co działo się za 
drutami, nie uszło uwadze mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Widzieli oni 
wygłodzonych, pobitych, chorych więźniów maszerujących do pracy. Wobec 
takiej rzeczywistości nie mogli być biernymi świadkami tragedii. Odruchowo 
i bezinteresownie angażowali się w pomoc dla więźniów KL Auschwitz. 
Niejednokrotnie sami odejmowali sobie od ust jedzenie, ażeby wspomóc 
bardziej potrzebujących. Nie zważali na to, że ze strony okupanta groziło im 
rozstrzelanie lub skierowanie do obozu, a przy łagodniejszym traktowaniu – 
okrutne śledztwo i osadzenie w więzieniu. Represje za taką postawę dotykały 
również członków rodziny a nawet sąsiadów. Tylko 17 sierpnia 1942 roku 
„za działalność przeciwko Trzeciej Rzeszy” Niemcy rozstrzelali piętnastu 
mieszkańców Oświęcimia.

Pomoc dla więźniów KL Auschwitz przebiegała na dwóch płaszczyznach. 
Z jednej strony były to akcje spontaniczne i w wielu przypadkach anoni-
mowe. Z drugiej strony organizowane przez zgrupowania konspiracyjne 
wchodzące w skład krajowych struktur ruchu oporu. Te dwie płaszczyzny 
działania wzajemnie się uzupełniały. Zaangażowanie w akcję niesienia 
pomocy więźniom polegało przede wszystkim na dostarczaniu pożywienia, 
środków opatrunkowych, lekarstw, komunikantów, naczyń liturgicznych, 
ciepłej odzieży. Ważne było także pośredniczenie w przekazywaniu grypsów, 
korespondencji rodzinnej, dokumentów ujawniających niemieckie zbrodnie 
oraz pomoc w przygotowaniu ucieczek z obozu.

Zalążki konspiracji zaczęły się tworzyć już jesienią 1939 roku, zaś na 
wiosnę 1940 roku powstał Obwód Oświęcimski Związku Walki Zbrojnej 
(od 1942 roku Armii Krajowej). W jego ramach wyodrębnił się Komitet 
Niesienia Pomocy Więźniom Politycznym Obozu Oświęcimskiego. Funkcję 
prezesa honorowego pełnił ks. Jan Skarbek, dziekan oświęcimski. Szczególną 
postawą wyróżniły się m.in. Helena Stupka z Oświęcimia, Julia Ilisińska ze 
Starych Stawów oraz Janina Kajtoch z Babic. 
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Kiedy komendant Obwodu Oświęcimskiego, Alojzy Banaś ps. „Zorza” 
został aresztowany i rozstrzelany w KL Auschwitz, jego miejsce zajął Jan 
Wawrzyczek ps. „Danuta” z Jawiszowic (pełnił on równocześnie funkcję 
dowódcy oddziału partyzanckiego „Sosieńki").

Swoją tajną organizację tworzyli także działacze ludowi. Wojciech Je-
kiełek ps. „Żmija” z Osieka stanął na czele przyobozowej grupy Batalionów 
Chłopskich. Działali w niej także m.in. Jan Siuta, Helena Płotnicka (zmarła 
w KL Auschwitz) i Władysława Kożusznik. Wobec losu więźniów nie byli 
obojętni również socjaliści. Akcją pomocy w ramach Polskiej Partii Socja-
listycznej zainicjowali Jan Nosal i Piotr Hałoń. Z czasem wyodrębniła się 
specjalna grupa operacyjna nastawiona wyłącznie na KL Auschwitz. W jej 
działalność zaangażowane były całe rodziny np. Hałoniów, Bystroniów, 
Pytlików, Niklów, Kieresów i in. Dzięki brzeszczańskiej aptekarce, Marii 
Bobrzeckiej ps. „Marta”, zdobywano lekarstwa dla więźniów. Z powodu 
swej konspiracyjnej działalności Jan Nosal wraz z żoną zostali straceni 
w KL Auschwitz.
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Ważną rolę w niesieniu pomocy więźniom KL Auschwitz odegrało miej-
scowe duchowieństwo z parafii pw. Wniebowzięcia NMP, księża salezjanie 
oraz siostry Serafitki. Na uwagę zasługuje również postawa arcybiskupa 
księcia Adama Sapiehy, który prosił komendanta Hössa o umożliwienie 
odprawienia w obozie mszy św. bożonarodzeniowej, a gdy nie uzyskał na to 
zgody, wystarał się o przesłanie więźniom sześciu tysięcy jednokilogramo-
wych paczek. Pomoc żywnościową koordynował ks. Jan Skarbek - honorowy 
przewodniczący Komitetu Pomocy Więźniom Obozów Koncentracyjnych, 
który później został aresztowany i osadzony w więzieniu. Odwagą wykazali 
się również harcerze i pracownicy kolei. Szczególnie zaś ofiarne były oświę-
cimskie kobiety, młodzież oraz kilkuletnie dzieci.

6 lipca 1940 roku miała miejsce pierwsza ucieczka z KL Auschwitz. 
Tadeusz Wiejowski (nr obozowy 220) opuścił obóz w przebraniu robotnika 
cywilnego. Udało mu się to dzięki pomocy robotników cywilnych, którzy 
dostarczyli odpowiednie ubranie, perukę i dokumenty a następnie ofiarowując 
mu pieniądze, umożliwili wyjazd pociągiem towarowym. Niestety, zostali 
oni aresztowani i skazani na pięcioletni pobyt KL Mauthausen. Tylko jeden 
z nich przeżył. W późniejszym okresie, dzięki mieszkańcom Ziemi Oświę-
cimskiej, udało się szczęśliwie zbiec jeszcze ponad 150 więźniom na ponad 
osiemset prób. Wielu z tych, którzy opuścili obóz, zasiliło szeregi miejscowej 
partyzantki.

Ci, którzy uciekali, niejednokrotnie zabierali dokumenty świadczące 
o niemieckich zbrodniach. Przekazywali je później rządowi emigracyjnemu 
w Londynie albo publikowali w podziemnej prasie.  Natomiast przyobozowy 
ruch oporu również próbował poprzez swoje kontakty z więźniami, pozyskać 
dowody na to, co działo się za drutami Auschwitz. Udało się m. in. ogłosić 
listę „katów Oświęcimia” – esesmanów, którzy dopuścili się konkretnych 
zbrodni. Ich nazwiska były odczytane na antenie radia BBC. Grypsy, raporty, 
wykazy ofiar, sprawozdania, fotografie – wszystko to m.in. za pośrednictwem 
ludności Ziemi Oświęcimskiej - informowało opinię światową o nazistow-
skich zbrodniach.

Ważną akcją konspiracji przyobozowej było uniemożliwienie wykonania 
tzw. „planu Molla”. Plan ten, opracowany przez SS, zakładał zatarcie śladów 
zbrodni poprzez wymordowanie wszystkich więźniów, zbombardowanie 
obozu i zaoranie terenu. Jego wykonawcą miał być kierownik krematoriów 
Otto Moll. Jednak więźniowie, którzy przechwycili informacje o tych zamie-
rzeniach, od razu przekazali je łącznikom z brzeszczańskiego ruchu oporu. 
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Dość szybko wiadomości przedostały się do Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. Alianci ujawnili treść tego planu, przez co władze Rzeszy 
odstąpiły od jego realizacji.

Wanda Sarna z d. Kondla: - W 1942 roku jako harcerka wstąpiłam do 
konspiracyjnego oddziału "Sosieńki". Tam trzeba było złożyć specjalną 
przysięgę. "W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny 
Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż - Znak Męki i 
Zbawienia i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stała na straży Honoru 
Polski, a o wyzwolenie Jej ze wszystkich sił moich aż do utraty mego życia 
walczyła. Wszystkim rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszna, 
a tajemnicę dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało". A potem następo-
wały słowa: "Przyjmuję Cię w szeregi Żołnierzy Wolności. Twym obowiązkiem 
jest walczyć z bronią w ręku o odrodzenie Ojczyzny. Zwycięstwo będzie Twoją 
nagrodą, zdrada karana śmiercią".

Zespół obozów Auschwitz-Birkenał z lotu ptaka. 
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Eugeniusz Daczyński: - Żołnierze Armii Krajowej (AK) to byli bohaterowie 
narodowi. To była największa armia podziemna w Europie. Z miejscowych 
akowców znałem Bańko, Banasiów, którzy zginęli w okrutny sposób, Szlach-
cica - też zginął w obozie. Bardzo dużo było osób w Armii Krajowej. Kobiety 
też były. Jak wyglądała konspiracja? Nikt nic nie wiedział. Nawet rodzice 
nie wiedzieli, że dzieci działają w podziemiu, by w razie czego, w trakcie 
tortur, nie wyjawić prawdy. Przecież w skrajnej sytuacji nie wiadomo, jak 
się człowiek zachowa.

Aleksandra Kołodziejczyk z d. Bystroń: - Z początku organizowałyśmy 
pomoc dla więźniów w kręgu harcerskim. Później powstał ZWZ, a z niego AK. 
W Brzeszczach AK założył Jan Wawrzyczek. To był przedwojenny wojskowy. 
Tworzyły się też inne organizacje, które pomagały więźniom obozu - Bata-
liony Chłopskie, PPS. Ja, podobnie jak i inne dziewczyny, byłam łączniczką 
w AK. Człowiek nie wiedział, co jest w kopercie. Koperty były zapieczęto-
wane. Trzeba je było tylko dostarczyć na rozkaz i tyle. Niewykonanie rozkazu 
powodowało usunięcie z organizacji lub coś gorszego.

Józef Mrzygłód: - W 1942 roku Stanisław Bies zaproponował mi wstą-
pienie do Armii Krajowej. Przystałem. Jednym z moich zadań stało się pod-
rzucanie żywności więźniom obozu w umówione miejsce. Rok później Bies 
został aresztowany i osadzony w KL Auschwitz. W 1944 r. pracujący razem 
ze mną konfident doniósł, że ja działam w podziemiu. Przyjechał po mnie szef 
konfidentów Kasza i zabrał do Oświęcimia. Trzy dni siedziałem w budynku 
policji przy Rynku. Gestapowcy skuli mi ręce. Myślałem, że trafię do obozu 
na śmierć. Przed wyjazdem zdążyłem się jeszcze przeżegnać. 

Jednak zamiast w Auschwitz wylądowałem w Mysłowicach. Tam odbyło 
się śledztwo. Codziennie przez 7 dni oprawcy bili mnie okrutnie, bym wydał 
swojego kuzyna, Albina Kuźmę. Postanowiłem nic nie mówić. Skrwawiony 
padłem na ziemię. Wtedy usłyszałem rozmowę w języku niemieckim: „On 
nic nie wie. Niech Kasza nim się zajmie”. Wypuszczono mnie z przykazem, 
bym milczał i nie rozpowiadał, co się stało. Nakazano mi również zgłosić się 
do Kaszy. 

Nie wiedziałem, gdzie mieszka ten konfident, więc zacząłem wokół rozpy-
tywać. Ktoś poradził mi, by dać mu jakiś podarek. Kupiłem więc u naszego 
wiejskiego masarza dobre wędliny. Dołożyłem do tego jeszcze litr miodu. No 
i poszedłem. Drzwi otworzyła żona Kaszy. Trząsłem się ze strachu, więc ona 
zapytała: - Czego się pan tak boi?

- A po co mnie tu wzywają, jak ja nic nie wiem.
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Zawołała Kaszę. Ten podszedł i wziął cały pakunek, który miałem przygo-
towany. Trochę mi się lżej na sercu zrobiło. Zapytał: - Gdzie macie tę armię, 
która chciała występować przeciwko nam?

- O armii nic nie wiem, a ten pistolet, co znaleźliście u mnie, pozostał po 
uciekinierach z 1939 roku.

- A Bies był w AK?

- Nie wiem.

- A Kuźmę widzieliście ostatnio?

- Nie.

- W takim razie za dwa tygodnie musicie się jeszcze raz u mnie stawić.

Na kolejne spotkanie kupiłem tę samą wałówkę. Dałem Kaszy. A on: - No 
co, Mrzygłód? Wiecie, co z Kuźmą i Biesem? Byli w AK?

- Znam ich, bo koledzy, ale czy byli w AK, nie wiem…

Pytał się jeszcze o inne rzeczy, ale za każdym razem mówiłem, że nic nie 
wiem. W końcu powiedział: - Z was jest dupa. Jedźcie do domu i nie przy-
jeżdżajcie więcej.

Niemieccy żołnierze na boisku przy ulicy Polnej w Oświęcimiu. Oświęcim 1942 lub 1943 rok.
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Maria Dylik z d. Bronowicz: - W czasie okupacji mieszkaliśmy przy ulicy 
Głębokiej 193 (dzisiejsza ulica Górnickiego). W domach Dylików i Chałupników 
zbierali się przedwojenni harcerze, a później członkowie ZWZ/AK. Karolina 
Dylik to moja teściowa, Jadwiga, Ernestyna i Maria Dylikówny to moje szwa-
gierki. Gromadzono żywność, kartki żywnościowe i lekarstwa dla więźniów 
obozu. Ernestyna pisała zestawienia i sprawozdania o KL Auschwitz, Jadwiga 
była kurierką. Do tego kręgu należeli też Bronisława Kubisty i Marian Feliks. 
Ja też do nich chodziłam. Koledzy mojego męża również. Któregoś dnia zgłosił 
się nieznajomy, jakiś polski oficer o nazwisku Dembowicz. Przyjęli go, a później 
okazało się, że to był konfident. Wielka wsypa nastąpiła jesienią 1942 roku. 
Jadwiga akurat jechała z misją do Wiednia. Bardzo się cieszyła na ten wyjazd. 
Wystroiła się w liliową bluzkę. Miała wrócić na drugi dzień i nie wróciła. 
Aresztowano ją w Wiedniu 4 października 1942 roku, a rozstrzelano w KL 
Auschwitz 25 stycznia 1943 roku. Marian Feliks został pojmany 7 października 
1942 roku; zmarł w więzieniu w Mysłowicach. Tego samego dnia aresztowano 
Niuśkę Kubisty. Rozstrzelano ją w KL Auschwitz razem z Jadwigą Dylik i in-
nymi członkami organizacji. W ręce gestapo wpadło wtedy kilkadziesiąt osób. 
Mimo tych rygorów i niebezpieczeństw ludzie cały czas starali się pomagać 
więźniom obozu. Bardzo dużo pomagała przedwojenna nauczycielką Janina 
Kajtoch z rodziną. Z Kajtochami blisko współpracowała rodzina Pudelskich. 
Janina była moją koleżanką. Kiedyś pokazała mi paczkę grypsów z obozu. Było 
tego naprawdę dużo. Do dziś mam dla niej wielki podziw. To była niezwykle 
odważna kobieta. Nieraz ze swoim siostrzeńcem woziła po sześć bochenków 
chleba dla więźniów, którzy budowali drogi.

Stanisław Dziędziel: - Do partyzantki dużo ludzi poszło. Partyzanci poma-
gali uciekającym więźniom, ścinali słupy energetyczne, wysadzali tory, które 
szły do budowanego kombinatu chemicznego IG Farben, wykolejali pociągi. 
Brat mojej mamy, urzędnik kolejowy pracujący na Krukach, był cichym par-
tyzantem. Należał do Armii Krajowej a jego zadaniem było informowanie, 
jakie pociągi, jak często jeżdżą, w którym kierunku i z jakim towarem. Takie 
informacje były ważne same w sobie, ale też dlatego, by partyzanci mogli 
wykoleić właściwy pociąg. Pomagał też mąż mojej ciotki, czyli wujek ze 
strony ojca, Kulbacki. Pracował jako robotnik cywilny przy wydobywaniu 
żwiru z koryta Soły. Do pracy przysyłano tam też grupę więźniów, których 
pilnowali esesmani. Wujek i inni robotnicy cywilni często podrzucali tym 
więźniom jedzenie. Pewnego razu jeden z więźniów poprosił go o ubranie 
cywilne. Wujek przyniósł je, a ten więzień uciekł. Obozowe gestapo natych-
miast wzięło tych kilku robotników cywilnych "w obroty". 
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Trzymano ich w obozie dwa lub trzy tygodnie, przesłuchiwano, bito. Po-
tem ich wypuszczono, ale wujek z tego pobicia ciężko się rozchorował i do 
miesiąca zmarł.

Stanisława Ciółko z d. Kulinowska: - Wysiedlili nas z naszego domu do 
miasta, na ulicę Jagiełły, naprzeciwko zakładu salezjańskiego. Ponieważ 
stamtąd też nas wyrzucono, wynajęliśmy jeden pokój u pani Warzechowej. 
Warzechowa ukrywała małą Żydówkę. Nie pamiętam jej prawdziwego nazwi-
ska, ale mówiliśmy na nią Renia. Wspólnie uczyliśmy ją pacierza, aby w razie 
czego udowodnić Niemcom, że jest katoliczką. Ksiądz nawet udzielił jej chrztu. 
W tym samym budynku na dole mieszkał Kasza, największy konfident gestapo. 
My jednak nie mogliśmy na niego złego słowa powiedzieć. Jak mnie areszto-
wano, to Kasza załatwił mi zwolnienie. Gdyby nie on, trafiłabym do obozu.

Stanisława Bańko z d. Uchyło: - Część ludzi Niemcy wywozili na robo-
ty w głąb Rzeszy, a część zostawiali na miejscu do obsługi; potrzeba było 
ekspedientek, sprzątaczek, praczek, kucharek... Dostałam pracę w piekarni 
jako ekspedientka. Piekarnia była przy starym kościele parafialnym, na rogu 
i należała do Niemca. Jego żona była bardzo porządną kobietą. Dzięki temu 
miałam możliwość pomagania więźniom. Kiedy zaczęła się budowa zakładów 
IG Farben, codziennie tą drogą obok kościoła i piekarni 20 tysięcy więźniów 
szło do pracy pod dozorem esesmanów. Zawsze śpiewali, bo musieli, ale jak 
wracali, towarzyszyły im samochody i wozy z trupami. Dużo ich ginęło przy tej 
pracy. Zorganizowałyśmy się z koleżankami i moimi siostrami, żeby pomagać 
więźniom. Byłyśmy przecież harcerkami (później harcerstwo podlegało pod 
Armię Krajową). 

Zbiórka żołnierzy Wermachtu. Oświęcim 1942 lub 1943 rok.
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W naszej grupie były Władysława Smrekówna, Irka Ptaszyńska, Hania 
Wojtyło, Lola Smrekówna, Marysia Czerna oraz dwie dziewczyny z Brzezinki, 
których nazwisk, niestety, nie pamiętam. Szczęśliwym trafem żadna z nas nie 
trafiła do obozu. Pracując w piekarni mogłam wydawać chleb, ale tylko za 
pieniądze i na kartki. Organizowało się więc kartki oraz pieniądze i wynosiło 
chleb dla więźniów. Nocami, mimo godziny policyjnej, wykorzystywałyśmy 
moment, kiedy reflektory świeciły w drugą stronę i przebiegałyśmy szybko, 
aby podrzucić jedzenie dla więźniów. 

W domu mama przygotowywała chleb. Kroiła go i smarowała tym, co 
było. Był smalec, to smalcem, była słonina, to słoniną, był dżem, to dżemem, 
a jak niczego nie było, to suchy chleb się dawało. Chleb pakowało się do 
papierowych torebek dziesięciokilowych i zostawiało w różnych miejscach: 
pod drzewami, krzakami, w ogrodach. Kontakt z więźniami mieliśmy, stąd 
wiedzieli, gdzie mogą szukać tego chleba. Nie starczało tego jedzenia dla 
wszystkich, ale zawsze była to jakaś pomoc... Wielu ludzi pomagało. Często 
starsze kobiety dawały nam, co miały, żeby tylko podać więźniom. A oni 
wiedzieli, kto im pomaga. Z czasem zaczęli pisać listy (grypsy) do rodzin, do 
znajomych. Podawali je nam, a my wysyłałyśmy.

Jan Knycz: - Na terenie zakładu salezjańskiego dyrektorem był ksiądz 
Stanisław Rokita. Niektórzy z współbraci salezjańskich, którzy byli instrukto-
rami warsztatów, też trafili do obozu. Dzięki nim mieliśmy kontakty z innymi 
więźniami. Żywność do obozu posyłało się właśnie przez księdza Rokitę. 
Potem, gdy już można było do obozu posyłać paczki do dwóch kilogramów,  
spisywało się nazwiska więźniów a ksiądz Rokita organizował żywność na 
terenie Oświęcimia. Bracia Ilisińscy, których ojciec chyba zginął w obozie, 
zanosili te paczki na dworzec, gdzie była poczta. Tam pracował Marian 
Kaczmarczyk, który ekspediował paczki do obozu.

Stanisława Ciółko z d. Kulinowska: - U salezjan Niemcy utworzyli szpital, 
a tamtejsze warsztaty przenieśli na teren obozu razem z pracownikami. Tata 
był więc robotnikiem cywilnym w obozowej stolarni w niemieckiej firmie 
"Kluge". Miał stały kontakt z więźniami. Pośredniczył w korespondencji, 
dostarczał więźniom żywność, lekarstwa a nawet komunikanty i wino mszalne 
od księży salezjan. W Oświęcimiu było bardzo wielu mieszkańców, którzy 
pomagali więźniom. Gdyby oświęcimianie nie pomagali, to nie wiem, czy ci 
ludzie miesiąc by tu przeżyli. Bili ich esesmani i kapowie, jeść im nie dawali, 
szczuli na nich psy i zmuszali do katorżniczej pracy. Tego się nie da opisać. 
To było straszne, makabryczne i nieludzkie.
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Rodzina Ciółków miała styczność z Bystroniami z Brzeszcz, których cała 
rodzina była zaangażowana w pomaganie więźniom. Na terenie Brzeszcz dzia-
łała też Hanka Zabrzeska, która pośredniczyła w nielegalnej korespondencji. 
- Każdy miał swój teren – opowiada Stanisława Ciółko. - Chodziło się w po-
jedynkę albo małymi grupami, aby ograniczyć ryzyko wpadki. Nie braliśmy od 
obcych jedzenia dla więźniów, bo obawialiśmy się, że ktoś może donieść na 
gestapo. Mama piekła chleb, wódkę czy spirytus się kupowało, a lekarstwa 
czasem się kupiło, a czasem dostało. Jak pracowałam z więźniami na terenie 
Buna-Werke, to nosiłam im żywność, lekarstwa i wódkę. Kontrolowano nas 
na bramie, ale było kilku przyzwoitych strażników, którzy nas przepuszczali. 
Mama uszyła mi taki specjalny płaszcz z koca taty jeszcze z pierwszej wojny 
światowej. Miał on szerokie rękawy zakończone gumką i w tych rękawach 
przenosiłam jedzenie. Raz ktoś doniósł, że dokarmiamy więźniów. Zamknęli 
nas w biurze i zrobili rewizję. Do dziś nie wiem, jak to się stało, że więźnio-
wie zdążyli wszystko zabrać, zanim nas skontrolowano. Zabrano mnie na 
przesłuchanie na gestapo, na plebanię. Jak mnie tam doprowadzili, to już 
miałam dość. Przesłuchiwano mnie jako szpiega. Zaprowadzono mnie potem 
do budynku w Rynku, gdzie było więzienie. Wsadzono mnie do piwnicy, do 
celi. Co tam się działo, jakie krzyki, jęki, jak tam bili… Jak siedziałam w tym 
więzieniu gestapo było bombardowanie. Modliłam się, żeby bomba spadła na 
więzienie, a w tym czasie moja mama modliła się, aby tylko nie na więzienie. 
I kogo ten Pan Bóg miał wysłuchać?

Henryk Noworyta: - Ojciec był piekarzem. Piekarnia mieściła się na rogu 
Placu Kościuszki. W pobliżu zakładu salezjańskiego pracowali więźniowie. 
Ludziom strasznie było ich żal. Mama uszyła mi taki specjalny płaszcz z kie-
szeniami do kostek. Kieszenie były tak skrojone, że mieściły sporo kromek 
chleba. Chleb na kromki kroił ojciec w piekarni. Miałem z nim taką umowę, 
że jak ma na głowie białą czapkę, to nawet do piekarni nie wchodzę, a jak jest 
bez czapki, to znaczy, że Niemców nie ma i mogę wejść po chleb dla więźniów. 
Wrzucał mi do tych kieszeni, aż mnie parzyło po nogach. Potem podchodziłem 
nad Sołę od strony, gdzie nie było Niemców, podrzucałem chleb pod krzaki, 
uciekałem, znów podchodziłem. Niektórzy Niemcy udawali, że mnie nie widzą, 
a niektórzy deptali ten chleb, wyrzucali go do rzeki, wrzeszczeli na mnie, że 
nie wolno tego robić. Czasem mnie gonili, ale tylko chwilę, bo musieli pilno-
wać więźniów, więc wracali. Nieraz zdarzyło mi się solidnie oberwać, kiedyś 
dostałem takiego kopa, że aż krew z nosa mi się zaczęła lać. Bałem się tam 
chodzić, ale ktoś musiał. Moje siostry bały się jeszcze bardziej, a ja miałem 
8 lat, byłem dzieciak, nie myślałem o tym, co mi grozi. 
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Wiedziałem tylko, że nie mogę się dać złapać. Ojciec ostrzegał, że jak mnie 
złapią Niemcy, to jego i mamę zabiorą do obozu albo od razu zabiją. Posyłał 
mnie tam jednak, bo chciał pomóc tym biednym ludziom, a liczył na to, że 
esesmani nie będą strzelać do dzieci. Przestrzegał mnie też, bym nikomu nie 
opowiadał o tym, że pomagamy więźniom.

Tadeusz Niedziela: - Kiedy Niemcy przesiedlili moją rodzinę do Brzeszcz, 
zaczęliśmy nosić komandom więźniarskim jedzenie do Wilczkowic. Oni tam 
pracowali przy oczyszczaniu rzeki Młynówki. Mama wraz z babcią Herminą 
organizowały chleb. Z pomocą przychodził im piekarz Baczkowski. Dostar-
czanie żywności odbywało się w ten sposób, że drogą szła kilkunastoosobowa 
grupa kobiet, która niosła garnki z zupą albo paczuszki z żywnością. Ja im 
pomagałem przy tym. Ryzyko było wielkie, ale inaczej się nie dało. Esesmanów 
przekupywało się papierosami albo  kostkami masła. Kiedy więźniowie jedli, 
można było zamienić z nimi kilka słów. Potem nosiłem jedzenie również dla 
komand pracujących na polach w Budach, w okolicach Rajska. Moja mama 
zaś przenosiła grypsy. W 1942 roku moja rodzina mogła powrócić do swojego 
domu w Budach. Niestety, pola zostały nam zabrane na potrzeby obozowe. 
Gotowaliśmy więc w domu zupy, którymi częstowaliśmy więźniów z komanda 
mierników. Oni przychodzili do nas i posilali się. Prócz mierników przychodził 
jeszcze do nas więzień, który mówił, że był przed wojną dyrektorem fabryki 
sztucznego jedwabiu w Tomaszowie, razem z nim pojawiało się dwóch Cy-
ganów niemieckich. Pilnował ich esesman, który był odpowiednio przez nich 
przekupiony. Udzieliliśmy również pomocy więźniowi Aleksandrowi Baumowi, 
który uciekł z obozu.

Honorata Wawro z d. Moroń: - W aptece w Brzeszczach pracowała pani 
Bobrzecka. Więźniowie przekazywali tajnymi kanałami, czego potrzebują, 
a ona zawsze przygotowywała dla nich pełną torbę lekarstw, witamin itp. 
Nam też dawała lekarstwa, które potem podrzucałyśmy więźniom. Chodziłam 
do niej z kuzynką, Janiną Szymańską po mężu Fajfer. Z tą kuzynką odwiedza-
łam też w domach ludzi, o których wiedziałam, że chcą pomagać więźniom. 
Dostawałyśmy od nich kartki na żywność, chleb, słoninę... A potem mama 
przygotowywała z tego posiłki dla więźniów. Pomoc tych ludzi naprawdę dużo 
znaczyła. Moja rodzina nie mogłaby pomagać więźniom bez ich wsparcia. 
W 1942 roku gestapo aresztowało mamę właśnie za pomaganie więźniom 
obozu. Osadzono ją w obozie kobiecym w KL Auschwitz I. W śledztwie nie 
przyznała się do niczego i po kilku tygodniach - na szczęście - zwolniono ją do 
domu. Mimo to mama nigdy nie zaprzestała niesienia pomocy dla więźniów. 
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Tato pracował w kopalni "Brzeszcze". Tam również zatrudnieni byli 
więźniowie i tata zawsze coś dla nich miał. Mama przyszyła mu pod bluzą 
takie specjalne kieszenie i w tych kieszeniach przenosił jedzenie oraz kore-
spondencję.

W domu Wawrów odbywały się też tajne spotkania więźniów z ich rodzi-
nami. Pod koniec wojny ukrywało się tam kilku więźniów, którzy w styczniu 
1945 roku uciekli z marszu ewakuacyjnego tzw. marszu śmierci.

Aleksandra Kołodziejczyk z d. Bystroń: - Wczesną jesienią 1940 roku 
nawiązaliśmy pierwsze kontakty z więźniami obozu. Przychodzili na kopalnię 
miernicy - Gienek Nosal, Józef Koczorowski, Dyziu Wąsowski, Ignacy Płachta, 
Fredek Przybylski i inni. Masę ich przychodziło. Zmieniali się. Ty pojadłeś, 
to teraz ja idę, a swoje jedzenie w obozie oddawali kolegom. Pamiętam, jak 
dostaliśmy pierwsze kartki na żywność od Armii Krajowej. Kartki odbieraliśmy 
od pani Stupkowej z Oświęcimia, matki Jacka Stupki. On był wtedy mały smyk 
i podrzucał jedzenie komandom idącym do pracy. Więc mieliśmy te kartki 
a Kegel, właściciel sklepu, denerwował się, bo musiał robić zamówienia 
i wozić je do Bielska. Pamiętam jak raz krzyczał na nas: - Co wy sobie my-
ślicie, na 1200 kg mam fałszywych kartek, na mięso, na cukier! Na następny 
dzień poszłyśmy do sklepów Siuty, Sarleja, Barana... Całe Brzeszcze miały 
fałszywe kartki, bo niby skąd nagle tyle żywności. Pieniądze w organizacji też 
zbierano, by można było coś kupić. Lekarstwa dla więźniów dawały nam za 
darmo pani Bobrzecka z Brzeszcz i Gienia Buczek z Zagórza koło Dąbrowy 
Górniczej - jej mąż też siedział w obozie. Do Dąbrowy Górniczej, do pani 
Przybylskiej, jeździłyśmy też z grypsami od więźniów. Niektóre grypsy były 
bardzo smutne - pożegnania z rodziną, gdy ich autorzy przeczuwali, że już nie 
wrócą do domu (jak Niemcy wybierali na dziesiątkowanie, to rozstrzeliwali 
dopiero na drugi dzień, więc wiadomość można było przekazać). My nie 
mieliśmy dzieciństwa. Wchodziliśmy od razu w dorosłe życie.

Wanda Sarna z d. Kondal: - Odkąd rozpoczęły się ucieczki obozowe, prawie 
zawsze Niemcy robili rewizję w naszym domu. Przychodzili w nocy, budzili  
i szturchali karabinami. Szukając zbiegów, zaglądali w każdy zakamarek. 
Baliśmy się, bo w kanapie mieliśmy schowek, w którym przechowywaliśmy 
różne zakazane rzeczy. Pierwszy raz więźniów zobaczyłam z daleka, kiedy 
szłam do Rajska, a drugi raz, ale już z bliska, kiedy na ulicy Młyńskiej koman-
do mierników wykonywało swoją pracę. Mierzyli działki nieopodal miejsca, 
skąd niebawem moja rodzina została wysiedlona. To było latem. Wykonywali 
pomiary za płotem u sąsiada. Powiedzieli, że są głodni. Wówczas pobiegłam 
do piekarni na Niwę. Przyniosłam im trochę bułek i zrobiłam ciepłą kawę. 
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Na naszym podwórku stawiano przywieziony z obozu kocioł lichej zupy. 
Więźniowie siadali na trawniku i jedli. Racje żywnościowe były dla nich zbyt 
skromne, dlatego też moja mama przygotowywała dodatkową zupę. Posilali 
się nią w ukryciu za szopą. Pewnego razu zauważyłam, jak podczas posiłku 
jeden z więźniów zakopał w ziemi jakieś zawiniątko. Kiedy wszyscy poszli do 
pracy, odkopałam je. Był to gryps: "Dziękujemy. Jesteśmy bardzo bici, za to, 
co nam podajecie. Podawajcie  tylko wtedy, kiedy wam powiemy".

Jan Knapik: - W Jawiszowicach mieszkała siostra mojej mamy, Karolina 
Waloszek, która była akuszerką. Ona organizowała nam kartki żywnościowe. 
Do Jawiszowic woziłem słodycze, które wymieniałem na chleb. Ten chleb 
potem przekazywałem więźniom. Chleb zabierali tak, żeby żaden z esesma-
nów tego nie widział. Niestety, raz esesman mnie zauważył i próbował mnie 
zatrzymać. Rzuciłem się do ucieczki, a on do mnie strzelał. Miałem pecha, bo 
natknąłem się na innego esesmana. Przystawił mi pistolet do głowy. Zabrali 
mnie do obozu i umieścili w piwnicy budynku komendantury. Byłem przez trzy 
dni przesłuchiwany. Wypuszczono mnie po interwencji Greli, który był szefem 
policji kryminalnej. Później okazało się, że jeden z naszych sąsiadów widział, 
jak mnie esesmani zatrzymali i powiadomił o tym moją mamę. Ta natychmiast 
poszła do Greli z prośbą o interwencję. Trzy razy trafiałem do obozu, trzy 
razy siedziałem w tej samej piwnicy i trzy razy wybawiał mnie z opresji ten 
sam Grela. Mieszkał on przy ulicy Stolarskiej, w naszym sąsiedztwie. Upatrzył 
mnie sobie jako takiego chłopaka na posługi. Nosiłem mu węgiel, rąbałem 
drzewo, donosiłem wodę z Placu Kościuszki. Pewnie to dzięki niemu żyję, bo 
gdybym został w obozie, na pewno nie byłoby mnie już na tym świecie. Ale, 
jak mówiłem, ja musiałem mu przez całą okupację donosić to, o co prosił. 
Robić wszystko to, czego on sobie zażyczył.

Celina Porębska z d. Rembiesa: - Niemcy zabrali mojej rodzinie krowy, 
świnie i w ogóle wszystko. Zburzyli nam 2 duże domy w Brzezince. Musieliśmy 
się przenieść do Monowic do tzw. Kółka. W Monowicach po raz pierwszy 
zobaczyłam więźniów. Gestami pokazywali nam, że są bardzo głodni. Mama 
zbierała chleby, kiełbasy i inne produkty żywnościowe a także papierosy, które 
potem pakowała w małe paczuszki. Ja i brat przed wyjściem na akcję ubiera-
liśmy takie zniszczone długie bluzy. Wyglądaliśmy w nich bardzo biednie. Pod 
nimi mieliśmy schowane pakuneczki. Szliśmy w miejsce wskazane przez mamę 
i na komendę zrzucaliśmy woreczki na ziemię i oddalaliśmy się. Więźniowie, 
którzy szli do pracy, wiedzieli już, gdzie szukać jedzenia. Później pytałam 
mamę: jak mogłaś nas, dzieci, narażać na takie niebezpieczeństwo? A ona 
odpowiadała: jeśli pomożemy więźniom, to może ktoś pomoże waszemu tacie.
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Łucja Porządnicka z d. Majkut: - W 1944 roku stało się. Ktoś mi zabrał 
z szafki legitymację, czyli ausweis. Pod koniec kwietnia zostałam aresztowa-
na. Za brak dokumentu i za dożywianie więźniów skierowano mnie do obozu. 
W obozie wychowawczym miałam spędzić 3 miesiące. Zostałam tam aż do 
samego końca, do oswobodzenia obozu. Najpierw ulokowali mnie w jakiejś 
piwnicy w pierwszym albo drugim bloku po lewej stronie. Potem przeniesiono 
mnie na blok 10, a później do Birkenau, na blok 15. Mojego numeru nie pa-
miętam, bo nie wytatuowali mi go. Rano od czwartej - bez względu na pogodę 
- był apel. Liczyli nas, a potem komanda wyruszały do pracy. Moje komando 
szło aż do Broszkowic, tam zbierałyśmy takie małe roślinki, z których Niemcy 
najprawdopodobniej wytwarzali gumę. To był zły czas. Totalny zamęt. Jeszcze 
masowo mordowano Żydów. Już wywożono transport za transportem w głąb 
Rzeszy. Każdy kombinował, jak przetrwać, jak zwiększyć szanse na przeżycie. 
Już nie zawiązywało się przyjaźni, nie rozmawiało się o swoich losach. Jak 
się nie schowało pod pachę kawałka chleba na noc, to rano go już nie było, 
bo ktoś ukradł. W obozie człowiek stawał się obojętny.
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Oswobodzenie

Do pierwszych dni stycznia większość zamieszkujących Oświęcim Niem-
ców pozostawała w mieście. Dopiero w połowie miesiąca zaczęli stopniowo 
opuszczać Oświęcim. 17 stycznia 1945 roku odbył się w obozie ostatni apel. 
Około 58 tysięcy więźniów popędzono na zachód. Tę pospieszną ewakuację 
nazwano „marszem śmierci”, bowiem nie przeżyło jej ponad 9 tysięcy ludzi.

Nad miastem wciąż latały samoloty – albo bombardowały, albo ostrze-
liwały. Miejscowi przesiadywali w piwnicach i bunkrach. Czekali, chronili 
życie. – Przestałem chodzić do pracy. Obawiałem się, że Niemcy będą chcieli 
zlikwidować świadków. Ukryliśmy się w piwnicy. Panował straszliwy głód. 
Brakowało dosłownie wszystkiego – zapamiętał Stanisław Daczyński.

18 stycznia ksiądz Stanisław Rokita, salezjanin, zapisał w kronice klasztoru: 
„Wojska niemieckie ciągle w odwrocie. Od trzech dni ciągną kolumny przez 
Oświęcim. Również niemieccy cywile wszystkimi drogami uciekają na zachód. 
Nareszcie doczekaliśmy tej upokarzającej niemiecką butę ucieczki. Całe do-
południa alarmy. Po południu nalot bombowy na stację i Stare Stawy, którędy 
przeciągają kolumny Niemców. Wieczorem nowy nalot bombowy. Miasto 
pustoszeje. Policja jednak jeszcze siedzi i gnębi Polaków. Wojsko w bezładzie 
ucieka, ale w gazetach jeszcze pełno kłamstw o idealnej defensywie. Mimo 
niedzieli, na mszach świętych była pustka. Ludzie pokryli się w piwnicach. Ma 
się wrażenie, że miasto wymarło. Długie dni oczekiwania na zmianę.”

Przez tych dziesięć styczniowych dni życie mieszkańców praktycznie 
ograniczyło się do czekania i chronienia życia. Niektórzy przestali chodzić 
do pracy, inni zaczęli się ukrywać, wielu w ogóle nie wychodziło z piwnic. 
Niecierpliwie oczekiwali nadejścia Rosjan, ale jednocześnie obawiali się 
zamieszania spowodowanego przejściem frontu i samych wyzwolicieli, bo 
ci nie cieszyli się najlepszą sławą. – Mówiło się, że Sowieci są niebezpieczni 
– wspomina Józefa Handzlik – że gwałcą, rabują, a nawet mordują.

Stanisław Daczyński: - Cieszyliśmy się, że ten koszmar się kończy, jednak 
też byliśmy pełni niepokoju. Nadchodził przecież front a wraz z nim wielka 
niewiadoma. Przestałem chodzić do pracy, bo obawiałem się, że Niemcy będą 
chcieli zlikwidować świadków. Wraz z rodziną ukryliśmy się w trzypiętrowej 
kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Panował głód. Brakowało dosłownie 
wszystkiego.
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Józef Hurnik wyszedł z bunkra, by wyprowadzić psa i natknął się na 
Niemców: - To byli ci, którzy podpalali domy. Bardzo się bałem, ale przeszli 
obok mnie. Byłem szczęśliwy, że mnie nie zabili. Niewiele brakowało, by 
zabili mnie Sowieci. Myśleli, że jesteśmy Niemcami i chcieli nam wrzucić 
granat do domu.

Stefania Grubka zapamiętała paraliżujący strach. Jej rodzina mieszkała w 
pobliżu kombinatu IG Farben: - Nic nie wiedziałyśmy o końcu wojny. Żyły-
śmy w kompletnej izolacji od świata, bez prądu, z zasłoniętymi oknami, aby 
nie widzieć dokonywanych tuż obok zbrodni. Mama przez dziurkę od klucza 
obserwowała niebo. Gdy tylko pojawiały się światełka podobne do choinek, 
wiedziałyśmy, że będzie bombardowanie.

Już 26 stycznia pojawiły się w mieście sowieckie czujki. Tego dnia ksiądz 
Rokita zapisał: „W nocy wysadzono najbliższe nam mosty kolejowe i drogowy 
w kierunku na Bobrek. Volkssturm stacjonujący w naszym zakładzie opuścił 
rano miasto, kierując się pospiesznym marszem na Kęty. Koło południa 
wyjechała policja. Po mieście kręcą się już tylko małe grupki żołnierzy fron-
towych. W nocy bezustannie ostrzeliwała Oświęcim artyleria bolszewicka. 
Niemcy odpowiadali rzadko, ale huraganowym ogniem ze stanowisk w Grojcu, 
Polance, Osieku. Około siódmej rano zagrały karabiny maszynowe w okolicy 
Bobrku. Około w pół do drugiej karabiny warkotały już na ulicach miasta. 
Ostatecznie pod wieczór Sowieci opanowali je całkowicie.”

Jan Knapik: - 26 stycznia 1945 roku trzech Rosjan przybyło do nas na 
ulicę Stolarską. Powiedzieli, że rano wejdzie regularne wojsko i wyzwoli 
Oświęcim. Tak też się stało. Nasze mieszkanie upatrzył sobie na kwaterę pe-
wien rosyjski pułkownik. Przed wojną mieliśmy radio, które przetrzymaliśmy 
przez całą okupację. Ale Sowietom trzeba było wszystko oddawać. Już go nie 
odzyskaliśmy. Rower nam też zabrali.

Rosjanie wtargnęli do piwnicy, w której schroniła się między innymi 
Wanda Brzozowska: - Chcieli nas zabić. Potem wprowadzili się do naszego 
domu, a nas przepędzili. Dopiero po pewnym czasie, dzięki sztabowi polskie-
mu, mogliśmy wrócić.

Władysław Foltyn, którego Niemcy za pomaganie więźniom obozu za-
mknęli w celi numer 18 bloku jedenastego – bloku śmierci, po wyzwoleniu 
trafił tam jeszcze raz. Sowieci wymierzyli w niego karabiny i kazali się 
prowadzić. – Wkrótce przekroczyliśmy bramę „Arbeit macht frei”. Zamknęli 
mnie w celi. Jakie ja miałem wówczas myśli… Upiją się, klucze zgubią, a ja 
tu umrę z głodu… Wieczorem mnie jednak wypuścili, ale zabrali mi buty.
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- Sowieci szukali Niemców – relacjonuje Stefania Grubka. – Mordowali 
nawet rodziny z dziećmi. Tych, których złapali pojedynczo, rozstrzeliwali 
niedaleko, pod zakładami. W tym właśnie czasie zdarzył się dziwny wypadek. 
Do naszego domu Rosjanie przyprowadzili jakiegoś Żyda i powiedzieli mu, 
że teraz może się zemścić i strzelić do esesmana. Żyd jednak, ku zdziwieniu 
wszystkich, odmówił.

- Wyzwolenie trochę nas zaskoczyło. Ta wolność nie odpowiadała naszym 
wyobrażeniom. Nędza niewoli nie przemieniła się wraz z nadejściem Sowietów 
w dobrobyt wolności – zauważa Eugeniusz Daczyński. - Ja zdawałem sobie 
sprawę z tego, kim oni są i czym jest zbrodniczy, sowiecki system. To był nasz 
drugi wróg, drugi okupant. Sowieci kradli na potęgę. Na Starych Stawach 
zgwałcili 80-letnią kobietę, człowieka za rower zabili. A potem zaczęły się 
prześladowania polskich patriotów. I niepewność, i strach. Nie wolno było 
zdradzać swoich poglądów, ludzie bali się mówić to, co myślą.

Pod datą 27 stycznia ksiądz Rokita zapisał: „Sobota. Najsmutniejszy dzień. 
Ludzie rabują miasto. W lagrze bronią się jeszcze esesmani. Ich artyleria bije 
na miasto. Pociski padają gęsto, ale ludzie na to nie zwracają uwagi. Urywa 
im ręce i nogi, ale rabują. Czego zaś oni nie zdołali wynieść, wynoszą syste-
matycznie żołnierze. Przyszli nas oswobodzić, więc muszą sobie zapłacić. Gdy 
przegraliśmy z Niemcami, płaciliśmy daninę, gdy wygrywamy z Sowietami, 
płacimy resztką mienia.”

Na Rynku zaczęli gromadzić się ludzie. Na budynku dzisiejszego sądu 
zawisły dwie flagi: polska i radziecka. Po chwili jakiś żołnierz zdjął flagę 
polską. Józefie Handzlik zapadły w pamięć słowa szwagra: - Z jednej niewoli 
wpadamy w drugą.

27 stycznia po południu Rosjanie opanowali obóz macierzysty i Birkenau. 
Przynieśli wolność około 7 tysiącom więźniów. Udzielili im pierwszej po-
mocy. Łucja Porządnicka z d. Majkut: - Kiedy 27 stycznia przyszli Rosjanie, 
w obozie było nas już bardzo mało. Chorzy, dzieci i ci, którzy potrafili kombi-
nować. Dzieci poubierane były w co bądź. Chodziło się w tym, co się dostało, 
nie było płaszczy i ciepłych butów, jak się znalazło jakiś papier albo gazetę, 
to się ją wkładało pod ubranie, żeby było cieplej. Pamiętam, że przyjechała 
rosyjska kuchnia polowa. Rosjanie dali nam jeść a potem strasznie bolały 
nas żołądki. Pamiętam wielki bałagan i niepewność. W Birkenau było sporo 
rozdzielonych rodzin. Ludzie błąkali się po obozie, szukali się, nie wiedzieli, 
co z sobą zrobić. Ja, choć źle się czułam, poszłam do domu.  Miałam zapalenie 
płuc. Najpiękniejsze lata swej młodości straciłam w czasie okupacji.
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Radzieckie szpitale polowe wzięły chorych więźniów pod opiekę. Nieoce-
niona jednak okazała się pomoc miejscowej ludności, która już pod koniec 
stycznia 1945 roku ściągała na teren obozów.

Stanisława Bańko z d. Uchyło: - Niemal natychmiast mieszkańcy zaczęli 
chodzić do obozu, by ratować dzieci, które tam zostały. Ja też poszłam, aby 
zabrać jakieś dziecko, ale zabłąkałam się na blok 11... A tam były same trupy. 
Tego się nie da opisać. Uciekłam stamtąd, pochorowałam się. Moja siostra, 
zakonnica, wraz z innymi zakonnicami chodziła codziennie do obozu - goto-
wały zupy i karmiły te dzieci. Były tam dzieci żydowskie, cygańskie i polskie. 
Jakoś trzeba je było ratować. Żydzi nie chcieli się zgodzić, by brać ich dzieci, 
żeby ich dzieci były w katolickich domach. Cyganie tak samo. Mimo to wiele z 
tych biednych dzieci kobiety zabrały do swoich domów. Moja teściowa wzięła 
taka małą dziewczynkę, Krysię, Żydówkę. Po pewnym czasie przyjechała jakaś 
Żydówka i zabrała to dziecko. Parę kobiet wychowało jednak żydowskie dzieci. 
Jedna z tych wychowanek, kiedy dorosła, chciała poznać swoją prawdziwą 
matkę i pojechała do Izraela. Jednak wróciła do Polski, bo tu się wychowała, 
tu skończyła studia, miała znajomych.

28 lutego 1945 r. Uroczysty pogrzeb 450 ofiar zamordowanych przez  hitlerowców w obozie 
Auschwitrz-Birkenau
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Jan Knapik: - Po oswobodzeniu mnóstwo ludzi ruszyło w kierunku obo-
zu, bo Rosjanie kazali sprzątać ciała zmarłych więźniów. Wszystkie ciała 
znosiliśmy do jednego dołu, który mieścił się tam, gdzie teraz stoi pomnik, 
niedaleko PKS-u. Później Rosjanie zabrali nas do krematorium w Birkenau, 
gdzie kręcili film. Musieliśmy wyciągać ciała spod gruzów krematorium. 
Widziałem tam dziecko wielkości piąstki. Takie było zasuszone. Wyciągnę-
liśmy też kilka walizek, w których były złote zęby. Dopiero po dokładnym 
posprzątaniu tego krematorium, Rosjanie puścili nas do domu.

Alojzy Borowczyk: - W pierwszych dniach po oswobodzeniu, w starym 
magistracie polskim urządzono komendę radziecką miasta. To było w Rynku. 
Stamtąd na podstawie ewidencji ludności wysyłano kartki do stawienia się 
i do porządkowania miasta. 

Kilka dni po wyzwoleniu uformowali kolumnę i pognali nas aż do obozu 
Birkenau na tzw. 5 czy 4 krematorium. Już nie pamiętam. W takim lasku to 
krematorium było. Dostaliśmy narzędzia a naszym zadaniem było odgruzo-
wywanie. Tam były jeszcze ciała więźniów. Więc je odgrzebywaliśmy i ukła-
daliśmy rządkiem pod płotem. Była między innymi kobieta a w jej miednicy 
dziecko nienarodzone. Niezliczone ilości skrzyń drewnianych. Zęby tylko białe, 
bo złote już pozabierali. To był jeden z najbardziej odrażających widoków. 
Długo, długo nie mogłem tego zapomnieć.

Krzyż na wspólnej mogile ofiar pogrzebanych 28.02.1945r.
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Na początku lutego Polski Czerwony Krzyż doprowadził do utworzenia 
na terenie byłego KL Auschwitz szpitala obozowego PCK. Kierował nim 
Józef Bellert, a personel stanowiło ponad 150 ochotników, w znacznej części 
mieszkańców Oświęcimia i okolic. Pod koniec lutego wszystkich chorych 
z Brzezinki i Monowic przeniesiono do murowanych bloków w obozie 
macierzystym. Okoliczni mieszkańcy nie tylko pomagali chorym więźniom 
na terenie byłego obozu, ale przejęli też wielu chorych do założonych przez 
siebie na terenie Oświęcimia i Brzeszcz małych szpitali. Wieloma chorymi 
zaopiekowały się we własnym zakresie siostry zakonne Serafitki.

Warto zwrócić uwagę, że ta ofiarność i poświęcenie oświęcimian, go-
towość niesienia pomocy innym objawiały się w czasach, kiedy codzienne 
życie było bardzo trudne a na ludzi czyhało wiele zagrożeń. Mimo urucho-
mienia pierwszych piekarni, większość ludzi głodowała. Nie było żadnych 
przydziałów żywności; kto się dopchał po chleb, ten go dostał. Jakaś kobieta 
wymieniała suknię na kostkę masła, ktoś inny buty za odrobinę mąki, zboża, 
czy smalcu. Przesiedleńcy pozbywali się ostatnich pamiątek, by zdobyć choć 
trochę żywności.

31 stycznia ksiądz Rokita zapisał: „O naszych oswobodzicielach trzeba 
napisać, że nas oswabadzają dosłownie ze wszystkiego. Kradną ordynarnie 
i rabują w biały dzień. Ludziom na ulicach zabierają zegarki. Chodzą po 
domach i biorą, co się da, by potem iść na drugą ulicę i sprzedawać za wód-
kę. Księdzu Atamanowi zrabowano cały kościół. Nawet obrusy z ołtarzy 
poszły i ornaty z zakrystii, i wszystka bielizna kościelna, nie mówiąc już o 
osobistej. Zniknęły także wszystkie świece z ołtarzy. Dzieją się też nadużycia 
innego rodzaju. Po prostu formalne polowania na niewiasty młode i stare bez 
wyjątku. Innej myśmy się swobody spodziewali… A tymczasem utworzyło 
się czerwone PPR (Polska Partia Robotnicza, czytaj: komuniści) i sekunduje 
wszystkiemu. Przynajmniej na razie. Spodziewamy się, że nie tylko członko-
wie, ale i założyciele tej partii rychło się ze swoich zapałów wyleczą. Strzały 
armatnie oddalają się, sprzymierzeńcy nasi idą naprzód. Niech idą. Byle jak 
najdalej od nas.”

Nie wszyscy jednak poszli. - Na Starych Stawach miejscowi chłopi, którzy 
umieli posługiwać się bronią, utworzyli tzw. wiejską milicję i przeganiali 
czasem tych Rosjan – opowiada Alojzy Borowczyk. - Kiedyś przyszli tu się 
bić, a późniejsza moja teściowa, wdowa po Edwardzie, który zginął w obozie, 
czyściła pole po skoszeniu zboża. Tam została postrzelona przez Rosjanina. 
Oni to niby do kaczek strzelali, ale zachodzi podejrzenie, że celowo do niej 
strzelili. Dostała w brzuch. Wykrwawiła się. Wozem, zorganizowanym tu na 
miejscu, sąsiedzi zawieźli ją do Oświęcimia. 
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W Oświęcimiu nie było szpitala, nie było pomocy doraźnej, więc z Oświęci-
mia wieźli ją samochodem ciężarowym do szpitala w Chrzanowie. Jej bracia, 
Julian i Władysław Klimowie, jeździli tam oddawać krew. Nic nie pomogło. 
Po 17 godzinach zmarła. Kiedy poszliśmy na komendę po zaświadczenie 
o postrzeleniu, wygonili nas stamtąd. Nie było nawet aktu zgonu sporzą-
dzonego w Oświęcimiu. Długo dochodziliśmy swoich racji i w końcu szpital 
w Chrzanowie wydał nam zaświadczenie o zejściu, a ksiądz z parafii pod 
Chrzanowem sporządził zapis zgonu w księdze parafialnej zgonów. 

Nie pamiętam, jak długo stacjonowali tutaj żołnierze sowieccy.  Mieli 
swoje leża po wsiach, po domach w Oświęcimiu. Ja mam o nich jak najgorsze 
zdanie. Kradli, co się dało. Gwałty na kobietach były. Jak nas zaprowadzili 
do kopania okopów, to już przy pierwszym noclegu szukali kobiet i brali się 
za nie. Komenda radziecka na to nie reagowała.

Stanisława Bańko z d. Uchyło nie wie, co działo się w Oświęcimiu 
w pierwszych latach po wojnie, bo razem z mężem, Romanem Bańko, byli 
prześladowani przez nowe, komunistyczne władze za to, że należeli do kon-
spiracji, do AK. - Musieliśmy zniknąć z miasta. Uciekliśmy na zachód, do 
Koźla, ale tam też nas prześladowano. Męża aresztowali komuniści, ubowcy, 
jako wroga klasowego. Przesłuchania, bicie, przesłuchania, bicie, rok wię-
zienia... Ja w tym czasie z małym dzieckiem pozostawałam bez środków do 
życia. To było straszne, jak komuniści traktowali żołnierzy podziemia. Nie 
chcę o tym mówić.

Taki los wcale nie był wyjątkowy. Komunistyczne represje dotknęły wiele 
osób, które w czasie okupacji działały w konspiracji i niosły pomoc więźniom 
obozu koncentracyjnego, ba, dotknęły również niektórych więźniów tego 
obozu. Jednak polska administracja miała ograniczony wpływ na to, co się 
działo w okolicy. Adam Szeliga, który przyjechał do Oświęcimia uruchamiać 
fabrykę chemiczną już w początkach lutego 1945 roku wspominał, że w mar-
cu wojsko sowieckie otoczyło kombinat. Od tego czasu zabroniony został 
wstęp na teren zakładu. Następnie brygady saperskie demontowały, co tylko 
się dało zdemontować i wywoziły do ZSRR. W preliminarzu wydatków na 
czerwiec 1945 roku gminy wiejskiej Oświęcim wójt Waliczek zapisał: Teren 
obozu koncentracyjnego i zakładów przemysłowych IG jest obecnie jeszcze 
gospodarczo i militarnie pod zarządem władz wojsk radzieckich. Przy czym 
zakłady przemysłowe IG uległy zniszczeniu przez zabranie maszyn i rozbiórkę 
niektórych budynków fabrycznych. Zaś obóz koncentracyjny zamieniony został 
na przejściowy obóz dla jeńców wojennych.
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Zaraz po wyzwoleniu KL Auschwitz-Birkenau sowieckie NKWD utwo-
rzyło na terenie byłych obozów koncentracyjnych i zagłady dwa obozy 
przejściowe dla jeńców niemieckich, volksdeutschów i „podejrzanych” 
elementów. Pierwszy obóz funkcjonował w Oświęcimiu przypuszczalnie do 
jesieni 1945 roku, natomiast drugi z nich - założony w obrębie byłego KL 
Auschwitz II – Birkenau w Brzezince - do wiosny 1946 roku. 

W obozach tych przebywało około piętnaście tysięcy osób. Ich komen-
dantem był sowiecki pułkownik o nazwisku Masłobojew. W obu obozach 
warunki bytowania były trudne, panował powszechny głód, ale nie zachowały 
się żadne relacje ani dokumenty, które by świadczyły o tym, że mordowano 
w nich jeńców. Janina Grochowiak z d. Szafrańska doskonale pamięta, że 
po wojnie na terenie obozów Auschwitz I i Auschwitz II funkcjonowały 
sowieckie obozy dla Niemców i volksdeutschów: - Ludzie mówili, że można 
tam pójść i wziąć sobie jakiegoś volksdeutscha do pracy w domu. Moja mama 
poszła i przyprowadziła stamtąd jedną volksdeutscherkę, która była u nas 
parę dni i uszyła mi płaszczyk. Ta kobieta w dzień pracowała u nas a na noc 
wracała do obozu. Nikt jej nie pilnował.

Oświęcim, Rynek Główny. Uroczystości w pierwszą rocznicę wyzwolenia Oświęcimia.
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Maria Dylik z d. Bronowicz: - Po wojnie na terenie byłych już obozów 
sowieckie NKWD więziło jeńców niemieckich, volksdeutschów i różnych 
podejrzanych ludzi. To było bardzo dziwne uczucie, kiedy patrzyłam na tych 
więźniów za drutami. Źle wyglądali. Było mi ich żal. Przecież to byli tylko 
ludzie... Niemcy chyba nas tak nie żałowali, jak my ich.

Rynek Główny w Oświęcimiu. Zdjęcie wykonane 
tuż po wyzwoleniu miasta.

- W Oświęcimiu istniał też obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, który został utworzony niedaleko dworca kolejowego na terenie 
byłego „Gemeinschaftslagru”, w którym w czasie istnienia obozu przebywali 
robotnicy przymusowi, wykonujący prace budowlane na terenie KL Auschwitz 
– mówi dr Adam Cyra z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. - Trzy 
bloki, które wchodziły kiedyś w skład „Gemeinschaftslagru”, zachowane do 
dzisiaj, są położone w połowie drogi między dwoma dawnymi obozami w 
Oświęcimiu i w Brzezince. W blokach tych został utworzony wczesną wiosną 
1945 roku Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu, 
natomiast w usytuowanych obok pięciu barakach powstał obóz, w którym 
ówczesne komunistyczne władze polskie umieszczały osoby podejrzane 
o członkostwo w NSDAP, Hitlerjugend i BDM oraz niemieckich cywilów 
i obywateli polskich, którzy byli volksdeutschami, jak również Górnoślązaków 
podejrzewanych o brak lojalności wobec Polski. Obóz dookoła ogrodzony, 
strzeżony był przez wartowników. Więźniowie tego obozu m.in. demontowali 
urządzenia w zakładach chemicznych w Monowicach, które następnie były 
wywożone do ZSRR. Obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Oświęcimiu został zlikwidowany prawdopodobnie w marcu 1946 r. 
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W trzech piętrowych blokach, które po nim pozostały, znajdują się dzisiaj 
mieszkania prywatne.

Wraz z likwidacją obozów, Oświęcim nie przestał pełnić roli wyznaczonej 
mu przez Himmlera. Jeszcze raz zapisał się tragicznie – tym razem w pamięci 
Ukraińców i Łemków. W czasie akcji „Wisła” (od 28 kwietnia 1947 roku) 
pełnił rolę głównego punktu kontrolnego i rozdzielczego wysiedlanych. 
Przejeżdżały tędy wszystkie transporty, gdyż rozbudowane w okresie wojny 
bocznice kolejowe stwarzały znakomite warunki kontroli kilku transportów 
jednocześnie. Na dawnej Judenrampe, tam, gdzie selekcjonowano Żydów 
do wiosny 1944 roku (potem robiono to już na wewnętrznej rampie obozu 
Birkenau), przeprowadzano selekcje Ukraińców i Łemków. Jednych kiero-
wano do obozu w Jaworznie, innych wysyłano dalej na zachód i północ kraju.

Oświęcim-Rynek Główny. Zdjęcie z widokiem na opuszczone kamienice i betonowy bunkier 
zostało wykonane  w maju 1945 roku.
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