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PLAN PRACY 

WSTĘP  

Analiza zagadnienia, Cel, Metoda, Omówienie zagadnienia, Stan badań, Źródła, Literatura  

ROZDZIAŁ I  …zamknij się, bo skończysz w Dachau 

KL Dachau. Nazistowski „obozowy” paradygmat.  Założenie i organizacja obozu, Załoga 

obozowa, Osadzeni w obozie – różnorodność więźniarska, Musterlager – wzór do 

naśladowania.           

ROZDZIAŁ II Polacy mogą mieć tylko jednego pana, może być nim Niemiec; dlatego 

przedstawicieli inteligencji polskiej należy pozbawić życia. 

Cezura 1939; katastrofa Polski, stan okupacji na ziemiach wcielonych, stan okupacji w 

Generalnym Gubernatorstwie, okupant – okupowani, Inteligenzaktion, Sonderaktion Krakau, 

AB, Znaczenie donosów, Patrząc w przyszłość – Generalplan Ost, U źródeł KL Auschwitz, 

Duchowieństwo miasta Auschwitz a obóz koncentracyjny. 

ROZDZIAŁ III  …Zanosi się na coś oryginalnego i specyficznego 

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej III Rzeszy na terenie Polski.  

Kościoły w Trzeciej Rzeszy, Kościół rzymskokatolicki a okupacja w Polsce, 

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie Pomorza, Duchowni 

w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie Kraju Warty, Duchowni w 

polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie Górnego Śląska, Inne Kościoły w 

polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy 

 „Papież nas opuścił” Watykan a Kościół polski w okresie wojny, 

ROZDZIAŁ IV   Jeśli są w transporcie Żydzi to mają prawo żyć nie dłużej niż 2 tygodnie, 

księża (dosł. Pfaffen- klechy) miesiąc, reszta 3 miesiące. 

U źródeł Auschwitz, Duchowieństwo miasta Auschwitz a obóz koncentracyjny      

ROZDZIAŁ V  „Biegiem! Biegiem! Wy rzymskie wściekłe psy! Chciało się wam Dachau? 

Będziecie je mieli.” 
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Okoliczności podjęcia decyzji o przeniesieniu polskich duchownych do Dachau i organizacja 

pierwszego transportu z Auschwitz.  Dachau – największy klasztor świata,  

ROZDZIAŁ VI „O! Toście wygrali na loterii!” – powiedział do nas pisarz blokowy, który 

niedawno przyjechał z Dachau. 

Przeniesienie 67 duchownych 10 grudnia 1940 roku obozu Auschwitz do Dachau. 

Charakterystyka deportowanych, Geografia aresztowania – zakonnicy, księża świeccy, Wiek 

przeniesionych, Miejsce w środowisku duchownych i Kościoła,  Okoliczności aresztowania, 

Losy w obozie Auschwitz [Przyjęcie do obozu, Duchowni w pierwszych komandach 

roboczych, Karna Kompania (Strafkompanie), Duchowieństwa w oczach więźniów 

pierwszych transportów, Śmiertelność duchownych w obozie Auschwitz (do grudnia 1940 

roku), Przygotowania do transportu do obozu Dachau]. 

ROZDZIAŁ VII Transport proboszczów 

Przeniesienie 37 duchownych 3 maja 1941 roku z obozu Auschwitz do Dachau, Obóz 

Auschwitz w 1941 roku – charakterystyka deportowanych więźniów, Kolejne etapy 

rozbudowy obozu, Metody eksterminacji osadzonych, Charakterystyka deportowanych  – 

transport proboszczów, Zgromadzenia zakonne i diecezje więźniów – geografia pobytu, 

Miejsce w środowisku duchownych i Kościoła, Okoliczności aresztowania,  Los w obozie 

Auschwitz, Przyjęcie do obozu, Duchowni w komandach roboczych, Los w obozie Dachau: 

śmiertelność, przypadki zwolnienia z obozu, wyzwoleni,  

ROZDZIAŁ VIII Warum bist du verhaftet?  odpowiadało się ze spokojem: Ich habe in Kino 

geraucht. (Dlaczego zostałeś aresztowany? Bo paliłem w kinie) 

Przeniesienie 58 duchownych 3 czerwca 1942 roku z obozu Auschwitz do Dachau, Obóz 

Auschwitz w 1942 roku  w czasie formowania kolejnego-trzeciego transportu duchownych do 

Dachau, Obóz Auschwitz w świetle zachowanych ksiąg stanów dziennych (od stycznia do 

czerwca 1942), Charakterystyka deportowanych,  Zgromadzenia zakonne – geografia pobytu, 

Wieku przeniesionych, Miejsce z środowisku duchownych i Kościoła, okoliczności 

aresztowania, Los w obozie Auschwitz [przyjęcie do obozu w relacjach więźniów, Praca w 

obozie. Przydział do komand roboczych – „chłopcy z głową na karku”, Choroby i urazy 

duchownych / Duchowni w dokumentacji szpitala obozowego oraz relacjach więźniów, 

Warunki obozowe - w jakich blokach przebywali (…pewnie nikt wyrazić i opisać nie potrafi), 
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Duchowni a więźniowie funkcyjni, Duchowni świadkowie masowej zagłady Żydów, 

Mieszkańcy Oświęcimia i okolic a więźniowie obozu, Okoliczności formowania transportu do 

Dachau, „O! toście wygrali na loterii” Przeniesienie do Dachau wybawieniem czy wyrokiem, 

Trasa przejazdu więźniów (na podstawie wspomnień),Wstrzymanie przenoszenia 

duchownych.  

ROZDZIAŁ IX  Nie mów żeś ksiądz. -  Czemu? - Zakatrupią zaraz. 

Życie obozowe a kapłaństwo – dylematy codzienne duchownych – więźniów, Głód, kłamstwo 

– obozowa codzienność, Duchowni a śmierć w obozie (upokarzanie duchownych, Próby 

zachowania praktyk religijnych;  

ZAKOŃCZENIE 

Oś symetrii – dwa transporty, Dachau, Watykan, Duchowni w obozie, W sprawie 

duchownych, W Dachau, Postulaty badawcze    

ANEKS BIOGRAMY, ŹRÓDŁA, DOKUMENTY 
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WSTĘP Analiza zagadnienia 

W historii obozu Auschwitz przenoszenie więźniów pomiędzy obozami było 

procesem ciągłym. Pierwsi zarejestrowani w Auschwitz więźniowie przeniesieni zostali do 

niego 30 maja 1940 roku z obozu Sachsenhausen (otrzymali numery obozowe od 1 do 30)1. 

W kolejnych latach mniejsze i większe grupy więźniów różnych kategorii były przenoszone 

pomiędzy obozami. Ostatnie dni istnienia Auschwitz to także przenoszenie więźniów w 

związku z ewakuacją do obozów położonych w głębi Trzeciej Rzeszy. Historia obozu 

Auschwitz rozpoczęła się więc i zakończyła przenoszeniem więźniów pomiędzy obozami.   

Wielu badaczy zajmuje się dziejami obozów koncentracyjnych w Trzeciej Rzeszy, 

jednak temat przenoszenia więźniów nadal pozostaje zagadnieniem, któremu należałoby 

poświęcić więcej uwagi. Nie oznacza to, że jest to problem zaniedbany w dostępnych 

opracowaniach historycznych. W literaturze można znaleźć obszerne informacje na temat 

przenoszenia więźniów pomiędzy obozami, najczęściej z powodu zapotrzebowania na siłę 

roboczą, ponieważ zgodnie z przyjętą zasadą organizowania obozów koncentracyjnych, 

więźniowie mieli obowiązek pracy, która miała być elementem reedukacji (wcześniej w 

więzieniach niemieckich praca była rozumiana jako kara za popełnione przestępstwa). 

Zdarzały się przeniesienia związane ze sprawami karnymi, tzw. karne przeniesienia, 

dotyczyły one jednak mniejszych grup przenoszonych więźniów2. Natomiast najliczniejsze 

transporty więźniarskie przenoszone były podczas ewakuacji obozu jesienią 1944 i w styczniu 

1945 roku3. 

Niektóre transporty miały jeszcze inny charakter i nie wiązały się z zatrudnieniem, 

karaniem czy ewakuacją więźniów. Tak było w przypadku duchownych4 katolickich 

                                                           
1 Z obszernej literatury na temat pierwszych więźniów Auschwitz najważniejsze pozostają opracowania Ireny 
Strzeleckiej, Pierwsi Polacy w KL Auschwitz, [w:] Zeszyty Oświęcimskie nr 18, Oświęcim 1983, s. 5-144; Także 
Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-
1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, Oświęcim 2002 s. 93-197.  
Danuta Czech w Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 13, podaje, że 29 maja 1940 roku 
przywieziono z obozu Dachau 39 więźniów Polaków, głównie gimnazjalistów z Łodzi, którzy w Auschwitz mieli 
rozpocząć budowę ogrodzenia obozowego. Nie zostali zarejestrowani w obozie i po zakończeniu pracy 
wywiezieni zostali z powrotem do Dachau. Niestety, nie jest znane źródło tej informacji, a dostępne materiały 
nie potwierdzają jej.    
2 Jacek Lachendro, Pierwszy transport polskich więźniów z KL Auschwitz do KL Flossenbürg 8 listopada 1940 
roku, [w:] Transporty polskich więźniów w kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, 
Oświęcim 2020, s. 133-146. 
3 Andrzej Strzelecki, Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz, Oświęcim 1982, s. 63-138. 
4 W obozowym rozumieniu terminu „duchowny” oprócz księży świeckich i zakonnych uwzględniono także braci 
zakonnych i kleryków. Z tego względu w opracowaniu słowo „duchowny” odnosi się do wszystkich 
wymienionych grup. 
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aresztowanych po 1933 roku i osadzonych w różnych obozach koncentracyjnych w 

Niemczech oraz w krajach znajdujących się pod niemiecką kontrolą. Watykańscy dyplomaci 

podjęli negocjacje w nadziei na uzyskanie ich zwolnienia. Działania te rozpoczęte zostały po 

licznych interwencjach zwierzchników duchowieństwa świeckiego i zakonnego, głównie z 

terenów okupowanej Polski, którzy nie tylko sami doświadczali czasowego aresztowania czy 

internowania, ale regularnie byli informowani o parafiach pozbawionych proboszczów czy 

wikarych, zdziesiątkowanych domach zakonnych i setkach duchownych mających status 

więźnia obozu koncentracyjnego.  

Kilkumiesięczne rozmowy prowadzone były od wiosny 1940 roku przez nuncjusza 

apostolskiego w Berlinie Cesare Orsenigo, przewodniczącego episkopatu  Niemiec kardynała 

Adolfa Bertrama, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Luigi Maglione oraz   

biskupa Heinricha Wienkena, specjalnego komisarza Konferencji Fuldańskiej do spraw 

duchownych katolickich z przedstawicielami różnych urzędów Trzecie Rzeszy, głównie z 

ministrem do spraw kościelnych  Hansem Kerrlem oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych w Berlinie Ernstem von Weizsäckerem. Doprowadziły one do 

uzyskania zgody na umieszczenie duchownych w obozie Dachau, zaś komendant tego obozu 

SS-Sturmbannführer Alex Piotrowsky zobowiązywał się do złagodzenia metod postępowania 

wobec księży, zwolnienia ich z wykonywania najcięższych prac oraz umożliwienia 

codziennego odprawiania mszy świętych. Decyzja była daleka od oczekiwań dyplomatów 

watykańskich, których celem było uzyskanie całkowitego zwolnienia przebywających w 

obozach duchownych. Pomimo atmosfery klęski została jednak zaakceptowana.      

W takich okolicznościach pomiędzy grudniem 1940 a czerwcem 1942 roku z obozów: 

Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald i Mauthausen oraz z więzienia Fort VII w Poznaniu 

wysłano do Dachau grupy więźniów złożonych z księży, zakonników, kleryków. Dostępny 

materiał archiwalny pozwala stwierdzić, że pięć transportów było złożonych wyłącznie z 

duchownych, pozostałe obejmowały także osoby świeckie. Pierwszy transport, liczący 68 

więźniów, wysłany został z obozu Auschwitz 10 grudnia 1940 roku i dotarł do Dachau dwa 

dni później. Drugi transport, z obozu Sachsenhausen, zarejestrowany został w Dachau 14 

grudnia 1940 roku i był najliczniejszy ze wszystkich – w jego skład weszło 527 więźniów, z 

czego 490 duchownych było Polakami5. Trzeci, liczący 38 więźniów, wysłany został 3 maja 

                                                           
5 Wykaz nazwiskowy oraz losy przeniesionych więźniów patrz: Jolanta Adamska, Jan Szyling, Polscy księża w 
niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych 13 grudnia 1940 roku z Sachsenhausen do 
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1941 roku z Auschwitz. Czwarty transport nie został sformowany w obozie koncentracyjnym, 

ale w poznańskim więzieniu Fort VII i liczył 489 polskich duchownych, których 

zarejestrowano w Dachau 30 października 1941 roku. Ostatni, piąty transport z 58 

duchownymi, wysłano z obozu Auschwitz 3 czerwca 1942 roku. Łącznie przeniesiono do 

Dachau 1180 osób: księży, kleryków i zakonników, w ogromnej większości Polaków. Z 

niewiadomych przyczyn w pewnym momencie zaprzestano przenoszenia duchownych, 

chociaż w dalszym ciągu osadzano ich zarówno w obozie Auschwitz, jak i w innych obozach 

takich jak: Majdanek, Gross-Rosen oraz Stuthoff6.    

Dachau został wybrany na miejsce koncentracji zapewne z kilku powodów. Był 

pierwszym państwowym obozem założonym na terenie Trzeciej Rzeszy jeszcze w 1933 roku 

i był nazywany Musterlager, obozem wzorcowym. Nie bez znaczenia pozostawał pozostawał 

z pewnością fakt, iż Bawaria posiadała dobre połączenia kolejowe, co w ogromnym stopniu 

ułatwiało transportowanie licznych grup osób.   

W Dachau wypracowano sposób kwalifikacji więźniów, wprowadzono regulaminowy 

porządek dnia, systemem kar wobec osadzonych, wprowadzono sposoby eksploatacji 

więźniów jako niewolniczej siły roboczej. Ponadto służbę tam odbywali esesmani fanatycznie 

oddani idei SS. Dodatkową sprzyjającą okolicznością było czasowe przekształcenie Dachau w 

ośrodek szkolenia dla esesmanów (od września 1939 do marca 1940 roku) i wywiezienie z 

niego na ten czas prawie wszystkich więźniów. Określa się to nawet czasowym zamknięciem 

obozu. Stąd, w porównaniu z innymi obozami, Dachau był logistycznie najlepszym wyborem 

ze względu na to, że był prawie pusty i bez trudu można było osadzać w nim nowych 

więźniów.  

Należy także zauważyć, że ten położony w Bawarii obóz, gdzie zamieszkiwała najwyższa 

liczba katolików w Niemczech, został wskazany przez przedstawicieli rządu niemieckiego 

jako przejaw życzliwości w stosunku do rozpatrywanej sprawy, mógł być przecież wskazany 

inny równie dobrze funkcjonujący obóz koncentracyjny. Tak czy inaczej taki przebieg 

wydarzeń był dla Stolicy Apostolskiej fiaskiem podejmowanych wysiłków.  

                                                                                                                                                                                     
Dachau, Warszawa 2007. Przedstawiona lista transportowa została przekazana Miejscu Pamięci i Muzeum 
Sachsenhausen przez Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.  
6 Na temat życia religijnego w obozie Gross-Rosen: Dorota Sula, Życie kulturalne i religijne w KL Gross-Rosen, 
Wałbrzych 2007; w obozie Stutthof: Elżbieta Grot, Błogosławieni męczennicy obozu Stutthof, Gdańsk 1999; w 
obozie Majdanek: Bożena Fijała, Życie religijne więźniów, [w:] Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. 
Tadeusza Mencla, Lublin 1991, s. 341-342. 
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Rozmowy trwały od wiosny 1940 roku i początkowo nie miały wielkiego postępu. 

Powodowała to z pewnością sytuacja geopolityczna Niemiec i kolejne sukcesy ich armii w 

podboju Europy. Belgia, Holandia i Luxemburg oraz częściowo Francja były pod niemiecką 

okupacją. Pewne przyspieszenie rozmów nastąpiło jesienią 1940 roku, po zakończonej wojnie 

powietrznej o Wielką Brytanię. Niemcy doświadczyli pierwszej klęski i musieli odstąpić od 

swych planów.  Ośmieliło to  dyplomatów watykańskich do nieco odważniejszych negocjacji.     

Duchowni zaliczeni do przeniesienia z obozu Auschwitz aresztowani byli w różnych 

częściach okupowanej Polski, często przechodzili brutalne śledztwa w więzieniach  i 

poddawani byli torturom. Wielu z nich było na początku swojej drogi kapłańskiej, kilku było 

starszych wiekiem, z doświadczeniem pedagogicznym, naukowym i duszpasterskim. Po 

wojnie nieliczni spisali obozowe wspomnienia i nieliczni wracali do Auschwitz, wówczas już 

miejsca pamięci, by złożyć relację, tak samo jak niewielu z nich korespondowało z 

pracownikami Muzeum, wyjaśniając różne, niejasne kwestie związane z historią obozu. 

Większość z tych, którym udało się przeżyć, powróciła do pracy w parafiach, jednak utrata 

zdrowia miała istotny wpływ na długość ich życia.                   

Cel   

Głównym celem opracowania będzie odpowiedzenie na pytanie, dlaczego do obozu 

Dachau zaczęto przenosić duchownych więźniów obozu Auschwitz? Czym wyróżniał się 

obóz Dachau w systemie obozów koncentracyjnych? Dlaczego duchowni w ogóle byli 

więźniami obozów koncentracyjnych? Jakie były konsekwencje przeniesienia duchownych z 

Auschwitz?    

Analiza będzie zmierzać do wyjaśnienia, jak doszło do wyznaczenia obozu Dachau na 

miejsce koncentracji duchownych. Przedstawiać będzie okoliczności aresztowania 

duchownych z próbą ustalenia, czy było to efektem przypadku, czy zaplanowanych zadań. Z 

czego wynikała swego rodzaju determinacja władz niemieckich w niszczeniu Kościoła 

polskiego? Zasygnalizowana zostanie także sytuacja episkopatu Kościoła 

rzymskokatolickiego w okupowanej Polsce i próba rozstrzygnięcia, czy był w stanie uchronić 

duchownych przed aresztowaniem, deportacją do obozu i śmiercią? Przedstawiona zostanie 

także historia informowania przez Stolicę Apostolską o wydarzeniach w Polsce. Mimo 

wszystko jej działania, nawet te o charakterze ogólnych, publicznych wystąpień incydentalnie 

odnosiły się do spraw polskich. Pytaniem także pozostaje, czy w jakikolwiek sposób jej 

działania mogły mieć wpływ na bieg wydarzeń.  
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W części poświęconej losom duchownych, wskazana zostanie rejonizacja aresztowań (w 

pewnych regionach było ich więcej, w innych mniej). Na dynamikę aresztowań wpływało 

zróżnicowanie pomiędzy środowiskiem wiejskim i miejskim. Ciekawie rysuje się także 

sprawa roli, jaką poszczególni duchowni odgrywali w życiu Kościoła, pełnione przez nich 

funkcje, zakres obowiązków i zaangażowanie. 

Przechodząc do obozowych losów duchownych, ważną częścią pracy będzie pokazanie, jak 

traktowani byli duchowni w obozie Auschwitz. Już w pierwszym dniu informowano ich, że 

„Żydzi mogli tam żyć dwa tygodnie, klechy miesiąc, pozostali dwa miesiące”7 , ale czy słowa 

te były dla nich wystarczającym ostrzeżeniem. Utrwalony autorytet, jakim cieszyli się 

duchowni w społeczeństwie polskim, przekładał się na relacje z innymi więźniami, dlatego 

często życzliwa podpowiedź skierowana do nowo przybyłego: „nie mów, żeś ksiądz, bo cię 

zatłuką”8 , choć początkowo wzbudzała oburzenie, okazywała się bardzo cenną radą. Praca 

była obowiązkiem wszystkich więźniów. Duchowni szybko musieli stać się „chłopcami z 

głową na karku”9 , gotowi do każdej pracy, która pozwalała przeżyć kolejny dzień, tydzień, 

miesiąc. Wspomniany autorytet osoby duchownej był bardzo ważny dla więźniów 

przeżywających kryzysy systemu wartości, podlegającym wstrząsom na skutek ciągłego 

obcowania ze śmiercią i przemocą. Więźniowie szukali możliwości rozmowy, sakramentu 

spowiedzi, wspólnej modlitwy, potajemnie organizowali msze święte.    

Kolejnym zagadnieniem będzie rozpatrzenie kwestii, czy koniecznością było wywiezienie 

polskich księży, zakonników i kleryków do obozu na terenie Rzeszy i jak oni sami reagowali 

na taką zmianę, niewiele wiedząc o nowym miejscu osadzenia. W podsumowaniu zawarta 

będzie próba oceny, czy przeniesienie duchownych do obozu Dachau ratowało im życie, czy 

wręcz przeciwnie. Był to z pewnością czas wyjątkowej próby dla Kościoła, nieco pominięty 

w literaturze, dlatego w takim kontekście wart większej uwagi.  

 

Metoda, omówienie zagadnienia  

Zastosowana metoda polegać będzie na przedstawieniu procesów, które doprowadziły 

do osadzenia duchownych w Dachau. Podstawę stanowić będą dostępne źródła 

przechowywane głównie w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także 

w: Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, Archiwum Archidiecezjalnym w 

                                                           
7 Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej  APMA-B), Zespół Materiały Obozowego Ruchu 
Oporu, t.VII, k. 464. 
8 Adam Ziemba, Pajda chleba, Oświęcim 2017, s.10. 
9 A. Ziemba, Pajda chleba, op. cit, s.53. 
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Katowicach i Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w 

Krakowie. Wykorzystane zostały także wybrane dokumenty z United States Holocaust 

Memorial and Museum oraz dokumenty przechowywane w Apostolskim Archiwum 

Watykańskim, dostępne jako zbiór „Akta i dokumenty stolicy apostolskiej odnoszące się do 

drugiej wojny światowej”. Z publikacji źródłowych wykorzystana została korespondencja 

pomiędzy biskupami niemieckimi a Stolicą Apostolską oraz noty sporządzone w związku z 

kontaktami pomiędzy Stolicą Apostolską a rządem niemieckim, o których informowany był 

episkopat niemiecki. 

Drugim obszernie wykorzystanym źródłem informacji będzie dostępna literatura dotycząca 

poszczególnych zagadnień.  

Analizę rozpocznie przedstawienie genezy Dachau jako Musterlager – obozu 

wzorcowego, najważniejszego w systemie obozowym, w którym opracowane zostały zasady 

funkcjonowania takie jak: przyjmowania więźniów, porządek dnia, regulamin kar, praca 

więźniów. Najważniejszy wkład w rozwój Dachau jako obozu wzorcowego miał SS 

Oberführer Theodor Eicke, przez pewien czas pełniący także funkcję komendanta, który 

zawarł w organizacji obozu elementy wojskowe i więzienne. Pierwszymi więźniami KL 

Dachau byli przeciwnicy polityczni partii narodowosocjalistycznej, a w kolejnych latach 

mężczyźni aresztowani za popełnienie przestępstw kryminalnych, Żydzi, homoseksualiści, 

świadkowie Jehowy oraz inni uznani za zagrażających bezpieczeństwu państwa. Wszyscy 

osadzeni mieli obowiązek pracy i początkowo były to różne zajęcia na terenie obozu, a w 

kolejnych latach więźniów zatrudniały firmy niemieckie, które podpisywały kontrakty w 

władzami obozu. Do Dachau kierowano także Polaków i to jeszcze przed wybuchem wojny, 

głównie działaczy organizacji polonijnych wliczanych do kategorii więźniów politycznych.  

W rozdziale drugim przedstawiona została sytuacja polityczna w Polsce tuż przed 

wybuchem wojny, kiedy to militarne przygotowania niemieckie przybrały na dynamice po 

odrzuceniu przez Polskę żądań terytorialnych w 1938 roku, a pokoju nie mógł już uratować 

podpisany w 1934 roku z Niemcami paktu o nieagresji. We wrześniu 1939 roku polscy 

żołnierze nie szczędzili ofiarności w walce z armiami niemieckimi, jednak po uderzeniu 

Armii Czerwonej 17 września na wschodnią granicę Polski i wobec milczenia Francji i 

Anglii, klęska wojska polskiego stała się faktem. Ziemie polskie zostały podzielone przez 

okupantów na ziemie wcielone (tzw. Kraj Warty, okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie, prowincję 

Górnośląską) oraz okupowane (Generalne Gubernatorstwo). Społeczeństwo polskie ogarnęło 
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poczucie klęski, niepewność, zniechęcenie i strach przed tym, co przyniesie kolejny dzień, 

tym bardziej, że kraj opuścili prezydent, członkowie rządu, wódz naczelny i prymas.          

Przedstawione zostały plany dotyczące terenów włączonych do Trzeciej Rzeszy, gdzie 

zamierzano całkowicie zmienić strukturę społeczną. Plany przewidywały stopniowe 

wysiedlanie Polaków i zasiedlanie opuszczonych terenów ludnością niemiecką oraz 

ograniczenie społeczeństwu polskiemu dostępu do edukacji, dóbr kultury oraz aktywności 

społecznej w celu przekształcenia go w siłę roboczą potrzebną gospodarce niemieckiej. Wiele 

rozporządzeń dodatkowo dzieliło społeczeństwo polskie, a było nim np. przyjęcie niemieckiej 

listy narodowościowej, które spowodowało rozdarcia na wiele lat, a nawet na kilka pokoleń.  

Okupowana część Polski, nazywana Generalnym Gubernatorstwem, miała generować 

korzyści ekonomiczne, stąd likwidacja polskich instytucji była rozłożona w czasie. 

Przedsiębiorstwa pozostały w rękach polskich właścicieli, miały jednak niemieckich 

nadzorców. Wprowadzony został system reglamentacji żywności, a rolnicy zobowiązani 

zostali do przekazywania kontyngentów.  

W części dotyczącej społeczeństwa mowa jest o wprowadzeniu restrykcji dotykających 

wszystkie grupy społeczne i praktycznie wszystkie sfery życia, od spraw zawodowych 

poczynając, poprzez rodzinne, a na obywatelskich kończąc. Sporządzone przed rozpoczęciem 

wojny wykazy nazwiskowe Polaków - działaczy niepodległościowych, uczestników powstań 

śląskich czy wielkopolskiego, urzędników, duchownych, działaczy kultury, ziemiaństwa, były 

podstawą aresztowań na ziemiach wcielonych, szczególnie w kraju Warty podczas tzw. 

Intelligenzaktion (od jesieni 1939 roku do maja 1940 roku). Aresztowania kontynuowano w 

Generalnym Gubernatorstwie od maja 1940 roku podczas nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej 

– AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion). Zapowiadany przez propagandę niemiecką 

„państwowy antysemityzm” przeniesiony został także na tereny włączone oraz okupowane, 

stąd sytuacja Żydów, obywateli polskich, stawała się coraz trudniejsza. Początkowo mieli się 

wyróżniać gwiazdą Dawida noszoną na odzieży, później już obowiązkowo przeprowadzali się 

do gett. Żydzi mieszkający na terenie ziem wcielonych zostali wysiedleni do Generalnego 

Gubernatorstwa, gdzie byli umieszczani w obozach pracy albo w gettach.  

Wyjaśnieniem celów geopolityki niemieckiej wobec ziem polskich i Polaków jest 

przedstawienie założeń   tzw.  Generalplan Ost, który zakładał, że po zwycięskiej wojnie na 

wschodzie tereny od Odry do Dniepru zostaną zasiedlone Niemcami, a ludność lokalna 
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zostanie stopniowo usunięta, zamordowana lub w niektórych przypadkach zasymilowana 

przez kolonistów niemieckich.    

W części poświęconej początkom obozu Auschwitz przedstawione zostały 

okoliczności, które skutkowały potrzebą założenia kolejnego obozu. Aresztowania Polaków i 

związane z tym przepełnienia więzień w rejencji górnośląskiej skłoniło Inspektorat Obozów 

do poszukiwania odpowiedniego miejsca dla nowego obozu. Za właściwe uznano 

pokoszarowe budynki na przedmieściach Oświęcimia, którego nazwę po włączeniu do Rzeszy 

zmieniono na Auschwitz. Nowy obóz miał służyć izolacji przede wszystkim Polaków. 

Wprawdzie pierwszymi zarejestrowanymi więźniami byli Niemcy, przywiezieni z obozu 

Sachsenhausen, to jednak za datę rozpoczęcia funkcjonowania obozu Auschwitz uważa się 14 

czerwca 1940 roku, kiedy przywieziono pierwszych polskich więźniów politycznych z 

więzienia w Tarnowie.  

Mowa jest także o sytuacji mieszkańców miasta Oświęcim, wówczas Auschwitz, których 

dotknęło wiele restrykcji w związku z założeniem i rozbudową obozu. Wiele rodzin zostało z 

tego powodu wysiedlonych, a ich domostwa zostały rozebrane. Niektórzy zostali zatrudnieni 

przez lokalne firmy, wykonujące różne prace na rzecz obozu. Skutki tych wydarzeń były 

odczuwalne w okolicznych parafiach, a kancelarie otrzymywały listy z różnych części Polski 

z zapytaniami o opiekę duszpasterską nad osadzonymi w obozie więźniami i zaopatrywanie w 

sakramenty umierających. W krótkim czasie obóz koncentracyjny zaczął mieć ogromny 

wpływ na losy miasta i jego mieszkańców.   

W rozdziale trzecim podjęte zostaną tematy związane z Kościołem i wiernymi na 

okupowanych ziemiach polskich. Rząd Trzeciej Rzeszy pozostawiał rozwiązanie kwestii 

religijnych na czas po ostatecznym zwycięstwie, dlatego dążono do podporządkowania spraw 

Kościołów i związków religijnych bieżącym planom. Kościół rzymskokatolicki w opinii 

rządu niemieckiego był najbardziej utożsamiany z polskością, stąd zaplanowano bardzo 

zdecydowany atak na wszelkie instytucje kościelne. Plan ten realizowany był na ziemiach 

polskich w sposób zróżnicowany. Na niektórych obszarach ziem wcielonych duchowni 

niemieccy mieli przejąć wszystkie sprawy związane z życiem religijnym, na innych dążono 

do zniszczenia wszelkich polskich organizacji o charakterze religijnym.  

W przypadku ziem okupowanych instytucje kościelne miały zachować wiele praw, ale tylko 

po to, by efektywnie zarządzać Polakami jako „rezerwuarem siły roboczej”. Pomimo pozornie 
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łagodnych celów politycznych dochodziło do wielu aktów przemocy, konfiskaty mienia, 

aresztowań duchownych, deportacji do obozów i egzekucji. 

Kolejny rozdział przedstawi starania polskich duchownych w bieżącym informowaniu 

o wydarzeniach w kraju Watykanu, przebywającego na emigracji prymasa Polski Augusta 

Hlonda, duchownych oraz osoby świeckie. Papież Pius XII początkowo wyrażał 

zainteresowanie sprawami Kościoła w Polsce, jednak z upływem czasu przyjął postawę 

daleko posuniętej powściągliwości i nie wypowiadał się na temat zbrodni dokonywanych 

zarówno wobec duchownych, jak i wiernych w Polsce. Ponieważ liczba duchownych 

dotkniętych represjami ciągle wzrastała, naciski biskupów zmusiły dyplomację watykańską 

do podjęcia negocjacji w sprawie osadzonych w obozach koncentracyjnych duchownych 

różnych narodowości. Celem było uzyskanie ich zwolnienia albo przeniesienie poza teren 

Rzeszy. Na te propozycje rząd niemiecki nie chciał się zgodzić, a dyplomacja watykańska nie 

wykazała się większą determinacją, uważając, że ważniejsze jest zachowanie względnie 

poprawnych relacji z Niemcami. Jedynym sukcesem rozmów była zgoda na przeniesienie 

duchownych do położonego w Bawarii obozu Dachau. 

W części dotyczącej przenoszonych duchownych analiza problemu polegać będzie na 

przedstawieniu 162 (łącznie przeniesionych zostało 164 więźniów, jednak dwóch z nich nie 

było duchownymi, dlatego w opracowaniu zostaną pominięci) więźniów obozu, 

aresztowanych w różnych okolicznościach, głównie jednak z powodu przynależności do 

stanu duchownego. Dostępny materiał źródłowy w wielu przypadkach pozwala na pokazanie, 

jaką edukację odebrali, czym zajmowali się przed wybuchem wojny, jakie były okoliczności 

aresztowania, jak przebiegało śledztwo w więzieniu, transport do obozu, jak wyglądało życie 

obozowe, rejestracja, przydział do komand roboczych, wykorzystanie w charakterze 

niewolniczej siły roboczej, co w wielu przypadkach skutkowało utratą zdrowia w obozie. Z 

dostępnych źródeł można też uzyskać informacje na temat nawiązywania znajomości w 

obozie, na temat prób zachowania elementów życia religijnego, wpływania na innych 

więźniów w celu ich moralnego podtrzymania, interpretacji czy reinterpretacji dekalogu i 

„przykazania miłości bliźniego”, jak również na temat obrony wartości, świadomości bycia 

świadkiem masowego mordowania radzieckich jeńców wojennych oraz masowego 

mordowania Żydów.    

W pierwszej grupie przeniesionych znalazło się 67 duchownych (jeden więzień był 

osobę świecką) w większości aresztowanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 
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Najwięcej było wśród nich duchownych zakonnych i duchownych diecezjalnych. Jeden z 

więźniów był duchownym obrządku ormiańskiego. Byli w tej grupie: proboszczowie, 

wychowawcy w placówkach oświatowych, nauczyciele gimnazjalni, kapelani szpitalni, 

publicyści. Kilku ukończyło studia na uniwersytetach poza Polską, niektórzy byli jeszcze w 

trakcie studiów. Jeden został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za udział w walkach 

podczas I wojny światowej. Średnia wieku przeniesionych wynosiła 34 lata. 

Aresztowani byli najczęściej w ich miejscu zamieszkania, z różnych powodów, także w 

rezultacie donosów składanych na gestapo o posiadaniu przez duchownych odbiorników 

radiowych czy prowadzeniu rozmów na tematy bieżących wydarzeń. W obozie duchowni 

uznawani byli za więźniów politycznych. Przez pewien czas tworzyli wyodrębnioną grupę, a 

to na skutek skierowania do pracy w karnej kompanii wszystkich duchownych (Pfaffen – 

klechy) i Żydów. Wykonywali tam najcięższe prace i traktowani byli przez więźniów 

funkcyjnych wyjątkowo brutalnie.  

Z omawianej grupy 25 więźniów straciło życie po przeniesieniu do Dachau, z czego 7 zostało 

zamordowanych w ośrodku eutanazji w zamku Hartheim w związku z akcją pod 

kryptonimem 14f13.           

W rozdziale kolejnym przedstawione zostały okoliczności skierowania drugiego 

transportu duchownych do Dachau w 1941 roku. Więźniowie zaliczeni do tej grupy 

zapamiętali obóz Auschwitz z jego intensywnej rozbudowy. Firma IG Farbenindustrie w 

porozumieniu z zarządem obozów prowadziła budowę fabryki chemicznej na przedmieściach 

miasta, ponadto budowano nowy obóz w Birkenau i w związku z tymi działaniami 1 marca 

1941 roku obóz był wizytowany przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera.    

Ponieważ ucieczki więźniów z obozu były coraz częstsze , zaostrzony został system karania 

więźniów, wykonywane były częstsze egzekucje. Nowością było zamykanie więźniów w celi 

i niedostarczanie żywności i wody co po kilku dniach doprowadzało ich do śmierci głodowej. 

Więźniowie, którzy po dwóch tygodniach jeszcze dawali oznaki życia, byli zabijani 

dosercowymi zastrzykami. W takich okolicznościach zamordowany został franciszkanin, 

Maksymilian Maria Kolbe.      

W połowie 1941 roku, po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim, zaczęto przywozić 

do obozu radzieckich jeńców wojennych, początkowo w celu rozstrzelania, a od października 

1941 roku także jako więźniów obozu. Wkrótce po osadzeniu radzieckich jeńców pojawił się 
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zupełnie nowy element identyfikacji więźniów, nie stosowany w innych obozach. Był nim 

tatuaż numeru wykonywany na lewej piersi, a od wiosny 1942 roku stosowany wobec 

wszystkich więźniów obozu na lewym przedramieniu.  

Prowadzono także przygotowania do masowej zagłady Żydów europejskich i dwa domy w 

Birkenau zostały przebudowane na tymczasowe komory gazowe.  

Przeniesiona w 1941 roku grupa duchownych początkowo liczyła 40 osób, jednak dwóch 

więźniów ze względów zdrowotnych zostało z niej wycofanych. Wśród wyznaczonych był 

pastor kościoła ewangelickiego oraz duchowny Kościoła Mariawitów. Bardzo wielu było 

proboszczami, inni zajmowali się pracą edukacyjną i publicystyczną. Średnia wieku 

umieszczonych na liście to 40 lat. 

Dostępny materiał archiwalny pozwala na przedstawienie przyczyny i okoliczności 

aresztowania zaledwie kilku osób, stąd wiadomo, że niektórzy zaangażowani byli w 

drukowanie ulotek, posiadali odbiorniki radiowe, byli oskarżani o podburzanie przeciwko 

Niemcom. Większość jednak padła ofiarą zaplanowanych akcji przeciwko inteligencji 

polskiej Intelligenzaktion i AB – Ausserordentliche Befriedungsaktion (nadzwyczajna akcja 

pacyfikacyjna). 

Ponieważ obóz był intensywnie rozbudowywany, po rejestracji wszyscy skierowani zostali do 

prac związanych z jego rozbudową, a nieliczni do warsztatów obozowych. W tym okresie 

duchowni nie tworzyli w obozie zwartej grupy i zakwaterowani zostali w różnych blokach.   

W Dachau zmarło 22 duchownych z omawianej grupy, czyli aż 57%; niektórzy krótko po 

osadzeniu w nowym miejscu. Szybko tracili siły i podczas oględzin lekarskich uznawani byli 

za niezdolnych do pracy, co dawało podstawę do zaliczenia ich do tzw. transportu inwalidów. 

Zwolnionych z Dachau zostało dwóch więźniów, prawdopodobnie na skutek interwencji 

rodziny.  

W osobnym rozdziale przedstawieni zostali przeniesieni w czerwcu 1942 roku. Wśród 

nich przewagę stanowili księża diecezjalni, wikarzy, proboszczowie, katecheci i wykładowcy 

seminaryjni, ale kilku więźniów było także przedstawicielami duchowieństwa zakonnego. 

Średnia wieku przenoszonych wynosiła 36 lat.  

Zachowana dokumentacja pozwala przytoczyć przyczyny aresztowania: czytanie (albo 

znajomość) i rozpowszechnianie polskich, nielegalnych ulotek, wrogie zachowanie wobec 
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Niemców, posiadanie i słuchanie odbiornika radiowego, współpraca z ruchem oporu, pomoc 

chcącym przekroczyć granicę w celu dołączenia do polskich oddziałów, nielegalna 

działalność albo wroga działalność wobec Niemców. Duchowni tej grupy zatrudniani byli 

przy pracach budowlanych, także w biurach obozowych i w szpitalu więźniarskim. Zdarzało 

się także, że duchowni obejmowali funkcje więźniów odpowiedzialnych za wykonanie pracy 

(np. Vorarbeiter). Zatrudnieni poza obozem wspominają mieszkańców okolicznych 

miejscowości, którzy z narażeniem życia dostarczali więźniom żywność, lekarstwa czy 

odzież. Duchowni z wdzięcznością piszą o ich odwadze.       

Podczas pracy dochodziło do urazów, skaleczeń, złamań i stłuczeń. Niektórym więźniom 

udało się dostać do szpitala obozowego i otrzymać pomoc, co potwierdza zachowana 

dokumentacja.  

Od wywiezionych wcześniej więźniów Auschwitz różnili się wytatuowanym numerem 

obozowym (tatuowanie numeru zaczęto stosować powszechnie od wiosny 1943 roku). 

Wiedzieli także o utworzeniu w Auschwitz obozu kobiecego, ponieważ w marcu 1942 roku 

osadzone zostały pierwsze więźniarki (później przeniesione zostały do obozu Birkenau, gdzie 

utworzono Frauenlager, a Auschwitz ponownie stał się obozem męskim). Wielu miało 

doświadczenie pobytu w budowanym obozie Birkenau i wiedziało, że Auschwitz był już nie 

tylko obozem, w którym osadzano więźniów. Wiedzieli, że do Auschwitz przywożeni są 

Żydzi, którzy nie są ujmowani w ewidencji obozowej i bardzo szybko ślad po nich ginie. 

Dowiadywali się, że w obozie działają komory gazowe, służące do natychmiastowego 

mordowania Żydów. Ten proces nazywany był „ostatecznym rozwiązaniem kwestii 

żydowskiej”.  

Pobyt w obozie Dachau przeżyło 70% z omawianej grupy (42 duchownych). Zmarło 16 

księży i, co szczególnie zaskakujące, 12 zmarło w 1942 roku, czyli kilka miesięcy po 

przywiezieniu do obozu. 

Kościół wyróżnił czterech więźniów omawianego przeniesienia: Stefana Grelewskiego, 

Kazimierza Grelewskiego, Józefa Pawłowskiego oraz Antoniego Rewerę. W 1999 roku 

papież Jan Paweł II zaliczył ich do grona błogosławionych.   

Dzięki publikowanym wspomnieniom i spisanym relacjom kilku więźniów tego  transportu w 

1942 roku możliwe było przyjrzenie się takim zagadnieniom jak kryzysy obozowe, związane 

z wyczerpaniem fizycznym, ale także z zachwianiem systemu wartości. Były one powszechne 



17 
 

w obozie i pojawiały się w związku z wszechobecną przemocą, ciągłym obcowaniem ze 

śmiercią, odczuwaniem ciągłego strachu, utratą relacji z najbliższymi. Duchowni także 

podlegali tym procesom, a towarzyszyły temu także kryzysy wiary.  

Tymczasem inni więźniowie mając w swoim otoczeniu osobę duchowną, oczekiwali 

wsparcia, dobrego słowa, w sytuacji niepewności jutra decydowali się na spowiedź. Wszyscy 

znajdowali się w sytuacji granicznej i właściwa ocena otaczającej rzeczywistość była bardzo 

trudna, a każde słowo kierowane do drugiego więźnia wymagało wielkiej wrażliwości i 

odpowiedzialności. Był to swego rodzaju czas próby dla duchownych, sprawdzian ich drogi 

kapłańskiej.    

Stan badań  

Umieszczanie duchownych w obozie Dachau ma niezbyt bogatą literaturę 

wspomnieniową10, dlatego informacji na ten temat należy szukać w opracowaniach11. 

Duchowni tworzyli tam odrębną grupę więźniarską, byli w oddzielnych barakach, tworzyli 

oddzielne komanda robocze, przez pewien czas mieli swego rodzaju przywileje. Autorzy 

jednak nie wyjaśniali, dlaczego właśnie obóz Dachau został wybrany dla duchownych, 

Pfaffen – klechów, jak ich wówczas określano. W polskiej historiografii znane jest 

opracowanie Zofii Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, wydanej w 

Warszawie w 1980 roku i jak do tej pory, pomimo upływu lat, książka pozostaje 

najistotniejszym opracowaniem na ten temat. Autorka wykorzystała bowiem publikowany od 

1965 roku zbiór watykańskich dokumentów pod tytułem Actes et documents du Saint Siège 

relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Publikacja obejmuje ponad kilka tysięcy dokumentów, 

ułożonych w jedenastu tomach. Autorka zapoznała się z pięcioma tomami (tom I obejmuje 

orędzia, przemówienia papieskie, listy, noty sekretariatu stanu, sprawozdania za okres od 

marca 1939 do sierpnia 1940, tom II zawiera 124 odręczne listy papieża do biskupów 

niemieckich, tom III zatytułowany Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans 

les Pays Baltes 1939-1945 obejmuje dokumenty związane z Polską i krajami bałtyckimi, tom 

IV obejmuje dokumenty z okresu od czerwca 1940 do czerwca 1941 roku, a tom V obejmuje 

                                                           
10 Henryk Maria Malak, Klechy w obozach śmierci, Londyn 1961; Jan Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau 
(duchowni w Dachau), Warszawa 1957; Bedřich Hoffmann, A kdo vás zabije… Život a utrapeni knĕžstva v 
koncentračnich táborech, Přerov, 1946; Adam Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 2008; Stanisław Grzesiuk, 
Pięć lat kacetu, Warszawa 2018; Gustaw Morcinek, Listy spod Morwy, Katowice 1946. 
11 Stanislav Zámečnik, CˊÈtait Ça, Dachau 1933-1945, Dachau 2002; Teodor Musiał, Dachau 1933-1945, 
Katowice 1971, Nikolaus Wachsmann, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020; 
Wolfgang Sofsky, Ustrój terroru. Obóz Koncentracyjny, Warszawa 2016. 
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dokumentację za okres od lipca 1941 do października 1943 roku). Zespół ten jest, jak do tej 

pory, najobszerniejszym zespołem dokumentów opublikowanych przez Watykan po II wojnie 

światowej, edycję zakończono w 1981 roku na 11. tomie. Wnioski przedstawione przez 

autorkę przynoszą wiele wyjaśnień dla omawianych wydarzeń.    

Zainteresowanie negocjacjami Watykanu w sprawie duchownych przyniosło przekazanie do 

Instytutu Pamięci Narodowej listy 527 duchownych przeniesionych 13 grudnia 1940 roku do 

Dachau i opublikowanie jej przez Jolantę Adamską i Jana Szylinga w 2007 roku. Jak do tej 

pory historycy innych miejsc pamięci (Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen czy Fortu 

VII) nie przedstawiają opracowań tego zagadnienia. Z pewnością w najbliższych latach 

przenoszenie duchownych do obozu Dachau spotka się z szerszym zainteresowaniem. 

Oczekiwania należy również kierować w stronę zasobów archiwów watykańskich, od 

niedawna dostępnych dla historyków. Prowadzone przez nich kwerendy dotyczą 

odniesieniem papieża Piusa XII i dyplomacji watykańskiej do organizacji obozów 

koncentracyjnych, osadzania w nich duchownych, masowych aresztowań i egzekucji polskich 

księży, internowania polskich biskupów. Publikowane rezultaty prac archiwalnych będą 

cennym uzupełnieniem dostępnej wiedzy.  

Decyzja udostępnienia zasobów archiwów watykańskich z pewnością przyniesie wiele 

możliwości rozszerzenia spektrum badawczego. Pierwsi historycy zajmujący się pontyfikatem 

Piusa XII rozpoczęli pracę w lutym/marcu 2020 roku.   

Przedstawiona praca ma więc charakter nowatorski, podejmuje zagadnienie właściwie  

nieobecne w literaturze przedmiotu (przynajmniej na gruncie polskiej historiografii). Los 

więźniów obozu Auschwitz staje się punktem wyjścia dla przedstawienia sytuacji Kościoła 

rzymskokatolickiego w pierwszych latach II wojny światowej oraz spraw polskich w polityce 

Watykanu. 
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ROZDZIAŁ I …zamknij się, bo skończysz w Dachau12 

KL Dachau – nazistowski „obozowy” paradygmat  

Kiedy późną jesienią 1940 roku podjęto decyzję o przeniesieniu wszystkich 

duchownych przebywających w obozach koncentracyjnych w jedno miejsce, wybrano obóz 

Dachau, pomimo że na terenie Trzeciej Rzeszy działało kilka innych o znacznie 

dogodniejszym, odizolowanym położeniu, większej pojemności i z równie wypracowaną 

strukturą organizacyjną. Dlaczego wybrano więc właśnie Dachau dla wszystkich Pfaffen 

(klechy), jak pogardliwie nazywano wówczas duchownych? Jednym z najważniejszych 

powodów było zapewne znaczenie Dachau w systemie obozów koncentracyjnych jako obozu 

wzorcowego (Musterlager). Był to pierwszy obóz o charakterze państwowym, w którym   

opracowane zostały zasady przyjmowania więźniów do obozu, ustalono porządek dnia, 

regulamin kar, zorganizowano pracę więźniów, zapewniono ideologicznie przeszkoloną 

załogę złożoną z członków formacji paramilitarnej SS (Schutzstaffel – Sztafety Ochronne). 

Ponadto obóz położony był na terenie tzw. Starej Rzeszy, gdzie można było liczyć na 

wsparcie mieszkańców w przypadku uniemożliwiania prób ucieczek więźniów, i wreszcie 

lokalizacja pozwalała w przyszłości na rozbudowę. Dla kolejno zakładanych obozów Dachau 

stał się „obozowym” paradygmatem13. 

Założenie i organizacja obozu 

Miasteczko Dachau, położone trzydzieści kilometrów na północny zachód od 

Monachium, nad rzeką Amper, właściwie niczym nie różniło się od innych bawarskich 

miasteczek, z wyjątkiem tego, że znajdowały się tam opuszczone zabudowania fabryki 

amunicji. Właśnie ten fakt zwrócił uwagę urzędników policji bawarskiej, którzy w 1933 roku 

poszukiwali dogodnego miejsca na utworzenie kolejnego ośrodka izolacji dla masowo 

aresztowanych przeciwników narodowych socjalistów. W tym czasie nie używano 

powszechnie określenia „obóz koncentracyjny”, ale było to tylko kwestią czasu14. 

                                                           
12 Nikolaus Wachsmann, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020, s. 89-90. 
13 Wolfgang Sofsky, Ustrój terroru. Obóz Koncentracyjny, Warszawa 2016, s. 46. Autor wymienia cztery 
najważniejsze czynniki wpływające na modelowy charakter Dachau: „klasyfikacja więźniów; praca jako środek 
terroru; system gradacji kar, które można było oficjalnie, ale również nieformalnie przedłużać; stosowanie 
prawa nadzwyczajnego w przypadku ciężkich wykroczeń takich jak bunt albo ucieczka, pod co jednak 
podciągano także spontaniczne i zamaskowane akty uśmiercania”.  
14 Na temat początków obozu Dachau por. Teodor Musiał, Dachau 1933-1945, Katowice 1971, s. 31-37. 
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Okoliczności jego założenia związane były z kryzysem ekonomicznym, napiętą sytuacją 

polityczną i niepokojami społecznymi w Republice Weimarskiej w listopadzie 1932 roku. 

Odbywającym się wówczas wyborom parlamentarnym towarzyszyło przekonanie o 

konieczności reform mających przynieść stabilność w kraju. W istniejącym układzie 

politycznym zarówno socjaldemokraci (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands), jak 

i komuniści (KPD – Komunistische Partei Deutschlands) mogli liczyć na wiele głosów 

(socjaliści i politycy katolickiego Centrum czy konserwatyści pozostawali w mniejszości), ale 

jednak to właśnie partia narodowosocjalistyczna (NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei), kierowana przez Adolfa Hitlera, okazała się być najważniejszą siłą 

polityczną. Przywódca narodowych socjalistów swój program przedstawił w książce „Mein 

Kampf”, wydanej w 1925 roku, niezbyt bogatej w myśli ideologiczne, ale za to pozwalającej 

na  swobodną interpretację15. Tym sposobem idee nazistowskie zyskały zwolenników 

zarówno wśród przedstawicieli zbuntowanego mieszczaństwa i przemysłowców, jak również 

wśród znanych polityków.   

Na wniosek konserwatystów prezydent Paul von Hindenburg powierzył stanowisko kanclerza 

Adolfowi Hitlerowi, którego oficjalnie zaprzysiężono 30 stycznia 1933 roku. Początkowo w 

gabinecie Hitlera członkowie jego partii objęli tylko dwie teki ministerialne (ministerstwo 

spraw wewnętrznych – Wilhelm Frick, stanowisko ministra bez teki –  Hermann Göring), stąd   

nowy kanclerz dążył do przeprowadzenia kolejnych wyborów, które rozpisano na 5 marca 

1933 roku16.  

Wcześniej, 27 lutego 1933 roku, doszło do brzemiennego w skutkach wydarzenia, jakim było 

podpalenie w Berlinie gmachu Reichstagu17. W odpowiedzi na te wydarzenia już następnego 

dnia gabinet Hitlera przygotował rozporządzenie „o ochronie narodu i państwa” wymierzone 

„przeciw zdradzie narodu niemieckiego i zdradzieckim knowaniom”, które zatwierdził 

                                                           
15 W polskim tłumaczeniu z opracowaniem naukowym dostępna jest: Adolf Hitler, Mein Kampf (Moja walka). 
Edycja krytyczna, red. naukowa Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 2021.  
16 Wybory 5 marca 1933 r. dały partii narodowosocjalistycznej 288 mandatów w parlamencie, co nie 
gwarantowało możliwości uchwalenia nadzwyczajnych pełnomocnictw, do których potrzebne było 2/3 głosów. 
Całkowite przejęcie parlamentu miało miejsce dopiero 12 listopada 1933 r., po kolejnych wyborach partia 
narodowosocjalistyczna zajęła wszystkie 661 miejsc w parlamencie. Na temat początków Trzeciej Rzeszy: 
Wolfgang Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006, s. 29-116.  Adam Galas, Niemcy hitlerowskie, [w:] 
Władysław Czapliński, Adam Galas, Wacław Korta, Historia Niemiec, Wrocław 2010, s. 617-623. Odtąd 
zgromadzenie to nazywane było najdrożej opłacanym chórem świata. 
17 O podpalenie oskarżono komunistów. Na miejscu aresztowany został Marinus van der Lubbe, komunista 
holenderski (stracony kilka dni później). Aresztowany został m.in. Carl von Ossietzky, znany pacyfista, Erich 
Mühsam, pisarz, anarchista i przedstawiciel cyganerii, Hans Litten, lewicowy prawnik i wielu innych. Przed 
wyborami aresztowano około pięć tysięcy mężczyzn i kobiet. N. Wachsmann, Historia, op. cit., s. 39. 
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prezydent Rzeszy, zawieszając tym sposobem podstawowe swobody obywatelskie, ochronę 

przed samowolnym aresztowaniem, swobodę wypowiedzi i zgromadzeń oraz prawo do 

tworzenia związków zawodowych.  

Wspomniane rozporządzenie „o ochronie narodu i państwa” pozwalało policji, SA 

(Sturmabteilung) i SS (Schutzstaffel) na rozpoczęcie fali aresztowań, na mocy tzw. aresztu 

ochronnego (Schutzhaft), bez orzeczenia sądowego czy określenia czasu pozostania w 

areszcie. Od marca do kwietnia 1933 roku około 50 tysięcy ludzi zostało tymczasowo 

umieszczonych w areszcie ochronnym. Co prawda część osób została wkrótce zwolniona, 

jednak w państwie panowała atmosfera terroru i chaosu, w którym różni funkcjonariusze 

partyjni aresztowali swoich przeciwników, pomijając wszelkie procedury. Miejsca, w których 

umieszczano aresztowanych, miały bardzo różny charakter. Były to zarówno domy pracy 

poprawczej (np. w Moringen koło Getyngi), jak i więzienia państwowe. Nazywane były 

domami odosobnienia, obozami pracy, obozami przejściowymi. Jedne funkcjonowały przez 

kilka lat, inne kilka miesięcy. Niektórzy osadzeni więźniowie doświadczali przemocy i 

okrucieństw, a inni mówili o stosunkowo łagodnym traktowaniu. Wszystkie miały jeden cel: 

złamanie opozycji. Taki stan utrzymywał się do 6 lipca 1933 roku, kiedy to Hitler zdecydował 

o „zakończeniu narodowosocjalistycznej rewolucji” i zakazał organizowania kolejnych 

obozów. Miały pozostać obozy założone w dwóch największych krajach niemieckich: w 

Prusach (w Emslandzie – Börgermoor, Neusustrum i dwa Esterwegen) oraz w Bawarii 

(Dachau).18  

Historia obozu w opuszczonej fabryce amunicji w Dachau rozpoczyna się podobnie jak w 

przypadku większości obozów koncentracyjnych, czyli od wizyty komisji policji bawarskiej, 

która uznała to miejsce za właściwe na umieszczenie w nim osób objętych aresztem 

ochronnym. Początkowo na obóz składało się dziesięć budynków z cegły i betonu, 

podzielonych na pięć pomieszczeń z pryczami, każde dla pięćdziesięciu czterech więźniów. 

Tuż obok pomieszczenia dla więźniów znajdowała się łazienka z umywalkami. W 

oddzielnym budynku była izba chorych, tzw. Rewir (uruchomiony dopiero w 1938 roku) i 

pralnia, w jeszcze innym stołówka i areszt obozowy (nazywany bunkrem), a w centralnej 

części obozu plac apelowy. Obóz miał także swoją piekarnię i rzeźnię. Administracja 

obozowa mieściła się w jeszcze innych zabudowaniach, podobnie jak kwatery wartowników i 

warsztaty więźniarskie. Cały obóz otoczony był potrójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego i 

                                                           
18 W drugiej połowie 1933 r. w Enslandzie przetrzymywano 300 więźniów, w Dachau 2400. N. Wachsmann, 
Historia …,  s. 58. 
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wieżami wartowniczymi. Obejmował teren 15 hektarów, na planie prostokąta o wymiarach 

250 x 800 metrów. Po rozbudowie obozu więźniów umieszczano w 34 barakach, ustawionych 

w dwóch rzędach, mogące teoretycznie pomieścić 5000 więźniów, jednak ich liczba od 1940 

roku nie spadła poniżej 12 tysięcy (w chwili wyzwolenia było ich 32 tys.).   

Załoga obozowa 

Początkowo obozem administrowała policja bawarska, jednak 2 kwietnia 1933 roku 

Heinrich Himmler, wówczas zwierzchnik policji politycznej i policji pomocniczej w Bawarii, 

przekazał nowy obóz pod zarząd SS. Od pierwszych dni swojego zarządu esesmani 

wprowadzali bezwzględny terror wobec więźniów w nieznanej dotąd formie, polegający 

zarówno na brutalności werbalnej, jak i fizycznej, często kończącej się śmiercią więźnia. 

Pierwszym komendantem obozu w 1933 roku został SS Hauptsturmführer Hilmar Wäckerle, 

który uznawał, że nowy obóz w sensie administracji znajduje się poza prawem19. Po kilku 

miesiącach został odwołany ze swojego stanowiska, a nowym komendantem został SS 

Oberführer Theodor Eicke20, który przygotował regulamin obozowy (Disziplinar- und 

Strafordnung für das Gefangenenlager), jednak nie po to, aby zmieniać metody traktowania 

więźniów, ale aby działanie obozu miało charakter bardziej elastyczny. Służyć temu mieli 

dobrani esesmani oraz system kar stosowanych często za bardzo błahe przewinienia21.      

Wprowadzona przez komendanta Eickego struktura obozu czerpała elementy 

organizacyjne z niemieckiego systemu więziennego oraz ze struktury wojskowej. Panujący w 

więzieniach surowy rygor i dyscyplina, różnorodność kar polegających na pozbawianiu 

więźniów przez kilka tygodni możliwości spania w łóżku, brak przydzielania regularnych 

posiłków, zakaz przebywania na świeżym powietrzu czy chłosta stosowane był w więzieniach 

                                                           
19 W kwietniu 1933 r. zastrzeleni zostali trzej więźniowie, a jeden postrzelony; wszyscy byli pochodzenia 
żydowskiego. Wydarzenie to oraz coraz liczniejsze przypadki podejrzanych okoliczności zgonów doprowadziły 
do interwencji monachijskiego prokuratora okręgowego i postawienie komendanta Wäckerlego i kilku 
esesmanów w stan oskarżenia. Do procesu jednak nie doszło, ponieważ akta sprawy zostały „zagubione”  N. 
Wachsmann, Historia …, op. cit., s. 65-70.  
20 W 1934 r. Theodor Eicke został szefem Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych i na stanowisku komendanta 
obozu Dachau zastąpił go SS-Oberführer Heinrich Deubel (od 30 listopada 1934 do 31 marca 1936 r.), oskarżony 
został o „zniszczenie wzorcowego obozu” i zastąpiony przez SS-Oberführera Hansa Loritza (od 1 kwietnia 1936 
do 31 sierpnia 1939 r.). Jego następcą został SS-Sturmbannführer Alex Piotrowsky (od 1 września 1939 do 31 
sierpnia 1942 r.), zastąpił go SS-Obersturmbannführer Martin Weiss (od 1 września 1939 do 31 października 
1943 r.). Ostatnim komendantem był  SS-Obersturmbannführer Eduard Weiter (od 1 listopada 1943 do 28 
kwietnia 1945 r.). T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 54. 
21 Najbardziej znana wersja „Regulaminu obozów koncentracyjnych” została zamieszczona przez pierwszego 
komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hössa w autobiografii napisanej w 1946 roku, podczas trwania procesu. 
We wstępie wyjaśnił, że odtworzył go z pamięci. Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu 
oświęcimskiego, Kraków 2003, s. 255-264.      
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w czasach weimarskich. Także z systemu więziennego przyjęty został system trzystopniowej 

kategoryzacji więźniów, obecny w niemieckich więzieniach od lat dwudziestych. Obowiązek 

pracy miał się stać elementem nowoczesnego więziennictwa, traktowanym jako instrument 

rehabilitacji (we wcześniejszych opiniach praca fizyczna miała być karą). 

Z kolei struktura wojskowa widoczna była w elementach związanych z życiem codziennym 

takich jak: przemarsz więźniów w takt marszów wojskowych, przyjmowanie postawy 

wojskowej wobec strażników, musztra złożona z przysiadów, pompek, czołgania się, 

skakania czy biegania, słanie łóżek polegające na tym, że więźniowie musieli posłać swoje 

prycze idealnie równo, z kocami złożonymi w perfekcyjną kostkę. Każdy barak stanowił 

kompanię więźniów, ta z kolei składała się z plutonów (było to pięć izb więźniarskich), a 

esesman był dowódcą kompanii22.    

Czy już w 1933 roku opinia społeczna wiedziała o istnieniu i działalności obozu Dachau? 

Okazuje się, że mieszkańcy Bawarii upominali się wzajemnie: „Zamknij się, bo skończysz w 

Dachau!”, chociaż w prasie można było przeczytać, że więźniowie spotykają się z 

„przyzwoitym, ludzkim traktowaniem”, a typowy nagłówek z tych czasów brzmiał: „Nie 

mogą się skarżyć”. Urzędnicy nazistowscy wychwalali obozy w publicznych przemówieniach 

i autoryzowali kroniki filmowe kręcone w obozach23.  

Nieco inny obraz obozu przedstawiała prasa zagraniczna, przy czym korespondencje 

przygotowane były przez korespondentów danej gazety. W latach 1933-1934 „New York 

Times” zamieścił kilkadziesiąt szczegółowych relacji amerykańskich dziennikarzy, „Chicago 

Daily Tribune” w kwietniu 1933 roku opublikowała artykuł o obozie w Wirtembergii, a jej 

korespondent opisał „wstrząsający” wygląd więźniów.  

O sytuacji w obozie w 1933 roku informowali sami więźniowie, którzy zostali z niego 

zwolnieni. Martin Grünwield należący do partii komunistycznej był więźniem przez dziesięć 

miesięcy. Po zwolnieniu za namową kolegów napisał broszurę „Więźniowie Dachau mówią”, 

którą powielono w czterystu egzemplarzach i rozdano przechodniom na ulicach. Sprowadziło 

to na Grünwielda ponowne aresztowanie i osadzenie w Dachau. O przemocy stosowanej 

wobec więźniów wiedzieli także lekarze i pielęgniarki ze szpitali, gdzie leczyli się zwolnieni 

                                                           
22 Pierwszą instrukcję dla obozów koncentracyjnych przygotował w maju 1933 r. Hilmar Wäckerle, kolejną sam 
Theodor Eicke w październiku 1933 r. T. Musiał, Dachau..., op. cit., s. 53; N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 
74-77. 
23 Więźniowie obozów wzięli udział w wyborach 12 listopada 1933 r. a prasa monachijska oznajmiła, że niemal 
wszyscy poparli Trzecią Rzeszę. N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 89-90.  
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z obozu, wiedzieli także adwokaci, urzędnicy państwowi, prokuratorzy okręgowi i 

pracownicy kostnic. 

Z upływem czasu dla społeczeństwa niemieckiego Dachau stał się synonimem obozu 

koncentracyjnego, swego rodzaju „obiegowym pojęciem”. Jeżeli ktoś osadzony został w 

obozie koncentracyjnym, nieważne w którym, mówiono o nim, że „jest w Dachau”. Na 

rozróżnianie obozów przyszedł czas w kolejnych latach24.    

Nie tylko obóz uznawany był za wzorcowy, także esesmani traktowani byli jako najlepsi w 

swojej służbie i dzięki temu mogli liczyć na szybki awans zawodowy. Przykładem był tutaj 

drugi komendant Dachau SS-Gruppenführer Theodor Eicke, który w 1934 roku awansował i 

stanął na czele nowej instytucji – Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, mającego 

początkowo swoją siedzibę w Berlinie w gmachu gestapo, a od 1938 roku w nowo 

wybudowanym biurowcu w kształcie litery T w Oranienburgu. Z mało znaczącej jednostki w 

przeciągu kilku lat Inspektorat przekształcony został w prężną instytucję, zatrudniającą 

urzędników w wydziale politycznym, medycznym, administracyjnym i kadrowym. Od 1937 

roku wydawał comiesięczny biuletyn informacyjny dotyczący spraw organizacyjnych, reguł 

zachowania esesmanów oraz sposób traktowania więźniów.   

Jeden z bardziej znanych cytatów Eickego skierowany do esesmanów był wykorzystywany na 

plakatach propagandowych, a dotyczył spraw wiary: 

Nasza wiara! Nienawidzimy smrodu kadzidła – ono zatruwa niemiecką duszę. 

Wierzymy w Boga, ale nie w jego zastępców klechów – to byłoby bałwochwalstwem i 

pogaństwem. Wierzymy w potęgę naszej umiłowanej ojczyzny, za nią tylko chcemy 

walczyć i zwyciężać lub umierać. Jeśli będziemy musieli zginąć, to nie ze słowami 

„Maryjo módl się za nami”. Tak jak wolnymi żyjemy, tak wolnymi chcemy odejść. 

Nasze ostatnie tchnienie: Adolf Hitler25.  

                                                           
24 Eugen Kogon, Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego, Zakrzewo 
2017, s. 70. 
25 Unsere Glaube! Wir hassen den Gestank des Weihrauchs, denn er verdirbt die deutsche Seele. Wir Glauber 
an einen Gott aber nicht an Seine Stellvertreter, Pfaffen auf Götzendiener auf Erden, denn das wäre 
heidnischen. Wir Glauber an die Grösse unseres geliebten deutsche Vaterlandes, für dessen wir kämpfen Und 
Siegen oder sterben. Und wenn wir sterben Essen dann nicht mit den Worten Maria bitt für uns, so frei wie wir 
lebten so frei wollen wir sterben Unser letzer Hauch: Adolf Hitler Eicke T. Eichenlaubträger Und General der 
Waffen SS. Plakat taki znajdował się także w pomieszczeniach dla esesmanów w obozie Auschwitz. Źródło: 
PMA-B, Dział Zbiorów.   
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W czerwcu 1934 roku Heinrich Himmler zwrócił się z apelem, aby wstępować do 

aktywnej służby w SS. Na wezwanie odpowiedział między innymi Rudolf Höß, weteran I 

wojny światowej, ale także przestępca kryminalny, który za udział w zamordowaniu Waltera 

Kadova w 1923 roku skazany został na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii w 1929 roku 

zwolniony został z odbywania kary. We wstąpieniu do służby w SS widział głównie 

możliwość szybkiego awansu, finansowe korzyści oraz stanie się ponownie żołnierzem. We 

wspomnieniach przyznał, że kiedy otrzymał przydział do obozu koncentracyjnego, nie 

wiedział wiele o zasadach jego działania. Pozostał w Dachau do sierpnia 1938 roku, 

początkowo jako wartownik w oddziale wartowniczym, później Blockführer i 

Rapportführer26.     

W kolejnych latach zakładane były dalsze obozy: w 1936 Sachsenhausen (na północ od 

Berlina), w 1937 Buchenwald (w pobliżu Weimaru), w 1938 Flossenbürg (niedaleko 

Norymbergii) i Mauthausen (w okolicach Linzu), a w 1939 roku Ravensbrück, pierwszy obóz 

dla kobiet, który zastąpił obóz w Lichtenburgu. Nowe obozy, oprócz wzorowanej na Dachau 

organizacji wewnętrznej i znaczenia oddziałów wartowniczych, uważane były za niemalże 

miasteczka terroru, mogące pomieścić duże liczby więźniów, znacznie większe od 

wzorcowego obozu. Lokalizacja stała się istotnym elementem, nowe placówki zakładano w 

miejscach odległych, zasłoniętych i niedostępnych dla osób postronnych. W Dachau w tym 

czasie trwały prace budowlane, wyburzone część starej fabryki, przygotowując miejsce pod 

nowe części obozu. 

Jednym z charakterystycznych elementów dla zakładanych obozów koncentracyjnych stało 

się umieszczanie różnego rodzaju inskrypcji w ogólnie dostępnych częściach obozu. Były to 

najczęściej krótkie motta, ale także fragmenty przemówień, np.  przemówienie z okazji Dnia 

Policji Niemieckiej, wygłoszone przez Heinricha Himmlera 29 stycznia 1939 roku. 

Wspomniał w nim o funkcji obozów koncentracyjnych:  

Hasło przyświecające tym obozom brzmi: Oto jest droga do wolności. Kamieniami 

milowymi na tej drodze są: posłuszeństwo, pracowitość, uczciwość, schludność, 

czystość, trzeźwość, prawdomówność, gotowość do poświęceń i miłość do ojczyzny.  

                                                           
26 Autobiografia Rudolfa Hössa…, op. cit., 36-37. Z obozu Dachau przeniesiony został do Sachsenhausen, gdzie 
był kierownikiem obozu – Schutzhaftlagerführerem. Wiosną 1940 r. powierzono mu organizację nowego obozu 
Auschwitz. Nominację na komendanta tego obozu otrzymał od inspektora obozów koncentracyjnych SS-
Oberführera Richarda Glücksa 29 kwietnia 1940 r. Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, 
Oświęcim 1992, s. 10-11.  



26 
 

Tekst ten do tego stopnia zafascynował zarząd wielu obozów, że umieszczano go na 

tablicach, ścianach, dachach (w obozie Auschwitz był umieszczony na dachu kuchni 

obozowej)27. W 1936 roku w Dachau nad bramą prowadzącą do części dla więźniów 

umieszczono napis „Arbeit Macht Frei” (Praca czyni wolnym), później taki sam napis 

umieszczono nad bramami obozów Sachsenhausen, Flossenbürg oraz Auschwitz (od jesieni 

1940 roku). 28 

Sposób postępowania strażników SS w obozach koncentracyjnych wywodził się z 

doświadczeń Theodora Eicke z Dachau, który zaledwie po kilku miesiącach urzędowania w 

Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych wydał instrukcje dla załogi obozowej. Co 

zaskakujące, napisał w niej, że wszelkiego rodzaju „maltretowanie i szykanowanie” więźniów 

jest surowo zabronione. W 1937 roku w wydanym biuletynie zamieszczono informacje, że 

nawet za „trzepnięcie w ucho więźnia” strażnik może zostać zwolniony. Nie należy tutaj 

ulegać wrażeniu, że zarówno Himmler, jak i Eicke zamierzali położyć kres przemocy w 

obozach jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, był to zabieg wyłącznie o charakterze 

propagandowym, kamuflujący rzeczywiste zachowania esesmanów. Chodziło o zachowanie 

organizacji obozowej, czego wyrazem miał być wykaz kar stosowanych w obozach. W 

Dachau przez pewien czas wykonywano 25 uderzeń nowo przybyłym więźniom, ponadto 

karano, przywiązując więźnia do słupa z rękoma związanymi za plecami, zarządzano 

dodatkową, ciężką pracę, stosowano musztrę, czyli tzw. sport, obcinano racje żywnościowe, 

kierowano do pracy w karnej kompanii, zamykano w areszcie obozowym, chłosta stała się 

powszechną karą.  Zasady ich wykonywania mógł zarządzić tylko komendant. Uważano, że 

usankcjonowana przepisami przemocy ochroni załogę obozową przed odpowiedzialnością, a 

posłuszeństwo osiągnięte zostanie przez ciągłą atmosferę strachu i nieograniczone stosowanie 

przemocy29.         

Równolegle z ustanawianiem zasad postępowania dla esesmanów kształtów nabierała również   

struktura obozowa. Całkowitą władzę nad więźniami i esesmanami sprawował komendant 

                                                           
27 W Dachau napis umieszczony został na dachu budynku gospodarczego. T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 42. 
Więźniowie na swój sposób podchodzili do słów Himmlera i w obozie Sachsenhausen ułożyli własny wierszyk 
odnoszący się do załogi obozowej: „Oto jest droga do SS. Kamieniami milowymi na tej drodze są: głupota, 
zuchwalstwo, zakłamanie, chełpliwość, bumelanctwo, okrucieństwo, niesprawiedliwość, hipokryzja i miłość do 
wódki”. N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 119. 
28 W obozie Buchenwald po zewnętrznej stronie bramy umieszczony był napis „Recht und Unrecht – Mein 
Vaterland” (czy ma rację, czy błądzi – to moja ojczyzna), natomiast na furcie bramy  „Jedem das Seine” 
(każdemu to, co mu się należy).  W. Sofsky, Ustrój terror…, op. cit., s. 83. 
29 Autor określa ten stan rzeczy jako swego rodzaju dualizm, gdzie esesmani musieli charakteryzować się 
poszanowaniem reguł i wytycznych dowództwa, a jednocześnie utrzymywać terror obozowy poprzez 
nadużywanie władzy wobec więźniów. N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 123-126. 
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obozu. Podlegało mu pięć głównych wydziałów: komendantura (Komendantur), wydział 

polityczny (Politische Abteillung), kierownictwo obozu (Schutzhaftlager), administracja 

(Verwaltung) i wydział medyczny (Arzt)30.   

Osadzeni w obozie – różnorodność więźniarska   

Pierwszych więźniów przywieziono do Dachau 22 marca 1933 roku z więzień w 

Stadelheim i Landsberg. O osadzeniu decydowały w dalszym ciągu posterunki gestapo, bez 

orzeczenia sądu, na co pozwalało ustawa o „ochronie narodu i państwa”, uchwalona w tym 

samym roku. Więźniowie nie wiedzieli, za jaki czyn dokładnie zostali aresztowani ani jak 

długo potrwa ich pobyt w obozie. Praktyka taka stosowana była konsekwentnie we 

wszystkich kolejnych obozach w stosunku do ogromnej większości osadzonych.   

Skład społeczny więźniów Dachau był bardzo zróżnicowany. Byli to robotnicy fabryczni, 

rolnicy, kupcy, inżynierowie, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, wojskowi, naukowcy, pisarze, 

duchowni, artyści. Obok przestępców byli wybitni działacze polityczni, dyplomaci, 

członkowie arystokracji (m.in. książę austriacki Maksymilian von Hohenberg czy hrabia 

Aleksander Zamoyski, III ordynat na Kozłówce31).  W pierwszym okresie 75% więźniów 

stanowili przeciwnicy polityczni Hitlera – komuniści, socjaliści, działacze związkowi, którzy 

tworzyli wówczas zintegrowaną grupę. Później osadzani byli także Żydzi, zaś podczas wojny 

obóz zapełnił się więźniami politycznymi z całej Europy.  

W Dachau ukształtowały się takie elementy życia obozowego jak: przyjęcie i 

rejestracja, oznaczanie oraz ubiór. Od 1936 roku wszystkim obowiązkowo golono głowy 

natychmiast po przywiezieniu do obozu, a potem regularnie w tygodniowych odstępach. 

Więźniowie nosili jednakowe ubrania, czyli początkowo jednolite jasne kombinezony, a od 

1936 roku tzw. pasiaki, niebiesko-białe latem, niebiesko-szare zimą z numerami obozowymi, 

naszytymi na kurtkach i od 1938 roku na spodniach. Producentem ubrań więźniarskich od 

1939 roku było przedsiębiorstwo SS Deutsche Gesellschaft für Textil- und Lederverarbeitung 

                                                           
30 Pierwszy komendant obozu Auschwitz przedstawił we wspomnieniach strukturę Dachau w następujący 
sposób: I Komendantura (Komendant obozu, Adiutant – podoficer sztabowy, cenzura pocztowa), II Wydział 
polityczny (Kierownik Wydziału Politycznego, służba rozpoznawcza), III Obóz (Schutzhaftführer, Rapportführer, 
Blockführer, Arbeitsdienstführer, Kommandoführer), IV Administracja (pierwszy szef administracji, zarząd 
depozytów więźniów, inżynier obozowy), V. Lekarz obozowy, załoga wartownicza, oficer dyżurny.  
Autobiografia Rudolfa Hössa…, op. cit., s. 255-256.  
31 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-
1944, t. I, Oświęcim 2009, s. 247. Aleksander Zamoyski, aresztowany za działalność konspiracyjną, został 
przywieziony do Auschwitz 24 maja 1941 r. i oznaczony numerem 16334. Przeniesiony został do obozu Dachau, 
gdzie dzięki interwencji rodziny został więźniem specjalnym. Przed wyzwoleniem obozu został zwolniony.  
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GmbH, czyli Niemieckie Zakłady Przetwórstwa Tekstyliów i Skóry sp. z o.o., w skrócie 

Texled32. W drugiej połowie lat trzydziestych przestano zwracać się do więźniów po 

nazwisku, natomiast stały się obowiązkowe numery obozowe. Więźniowie stali się numerami. 

Ponadto od 1937 roku na pasiakach zaczęto umieszczać trójkątne naszywki, zróżnicowane 

kolorystycznie w zależności od powodu osadzenia w obozie. Były one ważne nie tylko dla 

administracji; miały także wpływ na relacje między więźniami. Czerwony trójkąt więźnia 

politycznego był najczęściej wydawanym w Dachau w pierwszych latach istnienia obozu.  

Wśród pierwszych więźniów obozu byli także Żydzi, aresztowani w związku z 

zaangażowaniem opozycyjnym i oznaczani czerwonym trójkątem. W drugiej połowie lat 

trzydziestych aresztowania miały już inny charakter, a w lutym 1937 roku Dachau został 

wyznaczony przez Himmlera na główny obóz wszystkich żydowskich więźniów płci męskiej. 

W międzyczasie doszło także do wyodrębnienia specjalnego trójkąta, do czerwonego dodano 

żółty, które razem tworzyły gwiazdę Dawida.  

Na więźniów żydowskich nakładane były różne kary, np. mieli zakaz wysyłania listów do 

rodzin, przez sześć miesięcy nie mogli być zwalniani z obozu. Nowo przybyłych umieszczano 

na kilka tygodni w oddzielnych barakach, izolując ich od innych więźniów, uzasadniając to 

karą za rozpowszechnianie „kłamliwych pogłosek na temat okrucieństw, jakie spotykają 

Żydów w obozach”. Innych więźniów widywali tylko sporadycznie. Od izolacji Żydów 

odstąpiono dopiero w maju 1938 roku, po serii obław, kiedy w aresztach, a później w 

obozach, osadzano dużo więcej Żydów. Właśnie ze względu na ich liczbę, która jeszcze 

bardziej wzrosła, zaczęli być kierowani do różnych obozów i przez jakiś czas Buchenwald 

stał się obozem z największą liczbą osadzonych Żydów (w październiku 1938 roku było tam 

3124 Żydów, co stanowiło 30% społeczności więźniarskiej)33.       

                                                           
32 Na temat ubrania obozowego: Karolina Sulej, Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach 
koncentracyjnych i zagłady, Warszawa 2020, s. 48-61. Ubrania w pasy były charakterystyczne już od 
średniowiecza. Mieli je najczęściej nosić: heretycy, błaźni, kuglarze, trędowaci, kaci, osoby zajmujące się 
prostytucją. Stały się one znakiem segregacji społecznej. Paski pionowe w nowoczesności były znakiem 
podporządkowania stosowanego w więziennictwie. Na początki XX w. pasy zmieniły zastosowanie; zaczęto je 
stosować na odzieży sportowej, sanatoryjnej, zdobiły kostiumy kąpielowe i bawełniane koszulki. W Trzeciej 
Rzeszy pasiaste ubrania były z jednej strony piętnujące, ale jednocześnie przewrotnie higieniczne. Mają bronić 
„czystych” Aryjczyków przed brudem ciał uwięzionych.  Teoretycznie więźniowie mieli otrzymywać latem: 
kurtkę-pasiak lekki, spodnie-pasiak lekki, koszulę, majtki, czapkę lekką, saboty. Zimą: kurtkę-pasiak ciepły, 
spodnie, koszulę, czapkę i nauszniki, drewniaki, skarpety, rękawice, sweter-pulower, „palto” z cieplejszego 
pasiaka, marynarkę, kurtkę bez kieszeni, zapinaną na pięć guzików do pół biodra.    
33 N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 197-206. 
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Do więźniów politycznych zaliczani byli także duchowni chrześcijańscy, zarówno katoliccy, 

jak i protestanccy i równie brutalnie byli traktowani przez nadzorców obozowych. 

Początkowo nie stanowili zwartej grupy, pochodzili z Niemiec, a po 1938 roku także z 

terenów Austrii. Społeczeństwo niemieckie w latach trzydziestych reagowało na fakt 

aresztowania duchownych i osadzania ich w obozach koncentracyjnych. Pisała o tym prasa 

lokalna, często o tym dyskutowano, dlatego w latach trzydziestych duchownych albo 

zwalniano z obozów albo przenoszono do innych.   

Grupą więźniarską aresztowaną w konsekwencji przekonań religijnych byli Świadkowie 

Jehowy i Badacze Pisma Świętego34. Powodem aresztowania była najczęściej odmowa służby 

w armii niemieckiej i pracy w przemyśle zbrojeniowym. Oznaczani byli fioletowym 

trójkątem i bardzo brutalnie traktowani przez zarząd obozowy. Często nie 

podporządkowywali się rozkazom obozowym, jeżeli zawierały one elementy wojskowości, a 

kary lub nawet tortury traktowali jako sprawdzian swojej wiary. Jednocześnie swoją pracę 

wykonywali bardzo sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Ten stan rzeczy początkowo 

wywoływał u esesmanów agresję i sprowadzał jeszcze więcej kar cielesnych. Dopiero po 

latach zarząd obozów doszedł do przekonania, że należy wykorzystać pracę więźniów z 

fioletowym trójkątem i kierować ich do takiej pracy, która będzie przydatna dla obozu. 

Więźniowie aresztowani z różnych powodów określanych przez prawo niemieckie jako 

przestępstwo kryminalne otrzymywali zielone trójkąty, zaś określani jako niestosujący się do 

norm społecznych, czarne.  

Od połowy lat trzydziestych zaczęto przydzielać jeszcze jeden kolor, różowy, dla mężczyzn 

aresztowanych za homoseksualizm, traktowany jako przestępstwo na mocy paragrafu 175. 

Traktowani byli jeszcze gorzej niż pozostali więźniowie, kierowani do czyszczenia latryn czy 

pracy w karnej kompanii, a przez innych więźniów szykanowani i wyszydzani35. 

                                                           
34 Na temat świadków Jehowy w nazistowskich Niemczech patrz Detlef Garbe, Zwischen Widerstand und 
Martyrium. Zeugen Jehowas im „Dritten” Reich, München 1999;  o więźniach IBV w obozie Auschwitz, Teresa 
Wontor-Cichy, Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Oświęcim 2003. 
35 Paragraf 175 został wprowadzony do niemieckiego kodeksu karnego w 1871 r. jako „przeciwny naturze 
nierząd”.  Propaganda nazistowska wzmogła skrajnie negatywne nastawienie do homoseksualizmu szczególnie 
po wydarzeniach z 1934 r.  Paragraf ten był stosowany wyłącznie wobec mężczyzn narodowości niemieckiej 
będących obywatelami Rzeszy Niemieckiej. W oparciu o paragraf 175 skazano w okresie Trzeciej Rzeszy około 
50 tys. homoseksualistów, spośród których od 5 do 15 tys. osadzono w obozach koncentracyjnych.  Więcej 
patrz Joanna Ostrowska, Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa  2021. Na temat osadzonych w obozie Auschwitz: Bohdan Piętka, Więźniowie z różowym trójkątem 
w KL Auschwitz, [w:] Dzieje Najnowsze, rocznik XLVI 2014 2, Warszawa 2014, s. 25-33.  
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W strukturze oznaczeń stosowano jeszcze jeden kolor: niebieski, który miał być wydawany 

więźniom emigrantom. Jednak ani w literaturze przedmiotu, ani we wspomnieniach więźniów 

nie znajdujemy informacji o częstym stosowaniu tego oznaczenia. Należy przypuszczać, że 

aresztowani cudzoziemcy otrzymywali czerwony trójkąt więźnia politycznego. 

Zdarzało się bardzo często, że przydzielane oznaczenia nie miały nic wspólnego z właściwym 

powodem aresztowania, np. niektórzy Żydzi oznaczani byli trójkątem zielonym – przestępcy 

kryminalnego, a komuniści zaangażowani politycznie mieli czarny trójkąt – więźnia 

aspołecznego. Esesmani przywiązywali do oznaczeń bardzo dużą wagę, nie tylko zresztą 

esesmani, także więźniowie między sobą zwracali uwagę na kolor trójkąta. Większość 

osadzonych w Dachau była określana jako więźniowie polityczni, stąd mówiło się o 

„czerwonym” Dachau36. 

W pierwszych latach działania obozu zorganizowana została struktura więźniarska, 

nazwana „samorządem”, który miał zredukować liczbę esesmanów nadzorujących więźniów. 

System nadzoru więźniów przez innych więźniów był efektem potrzeb obozów i wcale nie 

wyrósł z przemyśleń administracji esesmańskiej, jak twierdził Himmler w przemówieniu do 

niemieckich generałów latem 1944 roku. Wskazywał nawet na Theodora Eicke jako twórcę 

„systemu kapo” (powszechnie uważa się, że termin ten pochodzi od włoskiego słowa „capo”, 

co oznacza szef albo przywódca)37. Pierwsi kapowie i więźniowie funkcyjni w obozie nie byli 

jednak wybierani przez esesmanów, ale sami więźniowie, najczęściej członkowie ugrupowań 

politycznych, spośród siebie wybierali przedstawiciela, który miał określone zadania. 

Najwyższą funkcję w obozie miał Lagerältester – starszy obozu; to on mógł reprezentować 

sprawy więźniów przed kierownikiem czy komendantem obozu.    

Z czasem wyodrębniło się kilka zasadniczych obszarów życia obozowego, gdzie kapowie i 

funkcyjni mieli swoje zadania. Pierwszy związany był z pracą, tutaj Lagercapo 

odpowiedzialny był za przydział do pracy, ponadto każda grupa robocza miała swojego kapo 

nadzorującego pracę kilkudziesięciu więźniów. Sprawami więźniów, którzy z powodu 

choroby nie mogli pracować, zajmował się Reviercapo – kapo szpitala obozowego, 

nadzorujący porządek w rewirze więźniarskim. Następny obszar dotyczył warunków 

mieszkalnych, gdzie kapo miał właściwie pełnię władzy, ponieważ esesmani bardzo rzadko 

wchodzili do bloków więźniarskich. Za porządek w bloku odpowiadał Blockältester – starszy 

                                                           
36 T. Musiał, Dachau…,  op. cit., s. 88-89. 
37 Na temat struktury więźniarskiej: Hermann Langbein, Ludzie w Auschwitz, Oświęcim 2017, s. passim. także N. 
Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 142-145. 
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bloku, Stubenälteste/Stubendienst – odpowiadał za izby więźniarskie, Blockschreiber – to 

pisarz danego bloku odpowiadający za ewidencję zakwaterowanych więźniów.  

Najliczniejsza grupa zajmowała się administracją obozową, pracowali w biurach, w 

magazynach, jako sanitariusze w szpitalu obozowym. Spośród nich najważniejszym był 

Lagerschreiber – pisarz obozowy, zajmujący się rejestracją więźniów. W szpitalu obozowym 

rejestracją chorych więźniów zajmował się Revierschreiber. Wraz z rozwojem obozu rosło 

zapotrzebowanie na kolejnych kapów, stąd ich liczba stale wzrastała38.   

Każdy kapo i funkcyjny miał w pewnym zakresie władzę nad więźniami i nie wszyscy zostali 

zapamiętani jako dobrzy nadzorcy. Byli tacy, szczególnie wywodzący się z partii 

politycznych, którzy niechętnie obejmowali stanowiska funkcyjnych, najczęściej ulegali 

namowom innych, widzących szansę wpływania na decyzje esesmanów. Zapamiętani zostali 

najczęściej jako życzliwi kapo, gdyż, o ile warunki obozowe na to pozwalały, dbali o 

podległych im więźniów. Źli kapowie to ci, którzy najczęściej mieli kryminalną przeszłość, 

stanowiska obejmowali z wielką gorliwością, widząc w tym możliwość przetrwania obozu we 

względnie dobrych warunkach, znęcając się nad innymi w sadystyczny sposób. Kapo mógł 

stracić swoje stanowisko z każdego powodu i jeszcze dodatkowo być ukarany. Była to więc 

swego rodzaju gra między esesmanami a więźniami funkcyjnymi39.  

Także porządek dnia został wypracowany w obozie Dachau. Dzień zaczynał się 

zawsze bardzo wcześnie: w zimie, gdy jeszcze było ciemno, latem często przed świtem. Po 

porannej pospiesznej toalecie więźniowie otrzymywali pierwszy posiłek, słali łóżka i zbierali 

się na apelu. Jeżeli przeliczenie przebiegło pomyślnie, więźniowie rozpoczynali wymarsz 

zgodnie z przydziałem do pracy. W południe otrzymywali zupę jarzynową z chlebem, jednak 

porcje obozowe były niewystarczające dla ciężko pracujących fizycznie i głód ciągle 

towarzyszył więźniom.  

W literaturze obozowej w kontekście wyżywienia zazwyczaj pojawia się informacja o 

działaniu kantyn obozowych, w których zakupy mogli robić więźniowie za pieniądze 

otrzymane za pracę albo przysłane przez rodzinę i zdeponowane na koncie więźniarskim. Nie 

                                                           
38 T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 64. Na temat struktury więźniarskiej także W. Sofsky, Ustrój terroru…, op. cit., 
s. 69. 
39 H. Langbein, Ludzie w Auschwitz, op. cit., s. 199-247 
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inaczej było w obozie Dachau, więźniowie mogli kupować tutaj różne rzeczy, także 

żywność40.    

Niedziela różniła się od pozostałych dni tygodnia, więźniowie nie pracowali cały dzień, 

czasami w ogóle nie byli kierowani do pracy. Zarządzano dłuższe apele, więźniowie mieli 

sprzątać swoje kwatery, z głośników obozowych słychać było przemówienia nazistowskich 

przywódców albo zatwierdzoną ideologicznie muzykę.  

W lipcu 1933 roku komendant Dachau zezwolił, aby ksiądz Friedrich Pflanzelt z miejscowej 

parafii odprawiał dla więźniów niedzielne msze święte na placu apelowym, gdzie 

wybudowany został ołtarz. Później ołtarz przestawiono do niewielkiego pomieszczenia obok 

poczty obozowej. Ksiądz pojawiał się w obozie regularnie, nie zważając na obelgi kierowane 

pod jego adresem przez esesmanów. Jednak z powodu kar liczba chętnych do uczestniczenia 

w mszach sukcesywnie malała, pod koniec 1933 roku na 2700 więźniów na mszę przyszło 20 

więźniów, ponieważ uczestniczący we mszach więźniowie musieli przez kolejne 12 niedziel 

pracować w żwirowni. Msze stawały się coraz rzadsze od połowy lat trzydziestych. W lipcu 

1938 roku grupę Romów, którzy uczestniczyli we mszy, zaprowadzono na łąkę porośniętą 

pokrzywami  z rozsypanym szkłem i nakazano im rozebrać się i tarzać po szkle i pokrzywach. 

W następną niedzielę, kiedy ksiądz przyjechał, aby odprawić mszę, nie było chętnych. 

Ostatecznie wobec zaostrzających się relacji z Kościołami, Himmler zakazał odprawiania 

mszy w obozach41.     

Budynki, w których umieszczono pierwszych więźniów, były niedostatecznie 

przygotowane na ich przyjęcie, urządzenia sanitarne nie działały właściwie, izby więźniarskie 

miały zawilgocone ściany, nie posiadały żadnego wyposażenia42. W pierwszych latach 

działania obozu Dachau w izbach (Stube) więźniarskich musiała panowała wzorowa czystość. 

Podłogi w jadalni i w sypialniach lśniły niczym lustro, a wchodzenie do środka w obuwiu 

było zakazane. Lóżko więźnia musiało po zasłaniu mieć wygląd pudełka o wyraźnych 

kantach. Poziom sienników wszystkich łóżek, nakrytych białymi prześcieradłami i kocami w 

                                                           
40 W 1938 r. w Dachau za cztery reichsmarki, które więzień otrzymywał tygodniowo, mógł kupić w kantynie 
obozowej ¼ kg masła, ¼ kg sucharów, puszkę śledzi lub sardynek, trochę sztucznego miodu i artykuły takie jak: 
mydło, sznurowadła, pasta do zębów, kilkadziesiąt kostek cukru, dwie paczki papierosów. N. Wachsmann, 
Historia…, op. cit., s. 140.  
41 Więźniowie żydowscy w obozie Osthofen przez bardzo krótki okres mieli możliwość kontaktu z rabinem. T. 
Musiał, Dachau…,  op. cit., s. 230-231. Na ten temat także N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 141; Wolfgang 
Benz, Barbara Distel, Der Ort des Terrors, Band II, München 2005, s. 241.  
42 T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 36. Liczba więźniów osadzonych w obozie szybko wzrastała. W marcu 1933 r. 
było w nim 151 więźniów, a w czerwcu tego samego roku już 2036. N. Wachsmann, Historia…,  op. cit., s. 66.  
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poszwach w niebieską kratkę, musiał być równy, a poduszki podporządkowane jednej linii 

całego rzędu łóżek sąsiednich. Kratki na pościeli tworzyły również jedną linię na wszystkich 

łóżkach w rzędzie. Zdarzało się, że więźniowie spali na podłodze, aby nie zepsuć dobrze 

zasłanych łóżek i nie zostać ukaranymi. Do roku 1941 każdy więzień pracujący miał własne 

łóżko. Z upływem czasu, kiedy do obozu przywożono kolejnych więźniów, utrzymanie 

czystości i porządku stawało się coraz trudniejsze i dawało esesmanom okazję do częstszego 

karania więźniów43.   

Osadzeni w obozie więźniowie mieli obowiązek pracy. W pierwszym regulaminie 

obozowym z 29 maja 1933 roku ustalono, że rozmiar i czas trwania pracy określa komendant. 

Więźniowie przede wszystkim pracowali w obozie: w kuchni, magazynach, warsztatach 

(stolarskim, elektrycznym, ślusarskim, krawieckim, szewskim i innych), pralni, urządzali 

baraki mieszkalne, kopali rowy dookoła obozu, stawiali druty kolczaste. W latach 1935-1938 

osuszali bagna i budowali kolejne budynki przeznaczone dla więźniów oraz osiedle dla kilku 

tysięcy esesmanów, wozili wagonetkami materiały budowlane, wyrównywali walcem ulice 

obozowe.  

Praca więźniów stała się ważna dla gospodarki niemieckiej, dlatego liczne warsztaty obozowe 

podlegały urzędom odpowiedzialnym za kwestie budżetowe, zaopatrzenia, budownictwa i 

zarządzania przedsiębiorstwami będącymi własnością SS (w 1942 roku doszło do scalenia 

urzędów i dołączenia do nich Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, jako wydziału 

oznaczonego literą D; nowa instytucja nosiła nazwę: Główny Urząd Administracji i 

Gospodarki SS, SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, i kierowana była przez Richarda 

Glücksa). W kolejnych latach zakładane były podobozy i ostatecznie w 1945 roku Dachau 

posiadał 143 placówki pracujące dla przemysłu zbrojeniowego, przedsiębiorstw SS i 

prywatnych firm44.   

W pierwszych latach istnienia obozu śmiertelność nie była zjawiskiem masowym. 

Pomimo wycieńczającej pracy, skromnego wyżywienia, złych warunków sanitarnych, 

niedostosowanej odzieży była ona raczej niska. Pierwszymi ofiarami byli komuniści 

niemieccy, socjaldemokraci i Żydzi. Zabójstwa odnotowywano jako „zastrzelenie podczas 

ucieczki”, chociaż lekarze podczas oględzin stwierdzali, że więźniowie byli fizycznie 

                                                           
43 T. Musiał, Dachau…,  op. cit., s. 47, 115. 
44 Na temat zatrudnienia więźniów w podobozach patrz: T. Musiał, Dachau…,  op. cit., s. 149-169. 
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maltretowani45. W pierwszych latach nie stosowano zbyt często zwalniania więźniów. Nawet 

podczas amnestii ogłoszonej w grudniu 1934 roku obóz Dachau, będący źródłem 

wzorcowego regulaminu i organizacji, nie zwalniał więźniów, czym bardzo szczycił się 

Heinrich Himmler.  

Polacy przywiezieni zostali do obozu Dachau jeszcze przed wybuchem wojny. Jako 

pierwszy zarejestrowany został Jonas Eder, przywieziony 27 listopada 1937 roku, urodzony w 

miejscowości Jastrabzka Nowa (zapis wg dokumentu), był Żydem, a przy narodowości Pole 

postawiono znak zapytania46. Inni osadzeni Polacy byli często obywatelami Rzeszy, głównie 

działaczami oświatowymi i społecznymi, członkami różnych organizacji polonijnych np. 

Związku Polaków w Niemczech, Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, Związku Harcerstwa 

Polskiego i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych. Pochodzili głównie ze Śląska, 

Nadrenii czy Saksonii, a ich liczba szacowana jest na około 2 tys. Po rozpoczęciu działań 

wojennych pierwszych Polaków (25 osób z Gliwic) przywieziono już 16 września 193947. 

Tydzień później przywieziono 73 Polaków z Piły, tzw. Schneidemühler Transport (ostatni 

transport przed czasowym zamknięciem obozu we wrześniu 1939 roku). Pojawienie się w 

obozach w Rzeszy więźniów nie Niemców zaczęło rodzić konfliktu pomiędzy nimi. 

Więźniowie Niemcy szybko awansowali w hierarchii obozowej na uprzywilejowane miejsca. 

Najniżej w tej strukturze znajdowali się Żydzi i Polacy, a później także Rosjanie48.  

Według najnowszych ustaleń w latach 1933-1945 do obozu Dachau przywieziono co najmniej 

190 000 więźniów różnej narodowości i różnych kategorii, w tym 40 720 Polaków, co 

                                                           
45 W październiku 1933 r. zamordowano w Dachau komunistów z Lipska, Wilhelma Franza i Delwina Katza. 
Rodziny zwróciły się do prokuratora z prośbą o zbadanie sprawy. Lekarze podczas oględzin stwierdzili, że 
obydwu więźniów okrutnie maltretowano i uduszono. Liczne blizny na głowie i całym ciele wykluczały wszelką 
możliwość pomyłki. Ślady na szyi wskazywały wyraźnie na uduszenie. T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 171. 
46 Albert Knoll, KL Dachau: Kalendarium transportów polskich więźniów, [w:] Transporty polskich więźniów w 
kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, Oświęcim 2020, s. 196. 
47 Beate Kosmala, Polnische Häftlinge im Konzentrationslager Dachau 1939-1945, [w:] Dachauer Hefte, nr 21, 
2005, s. 96; Teodor Musiał, Dachau…, op. cit., s. 90, 91. Autor napisał, że pierwszych 17 więźniów przywieziono 
16 września 1939 r. Wśród osadzonych był pierwszy prezes Dzielnicy Śląskiej Związku Polaków w Niemczech 
Franciszek Myśliwiec, który został zamordowany w Dachau. Były więzień Paul Staszek, wówczas 33-letni 
urzędnik handlowy, wspominał: „Zostałem aresztowany 2.9.1929 roku na terenie niemiecko-polskiego obszaru 
przygranicznego na podstawie ogłoszenie w Sonderfahnungsbuch [specjalnej księdze Polaków ściganych listem 
gończym] przez kierownika gestapo w Krzyżu Wielkopolskim. Po wielodniowych, mączących przesłuchaniach 
przez gestapo w Wałczu i Pile, zostałem skierowany do obozu koncentracyjnego Dachau w pierwszym 
transporcie obywateli polskich, w składzie którego byli związkowcy, dziennikarze, oficerowie, urzędnicy i 
duchowni”.  Patrz A. Knoll, KL Dachau: Kalendarium…, s. 199, 203. 
48 W. Sofsky, Ustrój terroru…, op. cit., s. 49. 
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stanowi 21% wszystkich osadzonych. Wśród osadzonych znajdowało się 2796 duchownych,  

z czego 1807 stanowili Polacy49.  

Załoga obozowa była przesiąknięta duchem agresywnego antyklerykalizmu, może nawet 

bardziej niż Allgemeine SS, stąd większość załogi odeszła od Kościoła pod wpływem 

fanatycznego Theodora Eickego, który podsumował swoje poglądy w następujący sposób:  

Książeczki do nabożeństwa są dla kobiet i dla tych, którzy noszą damskie majtki. My 

nienawidzimy odoru kadzidła50.  

Musterlager – wzór do naśladowania 

KL Dachau stał się nazistowskim „obozowym” paradygmatem. Każdy kolejny 

zakładany obóz był pewną kopią Dachau, w mniejszym lub większym stopniu. O różnicach 

stanowiło miejsce, gdzie zakładano nowy Konzentrationslager oraz więźniowie, którzy byli 

tam osadzani. Inaczej postrzegany był obóz położony tuż na przedmieściach zwartej 

zabudowy miejskiej (np. Ravensbrück), a inaczej obóz w położonych z dala, opuszczonych 

zabudowaniach cegielni (np. Neuengamme). Obozy zakładane były także poza terenem tak 

zwanej Starej Rzeszy, np. po Anschlussie Austrii w 1938 roku w okolicach Linzu, w 

miejscowości Mauthausen, a po zajęciu ziem polskich w Oświęcimiu. Inna była historia 

obozu Bergen-Belsen, do którego trafiali początkowo radzieccy jeńcy wojenni, a inna obozu 

Flossenbürg, gdzie osadzano więźniów mających pracować w kamieniołomach. Jeszcze 

inaczej wyglądała historia obozu Ravensbrück, w którym osadzano głównie kobiety i 

szkolono nadzorczynie obozowe – Aufseherinen – kierowane później do innych obozów 

kobiecych. 

                                                           
49 Wg najnowszych ustaleń A. Knoll, KL Dachau: Kalendarium…,  op. cit., s. 188, 195. Na ten temat także: B. 
Kosmala, Polnische Häftlinge…, op. cit., s. 96; Autorka podaje liczbę 40404 Polaków osadzonych. W starszych 
publikacjach można znaleźć inne dane liczbowe np.  T. Musiał, Dachau…, op. cit., s. 105, podaje, iż osadzono 
206 206 więźniów, w tym 35 606 Polaków. Liczby osadzonych duchownych w Dachau podają także: Stanislav 
Zámečnik, CˊÈtait Ça, Dachau 1933-1945, Dachau 2002, s. 196: …Osadzono 2720 duchownych, w tym 1780 
stanowili Polacy. Także N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 229. Anna Jagodzińska, Dachau we wspomnieniach 
księży - więźniów, [w:] Biuletyn IPN, komentarze historyczne, 2009, nr 4 (99), s. 47.    
50 Nienawiść Eickego znalazła spektakularne ujście w 1935 roku, kiedy berliński kapelan Bernhard Lichtenberg 
skrytykował prywatnie warunki w Esterwegen. Odpowiadając na zarzuty w piśmie do Gestapo, Eicke zgromił 
ingerencje „czarnych agentów Rzymu”, którzy „zostawiają swoje ekskrementy na ołtarzach”, poskarżył się na 
plamę „zatrutej śliny” na swoim mundurze SS i zażądał, aby samego Lichtenberga wysłano do Esterwegen. 
Wielu esesmanów gorliwie naśladowało Eickego, kiedy napotkali uwięzionych księży. Dopuszczali się tak 
brutalnych słownych i czynnych napaści, że żony niektórych esesmanów użalały się nad losem duchownych. N. 
Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 146. 
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To, co łączyło te wszystkie miejsca, to ich przeznaczenie, sposób organizacji, warunki 

mieszkaniowe (niezależnie czy więźniów umieszczano w murowanych budynkach czy 

drewnianych barakach, zawsze były one fatalne i stanowiły źródło chorób), sadystyczni 

esesmani, nadzorczynie obozowe i niewielkie szanse na zwolnienie oraz wcale niewiele 

większe na przeżycie do końca wojny.    

Należy tutaj zaznaczyć, jaki był stosunek samego Adolfa Hitlera do obozów 

koncentracyjnych, a wynikał on z dbałości kanclerza o to, co dzisiaj nazwalibyśmy 

wizerunkiem publicznym. Konsekwentnie traktował obozy z dużą rezerwą i przez cały okres 

Trzeciej Rzeszy nie odwiedził żadnego, jak również rzadko wspominał o nich w 

wypowiedziach publicznych51.     

Szukając odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie: dlaczego jesienią 1940 roku 

wyznaczono właśnie obóz Dachau na miejsce koncentracji duchownych różnych 

narodowości, można odwołać się do kilku wydarzeń z historii Dachau, kiedy gromadzono w 

tym obozie mniejsze grupy więźniów o specjalnym charakterze.  

Niektórzy więźniowie Dachau byli osadzani w pierwszych obozach i zwalniani w latach 

1933-1934. Po wyjściu na wolność dalej angażowali się w działalność polityczną, ponownie 

byli aresztowani i trafiali po raz drugi do obozu. Określano ich „osadzonymi na drugi turnus” 

i umieszczano właśnie w Dachau. Przetrzymywani byli oni osobno, ich barak odgrodzony był 

od reszty sektora, nie mogli otrzymywać listów, rzadziej mogli korzystać z opieki lekarskiej, 

kierowani byli do najbardziej wyczerpującej pracy52.   

Od lutego 1937 roku zaczęto umieszczać w obozie inną wydzieloną grupę, a stało się to po 

tym, kiedy uznano, że wobec  coraz liczniejszych przypadków aresztowania Żydów, obóz 

Dachau został wyznaczony na miejsce koncentracji tych więźniów zwiezionych z różnych 

obozów. Pod koniec tego roku ich liczba wyniosła około 300 więźniów, co stanowiło 12% 

społeczności więźniarskiej. Rok później, po fali aresztowania Żydów austriackich oraz po 

wydarzeniach „nocy kryształowej” z listopada 1938 roku, ostatecznie zrezygnowano z 

wyłączności Dachau na osadzanie Żydów i kierowano ich już do wszystkich obozów53.   

Jeszcze innym faktem, na który należy zwrócić uwagę, szukając odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego Dachau stał się miejscem koncentracji duchownych, było zamknięcie obozu 

                                                           
51 N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 74-77. 
52N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 146. 
53 N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 201-202. 
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Dachau między wrześniem 1939 a marcem 1940 roku. Większość więźniów (około 4700 

tysięcy osób) została przeniesiona do obozów: Mauthausen, Buchenwald i Flossenbürg. W 

tym czasie w Dachau odbywało się intensywne szkolenie załogi obozowej SS-Totenkopf. 

Zarządził je SS-Gruppenführer Theodor Eicke, który otrzymał zgodę od Reichsführera SS 

Heinricha Himmlera na utworzenie Dywizji SS Totenkopf (słynącej z brutalności, rasizmu i 

bezwzględności). Po zakończeniu szkolenia rozpoczęto na nowo przyjmowanie więźniów. 

Przypuszczać należy, że stosunkowo puste baraki Dachau (w porównaniu do innych obozów), 

uznano za właściwe miejsce na umieszczenie w nich kolejnych grup więźniarskich54.                 

Podsumowanie  

Obóz Dachau, założony w Bawarii w marcu 1933 roku, wyznaczony został w 1940 

roku na miejsce koncentracji duchownych przebywających w różnych obozach 

koncentracyjnych. Był to rezultat negocjacji pomiędzy dyplomacją watykańską a 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych Trzeciej Rzeszy. 

Na wybór Dachau jako miejsca transportowania duchownych wpłynęło kilka 

czynników. Obóz ten uważany był za wzorcowy, tzw. Musterlager, pierwszy obóz o 

charakterze państwowym, w którym opracowane zostały zasady przyjmowania więźniów, 

ustalono porządek dnia, regulamin kar, zorganizowano pracę więźniów, zapewniono 

ideologicznie przeszkoloną załogą esesmańską. Ponadto położony był na terenie tzw. Starej 

Rzeszy, a jego lokalizacja pozwalała w przyszłości na rozbudowę. 

Jego założenie przypada na okres kolejnych burzliwych wydarzeń w Niemczech, 

kiedy po wyborach w styczniu 1933 roku najwyższy urząd w państwie obejmuje przywódca 

Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Adolf Hitler. Miesiąc później 

podpalony został gmach Reichstagu i na mocy rozporządzenia kanclerza „o ochronie narodu i 

państwa” rozpoczęto masowe aresztowania osób uważanych za przeciwników państwa, 

głównie członków partii politycznych. Więzienia szybko zapełniały się, więc aresztowanych 

umieszczano w różnych miejscach odosobnienia, także w Dachau, gdzie znajdowała się 

nieczynna fabryka amunicji. W lipcu 1933 roku zlikwidowano większość obozów i 

pozostawiono tylko kilka, wśród nich obóz Dachau.  

                                                           
54 Bedřich Hoffmann, A kdo vás zabije…, op. cit., s. 14, 15; W. Sofsky, Ustrój terroru…, op. cit., s. 51, autor używa 
określenia „obóz został zamknięty”. N. Wachsmann, Historia…, op. cit., s. 220. Liczba więźniów wzrosła od 
końca marca 1940 r. z 3000 do prawie 10 000 w grudniu tego samego roku. 
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Pierwszymi więźniami byli głównie Bawarczycy, członkowie partii opozycyjnych. 

Kiedy komendantem obozu został SS Oberführer Theodor Eicke, charakter obozu zmieniał 

się, czerpiąc elementy ze struktury wojskowej (przemarsz więźniów w takt marszy 

wojskowych, przyjmowanie wojskowych postaw wobec strażników, stosowanie musztry 

wojskowej) oraz więziennych (system kar, kategoryzowanie więźniów).         

W pierwszych latach więźniowie byli kierowani do pracy na terenie obozu, budowali kolejne 

baraki dla więźniów, później pracowali przy osuszaniu bagien, w gospodarstwach 

ogrodniczych założonych w pobliżu obozu. W kolejnych latach zatrudniani byli przez firmy, 

które podpisywały kontrakty w władzami obozu.     

Dachau stał się „obozowym” paradygmatem dla kolejnych zakładanych obozów – w 

1936 roku Sachsenhausen, w 1937 Buchenwald, w 1938 Flossenbürg i Mauthausen, a w 1939 

Ravensbrück, pierwszy obóz dla kobiet, który zastąpił Lichtenburg. Nowe obozy, oprócz 

wzorowanej na Dachau strukturze organizacji wewnętrznej i znaczenia oddziałów 

wartowniczych, uważane były za niemalże miasteczka terroru, mogące pomieścić duże liczby 

więźniów, znacznie większe od wzorcowego obozu. 

Więźniowie nosili odzież obozową, tzw. pasiaki, na których od 1937 roku zaczęto umieszczać 

trójkątne naszywki, zróżnicowane kolorystycznie w zależności od powodu osadzenia w 

obozie. Początkowo wszyscy więźniowie nosili czerwony trójkąty, oznaczenia więźnia 

politycznego. Kolejnym wprowadzonym był zielony dla kryminalistów, czarny dla 

aspołecznych, fioletowy dla świadków Jehowy, różowy dla homoseksualistów, niebieski dla 

cudzoziemców, emigrantów , natomiast dla więźniów żydowskich wprowadzono żółtą 

gwiazdę Dawida. Ponadto stosowano szereg innych oznaczeń, np. dla więźniów osadzonych 

powtórnie w obozie. Większość osadzonych w Dachau to więźniowie polityczni, stąd mówiło 

się o „czerwonym Dachau”. Tutaj wypracowano zasady przyjęcia, rejestracji, oznaczania, 

wygląd odzieży, plan dnia, wyżywienie, wygląd izb więźniarskich. Zorganizowany tzw. 

samorząd więźniarski, gdzie najważniejszym więźniem w obozie był Lagerältester – starszy 

obozu.   

O istnieniu obozu wiedzieli mieszkańcy okolicznych miejscowości, a o stosowanej 

przemocy i brutalności pisała nie tylko prasa niemiecka, ale także reporterzy zagranicznych 

gazet. Także zwolnieni więźniowie w publikowanych nielegalnie broszurach opisywali swoje 

doświadczenia z obozu Dachau.  
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Analizując przyczyny wyznaczenia Dachau na miejsce koncentracji duchownych, 

należy zwrócić uwagę na co najmniej dwukrotne osadzanie więźniów o wyjątkowym 

charakterze. Byli to np. więźniowie zwalniani z obozów w latach 1933-1934 i ponownie 

aresztowani (nazywano ich „osadzonymi na drugi turnus”). Dachau został wyznaczony na 

miejsce ich koncentracji, od czego odstąpiono po pewnym czasie. Z kolei w lutym 1937 roku 

uznano, że wobec coraz liczniejszych przypadków aresztowania Żydów, obóz Dachau miał 

być miejscem koncentracji tych więźniów, których zwożono tutaj z różnych obozów. Rok 

później, po fali aresztowań Żydów austriackich oraz po wydarzeniach „nocy kryształowej” z 

listopada tego samego roku, ostatecznie zrezygnowano z wyłączności Dachau i odtąd Żydów 

kierowano już do wszystkich obozów.  

Innym faktem, na który należy zwrócić uwagę, było przeniesienie większości więźniów 

między wrześniem 1939 a marcem 1940 roku do obozów Mauthausen, Buchenwald i 

Flosenbürg i, jak się to określa w literaturze, czasowym zamknięciu obozu dla więźniów. W 

tym czasie w Dachau odbywało się intensywne szkolenie załogi obozowej w związku z 

formowaniem nowej formacji wojskowej – Dywizji SS Totenkopf (słynącej z brutalności, 

rasizmu i bezwzględności). Po zakończeniu szkolenia rozpoczęto otwieranie obozu, na nowo 

przyjmowani byli więźniowie, stąd można było tam umieścić kolejne, większe grupy 

więźniów, w tym właśnie duchownych. 

W latach 1933-1945 do obozu Dachau przywieziono co najmniej 190 000 więźniów różnej 

narodowości i różnych kategorii, w tym 40 720 Polaków, co stanowi 21% wszystkich 

osadzonych. Wśród osadzonych było 2796 duchownych, z czego 1807 osób stanowili Polacy.  

 

ROZDZIAŁ II Polacy mogą mieć tylko jednego pana, może być nim Niemiec; dlatego 

przedstawicieli inteligencji polskiej należy pozbawić życia55.  

Cezura 1939 roku, katastrofa Polski  

Szereg wydarzeń politycznych poprzedziło wybuch kolejnej wojny w Europie. Dla spraw 

polskich ważnym było utrzymanie względnie dobrych relacji z Niemcami, a zapewnieniem 

tego miało być podpisanie w 1934 roku paktu o nieagresji przez Polskę i Niemcy. W 

Niemczech coraz wyraźniejsze były nastroje antypolskie (obserwowane w Niemczech 

właściwie już od 1919 roku), chociaż starano się pokazać stronie polskiej wspólne cele 

                                                           
55 Czesław Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938-1945, Poznań 1983, s. 226. 
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polityczne dla zachowania pozorów dobrych relacji. Atmosfera zmieniła się diametralnie 

początkiem 1939 roku, kiedy rząd polski odrzucił niemieckie propozycje aneksji Wolnego 

Miasta Gdańska przez Trzecią Rzeszę, budowy eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej 

do Prus Wschodnich (strona polska mogłaby wybudować podobną autostradę i linię 

kolejową do Wolnego Miasta Gdańska i do wydzielonego Polsce portu), przedłużenia 

deklaracji o nieagresji z 1934 roku o kolejne 10 lat, z zastrzeżeniem klauzuli o stałych 

konsultacjach między Berlinem a Warszawą w sprawach polityki zagranicznej, przystąpienia 

Polski do paktu antykominternowskiego. Niemcy wypowiedziały deklarację z 1934 roku o 

niestosowaniu agresji, a środki masowego przekazu oraz politycy niemieccy powrócili do 

bardzo ostrych wystąpień przeciwko Polsce56.      

Przygotowania do agresji militarnej na Polskę, tzw. Fall Weiss, rozpoczęto w marcu 

1939 roku. Zgodnie z rozkazem Hitlera, Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (Oberkommando 

der Wehrmacht – OKW) zajęło się sporządzeniem planu i już 3 kwietnia szef OKW gen. 

Wilhelm Keitel przekazał sztabom armii lądowej, lotnictwa i marynarki wojennej rozkaz 

opracowania strategicznej koncepcji kampanii wojennej przeciwko Polsce. Od tego momentu 

rozpoczęły się żmudne prace planistyczno-sztabowe, wspierane informacjami służb 

rozpoznania wojskowego o sytuacji politycznej w Polsce, przegrupowaniach i rozmieszczeniu 

wojska. Poza elementami militarnymi analizowane były także sprawy skutecznego 

stosowania dezinformacji, kierowane głównie do opinii międzynarodowej oraz społeczeństwa 

niemieckiego. Starano się przekazywać międzynarodowej społeczności wiarygodne 

uzasadnienie interwencji zbrojnej, zaś od społeczeństwa niemieckiego oczekiwano nastrojów 

wspierających cele militarne. Główną myślą w przygotowaniach medialnych stało się 

przekazanie przez niemiecką propagandę obrazu Polski jako państwa sezonowego oraz 

podkreślenia niesprawiedliwych decyzji pokojowych po zakończeniu I wojny światowej 

(określenie Polski jako tworu traktatu wersalskiego, który powstał z „krwi niemieckiej”). 

Miało to służyć propagowaniu haseł żądających przekreślenia decyzji podjętych po 

zakończeniu I wojny światowej i rewizji granicy z Polską. Roszczenia dotyczyły zarówno 

                                                           
56 Analiza wydarzeń poprzedzających agresję Trzeciej Rzeszy na Rzeczpospolitą omawiane są szeroko w 
literaturze historycznej, jak również we wspomnieniowej. Spośród licznych publikacji: Jacek Chrobaczyński, 
Dwie klęski. Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach 
społeczeństwa polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki. Kontrowersje i dylematy, Kraków 2015; Ryszard 
Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010, s. 355-370; Paweł Wieczorkiewicz, Rozważania o 
kampanii 1939 roku, Warszawa 2001. 
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Pomorza Nadwiślańskego, oddzielającego Prusy Wschodnie od Rzeszy, jak i Śląska oraz 

Wielkopolski57. 

Aby koordynować prace w zakresie systematycznego zbierania informacji, dalszego ich 

opracowania oraz przygotowania i przeprowadzania prowokacji, powołano w Głównym 

Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) specjalną jednostkę Centralę II P (Zentralle IIP), a 

pozyskany materiał miał służyć także gestapo przy stosowaniu planowanych represji. Jednym 

z wątków, podjętych przez Centralę, było prześladowanie mniejszości niemieckiej. Nasilił się 

on po wystąpieniu polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w maju 1939 roku, 

które było odpowiedzią na niemieckie oskarżenia o grabieży przez Polskę niemieckiej ziemi. 

Podkreślano rzekomo agresywną postawę Polaków i nasilające się od wiosny 1939 incydenty 

wobec mniejszości niemieckiej58, które faktycznie prowokowane były przez Niemców. Tylko 

na terenie Górnego Śląska między 23 sierpnia a 1 września doszło do 45 różnego rodzaju 

incydentów granicznych. Przygotowania prowokacji powierzono Głównemu Urzędowi 

Bezpieczeństwa Rzeszy kierowanemu przez Reinharda Heydricha i nadano im kryptonim 

„Himmler”59.   

Antypolskie przemówienia stały się częstsze w oficjalnych wystąpieniach. A w mniej 

oficjalnych, kierowanych do określonych grup, tak ja to z 22 sierpnia 1939 roku wygłoszone 

przez Adolfa Hitlera do generałów niemieckich, na kilka dni przed planowanym atakiem na 

Polskę, można było usłyszeć o bezwzględności i niedopuszczaniu do serca litości60.   

                                                           
57 Na temat stosunków polsko-niemieckich przed wybuchem II wojny światowej patrz: Czesław Łuczak, Podział 
terytorialny i administracyjny ziem polskich okupowanych przez Trzecią Rzeszę. System zarządzania, [w:] Polska 
i Polacy w drugiej wojnie światowej, pod red. Jerzego Topolskiego, t. V, Poznań 1993; Cz. Madajczyk, Faszyzm i 
okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, t. I, Ukształtowanie się zarządów 
okupacyjnych, Poznań 1983; Adam Cyra, Doktryna wojenna II Rzeczpospolitej w latach 1918-1939, Oświęcim 
2020, s. 63-73. 
58 Mniejszość niemiecka w Polsce wynosiła według spisu z 1931 r. około 750 tys. ludzi, czyli około 2,3% 
mieszkańców. Niemcy zamieszkiwali głównie w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku i na Pomorzu. Niewielkie grupy 
mieszkały w województwach: łódzkim, warszawskim, kieleckim i lubelskim. Patrz Maria Wardzyńska, Był rok 
1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 16-21. 
59 Do najsłynniejszej prowokacji doszło w Gliwicach 31 sierpnia 1939 r., gdzie wybrana grupa 7 osób miała 
opanować radiostację i ogłosić apel do Polaków, wzywający do powstania na niemieckim Górnym Śląsku. 
Esesmani rozrzucili także przygotowane wcześniej, przebrane w polskie mundury ciała zamordowanych 
więźniów z obozu koncentracyjnego. Do prowokacji doszło także w Stodołach, w powiecie raciborskim, gdzie 
zainscenizowano atak na miejscowy posterunek celny. Natomiast w Byczynie, w powiecie kluczborskim, 
żołnierze polscy mieli przeprowadzić atak na leżącą nad granicą leśniczówkę. R. Kaczmarek, op. cit., s. 379-380.  
60 „Na pierwszym planie zniszczenie Polski. Celem jest likwidacja sił żywotnych, a nie osiągnięcie określonej 
linii… Nie dopuszczać do serca litości, postępować brutalnie. Silniejszy ma racje. Maksymalna bezwzględność.” 
Cz. Madajczyk, op. cit., s. 124. 
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Wojna obronna we wrześniu w 1939 roku pokazała wielką ofiarność i zaangażowanie 

żołnierzy polskich. Do natarcia skierowane zostały niemieckie wojska lądowe, lotnictwo, 

marynarka, ale także oddziały dywersyjne, które miały szereg istotnych zadań na tyłach 

postępującej armii. Liczebnie wojska niemieckie miały dużą przewagę, milion pięćset tysięcy 

żołnierzy niemieckich stanęło naprzeciwko około jednego miliona żołnierzy polskich, poza 

tym armia niemiecka była wówczas najlepiej uzbrojoną na świecie. Siły polskie musiały 

zmierzyć się z problemami natury strategicznej, charakteryzującymi się dysproporcją sił i 

środków oraz położeniem kraju, długością linii granicznej, które nie sprzyjały skutecznej 

obronie. Stopniowe dostosowywanie przez dowódców poszczególnych armii polskich działań 

operacyjnych zostały zatrzymane niespodziewanym atakiem 17 września na wschodnią 

granicę przez wojska Armii Czerwonej. Tragedia żołnierza polskiego z września 1939 roku 

do dziś wyraża się w zbrodni katyńskiej i zsyłkach do sowieckich łagrów. Ponad 

osamotnienie wojsk polskich w walce i oczekiwanie na obiecaną pomoc sojuszników z 

Zachodu, która nigdy nie nadeszła, to także istotny element  września 1939 roku61.  

Wobec nieuchronnej klęski kraj opuścili rząd, prezydent i wódz naczelny, udając się 

do Rumunii, gdzie zostali internowani. Prymas kardynał August Hlond, który został ranny 

podczas bombardowania w Siedlcach 10 września 1939 roku, także opuścił kraj i wyjechał do 

Watykanu, a następnie do Francji, gdzie został aresztowany62. Nowe władze polskie powstały 

we Francji z gen. Władysławem Sikorskim jako premierem na czele. Formalnie nigdy nie 

podpisano aktu kapitulacji, wobec czego w okupowanej Polsce w okresie do 26 października 

1939 roku ustalony był okres zarządu wojskowego, a po nim okres zarządu cywilnego, 

trwający aż do końca działań wojennych na ziemiach polskich.  

Wkrótce nastąpił także formalny podział terytorium Polski pomiędzy Trzecią Rzeszę a ZSRR, 

podpisany w nocy z 28 na 29 września 1939 roku (przy okazji podpisania układu o przyjaźni i 

granicach). Granicę wytyczono wzdłuż rzek: Pisy, Narwi, Bugu i Sanu63.  

                                                           
61 Na temat przebieg kampanii wrześniowej A. L. Sowa, Państwo Polskie i Polacy w drugiej wojnie światowej, 
[w:] Czesław Sowa, Andrzej Leon Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006,, s. 493-511.  
62 J. Chrobaczyński, op. cit., s. 161. Liczne prośby o uzyskanie pozwolenia na powrót do kraju kardynała Augusta 
Hlonda były odrzucane przez władze niemieckie. Z Watykanu prymas Hlond przeniósł się do Francji, gdzie 
pozostał do końca wojny. Zenon Fijałkowski, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji 
hitlerowskiej, Warszawa 1983, s. 220. 
63 Na mocy układu niemiecko-sowieckiego z 28 września 1939 r. ziemie polskie zostały rozdzielone między 
Niemcy a Związek Radziecki, jako realizacja tajnego protokołu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r., zwanego 
paktem Ribbentrop-Mołotow. Andrzej L. Sowa, op. cit., s. 490.  
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Tereny zajęte przez Niemców zostały podzielone na obszar zaanektowany, czyli tzw. 

ziemie wcielone (eingegliederte Ostgebiete), i na obszar tzw. Generalnego Gubernatorstwa. 

Podział wdrażany był stopniowo, zależnie od odnoszonych sukcesów militarnych.  

Na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 26 października 1939 roku do Trzeciej Rzeszy włączone 

zostały ziemie byłej prowincji poznańskiej, Kalisz z okolicą, powiaty: koniński, kolski i 

turecki. Okręg Poznań dzielił się na trzy rejencje: gdańską, kwidzyńską, bydgoską. Ponadto w 

skład prowincji Śląskiej weszły: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Zaolzie, część 

województwa krakowskiego i kieleckiego. Do rejencji legnickiej i wrocławskiej dołączono 

opolską i katowicką. Ostateczne ustalenia co do zasięgu rejencji katowickiej nastąpiły w 

listopadzie 1939 roku. 

Utworzono tym sposobem nowe okręgi Rzeszy: Gdańsk – Prusy Zachodnie, na terenie 

Pomorza z namiestnikiem okręgu Albertem Forsterem oraz na obszarze Wielkopolski i 

Łódzkiego (rejencja inowrocławska, kaliska, poznańska, później także łódzka) powstał Kraj 

Warty (Warthegau). Był to jedyny okręg utworzony wyłącznie z polskich ziem. Terytorialnie 

był to największy okręg na ziemiach wcielonych, którym kierował Arthur Greiser jako 

namiestnik Rzeszy w Kraju Warty. W ostatnich dniach czerwca 1941 roku przyłączono także 

Białostocczyznę, a szefem administracji cywilnej został Erich Koch64.  

Ziemie polskie włączone do Rzeszy zachowały charakter terytorium zagranicznego w 

zakresie prawa paszportowego, nie można było na nie wjeżdżać i opuszczać ich bez 

zezwolenia władz z wyjątkiem dawnego województwa górnośląskiego oraz Gdańska. 

Utworzono urzędy landratów i burmistrzów oraz nadburmistrzów, zorganizowanych według 

wzorca niemieckiego65. Tereny włączone liczyły około 92 tysiące km², a zamieszkiwało je 

ponad 10 milionów ludzi, w tym prawie 9 mln Polaków, 600 tysięcy Żydów i 600 tysięcy 

Niemców66.  

Sytuacja administracyjna obszaru nie objętego aneksją została uregulowana 

antydatowanym dekretem Hitlera z 12 października, podpisanym 26 października 1939 roku. 

Na jego mocy powstała nowa jednostka administracyjna Generalgouvernement für die 

                                                           
64 Porównaj: Jacek Chrobaczyński, Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki. Przegrani zwycięzcy? Społeczeństwo 
polskie między wrześniem 1939 a majem 1945, Kraków 2017, s. 178, 179. A. L. Sowa, op. cit., s. 555. Autor 
wskazuje na dekret kanclerza Niemiec z 8 października 1939 r., na podstawie którego do Trzeciej Rzeszy 
bezpośrednio wcielone zostały województwa pomorskie, poznańskie, śląskie oraz część białostockiego, 
warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego, a od 9 listopada dołączony został także region łódzki.  
65 Na temat podziału ziem polskich: Cz. Łuczak, op. cit., s. 91-97.  Cz. Madajczyk, op. cit., s. 138-148. 
66 A. L. Sowa, op. cit., s. 555.  
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besetzten polnischen Gebiete, którego nazwa została zmieniona 8 lipca 1940 roku na 

Generalne Gubernatorstwo. Stanowisko generalnego gubernatora objął Hans Frank, który był 

szefem NSDAP oraz kierował administracją cywilną i policją. W sprawach gospodarczych 

Generalne Gubernatorstwo podporządkowane zostało Hermanowi Göringowi, później 

Albertowi Speerowi, natomiast sprawy polityki ludnościowej nadzorował szef SS Heinrich 

Himmler. Cały obszar podzielony został początkowo na cztery, później na pięć dystryktów: 

warszawski, krakowski, lubelski, radomski, te z kolei na powiaty miejskie i wiejskie. W 1941 

roku, po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim, dołączono jeszcze piąty, dystrykt 

galicyjski. Urząd generalnego gubernatora zorganizowany został w Krakowie, a Warszawa 

stała się jedynie siedzibą dystryktu. Generalny gubernator reprezentował jedyny ośrodek 

władzy, upoważniony był do wydawania rozporządzeń, miał być całkowicie niezależny od 

urzędów w Rzeszy. Wyższy dowódca SS i policji podlegał bezpośrednio gubernatorowi i jego 

zastępcy, którym do maja 1941 roku był Arthur Seyss-Inquart, analogicznie kształtowała się 

zależność obu władz na szczeblu dystryktu. W skład władz centralnych wchodzili ponadto: 

szef Urzędu Generalnego Gubernatora Josef Bühler, wyższy dowódca SS i policji Friedrich 

Wilhelm Krüger oraz dowódcy policji porządkowej Herbert Becker i Sipo (Sicherheitpolizei – 

policja bezpieczeństwa) – Bruno Streckenbach67. Teren Generalnego Gubernatorstwa 

obejmował 95,5 tys. km² i zamieszkany był przez prawie 12 mln ludzi, w tym przez prawie 10 

mln Polaków, 1500 tys. Żydów, 750 tys. Ukraińców i 90 tys. Niemców68.  

Do Związku Radzieckiego włączono ziemie na wschód od linii rzek Pisa, Narew Bug i San, o 

obszarze 201 tys. km², z 13 mln mieszkańców (w tym około 5 mln stanowili Polacy).     

Podsumowanie 

Podpisany w 1934 roku pakt o nieagresji z Niemcami miał na jakiś czas uspokoić i 

uśpić czujność społeczeństwa polskiego. Wcześniej kontakty sąsiedzkie nie układały się 

najlepiej, Polska traktowana była przez Niemcy jako państwo sezonowe, niesłusznie 

obdarowane w traktacie wersalskim ziemiami na północy i zachodzie. Jednak kiedy 

polityczne cele Trzeciej Rzeszy jesienią 1938 roku dotknęły spraw polskich i spotkały się z 

odmową przystania na propozycję połączenia drogowego Gdańska w Berlinem, powrócono 

do dawnej antypolskiej retoryki. Kilka miesięcy później sztabowcy z Wehrmachtu przystąpili 

                                                           
67 Co warte uwagi z punktu widzenia gospodarki, wcielone zostały wszystkie uprzemysłowione i zasobne w 
surowce regiony Polski, stając się tym samym zapleczem Niemiec pod względem żywności i innych produktów 
na dłuższy okres wojny, patrz Cz. Madajczyk, op. cit., s. 152. Na temat podziału ziem polskich także A. L. Sowa, 
op. cit., s. 555-559.  
68 A. L. Sowa, op. cit., s. 555.  
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do opracowywania ataku na ziemie Polskie, uwzględniając atak wojsk lądowych, lotnictwa i 

marynarki wojennej. 

We wrześniu 1939 roku polscy żołnierze wykazywali się wielką ofiarnością, jednak wobec 

znaczącej przewagi militarnej Niemiec i dodatkowo ataku ze wschodu 17 września przez 

Armię Czerwoną, braku działania Francji i Anglii (poza formalnym wypowiedzeniem wojny 

3 września), klęska stała się faktem. Chociaż nigdy nie podpisano aktu kapitulacji, wrzesień 

1939 roku stał się w historii Polski kolejną cezurą.         

Jeszcze we wrześniu 1939 roku ziemie polskie zostały podzielone przez okupantów. Obszar o 

powierzchni około 92 tysięcy km² został częścią Trzeciej Rzeszy. Bezpośrednią kontrolę 

sprawowano nad terenem o powierzchni 95,5 tys. km², nazwanym Generalnym 

Gubernatorstwem. Do Związku Radzieckiego włączono ziemie na wschód od linii rzek Pisa, 

Narew Bug i San, o obszarze 201 tys. km².    

Przygnębienie, poczucie klęski i strach zaczęły upowszechniać się w społeczeństwie polskim. 

Zanim zrodziła się potrzeba działania w nowym, okupacyjnym systemie, potrzeba było trochę 

czasu i doświadczenia. Tym bardziej, że społeczeństwo zostało bez rządu, prezydenta, wodza 

naczelnego i prymasa, którzy opuścili kraj. „Syndrom września 1939 roku” miał  naznaczyć 

społeczeństwo na kolejne lata okupacji69. 

Stan okupacji na ziemiach wcielonych  

Po zakończeniu działań wojennych społeczeństwo polskie ogarnął nastrój 

niepewności, nietrwałości, strachu, lęku i braku bezpieczeństwa. Obok siebie rozpoczęły 

funkcjonowanie dwa światy – „okupanta” i „okupowanego”, tworząc zjawisko nazwane 

„syndromem września 1939 roku”. Wojna totalna, bo taki był charakter działań militarnych, i 

początki okupacji pokazały dużą skalę brutalności, która ingerowała w każdy element życia 

zarówno osobistego, jak i zbiorowego. Zagrożone stały się wszelkie instytucje, systemy 

wartości i symbole70.   

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Polacy mieszkający w Wielkopolsce, na Śląsku oraz  w 

Wolnym Mieście Gdańsku mieli być chronieni konwencją genewską, traktatem o ochronie 

mniejszości narodowych oraz polsko-niemiecką umową o wzajemnej ochronie mniejszości, 

                                                           
69 Autor określa okupację jako bezwzględną, właściwie niczym nie ograniczoną, prowadzoną przez bandycki 
system totalitarny i nawiązując do treści Roty Marii Konopnickiej, nazywa ten rodzaj postępowania „pluciem w 
twarz”.  J. Chrobaczyński, Czas nieszczęść, op. cit., s. 177.  
70 Ibidem.   
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podpisaną w 1937 roku. Jednak wśród Polaków nie brakowało zaniepokojenia, nie bez 

powodów, gdyż jeszcze przed wybuchem wojny wielu było aresztowanych i deportowanych 

do obozów koncentracyjnych działających na terenie Rzeszy71.   

Kolejne działania można określić jako radykalizację środków, mających całkowicie zmienić 

społeczeństwo polskie. Myślą przewodnią zmian było stworzenie wielkiego rezerwuaru taniej 

siły roboczej dla gospodarki Trzeciej Rzeszy. Dyskutowano na temat tej kwestii wielokrotnie 

podczas posiedzeń różnych urzędów, między innymi na konferencji zorganizowanej w dniu 

21 września 1939 roku w urzędzie policji bezpieczeństwa w Berlinie. Ustalono wówczas linię 

działań, które będą zmierzać do „przekształcenia Polaka w wiecznego robotnika 

sezonowego”. Przeobrażenia w strukturze społecznej ludności w okupowanej Polsce miały 

więc skupiać się na pozbawieniu społeczeństwa polskiego elity politycznej, intelektualnej, 

kulturalnej i wojskowej, usunięciu Żydów i Romów, zasiedleniu pozyskanych terenów 

ludnością rdzennie niemiecką, tworząc w ten sposób Lebensraum (przestrzeń życiową)72.   

Heinrich Himmler, który do tej pory był szefem SS i policji, został w październiku 1939 roku 

także Komisarzem do spraw Umacniania Niemczyzny (Reichskommissar für die Festigung 

deutschen Volkstums), z szerokimi kompetencjami w sprawach społecznych na ziemiach 

polskich, w tym zastępowania Polaków na ziemiach wcielonych oraz terenach okupowanych 

ludnością niemiecką73. 

Ustalone zasady zostały ujęte w memoriale napisanym przez dra Erharda Wetzla i dra 

Gerharda Hechta, prawników z Urzędu Rasowo-Politycznego NSDAP (Rassenpolitisches Amt 

der NSDAP), który ukazał się 25 listopada 1939 roku pod tytułem „Die Frage der Behandlung 

der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten” 

(Zagadnienie traktowania ludności byłych terenów polskich z punktu widzenia rasowo-

politycznego). Składał się on z trzech części, z których pierwsza analizowała strukturę 

narodową i rasową byłego państwa polskiego i dawała demograficzny przegląd 

poszczególnych ziem polskich. Część druga omawiała sprawę traktowania ludności polskiej 

                                                           
71 J. Chrobaczyński, Dwie klęski, op. cit., s. 107.     
72 J. Chrobaczyński, Czas nieszczęść, op. cit., s. 176, 177. 
73 Himmlerowi jako Komisarzowi Rzeszy dla Umacniania Niemczyzny podlegały utworzone w urzędach 
okręgowych Kraju Warty i Gdańsk-Prusy Zachodnie początkowo Specjalne Sztaby (Sonderstabe), a następnie 
Urzędy dla Przesiedlania Polaków i Żydów (Amt für Umsiedlung der Polen und Juden), których działania 
koordynował Centralny Urząd Przesiedleńczy (Zentralumwanderungsstelle) w Poznaniu, z ekspozyturą w Łodzi.  
Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979, s. 
117. Na temat zmian demograficznych i planów na terenach przyłączonych do Rzeszy: Timothy Snyder, 
Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Kraków 2018, s. 165-167; także Cz. Madajczyk, op. cit., 
s. 192. 
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na obszarach wcielonych do Rzeszy, wreszcie trzecia poruszała szereg spraw specjalnych 

związanych z anektowanymi ziemiami polskimi74. 

Ministerstwo propagandy Trzeciej Rzeszy, kierowane przez Josepha Goebbelsa, 24 

października 1939 roku przekazało prasie tzw. dyrektywę 1306 w sprawie traktowania 

ludności polskiej. Wprowadzono wówczas określenie „podludzi” na określenie Polaków, ale 

także Żydów i Romów (w terminologii niemieckiej tego okresu określani jako Zigeuner – 

Cyganie). Dyrektywa zawierała ostrzeżenie, że wszelka wyrozumiałość wobec Polaków może 

okazać się niebezpieczna dla niemieckości. Według Goebbelsa określenia o pejoratywnym 

zabarwieniu, jak np. „polska gospodarka”, „zdemoralizowani Polacy”, zalecano powtarzać jak 

najczęściej i tak długo „aż każdy Niemiec każdego Polaka – obojętnie, czy to będzie robotnik 

rolny, czy inteligent – w podświadomości będzie traktować jak robactwo”75. W licznych 

przemówieniach najważniejszych przywódców Trzeciej Rzeszy powtarzane było bardzo 

negatywne nastawienie do społeczeństwa polskiego. W przemówieniu wygłoszonym 2 

października 1939 roku Adolf Hitler miał powiedzieć: 

Polacy mogą mieć tylko jednego pana, może być nim Niemiec; dlatego przedstawicieli 

inteligencji polskiej należy pozbawić życia. Brzmi to twardo, lecz takie jest prawo 

życia76.  

Od początku okupacji represje wobec społeczeństwa polskiego różniły się w 

zależności od terytorium oraz od tego, czy dotyczyły mieszkańców małego miasta, czy wsi. 

Na ziemiach włączonych do Rzeszy miały one charakter bardzo ostry. W Poznańskiem, 

Łódzkiem i na Pomorzu najbrutalniej i najskuteczniej kształcono stereotyp „nadczłowieka”, 

niemieckiego „Übermenschen” i najbezwzględniej prześladowano zarówno polskich 

przywódców, jak i wszelkie przejawy patriotycznego oporu czy odruchy samoobrony wśród 

Polaków. Nie pozwalano na używanie języka polskiego, z wyjątkiem kraju Warty, gdzie 

głównie z powodu przewagi ludności polskiej mieszkającej na tym terenie, język polski został 

dozwolony. Likwidowano polskie szkoły, biblioteki, czytelnie.  

                                                           
74 Podstawową metodą działania było osadnictwo Niemców. Uważano, że „tylko nieliczna część polskiej 
ludności na terenie nowej Rzeszy będzie mogła być zgermanizowana. Ludność polska uznana za nienadającą się 
do zniemczenia (stanowiąca zdecydowaną większość) miała być „bezwzględnie usunięta”, najpierw z 
Generalnego Gubernatorstwa, a później dalej na wschód. Zenon Fijałkowski, op. cit., s. 25, 26. 
75 W Generalnym Gubernatorstwie zasady zachowania się Niemców w Polsce wydał 24 kwietnia 1940 r. 
wspomniany już szef Urzędu Generalnego Gubernatora Josef Bühler, patrz Cz. Madajczyk, op. cit., s. 249. 
76 Ibidem, s. 226. 
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W latach 1939-1941 rozpoczęto masową akcję przesiedlania Polaków do Generalnego 

Gubernatorstwa. Prowadzono ją stopniowo rozpoczynając od Polaków z miejscowości 

uznanych za nierokujących na szybką germanizację oraz mieszkających na terenach 

wytypowanych dla niemieckich osadników. Przyjmuje się, że około 460 tysięcy Polaków 

pozbawionych majątku ruchomego, środków płatniczych a jedynie z bagażem podręcznym 

znalazło się w obozach przesiedleńczych albo bezpośrednio w nowym miejscu zamieszkania, 

gdzie musieli pokonać trudności integracyjne. Od początku okupacji przystąpiono do 

przymusowego wywożenia Polaków na roboty w głąb Niemiec (później także do Francji). 

Tylko z rejencji łódzkiej wywieziono około 143 tysiące osób. Przyjmuje się więc, że w 

Prusach Zachodnich i w Kraju Warty różnego rodzaju przesiedleń doświadczyło pół miliona 

ludzi77.    

Kolejnym elementem podziałów wśród Polaków na ziemiach wcielonych było 

wprowadzenie tzw. niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste), na którą 

zapisywano osoby pochodzenia niemieckiego. Do I i II kategorii zaliczano Polaków w 

mniejszym lub większym stopniu aktywnych w przedwojennych niemieckich organizacjach 

mniejszościowych w Polsce, natomiast do III i IV zaliczano uznanych za nadających się do 

zasymilowania poprzez powiązania rodzinne. Wpisanie na tzw. volksliste zapewniało lepsze 

warunki życia, pozwalało uniknąć wysiedlenia, ale wiązało się z obowiązkiem służby 

wojskowej (od 1942 roku do III i IV grupy wiele osób wpisywano przymusowo). Liczba osób 

wpisanych na volksliste była zróżnicowana w zależności od regionu. Pod koniec 1939 roku 

prawie 95% mieszkańców województwa śląskiego zadeklarowało narodowość niemiecką (na 

Górnym Śląsku było to ponad milion osób), na Pomorzu ok. 720 tys., w Łodzi więcej niż ¼ 

Polaków (108 tys.)78.   

 Dla zachowania formalnie działającego systemu sprawiedliwości, na terenach 

włączonych do Rzeszy wprowadzono uproszczenie przewodu sądowego na niekorzyść 

oskarżonego, tzw. sądownictwo specjalne (Sondergerichte) i doraźne (Standgerichte). W 

Rejencji Katowickiej niemieckie prawo karne dla Polaków i Żydów zostało oparte na 

zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa, a przy orzekaniu wyroków najważniejsze stawało się 

wymierzenie kary, bez właściwego analizowania okoliczności przewinienia. Przyjęto, że w 

przypadku Polaków wystarczy tzw. zdolność do popełnienia winy i naruszenie posłuszeństwa. 

W oskarżeniu można było powołać się na naruszenie obowiązku posłuszeństwa, a do skazania 

                                                           
77 A. L. Sowa, op. cit., s. 557. 
78 Ibidem, s. 558. 
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wystarczały wymuszone zeznanie. Zaostrzanie kar dotyczyło szczególnie robotników 

polskich w Rzeszy79. 

Zmianie na niekorzyść uległy także warunki zatrudnienia Polaków na ziemiach wcielonych. 

Obowiązywał przymus pracy dla osób pomiędzy 14 a 65 rokiem życia. Długość dnia pracy 

ustalał pracodawca, 7-dniowy urlop przysługiwał tylko niektórym pracownikom. Polacy 

pracowali najczęściej jako pracownicy fizyczni za niższe wynagrodzenie w porównaniu z 

Niemcami pracującymi na tych samych stanowiskach. W miejscach publicznych, sklepach, 

parkach, kinach, komunikacji miejskiej pojawiły się tabliczki z napisem „nur für Deutsche” 

(tylko dla Niemców), zakazujące Polakom wstępu w oznaczone rejony czy zajmowania 

miejsca np. w komunikacji miejskiej.  

Sytuacja ludności żydowskiej na ziemiach wcielonych stała się znacznie gorsza w 

porównaniu z innymi mieszkańcami. Już w 1939 roku kilkadziesiąt tysięcy Żydów 

wysiedlonych zostało do Generalnego Gubernatorstwa, rozpoczęto tworzenie gett i obozów 

pracy (największe getto na ziemiach wcielonych założono w Łodzi – Litzmannstadt, 

umieszczono w nim około 200 tys. osób)80.   

Stan okupacji w Generalnym Gubernatorstwie  

W Generalnym Gubernatorstwie sytuacja przedstawiała się nieco inaczej, w 

założeniach miał on bowiem zostać zapleczem siły roboczej dla niemieckiego przemysłu, stąd 

represje nie były tak ostre. Region ten był w nieco gorszej sytuacji ekonomicznej (co było 

efektem słabszego rozwoju gospodarczego tego regionu jeszcze w okresie przedwojennym), 

pozostawiono jednak polskich przedsiębiorców jako zarząd firm, istniały szkoły powszechne i 

zawodowe dla Polaków, przez jakiś czas zachowywano pozory normalnej współegzystencji 

polsko-niemieckiej. Zlikwidowano polskie instytucje kulturalne i społeczne, zachowały się 

jedynie Polski Czerwony Krzyż i Ochotnicza Straż Pożarna. Zamknięto wyższe uczelnie, 

utworzony został w Krakowie Niemiecki Instytut Prac na Wschodzie, a niektórzy pracownicy 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowali się na podjęcie pracy w nim81.   

W gospodarce stosowano maksymalną eksploatację kraju na rzecz gospodarki 

wojennej Niemiec. Wprowadzony został system kartkowego zaopatrywania w żywność (dla 

                                                           
79 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 412. 
80 Na temat sytuacji ludności żydowskiej: Robert Szuchta, Piotr Trojański, Holokaust zrozumieć dlaczego, 
Warszawa 2003, s. 156-157; A. L. Sowa, op. cit., s. 558. 
81 Ocena ich postawy stała się tematem dyskusji w trakcie wojny oraz na wiele lat później. Na ten temat J. 
Chrobaczyński, Czas nieszczęść, op. cit., s. 190, 222, 224. 
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Niemców wynosił on 2613 kalorii, dla Polaków 669, dla Żydów 253). Jako środki płatnicze 

początkowo funkcjonował złoty, później wprowadzono markę niemiecką, a po utworzeniu 

pod koniec 1939 roku Banku Emisyjnego wprowadzono nową walutę, zwaną popularnie 

młynarkami (od nazwiska Feliksa Młynarskiego, polskiego ekonomisty kierującego 

bankiem). W przypadku produkcji rolnej, charakterystyczne pozostaje sprzyjanie rozwojowi 

polskich przedsiębiorstw, gdyż zapewniało to wpływ na asortyment i poziom produkcji. 

Jednocześnie wprowadzono system kontyngentów (obejmujących ziemniaki, zboża, siano, 

słomę, mięso, wełnę, warzywa, miód), a niewywiązanie się z obowiązku groziło karami 

takimi jak skierowanie do obozu pracy przymusowej, konfiskatą bydła, a nawet 

gospodarstwa. Sytuacja właścicieli dużych gospodarstw była znacznie korzystniejsza niż 

ludności miejskiej (nie przeprowadzono tutaj generalnej konfiskaty własności). Natomiast w 

trudnym położeniu znaleźli się właściciele małych gospodarstw czy przedsiębiorstw, gdyż to 

na nie spadła największa część nakładanych przez władze okupacyjne świadczeń. 

Przemysł w Generalnym Gubernatorstwie w większości przejęty został przez Niemców na 

mocy decyzji Głównego Urzędu Powierniczego Wschód. Całkowitej konfiskacie podlegała 

własność państwowa i żydowska. Do nielicznych fabryk, które pozostawiono w rękach 

właścicieli, przydzielono zarządców niemieckich. Nowoczesne zakłady były likwidowane, a 

zapasy surowcowe wywożone do Rzeszy. Po rozpoczęciu wojny za Związkiem Radzieckim 

zmieniono profil przemysłu, kładąc nacisk na przemysł surowcowy (wydobycie węgla, ropy 

naftowej i gazu ziemnego), co miało stanowić zaplecze dla potrzeb wojska.  

Wszystkie zmiany wprowadzane w gospodarce wywoływały chaos i bezrobocie szczególnie 

wśród pracowników umysłowych. Wprowadzono przymus pracy dla wszystkich osób 

powyżej 15. roku życia, kontrolowany przez niemiecki urząd pracy (Arbeitsamt). Zatrudniano 

głównie w przemyśle zbrojeniowym, transporcie, budownictwie, natomiast niemających 

pracy kierowano na roboty przymusowe do Niemiec (na początku 1940 roku planowano 

dostarczenie tam ok. miliona osób). Gospodarka polska była eksploatowana przez 

przedsiębiorstwa niemieckie bez zainteresowania jej modernizacją czy dostosowaniem do 

potrzeb społecznych82.           

Żydowscy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa znaleźli się w znacznie 

trudniejszej sytuacji niż pozostała ludność. Od 23 listopada 1939 roku obowiązywał ich 

obowiązek noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Wprowadzano kolejne zakazy dotyczące 

                                                           
82 Szerzej na temat sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie: A. L. Sowa, op. cit., s. 559-566. 
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zmiany miejsca zamieszkania, podróżowania komunikacją publiczną, konfiskowano mienie, 

przydziały kartkowe były mniejsze niż dla Polaków. Od października 1939 roku zaczęto 

tworzyć getta (pierwsze założono w Piotrkowie Trybunalskim); na przełomie lat 1940/1941 

istniało około 300 gett oraz 200 obozów pracy dla Żydów. Największe getto powstało w 

Warszawie: stłoczono w nim około 450 tysięcy ludzi. Warunki życia nieustannie pogarszały 

się, wybuchały epidemie chorób zakaźnych, panował powszechny głód i bardzo wysoka 

śmiertelność. Dodatkowo działania niemieckie zmierzały do ciągłego antagonizowania 

Polaków i Żydów, wykorzystywano w tym celu dawne antysemickie uprzedzenia (pojawiały 

się informacje o mordzie rytualnym, braku higieny i nosicielstwie chorób)83.    

Dezorganizacja dotyczyła także administracji; w efekcie wprowadzanych represji 

doprowadzono do wyeliminowanie polskich urzędników do szczebla powiatu, a często i 

gminy. Zniszczeniu uległy dawne struktury polityczne i kulturalne, a społeczeństwo straciło 

wielu doświadczonych polityków i pracowników administracji, część inteligencji i wielu 

duchownych, co stanowi stratę nie tylko w sensie statystyki, ale także była to strata 

kształtująca moralną postawę Polaków wobec okupacji. Wpłynęło to na powolne załamanie 

się w Polsce funkcjonującego systemu wartości. Przejawiało się to w elementach deprawacji 

szeroko pojętych kontaktów międzyludzkich poprzez rozwój korupcji rozumianej wówczas 

jako metoda samoobrony, czemu sprzyjała administracja okupacyjna. Sięganie po alkohol 

traktowane było jako próba zapomnienia o niepewności losu. Równolegle miały miejsce 

ogromne straty ekonomiczne, spowodowane rozregulowaniem gospodarki, włącznie z 

zachwianiem nawet centralnym systemem połączeń komunikacyjnych w kraju. Częścią 

procesu destabilizacji były także informacje dostępne w formie ogłoszeń, tzw. afisze śmierci, 

z informacjami o zarządzeniach władz okupacyjnych, ale także z listami nazwiskowymi osób 

rozstrzelanych. Popularne stały się tzw. gadzinówki z informacjami redagowanymi w ten 

sposób, aby wzbudzały poczucie zagrożenia i uległość. Na ulicach zaś słychać było 

informacje przekazywane z megafonów, tzw. szczekaczek.      

Pomimo wszystkich destabilizujących zmian mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa 

udało się zachować wcześniejszą strukturę społeczną, uniknąć ścisłej kontroli życia 

                                                           
83 A. L. Sowa, op. cit., s. 567. Na temat sytuacji ludności żydowskiej R. Szuchta, P. Trojański, op. cit, s. 156-157. 
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codziennego, utrwalić istniejące przed wojną więzi, co miało ogromny wpływ na 

angażowanie się w działania ruchu oporu84.  

Podsumowanie 

Społeczeństwo polskie w pierwszych tygodniach po klęsce wrześniowej 

charakteryzowało się zagubieniem, niepewnością, świadomością klęski. Jeszcze nie 

wiedziano, czym jest wojna totalna i jak bardzo zagrożone są przyjęte systemy wartości i 

symbole. Zwłaszcza że plany fundamentalnych zmian społeczeństwa polskiego 

opracowywano na wielu spotkaniach, między innymi w urzędzie policji bezpieczeństwa 

jeszcze podczas trwania działań wojennych, czy po ich zakończeniu przez Urząd Rasowo-

Polityczny NSDAP w specjalnie opracowanym memoriale „Zagadnienia traktowania ludności 

byłych terenów polskich z punktu widzenia rasowo-politycznego”. Plany przewidywały 

wysiedlanie Polaków i zasiedlanie opuszczonych terenów ludnością niemiecką oraz 

ograniczenie społeczeństwu polskiemu dostępu do edukacji, dóbr kultury i aktywności 

społecznej w celu przekształcenia w siłę roboczą potrzebną gospodarce niemieckiej. 

Stosowane w prasie określenia „polska gospodarka” w pejoratywnym znaczeniu miały 

nawiązać do przedwojennych uprzedzeń i jeszcze je pogłębić. Plany te dotyczyły nie tylko 

Polaków; od początku okupacji szczególnym celem stali się Żydzi oraz Romowie. 

Najbrutalniej wprowadzanie zasad przebiegało na terenie ziem wcielonych, w Poznańskim, 

Łódzkim, na Pomorzu rozpoczęto aresztowania, przeprowadzano egzekucje wśród Polaków, 

likwidowano wszelkie polskie instytucje, masowo wysiedlano poza teren ziem wcielonych. 

Zaostrzono także przepisy prawne, w przypadku Polaków wystarczyła tzw. zdolność do 

popełnienia winy i naruszanie posłuszeństwa. Innym elementem bardzo dzielącym 

społeczeństwo było przyjęcie niemieckiej listy narodowościowej, które spowodowało 

rozdarcia na wiele lat, a nawet kilka pokoleń (na Górnym Śląsku ponad milion mieszkańców 

zadeklarowało narodowość niemiecką). Wszyscy Polacy pomiędzy 15. a 65. rokiem życia 

mieli obowiązek zatrudnienia. Mogli zawierać małżeństwa dopiero po ukończeniu 26. roku 

życia. Żydzi mieszkający na tym terenie zostali albo wysiedleni do Generalnego 

Gubernatorstwa albo umieszczeni w gettach (największe założone zostało w Łodzi-

Litzmannstadt). 

                                                           
84 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 165. Autor wskazuje także na fakt rozbudowanego łapownictwa i przekupstwa w 
Generalnym Gubernatorstwie, któremu ulegała także administracja niemiecka.  
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Na znaczne korzyści gospodarcze liczono, jeżeli chodzi o Generalne Gubernatorstwo, dlatego 

likwidacja polskich instytucji była rozłożona w czasie. Przedsiębiorstwa pozostały w rękach 

polskich właścicieli, miały jednak niemieckich nadzorców. Wprowadzony został system 

reglamentacji żywności, rolnicy zobowiązani zostali do przekazywania kontyngentów. 

Pracować mieli wszyscy powyżej 15. roku życia. 

Sytuacja Żydów stała się tragiczna, choć początkowo mieli się tylko wyróżniać gwiazdą 

Dawida noszoną na odzieży, później już obowiązkowo przeprowadzali się do gett – pierwsze 

założono w Piotrkowie Trybunalskim w październiku 1939 roku, natomiast największe 

istniało w Warszawie.      

Społeczeństwo polskie znalazło się w sytuacji szeroko pojętej deprawacji. Zlikwidowano 

działającą administrację, życie straciło wielu przedstawicieli inteligencji, duchownych. 

Zachwiano gospodarką, zlikwidowano połączenia komunikacyjne, a dostępność alkoholu 

miała stać się uspokojeniem wobec nieznanego jutra. Jednak pomimo tego rozpoczęto 

budowanie struktur konspiracyjnych.         

Okupant – okupowani (inteligencja polska)85 

Na ziemiach polskich ingerencja Niemiec w życie społeczne miała charakter 

całkowity, co jak się okazało, miało na celu nie tylko podporządkowanie ludności polskiej, 

ale w kolejnych etapach jego eksterminację86.  

                                                           
85 Inteligencja na ziemiach polskich w początkach XX w. ukształtowana była w wyjątkowych okolicznościach 
braku własnego państwa. Dlatego jeszcze w XIX w. podstawowym kryterium jej tworzenia była misja społeczna, 
wyrażająca się w zaangażowaniu na rzecz oświaty, kultury, sztuki, rozwoju gospodarczego czy odgrywająca 
istotną rolę tożsamość narodowa, wyrażająca się w ruchu niepodległościowym. Po 1919 r. budowa elit państwa 
polskiego była procesem polegającym na scalaniu dziedzictwa zaborów i konsekwencji I wojny światowej, w 
tym fizycznych strat poniesionych wówczas. Rosnąca liczba studentów i uczniów szkół średnich II 
Rzeczpospolitej przyspieszała proces integracji społeczeństwa, aczkolwiek nie objął on większości mniejszości 
narodowych (ograniczano przyjmowania na kierunki studiów takie jak prawo czy medycyna, wprowadzając 
numerus clausus, numerus Nullus ); patrz Piotr Madajczyk, Polityka ZSRS i III Rzeszy wobec elit polskich w czasie 
II wojny światowej, [w:] Studia nad Totalitaryzmem i Wiekiem XX, t. 1, 2017, s. 68-82. 
86 Wskazywane jest kilka rozporządzeń czy dyrektyw wielu przywódców III Rzeszy, będących zapowiedzią 
wydarzeń, np. dyrektywa Hitlera w rozmowie z Rauschningiem: „tylko naród, którego warstwy kierownicze 
zostaną zniszczone, da się zepchnąć do rzędu niewolników”; dyrektywa Hitlera na odprawie w Jełowej na Śląsku 
w dniu 12 września 1939 r. wobec Keitla, Canarisa i Ribbentropa w kwestii „masowego wyniszczenia polskiej 
inteligencji”; polecenie Heydricha z 7 września 1939 r. wygłoszone na odprawie w sprawie akcji „Tannenberg” o 
treści: „czołowe warstwy ludności polskiej należy unieszkodliwić w takim stopniu, na ile jest to możliwe”; 
ponaglenie Heydricha zawarte w informacji dla Canarisa z 8 września 1939 r. o treści: „Codziennie dokonuje się 
(na ziemiach wcielonych do Rzeszy) już 200 egzekucji. Sądy wojenne pracują zbyt powoli. Ludzi należy 
rozstrzeliwać lub wieszać natychmiast, bez dochodzeń. Szlachta, duchowieństwo i Żydzi muszą być 
zlikwidowani. Porównaj Zygmunt Mańkowski, Ausserordentliche Befriedungsaktion, [w:] Ausserordentliche 
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Zgodnie z definicją polskiego prawnika, żydowskiego pochodzenia, Rafała Lemkina, 

genocyd, czyli ludobójstwo to zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe 

wyniszczenie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno 

przez fizyczne zabójstwo członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, 

stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie czy przymusowe 

odbieranie dzieci87. W przypadku Polaków realizacja odbywała się przez, jak to określono w 

niemieckiej terminologii, „likwidowanie warstw przywódczych i elit”, rozbijanie 

społeczeństwa (Niemiecka Lista Narodowościowa, Goralenvolk, lepsze traktowanie 

wybranych narodowości, wydzielenie Żydów i ich stygmatyzacja, gettoizacja i ostatecznie 

eksterminacja – Endlösung der Judenfrage), odbieranie rodzicom i germanizacja dzieci 

uznanych za wartościowe rasowo, wysiedlenia Polaków i osadnictwo germańskie, 

wyniszczenie fizyczne (egzekucje, obozy) i biologiczne (ciężka praca, niewystarczające 

wyżywienie, brak zorganizowanej opieki medycznej i ograniczenie jej do zapobiegania 

epidemiom, brak lub ograniczony dostęp do lekarstw, w 1943 roku wprowadzenie możliwości 

aborcji, utrudnianie zawierania związków małżeńskich i ograniczanie wszelkimi środkami 

przyrostu naturalnego), eksploatacja ekonomiczna, niszczenie kultury materialnej i duchowej 

(brak dostępu do edukacji, ograniczenie bądź całkowite uniemożliwienie prowadzenia życia 

religijnego). Zgodnie z przygotowanymi wytycznymi eksterminacji podlegać mieli duchowni, 

działacze polityczni i społeczni, naukowcy, artyści, oficerowie, funkcjonariusze policji88.      

Na terytorium polskim objętym agresją niemiecką terror zmieniał się w zależności od 

panującej sytuacji militarnej. Po przejściu Wehrmachtu jesienią 1939 roku w Generalnym 

Gubernatorstwie wprowadzony został tzw. terror policyjny. Wiele działań władz 

okupacyjnych oficjalnie określonych zostało jako działania prewencyjne, cały szereg zaś jako 

terror o charakterze odwetowym. Generalnie wyrażał się on we wprowadzeniu bardzo 

trudnych warunków życia dla wszystkich Polaków. Stąd niemożliwe do ustalenia są statystyki 

zgonów będących skutkiem niedożywienia, braku opieki medycznej, ciężkich przeżyć, utraty 

osób bliskich. Pauperyzacja okresu okupacji dotyczyła wszystkich grup społecznych i to nie 

tylko ta materialna, także duchowa związana z brakiem dostępu do kultury np. literatury, 

muzyki, teatru, rozwoju życia religijnego. Fizyczne straty wśród inteligencji polskiej 

pociągały także jej zaangażowanie w działaniach ruchu oporu. Ginęli nie tylko w walce, ale 

                                                                                                                                                                                     
Befriedungsaktion Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. 
Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 7. 
87 Na temat Rafała Lemkina patrz Ryszard Szawłowski, Rafał Lemkin (1900-1959): Polski prawnik, twórca pojęcia 
„ludobójstwo”, [w:] Sprawy Międzynarodowe 2005, nr 2, s. 103-135. 
88 P. Madajczyk, op. cit., s. 74-75.  
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także podczas brutalnych aresztowań i przesłuchań, a niekiedy przez ucieczkę w samobójstwo 

przed dalszym śledztwem.    

Natomiast na terenach wcielonych do Rzeszy, w Kraju Warty, wszelkie działania miały 

bardzo ostry charakter. Rozpoczęto szeroką skalę wysiedleńczą ludności polskiej do 

Generalnego Gubernatorstwa, o czym było już wcześniej, polskie życie kulturalne było 

brutalnie niszczone, nie tylko pozbawieniem inteligencji, ale także konfiskatą mienia teatrów 

polskich, muzeów, bibliotek, księgarni i innych instytucji kultury. 

Pierwsze miesiące okupacji można określić jako okres szczególnego zainteresowania 

różnych służb niemieckich wyeliminowaniem przedstawicieli polskiej inteligencji (zarówno 

ze strony Niemiec, jak i Związku Radzieckiego). Postawa taka była częścią zaakceptowanej 

polityki narodowosocjalistycznych Niemiec na ziemiach polskich, w której podkreślona 

została nienawiść do określonych grup społecznych, szczególnie tych uznawanych za 

tworzące tradycyjne struktury społeczne, w tym także duchowieństwa różnych Kościołów89.  

 Na obszarach zamieszkanych przez Polaków działania niemieckie były prowadzone w 

sposób zsynchronizowany z działaniami militarnymi, czasami były efektem reakcji na 

rozwijającą się sytuację. Ale nie tylko militarne przygotowanie wchodziło w grę, chodziło 

także o ideologiczne określenie działań, które rozpoczęło się jeszcze przed wybuchem wojny. 

W Wydziale Polityki Rasowej (Rassenpolitische Amt) sformułowana została definicja 

określająca, że: 

…jądro polskiego narodu jest ze względów rasowych zasadniczo odmienne od narodu 

niemieckiego i duchowo nietwórcze. Niemiec musi mieć zarówno właściwe 

pochodzenie rasowe, jak i żyć w niemieckiej tradycji i kulturze90.  

Kryteria przynależności do inteligencji zostały określone w memoriale z 25 listopada 1939 

roku, przygotowanego przez prawników Erharda Wetzela i Gerharda Hechta, zatytułowanym 

„Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu 

widzenia” (Die Frage der Behandlng der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete 

nach rassenpolitischen Gesichtspunkten). Zaliczono do tej grupy księży, nauczycieli (łącznie 

z wykładowcami szkół wyższych), lekarzy, dentystów, weterynarzy, kupców, oficerów, 

                                                           
89 Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że model taki nie był praktykowany w innych państwach Europy 
Środkowej, będących pod okupacją niemiecką. Na terytorium Protektoratu Czech i Moraw planowano 
zniemczenie dużej części ludności i przede wszystkim wykorzystanie potencjału gospodarczego. Patrz: P. 
Madajczyk, op. cit., s. 68.  
90 P. Madajczyk, op. cit., s. 74. 
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wyższych urzędników, pisarzy, redaktorów jak również wszystkie osoby, które otrzymały 

wyższe lub średnie wykształcenie91.   

Inteligenzaktion – politische Flurbereinigung (polityczne oczyszczanie pola)  

Jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych sformowano specjalne grupy 

operacyjne policji bezpieczeństwa Einsatzgruppen, którymi kierował dowódca 

Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst Reinhard Heydrich. W czasie kampanii wrześniowej na 

ziemiach polskich działało 8 tego rodzaju jednostek. Oddziały te poruszały się tuż za 

nacierającymi armiami niemieckimi, rozprzestrzeniały się po terenie, obsadzały poszczególne 

miejscowości na zapleczu armii i tworzyły tam pierwsze placówki policji bezpieczeństwa i 

SD. Zajmowały zakłady pracy, rekwirowały dobra materialne i internowały polityków, 

urzędników państwowych, duchownych, arystokratów, a także Żydów92. Pierwszy raz 

oddziały pojawiły się podczas tzw. operacji Tannenberg (Unternehmen Tannenberg). Taką 

nazwę nosił także referat specjalny w Urzędzie Policji Bezpieczeństwa, utworzony w sierpniu 

1939 roku w celu skoordynowania dowodzenia grupami operacyjnymi. Zadania grup 

precyzowały specjalnie przygotowane „Wytyczne dotyczące działalności za granicą policji 

bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa”. Nakazywały one aresztowanie „osób figurujących 

na przekazanych listach gończych”, osób „które przeciwstawiają się środkom stosowanym 

przez niemieckie władze albo które w sposób oczywisty są do tego skłonne lub ze względu na 

swoje stanowisko i osobiste cechy mogą siać niepokój”, „zabezpieczenie budynków i 

urządzeń policyjnych, jak również innych budynków, urządzeń, akt, kartotek itp. potrzebnych 

policji niemieckiej do wykonania jej zadań”. Także „ujęcie osób niepewnych pod względem 

politycznym, konfiskatę broni, ujęcie uciekinierów”. W przypadku instytucji kultury 

przejmowanie zbiorów bibliotecznych i muzeów, rekwirowanie gotówki i dewiz, ujęcie 

partyzantów93. 

Akcję Tannenberg skierowano przeciwko Polakom zamieszkującym tereny przewidziane do 

zaanektowania, czyli powstańcom śląskim i wielkopolskim, działaczom plebiscytowym na 

Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku, członkom Związku Polaków w Niemczech, Partii 

                                                           
91 http://lekcja.auschwitz.org/pl_2020_06_polacy/ także Jan Góral, Eksterminacja inteligencji i tak zwanych 
warstw przywódczych w zachodnich powiatach dystryktu radomskiego (1939-1940), [w:] Ausserordentliche 
Befriedungsaktion Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. 
Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992. 
92 Maria Wardzyńska, op. cit., s. 51. Pod koniec sierpnia 1939 r. Reinhard Heydrich przewidywał, że jego grupy 
operacyjne zabiorą do obozów około 30 tys. ludzi, znacznie więcej niż wyniosła w tym czasie cała społeczność 
więźniarska. Patrz N. Wachsmann, Historia nazistowskich, s. 146, 228.  
93 M. Wardzyńska, op. cit.,  s. 65. 

http://lekcja.auschwitz.org/pl_2020_06_polacy/
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Narodowo-Demokratycznej i Polskiego Związku Zachodniego. Listy aresztowanych 

przygotowane były odpowiednio wcześniej jako tzw. Sonderfahndungsliste czy 

Sonderfahndungsbuch Polen (Specjalna księga Polaków ściganych listem gończym) i 

obejmowały ponad 61 tysięcy nazwisk obywateli polskich, należących do szeroko 

rozumianych elit przywódczych. W ich przygotowanie aktywnie włączyli się członkowie 

mniejszości niemieckiej94. 

Niemalże równolegle z akcją Tannenberg rozpoczęto prowadzenie znacznie szerszej 

akcji określonej kryptonimem Intelligenzaktion (politische Flurbereinigung – polityczne 

oczyszczanie pola), wymierzonej przeciwko przedstawicielom polskiej elity – nauczycielom, 

księżom, ziemiaństwu, działaczom społecznym i politycznym, przedstawicielom wolnych 

zawodów95. W terminologii niemieckiej stosowany był termin przedstawiciele „warstwy 

przywódczej” (Führungsschicht). Badania historyczne pokazały jednak, że pojęcie 

inteligencji w tym przypadku nie oznaczało ludzi należących do konkretnej warstwy 

społecznej z powodu wykształcenia, lecz także tych, wokół których z racji ich aktywności i 

postawy mógł się rozwijać ruch oporu. Tych, jak precyzowały to „Wytyczne dotyczące 

działalności za granicą policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa”, którzy w sposób 

oczywisty są skłonni do „przeciwstawiania się środkom stosowanym przez niemieckie 

władze” lub „ze względu na swoje stanowisko i osobiste cechy mogą siać niepokój”. 

Odnosiło się więc do ludzi, których cechowała aktywność i umiejętność kierowania 

działalnością społeczną96. 

Teoretycznie Intelligenzaktion miała być przeprowadzana na terenach przewidzianych do 

wcielenia do III Rzeszy, jednak wiele wydarzeń o podobnym charakterze wydarzyło się także 

na terenie okupowanym. Przeprowadzeniem akcji zajmowały się wspomniane wcześniej 

grupy policji bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu grup w końcu listopada 1939 roku akcję 

                                                           
94 Wacław Długoborski, Geneza Sonderfahndungsbuch Polen i jej funkcje w kampanii wrześniowej i pierwszych 
tygodniach okupacji, maszynopis; M. Wardzyńska, op. cit., s. 65-75, Ryszard Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II 
wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach 
wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006. 
95 Prowadzone było wiele akcji o podobnym charakterze np. akcja o kryptonimie „Direktaktion” dokonana na 
ziemiach wcielonych do Rzeszy. Z. Mańkowski, op. cit., s. 8. Na Pomorzu przeprowadzona zastała akcja 
Säuberungsaktion, skierowana przeciwko społeczeństwu polskiemu Pomorza Gdańskiego. Więcej na ten temat: 
Danuta Drywa, Säuberrungsaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów KL Stutthof (1939-1943), 
Stutowo 2015.    
96 W Bagnie pod Nowym Miastem Lubawskim funkcjonariusze policji bezpieczeństwa rozstrzelali 9 października 
1939 r. nauczyciela z miejscowej szkoły, kupca i czterech rolników. (…) W Mielnie, Mielszynie i Miłosławiu, 
miejscowościach leżących wokół Gniezna i Wrześni, rozstrzelano ośmiu Polaków, m.in. Komornika sądowego i 
wikariusza, oskarżonych o posiadanie broni. M. Wardzyńska, op. cit., s. 67, 274. 
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kontynuowały stacjonarne placówki policji. Zakończenie Intelligenzaktion na ziemiach 

włączonych do Rzeszy przypada na wiosnę 1940 roku, natomiast w Generalnym 

Gubernatorstwie latem 1940 roku97.  

Jako preludium Intelligenzaktion należy uznać aresztowanie jeszcze przed wybuchem wojny 

Polaków obywateli Rzeszy zarówno na terenach autochtonicznych (Śląsku, Warmii, 

Mazurach, Powiślu i Pograniczu), jak i w Berlinie oraz w Westfalii. Aresztowano nauczycieli 

szkół polskich, polskich księży, prezesów polskich organizacji razem z ich sekretarzami i 

skarbnikami, członków zarządów polskich towarzystw i kół, ogółem ponad 2 tysiące osób.98 

W kolejnych dniach aresztowania Polaków miały miejsce w Wolnym Mieście Gdańsku, 

aresztowano pracowników polskich instytucji. Na Śląsku do aresztowań Polaków włączyli się 

także członkowie Freikorps, grup dywersyjno-sabotażowych, które zabezpieczały atakujące 

oddziały Wehrmachtu oraz ochronę zakładów przemysłowych. 

Działania Intelligenzaktion najwcześniej rozpoczęto na Pomorzu (nazywano ją tam nawet 

Akcją Bezpośrednią – Direkte Aktion) i od września do końca października 1939 roku 

zamordowano około 20 tysięcy osób (m.in. rzemieślników, rolników, kupców). 

Przygotowujący się do objęcia stanowiska namiestnika okręgu Prusy Zachodnie Albert 

Forster oświadczył, że sprawą szczególnej wagi jest ujęcie i odosobnienie polskich 

przywódców oraz intelektualistów, do których zaliczał nauczycieli, duchownych, ludzi z 

wyższym wykształceniem i ewentualnie kupców99.  

Do aresztowań i niejawnych egzekucji Polaków dochodziło także w rejencji łódzkiej Kraju 

Warty. Chociaż początkowo miały one charakter odwetowy i dotyczyły inteligencji, później 

coraz częściej aresztowania dotyczyły bardzo wielu osób z różnych środowisk. W Poznaniu 

aresztowano ponad 30 osób jako zakładników, wśród nich znajdowali się profesorowie 

Uniwersytetu Poznańskiego100. 

                                                           
97 M. Wardzyńska, op. cit., s. 13, 69. 
98 M. Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945, Olten-Freiburg 1965, s. 109;  
N. Wachsmann, op. cit., s. 228-229.  
99 Tomasz Ceran, Zbrodnia pomorska 1939, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018; s. 7. Jak podaje autor, 
tylko we wrześniu 1939 r. na Pomorzu zamordowano 11 tys. osób, w całej okupowanej Polsce ok. 16 tys. Temat 
ten przedstawia też Bogdan Chrzanowski, Likwidacja elementów przywódczych na Pomorzu Gdańskim w okresie 
okupacji hitlerowskiej, [w:] Ausserordentliche Befreidungsaktion Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji 
naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 124-141. 
100 Cezary Jabłoński, Eksterminacja inteligencji i tak zwanych warstw przywódczych na obszarze rejencji łódzkiej 
kraju warty w okresie od 1 września 1939 do maja 1940, [w:] Ausserordentliche Befriedungsaktion Akcja AB na 
ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 
1992, s. 99- 106. Także J. Chrobaczyński, Dwie klęski, op. cit., s. 156.     
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Po rozpoczęciu działań wojennych grupy operacyjne oraz dowódcy policji 

porządkowej otrzymali rozkaz natychmiastowego rozstrzeliwania aresztowanych Polaków, 

bez sądu doraźnego (zasadę taką stosowano od 22 września oficjalnie jedynie wobec 

partyzantów schwytanych podczas walki). Heydrich polecił podczas odprawy dowódców 7 

września, aby jak najskuteczniej unieszkodliwiać warstwę przywódczą w Polsce oraz usunąć 

polskich Żydów. Wobec trudności związanych z odtransportowaniem polskich więźniów 

przekazał on swoją decyzję, że przedstawiciele polskiej warstwy przywódczej w żadnym 

wypadku nie powinni pozostać w Polsce, należało skierować ich do niemieckich obozów 

koncentracyjnych, natomiast dla osób z kręgów o mniejszym znaczeniu zakładane miały być 

w rejonie przygranicznym prowizoryczne obozy koncentracyjne. Pięć dni później, 12 

września, w pociągu specjalnym Führera w Oławie (Ilnau), omówiono projekt likwidowania 

polskiej inteligencji, ziemiaństwa, duchowieństwa i tych osób, które mogłyby stanowić 

oparcie dla polskiego ruchu oporu101.   

W działaniach prowadzonych już od września  do 25 października 1939 roku przeprowadzono 

760 masowych egzekucji, w których życie straciło ponad 20 tysięcy Polaków102. 

Aresztowanych osadzano w obozach koncentracyjnych na terenie Rzeszy, głównie w 

Hohenbruch103, Dachau, Oranienburg i Mauthausen-Gusen, który zaczęto nawet nazywać 

Vernichtungslager für die Polnische Intelligenz (obozem zagłady dla polskiej inteligencji)104.    

We wszystkich miejscach, gdzie dokonywano aresztowania mieszkańców, wśród 

pojmanych byli polscy duchowni. Ich los był różny, niektórzy zostali rozstrzelani np. w lesie 

pod Kartuzami funkcjonariusze EK 16 rozstrzelali we wrześniu 1939 roku dziesięciu księży 

aresztowanych na terenie powiatu, m.in. ks. Bernarda Łozińskiego, przedwojennego posła na 

Sejm RP, ks. Maksymiliana Krzewińskiego z Gowidlina, ks. Tadeusza Zapałowskiego z 

Sulęczyna. Inni wywiezieni zostali do obozu koncentracyjnego, np. w Oranienburg zginęli 

                                                           
101 M. Wardzyńska, op. cit., s. 50-74. Także Cz. Madajczyk, op. cit., s. 128. 
102 W Wielkopolsce w dniach 20-23 października 1939 r. odbyły się pierwsze masowe, publiczne egzekucje w: 
Śremie, Książu Wielkopolskim, Kórniku, Mosinie, Środzie Wielkopolskiej, Kostrzyniu, Gostyniu, Pońcu, Krobii, 
Kościanie, Śmigle, Lesznie, Osiecznej, Włoszakowicach. Rozstrzelano 275 osób. M. Wardzyńska, op. cit., s. 50-
74. 
103 Hohenbruch – obóz policji bezpieczeństwa utworzony w 1934 r. nad Zalewem Kurońskim między Królewcem 
a Tylżą, przeznaczony początkowo dla niemieckich działaczy postępowych. M. Wardzyńska, op. cit., s. 77. 
104 Od marca do grudnia 1940 r. w samym tylko Dachu znalazło się 13 337 Polaków, głównie z obszarów 
wcielonych do Rzeszy. N. Wachsmann, op. cit., s. 298. 



60 
 

katecheta z Państwowego Gimnazjum w Inowrocławiu ks. Szukalski i katecheta z 

Państwowego Gimnazjum w Świeciu ks. Brunon Szymański.105   

Z kolei lasy Szpęgawskie był miejscem egzekucji księży z powiatu starogardzkiego i 

chełmińskiego oraz z kurii biskupiej, jak również dziesiątek nauczycieli i kierowników szkół 

z Pomorza, rolników i działaczy polonijnych, kupców i rzemieślników. W tym samym 

miejscu rozstrzelano licznych pacjentów Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie koło 

Starogardu Gdańskiego (od jesieni 1939 do stycznia 1940 roku zamordowano 1692 

chorych)106.  

Zakładnicy oraz skazani przez sąd doraźny policji bezpieczeństwa byli jedyną kategorią ofiar, 

których egzekucje podawano do publicznej wiadomości. Rozstrzeliwania pozostałych grup 

aresztowanych utrzymywano w wielkiej tajemnicy. Przeznaczonych na śmierć wywożono z 

więzień i obozów, tak aby „nic nie dotarło do publicznej wiadomości”, na miejsce egzekucji 

wybierano lasy, żwirowiska, generalnie tereny oddalone od zwartej zabudowy. Miejsca te 

były pilnie strzeżone prze stałe posterunki Selbstschutzu, policji pomocniczej, żandarmerii 

oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi, zakazującymi zbliżania się do zamkniętego 

terenu107.  

Przyjmuje się, że w wyniku Intelligenzaktion na ziemiach wcielonych do Rzeszy zginęło 

ponad 40 tysięcy osób, w tym około 30 tysięcy w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, około 10 

tysięcy w Kraju Warty oraz ok. 1,5 tys. na Górnym Śląsku108.   

Akcja skierowana przeciwko inteligencji polskiej na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa miała kilka etapów. Rozpoczęło ją aresztowanie w dniu 27 października 1939 

roku prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.  W Lublinie gwałtownie zaostrzenie kursu 

wobec Polaków nastąpiło także pod koniec października 1939 roku, po wizycie zastępcy 

generalnego gubernatora Arthura Seyss-Inquata. Zebranym wówczas Niemcom i 

volksdeutschom przedstawił on zamiary Hitlera wobec Polaków, oświadczając, iż 

wyniszczona zostanie inteligencja polska oraz Żydzi. Aresztowania rozpoczęły się już 9 

listopada 1939 roku od aresztowania kilkuset osób, głównie nauczycieli, sędziów, 

adwokatów, inżynierów, księży. Zamknięto szkoły i teatry, przestała ukazywać się polska 

                                                           
105 M. Wardzyńska, op. cit., s. 107, 180, 
106 W okupowanej Polsce tzw. akcja eutanazji była realizowana przez policję niemiecką w tym samym czasie co 
Intelligenzaktion, oznaczona była kryptonimem T4.  
107 M. Wardzyńska, op. cit., s. 102. 
108 A. L. Sowa, op. cit., s. 557.  
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prasa. Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął działanie, jednak 11 listopada 1939 roku, w 

tym szczególnym dniu dla Polaków, aresztowano 14 profesorów i około 60 studentów. Tego 

samego dnia aresztowania miały miejsce w Kurii Biskupiej, Sądzie Biskupim i w Kapitule, 

gdzie aresztowano członków wymienionych kolegiów oraz profesorów seminarium 

duchownego. Najgłośniejszym stało się jednak skazanie przez sąd doraźny na karę śmierci 

dwóch biskupów, ordynariusza Mariana Fulmanna i sufragana Władysława Gorala. 

Interwencja Watykanu spowodowała, że Hans Frank zamienił wyrok na dożywotnie więzienie 

(wywiezieni zostali do obozu Sachsenhausen, biskup Fulmann został zwolniony z obozu w 

lutym 1940 roku, natomiast biskup Goral zmarł w Sachsenhausen w pierwszej połowie 1945 

roku)109. W dniu 23 grudnia 1939 roku rozstrzelano w Lublinie dziesięć osób, w tym dwóch 

prezesów sądów, dwóch profesorów KUL (teoretyka prawa Czesława Martyniaka i 

dogmatyka księdza Michała Niechaja), dwóch dyrektorów gimnazjów i dwóch starostów, w 

lutym następnego roku dokonano masowego rozstrzelania 180 osób. Kolejne aresztowania 

wśród duchowieństwa lubelskiego miały miejsce 23 stycznia 1940 roku, kiedy to pod 

pretekstem udzielania pomocy polskim oficerom, ukrywania broni i przynależności do 

tajnych organizacji aresztowano w Lublinie 23 kapucynów i 43 jezuitów110.  

W rzeszowskim więzieniu osadzono 70-letniego byłego premiera i przywódcę ruchu 

ludowego Wincentego Witosa. Stamtąd przeniesiony został do Berlina, następnie do 

Zakopanego, skąd został zwolniony i powrócił do rodzinnej wsi Wierzchosławice.  

W przypadku Łodzi, która została wcielona do Rzeszy, aresztowania nastąpiły między 9 a 11 

listopada, na podstawie sporządzonych list proskrypcyjnych, które objęły półtora tysiąca osób 

spośród inteligencji i działaczy społecznych. Wśród aresztowanych znalazł się 

przewodniczący Komitetu Obywatelskiego ksiądz biskup Kazimierz Tomczak111.  

Sonderaktion Krakau – likwidacja żywego świadectwa świetności kultury polskiej 

W Krakowie, stolicy Generalnego Gubernatorstwa, doszło do wydarzeń nazwanych 

Sonderaktion Krakau. Z rozkazu władz zamknięte i zlikwidowane zostały uczelnie polskie. 

Jednak w dniu 3 listopada 1939 roku krakowscy profesorowie uniwersyteccy i inni 

                                                           
109 Zauważyć należy bardzo skromne efekty interwencji watykańskiej. Skazanie na karę śmierci już w listopadzie 
1939 r. było z pewnością wielkim wstrząsem dla Kościoła w okupowanej Polsce stąd bardzo zdecydowana 
postawa prymasa Hlonda podczas interwencji w Watykanie. Zostali osadzeni w obozie Sachsenhausen i nawet 
przeniesienie duchownych do obozu Dachau od grudnia 1940 r. nie skłoniło kierownictwa obozu do 
wywiezienia biskupa Gorala.    
110 M. Wardzyńska, op. cit., s. 77. Także Cz. Madajczyk, op. cit., s. 150, 151. 
111 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 151. 
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pracownicy naukowi, głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej i 

Akademii Handlowej otrzymali wezwanie rektora na rozmowę z dowódcą 2. Oddziału 

Operacyjnego, SS-Sturmbannführerem Bruno Müllerem, który miał przedstawić niemiecki 

pogląd na naukę i szkolnictwo akademickie. Trzy dni później, 6 listopada 1939 roku, na 

zebraniu w auli nr 66 (obecnie 56), po krótkim oświadczeniu Müllera złożonym w auli 

uniwersyteckiej, nieoczekiwanie 183 zebranych naukowców zostało zbiorowo aresztowanych, 

osadzonych w koszarach 20. Pułku Ułanów Wojska Polskiego przy ul. Mazowieckiej i po 

kilku dniach wywiezionych z Krakowa. Początkowo umieszczono ich w więzieniu we 

Wrocławiu, a następnie wywieziono do obozu Sachsenhausen koło Berlina. Poza 

naukowcami z wymienionych uczelni do tej grupy dołączono jeszcze profesora z 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, profesora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

oraz 15 innych osób niezwiązanych z kadrą akademicką.  

Administracja obozu początkowo traktowała krakowskich profesorów w sposób, który można 

nazwać uprzywilejowany, bądź, w opinii innych, jakby „nie wiedziała, co zrobić z takimi 

więźniami”. Jednak wkrótce włączeni zostali w życie obozowe i chociaż psychicznie radzili 

sobie całkiem dobrze, nie mogli podołać fatalnym warunkom i długim apelom obozowym 

odbywającym się przy niskich temperaturach. Stan ich zdrowia pogarszał się, przyspieszając 

w ten sposób śmierć niektórych. Na skutek interwencji wielu osób, papieża Piusa XII, króla 

Włoch Wiktora Emanuela, polityków różnych krajów, m.in. regenta Węgier Miklosa 

Horthy’ego, Benito Mussoliniego, środowisk naukowych, organizacji w tym Polskiego 

Czerwonego Krzyża, metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy oraz osób 

prywatnych, 8 lutego 1940 roku doszło do zwolnienia 103 naukowców, którzy przekroczyli 

40. rok życia. W marcu następnego roku tych, którzy nie ukończyli 40 lat, przeniesiono  do 

obozu Dachau. Pozostali byli sukcesywnie zwalniani z obozów. Ostatni z grupy profesorskiej 

wrócił do domu 21 grudnia 1940 roku. Wielu profesorów zmarło w obozie z wycieńczenia i 

chorób112.   

                                                           
112 Więcej na ten temat: Irena Paczyńska, Aktion gegen Universitäts-Professoren (Karków, 6 listopada 1939 
roku) i okupacyjne losy aresztowanych, Kraków 2019; Franciszek Wasyl, Zygmunt Starachowicz, Sonderaktion 
Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939), 
Warszawa 2012;  
Henryk Pierzchała, Wyrwani ze szponów Państwa-SS. Sonderaktion Krakau 1939-1941, Kraków 1997. Na temat 
interwencji Luciany Frassati u Benito Mussoliniego w sprawie krakowskich profesorów i podarowanego albumu 
„Stanisław Wyspiański – dzieła malarskie” ze specjalną dedykacją Józefa Marii Bocheńskiego patrz Andrzej 
Bolewski, Henryk Pierzchała, Rzymskie starania o zwolnienie profesorów uwięzionych w „Sonderaktion Krakau”, 
[w:] Przegląd Lekarski, nr 1/ 43, 1986, s. 95-98.   
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Represje dosięgły także najważniejszych urzędników miasta. Pełniący obowiązki prezydenta 

Krakowa Bolesław Czuchajowski aresztowany został 20 września 1939 roku, co 

równocześnie oznaczało likwidację polskiej administracji w mieście. Na czele Zarządu Miasta 

Krakowa stanął nadburmistrz Drezna Ernst Zörner113.   

Trzy dni po aresztowaniu profesorów krakowskich miała miejsce podobna akcja – Zweite 

Sonderaktion Krakau, podczas której aresztowano 32 nauczycieli szkół średnich, adwokatów, 

urzędników, a także duchownych w Krakowie, ale także w innych miastach. Przeddzień 

narodowego święta 11 listopada w wielu miastach Generalnego Gubernatorstwa, także w 

Krakowie, dokonano „specjalnych posunięć prewencyjnych”. Aresztowano 120 zakładników 

oraz w związku z pogłoskami o kolportowaniu przez Polaków zakazanych plakatów, 

informujących o rocznicy, wydano zarządzenie nakazujące rozstrzelanie jednego mieszkańca 

z każdego domu, na ścianie którego taki plakat będzie wisiał. Wszystkich aresztowanych 

wówczas przeniesiono do więzienia w Wiśniczu Nowym, a później do obozu Auschwitz114. 

Jak podkreślają historycy zajmujący się badaniem przebiegu Intelligenzaktion, na 

północnych i zachodnich ziemiach Polski włączonych do Rzeszy trudno było znaleźć 

miejscowość, w której policja i formacje wspomagające nie popełniłyby w omawianym 

okresie zbrodni. W okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie jesienią 1939 roku i wiosną 1940 roku w 

68 miejscowościach okupant popełnił zbrodnie masowe, w których zginęły dziesiątki, setki, a 

nawet tysiące ofiar. W Kraju Warty w tym samym okresie ustalono 500 faktów popełnienia 

zbrodni w 54 miejscowościach. W rejencji śląskiej zaś ustalono około pięćdziesięciu faktów 

zbrodni115.    

AB Ausserordentliche Befriedungsaktion – nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna   

Pomimo licznych represji, aresztowań, deportacji do obozów koncentracyjnych w 

Rzeszy, zdaniem policji bezpieczeństwa, społeczeństwo polskie w dalszym ciągu „zagrażało 

bezpieczeństwu Rzeszy”. Szczególnie podczas przygotowań niemieckich do ataku na kraje 

Europy zachodniej priorytetem dla służb niemieckich stała się pełna kontrola sytuacji w 

Generalnym Gubernatorstwie116. Sytuacja ta była omawiana na spotkaniach najważniejszych 

                                                           
113 Grzegorz Jeżowski, Wojna!, [w:] Kraków czas okupacji 1939-1945, Kraków 2010, s. 107; 
114 Monika Bednarek, Kraków – „stolica” Generalnego Gubernatorstwa”, [w:] Kraków czas okupacji 1939-1945, 
Kraków 2010, s. 117; J. Chrobaczyński, Czas nieszczęść, op. cit., s. 197; także Cz. Madajczyk, op. cit., s. 150.    
115 M. Wardzyńska, op. cit., s. 273-278. 
116 Z. Mańkowski, op. cit., s. 7. Zdaniem niektórych historyków, rozwijający się na terenach Generalnego 
Gubernatorstwa ruch oporu był główną przyczyną radykalizacji środków niemieckich. Np. Cz. Madajczyk, op. 
cit., s. 226-227 
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resortów administracji niemieckiej na ziemiach polskich np. 2 marca 1940 roku w Warszawie 

zebrała się tzw. Rada Obrony Generalnego Gubernatorstwa, w której uczestniczyli: Hans 

Frank, generaln gubernator okupowanych ziem polskich, SS Obergruppenführer Friedrich 

Wilhelm Krügere, wyższy dowódca SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, SS 

Brigadeführer Bruno Streckenbach, dowódc SD i policji bezpieczeństwa w Generalnym 

Gubernatorstwie, a także gubernatorzy wszystkich czterech dystryktów oraz dowódcy SS i 

policji z Krakowa, Warszawy, Radomia i Lublina. Podczas wystąpienia Hans Frank 

przedstawił wnioski z pierwszych miesięcy okupacji, mówiąc o Polakach jako o 

„fanatycznym narodzie, z którym trwa niesłychanie ciężki konflikt”, dalej podkreślał, że „jest 

to naród, który poprzysiągł śmierć Niemcom, a sposobem zachowania kontroli nad 

okupowaną Polską miało być kontrolowanie lub eliminacja trzech sfer: inteligencji, Kościoła i 

tzw. aktywnej polskości”. Kościół polski określany był jako „podstępny i aktywnie biorący 

udział w ruchu oporu”117. Spotkanie to jednoznacznie zwróciło uwagę na budujący się opór 

wśród Polaków.  

Aresztowania odbywające się od 30 i 31 marca 1940 roku uważane są za początek akcji 

Ausserordentliche Befriedungsaktion (AB – nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej), a generalny 

gubernator tak określił jej cel: 

Inteligencja to przesiany i oderwany od społeczeństwa element. Nie cofnę się przed 

ujęciem jej wierzchołka i wyniszczeniem duchowych przywódców118.  

Specjalnie w tym celi przygotowane listy proskrypcyjne doprowadziły do ujęcia w całym 

kraju, a szczególnie w Warszawie i w Krakowie, prawie dwóch tysięcy osób119. 

Kilka miesięcy po spotkaniu w Warszawie, 16 maja 1940 roku, tym razem w Krakowie 

odbyło się spotkanie w sprawie „nadzwyczajnych posunięć koniecznych dla zabezpieczenia 

spokoju i porządku w Generalnym Gubernatorstwie”, podczas którego podjęto szereg decyzji 

w sprawie zapobiegania powstawaniu zbrojnych tajnych związków popełniających akty 

terroru i dywersji. Podczas tego spotkania zaczęto mówić o pacyfikacji, a generalny 

gubernator wydał zarządzenie SS Brigadeführerowi Brunonowi Streckenbachowi o 

„bezpośredniej realizacji nadzwyczajnego programu pacyfikacyjnego”. Dla sprawnego 

                                                           
117 Z. Mańkowski, op. cit., s. 10; M. Wardzyńska, op. cit., s. 259.   
118 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 226. 
119 Aresztowania polskich elit trwały do 10 lipca 1940 roku. Morderstw dokonywano na przedstawicielach 
polskiej inteligencji, wojskowych, ludziach związanych z przedwojenną działalnością polityczną, społeczną i 
patriotyczną. Patrz J. Chrobaczyński, Dwie klęski, op. cit., s. 361.     
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przeprowadzania akcji wprowadzono tryb uproszczony dla policyjnych sądów doraźnych, co 

w rzeczywistości było tylko fikcją wymiaru sprawiedliwości.  

Akcja miała stać się kolejną fazą Intelligenzaktion, z tym tylko, że planowano nie umieszczać 

Polaków w obozach koncentracyjnych na terenie Rzeszy, a dokonywać rozstrzeliwań na 

miejscu. Co więcej: planowano sprowadzić więźniów polskich z obozów na terenie Rzeszy do 

Generalnego Gubernatorstwa w celu ich zamordowania120. Ostatecznie tak się nie stało i 

Polacy dalej byli deportowani do obozów w Rzeszy121. Przewidywano jej przebieg do 15 

czerwca 1940 roku, chociaż właściwie trwała o wiele dłużej i swym zasięgiem objęła całość 

Generalnego Gubernatorstwa122.  

Podczas kolejnego spotkania na temat realizacji akcji pacyfikacyjnej 30 maja 1940 

roku Hans Frank miał odnieść się do przeprowadzanych działań, podkreślając, że: 

wobec ofensywy na zachodzie przestał się kierować jakimikolwiek względami wobec 

opinii świata. Kiedy na zachodzie leje się krew niemiecka, narodowi socjaliści mają 

obowiązek baczyć, aby naród polski nie podniósł się kosztem tych ofiar niemieckich. 

Nadeszła zatem chwila odpowiednia do przeprowadzenia nadzwyczajnego programu 

pacyfikacji. Celem jej jest skończyć w przyspieszonym tempie z działaniami 

politycznymi i będącymi w rękach policji osobami politycznie podejrzanymi123.      

Tylko część polskich działaczy społecznych, politycznych, nauczycieli, duchownych, 

twórców, lekarzy, urzędników i prawników trafiło do obozów koncentracyjnych, większość 

została rozstrzelana. W przypadku Warszawy egzekucje odbywały się w pobliżu wsi Palmiry, 

na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Pierwsza egzekucja warszawiaków w ramach AB 

odbyła się 14 czerwca 1940 roku, rozstrzelano wówczas 20 osób, natomiast najgłośniejsza 

miała miejsce 20 i 21 czerwca 1940 roku, kiedy rozstrzelano 358 więźniów warszawskiego 

                                                           
120 Precedensem stała się sprawa krakowskich naukowców aresztowanych 6 listopada 1939 roku i interwencje 
w ich sprawie. Zdaniem Hansa Franka „było za dużo zawracania głowy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy 
sprawę załatwili na miejscu, miałaby ona całkiem inny przebieg. Z. Mańkowski, op. cit., s. 14-15, M. 
Wardzyńska, op. cit., s.  261.    
121 N. Wachsmann, op. cit., s. 298. Obóz Auschwitz rozpoczął swoje działanie 14 czerwca 1940 roku, czyli 
według pierwszych założeń AB już u schyłku akcji.  
122 W podyktowanym przez Hansa Franka zarządzeniu znalazły się następujące punkty: 1. Z natychmiastową 
mocą zaleca się szefowi Sicherheitspolizei bezpośrednią realizację nadzwyczajnego programu pacyfikacyjnego. 
2. Przy wyborze metod realizacji tego programu należy stosować się do omówionych wytycznych. 3. 
Koniecznymi w tym celu akcjami o charakterze policyjnym, jak również wszystkimi innymi kierować będzie 
Sicherheitspolizei. Akcje samowolne są absolutnie niedopuszczalne. Przy wszelkich posunięciach należy przede 
wszystkim pamiętać o utrzymaniu autorytetu Führera i Rzeszy. Porównaj Z. Mańkowski, op. cit., s. 11.   
123 Ibidem. 
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Pawiaka124. Grupy aresztowanych kierowano także do obozów koncentracyjnych, największa 

– 1705 osób – skierowana została 22 września do obozu Auschwitz125.    

W dystrykcie krakowskim aresztowanych osadzano w więzieniach w Tarnowie, Sanoku, w 

Krakowie przy ul. Montelupich. Stąd kierowani byli do obozów Auschwitz, a w przypadku 

kobiet do Ravensbrück. Egzekucji dokonywano w Forcie 49 „Krzesławice”, gdzie 

rozstrzelano ponad 150 osób. Inne miejsca egzekucji to: Baligród, Bukowina Tatrzańska, 

Krzemienna, Poręba Radlna, Rychwał, Zakopane.  

Wśród aresztowanych byli także przedstawiciele duchowieństwa. Jeszcze w listopadzie 1939 

roku aresztowano wielu krakowskich jezuitów, a w styczniu 1940 roku albertynów. W 

połowie lipca 1940 roku aresztowano 10 księży misjonarzy z ich przełożonym ojcem Józefem 

Krauze. Augustianie aresztowani zostali wraz ze swoim prowincjałem, księdzem Wilhelmem 

Gaczkiem, oraz przeorem Krzysztofem Olszewskim. We wrześniu aresztowani zostali 

karmelici z krakowskiego klasztoru na Piasku. W przypadku duchowieństwa świeckiego za 

ukrywanie radia i „obrazę narodu niemieckiego” aresztowany został proboszcz parafii św. 

Krzyża ks. dr Andrzej Mytkowicz126.     

W ramach akcji AB, podczas obław w dniach 20-24 czerwca 1940 roku na 

Zamojszczyźnie, w Białej Podlaskiej, Lubartowie i w samym Lublinie aresztowano 814 osób 

w wieku od 18 do 60 lat, które zostały umieszczone na zamku lubelskim. W Lubartowie 26 

czerwca zatrzymano 500 Polaków. Podobnie aresztowanych wywożono do obozów 

koncentracyjnych Sachsenhausen, a także do Auschwitz. Największym miejscem egzekucji 

                                                           
124 Rozstrzelani zostali wówczas politycy: Maciej Rataj, Mieczysław Niedziałkowski, Jan Pohoski, Halina 
Jaroszewiczowa, publicyści Jan Bełcikowski, Alicja Bełcikowska,  Ludomir Skórewicz starosta grodzki warszawski, 
Jan Wajzer sekretarz generalny Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, Adam Guzikowski dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie, Henryk Brun prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń 
Kupiectwa Polskiego, Stefan Kwiatkowsk wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
Władysław Dziewałtowski-Gintowt adwokat, Tadeusz Fabiani także adwokat, a także sportowcy: Janusz 
Kusociński Feliks Żuber, Tomasz Stankiewicz, artyści malarze: Jadwiga Fuks, Maria Witkowska, Stanisław Maria 
Beer i bardzo wiele innych osób.  na temat Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Akcja AB w Warszawie, [w:] 
Ausserordentliche Befriedungsaktion Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 
1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 24. 
125 Był wśród osadzonych Stanisław Dębski (prawdziwe nazwisko Dubois) działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, 
Konstanty Jagiełło, członek PPS, działacz Czerwonego Harcerstwa a także Tomasz Serafiński (prawdziwe 
nazwisko Witold Pilecki), twórca konspiracji obozowej.  W ciągu kilku miesięcy wysłano do Auschwitz 4773 
więźniów. Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 29-30.  
126 Andrzej Pankowicz, Akcja AB w Krakowie, [w:] Ausserordentliche Befriedungsaktion Akcja AB na ziemiach 
polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. 45. 
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były Rury Jezuickie, gdzie rozstrzelano co najmniej 500 osób (egzekucje odbyły się 29 

czerwca, kolejna 3 lipca, późniejsze 4 lipca i 15 sierpnia)127.  

W dystrykcie radomskim aresztowania trwały już od początku wojny. Po 

kilkutygodniowym pobycie w więzieniu aresztowani byli zwalniani z obowiązkiem 

zgłaszania się na posterunek gestapo. Byli to głównie księża, lekarze, nauczyciele, ale także 

robotnicy czy przedstawiciele innych zawodów. W 1940 roku najliczniejsze aresztowania 

miały miejsce od maja, głównie w Częstochowie, Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, 

Skarżysku-Kamiennej. Blisko 1000 osób deportowano do obozów Gross-Rosen, Dachau, 

Buchenwald oraz Auschwitz. Wiele osób rozstrzelano, najczęściej w pobliżu miejsca 

aresztowania, np. 760 aresztowanych w Skarżysku-Kamiennej rozstrzelano w pobliskim lesie 

Brzask128. 

Zakończenie akcji planowano na czerwiec 1940 roku, jednak aresztowania i egzekucje trwały 

o wiele dłużej i uważa się, że dopiero odwołanie SS Brigadeführera Brunona Streckenbacha z 

Generalnego Gubernatorstwa 17 stycznia 1941 roku zakończyło operację AB.  

Do planowanych akcji przeciwko inteligencji polskiej zalicza się także wydarzenia z 

lipca 1941 roku, kiedy to po zajęciu przez wojska niemieckie Lwowa doszło do aresztowania 

naukowców z Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii 

Medycyny Weterynarii. Funkcjonariusze SS, gestapo i Żandarmerii Polowej kierowali się 

listami proskrypcyjnymi, przygotowanymi przez byłych studentów związanych z Organizacją 

Ukraińskich Nacjonalistów. Po krótkim przesłuchaniu w siedzibie gestapo 4 lipca 1941 roku 

na Wzgórzach Wuleckich, na przedmieściach Lwowa rozstrzelano 40 osób. W kolejnych 

dniach rozstrzelano profesorów z Akademii Handlu Zagranicznego oraz profesora Kazimierza 

Bartla z Politechniki Lwowskiej, byłego premiera129.    

Także w mieście Auschwitz (nazwę Oświęcim zmieniono w 1939 roku), pomimo że 

znajdowało się w granicach Trzeciej Rzeszy, także przeprowadzono aresztowania wśród 

inteligencji, szczególnie nauczycieli. Ówczesny dziekan ksiądz Jan Skarbek informował w 

liście metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę o licznych aresztowaniach, 

szczególnie nauczycieli wiejskich szkół, wielu nie wróciło z obozów. 

                                                           
127 Józef Marszałek, Akcja AB w dystrykcie lubelskim, [w:] Ausserordentliche Befriedungsaktion Akcja AB na 
ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 
1992, s. 24. 
128 Szczegółowe informacje na temat akcji AB w dystrykcie radomskim: Jan Góral, op. cit., s. 24. 
129 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 128, 471. Na temat rozstrzelania profesorów lwowskich Karolina Lanckorońska, 
Wspomnienia wojenne 22.9.1939 – 5.4.1945, Kraków 2007. 
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... Biedy u nas dużo zwłaszcza wśród inteligencji. Mamy komitet ratunkowy, lecz ten 

„umiera w butach” na suchoty z braku większych funduszów. Z wywiezionych do 

Mauthausen (Oberdonau) przed 3-im maja od nas umierają. Zmarł bardzo zacny 

katolik kierownik szkoły z Babic ad Oświęcim, zostawiając żonę i czworo dzieci bez 

utrzymania, zmarł kierownik szkół z Kóz i jakiś magister praw stamtąd, zmarł 

notariusz Więckowski z Kęt, kierownik szkoły z Witkowic k/Kęt i student z Brzeszcz. Są 

ciągle obławy i wywóz na pracę do Niemiec. Panuje strach130. 

Przyjmuje się, że podczas nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej „AB” rozstrzelano około 3,5 

tysiąca osób, w maju i w czerwcu 1940 roku kilkanaście tysięcy wywieziono do obozów 

koncentracyjnych na terenie Rzeszy, z których wielu nie powróciło131. 

W okresie trwania akcji „AB” oraz przygnębienia wywołanego zwycięską ofensywą 

hitlerowską na zachodzie polskiemu społeczeństwu groziły apatia i zniechęcenie. Skłoniło to 

konspiracyjną prasę polską do rozwinięcia silnej kampanii propagandowej, mającej na celu 

przezwyciężenie strachu i niepoddanie się terrorowi132.     

Obydwie akcje Intelligenzaktion i AB miały charakter terrorystyczny, oficjalnie wymierzone 

w polski ruch oporu, jednak w rzeczywistości doprowadziły do wymordowania 

przedstawicieli polskiej inteligencji, a w swoim działaniu miały charakter ludobójczy.   

Znaczenia donosów   

Poza planowanymi i kontrolowanymi przez oddziały SS i policji akcjami, 

aresztowania były też rezultatem donosów kierowanych do tych urzędów. Skala zjawiska 

donosicielstwa (delatorstwa) podczas okupacji była poważnym problemem, o czym świadczy 

powstanie specjalnych komórek podziemia zajmujących się przechwytywaniem w urzędach 

pocztowych listów z donosami. O tym problemie od 1940 roku pisała prasa konspiracyjna w 

„Biuletynie Informacyjnym”, oficjalnym organie Związku Walki Zbrojnej.  

W przypadku aresztowania duchownych także mamy do czynienia z przypadkami 

donosów i to wcale nie małej skali. Do aresztów trafiały nie tylko pojedyncze osoby, ale całe 

grupy, najczęściej zakonników. Z powodu donosu tylko w samym Krakowie aresztowani 

zostali salezjanie w maju 1941 roku, także augustianie w drugiej połowie 1941 roku. Księża: 

                                                           
130 List księdza Jana Skarbka do arcybiskupa Adama Sapiehy z 16 sierpnia 1940 roku [w:] Tomasz Chrzan, Ks. Jan 
Skarbek – oświęcimski duszpasterz i społecznik, Kraków 2017, s. 105-107.  Także APMA-B, Zespół Wspomnienia, 
wspomnienia księdza Władysława de Rosenburg Grohsa, t. 114, s. 10.   
131 A. L. Sowa, op. cit., s. 561. 
132 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 227. Na temat znaczenia i przebiegu akcji AB także T. Snyder, op. cit., s. 182-186. 
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Wilhelm Krzak, Franciszek Krzewski i Andrzej Leśniak z podkrakowskich Wróblowic, Jan 

Płaneta z diecezji tarnowskiej i wielu innych133.         

Zdaniem badających ten temat zagadnienie to ilustruje okupacyjną codzienność, szczególnie z 

tej ciemniejszej strony relacji międzyludzkich. Jest odbiciem kondycji moralnej 

społeczeństwa polskiego w okresie okupacji niemieckiej, świadomości autorów donosów, ich 

oglądu rzeczywistości, systemu wartości, wyobrażeń o samych sobie, o sąsiadach134. 

Szczątkowo zachowana dokumentacja posterunków gestapo nie pozwala na szerszą analizę 

tego zjawiska. Polska nie była odosobniona w tym przypadku, także we Francji 

donosicielstwo było bardzo powszechne.  

Nawet w skali małej społeczności, znacznie bardziej zintegrowanej niż społeczność 

miasta, znajdywano wystarczająco dużo powodów, aby donosić na sąsiadów. Ksiądz Józef 

Kmiecik, proboszcz wiejskiej parafii Poręba Wielka (koło Oświęcimia, wówczas Auschwitz) 

był często odwiedzany przez komendanta niemieckiej policji, który zajmował się 

przeglądaniem ksiąg metrykalnych. Funkcjonariusz spontanicznie podzielił się z proboszczem 

swoim zdziwieniem, jak dużo otrzymywał donosów sąsiedzkich. Jak sam przyznał, te o błahej 

treści niszczył. Nie chciał jednak zniszczyć donosu na 10-letnią dziewczynkę, która miała 

rzekomo podpalić stóg zboża należący do niemieckiego właściciela. Perswazja proboszcza 

oraz „kilka sztuk drobiu” doprowadziły do umorzenia sprawy135.    

Warto jednak przyjrzeć się w tym miejscu mechanizmowi, który popychał do czynu tak 

nagannego jak donosicielstwo. Proceder nie dotyczył tylko duchowieństwa, donoszono na 

sąsiada, któremu się lepiej powodziło w warunkach okupacyjnych, znajomych, którzy 

angażowali się politycznie, a czasami na członków najbliższej rodziny, kiedy w grę 

wchodziły rodzinne niesnaski i chęć zemsty, na Żydów ukrywających swoją tożsamość. 

Ogólnie można je scharakteryzować jako donosy o charakterze politycznym, ekonomicznym 

lub społecznym.   

Jakiekolwiek okoliczności byśmy tutaj analizowali, wszystkie będą miały wspólne 

źródło, którym było załamanie norm moralnych w społeczeństwie. Niezależnie, jakie wartości 

religijne brane byłyby pod uwagę, brutalizacja życia wymazywała wszelkie reguły. Dekalog, 

                                                           
133 Szczegóły w rozdziałach III, IV i V, we fragmentach poświęconych okolicznościom aresztowania 
poszczególnych duchownych oraz w biogramach.  
134 Na ten temat: Barbara Engelking, „Szanowny panie gistapo”. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i 
okolicach w latach 1940-1941, Warszawa 2003. 
135 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja księdza Józefa Kmiecika, t. 43, s. 2. 
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przykazanie miłości bliźniego traciły swoje brzmienie. Powszechnie zapanował chaos 

moralny i brutalizacja życia codziennego, co było efektem ciągłego strachu, w jakim znalazło 

się społeczeństwo polskie. Nie chodzi tu tylko o kwestie polsko-żydowskie czy polsko-

ukraińskie, które również stały się nabrzmiałe już od początku okupacji, w relacjach polsko-

polskich chodziło bardziej o trudy dnia codziennego, braki w zaopatrzeniu i oficjalną zachętę 

niemiecką do donoszenia. Wartości poznawane w procesie edukacji stawały się odległe, 

brakowało bowiem tych, którzy stali na ich straży, nauczycieli, ludzi kultury, przewodników 

duchowych. W codzienności przeważały nowe elementy, z których głównym była 

konieczność przystosowania się do życia pod okupacją. Trudności ekonomiczne popychały 

wielu do korupcji, bo przecież ważniejsze było „żeby przeżyć”, za wszelką cenę. Stąd budził 

się egoizm, wykorzystywanie innych, brak poczucia winy czy niesprawiedliwości. Wiele 

donosów było anonimowych, ale niektóre to rezultat długotrwałej współpracy z gestapo136.   

Patrząc w przyszłość – Generalplan Ost 

Ogromny wpływ na stymulowanie terroru na ziemiach polskich miały dalekosiężne 

plany niemieckie związane z tzw. Generalplan Ost (Generalny Plan Wschodni) przewidujący 

wielką kolonizację Wschodu. Zarówno Hitler, jak i Himmler oczekiwali, iż po zwycięskim 

zakończeniu wojny i odbudowie ze zniszczeń wojennych nastąpi całkowite usunięcie całej 

ludności słowiańskiej zamieszkującej tereny między Odrą i Dnieprem. Mieli ją zastąpić 

niemieccy osadnicy.  

Plan przewidywał cztery etapy. Po pierwsze państwo sowieckie miało runąć po 

błyskawicznym zwycięstwie w lecie 1941 roku, podobnie jak państwo polskie latem 1939 

roku, co dałoby pełną kontrolę nad Polską, Białorusią, Ukrainą, zachodnią Rosją i Kaukazem. 

Po drugie, na przełomie 1941/1942 roku „plan głodowy” miał zabić około 30 milionów 

mieszkańców tych terenów, żywność miała trafić do Niemiec i Europy zachodniej. W 

kolejnym etapie Żydzi ze Związku Radzieckiego, którzy przeżyliby głód, wraz z Żydami 

polskimi oraz pochodzącymi z innych terenów pod kontrolą niemiecką zostaliby usunięci z 

Europy w ramach Endlösung (ostatecznego rozwiązania). W ostatnim stadium pozostała 

ludność miał zostać przesiedlona, zamordowana lub w niektórych przypadkach zasymilowana 

przez kolonistów niemieckich137. Wszystkie zasoby ludzkie i materialne miały być 

wykorzystane do celów wojennych; wszelki opór miał być bezlitośnie dławiony, wszystkie 

                                                           
136 Na temat załamania się norm w społeczeństwie polskim po klęsce wrześniowej patrz J. Chrobaczyńsk, Zaraz 
po Wrześniu: załamanie, nadzieje, wytrwamy. Dylematy, [w:] Dwie klęski, passim. 
137 T. Snyder, op. cit., s. 480, Cz. Madajczyk, op. cit., s. 269. 
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jednostki uznane za rasowo niższe lub bezużyteczne – Żydzi, Romowie, radzieccy jeńcy 

wojenni i ludzie niezdolni do pracy – mieli zostać poddani eksterminacji. 

Terytorialnie Generalplan Ost obejmował ziemie polskie, radzieckie republiki bałtyckie, 

„zachodnią Ukrainę” (prowincje Żytomierz i Kamieniec Podolski, częściowo Winnicę), rejon 

Leningradu, Krym z zapleczem i kolano Dniepru138. 

Przygotowanie planu powierzono SS Standartenführerowi Konradowi Meyer-Hetlingowi, 

który pierwszą wersję przedstawił w styczniu 1940 roku, a ostatnią, czwartą, w maju 1942 

roku. W myśl założeń Himmlera niemieccy farmerzy mieli stworzyć „perły osadnictwa” – 

utopijne społeczności rolnicze produkujące w obfitości żywność dla Europy. Osady 

niemieckie liczące po piętnaście – dwadzieścia tysięcy mieszkańców, miały być otoczone w 

promieniu dziesięciu kilometrów niemieckimi wioskami. W swoich wizjach Himmler widział 

niemieckich osadników broniących Europy przed zepchniętym na powrót na wschód 

azjatyckim barbarzyństwem, a konflikt na skraju cywilizacji poddawałby próbie męskości 

przyszłych pokoleń Niemców139.    

Na ziemiach polskich, w Generalnym Gubernatorstwie plany te zaczęto wdrażać w części 

dystryktu lubelskiego, gdzie od listopada 1942 do połowy roku 1943 roku polscy mieszkańcy 

prawie trzystu wsi z terenów Zamojszczyzny zostali wysiedleni. Obszar ten miał być 

przekształcony w kolonię o charakterze rasowo niemieckim. Około 100 tysięcy Polaków 

wysiedlono, z czego wielu trafiło do obozów koncentracyjnych Majdanek i Auschwitz140.        

Podsunowanie  

Wojska Trzeciej Rzeszy i Związku Radzieckiego wkroczyły na terytorium Polski we 

wrześniu 1939 roku bez wypowiedzenia wojny, doprowadzając kraj do kolejnej katastrofy 

dziejowej. Przygotowania niemieckie obejmowały nie tylko kwestie militarne, ale także 

                                                           
138 Cz. Madajczyk, Główne założenia ekspansji terytorialnej faszyzmu niemieckiego, [w:] Dzieje Najnowsze, 
rocznik X, 1978, nr 1, s. 57-70. Nazwa Generalplan Ost  (GPO), jeżeli pominąć sporadyczne stosowanie tego 
terminu przez władze przesiedleńcze w odniesieniu do akcji osadniczej w zaanektowanej części Polski, 
najwcześniej pojawia się w dokumentach Ministerstwa Okupowanych Ziem Wschodnich, sporządzonych przez 
Wetzla, zatrudnionego w Urzędzie Polityki Rasowej NSDAP, a od 1941 r. zajmującego równocześnie wysokie 
stanowisko w departamencie politycznym tego ministerstwa. (…) Pierwszą informacją publiczną o założeniach 
Generalplan Ost było przemówienie szefa RSHA Heydricha 2 października 1941 r., tuż po objęciu stanowiska 
zastępcy protektora Rzeszy na Czechy i Morawy, 
139 W jednym z planów planowano wyeliminowanie 80-85% Polaków, 65% Ukraińców z Ukrainy zachodniej, 75% 
Białorusinów, i 50% Czechów. T. Snyder, op. cit., s. 196-197. 
140 Na temat deportacji ludności polskiej z Zamojszczyzny do obozu Auschwitz Helena Kubica, Zagłada w KL 
Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943, Oświęcim 2004.  
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uwzględniały szeroko zakrojone działania dywersyjne. Społeczeństwo polskie zostało 

osamotnione po opuszczenie kraju przez rząd, prezydenta, wodza naczelnego i prymasa.  

Terytorium Polski podzielone zostało przez agresorów na ziemie włączone do 

Niemiec, ziemie okupowane oraz tereny zajęte przez Związek Radziecki. Nową granicę 

stanowiły rzeki Pisa Narew, Bug i San. Na terenach zajętych przez Trzecią Rzeszę rozpoczęto 

wysiedlanie Polaków, germanizowanie, a w przypadku przedstawicieli inteligencji 

wywożenie do obozów koncentracyjnych oraz eksterminację. Natomiast ziemie okupowane 

miały stać się zapleczem gospodarczym dla Niemiec, stąd polityka wobec społeczeństwa 

polskiego miała nieco łagodniejszy przebieg.  

Wprowadzane restrykcje dotykały wszystkich grup społecznych i praktycznie wszystkich sfer 

życia, od zawodowych (przymus pracy, likwidację przedsiębiorstw) przez rodzinne 

(aresztowania i wysiedlenia) do obywatelskiego (germanizacja, niemiecka lista 

narodowościowa). Sporządzone przed rozpoczęciem wojny wykazy nazwiskowe Polaków-

działaczy niepodległościowych, uczestników powstań śląskich czy wielkopolskiego, 

urzędników, duchownych, działaczy kultury, ziemiaństwa, były podstawą podczas aresztowań 

na ziemiach wcielonych, szczególnie w kraju Warty podczas tzw. Intelligenzaktion od jesieni 

1939 roku do maja 1940 roku. Aresztowania kontynuowano w Generalnym Gubernatorstwie 

od maja 1940 roku podczas nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej „AB”.  

Równolegle z masowym aresztowaniem Polaków opracowywany był tzw. Generalplan Ost, 

który zakładał, że po zwycięskiej wojnie na wschodzie, tereny od Odry do Dniepru zostaną 

zasiedlone Niemcami, a ludność lokalna zostanie stopniowo usunięta, zamordowana lub w 

niektórych przypadkach zasymilowana przez kolonistów niemieckich.    

Wielu Polaków deportowano do obozów koncentracyjnych znajdujących się na terenie 

Trzeciej Rzeszy. Jednak przepełnione więzienia w rejencji górnośląskiej skłoniły Inspektorat 

obozów do poszukiwania odpowiedniego miejsca na założenie kolejnego. Za właściwe 

uznano pokoszarowe budynki na przedmieściach Oświęcimia, którego nazwę zmieniono na 

Auschwitz w październiku 1939 roku. Nowy obóz miał służyć izolacji przede wszystkim 

Polaków i chociaż pierwszych więźniów zarejestrowanych przywieziono z obozu 

Sachsenhausen i byli to Niemcy, to za datę rozpoczęcia funkcjonowania obozu Auschwitz 

uważa się 14 czerwca 1940 roku, kiedy przywieziono pierwszych polskich więźniów 

politycznych z więzienia w Tarnowie.  
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Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości z niepokojem obserwowali bieg wydarzeń. 

Wielu zatrudnionych zostało przez firmy lokalne, wykonujące różne prace na rzecz obozu, 

mieszkańcy okolicznych wiosek byli wysiedlani w związku z rozbudową obozu. Do 

kancelarii parafialnej w mieście przysyłane były listy z pytaniami o opiekę duszpasterską 

osadzonych w obozie więźniów. W krótkim czasie obóz koncentracyjny zaczął wywierać 

ogromny wpływ na losy miasta i jego mieszkańców.       

ROZDZIAŁ III …Zanosi się na coś oryginalnego i specyficznego141 

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej III Rzeszy na terenie Polski.  

Kościoły w Trzeciej Rzeszy   

Wrogość Hitlera wobec religii przejawiała się w dążeniu do całkowitego 

podporządkowania wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych istniejących na 

terytorium Niemiec instytucjom państwowym. Jednak traktowano to jako proces 

długofalowy, stąd stosowane zabiegi dyplomatyczne miały za cel zachowanie względnie 

dobrych relacji z Kościołami w jak najdłuższym czasie. Pojawiającą się krytykę rządów 

nazistów na terenie Trzeciej Rzeszy władze tłumiły różnymi sposobami. Zabraniano księżom 

krytykującym głoszenia kazań, rozpowszechniania niektórych listów pasterskich 

poszczególnych biskupów i episkopatu, likwidowano domy zakonne oraz konfiskowano 

kościelne mienie.  

Dochodziło także do aresztowania podejrzanych duchownych i skazywania na podstawie 

wyroków sądowych na długotrwałe więzienie czy osadzenie w obozach koncentracyjnych. W 

połowie lat trzydziestych liczba aresztowań utrzymywała się na stosunkowo niskim poziomie 

(w 1935 roku w obozach przetrzymywano nie więcej niż kilkudziesięciu katolickich i 

protestanckich duchownych), miały one wymiar symboliczny, jednak budziły zaniepokojenie 

w niemieckim społeczeństwie.  

W stosowaniu środków represyjnych władze niemieckie poszłyby zapewne jeszcze dalej, 

gdyby nie wojna, podczas której nie chciano doprowadzić do pogłębienia z tego powodu i tak 

                                                           
141 Cały świat powitał z wyjątkowym zainteresowaniem przewrót dokonany 30 stycznia 1933 r. Różnie 
oczywiście wypadała jego ocena, ale nawet w krajach wrogo dla Niemiec usposobionych można było wśród 
znacznych odłamów opinji stwierdzić niedwuznaczne sympatje, a to z powodu zapowiedzi złamania marksizmu 
z jego gospodarczemi i kulturalnemi tendencjami.  Niemniej przychylnie przyjmowano hasło zerwania z 
areligijnością. Nie orientowano się jednak przedtem, że ujęcie problemów i polityki wyznaniowej przez zwycięski 
ruch odbiega w poważnej mierze od utartych i ustalonych pojęć. Nie spostrzegano jednem słowem, że zanosi się 
na coś oryginalnego i specyficznego. Leon Halban, Religia w Trzeciej Rzeszy, Lwów 1936, s. 5, 6. 
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już narastającego niezadowolenia społeczeństwa niemieckiego. Z tych głównie względów 

postanowiono odłożyć rozprawienie się z Kościołami i związkami wyznaniowymi na okres 

powojenny, gdyż sądzono, że wówczas, jako zwycięzcom, łatwiej będzie zrealizować 

zaplanowane zadania142.  

Kościół rzymskokatolicki a okupacja w Polsce  

Według rocznika statystycznego w 1931 roku na obszarze II Rzeczpospolitej 

mieszkało 20 670 tys. wiernych Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego i 3 336 

tys. wiernych obrządku greckokatolickiego. Polska podzielona była na pięć metropolii 

obrządku łacińskiego: gnieźnieńsko-poznańską (z archidiecezją gnieźnieńsko-poznańską, 

diecezją chełmińską i włocławską), warszawską (z archidiecezją warszawską, diecezją 

płocką, sandomierską, lubelską, podlaską, łódzką), wileńską (z archidiecezją wileńską, 

diecezją łomżyńską oraz pińską), lwowską (z archidiecezją lwowską, diecezją przemyską oraz 

łucką) oraz krakowską (z archidiecezją krakowską, diecezją tarnowską, kielecką, 

częstochowską i śląską). Prowincja obrządku greckokatolickiego obejmowała arcybiskupstwo 

lwowskie z diecezjami: przemyską i stanisławowską. Prowincja obrządku ormiańskiego 

obejmowała arcybiskupstwo lwowskie143.  

Łącznie na ziemiach polskich znajdowało się 456 dekanatów i 5170 parafii Kościoła 

rzymskokatolickiego. W przededniu wybuchu II wojny światowej w Polsce było niemalże 12 

tys. księży diecezjalnych obrządku łacińskiego (w tym 6800 proboszczów), 5 arcybiskupów i 

41 biskupów, 6430 zakonników i 16 830 sióstr zakonnych oraz 2308 alumnów wyższych 

seminariów duchownych144.  

Relacje między Polską a Stolicą Apostolską uregulowane zostały konkordatem podpisanym 

10 lutego 1925 roku w Rzymie. Kościół rzymskokatolicki zorganizowany został w obrębie 

metropolii (wymienionych wyżej). 

                                                           
142 Czesław Łuczak, Życie religijne,[w:] Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Polska. Dzieje narodu, 
państwa i kultury, pod red. Jerzego Topolskiego, t. V, Poznań 1993, s. 489.     
143 Zofia Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980, s. 103-104. 
144 Kościół katolicki w Polsce 1918-1990, rocznik statystyczny, pod red Lucjana Adamczuka i Witolda 
Zdaniewicza. Warszawa 1991, s. 129, w 1939 r. liczba księży obrządku łacińskiego w Polsce zwiększyła się do 
prawie 12,2 tys. (w tym 1,8 tys. księży zakonnych). Zenon Fijałkowski w książce Kościół katolicki na ziemiach 
polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, s. 36 podaje nieco inne dane. W 1937 r. było w Polsce 
11 394 księży rzymskokatolickich, 6197 zakonników i 16 738 sióstr zakonnych. Mały rocznik statystyczny 1939, 
Warszawa 1939, s. 26, 354. 
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W podbitej Polsce liczenie się z opinią społeczną nie występowało aż tak dalece jak na 

terenie Niemiec, stąd od początku okupacji przystąpiono do zwalczania Kościołów i 

związków wyznaniowych działających na ziemiach polskich. Wspomniany memoriał 

„Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu 

widzenia” (Die Frage der Behandlng der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete 

nach rassenpolitischen Gesichtspunkten) napisany przez prawników Urzędu Rasowo-

Politycznego NSDAP Hechta i Wetzla w listopadzie 1939 roku ustalał, że specyficzne 

uwarunkowania historyczne Polski wpłynęły na „zrównanie ideologii politycznej i religijnej”. 

Zdaniem autorów memoriału u większości Polaków polskość była utożsamiana z 

katolicyzmem. To zaś mogło czynić z Kościoła katolickiego na okupowanych ziemiach 

polskich centrum oporu narodowego. Dlatego postulowano o rozbicie Kościoła wszelkimi 

metodami, podkreślając tu znaczenie decyzji administracyjnych, wyniszczenie kadr 

(duchowieństwa), ograniczanie różnych form kultu religijnego. Sądzono bowiem, że 

zniszczenie lub poważne osłabienie organizacji Kościoła polskiego stanie się jednym z 

istotnych warunków skutecznego przeciwdziałania narastania ducha oporu wśród 

społeczeństwa polskiego, podporządkowania go władzom okupacyjnym, a w przyszłości 

całkowitego wyniszczenia145.  

Na ziemiach polskich stosunek okupacyjnych władz niemieckich do organizacji kościelnych, 

duchowieństwa i do życia religijnego nie wynikał z przesłanek ideologicznych, nie miał na 

celu niszczenia instytucji kościoła jako takiej, chodziło o niszczenie struktury społecznej, 

czynnika budującego zintegrowaną tkankę lokalną czy narodowej tożsamości, a tworzył ją w 

szerokim wymiarze Kościół, jako organizacja integrująca.  

Spośród wszystkich Kościołów w Polsce Kościół rzymskokatolicki posiadał największą 

liczbę wiernych i zgodnie z decyzją Himmlera, był to czas rozliczenia za jego aktywność 

podczas zaborów. Restrykcje najbardziej przybrały na sile na terenie ziem wcielonych, na 

których władze niemieckie zmierzały do szybkiego pozbawienia go „polskiego oblicza”, bądź 

też w ogóle do jego likwidacji. O wyborze jednego z tych celów decydowali zarządcy 

poszczególnych terytorialnych jednostek administracyjnych, dlatego też w poczynaniach 

                                                           
145 Zenon Fijałkowski, op. cit., s. 26, 27. 
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wobec Kościoła występowały niekiedy istotne różnice między terytoriami włączonymi do 

Rzeszy a będącymi pod niemiecką okupacją (Generalne Gubernatorstwo)146. 

Namiestnik okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, Albert Forster i prezes prowincji górnośląskiej, 

Fritz Bracht opowiadali się zdecydowanie za całkowitym przejęciem życia religijnego przez 

duchownych niemieckich na zarządzanych przez nich terytoriach, natomiast Arthur Greiser w 

Kraju Warty i Erich Koch na polskich ziemiach wcielonych do prowincji prusko-wschodniej 

dążyli do zniszczenia wszelkich polskich ogniw organizacyjnych Kościoła 

rzymskokatolickiego przez zlikwidowanie nabożeństw i innych obrzędów religijnych dla 

Polaków. Jak uważa Jan Sziling, Greiser dał priorytet „germanizacji ziemi”, zaś Forster i 

Bracht „germanizacji ludzi”147.  

Pomimo różnic w jednym aspekcie panowała pomiędzy nimi całkowita zgodność poglądów – 

konieczność jak najwcześniejszego przystąpienia do likwidacji na ziemiach wcielonych 

wszelkiego polskiego publicznego życia religijnego. W odniesieniu do Kościała 

rzymskokatolickiego realizacji tego celu miały służyć przede wszystkim usunięcie z ziem 

wcielonych polskich biskupów i mianowanie na ich miejsce niemieckich zarządców diecezji 

oraz radykalne zmniejszenie polskiego duchowieństwa148. W rezultacie tych zmian faktyczną 

władzę we wszystkich polskich diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego ziem wcielonych 

sprawowali od 1941 roku Niemcy, a w diecezji chełmińskiej nawet od grudnia 1939 roku.  

We wrześniu 1939 roku z Polski wyjechał kardynał August Hlond, prymas Polski, 

ordynariusz w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej149, Stanisław Wojciech Okoniewski, 

ordynariusz diecezji chełmińskiej i Karol Mieczysław Radoński, ordynariusz diecezji 

włocławskiej. Wszystkich pozostałych, przebywających na obszarach zaanektowanych czy 

                                                           
146 Przebieg działań wobec Kościoła katolickiego na wszystkich wymienionych obszarach przedstawił Jan Sziling 
w pracach: Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945, Poznań 1970 oraz 
Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-
1945), Toruń 1988.  Jako najważniejsze środki, które stosowano na terenach włączonych do Trzeciej Rzeszy 
autor uważa: eksterminację fizyczną, przede wszystkim inteligencji polskiej, wysiedlanie ludności polskiej, 
osadnictwo niemieckie, wpisywanie na niemiecką listę narodową, walka z kulturą polską, usuwanie 
zewnętrznych oznak polskości, wykorzystywanie Polaków jako siły roboczej. Patrz J. Sziling, Polityka…, op. cit., s. 
19. 
147 J. Sziling, Polityka…, op. cit., s. 19. 
148 Cz. Łuczak, op. cit., s. 490.     
149 Po rozpoczęciu wojny obronnej 2 września prymas Holnd wystosował do prezydenta Ignacego Mościckiego 
depeszę(opublikowaną w Wieczorze Warszawskim). Napisał w niej: „ Kościół katolicki w Polsce modli się o 
zwycięstwo naszego bohaterskiego oręża w dziejowej rozprawie o prawa Rzeczpospolitej, o polityczną wolność 
i jej religijne swobody. W ręce Pana Prezydenta Rzeczpospolitej  składam oświadczenie, że obronny wysiłek 
państwa poprze kościół katolicki w Polsce wszystkimi środkami.” Patrz Jacek Chrobaczyński, Dwie klęski. 
Wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa 
polskiego. Próba retrospekcji i komparatystyki. Kontrowersje i dylematy, Kraków 2015, s. 128.     
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okupowanych polskich biskupów administracja okupacyjna pozbawiała sukcesywnie 

możliwości pełnienia funkcji kościelnych w wyniku aresztowania, internowania bądź też 

wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa.  

Aresztowani zostali następujący ordynariusze: biskup Mieczysław Fulman i sufragan biskup 

Władysław Goral, obydwaj z Lublina (biskup Goral zmarł w obozie Sachsenhausen w 1945 

roku), biskup sufragan Michał Kozal z Włocławka (zmarł w obozie Dachau 26 stycznia 1943 

roku), arcybiskup Antoni Nowowiejski i biskup sufragan Leon Wetmański z Płocka (obydwaj 

zmarli w obozie w Działdowie, arcybiskup Nowowiejski 28 maja 1941 roku, biskup 

Wetmański 10 października 1941 roku), wikariusz diecezjalny Kozłowski z Siedlec i 

arcybiskup Romuald Jabłrzykowski z Wilna. W areszcie domowym znalazł się biskup 

Walenty Dymek z Poznania (pozwolenie opuszczenia domu uzyskał jedynie 14 kwietnia 1944 

roku, aby uczestniczyć w pogrzebie 36 Polaków zabitych podczas bombardowania Poznania). 

W Gdańsku internowany został biskup sufragan chełmiński Konstanty Dominik (zmarł w 

1942 roku). Do Generalnego Gubernatorstwa wysiedlono biskupa łódzkiego Włodzimierza 

Jasińskiego, z diecezji katowickiej Stanisława Adamskiego i wikariusza diecezjalnego 

Juliusza Bieńka. Niemcy nie zezwolili na powrót do diecezji zabużańskich biskupowi 

Kazimierzowi Bukrabie z diecezji pińskiej oraz Karolowi Niemirze150.          

Nie tylko przesiedlanie było stosowaną wówczas metodą, w ramach bezpośredniej 

eksterminacji największa liczba polskich księży straciła życie podczas przeprowadzania akcji 

„politycznego oczyszczania gruntu” (Politische Flurbereinigung), jesienią i zimą 1939 roku. 

Rozstrzelanych zostało wówczas 202 kapłanów w diecezji chełmińskiej, 49 w gnieźnieńsko-

poznańskiej oraz po kilku na Śląsku, w rejencji ciechanowskiej i w diecezji łódzkiej.  

W związku z planem zmiany struktury narodowościowej duchowieństwa 

rzymskokatolickiego na całych ziemiach wcielonych rozpoczęto sprowadzanie niemieckich 

księży ze „starej Rzeszy”. Ogółem przybyło ich w latach wojny na zaanektowane ziemie 

polskie 120151.  

Do innych decyzji nowych władz należało: rozwiązanie wszystkich polskich organizacji 

katolickich, likwidacja polskich wydawnictw i szkół kościelnych, zakaz organizowania 

pielgrzymek, usunięcie z miejsc publicznych krzyży i figur z napisami i symbolami polskimi, 

                                                           
150 Cz. Łuczak, op. cit., s. 490-491; także Cz. Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji 
przez państwa Osi w Europie, t. I, Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań 1983, s. 214. 
151 Cz. Łuczak, op. cit., s. 493.    
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zakaz śpiewania pieśni (np. „Boże coś Polskę”) oraz używania inwokacji i innych 

sformułowań zawierających słowo „Polska” lub przypominających istnienie wolnego państwa 

polskiego, zamykanie zakonów skupiających w większości Polaków i konfiskata ich mienia 

kościelnego. 

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie Pomorza okręgu 

Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzich – Westpreussen)  

Gauleiter okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie Albert Forster przyjął, że 

najistotniejszym celem polityki społecznej będzie szybka germanizacja okręgu i w tym celu 

postanowił wykorzystać Kościół rzymskokatolicki, jako instytucji cieszącej się na tym terenie 

bardzo dużym autorytetem (w ramach wspomnianej wcześniej „germanizacji ludzi”). Tym 

bardziej że biskupem gdańskim w czerwcu 1938 roku został duchowny niemiecki Carl Maria 

Splett152, a dodatkowo od początku grudnia 1939 roku decyzją papieża Piusa XII powierzona 

mu została administracja diecezji chełmińsko-pelplińskiej153. Jego decyzje miały 

zdecydowany wpływ na sytuację duchowieństwa polskiego w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy 

Zachodnie.  

Postępowanie biskupa Spletta ciągle pozostaje tematem dyskusji historyków. Zdaniem wielu 

biskupa Spletta cechowała antypolska i germanizacyjna postawa, a jego działania często 

wykraczały poza jego obowiązki i były niezgodne z obowiązującym biskupa prawem 

(wprowadzenie zakazu używania języka polskiego podczas kazań, modlitw, spowiedzi, 

usunięcie z kościołów napisów w języku polskim, osadzanie w parafiach duchownych z 

Niemiec, usuwanie Polaków i przenoszenie ich w głąb Rzeszy, brak interwencji w sprawie 

duchownych Polaków i Niemców osadzanych w obozach). Inni wskazują na zmiany w jego 

postępowaniu, próby ratowania instytucji Kościoła i przy okazji polskich duchownych154.   

                                                           
152 Innym kandydatem na stanowisko administratora apostolskiego w Wolnym mieście Gdańsku był biskup 
Heinrich Wienken, popierany przez Artura Greisera, wówczas prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska. 
Jego kontrkandydatem był ks. prof. Franciszek Sawicki. Jednak wobec oporu władz polskich wybrano 
kompromisowego kandydata Carla M. Spletta. Biskup Wienken znany był z różnych działań na rzecz Polaków w 
Niemczech, później jako specjalny komisarz Konferencji Fuldańskiej do spraw kontaktów z władzami Trzeciej 
Rzeszy podjął się negocjacji w sprawie duchownych osadzonych w obozach koncentracyjnych. Patrz Franciszek 
Stopniak, Heinrich Wienken (1883-1961), [w:] Collectanea Theologica 54/1, 155-161, s. 156.   
153 Ambasada polska przy Watykanie złożyła memorandum w Watykanie, zwracając uwagę, że powołanie 
biskupa Spletta jest niezgodne z postanowieniami konkordatu podpisanego w 1925 r. Z. Fijałkowski, op. cit., s. 
280.  
154 Biskup Carl Maria Splett pozostał w Gdańsku na swoim stanowisku do wkroczenia żołnierzy Armii Czerwonej 
w marcu 1945 r. Został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, 
utratę praw publicznych, obywatelskich na okres 5 lat oraz konfiskatę mienia. Karę odbywał w Zakładzie 
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Pretekstem do rozpoczęcia działań przeciwko Polakom oraz Kościołowi była 

doprowadzona do niebywałych rozmiarów propaganda o tzw. krwawej niedzieli w 

Bydgoszczy w dniu 3 września 1939 roku, podczas której Polacy „mieli zamordować 58 tys. 

volksdeutschów”155. Odpowiedzialnością obciążono także księży, dlatego wielu bydgoskich 

duchownych aresztowano, a 18 rozstrzelano (wśród nich 6 zakonników). 

 Duchowieństwo polskie na tym terenie uważane było za „fanatycznie oddane polskości”, stąd 

fala aresztowań, deportacji do obozów koncentracyjnych i egzekucji rozpoczęła się jesienią 

1939 roku. Na pewien czas zamknięte zostały prawie wszystkie kościoły, otworzono je 

dopiero po napływie niemieckich duchownych albo przyjęciu Deutsche Volksliste 

(niemieckiej listy narodowościowej) przez duchownych Polaków. Dochodziło do rekwizycji 

majątku kościelnego, przede wszystkim budynków, przedmiotów wartościowych, akt, 

księgozbiorów. Dopuszczano się profanacji przechowywanych w kościołach dewocjonaliów. 

Nie oszczędzano kultu inicjowanego przez wiernych zbierających się w maju czy 

październiku przy kapliczkach czy krzyżach (zniszczono ponad 3 tysiące krzyży i figur Matki 

Bożej).  

Wszystkie plebanie, ziemie i zabudowania kościelne początkowo bez wyjątku były 

rekwirowane i oddane nadzorowi Głównego Urzędu Powierniczego Wschód 

(Haupttreuhandstelle Ost-HTO). Po pewnym czasie, na mocy kolejnego rozporządzenia 

budynki plebanii, które były wcześniej zamieszkałe, zostały wyjęte spod rekwizycji i oddane 

do użytkowania zamieszkujących je księży. W kilku przypadkach zabudowania kościelne 

były zamieniane na magazyny, garaże, kina, punkty zborne czy stajnie na potrzeby wojska156. 

 W diecezji chełmińskiej tereny wiejskie diecezji zamieszkiwała duża liczba ludności 

polskiej, stąd sam gauleiter Albert Forster wyjątkowo zaangażował się w działania 

germanizacyjne. Skutkowało to tragicznym położeniem polskiego duchowieństwa. Spośród 

701 księży pracujących na terenie diecezji, aresztowanych zostało 450. W egzekucjach 

zginęło 215 księży (m.in. w Lesie Szpęgawskim, w Piaśnicy, w Tczewie, Klamrach, Płutowie 

w „Dolinie Śmierci” koło Chojnic). W grudniu 1939 roku w parafiach tej diecezji pozostało 

                                                                                                                                                                                     
Karnym we Wronkach, następnie był internowany w klasztorach w Borku Starym i w Dukli. Zwolniony został w 
grudniu 1956 r. i wyjechał do RFN. Zmarł w Düsseldorfie w 1964 r. i tam został pochowany. Na temat biskupa 
Spletta m.in. Stanisław Bogdanowicz, Karl Maria Splett. Biskup gdański czasu wojny. Więzień specjalny PRL, 
Gdańsk 1995.  
155 Na podstawie źródeł niemieckich do 1 lutego 1940 r. zdołano zidentyfikować 12 857 osób określonych jako 
„ofiary polskiego barbarzyństwa”, jednak nigdy nie sporządzono listy imiennej. Pozostałe 45 tys. określano jako 
osoby zaginione. Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 284. 
156 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 310. 
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35 – 40 księży157. Dezorganizacja urzędów parafialnych przełożyła się na spadek liczby 

udzielonych sakramentów, np. w przypadku sakramentu chrztu, dodatkowo wymagano od 

rodziców chrzestnych znajomości języka niemieckiego, wprowadzono katalog imion 

niemieckich, zabraniając nadawania imion katolickich. Spadek liczby błogosławionych 

małżeństw w kościołach związany był z wieloma czynnikami społecznymi, związanymi z 

atmosferą terroru, represjami, niepewnością jutra, ale także z formalnymi. W 1943 roku 

zostały zabronione małżeństwa przed ukończeniem 25. roku życia dla mężczyzn i 22. dla 

kobiet. W następnym roku granicę przesunięto o trzy lata wzwyż dla każdej ze stron. Bardzo 

poważny wpływ na spodek małżeństw miał zapis o zakazie związków między ludnością 

polską a niemiecką (szczególnie deklarującą narodowość na podstawie Volksliste). Spadła 

także liczba sakramentów namaszczenia chorych. W niektórych powiatach (np. chojnickim) 

duchowni mogli poruszać się tylko do godziny policyjnej, czyli do 19. Teoretycznie mogli iść 

do chorego w towarzystwie żandarma niemieckiego, jednak rzadko było to praktykowane.       

Represje dotykały także zakony męskie i żeńskie, które zostały zlikwidowane, część 

zakonników odpowiednio wcześniej zrzuciło habity i prowadząc życie świeckie, uniknęło 

aresztowania.  

We wrześniu 1939 roku na obszarze późniejszego okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie posługę 

kapłańską sprawowało 649 księży katolickich. Trzy lata później pozostało ich wraz z nowo 

przybyłymi 210, w tym duża część dzięki wpisaniu się na Deutsche Volksliste158. Większość 

aresztowanych wówczas zginęła w egzekucjach, w obozach Dachau czy Stutthof. Po pewnym 

czasie złagodzono kurs wobec duchownych polskich na Pomorzu159. Liczbę strat w okresie 

okupacji szacuje się na 444 osoby160. 

Od maja 1940 roku nie wolno było używać w diecezji gdańskiej języka polskiego podczas 

spowiedzi, a co więcej usuwano wszystkie napisy w języku polskim, które były w kościołach 

                                                           
157 Jolanta Adamska, Jan Szyling, Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 
duchownych 13 grudnia 1940 roku z Sachsenhausen do Dachau, Warszawa 2007, s. 11. Wg innego zestawienia 
do końca 1939 r. zamordowano 202 kapłanów z diecezji, przy ogólnej liczbie 356 zamordowanych podczas całej 
wojny i okupacji. Patrz Jan Walkusz, Diecezja chełmińska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 
1939-1945, pod red. Zygmunta Zielińskiego, Warszawa 1982, s. 88.  
158 Do zmiany narodowości w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie namawiał polskich księży sam biskup Splett. 
Ogółem wpisu na niemiecką listę narodowościową dokonało 90% polski księży, a w przypadku Śląska 85%. 
Tylko dzięki zmianie narodowości księża mogli dalej wykonywać powierzone im zadania duszpasterskie. Cz. 
Łuczak, op. cit., s. 493.    
159 Na temat duchownych w obozie Stutthof Wojciech Gajdus, Nr 20998 opowiada, Pelplin-Sztutowo 2013; 
Elżbieta Grot, Błogosławieni męczennicy obozu Stutthof, Gdańsk 1999.  Także Czesław Madajczyk, op. cit., s. 
211. 
160 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 305. 
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i kaplicach. Nawet interwencja u nuncjusza watykańskiego w Berlinie Cesare Orsenigo nie 

przyniosła rezultatu161. Kolejnym krokiem germanizacyjnym było wspomniane już 

zastępowanie polskiego duchowieństwa na Pomorzu duchownymi z Niemiec i aby akcja 

mogła przebiegać względnie bezkolizyjnie, ustanowiono urząd komisarzy biskupich, 

złożonych z antypolsko nastawionych urzędników. 

Przyjęcie niemieckiej listy narodowościowej było dla wielu polskich księży ogromnym 

dylematem. Jeden z młodych, pomorskich księży napisał, że dla niego na pierwszym planie 

jest kapłaństwo, a później narodowość. Dalej stwierdził, że podpisał listę, żeby zostać na 

placówce, która była dla niego bardzo ważna ze względu na oddziaływanie na społeczeństwo 

w duchu zasad katolickich162. Nie była to postawa odosobniona, kiedy kryterium stało się 

wybieranie „mniejszego zła” lub „absolutnej konieczności”. Jeszcze podczas wojny 

środowisko księży było z tego powodu bardzo podzielone, szczególnie że księża, którzy nie 

przyjęli volkslisty, spotkali się z licznymi represjami.   

Na terenie Pomorza próbowano także wykorzystać napięte relacje między niemieckimi 

ewangelikami a polskimi katolikami oraz między duchownymi katolickimi narodowości 

niemieckiej zamieszkałych przed wojną w Polsce a polskim duchowieństwem. Od 

duchownych niemieckich oczekiwano zdecydowanie wrogiej postawy wobec Polaków. Do 

swego rodzaju pojednania doszło dopiero jesienią 1941 roku, kiedy to ataki dotyczyły 

obydwu kościołów, polskiego i niemieckiego. Zaobserwowano także wyraźny spadek 

gorliwości religijnej wśród ludności polskiej, na co wpłynęły liczne aresztowania Polaków 

wychodzących z kościołów oraz efekt usilnego germanizowania życia religijnego i brak 

polskiego duchowieństwa.163   

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie okręgu Rzeszy 

Kraj Warty (Reichsgau Wartheland)  

                                                           
161 W imieniu metropolity krakowskiego arcybiskupa Sapiehy przyjęty został przez nuncjusza ksiądz Joachim 
Lichy ze zgromadzenia księży pallotynów, który przedstawił sytuację na terenie diecezji chełmińskiej i gdańskiej, 
mając dowody na to, że język polski został tam z kościołów całkowicie usunięty. Na co nuncjusz odpowiedział, 
że wszyscy zamieszkali tam Polacy znają język niemiecki, a zatem mogą uczestniczyć w praktykach religijnych. Z. 
Fijałkowski, op. cit., s. 290. 
162 Ibidem, s. 317. 
163 Jak niezrozumiała i nieprzewidywalna była polityka niemiecka wobec Kościołów i związków religijnych na 
początku wojny, niech świadczy telegram wysłany 20 października 1939 r.  na ręce Adolfa Hitlera przez władze 
Kościoła ewangelickiego w Poznaniu z podziękowaniem za włączenie okręgu Poznań do Rzeszy Niemieckiej.  J. 
Chrobaczyński, Dwie klęski, s. 287. Także Z. Fijałkowski, op. cit., s. 307-308. 
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W przypadku Kraju Warty bardzo zła sytuacja katolików trwała przez cały czas okupacji.  

Władze niemieckie, traktując Kraj Warty jako „okręg wzorcowy” (Mustergau), zamierzały w 

nowy sposób, zgodny z założeniami doktryny narodowosocjalistycznej, ułożyć w nim 

stosunki między państwem a Kościołem. O kształcie tej polityki decydowali Arthur Greiser – 

namiestnik Rzeszy w Kraju Warty, Reinhardt Heydrich – szef Głównego Urzędu 

Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), a po jego śmierci Ernst Kaltenbrunner oraz Martin 

Bormann – szef kancelarii NSDAP164. 

Zarządzenia w sprawie zamykania kościołów i kaplic wydawał urząd namiestnika i gestapo, 

doprowadzając do zlikwidowania niemalże 1300 miejsc kult. Konfiskata i grabież majątku 

Kościoła objęły wszystkie diecezje wchodzące w skład Kraju Warty. Około 500 budynków 

zamieniono na magazyny, niektóre wyburzono, tłumacząc to nowymi planami 

komunikacyjnymi, dwa wysadzono w powietrze, część oddano wiernym Kościoła 

Ewangelickiego, antagonizując tym samym społeczności lokalne. Katedry w Poznaniu i we 

Włocławku ograbiono z najcenniejszych dzieł sztuki, niszcząc je częściowo. Zdewastowana 

została bazylika gnieźnieńska, zlikwidowano poznański ośrodek Akcji Katolickiej oraz szereg 

wydawnictw publikujących na temat życia religijnego. W mniejszych miejscowościach 

usunięto większość pomników, kapliczek i przydrożnych krzyży. Ludności wiejskiej 

utrudniono dojazdy do kościołów przez brak regularnych połączeń bądź likwidację 

komunikacji, zakazano wiernym danej parafii udawać się do innej parafii, na wychodzących 

po nabożeństwach urządzano łapanki.  

Wprowadzono oddzielne kościoły dla mieszkańców narodowości polskiej i niemieckiej. 

Ograniczano dostęp do sakramentów, chrzty mogły być udzielane tylko w niedzielę po 

południu, zakazano małżeństw między osobami narodowości niemieckiej i polskiej165. Pod 

koniec 1940 roku przygotowano 13-punktowy program w sprawie działalności stowarzyszeń 

religijnych, oddzielnych dla katolików i luteranów, dla Polaków i Niemców, niezależnych od 

Watykanu i kościoła protestanckiego w Rzeszy. Szczegółowe rozporządzenie namiestnika 

kraju Warty w tej sprawie wydane było 13 września 1941 roku166.  

Aby jednak nie stracić kontaktu z terenami zamieszkanym przez katolików, Stolica 

Apostolska zdecydowała się na powołanie administratorów apostolskich osobnych dla 

                                                           
164 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 221.  
165 Przy chrzcie dzieciom polskim dopisywano jako drugie imię Kazimierz albo Kazimiera. Zabroniono nadawania 
dzieciom germańskich imion np. Elżbieta. Ibidem, s. 246. 
166 Kazimierz Śmigiel, Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Kraju Warty, [w:] Prawo Kanoniczne nr 21, 1978, 
s. 159, 160, 163-168. 
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Niemców, osobnych dla Polaków. W kraju Warty administratorem dla Niemców był ksiądz 

Josef Paech, a po jego rezygnacji franciszkanin Hilarius Breitinger. Administratorem dla 

Polaków został mianowany 9 kwietnia 1942 roku biskup Walenty Dymek, jednak z powodu 

aresztu domowego mógł sprawować swoje obowiązki z dużym ograniczeniem167.   

Duchowieństwo Kraju Warty, podobnie jak duchowieństwo pomorskie, poniosło 

wysokie straty na skutek terroru. Pierwsza fala masowych aresztowań i wysiedleń nastąpiła 

jesienią i w końcu 1939 roku. Druga – w październiku 1941 roku – była efektem 

rozporządzenia namiestnika Rzeszy w Kraju Warty Arthura Greisera o stowarzyszeniach 

religijnych168.  Kościół tym sposobem utracił całkowicie osobowość prawną. Ujęto wówczas i 

skierowano do obozów około 20 tysięcy Polaków, w tym 1092 księży. Z sześciu biskupów 

administrujących w diecezjach w swojej siedzibie pozostał tylko jeden (wspomniany Walenty 

Dymek), przebywający w areszcie domowym, z 2,5 tysiąca księży pełniących posługę 

kapłańską przed wojną na obszarze późniejszego kraju Warty 725 zginęło, liczni zostali 

deportowani do obozów koncentracyjnych169 i więzień. W diecezji poznańskiej z 800 księży 

polskich, pracujących przed wojną, w 1943 roku pozostało w parafiach w każdym powiecie 

tylko po jednej osobie, w Poznaniu czterech, a przez pewien czas dwóch. Z 841 kościołów 

działających pozostawiono 30 polskich i 15 niemieckich.  

W rezultacie tych eksterminacyjnych i dyskryminacyjnych akcji władz hitlerowskich w Kraju 

Warty w 1944 roku pracowało w jawnym duszpasterstwie jedynie ok. 70 księży, tj. zaledwie 

3% całego przedwojennego stanu duchowieństwa na tym obszarze.  

Sytuacja Kraju Warty stała się ponownie trudna w połowie 1942 roku, kiedy decyzją 

Hitlera jedynie teren tzw. starej Rzeszy miał obejmować umowy ze Stolicą Apostolską. 

Ponieważ Watykan był na bieżąco informowany o sytuacji Polaków i Kościoła na ziemiach 

wcielonych, głównie poprzez polskie placówki dyplomatyczne, watykańscy dyplomaci 

naciskali na Berlin w obawie o całkowite wyeliminowanie Kościoła rzymskokatolickiego, 

zarówno polskiego, jak i niemieckiego, z obszarów Kraju Warty, a także z innych terenów. 

                                                           
167Cz. Łuczak, op. cit., s. 491; Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 339, 340.  
168 Na terenie Kraju Warty 13 września 1941 r. powołano cztery stowarzyszenia religijne przeznaczone 
wyłącznie dla Niemców, w tym trzy protestanckie i jedno katolickie. Namiestnik Rzeszy uzyskiwał nad 
stowarzyszeniami religijnymi wręcz dyktatorskie uprawnienia nadzorcze. Nowe przepisy wykluczały z nich 
całkowicie Polaków. Z. Fijałkowski, op. cit., s. 231-232.  
169 Masowe aresztowania i wywożenie do obozów koncentracyjnych stanowiły cechę charakterystyczną dla 
tego obszaru. Łącznie do obozów koncentracyjnych deportowano z Kraju Warty 1092 księży, czyli więcej niż 
połowę ogólnej liczby, a 682 zostało w obozach zamordowanych, Kazimierz Śmigiel, Kościół katolicki w 
„Warthegau” 1939-1945, [w:] „Chrześcijanin w Świecie”, 1978, nr 62, s.52.   
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Niemiecki Kościół miał być poddany ograniczeniom ze względów ideologicznych, podczas 

gdy polski likwidowano przede wszystkim ze względu na ogólną politykę niszczenia 

polskości170. 

Wprowadzane tutaj elementy polityki germanizacyjnej były mimo wszystko znacznie 

łagodniejsze niż na Śląsku i Pomorzu, a to z tego powodu, że ludności polskiej nie 

zamierzano germanizować.  Polacy, którzy pozostali w Kraju Warty jeszcze po masowych 

deportacjach w pierwszym okresie okupacji, mieli być z biegiem czasu całkowicie 

wyniszczeni po wykorzystaniu ich jako siły roboczej. Wprowadzono jednak zakaz kontaktów 

między ludnością polską a niemiecką171. 

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie rejencji 

katowickiej (Regirungsbezirk Kattowitz)  

Zupełnie odmiennie kształtowała się polityka wobec Kościoła na Śląsku, gdzie 

mieszały się sprawy gospodarcze i historyczne uwarunkowania tych ziem. Siłą roboczą w 

przeważającej mierze była ludność miejscowa, zatrudniona w kopalniach i hutach, co m.in. 

wpłynęło na bardzo ograniczony zasięg akcji wysiedleńczej na tym terenie. Ostateczne 

„uregulowanie” wielu spraw przekładano na okres późniejszy.  

Prowincja Górny Śląsk miała dwie administracje kościelne: niemiecką w archidiecezji 

wrocławskiej, którą kierował kardynał Adolf Bertram, i polską w diecezji katowickiej z 

biskupem Stanisławem Adamskim.  

Na Górnym Śląsku ograniczenia władz niemieckich były również rozłożone w czasie. 

O ile początkowo miały one charakter stosunkowo łagodny, to represje wobec duchowieństwa 

śląskiego zaczęły się w maju 1940 roku. Wcześniej, 19 grudnia 1939 roku, ministerstwo 

spraw zagranicznych Rzeszy zażądało obsadzenia stanowiska wikariusza generalnego diecezji 

katowickiej duchownym niemieckim. Po licznych rozmowach z udziałem wrocławskiego 

kardynała Adolfa Bertrama wikariuszem generalnym został niemiecki duchowny Franz 

Strzyż, a po jego śmierci (3 czerwca 1942 roku) Franz Wosnitza, który po usunięciu biskupa 

katowickiego Stanisława Adamskiego miał najważniejsze kompetencje w diecezji. Do 

istotnych zmian administracyjnych doszło także na Śląsku Cieszyńskim, gdzie na podstawie 

                                                           
170 Cz. Madajczyk, op. cit., s. 212. 
171 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 225, 228. 
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decyzji Watykanu 29 parafii przeszło pod administrację wspomnianego kardynała z 

Wrocławia, Adolfa Bertrama172.  

Pierwsza fala aresztowań na Śląsku miała miejsce bezpośrednio po wkroczeniu wojsk 

niemieckich, zatrzymano wówczas przedstawicieli polskiej inteligencji, wśród nich wielu 

duchownych. Aresztowania dokonywano przy pomocy Sonderfahndungsbuch Polen 

(Specjalna księga Polaków przeznaczonych do schwytania), na której figurowało wielu księży 

znanych z zaangażowania podczas powstań śląskich oraz plebiscytu w 1921 roku173. Druga 

fala miała miejsce przed spisem ludności (grudzień 1939), natomiast trzecia uderzyła w 

kwietniu i maju 1940 roku. Aresztowanych wówczas deportowano głównie do obozów 

koncentracyjnych w Rzeszy.  

We wschodnich powiatach rejencji, zamieszkałych przez ludność polską, początkowo 

zrezygnowano z prób wykorzystania Kościoła do celów germanizacyjnych, pozostawiono na 

miejscu prawie wszystkich polskich księży, nie wprowadzono zakazu posługiwania się 

językiem polskim w praktykach religijnych. Natomiast na terenie diecezji katowickiej sprawy 

udziału Kościoła w germanizacji miały charakter bardziej zdecydowany. Wyrażało się to w 

wprowadzaniu Deutsche Volksliste, eliminowaniu języka polskiego z praktyk religijnych, 

niszczeniu wszelkich przejawów polskości w Kościele, np. napisów na rzeźbach czy 

przydrożnych kapliczkach.      

W porównaniu do innych terenów będących pod całkowitą niemiecką kontrolą odsetek strat 

był niższy (wynosiły około 22%), a wynikało to przede wszystkim z mniejszego angażowania 

duchowieństwa w polskie życie polityczne na Śląsku. Chociaż okres plebiscytowy w 1921 

roku był wielką mobilizacją ośrodków polskich do agitacji na rzecz przyłączenia Górnego 

Śląska, to w porównaniu do innych terenów, gdzie polonijna działalność prowadzona była w 

sposób długotrwały, zryw plebiscytowy nie był jednak uważany przez Niemców za tak 

groźny. 

Na początku 1941 roku skasowano w diecezji katowickiej 60 klasztorów. Natomiast 

kościołów nie zamykano. Duchowieństwo Górnego Śląska, w którym 11% stanowili 

duchowni niemieccy, zachowywało się na ogół powściągliwie, a z upływem czasu opór jego 

części przeciw germanizacji słabł.   

                                                           
172 Cz. Łuczak, op. cit., s. 492.   
173 W „ Sonderfahndungsbuch Polen” umieszczony został także biskup Stanisław Adamski (m.in. brał udział w 
powstaniu wielkopolskim) i późniejszy kardynał, ksiądz biskup Bolesław Kominek. Z.Fijałkowski, op. cit., s. 348, 
349.   
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W celu zapobieżenia dalszym stratom osobowym wśród duchowieństwa i 

przyspieszania germanizacji Kościoła rzymskokatolickiego na Śląsku kuria katowicka 

poleciła 25 maja 1940 roku wszystkim księżom narodowości polskiej wpisanie się na 

niemiecką listę narodowościową, co miało uchronić ich przez przymusowym opuszczeniem 

parafii. Wpisywanie na niemiecką listę narodowościową rozpoczęto w 1940 roku, a 

zakończono 31 marca 1942174.  

Biskup katowicki Stanisław Adamski przygotował plan postępowania wobec zarządzeń 

niemieckich, właśnie w sprawie przyjmowania volkslisty, którą ludność nazywała „palcówką” 

(nazwa od odciśniętego kciuka na tymczasowym dokumencie tożsamości, który otrzymywało 

się po oddaniu ankiety). Uważał, że należy przyjmować obywatelstwo, „maskować się i 

udawać, że się przechylamy na stronę niemiecką”. Nie chciał jednak podejmować sam decyzji 

w tak poważnej sprawie, dlatego plan odpowiednio wcześnie przedłożył Stolicy Apostolskiej, 

za pośrednictwem konsulatu włoskiego oraz premierowi rządu generałowi Władysławowi 

Sikorskiemu, przez działacza śląskiego Arkę Bożka. Zyskał aprobatę zarówno z Rzymu, jak i 

z Londynu i oficjalnie zachęcał duchowieństwo i wiernych do „nie pozwolenia usunięcia się 

ze Śląska i obrony placówek pracy”. On sam oraz biskup sufragan Bieniek na „palcówce” 

podali narodowość polską, co doprowadziło do wysiedlenia biskupa Adamskiego oraz 

biskupa Bieńka w lutym 1941 roku do Generalnego Gubernatorstwa. Bez żadnej uprzedniej 

zapowiedzi obaj dostojnicy kościelni zostali wywiezieni samochodem do Krakowa i wraz z 

walizkami pozostawieni na ulicy przed pałacem metropolity Sapiehy175.   

Decyzje biskupa Adamskiego były bardzo różnie oceniane już podczas wojny, od słów 

krytyki po próby zrozumienia i usprawiedliwienia. Dyskusja i oceny nasiliły się po wojnie i 

właściwie trwają do dnia dzisiejszego176.   

Ogółem wpisu na niemiecką listę narodowościową na Śląsku dokonało 85% polskich księży.  

W rezultacie tej często tylko formalnej zmiany narodowości mogli oni wykonywać 

powierzone im zadania duszpasterskie. Przez cały okres wojny w obozach i więzieniach 

zginęło 43 duchownych, dwóch skazano na śmierć i stracono za udział w ruchu oporu, 

                                                           
174 Cz. Łuczak, op. cit., s. 492.   
175 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 335, 336. 
176 Niewątpliwie jedną z motywacji biskupa było uchronienie ludności oraz duchowieństwa przed wysiedleniem 
do Generalnego Gubernatorstwa, obawa o stan posiadania Kościoła, ogólna sytuacja polityczna, stan 
niepewności po aresztowaniach w kwietniu i maju 1940 r. części duchowieństwa polskiego, naciski wywierane 
przez władze niemieckie, duchowieństwo niemieckie i presja parafian niemieckich. J. Sziling, op. cit., s. 135-136.  
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trzynastu wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa (w tym dwóch wspomnianych już 

biskupów), kilkunastu pozbawiono możności pełnienia funkcji duszpasterskich177.  

Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete) 

W Generalnym Gubernatorstwie, czyli na ziemiach objętych okupacją, sytuacja 

Kościoła rzymskokatolickiego była inna niż na obszarze anektowanym. Kościół uznany został 

bowiem za instytucję, która może skutecznie współpracować z administracją niemiecką w 

celu osiągnięcia wyznaczonych celów, głównie gospodarczych. W okresie wojny Generalne 

Gubernatorstwo miało stanowić „miejsce zamieszkania” Polaków, niezbędnych Rzeszy jako 

najtańsza siła robocza178. Nie zamierzano likwidować organizacji Kościoła ani zwalczać 

religii katolickiej, przewidziano natomiast, że duchownym da się narzucić działania 

polegające na „wygłaszaniu kazań według naszych życzeń, utrzymywaniu Polaków w 

głupocie i ciemnocie, co całkowicie odpowiada naszym interesom, a opornych należało 

załatwić w krótki sposób”179. 

Gubernator Hans Frank otrzymał 2 października 1940 roku od Adolfa Hitlera szczegółowe 

zalecenia w sprawie postępowania z duchowieństwem oraz wykorzystanie organizacji 

kościelnych do podporządkowania sobie ludności polskiej.  

Hans Frank traktował Kościół Katolicki jako wroga, jednak był przeciwny otwartemu 

występowaniu przeciwko niemu. Często wyrażał swój osobisty stosunek do religii, uważał 

„katolicyzm za największy grzech i truciznę”, Ewangelię nazywał „bajeczkami”, a duchowni 

dla niego byli „bezczelnymi łobuzami”. Także wśród urzędników niemieckiego aparatu 

urzędniczego zwalczał przejawy religijności180.   

Dodatkowo uważano Kościół za instytucję posiadającą duży wpływ na ludność polską, a 

zarazem za „ostoją polskiego szowinizmu”. Dlatego starano się zlikwidować w kulcie 

religijnym polskie tradycje narodowe podtrzymujące uczucia patriotyczne i wspierające 

poczucie jedności w społeczeństwie oraz starano się narzucić Kościołowi rolę gwaranta 

                                                           
177 Cz. Łuczak, op. cit., s. 493. 
178 W 1940 roku Hitler stwierdził: Generalne Gubernatorstwo jest polskim rezerwuarem, wielkim obozem pracy 
(…) Potrzebujemy tych tanich sił roboczych, ich taniość przynosi korzyść każdemu Niemcowi, każdemu 
niemieckiemu robotnikowi”. Z. Fijałkowski, op. cit., s. 64. 
179 Szef kancelarii NSDAP Martin Bormann powiedział „Jest całkowicie słuszne, ażeby Polacy zachowali swój 
katolicyzm; Cz. Łuczak, op. cit., s. 498, 499. 
180 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 65, 67. 
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lojalności ludności wobec władz okupacyjnych. Stąd duchowni byli zmuszani do 

posłuszeństwa wobec władz np. podczas werbunku kandydatów na roboty do Niemiec czy 

terminowych dostaw kontyngentów przez ludność wiejską.  

Wydano rozporządzenie, aby biskupi z kieleckiego, częstochowskiego i 

sandomierskiego, czyli terenów znajdujących się w Generalnym Gubernatorstwie, skierowali 

listy pasterskie do wiernych, które miały skorygować wrogie nastawienie do nowej władzy. 

Na przełomie września i października 1939 roku takie listy zostały rozesłane do parafii. 

Ordynariusz archidiecezji krakowskiej arcybiskup Adam Sapieha wystosował list do 

duchownych, odwołując się do odpowiedzialności wynikającej z powołania. Zauważał, że 

czasy wymagają ofiarności, wyrzeczenia, odwagi i gorliwej pracy na rzecz wiernych, którym 

niezbędne jest wsparcie duchowe. Przestrzegał przy tym, że ciężar odpowiedzialności będzie 

o wiele większy. Był jednak przekonany, że „duchowieństwo nasze z pewnością nie 

zawiedzie zaufania Bożego i pokładanej w nich ufności wiernych”. List arcybiskupa 

datowany został na 7 października 1939 roku181.    

Od początku okupacji doszło do ograniczenia działalności Kościoła poprzez zlikwidowanie 

polskiego szkolnictwa kościelnego przeznaczonego dla osób świeckich, większości prasy 

katolickiej (zdołano utrzymać wydawanie „Rocznika Diecezji Tarnowskiej”, od lutego 1941 

roku „Posłańca Jezusowego”, „Rycerza Niepokalanej”), zamknięto część wyższych 

seminariów duchownych, większość parafii miała wyznaczone godziny odprawiania mszy 

świętych i nabożeństw, zabroniono wizyt duszpasterskich w więzieniach, nakazano usunięcie 

tablic z napisami w języku polskim, zabroniono śpiewania pieśni „Boże Coś Polskę”.  

W związku z eksterminacją Żydów wydział główny spraw wewnętrznych rządu 

Generalnego Gubernatorstwa wydał 10 października 1942 zakaz udzielania chrztu Żydom. Za 

jego nieprzestrzeganie groziły najsurowsze sankcje182.       

W stosunku do duchowieństwa stosowano takie same metody terroru i represji, jak 

wobec innych mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. Księża ginęli w egzekucjach, byli 

aresztowani i deportowani do obozów koncentracyjnych. Eksterminacja objęła 

duchowieństwo na wszystkich szczeblach hierarchii kościelnej. Aresztowania księży 

                                                           
181 Ordynariusz kielecki biskup Czesław Kaczmarek napisał o potrzebie współpracy, biskup sandomierski Jan 
Lorek pisał o spełnianiu nakazów z roztropnością, biskup częstochowski Teodor Kubina odwołał się do 
postępowania z rozwagą. Postawy biskupów były różne, od bardzo zachowawczej do odważnej i zdecydowanej. 
Patrz J. Chrobaczyński, Dwie klęski, s. 212, 281. 
182 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 86. 
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rozpoczęły się od początku okupacji i tak w Warszawie 3 października 1939 roku 

aresztowano 300 księży, w Krakowie 6 listopada 1939 podczas Sonderaktion Krakau 

aresztowano 11 teologów, kilka dni później księży z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Wielu aresztowanych zwalniano z więzień po pewnym czasie, innych wywożono do obozów 

koncentracyjnych. Straty osobowe duchowieństwa diecezjalnego z Generalnego 

Gubernatorstwa wyniosły co najmniej 460 osób (kilkuset księży i zakonników), a 

aresztowanych było znacznie więcej. Największe straty osobowe poniosło duchowieństwo 

dystryktu warszawskiego183.    

W Generalnym Gubernatorstwie nie doszło do prześladowania kurii diecezjalnych czy 

unieruchomienia administracji biskupiej. Z wyjątkiem biskupa Mariana Fulmanna i 

Władysława Gorala z diecezji lubelskiej, którzy zostali aresztowani, pozostali biskupi 

zajmowali przez cały czas okupacji swoje urzędy184. Kościół jako osoba prawna z rozkazu 

władz okupacyjnych utracił wszystkie uprawnienia, a na mocy rozporządzenia z 15 listopada 

1939 roku utracił cały majątek ruchomy i nieruchomy wraz z należnościami, udziałami, 

prawami i innymi interesami. Na mocy tego rozporządzenia spisanie, administracja i 

użytkowanie skonfiskowanego majątku należeć miało do Urzędu Powierniczego dla 

Generalnego Gubernatorstwa. W ramach szeroko zakrojonej grabieży i dewastacji majątku 

narodowego Polski, niszczono kościoły, mienie kościelne, rabowano dzieła sztuki. Niektóre 

budynki przeznaczano na potrzeby wojska. W okresie późniejszym zamykanie kościołów w 

Generalnym Gubernatorstwie było stosunkowo rzadkie. 

W niektórych diecezjach dochodziło do napadów na świątynie i probostwa, zabójstw księży, 

podpalania budynków kościelnych. W diecezji lubelskiej w wyniku przeprowadzonych na 

tym terenie akcji pacyfikacyjnych na dłuższy czas została przerwana działalność 

duszpasterska w 41 parafiach. 

Największe materialne straty poniosła archidiecezja warszawska (większość 

kościołów zniszczona była podczas walk powstańczych w Warszawie) oraz lubelska. 

                                                           
183 Witold Jacewicz, Jan Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją 
hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1978, t. 1, s. 82. W zestawieniu tabelarycznym „Straty osobowe 
duchowieństwa diecezjalnego w okresie II wojny światowej” autorzy przedstawiają dane dla poszczególnych 
diecezji: częstochowska 62, kielecka 18, krakowska 39, przemyska 39, tarnowska 27, warszawska 96, lubelska 
53, sandomierska 28, co po zsumowaniu daje 362 osoby. Brakuje zestawienia obejmującego duchowieństwo 
zakonne. Na ten temat także: Cz. Madajczyk, op. cit., s. 213. Cz. Łuczak, op. cit., s. 490-491. 
184 Cz. Łuczak, op. cit., s. 498, 499. 
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Rabowano dzieła sztuki, a na mocy pisma-okólnika z 12 sierpnia 1941 roku rekwirowano 

dzwony kościelne185. 

Uczestnictwo w praktykach religijnych na ogół nie sprowadzało represji na wiernych, chociaż 

w nielicznych przypadkach doszło do aresztowania uczestników nabożeństw i wywiezienia 

ich na roboty do Niemiec (w 1942 roku w Tomaszowie Mazowieckim). 

Intensywność nacisków niemieckich zależała od sytuacji militarnej i tak po rozpoczęciu 

agresji na Związek Radziecki nastąpiło pewne złagodzenie, ale wiązało się ono z dążeniem do 

wciągnięcia Kościoła do „działań antybolszewickich”186.          

Przez cały okres okupacji wielkim wsparciem dla wiernych i autorytetem dla Kościoła 

pozostawał arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapieha, który już we wrześniu 1939 roku 

stanął na czele Obywatelskiego Komitetu Pomocy (podobnie jak to uczynił podczas I wojny 

światowej). Na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” metropolita krakowski 4 

września 1939 roku opublikował orędzie rozpoczynające się od słów „Byśmy zwycięsko 

wyszli z obecnej chwili”187.  

Inne Kościoły w polityce i praktyce okupacyjnej Trzeciej Rzeszy 

Represje nie ominęły Kościoła ewangelickiego na ziemiach polskich, którego liczbę 

wiernych szacowano na około 500 tys. Chociaż Kościół ten nie miał aż takiego oddziaływania 

jak Kościół rzymskokatolicki, to aresztowania i represje wiernych i duchownych rozpoczęły 

się już w październiku 1939 roku. Szacuje się, że doprowadziły one do śmierci prawie 1/3 

                                                           
185 Znane są przypadki poszukiwań dzwonów z parafii nie tylko na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W 
2009 r. parafia pw. św. Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia odzyskała dzwon Jan zabrany przez żołnierzy 
Wehrmachtu w 1942 r. i odnaleziony w diecezji Münster. https://faktyoswiecim.pl/fakty/grojec-po-67-latach-
dzwon-jan-wroci-z-niemiec-do-swojej-macierzystej-parafii/ 
186 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 72, 73. 
187 „Byśmy zwycięsko wyszli z obecnej chwili, potrzeba nam potężnej siły charakteru, wielkiej solidarności i 
ufności w pomoc Bożą. Dla uproszenia tych łask, powodzenia i błogosławieństwa Bożego dla naszego oręża 
broniącego tak świętej i słusznej sprawy Ojczyzny i Kościoła, zarządzamy, aby w każdym kościele w diecezji 
krakowskiej, tak parafialnym, jak i zakonnym, odmawiano co dzień publicznie przed wystawionym w 
monstrancji Najświętszym Sakramentem cząstkę różańca świętego, litanię do Najświętszej Marii Panny, 
modlitwę za Ojczyznę, kończąc Przed tak Wielkim i błogosławieństwem. Nabożeństwa należy tak rozpoczynać, 
aby kończyły się przed zapaleniem świateł, tj. o godzinie 18-tej. Wzywamy wszystkich wiernych, by uczęszczali 
do wszystkich poszczególnych kościołów, unikając tworzenia zbyt wielkich tłumów w jednym kościele.” J. 
Chrobaczyński, Dwie klęski, s. 141.     
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duchownych, w tym zwierzchnika tego Kościoła, biskupa Juliusza Bursze oraz członków jego 

rodziny188.  

Na terenie Wartheland oraz Generalnego Gubernatorstwa postanowiono utworzyć odrębne 

kościoły dla Niemców i dla Polaków. W tym celu zarządzono rejestrację wiernych według 

narodowości. Na 227 duchownych do polskości przyznawało się 125 osób, natomiast w 

Warszawie przeszło osiem tysięcy wiernych podało narodowość polską, a trzy tysiące 

niemiecką.  

Na czele niemieckich parafii ewangelickich w Generalnym Gubernatorstwie stanął 

pełnomocnik władz okupacyjnych i niemieckiego Kościoła ewangelickiego w Rzeszy, ks. W. 

Krausche, a po jego śmierci w 1942 roku ks. Jakub Fuhr189. Od polskich ewangelików 

wymagano złożenia wniosku o legalizację działalności parafii, a wobec stanowczej odmowy 

władze niemieckie uznały polskie parafie ewangelickie za nieistniejące. Pociągnęło to za sobą 

kolejną represję, jaką była konfiskata majątku polskich parafii ewangelickich na rzecz 

niemieckich parafii, w związku z zarządzeniem gubernatora Franka z 1941 roku o podziale 

majątku kościelnego zgodnie z wynikami rejestracji. Doprowadzono w ten sposób do 

głębokich podziałów wśród wiernych oraz utraty przez Polaków świątyń i innych ośrodków, 

uniemożliwiając sprawowanie praktyk religijnych190.   

Kościół metodystów na mocy zarządzenia gubernatora Franka z 22 kwietnia 1941 

roku oficjalnie otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa. Faktycznie jednak działalność była sukcesywnie ograniczana, zajmowane 

były lokale należące do Kościoła, konfiskowano księgarnie, zakazywano prowadzenia kursów 

stenografii i języków obcych. Kilku duchownych zostało aresztowanych i umieszczonych w 

obozach koncentracyjnych.  

Inaczej wyglądała sytuacja kościoła metodystów na terenie ziem wcielonych do Rzeszy. Już 

w 1939 roku usunięto wszystkich pastorów i zamknięte zostały wszystkie kaplice. Jednym ze 

stawianych zarzutów było utrzymywanie przez kościół związków ze Stanami 

Zjednoczonymi191.     

                                                           
188Jerzy Lubicz, Józef Woliński, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec wyznań religijnych w Polsce w latach 
1939-1945, Biuletyn GKBZHwP, t. 9, Warszawa 1957, s. 90;  Brzoza Cz., Sowa A., Historia Polski 1918-1945, 
Kraków 2006, s. 562. 
189 J. Lubicz, J. Woliński, op. cit., s. 90.   
190 Ibidem, s. 106.  
191 Ibidem, s. 108.    
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Na terenie Generalnego Gubernatorstwa przygraniczne miejscowości dystryktów 

lubelskiego i krakowskiego zamieszkiwała ludność ukraińska. Działały tam Kościoły: 

rzymskokatolicki, greckounijny oraz greckoortodoksyjny (Autokefaliczny Kościół 

Prawosławny). 

Działający w Generalnym Gubernatorstwie Autokefaliczny Kościół Prawosławny kierowany 

był przez metropolitę Dionizego i liczył około 320 tys. wiernych. W okupacyjnej 

rzeczywistości podzielony został na trzy diecezje: warszawsko-radomską, chełmsko-podlaską 

i krakowsko-łemkowską. W odróżnieniu od wiernych praktycznie wszystkich Kościołów na 

terenie byłej II Rzeczpospolitej wierni tego Kościoła cieszyli się swobodą kultu religijnego192. 

Co więcej, Ukraińcy początkowo otrzymywali przywileje ze strony niemieckiej 

(wyróżniające ich kenkarty, większe przydziały kartkowe chleba, własne szkolnictwo 

podstawowe i średnie, możliwość prowadzenia i rozwijania działalności społecznej, 

kulturalnej, wydawniczej i sportowej).  

Jedynie metropolita Dionizy został aresztowany, a na jego miejsce sprowadzono z Berlina 

arcybiskupa Serafina Ladego (przyjął imię Hilarion), który stał na czele rosyjskiej cerkwi 

emigracyjnej w Niemczech i bardzo sprzyjał działaniom represyjnym Niemców. Po pewnym 

czasie doszło jednak do odwołania przez synod kanoniczny biskupa Ladego i restytucji 

biskupa Dionizego193.    

Inaczej wyglądała sytuacja na terenach Ukrainy, które do 1941 roku znalazły się pod 

okupacją sowiecką. Tam stopniowe ograniczanie działalności instytucji religijnych wiązało 

się z wprowadzaniem dominacji komunistycznej – szczególnie wobec kościoła  

rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Kościołom odbierano majątki ziemskie, 

likwidowano szkoły, szpitale, zakłady opiekuńcze, wydawnictwa. Na terenie archidiecezji 

lwowskiej zlikwidowano co najmniej 9 klasztorów męskich i 10 żeńskich, zamknięto 

seminaria duchowne w Łucku i Dubnie, a seminarium we Lwowie pozbawiono siedziby. 

Kościół rzymskokatolicki w diecezji lwowskiej liczył ponad 800 duchownych, wielu z nich 

zginęło.   

Zarówno kościół prawosławny, jak i drugi co do wielkości na terenie Ukrainy kościół 

greckounijny, kierowany przez pochodzącego z polskiej arystokratycznej rodziny metropolitę 

Andrzeja Szeptyckiego, zostały wykorzystane do celów podporządkowania Ukraińców 

                                                           
192 Brzoza Cz., Sowa A., op. cit., s. 562. 
193 J. Lubicz, J. Woliński, op. cit., s. 107-108.    
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zarządzeniom niemieckim. We wrześniu 1942 roku, zarówno metropolita Szeptycki, jak i 

arcybiskup Hilarion wydali do duchowieństwa i wiernych listy pasterskie, w których 

nawoływali do przestrzegania zarządzeń niemieckich w sprawie kontyngentów oraz zezwolili 

na pracę w niedzielę i święta w czasie trwania akcji oddawania kontyngentów194.    

Na terenach zajętych przez Niemcy od początku okupacji, a później także po utworzeniu 

dystryktu galicyjskiego, celowo wykorzystywane były skrajnie nacjonalistyczne nastroje 

wśród Ukraińców, doprowadzając do krwawych wydarzeń (szczególnie w 1943 roku). 

Lwowski biskup Twardowski interweniował u metropolity Szeptyckiego w sprawie 

wpłynięcia na ludność ukraińską w celu zaprzestania mordowania ludności polskiej przez 

ukraińskich nacjonalistów. Powściągliwość metropolity Szeptyckiego świadczyła o jego 

skąpej wiedzy na temat wydarzeń na Wołyniu195.         

Wileńszczyzna znalazła się we wrześniu 1939 roku pod okupacją sowiecką i 

rozpoczęto tam intensywny proces lituanizacji, który nie ominął instytucji kościelnych. 

Zorganizowane grupy Litwinów wywoływały burdy w kościołach, terroryzowały 

duchownych. Kiedy zmarł sufragan wileński biskup Kazimierz Michalkiewicz, Watykan 

działając niezgodnie z konkordatem zawartym z Polską, mianował jego następcą arcybiskupa 

Miečislovasa Reinysa, ograniczając tym samym władzę metropolity wileńskiego arcybiskupa 

Romualda Jałbrzykowskiego196.   

„Papież nas opuścił” –  Watykan a Kościół polski w okresie wojny  

Po podpisaniu konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską 10 lutego 1923 roku 

nuncjuszem papieskim w Warszawie został arcybiskup Filippo Cortesi, zaś w Watykanie 

przedstawicielem państwa polskiego był ambasador Kazimierz Papeé. Po wybuchu wojny 

nuncjusz opuścił Polskę 6 września 1939 roku i wkrótce doszło do likwidacji nuncjatury w 

Warszawie.  

Oficjalnie stanowisko Watykanu w sprawach międzynarodowych określane było jako 

„taktyka neutralności”. Uważa się, że podstawą takiej sytuacji był artykuł 24. traktatów 

laterańskich z 1929 roku, który mówił, że: 

                                                           
194 Ibidem, s. 108-109.    
195 Ibidem, s. 109.    
196 Brzoza Cz., Sowa A., op. cit., s. 570. 
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Stolica Święta wobec świeckich zatargów między innymi państwami i 

międzynarodowych kongresów zwoływanych z powodu konfliktu, chce i będzie trzymać 

się z daleka, o ile układające się strony nie apelują wspólnie o jej pośrednictwo 

pokojowe. 

Ponadto Pius XII wielokrotnie tłumaczył swoje stanowisko, odróżniając je od neutralności, w 

sensie pasywnej obojętności, a bezstronności wobec wszystkich narodów197. 

W przypadku Polski bardzo ważną sprawą była kwestia administracji kościelnej ziem 

wcielonych, które zgodnie z nowym podziałem miały podlegać nuncjaturze w Berlinie. W tej 

sprawie trwały ciągłe rozmowy i początkowo Rada Ministrów do Spraw Obrony Rzeszy 

chciała włączenia archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, chełmińskiej oraz katowickiej do 

sąsiadujących z nimi terytorialnych jednostek niemieckiej administracji kościelnej. 17 

października 1939 roku  ministerstwo spraw zagranicznych Rzeszy nawet wystosowało pismo 

do Watykanu w tej sprawie. Zbiegło się ono ze staraniami nuncjusza watykańskiego Cesare 

Orsenigio, który otrzymał polecenie od papieża, aby zająć się sprawami Polaków i 

spowodować objęcie tych terenów administracją nuncjatury. Te starania napotkały na opór 

Berlina, który uważał, że warunki konkordatu z 1933 roku198 pomiędzy Trzecią Rzeszą a 

Watykanem nie obejmują terenów włączonych po 1939 roku. Ostatecznie diecezje Kraju 

Warty pozostały poza strefą działań dyplomacji Watykanu. Aby nie utracić kontaktu z 

duchowieństwem ziem wcielonych mianowano administratorów apostolskich199.   

Taka sama interpretacja konkordatu była podstawą wydanego przez rząd w Berlinie 

zakazu kontaktowania się duchowieństwa ziem wcielonych osobiście i korespondencyjnie z 

                                                           
197 Józef Becker, Watykan a sytuacja Kościoła w okupowanej Polsce, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją 
hitlerowską 1939-1945, pod red. ks. Z. Zielińskiego, Warszawa, s. 44. 
198 Konkordat (Reichskonkordat) zawarty między III Rzeszą z Stolicą Apostolską 20 lipca 1933 r., podpisany przez 
sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Eugenio Pacellego (późniejszego papieża Piusa XII) oraz wicekanclerza 
Rzeszy Franza von Papena, którzy występowali odpowiednio w imieniu papieża Piusa XI i prezydenta Paula von 
Hindenburga. Zapewniał wycofanie się Kościoła z polityki w zamian za swobodę obsadzania stanowisk 
kościelnych i utrzymanie szkół wyznaniowych. Szczegóły Władysław Czapliński, Adam Galas, Wacław Korta, 
Historia Niemiec, Wrocław 2010, s. 627-628.  
199 Cz. Łuczak, op. cit., s. 491; Zofia Waszkiewicz, op. cit., s. 339, 340. Działania nuncjusza Orsenigo na rzecz 
Kościoła polskiego oceniane są jako bardzo powściągliwe, a czasami nawet nieżyczliwe wiernym Polakom. Z. 
Fijałkowski, op. cit., s. 50, 222. Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 98. 
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arcybiskupem Orsenigio. Uważano, że państwo polskie przestało istnieć i tym samym straciły 

moc obowiązującą wszystkie podpisane z nim umowy międzynarodowe200.    

Pomimo nieobecności nuncjusza Watykan był dobrze zorientowany w sytuacji Kościoła i 

społeczeństwa w Polsce. Był informowany przez ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej 

Kazimierza Papée201, rząd emigracyjny w Londynie, który otrzymywał materiały opracowane 

przez Delegaturę Rządu na Kraj, nuncjatury w Berlinie, Teheranie, Istambule, także przez 

biskupów Walentego Dymka (Kraj Warty), Edwarda van Blericqa (wikariusza generalnego 

archidiecezji gnieźnieńskiej w kraju Warty), Stanisława Adamskiego (Górny Śląsk), Carla 

Spletta (Pomorze), a także duchownych działających w różnych organizacjach oraz przez 

osoby świeckie np. Lucianę Frassati, włoską działaczkę społeczną i konspiracyjną202.  

Po ataku na Polskę przez Związek Radziecki w „L’Osservatore Romano” opublikowany 

został tekst potępiający agresję sowiecką na Polskę, w którym można było przeczytać:  

Polska nie może zginąć. Mówi się powszechnie, że narody, które się nie bronią, nie są 

warte bytu. Jeszcze większą prawdą jest to, że narody, które się bronią, mają prawo do 

bytu. Polska zasługuje podwójnie na życie, skoro się broni na dwóch frontach203.    

Prymas August Hlond wyjechał z Polski do Watykanu, ale już trzy dni po przybyciu do 

Włoch, 21 września, starał się o uzyskanie zgody od władz niemieckich na powrót do 

Warszawy. Czekając na informacje odnośnie do swojej sytuacji, 28 września 1939 roku 

zabrał głos w radiu watykańskim, mówiąc o napaści niemieckiej na ziemie polskie. 

Na prośbę prymasa Hlonda Pius XII  skierował 30 września 1939 roku do Polonii, zebranej na 

prywatnej audiencji w Castelgandolfo, słowa, które miały być „pociechą i nadzieją”204. Było 

                                                           
200 O ile wcześniej władze uważały ziemie wcielone za część Rzeszy, to właśnie w tym przypadku dyplomaci 
niemieccy zajmowali zupełnie odmienne stanowisko, co doprowadzało do impasu w rozmowach z Watykanem i 
braku skutecznych działań wobec Polaków zamieszkujących ziemie wcielone. Patrz Cz. Łuczak, op. cit., s. 497.   
201 W depeszy z 2 września 1939 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie ambasador Papée 
napisał: „Dziś wobec Papieża uroczyście ustaliłem odpowiedzialność za wybuch wojny. Pius XII wysłuchał mnie 
potwierdzająco […] Papież udzielił błogosławieństwa Polsce. […] Papież dodał, iż przy wszystkich sympatiach dla 
nas i dla naszej sprawy nie może utracić na przyszłość możliwości oddziaływania na Niemcy.” J. Chrobaczyński, 
Dwie klęski, s. 128.      
202 Luciana Frassati-Gawrońska była włoską działaczką konspiracyjną i społeczną. Jej mężem był Jan Gawroński, 
ambasador RP we Wiedniu. Podczas wojny wielokrotnie przyjeżdżała do Warszawy, pomagała wydostać się z 
okupowanej Polski krewnym rządu emigracyjnego, np. Oldze Helenie Zubrzewskiej, żonie generała Władysława 
Sikorskiego. Podjęła także mediacje w sprawie krakowskich naukowców osadzonych w obozie Sachsenhausen. 
Bolewski, Henryk Pierzchała, Rzymskie starania o zwolnienie profesorów uwięzionych w „Sonderaktion Krakau”, 
[w:] „Przegląd Lekarski”, nr 1/ 43, 1986, s. 95-98. 
203 J. Chrobaczyński, Dwie klęski, s. 180.     
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to bardzo ważne przemówienie, choć nieznane wiernym w Polsce objętej działaniami 

wojennymi. Do jeszcze jednego spotkania z Polonią w Watykanie doszło prawdopodobnie w 

1940 roku, o którym wspomina ówczesny kanonik bazyliki watykańskiej, infułat Walerian 

Meysztowicz. W rozmowie z infułatem Pius XII miał wyrazić zaniepokojenie „zimnym 

przyjęciem ze strony Polaków”, skoro papież okazał im tyle miłości. W odpowiedzi ksiądz 

Meysztowicz odpowiedział, że „Polacy oczekiwali głosu sprawiedliwości, nie miłości”. 

Wiedział, że te słowa nie są miłe papieżowi, ale został „zobligowany do mówienia i stawiania 

sprawy w prawdzie”205.    

Prymas Hlond ponownie zabrał głos w radiu 4 listopada, tym razem mówił o zbrodniach 

niemieckich w Polsce. Obydwa wystąpienia były szeroko komentowane i spowodowały 

protest radcy ambasady niemieckiej przy Watykanie Fritza Menshausena206. W rezultacie do 

stycznia 1940 roku w radiu watykańskim nie przekazywano jakichkolwiek wiadomości 

dotyczących sytuacji w okupowanej Polsce. W nowych audycjach w 1940 roku można było 

usłyszeć, że:  

Warunki życia religijnego, politycznego i gospodarczego wprawiły szlachetny naród 

polski, w szczególności na terenach zajętych przez Niemców, w stan terroru, otępienia, 

chciałoby się powiedzieć: barbarzyństwa (…). Niemcy stosują te same środki, a być 

może jeszcze gorsze niż Sowieci207.      

                                                                                                                                                                                     
204

 Przybyliście nie po to, by wytaczać rewindykacje lub podnosić hałaśliwe skargi, przybyliście, by z Naszego 

Serca i Naszych Ust usłyszeć słowa pociechy i otuchy w cierpieniu. Jest Naszą Ojcowską powinnością dać Wam 

je i nikt z pewnością nie ma prawa się temu dziwić…” 

Por. Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 42. 

 W trwającej nocy pozostaje wam świetlisty obłok, wszystkie wielkie wspomnienia waszej narodowej historii, z 

której dziesięć minionych wieków było poświęconych służbie Chrystusa, a wiele razy szlachetnej obronie 

chrześcijańskiej Europy. Pozostaje wam przede wszystkim wiara, która nie może zaprzeczać samej sobie, godna 

dzisiaj tego, czym była niegdyś, tego, czym była jeszcze wczoraj. […] W swoich burzliwych dziejach naród ten 

doświadczył agonii i okresów pozornej śmierci; ale przeżył również dni odrodzenia i rozkwitu. Jest jedna 

sprawa, której nie widziano w waszej historii, a wasza obecność tutaj zapewnia nas, że nie zobaczy się jej nigdy: 

to Polska niewierna lub oddzielona od Jezusa Chrystusa i od Jego Kościoła. Por. Pierre Blet, Pius XII i druga 
wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich, Katowice 2000, s. 118. 
205 Walerian Meysztowicz, ksiądz, profesor wileńskiego Seminarium Duchownego i wykładowca prawa 
kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego, a także radca prawny w ambasadzie 
Rzeczpospolitej Polskiej w Watykanie. Wspomnienia „Gawędy o czasach i ludziach” opublikował w 1983 r. w 
Londynie.  Więcej na temat spotkania Piusa XII z Polonią patrz J. Chrobaczyński, Dwie klęski, s. 209.     
206 Notatkę na ten temat sporządził kardynał Domenico Tardini, sekretarz dla Nadzwyczajnych spraw 
Kościelnych. Z. Fijałkowski, op. cit., s. 48. 
207 Michael Hesemann, Pius XII wobec Hitlera, Kraków 2010, s. 161. Pierre Blet, op. cit., s.125. 
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Ponownie zaprzestano nadawania wiadomości poświęconych Polsce, tym razem po 

interwencji polskich biskupów, którzy zauważali wzmagające się, brutalne reakcje niemieckie 

o charakterze odwetowym wobec społeczeństwa polskiego208.   

Kilka miesięcy później minister spraw zagranicznych Trzeciej Rzeszy Joachim 

Ribbentrop podczas pobytu we Włoszech wręczył sekretarzowi Kurii Rzymskiej oficjalną 

publikację o polskich okrucieństwach popełnionych na Niemcach, prosząc o przekazanie jej 

papieżowi, by ten mógł zrozumieć, jak niesprawiedliwe jest milczenie o postawie Polaków i 

propagowanie „rzekomych” okrucieństw niemieckich. Na pytanie sekretarza o usuwanie 

niektórych polskich biskupów, zamykanie kościołów, restrykcje w zakresie życia religijnego, 

niemiecki minister odparł, że było to konieczne, ponieważ duchowni zajmują się uprawianiem 

polityki i nastawieni są wrogo do Niemiec209.    

Poza radiem kardynał Hlond prowadził szeroką akcję publicystyczną w formie 

wywiadów, artykułów i raportów, przedstawiając tragiczną sytuację Kościoła i społeczeństwa 

w Polsce. Przygotował dwa raporty-memoriały oparte na danych przesyłanych mu do 

Watykanu różnymi drogami, zazwyczaj przez kurierów dyplomatycznych. Były to 

przeważnie relacje naocznych świadków wydarzeń: księży, sióstr zakonnych, pracowników 

naukowych, dyplomatów, wojskowych, robotników, a także dziennikarzy zagranicznych. 

Pierwszy raport ukazał się na początku sierpnia 1940 roku nakładem Poliglotta Vaticana i był 

zatytułowany „La situazione religiosa delle Archidiocesi di Gniezno e di Poznań” 

(przetłumaczony został na angielski, francuski i hiszpański). Zawierał sprawozdanie o 

sytuacji Kościoła w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej na dzień 20 grudnia 1939 roku. 

Prymas Hlond osobiście wręczył raport-memoriał Piusowi XII i innym dostojnikom 

kościelnym, ambasadorom i generałom zakonów. Tekst został przekazany do Stanów 

Zjednoczonych i przedrukowany tam w całości lub we fragmentach w czołowych 

dziennikach. 

Drugi raport, zatytułowany „Situazione religiosa delle Diocesi di Culma, Katowice, 

Płock e Włocławek incorporate al Reich”, przedstawiał sytuację polskich diecezji wcielonych 

do Rzeszy i także został przekazany papieżowi. Na temat sytuacji Kościoła w Generalnym 

Gubernatorstwie raport napisał ksiądz Zygmunt Kaczyński i razem z raportami prymasa 

Hlonda dokument ten wysłany został do Wielkiej Brytanii w 1941 roku pod tytułem „The 

                                                           
208 M. Hesemann, op. cit., s. 161.  
209 Cz. Madajczyk,  s. 199-200. 
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Persecution of the Catholic Church in German – Occupied Poland (Reports of Card. Hlond 

prima te of Poland to pope Pius XII, Vatican – London 1941)”210. 

Innym informującym Stolicę Apostolską o sprawach polskich był biskup Włodzimierz 

Jasieński z diecezji łódzkiej, który za pośrednictwem zaufanej osoby przesłał potajemnie do 

Watykanu sprawozdanie o prześladowaniu Kościoła na terenie diecezji łódzkiej. Jeszcze inną 

osobą informującą papieża o terrorze stosowanym wobec katolików na ziemiach polskich był 

ksiądz Hieronim Józef Goździewicz, który podczas audiencji 17 stycznia 1940 roku osobiście 

relacjonował sprawę. 

Ze stolicy Generalnego Gubernatorstwa listy do Piusa XII kierował metropolita krakowski 

arcybiskup Adam Sapieha. W liście, napisanym 28 lutego 1942 roku, pisał szczegółowo o 

wydarzeniach w okupowanej Polsce: 

Nasze warunki egzystencji należą do najbardziej tragicznych: pozbawieni prawie 

wszystkich praw ludzkich, wydani na okrucieństwo ludzi w większości wyzbytych 

wszelkich ludzkich uczuć, żyjemy w okropnym terrorze, w ciągłym niebezpieczeństwie 

utraty wszystkiego w przypadku ucieczki lub deportacji, bądź uwięzienia w obozach 

zwanych koncentracyjnymi, z których niewielu wychodzi żywych. W obozach tych 

tysiące tysięcy naszych najlepszych braci jest zamkniętych i to bez żadnej formy 

procesu, bez popełnienia zbrodni. Pośród nich liczni są księża diecezjalni i zakonni. 

Przez prawo jesteśmy pozbawieni prawie wszystkiego, co jest niezbędne do życia, 

ponieważ to, co jest nam legalnie przydzielone, nie wystarcza, by zaspokoić 

najbardziej elementarne potrzeby życiowe.  

W tej chwili szaleje tyfus zakaźny, który rozprzestrzenia się coraz bardziej, gdyż 

brakuje lekarstw i środków, a władze zadowalają się obietnicami lub ograniczają się 

do przerażającej segregacji chorych. Czy w takich warunkach można dziwić się, że 

ludzie są poruszeni i rozgoryczeni, a także, że pozostawione jest szerokie pole 

działania dla agitacji komunistycznej i dla innych ruchów tego rodzaju?211     

                                                           
210 Prymas Holnd przeniósł się do Francji, do Lourdes, następnie pod wpływem władz francuskich do opactwa 
Hautecombe koło Aix-les-Bains. W lutym 1944 r. został aresztowany i przeniesiony do Paryża, a stamtąd do 
klasztorów w Bar-le-Duc i Wiedenbrück w Westfalii. Miał zostać deportowany do obozu Sachsenhausen, jednak 
dzięki interwencji komisarza Konferencji Biskupów w Fuldzie biskupa Heinricha Wienkena do tego nie doszło. 
Franciszek Stopniak, Heinrich Wienken (1883-1961), [w:] Collectanea Theologica, 54 (1984), s. 156.  
211 Pierre Blet, op. cit., s. 134. Jak podaje autor, list pomimo swojej ostrości przedstawienia sytuacji polskiej nie 
dotarł do Piusa XII. Arcybiskup Sapieha przekazał go kapelanowi włoskiemu, księdzu Pirro Scavizziemu, jednak 
przez posłańca poprosił o zniszczenie listu. Jak wyjaśnił, obawiał się, że może on wpaść w ręce Niemców i 
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W drugiej połowie 1941 roku, kiedy rozpoczęła się wojna na froncie wschodnim, po 

stronie niemieckiej brali także udział żołnierze włoscy z korpusu „Armiry”, a wśród nich 

duchowni, kapelani pociągów sanitarnych. Wstrząśnięci sytuacją na ziemiach polskich z 

własnej inicjatywy zabiegali o spotkania z przedstawicielami polskiego duchowieństwa, a 

następnie z dyplomacją Watykanu. Ksiądz Quirino Paganuzzi jako kapelan wojskowy zakonu 

maltańskiego towarzyszył kolumnie sanitarnej poruszającej się w rejonie Warszawy. Udało 

mu się spotkać z administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej arcybiskupem 

Stanisławem Gallem, a później, będąc w rejonie Krakowa, także z metropolitą krakowskim 

arcybiskupem Adamem Sapiehą. O swoich rozmowach poinformował dyplomację Watykanu. 

Podczas kolejnego wyjazdu na ziemie polskie, 14 sierpnia 1942 roku, razem z niemieckim 

kapelanem wojskowym ojcem Josephem Kaulem ponownie dotarł do pałacu arcybiskupiego 

w Krakowie ze specjalnym listem napisanym przez Piusa XII do Polaków (ukrytym w 

opakowaniu po spaghetti). Papież napisał o swojej solidarności z wiernymi w okupowanej 

Polsce, także wyraził swój sprzeciw wobec narodowego socjalizmu. Jednak arcybiskup 

Sapieha nie zdecydował się na przekazanie listu polskim duchownym212. 

Dwa miesiące później arcybiskup Sapieha napisał list do Piusa XII, tłumacząc się ze swojej 

decyzji nieprzekazania listu, który mógłby posłużyć jako pretekst do dalszych aresztowań i 

represji wobec zarówno duchowieństwa, jak i wiernych. 

Arcybiskup Sapieha nie ustawał w kontaktowaniu się z Watykanem i bez jego udziału nie 

doszłoby do kolejnej wypowiedzi papieskiej w sprawie polskiej w 1943 roku. Poprzedziły ją 

także zabiegi polskich dyplomatów. Podczas audiencji 21 stycznia 1943 roku Pius XII 

rozmawiał z ambasadorem Polski przy Stolicy apostolskiej, Kazimierzem Papée, w sprawie 

apelu prezydenta Rzeczpospolitej z 2 stycznia tego samego roku. Prezydent zwracał się z 

prośbą o oficjalną interwencję wobec zbrodni dokonywanych na ziemiach polskich. Papież 

miał się wyrazić, że podobne gesty generowałby tylko dalsze niemieckie represje, podkreślał 

przy tym konieczność unikania pretekstów. 

                                                                                                                                                                                     
sprowadzić kolejne aresztowania. Ksiądz Scavizzi sporządził jednak kopię listu, dodał także swój komentarz. W 
takiej formie, po latach, list trafił do archiwów watykańskich.    
212 Arcybiskup ze skupieniem przeczytał list i przerażony powiedział: „Na miłość Boską, absolutnie nie mogę 
przekazać tego listu Jego Świętobliwości moim kapłanom i tym bardziej nie mogę im go odczytać. Gdyby tylko 
jeden egzemplarz dostał się w ręce SS, spadną wszystkie nasze głowy, a Kościół w Polsce byłby zgubiony. Czy 
Ojciec Święty nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak strasznej sytuacji się znajdujemy? To wszystko należy 
natychmiast spalić.” I tak też zrobił. Następnie zwrócił się do zakłopotanego księdza Paganuzziego: „Proszę 
serdecznie podziękować Ojcu Świętemu, drogi prałacie. Nie ma nikogo bardziej wdzięcznego ode mnie za jego 
zainteresowanie. Jednakże nie jest konieczne okazywanie przez niego na zewnątrz miłości i współczucia, 
ponieważ zwiększyłoby to jedynie nasze cierpienia.” M. Hesemann, op. cit., s. 193.   
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W takiej atmosferze Watykan postanowił jednak podjąć próbę dyplomatycznej interwencji w 

sprawie sytuacji kościoła polskiego. Z datą 2 marca 1943 roku wysłany został do ministra 

spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa memoriał. Bezpośrednim impulsem do 

zredagowania memoriału był list arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehy, z maja 1942 

roku, w którym metropolita zwracał się do papieża z apelem o publiczne potępienie zbrodni. 

Przygotowywany był od kilku miesięcy przez kardynała Maglione, z udziałem i aprobatą 

członków Św. Kongregacji do Nadzwyczajnych Spraw Kościoła. Treść listu odnosiła się do 

faktów dotyczących Kościoła w Polsce. Nie było w nim oskarżenia o dokonywane 

ludobójstwo, protestu w sprawie eksterminacji Żydów i Romów, mordowaniu jeńców 

wojennych czy eutanazji. Wymieniono jedynie formy prześladowania Kościoła. 

Przekazaniem memoriału zajął się nuncjusz papieski, biskup Orsenigo, który jednak nie miał 

kompetencji występowania w sprawach kościoła polskiego. Z tego powodu dokument został 

zwrócony z przyczyn formalnych213. Przez niektórych historyków wydarzenie to jest 

marginalizowane z racji niedostarczenia memorandum władzom Trzeciej Rzeszy i tym 

samym braku jakiejkolwiek skuteczności. Jednakże dla faktu zaangażowania Watykanu w 

sprawy polskie należy o nim pamiętać.  

W prasie watykańskiej tego okresu zamieszczano skromne informacje o losie 

poszczególnych polskich duchownych. W L’Osservatore Romano zamieszczono nekrolog 

franciszkanina Maksymiliana Kolbe, który ukazał się 14 sierpnia 1942 roku, czyli rok po jego 

męczeńskiej śmierci w obozie Auschwitz. Podobnie po śmierci biskupa Michała Kozala w 

obozie Dachau, 26 stycznia 1943, gazeta zamieściła nekrolog. W obydwu przypadkach nie 

podano okoliczności i miejsca śmierci214.  

Dopiero 2 czerwca 1943 roku papież przeczytał w wystąpieniu radiowym swój list, w którym 

mówi o Polakach. Tekst został także opublikowany. Papież pisał, że nie zapomina o żadnym 

narodzie będącym ofiarą wojny, ale szczególnie chce zwrócić uwagę na tragiczny los narodu 

polskiego215.  Tekst przemówienia był kolportowany przez polskie podziemie, podziękowanie 

                                                           
213 Szerzej na temat listu do J. Ribbentropa Zofia Waszkiewicz, op. cit., s. 328-332. Jako udane mediacje na rzecz 

Polaków traktuje się zwolnienie Polaków z obozu internowania w Miranda del Ebro, w Hiszpanii. Stało się tak na 
skutek starań miejscowego nuncjusza, a o losie Polaków osadzonych w tym obozie informowano Watykan w 
marcu 1942 r. Por. Dariusz Libionka, Pius XII wobec terroru na ziemiach polskich na przełomie 1942/1943 w 
polskiej perspektywie, [w:] Papież w epoce totalitaryzmów, pod red. Marka Konata, Kraków 2010, s. 201-202. 
214 Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 302-303; D. Libionka, op. cit., s. 207. 
215 „…tragiczny los narodu polskiego, który otoczony potężnymi narodami, miotany jest zmiennymi kolejami 
losu i ciągłym przewalaniem się dramatycznego cyklonu wojny. Nasze nauczania i oświadczenia, tyle razy 
powtarzane, nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do zasad, ktokolwiek byłby za nie odpowiedzialny. Nikt, 
kto zna historię chrześcijańskiej Europy, nie może nie wiedzieć lub zapomnieć, ilu świętych i bohaterów z Polski, 
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za skierowane słowa kierowali zarówno duchowni, jak i przedstawiciele rządu polskiego w 

Londynie. 

W 1944 roku miały miejsce kolejne wydarzenia pokazujące zaangażowanie papieża w 

sprawy polskie. Dnia 21 czerwca Pius XII przyjął na audiencji delegację polską z gen. 

Andersem, bpem Gawliną i ambasadorem Papée, 28 sierpnia przemawiał do żołnierzy 

polskich przybyłych z generałami Sosnkowskim i Andersem, a 15 września spotkał się z 

polonią  w Rzymie. 

Dopiero po zakończeniu działań wojennych w Europie, 2 czerwca 1945 roku, podczas 

posiedzenia kolegium kardynalskiego, papież mówił o planach niemieckich, które 

przewidywały zniszczenie Kościoła katolickiego w krajach okupowanych przez III Rzeszę, a 

przede wszystkim w Polsce. Dalej mówił o więźniach obozów koncentracyjnych, o polskich 

biskupach, szczególnie o biskupie Kozalu, oraz o setkach księży osadzonych w obozie 

Dachau (podał liczbę osadzonych). 

W osobnym liście, datowanym 29 lipca 1945 roku, Pius XII zwrócił się do biskupów 

polskich, w którym między innymi zachęcał do odbudowy życia gospodarczego i religijnego 

w Polsce216.  

Przytoczone powyżej wydarzenia mają pokazać starania podejmowane w sprawie 

Polski. Podsumowując, należy stwierdzić, że interwencje papieskie dotyczyły następujących 

zagadnień: powrotu polskich biskupów do kraju, morderstw, wywożenia, skazywania na obóz 

koncentracyjny księży i zakonników, aresztów domowych i uwięzienia biskupów polskich w 

obozach, zsyłania sióstr zakonnych do obozów, rabowania obiektów kościelnych i zabierania 

majątku, profanacji kościołów zamienionych na pomieszczenia magazynowe  lub 

ograniczania prawa korzystania ze świątyń tylko dla jednej określonej narodowości, 

ograniczania udzielania lekcji religii oraz używania języka polskiego podczas nabożeństw i 

spowiedzi, zamykania seminariów duchownych lub ograniczania liczby studiujących, 

zastosowania kryterium narodowościowego odnośnie do cmentarzy, ograniczenia przez 

państwo wieku zawierania ślubów, opieki duszpasterskiej nad Polakami na terenie Rzeszy. 

Wszystkie wymienione interwencje są także tematem zachowanych not dyplomatycznych, 

                                                                                                                                                                                     
jej uczonych i myślicieli, przyczyniło się do stworzenia duchowego dziedzictwa Europy i świata i jak bardzo ten 
szczery i wierny naród polski heroizmem swoich cierpień w ciągu wieków przyczynił się do rozwoju i do 
zachowania chrześcijańskiej Europy.”  Pierre  Blet,  op. cit., s. 139-140. 
216 Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 332, 333.  
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wymienianych pomiędzy rządem Trzeciej Rzeszy a Stolicą Apostolska w latach 1939-

1945217.  

W kontekście analizy reakcji Watykanu na wydarzenia w okupowanej Polsce, a 

konkretnie obozu Auschwitz-Birkenau i masowej zagłady Żydów, warto wspomnieć o jeszcze 

jednym fakcie, który prawdopodobnie nie miał żadnych następstw dyplomatycznych, ale dla 

zobrazowania podejmowanych trudów w przekazywaniu informacji jest niezwykle istotny. 

Dwaj więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau, Żydzi słowaccy, Alfred Vetzler i Rudolf Vrba, 

podjęli 7 kwietnia 1944 roku ucieczkę z obozu. Szczęśliwie dotarli na Słowację, gdzie 

schronienia udzieliła im Gmina Żydowska w Żylinie. Tuż po dotarciu do miejsca ukrycia na 

prośbę przedstawicieli Gminy Żydowskiej przygotowali obszerne sprawozdanie z 

doświadczeń obozowych, szczególnie prowadzonej w obozie zagłady Żydów europejskich. 

Liczyło ono 60 stron maszynopisu, sporządzone było w języku słowackim i niemieckim. 

Tekst sprawozdania został przekazany różnym odbiorcom, między innymi dr. Rudolfowi 

Kastnerowi, który kierował Komitetem Pomocy Żydom w Budapeszcie, a także charge 

d’affaires Stolicy Apostolskiej w Bratysławie, monsignorowi Giuseppe Burzio, który 22 maja 

1944 roku przesłał sprawozdanie do Watykanu.  

Kilka tygodni później Rudolf Vrba i Czesław Mordowicz, także uciekinier z Auschwitz, 

spotkali potajemnie przedstawiciela nuncjatury apostolskiej w Szwajcarii, monsignore Mario 

Martilottiego. Spotkanie zorganizowano w klasztorze oo. pijarów w miejscowości Święty 

Jura. Uciekinierzy podobnie złożyli obszerną relację, odpowiadali także na szereg 

zadawanych im pytań218. 

Jak wiadomo, żadna z instytucji, do której dotarło sprawozdanie nie podjęła działań 

mogących powstrzymać kolejne plany eksterminacyjne w Auschwitz-Birkenau, szczególnie 

działań zmierzających do realizacji planu zagłady Żydów węgierskich. Natomiast 

podejmowane przez inne instytucje próby porozumienia z rządem III Rzeszy nie przynosiły 

żadnych wymiernych efektów.  

                                                           
217 Józef Becker, op. cit., s. 41. Podczas procesu norymberskiego minister spraw zagranicznych III Rzeszy 
Joachim von Ribbentrop zeznał, że na ministerialne biurka napływała niezliczona liczba watykańskich 
protestów; wielu nawet nie czytali.   
218 Szerzej na temat okoliczności tej i innych ucieczek z obozu Auschwitz-Birkenau Henryk Świebocki, Raporty 
uciekinierów z KL Auschwitz, [w:] Zeszyty Oświęcimskie, nr specjalny IV, Oświęcim, 1991; Henryk Świebocki, 
Sprawozdania uciekinierów z KL Auschwitz sporządzone w czasie wojny, [w:] Biuletyn Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem, nr 25, Warszawa 1995, s. 22-37. 
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Pontyfikat papieża Piusa XII pozostaje tematem sporów oraz polemik i z tego względu 

doczekał się bogatej literatury219. Kardynał Eugenio Pacelli (późniejszy papież Pius XII) był 

w latach 1917-1929 nuncjuszem apostolskim w Niemczech, stąd bardzo dobrze znał sytuację 

społeczną i polityczną tego kraju, był inicjatorem encykliki Mit brennender Sorge (Z palącą 

troską), opublikowanej w 1937 roku przez ówczesnego papieża Piusa XI. W encyklice 

odnosił się w sposób doktrynalny do polityki prowadzonej przez Niemcy rządzone przez 

Hitlera. Stąd jego wybór na Stolicę Piotrową niósł nadzieję na zdecydowaną politykę 

Watykanu wobec nowego zagrożenia w Europie.  

Publicystyka podkreśla ogromne wyzwanie, przed którym stanął papież jako głowa Kościoła 

w czasie wojny, jednocześnie zauważa, że zachował zbytnią zachowawczość w sprawach 

istotnych dla wiernych. Przez cały okres wojny papież nie potępił zbrodni dokonywanych 

przez Niemców. Z zasady wyrażał swoje poglądy z punktu widzenia doktrynalnego, a więc 

wypowiadał się, używając terminologii, przez którą w sposób pośredni odnosił się do 

okrucieństwa, nieprawości i krzywdy.      

Okazją do wyraźnego wypowiedzenia się w sprawie Polski było wydanie pierwszej encykliki 

Summi Pontificatus, z podtytułem O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym, 

bezpośrednio potępiającej III Rzeszę.  Ogłoszona 20 października 1939 roku encyklika w 

końcowej części zawierała stwierdzenie: 

(…) Krew tysięcy ludzi, nawet tych, którzy nie brali udziału w służbie wojskowej, a 

jednak zostali zabici, zanosi bolesną skargę, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak Nam 

drogim. Tej Polsce, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie 

zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji – o czym historia 

nigdy nie zapomni – ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej 

ludzkości220.    

                                                           
219 Wśród wielu przykładów literatury poświęconej papieżowi Piusowi XII znajdują się: Michael Hessmann, Pius 
XII wobec Hitlera, Kraków 2010; Pierre Blet , Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach 
watykańskich, Katowice 2000; Saul Friedländer, Pius XIII. und das Dritte Reich, Reinbeck bei Hamburg, 1965;  
Guz Eugeniusz, Pius XII, nieznane wątki polskie, Warszawa 2010;  Pius XII, papież w epoce totalitaryzmów, 
historiografia i polityka, pod red Marka Kornata, Kraków 2010; Thomas Gordon, Żydzi papieża, Warszawa 2014; 
Bohdan Cywiński, Spór o Piusa XII, [w:] Plus-Minus, nr z 10-11 i 17-18 marca 2001. Giovanni Sale, Hitler, Stolica 
Apostolska. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego odtajnione w 2004 roku, Kraków 2007. 
220 Pius XII, Encyklika Summi Pontificatus, [w:] Pius XII i II wojna światowa, Londyn 1947, s. 87; por. Barcikowski 
Michał, Stolica Apostolska a Kościół w Polsce (1939-1945), [w:] W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II 
wojny światowej, Warszawa 2011, s. 230-231. 
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Co prawda papież nie napisał, kto sprowadza na Polskę nieszczęścia, jednak w opinii samych 

Niemców, a konkretnie Heinricha Müllera (szefa niemieckiego gestapo), była to encyklika 

wyraźnie odnosząca się do spraw polsko-niemieckich, niebezpieczna dla polityki 

wewnętrznej i zagranicznej. W prywatnej korespondencji nie ukrywał dokładnej znajomości 

sytuacji w Polsce. Pisał o tym w listach do prezydenta Raczkiewicza (w 1941 roku), prymasa 

Hlonda (w 1942 i 1943), biskupa Konrada von Preysinga (w 1943 roku). Szczególnie z 

korespondencji z biskupem Preysingiem wynika, że papież był świetnie poinformowany o 

sytuacji w Kraju Warty. Nigdy też nie ukrywał swojego niepokoju co do losu Kościoła w 

Polsce221. Dla wielu historyków jest to jednak zbyt  powściągliwa forma reagowania wobec 

bardzo poważnych spraw Kościoła  w pierwszych latach wojny. Brak reakcji na 

przekazywane informacje, powstrzymywanie się od inicjowania jakichkolwiek działań 

pozostały charakterystyczne dla pontyfikatu Piusa XII .   

Zdaniem badaczy tego tematu w wystąpieniach papieskich z 1939 roku można 

odnaleźć potępienie zbrodni dokonywanych w Polsce przez Niemców, natomiast w latach 

późniejszych pojawiają się już znacznie łagodniejsze odniesienia, ponieważ często sprawy 

Kościoła w Polsce były „kartą przetargową” w stosunkach Watykan - Trzecia Rzesza. Papież 

doskonale wiedział o aresztowanych, osadzonych w więzieniach, rozstrzelanych polskich 

duchownych, jednak wahał się, czy jego wystąpienie przyniesie pożądany skutek i czy nie 

pogorszy los prześladowanych. Jednocześnie odnosi się wrażenie, że interes Kościoła 

katolickiego, zwłaszcza na ziemiach włączonych do Rzeszy, gdzie wymordowano w czasie 

okupacji 62% księży, nie odgrywał w Watykanie tak dużej roli, jak sprawy katolików 

niemieckich222.   

W kontekście spraw polskich podkreślana jest życzliwość Piusa XII dla Niemców. Papież 

martwił się zabezpieczeniem i ochroną katolików niemieckich oraz obawiał osłabienia 

pozycji kościoła w tym kraju. Drugim czynnikiem był strach przed rozszerzaniem się idei 

komunistycznych. Papież przekonał swoje środowisko do opinii, że tylko silne Niemcy mogą 

stawić czoła komunizmowi. Jeżeli chodzi o sprawy polskie, to były one traktowane na równi 

ze sprawami innych państw europejskich, Francji, Wielkiej Brytanii; często stanowiły nawet 

                                                           
221 Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 45, 206. 
222 Ibidem, s. 295.  
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kwestie drugoplanowe. Niemniej jednak Watykan był bardzo zainteresowany utrzymaniem 

pozycji Kościoła w kraju okupowanym przez Trzecią Rzeszę223.         

Podsumowanie   

Zasadniczym celem politycznym rządów Trzeciej Rzeszy w kwestiach Kościołów i 

związków wyznaniowych było podporządkowanie ich bieżącym planom. Ostateczne 

rozstrzygnięcie spraw religijnych pozostawiano na czas po zwycięskiej wojnie. W przypadku 

ziem polskich sposób postępowania wobec społeczeństwa i Kościołów przedstawiany był w 

specjalnym memoriale opracowanym jeszcze przed wybuchem wojny. Przede wszystkim 

uważano, że instytucje Kościoła rzymskokatolickiego najbardziej były utożsamiane z 

polskością, dlatego zaplanowano osłabienie oporu wśród Polaków przez osłabienie Kościoła.  

Plan ten prowadzony był na ziemiach polskich w sposób zróżnicowany. Namiestnik okręgu 

Gdańsk-Prusy Zachodnie, Albert Forster i nadprezydent  prowincji Górnośląskiej Fritz Bracht 

opowiadali się zdecydowanie za całkowitym przejęciem życia religijnego przez duchownych 

niemieckich na zarządzanych przez nich terytoriach, natomiast Arthur Greiser w Kraju Warty 

i Erich Koch na polskich ziemiach wcielonych do prowincji prusko-wschodniej dążyli do 

zniszczenia wszelkich polskich ogniw organizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego i 

zlikwidowania nabożeństw oraz innych obrzędów religijnych dla Polaków. Pod rządami 

Hansa Franka instytucje kościelne miały zachować wiele praw, ale tylko po to, by efektywnie 

zarządzać Polakami jako „rezerwuarem siły roboczej”.  

Duchowieństwo i wierni Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce znaleźli się w bardzo 

trudnej sytuacji w związku z nowym podziałem ziem polskich, utratą kontaktu z niektórymi 

ośrodkami, a na ziemiach wcielonych z przejęciem jurysdykcji przez duchowieństwo 

niemieckie. Kraj opuścił prymas Polski i kilku biskupów, większość jednak pozostała w 

swoich diecezjach. Aby móc sprawować swoje obowiązki, duchowni Pomorza i Górnego 

Śląska decydowali się przyjąć niemiecką listę narodowościową – Deutsche Volksliste. 

Najgorsza sytuacja panowała w Kraju Warty, gdzie dochodziło do wielu aktów przemocy, 

usuwania duchownych, konfiskaty mienia, aresztowań, egzekucji, deportacji do obozów. W  

                                                           
223 Z. Fijałkowski, op. cit., s. 52. Wzburzoną dyskusję za temat Piusa XII wywołała sztuka napisana w 1963 r. 
przez niemieckiego dramaturga i powieściopisarza Rolfa Hochhutha, Der Stellvertreter. Ein christlicher 
Trauerspiel (Namiestnik, tragedia chrześcijańska). Tytułowy namiestnik to papież, przedstawiony jako osoba 
tchórzliwa i obojętna na bieżące sprawy. W oryginalnej wersji trwa około 8 do 9 godzin, stąd każde jej 
wystawienie było wybranym fragmentem. Nigdy nie była wystawiona w całości. Jeden z agentów służb 
wywiadowczych KGB powiedział w wywiadzie, że Rolf Hochhuth napisał sztukę na zamówienie KGB, jako część 
kampanii przeciwko papieżowi. Sam autor nigdy nie potwierdził tej informacji.   
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1941 roku na mocy dekretu namiestnika Rzeszy w miejsce działających Kościołów powołane 

zostały stowarzyszenia, całkowicie podporządkowane Berlinowi. Na Śląsku istotnym 

elementem dla Niemców było utrzymanie zatrudnienia Polaków w przemyśle ciężkim, tak 

ważnym dla gospodarki wojennej Trzeciej Rzeszy. Dlatego wprowadzane restrykcje nie miały 

aż tak gwałtownego charakteru. Niemniej jednak wielu duchownych, z biskupem 

ordynariuszem na czele, musiało opuścić swoje parafie i wyjechać do Generalnego 

Gubernatorstwa, gdzie z kolei Kościół miał stać się narzędziem w celu skutecznego 

podporządkowania społeczeństwa polskiego. Dlatego skala represji, szczególnie w 

pierwszych miesiącach wyglądała zupełnie inaczej niż na innych terenach zamieszkanych 

przez Polaków, z upływem czasu dochodziło do coraz częstszych aresztowań duchownych i 

deportacji do obozów koncentracyjnych oraz do konfiskaty majątku.  

Polscy duchowni starali się na bieżąco informować Watykan o wydarzeniach na 

ziemiach polskich. Czynił to przebywający na emigracji prymasa Polski August Hlond w 

raportach, które pisał i przekazywał wielu instytucjom. Informacje przekazywały także osoby 

świeckie oraz włoscy kapelani biorący udział w walkach na froncie wschodnim od 1941 roku. 

Papież Pius XII początkowo wyrażał zainteresowanie sprawami Kościoła w Polsce, jednak z 

upływem czasu przyjął postawę daleko posuniętej powściągliwości i nie wypowiadał się na 

temat zbrodni dokonanych zarówno na duchownych, jak i wiernych w Polsce.  

Stolica Apostolska informowana była także o zbrodniach popełnionych w obozie Auschwitz 

przez więźniów – uciekinierów. Przekazywane były pisemne sprawozdania ze szczegółowymi 

opisami wydarzeń obozowych, szczególnie masowego mordowania Żydów.  

W czasie trwania działań wojennych papież nigdy oficjalnie nie potępił represji 

nazistowskich czy komunistycznych. Uważał, że zachowanie właściwych relacji z władzami 

Trzeciej Rzeszy będzie gwarantem obrony Kościoła niemieckiego. Sprawy duchowieństwa 

polskiego i wiernych z ziem polskich pozostawały w sferze zainteresowania na równi z 

sytuacją w innych krajach, gdzie działały struktury Kościoła rzymskokatolickiego.        
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ROZDZIAŁ IV    

Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża 

(dosł. Pfaffen – klechy) miesiąc, reszta trzy miesiące224. 

U źródeł Auschwitz     

Aresztowanych podczas kampanii wrześniowej Polaków umieszczano początkowo w 

więzieniach, które już wówczas zyskały bardzo złą sławę (między innymi Fort VII w 

Poznaniu, Działdowo, Szczeglin, Sosnowiec, Pawiak w Warszawie, więzienie przy ul. 

Montelupich w Krakowie) i dla wielu stały się wstępem do kolejnych lat pozbawienia 

wolności. Ale nie tylko izolacja była pierwszym, nowym doświadczeniem, także prowadzone 

w więzieniach przesłuchania i towarzysząca im brutalność fizyczna i psychiczna.  

Dla bardzo wielu osadzonych w więzieniach następnym etapem była deportacja do 

obozu koncentracyjnego. Był to wówczas najczęściej Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, 

Stutthof oraz Mauthausen i jego podobozy. Wśród osadzonych byli uczestnicy kampanii 

wrześniowej, przedstawiciele inteligencji, a wśród nich omówiona wcześniej grupa 168 

naukowców z Krakowa. W następnym roku więźniami obozów byli polscy Żydzi, którzy 

mieszkali od wielu lat w Niemczech czy Austrii, a których chciano usunąć z terenów tzw. 

Starej Rzeszy. Także robotnicy z Polski, którzy albo sami przyjechali do Niemiec, zachęceni 

możliwością lepszych zarobków (tzw. robotnicy cywilni), albo byli robotnikami 

przymusowymi, wywiezionymi w związku z potrzebami gospodarki niemieckiej. Policja 

niemiecka kierowana uprzedzeniami traktowała ich jak potencjalnych złodziei i sabotażystów, 

stąd jakiekolwiek naruszenie rygorystycznych przepisów kończyło się aresztowaniem i 

osadzaniem w obozie koncentracyjnym.  

Dalsze grupy Polaków kierowane były do obozów w Niemczech od wiosny 1940 roku 

w związku z przedstawionymi akcjami Intelligenzaktion i później także akcją „AB” 

(Ausserordentliche Befriedungsaktion – nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna). Od marca do 

grudnia 1940 roku w samym tylko Dachau znalazło się 13 141 Polaków, głównie z obszarów 

wcielonych do Rzeszy. W obozach Sachsenhausen czy Buchenwaldzie w krótkim czasie 

                                                           
224 APMA-B, Zespół Materiały Obozowego Ruchu Oporu, t. VII, k. 464. Tekst przemówienia ulegał pewnym 
zmianom, inni esesmani, a także więźniowie funkcyjni stali się naśladowcami Fritzscha. Ich wersja 
przemówienia także przeszła pewne modyfikacje, stąd w relacjach więźniów znajdujemy różnie zapamiętane 
fragmenty, m.in.  Wilhelm Brasse, Fotograf 3444. Auschwitz 1940-1945, Kraków 2019, s. 25.  ...Żydzi mogą tutaj 

żyć dwa tygodnie, klechy trzy tygodnie, reszta trzy miesiące. 
Niezmiennie jednak powodowało on przygnębienie wśród nowo osadzonych.  
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więźniowie Polacy zaczęli liczebnie dorównywać więźniom niemieckim. Podobnie stało się w 

przypadku obozu dla kobiet w Ravensbrück, który zapełnił się więźniarkami z Polski225.                 

Położony w miejscowości Gusen podobóz Mauthausen, działający już od rozpoczęcia działań 

wojennych w Polsce, zyskał nazwę Vernichtungslager für die polnische Intelligenz (obóz 

wyniszczenia polskiej inteligencji). Określony był jako obóz najcięższej III kategorii, ze 

względu na charakter pracy, do której kierowano więźniów, a była to praca w 

kamieniołomach. Osadzono w nim ponad 77 tysięcy więźniów, z czego 34 tysiące stanowili 

Polacy. Śmiertelność wynosiła 65%. W Gusen II, gdzie również osadzano Polaków, 

więźniowie pracowali przy budowie tuneli, do których planowano przenieść budowę 

samolotów226.               

W okupowanej Polsce Niemcy od początku wojny rozbudowali system obozów. 

Różnie były one nazywane: przesiedleńcze, przejściowe, karne, obozy pracy, żydowskie 

obozy pracy. Część była likwidowana, niektóre istniały niemalże do końca okupacji. W miarę 

budowy obozów na okupowanych ziemiach polskich i osadzania w nich aresztowanych 

Polaków nie stosowano wyraźnego rozgraniczenia co do umieszczania więźniów z ziem 

wcielonych i Generalnego Gubernatorstwa; rejonizacja należała do decyzji gestapo.  

Projekt utworzenia obozu koncentracyjnego na terenie Wolnego Miasta Gdańska 

rozważany był już latem 1939 roku przez tamtejsze władze polityczne i policyjne. We 

wrześniu tego roku założono taki obóz we wsi Sztutowo, stąd nazwany został Stutthof. 

Początkowo działał jako obóz dla Polaków, jeńców cywilnych (pierwszym transportem 

przywieziono przedstawicieli duchowieństwa, nauczycieli, członków Związku Zachodniego 

oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej, przedstawicieli polskich stronnictw i partii politycznych, 

urzędników oraz zaangażowanych w działania na rzecz polskości na terenie Wolnego Miasta 

                                                           
225 Poza Polakami w 1939 r. do obozów w Rzeszy przywożono także więźniów politycznych z Czech, uczestników 
wojny domowej w Hiszpanii, aresztowanych najczęściej we Francji. Pod względem liczebnym Polacy zawsze 
stanowili większość. N. Wachsmann,  Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020,  s. 226-
229.  Albert Knoll, KL Dachau: Kalendarium transportów polskich więźniów, [w:] Transporty polskich więźniów w 
kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, Oświęcim 2020, s. 196. 
226 Do obozu Mauthausen i jego podobozów w Gusen deportowano co najmniej 347 duchownych katolickich 
różnych narodowości. Z tej liczby 152, w tym 139 Polaków, przeniesionych zostało do obozu Dachau 8 grudnia 
1940 r. Przywożono ich przede wszystkim od maja do sierpnia 1940 r. Szacuje się, że zmarło co najmniej 94 
duchownych (w tym 21 kleryków). Polacy przywożeni byli głównie z diecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej i 
katowickiej. W przypadku duchowieństwa zakonnego największe grupy deportowanych do Mauthausen 
pochodziły ze zgromadzenia werbistów (aresztowani w styczniu 1940 r. w Chludowie pod Poznaniem, 
początkowo osadzeni w Dachau, przeniesieni do obozu Gusen 2 sierpnia 1940 r. i ponownie osadzeni w Dachau 
w grudniu 1940 r.) i oblatów Maryi (z Markowic na Kujawach). Paweł Skibiński, Polscy duchowni jako ofiary KL 
Gusen, [w:] Studia nad Totalitaryzmem i wiekiem XX, t. 2, 2018, s. 12-23   
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Gdańska i Pomorza Gdańskiego, łącznie około 150 osób), później przekształcony został w 

obóz specjalny. W berlińskiej centrali policji uznano go za obóz państwowy dopiero 

początkiem 1942 roku. Przeznaczony był głównie dla Polaków, z innych narodowości zwraca 

uwagę m.in. grupa kilkuset więźniów skandynawskich i z krajów bałtyckich, przywiezionych 

w latach 1942-1944. W ostatniej fazie wojny Stutthof stał się także ośrodkiem zagłady. Obóz 

ten powstał najwcześniej, tuż po wybuchu II wojny światowej, a został wyzwolony 

najpóźniej, bo dopiero 9 maja 1945227. 

Obóz na Majdanku zaczęto budować jesienią 1941 roku. Początkowo działał jako KL 

Lublin, następnie jako obóz dla jeńców wojennych (Kriegsgefangenenlager) Waffen SS, a od 

lutego 1943 roku znów jako obóz koncentracyjny. Jego podobóz zaczęto tworzyć w 

Warszawie w celu wykonywania prac w ruinach getta warszawskiego.  

Ostatni obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach polskich powstał w Płaszowie, 

dzielnicy Krakowa. Funkcjonował od końca 1942 roku jako obóz pracy przymusowej 

(Zwangsarbeitslager) w dystrykcie krakowskim, a od stycznia 1944 przez rok jako regularny 

obóz koncentracyjny. Więźniami tego obozu byli głównie Żydzi z Krakowskiego. Podobny 

do płaszowskiego był obóz janowski pod Lwowem, który jednak nie został zaliczony do 

obozów koncentracyjnych. 

W okupowanej Polsce od grudnia 1941 do czerwca 1942 roku tworzono ośrodki zagłady w: 

Bełżcu, Treblince, Sobiborze oraz na terenie włączonym do Trzeciej Rzeszy – w Chełmnie 

nad Nerem (Kulmchof am Nehr), gdzie wśród Żydów z różnych krajów okupowanej Europy 

zginęła także większość Żydów polskich228.   

Auschwitz – największy z obozów założono w przedwojennym Oświęcimiu. Ze 

względu na rozmiar popełnionych w nim zbrodni stał się symbolem holokaustu i ludobójstwa. 

W latach 1940-1945 przywieziono tutaj co najmniej 1 300 tys. ludzi, Żydów z całej 

okupowanej Europy w związku z realizacją planu całkowitej ich zagłady Żydów (Endlösung 

der Judenfrage), Polaków, Sinti i Romów (Cyganów), radzieckich jeńców wojennych oraz 

ludzi z różnych krajów okupowanej Europy. Pierwsi więźniowie Polacy przywiezieni zostali 

w 14 czerwca 1940 roku i tę datę uważa się za początek funkcjonowania obozu. Obóz przez 

                                                           
227 Na temat obozu Stutthof: Stutthof hitlerowski obóz koncentracyjny, praca zbiorowa pod red. Donalda 
Steyera, Warszawa 1988. 
228 Czesław Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938-1945, Poznań 1983 s. 441-442. Według dostępnych danych w 
Bełżcu zamordowano 450 tys. osób, w Treblince 900 tys., w Sobiborze od 180 tys. w Chełmnie nad Nerem 200 
tys.    



110 
 

cały okres istnienia był systematycznie rozbudowywany i w rezultacie obejmował trzy 

zasadnicze części (obóz macierzysty Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-

Monowitz) i kilkudziesiąt podobozów229. 

Decyzja o wyborze opuszczonych koszar wojska polskiego na przedmieściach miasta 

Oświęcim (nazwa została zmieniona na Auschwitz po włączeniu powiatu oświęcimskiego do 

rejencji katowickiej jesienią 1939 roku230) związana była z licznymi aresztowaniami Polaków 

zarówno z ziem wcielonych, jak i z Generalnego Gubernatorstwa oraz przepełnieniem 

lokalnych więzień. Na wniosek dowódców placówek żandarmerii i policji w rejencji 

katowickiej, informujących o wzroście aresztowanych (Schutzhäftlinge) prezydenta rejencji 

katowickiej Waltera Springoruma, zaszła potrzeba uruchomienia znacznie większego ośrodka 

izolacji, na wzór już istniejących na terenie Trzeciej Rzeszy obozów koncentracyjnych. Co 

prawda można było przewozić aresztowanych Polaków do obozów Sachsenhausen, Dachau 

czy Ravensbrück, jednak zła sytuacja sanitarna tych obozów i wybuchające epidemie chorób 

zakaźnych uniemożliwiały wywożenie231.  

Oficjalnie 8 kwietnia 1940 roku we Wrocławiu doszło do podpisania umowy o 

przekazaniu przez Wehrmacht terenu byłych koszar w dzierżawę SS (z ramienia Wehrmachtu 

umowę podpisywał generał Hans Halama). Inspektor obozów koncentracyjnych SS – 

Oberführer Richard Glücks powołał specjalną komisję, na czele z ówczesnym komendantem 

obozu w Sachsenhausen SS – Sturmbannführerem Walterem Eisfeldem, która w lutym 1940 

roku przeprowadziła wizytację koszar w Auschwitz oraz kilku innych miejsc w związku z 

planem założenia obozów w tamtych rejonach232.  

Także w kwietniu 1940 roku zarząd obozowy złożył wiążącą obietnicę przyznania dla obozu 

w Auschwitz pierwszej transzy dwóch milionów marek na pokrycie kosztów adaptacji 

                                                           
229 Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz, Oświęcim 1992; Auschwitz od A do Z, red. Piotr M.A. 
Cywiński, Jacek Lachendro, Piotr Setkiewicz, Oświęcim 2013. 
230 Sylwester Fertacz, Czas wojny 1939-1945, [w:] Oświęcim miasto pogranicza, pod red. B. Czwojdraka, K. 
Mieroszewskiego, P. Węcowskiego, Warszawa 2018, t. 1, s. 249, 250.  
231 N. Wachsmann, op. cit., s. 230.  
232 Poza opuszczonymi koszarami w Oświęcimiu komisja powołana przez Reichsführer SS Heinricha Himmlera 
przeprowadziła inspekcję więzienia policyjnego w Welzheim koło Stuttgartu, obozu przejściowego dla byłych 
żołnierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej w Kislau, położonego między Mannheim a Karlsruhe (obydwa 
położone w okręgu des Höheren SS – Und Polizeiführers Südwest), a także obozu dla tzw. bumelantów i 
alkoholików we Frauenberg koło Admontu (okręg des Höheren SS – und Polizeiführers Alpenland)oraz obozu w 
Sosnowcu (w okręgu des Höheren SS – Und Polizeiführers Südost). D. Czech, Kalendarium wydarzeń w KL 
Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 9. APMA-B, Zespół Proces Hössa, t. 21.   



111 
 

budynków, co wiązało się z zaangażowaniem w prace firm budowlanych233. Pierwszy plan 

przewidywał powstanie obozu, z komendanturą i nadzorem SS, mającego za zadanie czasowe 

przetrzymanie więźniów przed przeniesieniem ich do obozów w Rzeszy. Obóz miał 

wykorzystać istniejącą zabudowę murowaną do zakwaterowania więźniów, liczne nowo 

wybudowane baraki drewniane miały być wykorzystane jako magazyny czy zaplecze 

warsztatowe. Wreszcie planowano także wykorzystać cztery obszerne murowane obiekty 

byłego Polskiego Monopolu Tytoniowego. Cały obiekt musiał jedynie być ogrodzony drutem 

kolczastym i wyposażony w niezbędny podstawowy sprzęt234. 

Kolejny plan uwzględniał istniejącą zabudowę oraz rozbudowę obozu do uzyskania 

pojemności dla około 9 – 10 tysięcy więźniów, a także zakładano wybudowanie np. bloku 

administracji SS, łaźni, fryzjerni, baraku wartowni, zakładu wodociągowego oraz pierwszego 

w historii niemieckich obozów koncentracyjnych stacjonarnego urządzenia do spalania 

zwłok, co wskazuje na zakładaną przez administrację obozów dużą śmiertelność wśród 

osadzonych więźniów.  

Przedstawiona jakiś czas później kolejna modyfikacja planu przewidywała rozbudowanie 

obozu do pojemności 30 tysięcy więźniów, a także wybudowanie koszar dla aż sześciu 

kompanii wartowniczych, czyli dla ponad tysiąca esesmanów. Wprowadzając każdorazowo 

zmiany planów, podkreślano nieustające trudności podyktowane trudnościami w dostępie do 

podstawowych materiałów takich jak: cegły, drewno czy drut kolczasty. Ostatecznie uwagę 

skupiono na najistotniejszych częściach obozu, czyli ogrodzeniu, kuchni więźniarskiej, 

wartowni głównej, a także na remoncie domu komendanta.  

Załoga obozowa pojawiła się w Auschwitz 1 maja 1940 roku; był to nowo mianowany 

komendant SS-Hauptsturmführer Rudolf Höss (oficjalnie został mianowany 4 maja 1940 

roku) oraz pięciu esesmanów. Kilkunastu esesmanów przyjechało do obozu Auschwitz w 

połowie maja 1940 roku z Buchenwaldu. Kolejni byli przenoszeni z działających na terenie 

Rzeszy obozów. Ostatecznie do końca roku załogę obozową tworzyły cztery kompanie SS, 

czyli około 700 żołnierzy235.     

                                                           
233 Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki obozu Auschwitz w świetle materiałów 
źródłowych, Oświęcim 2018, s. 15-16. 
234 I. Bartosik, Ł. Martyniak, P. Setkiewicz, op. cit., passim. 
235 Aleksander Lasik, Załoga SS w KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów 
obozu, t. 1, s. 233.  Piotr Setkiewicz, Załoga SS w KL Auschwitz, Oświęcim 2017, s. 13.    
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Zanim przywieziono do obozu Auschwitz pierwszych Polaków, skierowano tu więźniów z 

obozu Sachsenhausen. 30 kryminalistów niemieckich (Berufsverbrecher) przywieziono 20 

maja 1940 roku i zarejestrowano w obozie, wydając im pierwsze numery obozowe (od 1 do 

30)236. Pierwszych polskich więźniów politycznych, 728 mężczyzn, przywieziono do 

Auschwitz 14 czerwca 1940 roku, wydając im kolejne numery obozowe od 31 do 758237.   

Pomimo licznych planów rozbudowy czy organizacji obóz Auschwitz w dalszym 

ciągu nie był gotowy na przyjęcie więźniów. Wszystkie wspomniane grupy pracowały na 

terenie obozu przy porządkowaniu terenu. Nie byli zresztą pierwszymi porządkującymi obóz, 

gdyż w maju 1940 roku władze miasta zostały zobowiązane do przysłania grupy 

mieszkańców w celu uporządkowania opuszczonych budynków pokoszarowych; byli nimi 

żydowscy mieszkańcy Oświęcimia238. Pracowali bez wynagrodzenia i właściwie ich 

zaangażowanie niewiele przyniosło, ponieważ wspomnianych 30 kryminalistów niemieckich, 

a potem także 728 Polaków, umieszczono w położonych niedaleko budynkach należących 

przed wojną do Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

W czerwcu 1940 roku obóz Auschwitz tworzyły 22 budynki – 8 piętrowych i 14 parterowych. 

Kuchnia obozowa znajdowała się w drewnianym baraku pomiędzy blokiem 2 i 3.     

Regularne transporty polskich więźniów zaczęto kierować do obozu od 14 czerwca 

1940 roku. Pomimo iż obóz powstał ze względu na aresztowania Polaków i przepełnione 

więzienia na terenie włączonym do Rzeszy, pierwszy i drugi transport zostały sformowane w 

Generalnym Gubernatorstwie, w Tarnowie i w Wiśniczu Nowym. Kolejne grupy więźniarskie 

kierowano z rejencji katowickiej (od czerwca do grudnia skierowano 50 transportów239). Nie 

                                                           
236 Pierwszymi zarejestrowanymi więźniami obozu Auschwitz byli: nr 1 Bruno Brodniewicz, nr 2 Otto Küsel, nr 3 
Artur Balke, nr 4 Fritz Biessgen, nr 5 Hans Bock, nr 6 Bernard Bonitz, nr 7 Karl Benna, nr 8 Arno Böhm, nr 9 
nazwisko nieustalone, nr 10 Michael Gallas, nr 11 Erich Grönke, nr 12 Arnold Hartwig, nr 13 Hans Henning, nr 
14 Winant Jansen,  nr 15 Dieteich Jüchter, nr 16 Bruno Kellert (Kehlert), nr 17 Max Küserov, nr 18 Konrad Lang, 
nr 10 Johan Lechenich, nr 20 Willi Mayer, nr 21 Berthold Missun, nr 22 August Müller, nr 23 Kurt Müller, nr 24 
Kurt Pachale, nr 25 Herbert Roman, nr 26 Johann Siegruth, nr 27 Paul Schlikowski, nr 28 Otto Stiel, nr 29 Albin 
Vogel, nr 30 Leo Wietschorek. Irena Strzelecka, Pierwsi Polacy w KL Auschwitz, [w:] Zeszyty Oświęcimskie nr 18, 
Oświęcim 1983, s. 12;   
237 W Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz znajdujemy informację, że 29 maja 1940 r. przywieziono z obozu 
Dachau 39 więźniów Polaków, głównie gimnazjalistów z Łodzi, którzy w Auschwitz mieli rozpocząć budowę 
ogrodzenia obozowego. Nie zostali zarejestrowani w obozie; utworzyli tzw. Aussenkommando (komando 
zewnętrzne), nadzorowani byli przez SS-Unterscharführera Becka i niemieckiego kapo. Więźniów umieszczono 
w baraku kuchennym dawnych koszar. Wywiezieni zostali z powrotem do Dachau 14 czerwca 1940 r. Danuta 
Czech, op. cit., s. 13. Niestety nieznane jest źródło tej informacji, a dostępne materiały nie potwierdzają jej.  
238 Według sprawozdania Centralnej Rady Gmin Żydowskich z 16 maja 1940 r. w Oświęcimiu mieszkało 5372 
Żydów. Patrz S. Fertacz, Czas wojny 1939-1945, s. 258. 
239 W czerwcu 4 transporty, w sierpniu 9 transportów, we wrześniu 13 transportów, w październiku 12 
transportów, w listopadzie 6 transportów, a w grudniu 6 transportów.  
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były to jednak bardzo liczne transporty (najczęściej kierowano kilku lub kilkunastu 

więźniów). Najliczniejszy transport w tym okresie, 1705 osób, przywieziony został z 

Warszawy 22 września 1940 roku. Zachowany dokument Lista Transportów Męskich 

pozwala stwierdzić, że do końca 1940 roku wydano 7879 numerów obozowych240.  

Nie oznacza to, że tylu więźniów znajdowało się w obozie w grudniu 1940 roku. Wielu 

wywieziono z Auschwitz, niektórzy podejmowali ucieczki. Jako pierwszy odważył się 

Tadeusz Wiejowski 6 lipca 1940 roku. Wydarzenie to, a właściwie jego skutki bardzo często 

wspominane były przez więźniów przebywających wówczas w obozie241. Wszyscy zostali 

ukarani wielogodzinnym karnym apelem, tzw. stójką (we wspomnieniach najczęściej 

znajdujemy informację o 19 lub 20 godzinach). Podczas właśnie tego apelu w nocy z 6/7 lipca 

1940 roku zmarł pierwszy więzień obozu. Był nim Dawid Wongczewski, polski Żyd, 

przywieziony do obozu 20 czerwca 1940 roku z więzienia w Wiśniczu Nowym242. 

Rozpoczęte obozowe śledztwo doprowadziło do aresztowania 11 więźniów oskarżonych o 

pomoc uciekinierowi oraz 5 robotników cywilnych zatrudnionych w obozie jako elektrycy. 

Początkowo więźniów zamierzono rozstrzelać, jednak wyrok zmieniono na karę chłosty i 

karny transport do obozu Flossenbürg. Natomiast polskich robotników cywilnych osadzono w 

obozie, wydając im kolejne numery243.  

Równolegle wprowadzono w obozie tzw. kary regulaminowe, zatwierdzone przez 

komendanta i wykonywane przez esesmanów. Stanowiły je: kara chłosty, karny apel, kara 

wieszania na słupku, wcielanie do karnej kompanii. Te wydarzenia z pewnością miały wpływ 

na kolejną ucieczkę z obozu, która miała miejsce dopiero w nocy z 18 na 19 listopada 1940 

roku i odważył się na nią Leon Majcher. Niedługo po tym wydarzeniu, 22 listopada, 

dokonano w Auschwitz pierwszej egzekucji: rozstrzelano 40 Polaków, nie będących 

więźniami obozu, aresztowanych przez Staatspolizeistelle w Katowicach za rzekome „akty 

gwałtu i napady na funkcjonariuszy policji w Katowicach”244. Ostatni, który w 1940 roku 

uciekł z obozu, był Willi Mayer, niemiecki więzień kryminalny, który nie uciekł z terenu 

                                                           
240 D. Czech, op. cit.,  s. 38, 42.  
241 M.in. Jerzy Bielecki, Kto ratuje jedno życie, Oświęcim 1999, s. 100-106; Kazimierz Albin, List gończy, 
Warszawa 1996, s. 46, 47.   
242 Dawid Wongczewski  przywieziony został do obozu w bardzo złym stanie zdrowia. Został dotkliwie pobity w 
więzieniu w Wiśniczu Nowym, pond to miał posuniętą gruźlicę, wypadniętą kiszką stolcową oraz zaawansowaną 
martwicę. APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Kazimierza Szczerbowskiego, t. 67, s. 50.   
243 Jacek Lachendro, Pierwszy transport polskich więźniów z KL Auschwitz do KL Flossenbürg 8 listopada 1940 
roku, [w:] Transporty polskich więźniów w kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, 
Oświęcim 2020, s. 133-146.  
244 Adam Cyra, Zginęli podczas pierwszej egzekucji w KL Auschwitz 22 listopada 1940 r., art. z 18 listopada 2019, 
http//.cyra.wblogu.pl 
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obozu, ale ze szpitala górniczego w Katowicach, gdzie został przewieziony w celu leczenia 

ambulatoryjnego245.  

W pierwszych miesiącach swojej działalności obóz był także wizytowany przez 

przedstawicieli instytucji mających bezpośredni wpływ na założenia oraz działanie obozu. 

Wyższy dowódca SS i policji we Wrocławiu SS-Gruppenführer Erich von dem Bach-

Zelewski przyjechał do Auschwitz 18 lipca 1940 roku. Towarzyszyli mu kierownik urzędu 

ziemskiego SS-Obersturmbannführer Müller i zastępca dowódcy SD Nadodcinka SS 

Południowy Wschód, SS-Obersturmbannführer Semmann. Wizyta związana była z 

prawidłowym zabezpieczeniem obozu na wypadek ucieczki więźniów, co było konsekwencją 

ucieczki z obozu Tadeusza Wiejowskiego246.      

Więźniom pozwalano na utrzymanie kontaktu z rodziną przez wysyłanie listów z 

obozu, o czym zostali poinformowani w lipcu 1940 roku. Nie było to oczywiście żadnym 

przejawem troski o więźniów, taki zwyczaj utrzymywano we wszystkich obozach 

koncentracyjnych. Papier listowy i znaczek więzień musiał kupić w obozowej kantynie za 

pieniądze przysłane przez rodziną (miesięcznie można było otrzymywać 15 marek RM), list 

musiał być napisany w języku niemieckim, bez szczegółowych informacji na temat życia 

obozowego. Obowiązkową formułką w liście było: „Ich bin gesund und munter” (Jestem 

zdrów i wesół)247.  

Organizacyjnie obóz Auschwitz czerpał wiele ze wzoru Dachau. Także w trakcie 

rozbudowy wielokrotnie kierowano korespondencję do obozów w Rzeszy. Nie zawsze 

załatwiana była ona pozytywnie, czego przykładem jest sprawa kuchni więźniarskiej, 

budowanej w lipcu 1940 roku, kiedy szef Neubauleitung Auschwitz zwrócił się do 

komendantury Dachau z prośbą o udostępnienie planów obozu oraz planów tamtejszej kuchni 

więźniarskiej. Zapewne chciano wykorzystać sprawdzone wzorce. Dalsza korespondencja 

pomiędzy obozami pokazuje, że kontakty nie zawsze były łatwe i przyjazne. Kierownik 

obozu Auschwitz Karl Fritsch otrzymał informację zwrotną z Dachau, że zgodnie z rozkazem 

Reichsführera SS wszelkie tereny infrastruktury w obozie koncentracyjnym są tajne i nie 

mogą być przekazywane poza obóz. Wydział Bauleitungu w Auschwitz musiał sam 

przedstawić plan budowy kuchni dla więźniów.  

                                                           
245 D. Czech, op. cit., s. 39 
246 APMA-B, zespół ucieczka Tadeusza Wiejowskiego, D-AuI1/1, s. 26, 27; D. Czech, Ibidem, s. 22.  
247 Auschwitz od A do Z, op. cit., s. 111. 
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Zdecydowanie lepiej przebiegła sprawa pozyskania z obozu Dachau walca do utwardzania 

dróg obozowych. Pośredniczący w przekazaniu urządzenia Główny Urząd Budżetu i 

Budownictwa informował o awarii, która spowodowała opóźnienie, a później o udanym 

dostarczeniu walca do obozu Auschwitz248.     

Duchowieństwo miasta Auschwitz a obóz koncentracyjny  

Od samego początku działalności obozu losem więźniów interesowali się księża z 

parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Była to 

najstarsza i największa parafia na terenie Oświęcimia. W administracji Kościoła 

oświęcimskiego od października 1939 roku zaszło wiele bardzo istotnych zmian. Parafie 

oświęcimskie znalazły się na terenie Rzeszy, w diecezji katowickiej (wcześniej były na 

terenie archidiecezji krakowskiej). Arcybiskup krakowski Adam Sapieha, aby nie stracić 

całkowicie kontaktu z Kościołem oświęcimskim, utworzył osobny wikariat generalny 

(kierował nim ksiądz Leonard Prochowiak). Księży obowiązywały wszystkie zakazy 

wprowadzane w innych parafiach powiatu bielskiego: zniesienie wielu świąt, ograniczenia w 

odprawianiu mszy i nabożeństw, likwidacja stowarzyszeń i bractw, kontrola głoszonych 

kazań, nakładanie na duchownych kar finansowych, zakaz prowadzenia pogrzebów ulicami 

miasta itd. W dużym stopniu ograniczono możliwość pomocy duchowej i materialnej 

wiernym. Większość duchownych w pierwszych miesiącach pozostała w parafiach, co się 

zmieniało z upływem czasu249. W dramatycznej sytuacji znaleźli się mieszkańcy okolicznych 

wiosek tworzących parafię oświęcimską (Brzezinki, Broszkowic, Pław, Harmęż, Boru, części 

Babic i Rajska), skąd byli masowo wysiedlani w związku z rozbudową obozu 

koncentracyjnego. Niszczyło to tradycyjne struktury, więzi społeczne, działania 

duszpasterskie250.             

Drugą placówką prowadzącą bardzo szeroką działalność duszpasterską i edukacyjną 

był Zakład Salezjański im. Jana Bosko w Oświęcimiu. Budynki zakładu salezjańskiego 

zostały zajęte przez wojska niemieckie w pierwszych dniach okupacji miasta. W listopadzie 

                                                           
248 APMA-B, Akta Zentralbauleitung z CPAwM, nr mikrofilmów: 1878 1297, 1878 1290, 1891 0694, 18910692.  
249 W nocy z 22 na 23 lipca 1942 r. pijani niemieccy policjanci aresztowali proboszcza Jana Skarbka i jednego z 
wikarych, Władysława Grohsa de Rosenburga. Księża zostali pobici, a plebania splądrowana. Proboszcz Skarbek 
początkowo był w więzieniu w Katowicach, później w Bielsku. Po zwolnieniu zabroniono mu powrotu do parafii, 
nowym administratorem został ksiądz Stanisław Bajer. Mariusz Trąba, Kościół katolicki i życie religijne miasta w 
XIX i XX wieku, [w:] Oświęcim miasto pogranicza, pod red. Bożeny Czwojdrak, Kazimierza Miroszewskiego, 
Piotra Węcowskiego, t. II, Warszawa 2018, s. 451-453; Tomasz Chrzan, Ks. Jan Skarbek – oświęcimski 
duszpasterz i społecznik, Kraków 2017, s.69-70.  
250 Na temat zmian administracyjnych Oświęcimia patrz Sylwester Fertacz, op. cit., s. 249-253. 
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1939 roku w kaplicy św. Jacka, znajdującej się na terenie zakładu, kapelan wojsk niemieckich 

odprawił nabożeństwo dla żołnierzy katolików, natomiast w kościele salezjańskim pod 

wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych swoje nabożeństwo mieli żołnierze 

protestanccy251.  Wyposażenie szkoły i internatu (meble, łóżka, koce, bielizna pościelowa) 

było rekwirowane. Na rzecz organizowanego obozu koncentracyjnego zabrane zostało także 

wyposażenie warsztatów ślusarskich i stolarskich. Księżom zezwolono na zamieszkanie w 

wyznaczonej części zabudowań. Liczba salezjanów zmieniała się, oprócz księży początkowo 

byli także klerycy252. Z upływem czasu dochodziło do zmian personalnych, wynikających z 

przenoszenia księży oraz aresztowań. W marcu 1941 roku wojsko opuściło zabudowania 

zakładu i przekazało je na organizację szpitala dla chorych na gruźlicę.  

Salezjanie nie mogli prowadzić zajęć dydaktycznych dla młodzieży. W pomieszczeniach 

Oratorium gromadzili się chłopcy, dla których odprawiano msze święte i nabożeństwa w 

kaplicy św. Jacka, wygłaszano pogadanki o tematyce religijnej, organizowano próby chóru. 

W miejscu jadalni dla uczniów zbudowany został kinoteatr przeznaczony dla Niemców253.  

Pomimo zmian administracyjnych w związku z działalnością obozu na terenie miasta 

do kancelarii parafialnej oraz do zakładu salezjańskiego kierowana była korespondencja z 

różnych miejsc okupowanej Polski z zapytaniami o to, czy duchowni mają kontakt z 

osadzonymi w obozie więźniami. Czy mogą spowiadać więźniów? W przypadku uzyskanej 

informacji o śmierci więźnia, krewni pytali czy zmarły był zaopatrzony sakramentami254. 

Także przełożeni wspólnot zakonnych, szczególnie tych, gdzie aresztowanie miało 

charakter grupowy, byli zaniepokojeni losem swoich współbraci. Krakowski prowincjał 

jezuitów, ojciec Władysław Lohn, wystąpił we wrześniu 1940 roku do władz okupowanego 

Krakowa o pozwolenie na wyjazd do Auschwitz. Z dworca kolejowego przyszedł na teren 

obozu, który jeszcze nie miał szczelnego ogrodzenia i spotkał się z komendantem obozu w 

jego gabinecie. Jak wspomniał po wojnie, miał szczęście, że komendant jedynie wyrzucił go 

                                                           
251 Zakład Salezjański im. księdza Bosko w Oświęcimiu 1926-1940, kronika, t. 4, oprac. Waldemar Witold Żurek, 
Lublin 2020, s. 270-271. 
252 Niektórzy klerycy pochodzący z terenów Śląska powoływani byli do służby w wojsku niemieckim. Zakład 
Salezjański, kronika, t. 4, s. 334. 
253Jan Krawiec, Działalność religijno-patriotyczna salezjanów w Oświęcimiu, Kraków 2006, s. 155-195. Także 
Świątynia podniesiona z ruin. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, praca zbiorowa, 
Lublin 2020, s. 25.  
254 Zakład Salezjański, op. cit., s. 327. Przychodzą do nas listy z prośbami zaopiekowania się więźniami w 
barakach.  
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za drzwi, a nie kazał rozstrzelać255. W grudniu dwaj inni księża, Władysław Ghross de 

Rosenburg i Rudolf Schmidt, przyszli do komendanta obozu Rudolfa Hössa z listem od 

metropolity krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehy, w sprawie możliwości odprawienia 

dla więźniów mszy świętej z okazji świąt Bożego Narodzenia, jak to praktykowano w innych 

obozach na terenie Rzeszy, oraz przesłania pomocy żywnościowej dla więźniów. Komendant 

przyjął księży w swoim gabinecie, przeczytał list, jednak nie zgodził się na odprawienie mszy 

świętej, tłumacząc to niezgodnością z regulaminem obozowym. Pozwolił na przesłanie 

osadzonym jednokilogramowych paczek żywnościowych. Miały one być nadane w urzędzie 

pocztowym, bez podania nazwiska odbiorcy, tylko z adresem obozu – Auschwitz 

Kassernenstrasse. Zbiórkom żywności oraz organizacją wysyłki zajęli się księża Grohs de 

Rosenburg i Schmidt. Część niezbędnej sumy przekazał także arcybiskup Sapieha. Całość 

nadzorował proboszcz parafii Jan Skarbek256. W kolejnych dniach paczki przesyłano do 

obozu, nie było to jednak zapoczątkowaniem otrzymania pomocy żywnościowej przez 

więźniów. Pozwolenie na otrzymywanie paczek żywnościowych zostało wydane w obozie 

Auschwitz dopiero w drugiej połowie 1942 roku. Wcześniej, 24 września 1941 roku, zapewne 

z powodu trudności zaopatrzeniowych, zezwolono rodzinom więźniów na jednorazowe 

wysłanie bielizny i pulowerów257.     

Liczba duchownych deportowanych do obozu Auschwitz 

W latach 1940 – 1945 do obozu Auschwitz deportowano co najmniej 1 300 000 

ludzi258. Liczbę duchownych szacuje się na co najmniej 464 kapłanów, kleryków i 

zakonników oraz 35 sióstr zakonnych. Deportowani zostali głównie z Polski ale także z 

                                                           
255 Z wykładu Teresy Wontor-Cichy „Duchowni z pomocą więźniom obozu Auschwitz (na wybranych 
przykładach)”, wygłoszonego 5 stycznia 2019 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas III Gali nagrody św. 
Maksymiliana Marii Kolbego.  
256 T. Wontor-Cichy, Życie religijne więźniów chrześcijańskich w KL Auschwitz, Głosy Pamięci nr 14, Oświęcim 
2019, s. 34. 
257 Auschwitz od A-Z, op. cit., s. 126; APMA-B, Zbiór rozkazów, Erlass-Sammlung RKPA, RF-3, s. 280; D. Czech, 
op. cit., s. 90. 
258 F. Piper Ilu ludzi zginęlo w KL Auschwitz, Oświecim 1992, s. 122-123. Autor ustalił, że w tej liczbie 900 tys. nie 
zostało zarejestrowanych w obozie, 400 tys. wydano numery obozowe.  Wśród 1 100 tys Żydów, 890 tys nie 
zostało zarejestrowanych a 200 tys. otrzymało numery. W przypadku deportowanych Polaków 10 tys nie objęto 
ewidencją a numery obozowe otrzymało ok. 140 tys. przywiezionych do obozu. W przypadku Sinti i Romów nie 
wydano numerów 2 tys przywiezionych a zarejestrowano 21 tys. więźniów. Ponadto numery obozowe wydano 
12 tys. radzieckich jeńców wojennych a nie zarejestrowano 3 tys. Dla więźniów Czechów, Rosjan, Białorusinów, 
Jugosłowian, Francuzów, Ukraińców, Niemców, Austriaków i innych zarejestrowano w obozie 12 tys., a nie 
uwzględniono w ewidencji 3 tys.   
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Francji, Czech Austrii, Niemiec. Większość osadzonych straciła życie w obozie Auschwitz , 

bądź w innych obozach , do których zostali przeniesieni. 259 

Podsumowanie  

Od pierwszych tygodni wojny 1939 roku prowadzone były szerokie aresztowania 

Polaków. Początkowo umieszczani byli w więzieniach, a potem w obozach koncentracyjnych 

na terenie Trzeciej Rzeszy, najczęściej w: Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Stutthof oraz 

w Mauthausen i jego podobozach. Byli wśród nich uczestnicy kampanii wrześniowej, 

przedstawiciele inteligencji, polscy Żydzi, którzy mieszkali od wielu lat w Niemczech czy 

Austrii, robotnicy z Polski, którzy albo sami przyjechali do Niemiec, zachęceni możliwością 

lepszych zarobków, albo byli robotnikami przymusowymi, wywiezionymi w związku z 

potrzebami gospodarki niemieckiej. Policja niemiecka traktowała ich jak potencjalnych 

złodziei i sabotażystów.   

W okupowanej Polsce od początku wojny zakładane były obozy, nazywane wówczas:  

przesiedleńczymi, przejściowymi, karnymi, obozami pracy lub żydowskimi obozami pracy. 

Część była likwidowana, niektóre istniały niemalże do końca okupacji. Na terenie Wolnego 

Miasta Gdańska założono obóz we wsi Sztutowo, który nazwany został Stutthof. Obóz na 

Majdanku zaczęto budować jesienią 1941 roku, początkowo działał jako KL Lublin, następnie 

jako obóz jeńców wojennych (Kriegsgefangenenlager) Waffen SS, a od lutego 1943 roku 

znów jako obóz koncentracyjny. Ostatni obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach 

polskich powstał w Płaszowie, dzielnicy Krakowa. Funkcjonował od końca 1942 roku jako 

obóz pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager) w dystrykcie krakowskim, a od stycznia 1944 

przez rok jako regularny obóz koncentracyjny. Więźniami tego obozu byli głównie Żydzi z 

Krakowskiego.  

Ponadto w okupowanej Polsce od grudnia 1941 do czerwca 1942 roku działały ośrodki 

zagłady w: Bełżcu, Treblince, Sobiborze oraz na terenie włączonym do Trzeciej Rzeszy w 

Chełmnie nad Nerem, gdzie wśród Żydów z różnych krajów okupowanej Europy zginęła 

także większość Żydów polskich.   

Największy z obozów, Auschwitz, ze względu na rozmiar popełnionych w nim 

zbrodni stał się symbolem holokaustu i ludobójstwa. W latach 1940-1945 przywieziono tutaj 

                                                           
259 Teresa Wontor-Cichy, Życie religijne więźniów chrześcijańskich w KL Auschwitz, Oświęcim 2019, s. 15. 
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co najmniej 1 300 tys. ludzi.  Wybór opuszczonych koszar wojska polskiego związany był z 

przepełnieniem lokalnych więzień.  

Oficjalnie 8 kwietnia 1940 roku we Wrocławiu doszło do podpisania umowy o 

przekazaniu przez Wehrmacht terenu byłych koszar w dzierżawę SS (z ramienia Wehrmachtu 

umowę podpisywał generał Hans Halama). Obóz miał wykorzystać istniejącą zabudowę 

murowaną do zakwaterowania więźniów, liczne nowo wybudowane baraki drewniane miały 

być wykorzystane jako magazyny czy zaplecze warsztatowe, zajęto także cztery obszerne 

murowane obiekty byłego Polskiego Monopolu Tytoniowego. Cały obiekt musiał jedynie być 

ogrodzony drutem kolczastym i wyposażony w niezbędny podstawowy sprzęt. W czerwcu 

1940 roku obóz Auschwitz tworzyły 22 budynki – 8 piętrowych i 14 parterowych. Kuchnia 

obozowa znajdowała się w drewnianym baraku pomiędzy blokiem 2 i 3.     

W pierwszych miesiącach swojej działalności obóz był także wizytowany przez 

przedstawicieli instytucji mających bezpośredni wpływ na założenia oraz działanie obozu.  

Załoga obozowa pojawiła się w Auschwitz 1 maja 1940 roku, z nowo mianowanym 

komendantem SS-Hauptsturmführer Rudolfem Hössem. Zanim przywieziono do obozu 

Auschwitz pierwszych Polaków, skierowano tu więźniów z obozu Sachsenhausen. 30 

kryminalistów niemieckich (Berufsverbrecher) przywieziono 20 maja 1940 roku i 

zarejestrowano w obozie, wydając im pierwsze numery obozowe (od 1 do 30). Pierwszych 

polskich więźniów politycznych, 728 mężczyzn, przywieziono do Auschwitz 14 czerwca 

1940 roku, wydając im kolejne numery obozowe od 31 do 758.   

Wielu więźniów podejmowało ucieczki. Jako pierwszy odważył się Tadeusz Wiejowski 6 

lipca 1940 roku, za co wszyscy obecni w obozie więźniowie zostali ukarani wielogodzinnym 

karnym apelem tzw. stójką (we wspomnieniach najczęściej znajdujemy informację o 19 lub 

20 godzinach). Podczas właśnie tego apelu w nocy z 6/7 lipca 1940 roku zmarł pierwszy 

więzień obozu. Był nim Dawid Wongczewski, polski Żyd, przywieziony do obozu 20 

czerwca 1940 roku z więzienia w Wiśniczu Nowym.  

Równolegle wprowadzono w obozie tzw. kary regulaminowe, zatwierdzone przez 

komendanta i wykonywane przez esesmanów. Stanowiły je: kara chłosty, karny apel, kara 

wieszania na słupku, wcielanie do karnej kompanii.  

Więźniom pozwalano na utrzymanie kontaktu z rodziną przez wysyłanie listów z 

obozu, o czym zostali poinformowani w lipcu 1940 roku. Papier listowy i znaczek więzień 
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musiał kupić w obozowej kantynie za pieniądze przysłane przez rodziną (miesięcznie można 

było otrzymywać 15 marek RM), list musiał być napisany w języku niemieckim, bez 

szczegółowych informacji na temat życia obozowego.   

Od samego początku działalności obozu losem więźniów interesowali się księża z 

parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Była to 

najstarsza i największa parafia na terenie Oświęcimia. Drugą placówką prowadzącą bardzo 

szeroką działalność duszpasterską i edukacyjną był Zakład Salezjański im. Jana Bosko w 

Oświęcimiu. Budynki zakładu salezjańskiego zostały zajęte przez wojska niemieckie w 

pierwszych dniach okupacji miasta.  

Pomimo zmian administracyjnych w związku z działalnością obozu na terenie miasta 

do kancelarii parafialnej oraz do zakładu salezjańskiego kierowana była korespondencja z 

różnych miejsc okupowanej Polski z zapytaniami o to, czy duchowni mają kontakt z 

osadzonymi w obozie więźniami i czy mogą więźniów spowiadać. W przypadku uzyskanej 

informacji o śmierci więźnia, krewni pytali czy zmarły został zaopatrzony sakramentami. 

Duchowni podejmowali próby rozmów z administracją obozu w sprawie udzielenia 

pomocy osadzonym więźniom. Krakowski prowincjał jezuitów ojciec Władysław Lohn we 

wrześniu 1940 roku przyjechał do obozu Auschwitz i odbył rozmowę z komendantem obozu 

w sprawie przebywających w obozie jezuitów. W grudniu dwaj księża, Władysław Ghross de 

Rosenburg i Rudolf Schmidt, przyszli do komendanta obozu Rudolfa Hössa z listem od 

metropolity krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehy, w sprawie możliwości odprawienia 

dla więźniów mszy świętej z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz przesłania dla nich 

pomocy żywnościowej. Komendant nie zgodził się na odprawienie mszy świętej, tłumacząc to 

niezgodnością z regulaminem obozowym, pozwolił jedynie na przesłanie osadzonym 

jednokilogramowych paczek żywnościowych.  
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Tablica z kategoriami więźniów stosowana podczas apeli w Auschwitz III Monowitz, 

Z prawej strony widoczna rubryka Pfaffen (klechy). 

Źródło APMA-B, Dział Zbiorów;    

ROZDZIAŁ V Biegiem! Biegiem! Wy rzymskie wściekłe psy! Chciało się wam Dachau? 

Będziecie je mieli260. 

Okoliczności podjęcia decyzji o przeniesieniu polskich duchownych do Dachau i 

organizacja pierwszego transportu z Auschwitz 

Dachau – największy klasztor świata 

W sprawie aresztowanych duchownych prowadzone były rozmowy dyplomatyczne 

pomiędzy nuncjuszem apostolskim w Berlinie, biskupem Cesare Orsenigo, a 

przedstawicielami różnych urzędów Trzeciej Rzeszy, głównie ministrem do spraw 

kościelnych Hansem Kerrlem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 

Berlinie Ernstem von Weizsäckerem. Prowadzone początkiem 1940 roku dotyczyły 

warunków, w jakich przebywali osadzeni w obozach duchowni i możliwości zachowania 

praktyk religijnych. Do rozmów włączył się także przewodniczący episkopatu Niemiec, 

                                                           
260 Henryk Malak, Klechy w obozach śmierci, Londyn 1961, s. 212. Młodzi esesmani w Sachsenhausen w 
charakterystyczny dla siebie, drwiący i lekceważący sposób komentowali przeniesienie duchownych do Dachau.  
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ordynariusz wrocławski kardynał Adolf Bertram, który 26 marca 1940 roku wystosował 

pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie duchownych w obozach 

koncentracyjnych. W liście pytał: 

1. Czy w obozach koncentracyjnych dozwolone jest regularne, czy też okresowe 

odprawianie nabożeństw i opieka duszpasterska; 

2. W przypadku choroby zagrażającej życiu, w celu sprawowania sakramentów należy w 

odpowiednim czasie powiadomić zatwierdzonego przez państwo odpowiedzialnego 

proboszcza lub sąsiedniego duchownego; 

3. Czy uwięzieni duchowni mieli możliwość cichego odmawiania brewiarza, z czego 

czerpią siłę do cierpliwej wytrwałości i równowagi psychicznej, zwłaszcza w trudnych 

emocjonalnie godzinach: oraz 

4. Czy zezwala się na pochówek w ziemi zwłok tych uwięzionych, którzy mieli takie 

życzenie na końcu swych dni lub w ich imieniu krewni261.  

W podsumowaniu kardynał Bertram odwołał się do konieczności humanitarnego traktowania 

(humaner Behandlungsweise), które pozwoli więźniowi zmierzyć się z trudną próbą, jaką 

było osadzenie w obozie koncentracyjnym, i może uspokoić ich krewnych alarmowanych 

tragiczną sytuacją krewnych262.  

Informacje o brutalnym traktowaniu więźniów w obozach koncentracyjnych były w 1940 

roku coraz bardziej znane. Trudno stwierdzić, czy była to powszechna wiedza, dostępna 

obywatelom Niemiec. Prawdopodobnie tak, lecz w jednostkowych przypadkach, kiedy 

chodziło o członków rodziny. Jednak w kręgach instytucji np. kościelnych coraz więcej 

niepokojących przykładów traktowania więźniów i ich śmierci było znanych. Mimo tego, co 

bardzo istotne, nie są znane przykłady oficjalnych protestów Kościołów niemieckich – 

katolickiego czy protestanckiego, wobec decyzji o osadzeniu w obozie koncentracyjnym 

wiernych czy duchownych. Co więcej, Kościół też nigdy nie protestował wobec faktu 

zakładania na terenie Niemiec tak licznych obozów koncentracyjnych czy obozów pracy dla 

robotników przymusowych z Europy wschodniej. Inną kwestią pozostaje jakakolwiek 

skuteczność tych protestów, jednak ich znaczenie moralne byłoby niezaprzeczalne.       

                                                           
261 Kardynał Bertram napisał list po otrzymaniu 3 lutego 1940 r. informacji od komendanta obozu Buchenwald o 
śmierci księdza Paula Poledni, duchownego diecezji wrocławskiej. Kardynał zwrócił uwagę na tragiczne warunki 
w obozie, które doprowadziły do śmierci starszego wiekiem księdza, oraz brak możliwości korzystania z 
sakramentów.  Akten Deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945, t. V, 1940-1942, oprac. Ludwig 
Volk, Meinz, 1983, s. 23-24. 
262 Kardynał Bertram napisał list po otrzymaniu 3 lutego 1940 roku informacji od komendanta obozu 
Buchenwald o śmierci księdza Paula Poledni, duchownego diecezji wrocławskiej. Kardynał zwrócił uwagę na 
tragiczne warunki w obozie, które doprowadziły do śmierci starszego wiekiem księdza oraz brak możliwości 
korzystania z sakramentów.  Akten Deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945, ibidem. 
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Dalsze dyskusje przedstawicieli wspomnianych urzędów dotyczyły losów poszczególnych 

polskich biskupów głównie z ziem wcielonych do Niemiec (m.in. biskupa Antoniego 

Nowowiejskiego263), później także innych biskupów kierowanych do obozów 

koncentracyjnych.  

Z postępem rozmów pojawił się nowy wątek, jakim była propozycja umieszczenia 

wszystkich polskich duchownych w obozie usytuowanym na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa albo przeniesienie do neutralnego kraju w Europie lub wywiezienia do 

któregoś z krajów Ameryki Południowej, gdzie brakowało duchownych. Rozmowy w tej 

sprawie biskup Orsenigo prowadził z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych w Berlinie Ernstem von Weizsäckerem. Jednak w czerwcu 1940 roku 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Trzeciej Rzeszy poinformowało, że nie wyraża zgody na 

wyjazd duchownych do Generalnego Gubernatorstwa czy poza Europę. Decyzję wyjaśniono 

opinią gubernatora Hansa Franka, który wyjaśnił przyczynę odmowy antyniemiecką postawą 

prasy i radia watykańskiego.  

Toczące się równolegle rozmowy dotyczące warunków pobytu duchownych w obozie, a 

szczególnie brak możliwości sprawowania mszy świętej, spowodowały, że zarząd obozu 

Sachsenhausen wydzielił w ostatnich dniach lipca jeden barak, który stał się kaplicą dla 

więźniów. Prawdopodobnie właśnie w lipcu 1940 roku największa liczba duchownych 

znajdowała się w tym obozie (Dachau do marca 1940 roku był obozem zamkniętym, do 

Auschwitz zaś pierwszy transport polskich więźniów politycznych przywieziono 14 czerwca, 

był więc w fazie organizacji). Kaplica ta funkcjonowała do połowy grudnia 1940 roku, kiedy 

to przeniesiono wszystkich przebywających w Sachsenhausen duchownych do obozu Dachau. 

Jeden z księży, Henryk Maria Malak, więzień obozu Sachsenhausen tak podsumował 

okoliczności udostępnienia kaplicy duchownym: 

Gdyby Stolica Apostolska była zdawała sobie sprawę z tego, jakie nowe bolesne szykany 

zgotowała nieświadomie i przy najlepszej woli dla swych kapłanów, właśnie przez te 

wyjednane „przywileje”, byłaby zupełnie o nie nie zabiegała. Myśmy w tych latach męki 

pragnęli właśnie z największą usilnością zagubić się – bez uszczerbku dla godności 

kapłańskiej – możliwie jak najzupełniej w szeregach więźniów świeckich. Bo niestety, w 

                                                           
263 Julian Nowowiejski (1858-1942), biskup diecezji płockiej, aresztowany w 1940 r. i osadzony w obozie w 
Działdowie, gdzie zmarł. Korespondencja w sprawie jego zwolnienia z obozu prowadzona była w listopadzie 
1940 r. Der Notenwechsel Zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, t. III, oprac. Dieter 
Albrecht, Mainz 1980, s. 488.   
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latach tych dwie były kategorie więźniów, którym nikt nie zazdrościł: kapłanom i Żydom! 

Te dwie kategorie nosiły na sobie piętno. Ostatni morderca recydywista miał większe 

prawa w obozach koncentracyjnych niż kapłan. Kapłaństwo w oczach każdego esesmana 

to była zbrodnia i przestępstwo nie do darowania264.      

Po pięciu miesiącach powrócono do sprawy przeniesienia duchownych i w zachowanej 

korespondencji z 6 listopada 1940 roku pomiędzy ministrem Weizsäckerem a nuncjuszem 

Orsenigo znajdujemy stwierdzenia, że polscy duchowni przebywający w obozach na terenie 

Niemiec nie mogą powrócić na teren byłej Polski (das ehemalige polnische Gebiet), więc 

mogą zostać skierowani do pracy duszpasterskiej w innych krajach. Kiedy w toku rozmowy 

okazało się, że kraje europejskie nie są brane pod uwagę, nuncjusz Orsenigo ponownie 

zaproponował kraje Ameryki Południowej. W odpowiedzi Weizsäcker wyraził obawę, że 

polscy księża w nowych miejscach staną się antyniemieckimi agitatorami (antideutschen 

Hetzaposteln). Nuncjusz starał się uspokoić sekretarza stanu stwierdzeniem, że przeniesieni 

duchowni byliby starannie wybrani265. 

Stwierdzenie to odnosi się do kilku wątków w polityce zagranicznej Trzeciej Rzeszy. Po 

pierwsze obawy utraty dobrego wizerunku państwa narodowo-socjalistycznego, szczególnie 

w krajach poza Europą i pozostanie w jak najlepszych relacjach z krajami Ameryki 

Południowej (co było celem w polityce długofalowej). Następnie niedopuszczenie do 

rozprzestrzeniania się informacji o polityce wewnętrznej Trzeciej Rzeszy, sposobach 

eliminacji jakiejkolwiek opozycji w obozach koncentracyjnych i nie tylko, a także o polityce 

stosowanej wobec państw zajętych w rezultacie działań militarnych (tereny Polski), 

masowych aresztowaniach i rozstrzeliwaniach, które miały miejsce po klęsce wrześniowej.      

Kolejną osobą zaangażowaną w rozmowy w sprawie duchownych w obozach 

koncentracyjnych był biskup Heinrich Wienken, specjalny komisarz Konferencji Fuldańskiej 

                                                           
264 Henryk Maria Malak, op. cit., t. 1, s. 181-186.   
265 W nocie sporządzonej 6 listopada 1940 r., w związku z rozmową nuncjusza Cesare Orsenigio i sekretarza 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ernsta von Weizsäckera, znajdujemy informacje w sprawie sugestii 
nuncjusza o możliwości wyjazdu polskich duchownych osadzonych w obozach koncentracyjnych: 
Nuncjusz zapytał mnie dzisiaj, czy bardzo liczni polscy duchowni, którzy obecnie przebywają jeszcze w 

niemieckich obozach koncentracyjnych i którzy niewątpliwie nie zostaliby wpuszczeni na tereny byłej Polski, 

mogliby zostać wysłani do innych krajów w celu wykonywania zawodu duchownego. Kiedy zapytałem, o jakich 

krajach myśli, nuncjusz odpowiedział, że Europejczyków trudno brać pod uwagę. Jednak w Ameryce 

Południowej brakuje. Zapytałem nuncjusza, czy też jest zdania, że księża wysłani w ten sposób do Ameryki 

Południowej staną się tam agitatorami antyniemieckimi. Nuncjusz uważał, że mógłby uniknąć tych obaw poprzez 

możliwe ścisłe i osobiste powołanie tych, którzy mieli być zwolnieni za granicą. Der Notenwechsel, op. cit., s. 

485-486. 
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do spraw duchownych katolickich, i uważa się, że to on zaproponował zgromadzenie 

duchownych w jednym obozie o złagodzonym rygorze266. Do istotnych postanowień doszło 6 

listopada 1940 roku, podczas rozmowy nuncjusza Orsenigo z sekretarza stanu Weizsäckerem, 

a 9 listopada 1940 roku minister do spraw kościelnych przy rządzie Trzeciej Rzeszy Hans 

Kerrl wystosował pismo do przewodniczącego episkopatu Niemiec kardynała Adolfa 

Bertrama o decyzji szefa SS i policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie 

przeniesienia wszystkich duchownych przebywających w różnych obozach koncentracyjnych 

do obozu Dachau. Zachowany list zawiera następującą treść: 

Na mocy decyzji Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji wszyscy duchowni 

przebywający wcześniej w różnych obozach koncentracyjnych zostaną teraz zgromadzeni 

w KL Dachau. Tam kierowani będą tylko do lekkiej pracy. Będą także mieli możliwość 

codziennego uczestniczenia lub odprawiania mszy. Dostępne będą niezbędne naczynia 

liturgiczne i akcesoria. Jak jednak nadal informuje mnie szef policji bezpieczeństwa i SD, 

kremacji zwłok duchownych zmarłych w obozie koncentracyjnym, podobnie jak wszystkich 

innych więźniów, nie można lekceważyć ze względów zasadniczych267. 

W zachowanej nocie, nazwanej „Verbalnote” (nota słowna), datowanej na 23 listopada 

1940 roku, przygotowanej przez nuncjaturę apostolską w Berlinie, czytamy:  

Zgromadzenie i traktowanie księży w obozie koncentracyjnym Dachau 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szanując Nuncjaturę Apostolską, potwierdza ustną 

informację, że zgodnie z decyzją Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy duchowni przebywający w różnych obozach 

koncentracyjnych będą teraz umieszczeni w obozie Dachau.  

Będą tam zatrudniani tylko do lekkiej pracy. Podobnie jak ostatnio w obozie 

koncentracyjnym Sachsenhausen, będzie możliwość odprawiania codziennej mszy. 

Niezbędne naczynia liturgiczne i akcesoria będą do ich dyspozycji. 

W nocie poruszono kwestię kremacji zwłok zmarłych, o której często pisano. Tutaj także 

postanowiono, że: 

                                                           
266 Taki przebieg wydarzeń przedstawił Martin Höllen w publikacji poświęconej biskupowi Heinrichowi 
Wienkenowi: Heinrich Wienken der „Unpolitischer” Kirchenpolitiker: Eine Biographie aus drei Epochen des 
deutshen Katholizismus (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte), Berlin 1981. Autor wskazuje na 
zaangażowanie biskupa w działania organizacji charytatywnych na rzecz Polaków. Wspomina jego interwencję 
w związku z ukaraniem przez właściciela gospodarstwa rolnego polskiej robotnicy przymusowej, która opuściła 
chwilowo swoje miejsce pracy, aby nakarmić swoje małe dziecko.  Patrz także Jerzy Myszor, Listy ks. Józefa 
Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i Dachau (1940-1942). Edycja tekstów źródłowych i 
komentarz, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25/26 (1992-93), s. 359.  
267 Akten Deutscher Bischöfe, s. 24. 
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Podobnie jak w przypadku wszystkich innych więźniów, z fundamentalnych powodów 

nie można zrezygnować z kremacji zwłok duchownych, którzy zginęli w obozie 

koncentracyjnym268. 

Dokument z 9 listopada 1940 roku (oraz jego potwierdzenie z datą 23 listopada) 

należy uznać za najistotniejszy w omawianym problemie. Wobec braku dokumentów 

pochodzących w ministerstwa spraw zagranicznych czy ministra do spraw kościelnych w 

rządzie Trzeciej Rzeszy, które prawdopodobnie zostały zniszczone, a także materiałów strony 

watykańskiej, które – należy przypuszczać – nie zostały jeszcze należycie opracowane, 

zachowane listy i noty z odbytych rozmów stanowią bardzo ważne dokumenty.    

Bliższe zapoznanie się z zachowaną korespondencją daje obraz wcześniejszych interwencji w 

sprawach duchownych aresztowanych w różnych krajach, np. Holendrów269. Dlatego 

postanowienie z 9 listopada dotyczyła wszystkich osadzonych duchownych, bez oddzielnego 

rozpatrywania ich narodowości.       

Dostępne źródła pozwalają przybliżyć okoliczności podjętej decyzji, natomiast nie informują, 

kto zaproponował obóz Dachau: strona kościelna czy rządowa. W nocie z 23 listopada 

przypomniano, że w rezultacie interwencji wcześniejszych w obozie Sachsenhausen, 

duchowni mogli uczestniczyć we mszach świętych (co, jak wiemy z relacji więźniów, działo 

się przy akompaniamencie wulgarnych komentarzy esesmanów, notorycznie palących 

papierosy w kaplicy). Co więcej prawdopodobnie w listopadzie 1940 roku właśnie w 

Sachsenhausen przebywała największa liczba duchownych270.     

W konsekwencji zawartych umów w obozach Sachsenhausen i Auschwitz zaczęto 

przygotowywać listy transportowe duchownych. Przeniesienia odbywały się także z obozów 

Buchenwald i Mauthausen, jednak nie były to odrębne grupy duchownych, ale różnej 

kategorii więźniowie. 

Skierowanie duchownych do położonego w katolickiej Bawarii obozu, a nie do 

położonego w Brandenburgii  Sachsenhausen, o których pisano w korespondencji między 

                                                           
268 Der Notenwechsel, op. cit., s. 488. Minister do spraw kościelnych przy rządzie Trzeciej Rzeszy Hans Kerrl 
poinformował pismem kardynała Bertrama, odnosząc się do jego interwencji z dnia 26 marca 1940 r. W liście 
pominął interwencje nuncjusza Orsenigo. Patrz J. Myszor, op. cit., s. 360.  
269 W sprawie holenderskich duchownych Weitzsäcker informował nuncjusza pismem z 6 listopada 1940 r. Der 
Notenwechsel, op. cit., s. 486.    
270 - Hoc est enim Corpus meum – szepcze celebrans w pasiaku słowa Konsekracji, sprowadzając mocą 
kapłańskiej władzy Boga na skrwawiony ołtarz-stół. 
- Spiesz się, spiesz, psie – przynagla esman z papierosem. – Zaraz będzie znak do apelu. 
 H. Malak, op. cit, t. 1, s. 184. 
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nuncjuszem a sekretarzem stanu, mogło być też dla dyplomacji watykańskiej formą 

uspokojenia czy zapewnienia o ich dobrym traktowaniu (trwającym jedynie w okresie tzw. 

przywilejów, czyli do kwietnia 1942 roku). Jak już było to zaznaczone w rozdziale I, był to 

obóz o stabilnej organizacji, tzw. Musterlager (obóz wzorcowy), warunki przetrzymywania 

więźniów były charakterystyczne dla obozów, ale nie mogły budzić zastrzeżeń ewentualnych 

wizytacji (np. przesadnie dbano o czystość w obozie). Przejazdy duchownych mogły bez 

trudu być organizowane ze względu na istniejące dogodne połączenia kolejowe. Załogę 

obozową stanowili esesmani zaangażowani w służbę, lojalni partii nazistowskiej, słynący z 

brutalności, czyli wymaganego elementu wyszkolenia.    

Innym intrygującym zagadnieniem pozostanie sprawa całkowitego uwolnienia 

duchownych z obozów koncentracyjnych i więzień. Prawdopodobnie Stolica Apostolska 

nigdy nie występowała z takim wnioskiem do władz Trzeciej Rzeszy. Dyplomacja 

watykańska wydawała się akceptować zaistniałą sytuację i nie podejmowała inicjatyw, które 

mogłyby zapewnić jakąś formę ochrony dla duchownych oraz wiernych Kościoła. Rosnące 

liczby aresztowanych uznawano za kolejny fakt w lawinie informacji w związku z trwającymi 

działaniami wojennymi. Ta pasywna postawa Watykanu i brak nadziei na interwencje 

wyrażane było także we wspomnieniach więźniów-duchownych, którzy nadzieję na 

uwolnienie pokładali w przystąpieniu do wojny Wielkiej Brytanii czy Francji i w ich 

zwycięstwach militarnych, a nie w interwencji dyplomacji watykańskiej271.    

Zakończone w listopadzie 1940 roku negocjacje pomiędzy dyplomatami Watykanu, 

nuncjuszem Orsenigo, przedstawicielami episkopatu Niemiec a Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych Trzeciej Rzeszy uznać należy bowiem za częściowo udane. Nie uzyskano 

zgody na zwolnienie z obozów czy więzień, nawet w jednostkowych przypadkach (np. biskup 

włocławski Michał Kozal, biskup Antoni Nowowiejski), nie pozwolono duchownym 

wyjechać do neutralnego kraju europejskiego czy do cierpiących na brak duchownych krajów 

Ameryki Łacińskiej. Uzyskana zgoda na przeniesienie do jednego obozu to rezultat realizacji 

jednego z celów polityki Trzeciej Rzeszy, jakim było zachowanie możliwie najlepszych 

relacji z Watykanem, stąd podjęcie rozmów i obiecanie swego rodzaju przywilejów 

obozowych dla duchownych, które utrzymywano tylko przez jakiś czas. Wobec polskich 

księży sukcesywnie je ograniczano już od połowy września 1941 roku, kiedy odmówili 

                                                           
271 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie,Kraków 2008  s. 121. Henryk Maria Malak przeniesiony do Dachau z 
Sachsenhausen, pisał we wspomnieniach, że wśród więźniów krążyły pogłoski, tzw. „parole”, o interwencji 
Stolicy Apostolskiej i wywiezieniu księży do Rzymu. H. Malak, op. cit., s. 208.   
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podpisania listy narodowościowej. A całkowicie ich pozbawiono w kwietniu 1942 roku, kiedy 

polskich i litewskich księży skierowano do regularnych komand roboczych272.  

Skierowanie duchownych-więźniów do pracy było także spowodowane polityką 

administracji obozów koncentracyjnych, które miały dostarczać siłę roboczą dla przemysłu 

niemieckiego. Uznano wówczas wysiłek militarny za absolutny priorytet, stąd zaopatrzenie 

wojska we wszelkie dostawy było niezwykle ważną sprawą. Dlatego przyznawanie 

przywilejów pewnym grupom więźniów stało w sprzeczności z ogólną zasadą (w obozach na 

terenie Rzeszy stosowano status więźnia specjalnego, traktowanego w sposób łagodniejszy od 

pozostałych osadzonych, byli to najczęściej członkowie rodzin arystokratycznych).       

Przebieg rozmów oraz ich rezultaty miały charakter poufny, odbywały się w niewielkim 

kręgu dyplomatów kościelnych, także wśród otoczenia administracji obozów 

koncentracyjnych rozpatrywane były w wąskim gronie. Komendanci obozów stosowali się 

więc do rozkazów, które otrzymywali z Berlina z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 

(RSHA), dlatego pewnie pierwszy komendant obozu Auschwitz Rudolf Höss, napisał we 

wspomnieniach, że przenoszenie duchownych do Dachau rozpoczęło się w 1941 roku, 

pomijając transport z 13 grudnia 1940 roku, wysłany z obozu Auschwitz. Należy podkreślić, 

że wszystkie grupy duchownych zostały wysłane z Auschwitz, kiedy komendantem obozu był 

Rudolf Höss273.    

Według najnowszych ustaleń w latach 1933-1945 do obozu Dachau przywieziono co 

najmniej 190 000 więźniów różnej narodowości i różnych kategorii, w tym 40 720 Polaków, 

co stanowi 21% wszystkich osadzonych. Wśród nich było 2796 duchownych z 20 różnych 

krajów (Anglicy, Austriacy, Belgowie, Czesi, Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy, 

Litwini, Luksemburczycy, Polacy, Rumuni, Słowacy, Serbowie Łużyccy, Węgrzy)274,  z 

czego 1807 stanowili Polacy (1413 katolickich duchownych diecezjalnych, 360 zakonników 

oraz 34 duchownych wyznania ewangelickiego lub innych wyznań). Zmarło w obozie 887 

polskich duchownych (570 zmarło w obozie, a 317 zamordowano w ramach akcji 14f13 w 

zamku Hartheim), co stanowi ponad 49%. Wyzwolonych przez armię amerykańską było 845, 

                                                           
272 Der Notenwechsel, op. cit., s. 488. Przywileje pozostawiono jedynie dla duchownych niemieckich, co 
wpłynęło na pojawienie się licznych nieporozumień pomiędzy duchownymi. T. Musioł, Dachau1933-1945, 
Katowice 1971, s. 95. 
273 Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego, Kraków, s. 66. Zmiana na stanowisku 
komendanta nastąpiła dopiero w listopadzie 1943 r., kiedy to Rudolfa Hössa zastąpił Arthur Liebehenschel. 
274 Bedřich Hoffmann, A kdo vás zabije … Život a utrpeni knĕžstva v koncentračnich táborech, Přerov 1946, s. 
315. Autor wymienia w kolejności alfabetycznej narodowości duchownych będących w Dachau podczas 
wyzwolenia obozu 29 kwietnia 1945 r.  
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zwolnionych zostało 78, a 4 przeniesiono do innych obozów. Polacy stanowili najliczniejszą 

grupę narodowościową275. 

Wysłane trzy transporty duchownych z obozu Auschwitz były stosunkowo nieliczne w 

porównaniu z pozostałymi dwoma transportami (14 grudnia 1940 roku przywieziono z obozu 

Sachsenhausen 527 duchownych, w tym 485 Polaków276, oraz 30 października 1941 roku z 

Fortu VII w Poznaniu przywieziono 489 duchownych). Odtąd z powodu nagromadzenia dużej 

liczby duchownych w jednym obozie zaczęto Dachau określać jako „największy klasztor 

świata”277. 

Podsumowanie  

Rozmowy dyplomatyczne w sprawie osadzanych w obozach duchownych prowadzone 

były pomiędzy nuncjuszem apostolskim w Berlinie, biskupem Cesare Orsenigo, 

przewodniczącym episkopatu Niemiec, ordynariuszem wrocławskim kardynałem Adolfem 

Bertramem a przedstawicielami różnych urzędów Trzeciej Rzeszy, głównie ministrem do 

spraw kościelnych Hansem Kerrlem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych w Berlinie Ernstem von Weizsäckerem. Dotyczyły warunków, w jakich 

przebywali osadzeni w obozach duchowni i możliwości zachowania praktyk religijnych.  

W miarę postępu w rozmowach zaproponowano, aby wszystkich polskich duchownych 

umieścić w obozie usytuowanym na terenie Generalnego Gubernatorstwa albo przenieść ich 

do neutralnego kraju w Europie bądź do któregoś z krajów Ameryki Południowej. Propozycja 

ta została odrzucona przez stronę niemiecką ze względu, jak wytłumaczono, na antyniemiecką 

postawę prasy i radia watykańskiego, a brak przeniesienia poza Europę tłumaczono obawą, że 

                                                           
275 Wg najnowszych badań Albert Knoll, KL Dachau: Kalendarium transportów polskich więźniów, [w:] 
Transporty polskich więźniów w kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, Oświęcim 
2020, s. 196, 197. Beate Kosmala, Polnische Häftlinge im Konzentrationslaber Dachau 1939-1945, [w:] 
Dachauer Hefte, nr 21, 2005, s. 96; Autorka podaje liczbę 40 404 Polaków osadzonych. W starszych 
publikacjach można znaleźć inne dane liczbowe np.  Teodor Musiał, Dachau 1933-1945, Katowice 1971, s. 105, 
podaje, że osadzono 206 206 więźniów, w tym 35 606 Polaków. Liczby osadzonych duchownych w Dachau 
podają także: Stanislav Zámečnik, CˊÈtait Ça, Dachau 1933-1945, Dachau 2002, s. 196. …Osadzono 2720 
duchownych, w tym 1780 stanowili Polacy. Także Nikolaus Wachsmann, Historia nazistowskich obozów 
koncentracyjnych, Warszawa 2020,  s. 229. Anna Jagodzińska, Dachau we wspomnieniach księży - więźniów, 
[w:] Biuletyn IPN, 2009, nr 4, passim.  
276 Jolanta Adamska, Jan Szyling, Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 
duchownych 13 grudnia 1940 roku z Sachsenhausen do Dachau, Warszawa 2007. 
277 Beate Kosmala, op. cit., s. 106. Dachau wurde später sarkastisch als „größtes Kloster der Welt” bezeichnet.  
Albert Nikolaus, KL Dachau: Kalendarium transportów polskich więźniów, [w:] Transporty polskich więźniów w 
kompleksach obozowych KL Auschwitz, KL Dachau i KL Flossenbürg, Oświęcim 2020, s. 196.  
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polscy księża w nowych miejscach staną się antyniemieckimi agitatorami (antideutschen 

Hetzaposteln).   

Inicjatorem zgromadzenia duchownych w jednym obozie o złagodzonym rygorze był 

prawdopodobnie biskup Heinrich Wienken, specjalny komisarz Konferencji Fuldańskiej do 

spraw duchownych katolickich. Do istotnych postanowień doszło 6 listopada 1940 roku 

podczas rozmowy nuncjusza Orsenigo z sekretarza stanu Weizsäckerem, a 9 listopada 1940 

roku minister do spraw kościelnych przy rządzie Trzeciej Rzeszy Hans Kerrl wystosował 

pismo do przewodniczącego episkopatu Niemiec kardynała Adolfa Bertrama o decyzji szefa 

SS i policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie przeniesienia wszystkich duchownych 

przebywających w różnych obozach koncentracyjnych do obozu Dachau.  

Dokument z 9 listopada 1940 roku (oraz jego potwierdzenie z datą 23 listopada) 

należy uznać za najistotniejszy w omawianym problemie. Wobec braku dokumentów 

pochodzących z ministerstwa spraw zagranicznych czy ministra do spraw kościelnych w 

rządzie Trzeciej Rzeszy, które prawdopodobnie zostały zniszczone, a także materiałów strony 

watykańskiej, które – należy przypuszczać – nie zostały jeszcze należycie opracowane, 

zachowane listy i noty z odbytych rozmów stanowią bardzo ważne dokumenty.    

Innym, intrygującym zagadnieniem pozostanie sprawa całkowitego uwolnienia 

duchownych z obozów koncentracyjnych i więzień. Prawdopodobnie Stolica Apostolska 

nigdy nie występowała z takim wnioskiem do władz Trzeciej Rzeszy. Dyplomacja 

watykańska wydawała się akceptować zaistniałą sytuację i nie podejmowała inicjatyw, które 

mogłyby zapewnić jakąś formę ochrony dla duchownych oraz wiernych Kościoła. Rosnące 

liczby aresztowanych uznawano za kolejny fakt w lawinie informacji w związku z trwającymi 

działaniami wojennymi. Ta pasywna postawa Watykanu i brak nadziei na interwencje 

wyrażane było także we wspomnieniach więźniów-duchownych, którzy nadzieję na 

uwolnienie widzieli w przystąpieniu do wojny Wielkiej Brytanii czy Francji i w ich 

zwycięstwach militarnych, a nie w interwencji dyplomacji watykańskiej.    

Zakończone w listopadzie 1940 roku negocjacje pomiędzy dyplomatami Watykanu, 

nuncjuszem Orsenigo, przedstawicielami episkopatu Niemiec a Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych Trzeciej Rzeszy uznać należy bowiem za częściowo udane. W sposobie 

prowadzenia rozmów widać bowiem, że priorytetem dla obydwu stron było zachowanie 

możliwie najlepszych relacji dyplomatycznych, stąd daleko idące ustępstwa z obydwu stron.  
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Według najnowszych ustaleń w latach 1933-1945 do obozu Dachau przywieziono co 

najmniej 190 000 więźniów różnej narodowości i różnych kategorii, wśród nich było 2796 

duchownych z różnych krajów, z czego 1807 stanowili Polacy. Z powodu umieszczenia dużej 

liczby duchownych w jednym obozie zaczęto Dachau określać jako „największy klasztor 

świata”. 

ROZDZIAŁ VI „O! Toście wygrali na loterii!” – powiedział do nas pisarz blokowy, 

który niedawno przyjechał z Dachau278. 

Przeniesienie 67 duchownych 10 grudnia 1940 roku z obozu Auschwitz do Dachau  

Charakterystyka deportowanych279  

Pierwsza grupa duchownych przeniesiona do obozu Dachau okazała się być 

najliczniejsza. Na przygotowanej liście znalazło się 68 nazwisk. Zachowany spis został 

przygotowany odręcznie, co jest dosyć wyjątkowe dla administracji obozowej, ponieważ 

generalnie większość dokumentacji była pisana na maszynie. Odmienność tego dokumentu 

można wytłumaczyć tym, że są to w dalszym ciągu pierwsze miesiące istnienia obozu i 

działania poszczególnych działów były w fazie ciągłej organizacji. Ponadto lista była 

przygotowywana dla obozowego magazynu odzieżowego: Bekleidunds Nachweis der am 

10.12.1940 nach Dachau versetzten  Häftlinge280, co oznacza, że dokument pozostał w 

obozie, nie był przesłany do obozu Dachau. 

W transporcie z Auschwitz znalazło się 68 więźniów, w tym 67 duchownych.  Wyjątkiem 

na liście był Tadeusz Koszyca, który był osobą świecką, jednak w obozie został 

zarejestrowany jako duchowny. Faktycznie był urzędnikiem parafialnym, usilnie próbował 

wyjaśnić esesmanom pomyłkę popełnioną przy rejestracji, jednak bez pozytywnego rezultatu. 

Ostatecznie został zaliczony do grupy przeniesionych, jednak w analizie zostanie pominięty, 

gdyż faktycznie duchownym nie był.281 

                                                           
278 Albert Z. Urbański, Duchowni w Dachau, Wspomnienia z przeżyć około dwóch-tysięcy księży w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym, Kraków 1945, s. 23. 
279 W analizie pomijane będzie stosowanie przy nazwiskach określenia: ksiądz, ojciec, brat. Szczegółowe 
informacje o duchownych znajdują się w biogramach.  
280 APMA-B, wykaz nazwiskowy z magazynu odzieżowego, obejmujący więźniów przeniesionych 10 grudnia 
1940 r. do obozu Dachau, D-AuI-4/9, nr inw. 106656, s. 143-145.  
281 Tadeusz Koszyca (ur. 29 listopada 1916), urzędnik parafialny. Przywieziony został do obozu Auschwitz 8 
października 1940 r. i oznaczony numerem 5675. Nie był on duchownym, właściwie trudno stwierdzić, jaka była 
przyczyna zakwalifikowania go do tego transportu. Jego obecność wspomina ojciec Albert Zenon Urbański: 
Transport nasz z Oświęcimia w liczbie 69 duchownych (w tym jeden człowiek świecki, „przeszwarcował się”) 
załadowano do jednego wagonu bydlęcego, zabito drzwi i okna i w takiej nieopisanej mitrędze dowieziono nas 
do Wiednia. A. Z. Urbański, op. cit., s. 23. Także ksiądz Adam Kozłowiecki zapamiętał Tadeusza Koszycę: Przez 
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W dokumencie przyjęto kolejność wydanych numerów, od najniższego do najwyższego.   

Pierwszy więzień umieszczony na liście, Stanisław Węgrzynowski, oraz drugi, Stanisław 

Wolak, przywiezieni zostali do Auschwitz w pierwszym transporcie polskich więźniów 

politycznych 14 czerwca 1940 roku. Najliczniejszą grupą (30 duchownych) byli więźniowie 

przywiezieni 20 czerwca 1940 roku z więzienia w Wiśniczu Nowym: Kazimierz Dembowski, 

Franciszek Przewłoka, Tadeusz Kamiński, Stanisław Krzysiek, Józef Zwoliński, Piotr Turbak, 

Mikołaj Chwedorowicz, Antoni Mruk, Józef Nawara, Józef Leńczyk, Franciszek Kowalczuk, 

Ludwik Rzeźnikowski, Jan Płaneta, Stanisław Podoleński, Eugeniusz Żeleźniak, Bronisław 

Wielgosz, Antoni Gremplewski, Franciszek Gemza, Franciszek Cięciwa, Marian Juszkowski, 

Edward Mruk, Józef Krzyszkowski, Stanisław Sewiłło, Hieronim Michalski, Adam 

Kozłowiecki, Józef Marszalec, Józef Swaczyna, Antoni Szaj, Józef Woliniarski, Jan Zając.  

Z więzienia w Tarnowie oraz w Krakowie dotarło do Auschwitz kilka transportów: 30 

sierpnia 1940 roku przywieziono 9 osób: Marcina Tamakę, Ludwika Moskę, Franciszka 

Malinowskiego, Aleksandra Szymkiewicza, Michała Jachimczaka, Stanisława Płoszczycę, 

Norberta Kompallę, Stanisława Przewoźniaka, Jana Jędrychowskiego, 8 października 1940 

roku kolejne 3 osoby: Franciszka Herr, Walentego Sobowskiego, Zygmunta Szwajkiewicza; 9 

października 1940 roku przywieziony został Kazimierz Lach, 9 listopada 1940 roku następne 

5 osób: Franciszek Nowakowski, Leszek Pryliński, Paweł Majcher, Andrzej Leśniak, 

Franciszek Krzewski, 28 listopada 1940 także z Krakowa i Tarnowa przywieziono 4 osoby: 

Adama Wszelakiego, Michała Kozę, Wilhelma Krzaka, Zenona Urbańskiego282.  

Z warszawskiego Pawiaka 15 sierpnia 1940 roku przywieziono 3 duchownych: Jana 

Wrońskiego, Ferdynanda Schönwäldera, Jana Łaskiego, 22 września 1940 roku kolejne 3 

osoby: Jana Golędzinowskiego, Jana Wosia, Stanisława Sperańskiego, 23 listopada 1940 roku 

4 osoby: Kazimierza Milewskiego, Franciszka Bryję, Stanisława Treuchela, Brunona 

Marciniaka283.  

                                                                                                                                                                                     
jakąś pomyłkę jedzie z nami jeden więzień świecki. Był chory w rewirze, wyciągnęli go i kazali jechać do Dachau, 
ponieważ jest księdzem. Prosił, tłumaczył, że przecież nie jest księdzem, ale nic nie pomogło. Figurował na liście 
jak ksiądz i musi jechać! Adam Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 2008, s. 218. 
282 Na temat deportacji z dystryktu krakowskiego: Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 
Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 
2002; Także Irena Strzelecka, Pierwsi Polacy w KL Auschwitz, [w:] Zeszyty Oświęcimskie nr 18, Oświęcim 1983; 
Piotr M. Cywiński, Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych, 
Oświęcim 2015.   
283 Na temat deportacji z dystryktu warszawskiego: Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL 
Auschwitz 1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2000. 
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Z więzienia na Zamku w Lublinie 14 października 1940 roku przywieziono 2 duchownych: 

Józefa Serokę i Michała Bąkowskiego284, a z rejencji katowickiej 29 listopada 1940 roku 1 

duchownego, którym był Władysława Bienias. 

Spośród umieszonych w transporcie najdłużej, bo około 6 miesięcy, przebywali w obozie 

Auschwitz Stanisław Węgrzynowski oraz Stanisław Wolak (od 14 czerwca do 10 grudnia 

1940 roku), zaś najkrócej, bo tylko 11 dni, był w Auschwitz Władysław Bienias (od 29 

listopada do 10 grudnia 1940roku).     

Uwzględniając podział administracyjny, należy zauważyć, że 66 duchownych pochodziło z 

Generalnego Gubernatostwa. Największa liczba osadzonych pochodziła z dystryktu 

krakowskiego – 53 osoby (aż 82%), pozostali pochodzili z dystryktu warszawskiego – 10 

osób, lubelskiego –  3 osoby i jedna z rejencji katowickiej.    

Chociaż wszyscy byli obywatelami Polski (w granicach II Rzeczpospolitej), nie wszyscy 

urodzili się na ziemiach polskich. W Berlinie urodzili się Zygmunt Szwajkiewicz i Bruno 

Marciniak, w Hanowerze Stefan Treuchel, w Harnborn/Druckhausem Jan Woś, w 

Düsseldorfie Franciszek Malinowski. Dostępna literatura nie informuje, czy w jakikolwiek 

sposób wpłynęło to na ich losy obozowe. Z relacji innych więźniów wiadomo, że ten fakt 

połączony ze znajomością języka niemieckiego mógł zdecydować o lepszym przydziale do 

pracy, czy nawet propozycji funkcji w obozie, a nawet także o zwolnieniu z obozu.   

Z kolei na terenie Związku Radzieckiego urodził się Eugeniusz Żeleźniak – w 

Jekaterynosławiu oraz Aleksander Szymkiewicz – w Batumi na Kaukazie. W Jugosławii w 

miejscowości Bihač urodził się Stanisław Podleński, a Ferdynand Schönwälder w Ostrawie na 

Morawach.  

Umieszczeni za liście transportowej duchowni stanowią bardzo interesującą grupę 

więźniarską, ilustrującą zamierzenia Trzeciej Rzeszy wobec przedstawicieli inteligencji 

polskiej. Prawie wszyscy pochodzili z Generalnego Gubernatorstwa, co było wynikiem 

dynamiki napływających transportów do obozu Auschwitz w pierwszych miesiącach jego 

istnienia i chociaż oficjalna polityka niemiecka na terenie Generalnego Gubernatorstwa miała 

na celu swego rodzaju „współpracę” z duchowieństwem w celu uzyskania określonych 

profitów gospodarczych, to chociażby fakt osadzenia w obozie w przeciągu 6 miesięcy tak 

                                                           
284 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-
1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2009.  
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wielu duchownych właśnie z tego jednego regionu doskonale pokazuje cel eksterminacyjnej 

polityki niemieckiej wobec inteligencji polskiej, w tym przedstawicieli duchowieństwa.       

 Geografia aresztowania – zakonnicy i księża świeccy  

 Najliczniejszą grupę wywiezionych stanowili duchowni zakonni – 52 więźniów. 

Wśród nich było: 19 jezuitów285 (Kazimierz Dembowski, Tadeusz Kamiński, Stanisław 

Krzysiek, Piotr Turbak, Antoni Mruk, Józef Nawra, Józef Leńczyk, Franciszek Kowalczuk, 

Ludwik Rzeźnikowski, Stanisław Podleński, Eugeniusz Żeleźniak, Bronisław Wielgosz, 

Franciszek Cięciwa, Edward Mruk, Józef Krzyszkowski, Stanisław Sewiłło, Adam 

Kozłowiecki, Józef Swaczyna, Jan Zając, wszyscy aresztowani w Krakowie), 9 albertynów286  

(Franciszek Przewłoka, Józef Zwoliński, Mikołaj Chwedorowicz, Antoni Gremplewski, 

Franciszek Gemza, Marian Juszkowski, Józef Marszalec, Antoni Szaj, Józef Woliniarski, 

wszyscy aresztowani w Krakowie), 8 misjonarzy287 (Ludwik Moska, Franciszek Malinowski, 

Aleksander Szymkiewicz, Michał Jachimczak, Stanisław Płoszczyca, Norbert Kompala, 

Stanisław Przewoźniak, Jan Jędrychowski, wszyscy aresztowani w Krakowie), 5 

pallotynów288  (Jan Wroński, Kazimierz Mielewski, Franciszek Bryja, Stefan Treuchel, 

Brunon Marciniak, wszyscy aresztowani w Warszawie), 5 karmelitów trzewiczkowych289 

(Franciszek Nowakowski, Paweł Majcher, Adam Wszelaki, Michał Koza, Zenon Urbański, 

wszyscy aresztowani w Krakowie) oraz po jednej osobie z następujących zgromadzeń: 

bernardyni290 (Józef Seroka, aresztowany w Radecznicy, w dystrykcie lubelskim), 

chrystusowcy291 (Zygmunt Szwajkiewicz, aresztowany w okolicach Baligrodu, w dystrykcie 

krakowskim), franciszkanie śląscy292 (Hieronim Michalski, aresztowany w Tarnowie), 

kapucyni293 (Stanisław Wolak, aresztowany w Rozwadowie, w dystrykcie krakowskim) i 

salezjanie294 (Jan Woś, aresztowany w Sokołowie Podlaskim, w dystrykcie lubelskim).  

                                                           
285 Towarzystwo Jezusowe, SJ, Societas Iesu. 
286 Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego 
Posługujących Ubogim, Alb, Fratres Albertini Pauperis Inservientes III Ordinis Sancti Patri Francisci. 
287 Zgromadzenie Księży Misjonarzy, CM, Congregatio Presbiterorum Saeculorum Missionis. 
288 Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, SAC, Societas Apostolatus Catholici. 
289 Zakon Braci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, OCam, Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte 
Carmelo.   
290 Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Zakon Braci Mniejszych, OFM, Ordo Fratum 
Minorum.  
291 Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, SChr, Societas Christi pro Eigrantibus Polonis.  
292 Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, OFM, Ordo Fratrum Minorum.  
293 Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, OFMCap, Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum. 
294 Towarzystwo św. Franciszka Salezego, SDB, Societas Sancti Francisci Salesii.  
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Oprócz nich w transporcie znaleźli się duchowni świeccy, pełniący wcześniej posługę 

duszpasterską w następujących diecezjach: przemyskiej (Stanisław Węgrzynowski, Marcin 

Tomaka, Kazimierz Lach, Walenty Sobowski), warszawskiej (Ferdynand Schönwälder, Jan 

Golędzinowski), tarnowskiej (Jan Płaneta, Franciszek Herr), krakowskiej (Andrzej Leśniak, 

Franciszek Krzewski),  podlaskiej (Stanisław Sperański, Michał Bąkowski), częstochowskiej 

(Władysław Bienias) i lwowskiej (Wilhelm Krzak). Jeden z księży był duchownym 

katolickim obrządku ormiańskiego (Leszek Pryliński).    

 

Wiek przeniesionych 

Średnia wieku duchownych omawianego transportu wynosiła 34 lata (najwięcej było 

28-latków, urodzonych w 1912 roku). Najmłodsi liczyli 23 lata (urodzili się w roku 1917) i 

byli to: Stanisław Sewiłło, Franciszek Kowalczuk, Jan Łaski, Edward Mruk, Antoni 
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Gremplewski. Trzydziestego roku życia nie przekroczyło 28 spośród przeniesionych (po 24 

lata mieli Paweł Majcher, Zygmunt Szwajkiewicz i Bronisław Wielgosz, po 25 – Józef 

Leńczyk, Stanisław Płoszczyca i Franciszek Cięciwa, po 26 – Antoni Mruk i Józef Nawra, po 

27 – Marian Juszkowski i Stanisław Wolak, po 28 – Stanisław Krzysiek, Brunon Marciniak, 

Franciszek Nowakowski, Franciszek Przewłoka, Ferdynand Schönwälder, Aleksander 

Szymkiewicz i Kazimierz Dembowski, po 29 – Adam Kozłowiecki, Stefan Treuchel, Zenon 

Urbański, Jan Wroński i Jan Zając). Kolejnych 23 więźniów miało mniej niż 40 lat (po 30 lat 

mieli – Tadeusz Kamiński, Józef Seroka, Piotr Turbak i Franciszek Bryja, 31 – Michał Koza, 

Jan Płaneta i Stanisław Przewoźniak, 32 – Michał Jachimczak, Hieronim Michalski, Ludwik 

Rzeźnikowski, Adam Wszelaki i Michał Bąkowski, 33 – Norbert Kompalla, Kazimierz 

Mielewski i Franciszek Gemza, 34 – Mikołaj Chwedorowicz i Franciszek Herr, 35 –  

Władysław Bienias, 36 – Wilhelm Krzak, Józef Swaczyna i Antoni Szaj, 37 – Franciszek 

Krzewski),  11 liczyło sobie mniej niż 50 lat (po 40 lat mieli – Józef Marszalec i Eugeniusz 

Żeleźniak, 41 – Jan Jędrychowski, Józef Krzyszkowski i Jan Woś, 46 – Kazimierz Lach, 

Franciszek Malinowski i Marcin Tomaka, 47 – Ludwik Moska, 48 – Walenty Sobowski i 

Stanisław Sperański). Tylko trzech 50-latków było w omawianej grupie (50 lat miał Stanisław 

Węgrzynowski, 53 – Stanisław Podoleński, 56 – Leszek Pryliński) oraz trzech 60-latków (61 

lat miał Józef Zwoliński, a 63 lata Jan Golędzinowski). Najstarszym więźniem – miał 66 lat –

był Józef Wincenty Woliniarski ze zgromadzenia albertynów.   

W omawianej grupie byli także więźniowie połączeni więzami rodzinnymi – braćmi byli 

jezuici Edward i Antoni Mruk.  

Miejsce w środowisku duchownych i Kościoła 

W analizowanej grupie przeniesionych było 6 proboszczów (wszyscy z diecezji 

przemyskiej): Jan Golędzinowski z parafii pw. Chrystusa Króla w Warszawie, Kazimierz 

Lach z parafii Dydnia, Walenty Sobowski z parafii Hłudno, Stanisław Sperański z parafii 

Mielnik, Marcin Tomaka z parafii Haczów i Stanisław Węgrzynowski z parafii Nisko oraz 6 

wikarych: Michał Bąkowski z parafii Okrzeja w diecezji podlaskiej, Władysław Bienias z 

parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu, Andrzej Leśniak z parafii Wróblowice w archidiecezji 

krakowskiej, Jan Płaneta z parafii Porąbka Uszewska w diecezji tarnowskiej, Leszek Pryliński 

– duchowny ormiański w diecezji lwowskiej oraz Ferdynand Schönwälder z parafii w 

Grodzisku Mazowieckim. 
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Wielu duchownych pracowało w placówkach wychowawczych czy opiekuńczych. Albertyn 

Józef Woliniarski był wychowawcą i przełożonym kilku zakładów dla ubogiej młodzieży. 

Pod jego kierunkiem ośrodki zyskiwały dobrą organizację, stąd dwukrotnie powierzano mu 

funkcją przełożonego generalnego. Opiekunem w Zakładzie Wychowawczym br. Albertynów 

w Krakowie był brat Franciszek Gemza. W pracę pedagogiczną zaangażowany był Adam 

Kozłowiecki jako prefekt gimnazjalny w szkole jezuitów w Chyrowie.  

Ważną pracę kapelana w szpitalach czy ośrodkach pomocy społecznej pełniło wielu 

duchownych omawianej grupy. Jan Jędrychowski był kapelanem w krakowskim Domu 

Ubogich im. Ludwika i Anny Helclów, Józef Krzyszkowski w klinice chorób wewnętrznych 

oraz w domu starców przy ul. Kołłątaja w Krakowie, Norbert Kompalla w schronisku dla 

bezdomnych im. Brata Alberta, Stanisław Podoleński w klinice dziecięcej św. Ludwika w 

Krakowie. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Michał Jachimczak, 

był kapelanem szpitala w Krakowie i Ubezpieczalni Społecznej. Kapelanami szpitalnymi byli 

także Stefan Treuchel i Kazimierz Mielewski, natomiast kapelanem w szkole podoficerskiej 

był Stanisław Węgrzynowski.  

Kilku księży jezuitów szczególnie angażowało się w prace wychowawcze czy publicystyczne. 

Piotr Turbak pracował jako wychowawca i nauczyciel w gimnazjum w Chyrowie – uczył 

języka polskiego i łacińskiego. Prowadził także teatr szkolny, któremu poświęcał wiele czasu 

i entuzjazmu. Przed wybuchem wojny przeniesiony został do Krakowa i zatrudniony w 

Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, jako redaktor pisma „Głosy Katolickie”. Był autorem 

modlitewników adresowanych do różnych grup: dla żołnierzy, dla osób zakonnych, dla osób 

świeckich np. czcicieli Serca Bożego.  

Inny jezuita, Stanisław Podoleński, po ukończeniu studiów w seminarium duchownym 

kontynuował naukę na wydziale pedagogiki i socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ponadto był prefektem w szkole podstawowej i w gimnazjum żeńskim. Angażował się także 

w działalność wydawniczą, publikując w „Przeglądzie Powszechnym” liczne artykuły o 

tematyce pedagogicznej i społecznej.  

Z kolei Józef Krzyszkowski zajmował się działalnością misyjną jezuitów, o czym pisał w 

„Przeglądzie Powszechnym”, „Misjach Katolickich” i „Gazecie Kościelnej”, oraz prowadził 

wykłady dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla Polskiego Słownika 

Biograficznego opracował kilka sylwetek misjonarzy polskich. Redagował także „Roczniki 

Rozkrzewiania Wiary”.  
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Kazimierz Dembowski studiował filozofię w Krakowie oraz w Lyonie we Francji. Po 

powrocie do Polski rozpoczął pracę w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy jako tłumacz i 

współredaktor „Posłańca Serca Jezusowego”. Stefan Treuchel liczne obowiązki 

duszpasterskie łączył z pracą publicystyczną w „Przeglądzie Literackim”. 

Salezjanin Jan Woś ukończył filozofię w seminarium salezjańskim w Krakowie, 

później studiował we Włoszech, w Turynie. Po powrocie ze studiów pracował w domu 

Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku jako odpowiedzialny za formację kleryków, 

później kierował Małym Seminarium Salezjańskim w Lądzie nad Wartą. Tuż przed 

wybuchem wojny mianowany został kierownikiem domu salezjańskiego w Sokołowie 

Podlaskim. 

Duchownym, który łączył pracę naukową i dydaktyczną, był misjonarz Norbert Kompalla, 

doktor prawa kanonicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Po ukończonych 

studiach we Włoszech wysłany został do Rumunii w celu prowadzenia Kurii przy wikariuszu 

generalnym Bukowiny. Później krótko pracował w Wilnie. Po powrocie do Polski został 

wykładowcą prawa kanonicznego i teologii moralnej w Instytucie Teologicznym Księży 

Misjonarzy w Krakowie, dyrektorem kleryków misjonarskich na Kleparzu, uczestniczył w 

pracach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia i w Arcybiskupstwie Straży Honorowej NSPJ. 

Franciszkanin Józef Seroka odbył studia teologiczne i filozoficzne we Włoszech, po powrocie 

do kraju został dyrektorem w Kolegium Serafickim (szkole średniej dla chłopców) w 

Radecznicy na Lubelszczyźnie, a jednocześnie był katechetą w okolicznych szkołach 

podstawowych. Prowadził Macierz Szkolną, Akcję Katolicką, kółka różańcowe, kółko 

ministrantów oraz chór młodzieżowy. 

Marcin Tomaka, proboszcz z parafii Haczów, zanim został księdzem, wstąpił w 1914 roku do 

Legionów Polskich, uczestniczył w wielu walkach, został dwukrotnie ranny. Za zasługi 

bojowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po zakończeniu I wojny światowej 

wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. Jako wikary pracował kolejno w 

Sokołowie i Leżajsku. Dał się poznać jako sprawny organizator, dlatego powierzono mu 

stanowisko sekretarza generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji 

przemyskiej, które piastował przez 6 lat. W 1937 roku został proboszczem w Haczowie i poza 

pracą duszpasterską zajął się także remontem zabytkowego drewnianego kościoła oraz 

łaskami słynącej Piety. 
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Piotr Turbak był redaktorem pisma „Głosy Katolickie”, Józef Woliniarski był przełożonym 

braci albertynów. 

Kilku duchownych było w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kleryk Józef 

Swaczyna studiował matematykę i fizykę, Franciszek Bryja studiował filologię klasyczną, a 

Aleksander Szymkiewicz filologię polską. Wybuch wojny przerwał studia teologiczne w 

Rzymie Hieronima Michalskiego295. 

Okoliczności aresztowania  

Dostępna dokumentacja niestety nie pozwala na szerszy obraz okoliczności aresztowania 

duchownych omawianego transportu. Zachowały się nieliczne dokumenty obozowe, także po 

wojnie niewielu więźniów tego transportu składało relacje czy wypełniało ankiety dotyczące 

swojego pobytu w obozie.  

W większości zostali oni aresztowani w miejscach swojego zamieszkania. Aresztowanym nie 

zawsze podawany był powód. Analiza zachowanych wspomnień pokazuje, że nie stosowano 

jasnych reguł w postępowaniu.  

Kilka przypadków aresztowań miało charakter grupowy. Pierwszych jezuitów aresztowano 10 

listopada 1939 roku w Kolegium Jezuickim w Krakowie, w ramach aresztowań 

przedstawicieli elit intelektualnych miasta296. Bezpośredniego powodu aresztowania nigdy 

zakonnikom nie podano. Wspominał to wydarzenie Adam Kozłowiecki: 

Koło godziny 9.OO telefon z furty: „Proszę o. Ministra, proszą zaraz przyjść do 

furty!”- Kto tam jest?- pytam. Po chwili milczenia słyszę cichą odpowiedź: „Władza 

niemiecka.” [...] 

Zastałem tam trzech oficerów gestapo, którzy mnie spytali, czy jestem przełożonym 

domu. Odpowiedziałem, że nie; jestem tylko zastępcą. Wtedy spytano mnie, czy wiem, 

kto się w domu znajduje i czy mam jakiś spis mieszkańców kolegium. Na ich żądanie 

wręczyłem im spis sporządzony na maszynie. Polecili mi zebrać wszystkich obecnych 

w domu w jednej większej sali. [...] Ani przez myśl mi nie przeszło, że będą aresztować 

całą naszą grupę. A przecież poprzedniego dnia aresztowali profesorów 

gimnazjalnych, a parę dni przedtem – profesorów Uniwersytetu. [...] 

Wyprowadzono nas z kolegium ze wszystkimi honorami , fotografiami itd. Ludzie to 

widzieli, boć było t o w biały dzień, zrobiło się nawet małe zbiegowisko. W drodze 

                                                           
295 Szczegóły patrz Biogramy. 
296 Andrzej Chwalba, Dzieje Krakowa, t. 5: Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002, s. 170; M. Bednarek, 
Terror okupanta w Krakowie, [w:] Kraków – czas okupacji 1939-1945, Kraków 2012, s. 237. 
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szofer wygadywał coś pod adresem polnische Pfaffen [polskich klechów –T.W.-C.] [... 

] 

Przywieziono nas na dziedziniec więzienia, kazano oddać wszystkie rzeczy prócz 

ubrania, mydła, koca, prześcieradła i ręcznika [...] Było nas 25297.   

Podczas pobytu w więzieniu wiśnickim jeden ze strażników powiedział zakonnikom, że 

zostali aresztowani w odwet za rzekome zamordowanie przez Polaków 60 tysięcy Niemców 

298.  

Charakter grupowy miało również aresztowanie księży misjonarzy. Gestapo wtargnęło 

do ich domu zakonnego w Krakowie 15 lipca 1940 roku. Tym razem funkcjonariusze 

przedstawili kilka zarzutów misjonarzom, m.in. prowadzenie działalności antyniemieckiej  

poprzez rozpowszechnianie nielegalnych broszur. Aresztowano siedmiu przebywających 

wówczas w domu księży i przewieziono do więzienia przy ul. Montelupich. Pytano o 

pozostałych zameldowanych misjonarzy, nieobecnych w tym dniu, księży Aleksandra 

Szymkiewicza i Norberta Kompallę. Następnego dnia poszukiwani, za radą swych 

przełożonych, zgłosili się na posterunek gestapo, gdzie natychmiast zostali aresztowani299.  

W informacjach przesłanych rodzinie księdza Norberta Kompalli przez Internationaler 

Suchdienst (Międzynarodowa Służba Poszukiwawcza) w Arolsen w 1990 roku czytamy, że 

powodem aresztowania było „wrogie nastawienie do Niemiec” (Deutschfeindliche 

Einstellung). Można przypuszczać, że podobne zarzuty zostały postawione innym 

duchownym z krakowskiego domu misjonarzy300.  

Również większość przywiezionych albertynów aresztowano zbiorowo w dniu 13 

stycznia 1940 roku w Krakowie. Byli to: Antoni Gremplewski, Antoni Szaj, Józef Wolniarski, 

Mikołaj Chwedorowicz, Marian Juszkowski, Józef Marszalec. Indywidualnie aresztowani 

zostali: Franciszek Gemza, Franciszek Przewłoka i Józef Zwoliński (odpowiednio 19, 20 i 30 

stycznia 1940 roku). Tym razem powodem aresztowania był donos, o czym napisał także 

ksiądz Kozłowiecki:  

… Byli to albertyni. […]  Jest ich pięciu czy sześciu, a wśród nich Przełożony 

Generalny, następca Brata Alberta, br. Wolniarski. Aresztowano ich za 

                                                           
297 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 61-62. 
298 Ibidem, s. 84. 
299 Aresztowani zostali wówczas Józef Słupina, Jan Jędrychowski, Franciszek Malinowski, Michał Jachimczak, 
Ludwik Moska, Stanisław Przewoźniak, Stanisław Płoszczyca. Zginęli za wiarę. Kandydaci na ołtarze II procesu 
beatyfikacyjnego z grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, pod red. ks. W. Mazurowskiego, 
ks. W. Węckowskiego, Pelplin, 2011, s. 162.  
300APMA-B, Materiały/18398 ankieta przesłana rodzinie z Internationaler Suchendienst. 
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antyhitlerowskie rozmowy, a doniósł o tym do gestapo, niestety, ich własny kapelan, 

ks. C. Był to jakiś ksiądz przybłęda, i nie wiadomo zresztą czy ksiądz, z którym książę 

metropolita Sapieha nie wiedział, co zrobić, więc poprosił albertynów, by go przyjęli 

jako kapelana. Odwdzięczył się im w taki sposób301. 

 

Bardzo cennym źródłem jest ankieta wypełniona przez księdza Franciszka Gemzę w 1967 

roku, który w rubryce data, miejsce i powód aresztowania wpisał: „19.I.1940 gefährtich als 

schowinistische Pole” (niebezpieczny jako szowinistyczny Polak)302. 

Także na skutek donosu aresztowani zostali księża: Wilhelm Krzak, Franciszek 

Krzewski i Andrzej Leśniak. Wszyscy mieszkali w podkrakowskich Wróblowicach, gdzie 

ksiądz Krzewski był proboszczem, a ksiądz Leśniak wikarym. W pierwszych tygodniach 

wojny dołączył do nich ksiądz Krzak, który musiał opuścić swoją parafię w archidiecezji 

lwowskiej. Na plebanii wróblowickiej ukryty był, wbrew zarządzeniom władz niemieckich, 

odbiornik radiowy, dzięki czemu ksiądz Leśniak mógł słuchać audycji radiowych. 

Wysłuchanymi informacjami dzielił się z parafianami, starając się tym samym podtrzymać 

ich na duchu. Jeden z mieszkańców doniósł o tym fakcie na posterunek krakowskiego 

gestapo, co spowodowało aresztowanie (26 sierpnia 1940 r.) obu młodszych duchownych. 

Ksiądz proboszcz Franciszek Krzewski otrzymał rozkaz zgłoszenia się na gestapo następnego 

dnia i także został aresztowany. Jakiś czas potem aresztowany został także mieszkaniec 

Wróblowic, który złożył donos. Jak twierdzą sąsiedzi, donosiciel zmarł podczas śledztwa w 

więzieniu na ul. Montelupich w Krakowie303. 

Ofiarą donosu był także Jan Płaneta, który miał powiedzieć dzieciom na lekcji religii, 

że nie należy zadawać się z Niemcami, gdyż są to wrogowie, którzy bombardują polskie 

miasta i wioski. Wkrótce po tym zdarzeniu doniesiono policji niemieckiej o jego poglądach, 

w wyniku czego został aresztowany 16 października 1939 roku304. Z kolei ksiądz Walenty 

Sobowski został aresztowany przypuszczalnie za posiadanie ukrytego radioodbiornika. 

Pojawienie się gestapo w mieszkaniu księdza i przeszukanie związane był 

najprawdopodobniej ze złożonym wcześniej donosem305. 

                                                           
301 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 75. 
302 APMA-B, ankieta, Materiały/6343.  
303 Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej (dalej AKMKr), Spuścizna po ks. Ryszardzie Wilczyńskim (brak 
paginacji). 
304A. Kozłowiecki, op. cit., s. 66. 
305 Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944, op. cit., s. 298. Świadkowie 
wiary diecezji przemyskiej z lat 1939-1964, praca zb. pod red. ks. Stanisława Zygarowicza, ks. Witolda Jedynaka, 
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Inne były okoliczności aresztowania księdza Stanisława Sperańskiego z diecezji pińskiej. We 

wrześniu 1939 roku, na terenie Mielnika, gdzie był proboszczem, kilku mieszkańców 

wybudowało bramę triumfalną na cześć wkraczających oddziałów radzieckich. Zauważyli ją 

wycofujący się polscy żołnierze, których dowódca zamierzał rozstrzelać przygotowujących 

bramę. Ksiądz Sperański swoim autorytetem udaremnił egzekucję. Oddziały radzieckie, które 

później wkroczyły na teren Mielnika, poszukiwały księdza, aby mu podziękować. On jednak 

w obawie o swój los wyjechał do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie został aresztowany 

przez Niemców zimą 1939 roku306. 

We wspomnieniach i opracowaniach wymieniane są jeszcze inne przyczyny aresztowań. 

Zakonnik Zenon Albert Urbański pisał we wspomnieniach o dążeniu władz niemieckich do 

sterroryzowania duchownych: 

…powód aresztowania księży był nam wszystkim aż nadto oczywisty. […] Tak np. 

znany w całym Krakowie gestapowiec Siebert, na pytanie br. Bertolda Majchra 

kleryka oo. Karmelitanów w Krakowie, za co został zaaresztowany, odpowiedział, że 

w tym celu, aby ci, którzy pozostali na wolności, pozostawali w terrorze, lęku i 

niepewności307. 

Z kolei ksiądz Marcin Tomaka, proboszcz parafii Haczów w diecezji przemyskiej, został 

aresztowany – jak można przypuszczać – gdyż był moralnym i duchowym wsparciem 

parafian. Pretekstem do aresztowania stała się odmowa zakwaterowania niemieckich oficerów 

na terenie plebanii. Parafianie tak wspominają dni poprzedzające zabranie księdza przez 

gestapo: 

Proboszcz starał się podtrzymywać na duchu ludzi załamanych klęską wojsk polskich. 

Odwiedzał w domach zastraszonych i terroryzowanych parafian, przynosząc im 

pocieszenie i moralne wsparcie. Życzliwi sąsiedzi i znajomi ostrzegali księdza, aby nie 

narażał się Niemcom, którzy mogli go posądzić o prowadzenie działalności 

agitatorskiej przeciwko okupantowi. On zaś był przekonany, że kapłan powinien 

dawać swoim wiernym przykład męstwa i odwagi. Nie pozwolił się też zastraszyć 

niemieckim żołnierzom. Jeden ze świadków pamiętających czasy okupacji opisuje 

następujące wydarzenie: „W pewną niedzielę przed sumą zjawiło się w kościele kilku 

żołnierzy niemieckich, którzy stanąwszy w drzwiach w czapkach na głowie, paląc 

                                                                                                                                                                                     
Przemyśl 2001, s. 147, 148. Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-
1956, praca zbiorowa, Kraków 2011, s. 173, 174. 
306 Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie (Dalej AKMKr), Spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim 
(brak paginacji stron). 
307 A. Z. Urbański, op. cit., s. 19-20. 
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papierosy, przyglądali się zebranym we wnętrzu kościoła. Ksiądz proboszcz wyszedł z 

zakrystii, gdy ich zobaczył, podszedł energicznym krokiem ku nim i wyprosił ich z 

kościoła308. 

Salezjanin ksiądz Jan Woś aresztowany został w Sokołowie Podlaskim, gdzie pełnił 

funkcję administratora domu zakonnego i nauczyciela w gimnazjum. Powodem aresztowania 

było „wrogie nastawienie do władzy państwowej”, jak podano oficjalnie jego przełożonym309. 

Opracowanie Das Reich des Todes hat keine Macht auf Erden. Priester und Ordensleute 

sowie evangelische Pastöre 1933-1945 KZ Dachau zawiera także informacje o kilku 

duchownych wywiezionych z obozu Auschwitz właśnie 13 grudnia 1940 roku. Jezuita ksiądz 

Tadeusz Kamiński aresztowany został za: Kriegseinwirkungen zusammen mit 

„Säuberungsaktionen” durch die SS (wrogie działania wojenne wraz z „akcją oczyszczania” 

przez SS)310, podobną informację czytamy w opracowaniu dotyczącym albertyna, brata 

Mikołaja Chwedorowicza311. W przypadku Kazimierza Dembowskiego dodano, że prócz 

wrogiej działalność połączonej z akcją oczyszczania przez SS aresztowany został także za 

jego aktywność redaktorską (Kriegseinwirkungen zusammen mit "Säuberungsaktionen" durch 

die SS und in seines Tätigkeit als Redakteur). Franciszek Cienciwa aresztowany został z 

powodu wrogiej działalności (Kriegseinwirkung)312.   

Losy w obozie Auschwitz  

Przyjęcie do obozu 

Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, że do 27 listopada 1940 roku przywieziono do 

obozu Auschwitz co najmniej 78 duchownych (księży świeckich, zakonnych, braci 

zakonnych i kleryków)313. 

Duchowni w Auschwitz, podobnie jak pozostali więźniowie, przechodzili rejestrację, w 

trakcie której nadawano im numer obozowy. Na kawałku materiału numery były malowane i   

naszywane na marynarce, na wysokości lewej piersi oraz na prawej nogawce spodni. W tym 

czasie nie stosowano jeszcze tatuowania numerów obozowych, dlatego żaden z więźniów 

zaliczony do tej grupy nie miał wytatuowanego numeru z Auschwitz.   

                                                           
308 W. Jedynak, Ks. Tomaka Marcin (1884-1942), [w:] Świadkowie wiary diecezji przemyskiej z lat 1939-1964, 
Przemyśl 2001, s. 157-159. 
309 APMA-B, Ankieta, V-26/1771/55. 
310 Das Reich des Todes hat keine Macht auf Erden. Priester und Ordensleute sowie evangelische Pastöre 1933-
1945 KZ Dachau, t. II, Herder-Roma, Lahr 2002, s. 553. 
311 Ibidem, s. 533. 
312 Ibidem. 
313 Podstawą sporządzenia zestawienia stały się następujące zespoły dokumentów przechowywanych w APMA-
B: Katalog numerowy więźniów, Katalog nazwiskowy więźniów oraz Zespoły: Oświadczenia, Wspomnienia i 
Materiały.  
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Ponadto więźniowie otrzymywali trójkąty związane z przyczyną aresztowania. Duchowni 

zazwyczaj oznaczani byli czerwonym trójkątem, przeznaczonym dla więźniów 

politycznych314. Nie posiadali oni w obozie żadnych przywilejów, a wręcz przeciwnie, 

zwłaszcza w pierwszych miesiącach istnienia obozu, byli traktowani gorzej niż inni osadzeni. 

Jak wspominają byli więźniowie, kierownik obozu SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch miał 

zwyczaj wygłaszania przemówienia do nowo przybyłych, w którym podkreślał: 

Przyjechaliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu 

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

nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo 

żyć nie dłużej niż 2 tygodnie, księża (dosłownie: klechy) miesiąc, reszta 3 miesiące315. 

Esesmani na ogół oddzielali duchownych od pozostałych nowo przybyłych więźniów, 

polecając im ustawić się w wyznaczonym miejscu, stwarzając jednocześnie okazję do 

pierwszych drwin i szykan. Nieświadomi niczego księża wypełniali polecenia, z czasem 

dopiero orientując się, czemu to „wyróżnienie” miało służyć. Ksiądz Franciszek Malinowski 

tak wspominał swój pierwszy dzień w obozie 30 sierpnia 1940 roku: 

Staliśmy razem w jednej grupce. Podszedł do nas jakiś SS-man i kazał nam zaśpiewać: 

Gloria in excelsis – na melodię de Angelis. Znał się bestia na tym… był widocznie 

kiedyś katolikiem praktykującym, a może „Eksem” [byłym księdzem – T.W-C.] – 

których było niemało; następnie dowolną jakąś pieśń – po łacinie; rozkaz spełniam. 

Zaśpiewaliśmy wtedy – z myślą o naszym przed chwilą zamordowanym konfratrze ks. 

Słupinie – De profundis… Przy drugim już wierszu SS-man zawołał ochrypłym 

głosem: Aus – aus – aus, obrócił się na pięcie i odszedł… Odetchnęliśmy… zostaliśmy 

przez parę minut sami – bez tej czułej opieki SS-mańskiej316.  

Esesmani pozwalali sobie na różnorodne, często bardzo prymitywne i obraźliwe drwiny. 

Opowiadał o tym Oskar Tadeusz Stuhr podczas jednego z procesów toczących się po wojnie. 

Wspominał scenę, kiedy dwaj esesmani zaczęli zadawać duchownym różne pytania np.: Hast 

du den Gott gesehen? (Czy widziałeś Boga?) albo: Hast du eine Geliebte? (Czy masz 

                                                           
314 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 128. 
315 APMA-B, Zespół Materiały Obozowego Ruchu Oporu, t. VII, k. 464. Tekst przemówienia ulegał pewnym 
zmianom, inni esesmani, także więźniowie funkcyjni, stali się naśladowcami Fritzscha. Ich wersja przemówienia 
także przeszła pewne modyfikacje, stąd w relacjach więźniów znajdujemy różnie zapamiętane fragmenty. 
316 F. Malinowski, Bohaterska śmierć, [w:] Biogramy byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych, 
Filadelfia 1975, s. 214. 



145 
 

kochankę?). Najczęściej nie pojawiały się odpowiedzi na te pytania, co było okazją do serii 

bicia i kopania317.  

Duchowni w pierwszych komandach roboczych      

Dla więźniów osadzonych w obozie praca miała znaczenie zasadnicze, dawała szansę na 

przeżycie albo doprowadzała do śmierci. Wszystko zależało od komanda, do jakiego więzień 

został skierowany. Niestety, nie zachowała się dokumentacja obozowa pozwalająca 

prześledzić przydziały do pracy pierwszych więźniów obozu Auschwitz, w tym duchownych. 

Pozostają więc relacje i wspomnienia więźniów jako jedyny materiał informacyjny318.  

W pierwszych miesiącach istnienia obozu więźniów kierowano najczęściej do pracy przy 

budowie ogrodzenia i różnych obiektów obozowych, rozbiórce domów znajdujących się na 

terenie przyobozowym, do przewożenia czy przenoszenia materiału budowlanego oraz do 

komand pracujących wewnątrz obozu: w stolarni, kuchni, kartoflarni, szwalni, warsztatach, 

szpitalu więźniarskim.  

Ksiądz Augustyn Mańkowski w zeznaniach złożonych podczas procesu byłego 

komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hössa wymienia kolejno prace, do których był 

kierowany: noszenie cementu, budowa dróg, przewożenie żwiru. Później także pracował w 

Führerheim (hotel i kasyno dla członków załogi SS), na terenie Auschwitz III-Monowitz, w 

tzw. Bunie, gdzie budowano zakłady chemiczne i ostatecznie w drukarni obozowej319. Także 

w broszurce, którą ksiądz Mańkowski wydał tuż po wojnie, pisał, że praca na ogół była źle 

zorganizowana np. tynk z bloków odbijany był, jak wspomina autor, „czym kto mógł”, nie 

rozdawano narzędzi, nikt nie wyjaśniał, jak należy tę pracę wykonywać, przy tym nie 

szczędzono różnorodnych kar wymierzanych więźniom. Nie zwracano uwagi na warunki, w 

jakich praca była wykonywana. W deszczowe dni więźniowie pracowali bez przerwy, później 

w mokrych ubraniach kładli się spać, a następnego dnia w ciągle mokrej odzieży wstawali i 

szli do pracy320. Podobnie wyglądały warunki zatrudnienia więźniów poza terenem obozu, 

przy rozbiórce domów należących do wysiedlonych mieszkańców321. Z czasem jednak praca 

przyjmowała bardziej zorganizowany charakter, a więźniowie szybko orientowali się, których 

komand należało bezwzględnie unikać. Jednym z nich było komando pracujące na tzw. 

Bauhofie (skład materiałów budowlanych), gdzie praca była bardzo ciężka, a wszystkie 
                                                           
317 APMAB, Dokumenty Procesu Komendanta Hößa; Dpr. Hößa/2, nr inw. 25, t. 2, s. 163. 
318 Szerzej na temat zatrudnienia więźniów – F. Piper, Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i 
metody eksploatacji siły roboczej, Oświęcim 1981.  
319 APMAB, Proces Hoess, t. 2, s. 43. 
320 O. Augustyn, Za drutami obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Kraków 1945, s. 7-8. 
321 Ibidem, s. 9. 
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czynności więźniowie musieli wykonywać biegiem przy nieustannym biciu przez więźniów 

funkcyjnych.   

Przejawem radzenia sobie z obozowymi trudnościami była umiejętność znalezienia pracy w 

bezpiecznym komandzie. Do takich zaliczali więźniowie, w tym ksiądz Adam Kozłowiecki, 

drużynę zatrudnioną przy noszeniu dachówek na tzw. Industriehof (teren warsztatów 

obozowych). Praca wprawdzie nie należała do lekkich, ale za to kapo tego komanda był 

spokojnym człowiekiem. Innym miejscem, gdzie wielu więźniów chciało dostać się do pracy, 

była obozowa kuchnia i kartoflarnia. Z czasem, gdy Polacy zaczęli obejmować stanowiska 

funkcyjnych, kierowano tam więźniów, których uważano za wymagających szczególnej 

ochrony: naukowców, pisarzy, polityków i innych, w tym także duchownych322.  

Jezuita Adam Kozłowiecki opowiadał również, w jaki sposób więźniowie próbowali 

dostać się do kolejnej „lepszej” pracy w stolarni obozowej. Z 40 zgłaszających się więźniów 

tylko kilku rzeczywiście miało jakiekolwiek pojęcie o pracy stolarza. Inni wyolbrzymiali 

swoje umiejętności, co dawało okazję więźniom niemieckim do kpin z polskich 

rzemieślników. Sam Kozłowiecki wcześniej tylko przez miesiąc pracował w stolarni, ale to 

wystarczyło, by został zatrudniony jako fachowiec, wykonujący drewniane buty więźniarskie 

dla pracowni szewskiej.  

Więźniowie ratowali się nieraz, tworząc całkiem nowe komanda. Jednym z nich była 

grupa zajmująca się praniem skarpetek więźniów funkcyjnych, głównie blokowych oraz 

kapów. Znalazło się w niej kilku księży, m.in. jezuita, ksiądz Krzyszkowski323. Innym 

względnie lekkim zajęciem było sprzątanie pokoi więźniom funkcyjnym oraz izb 

mieszkalnych zajmowanych przez więźniów Niemców. Więźniów wykonujących tę pracę 

nazywano Zimmerdienstami, wśród nich było kilku duchownych, m.in. jezuita ksiądz 

Sewiłło324. 

                                                           
322 Na temat przydziałów do pracy tej grupy więźniów pisał Ignacy Radlicki: My zaś adwokaci, profesorowie, 
nauczyciele, oficerowie, urzędnicy państwowi, księża, no i Żydzi, nie posiadający zawodu uniwersalnego, 
używani byli do prac na równi z pracownikami niewykwalifikowanymi, a więc przy ładowaniu i wyładowywaniu 
z wagonów, kopaniu rowów, wożeniu taczkami ciężarów, rozbiórce budynków wokół Oświęcimia i tym 
podobnych pracach pomocniczych. Niewykwalifikowani mieli przewagę nad inteligentami swym 
przyzwyczajeniem się do ciężkiej pracy swą fizyczną wytrzymałością. Prace te miały wadę, że nie były stałe, a co 
ważniejsze, rzadko były wykonywane pod dachem. Zbliżała się dżdżysta jesień, a chłody zimy zaczęły dokuczać. 
Zdobycie pracy pod dachem stawało się ważnym problemem życia i przeżycia. APMAB, Zespół Wspomnienia, 
wspomnienia Ignacego Radlickiego, t. 37, s. 60. W dalszej części wspomnień autor opisuje m.in. kuchnię, 
magazyny odzieżowe i pończoszarnię jako najlepsze miejsca pracy pod dachem. 
323 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 189.  
324 Ibidem, s. 193 
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W pierwszych dniach października 1940 roku kierownictwo obozu ponownie 

zaostrzyło kurs wobec duchownych. Został wydany rozkaz zakazujący zatrudniania ich w 

innych komandach poza karną kompanią. W takiej sytuacji niektórzy ukrywali fakt bycia 

duchownymi i pytani o zawód mówili, że są studentami. Zapytani o kierunek studiów, 

podawali filozofię czy teologię. W kilku przypadkach umożliwiło im to zachowanie 

dotychczasowego miejsca pracy i dawało szanse życia w obozie. Kozłowiecki pisał o swoim 

wielkim zażenowaniu, kiedy ukrył stan kapłański. Podkreślał, że spisujący jego personalia 

więzień Niemiec z pewnością wiedział, jaki jest stan faktyczny, mimo to zapisał podane przez 

niego dane. Jak podkreślał dalej, był to ze strony owego Niemca niewątpliwie akt dobrej 

woli325.  

Karna kompania (Strafkompanie) 

W pierwszych dniach sierpnia 1940 roku nakazano duchownym zebrać się w 

wyznaczonym miejscu. Otrzymali oni dodatkowy znak na ubraniu obozowym, czarne kółko 

(lub czarny pasek326) i przydział do karnej kompanii (Strafkompanie). Jeden z więźniów 

przeniesionych wówczas twierdzi, że skierowanie duchownych do tego komanda było 

odwetem za kontakty z ludnością cywilną, jakie miał nawiązywać zakonnik Stanisław Wolak, 

więzień komanda stolarzy327.  

Sporą trudnością jest określenie liczby i składu umieszczonych w tym szczególnym 

komandzie. Relacje więźniów nie są w tej kwestii jednoznaczne, dodatkowo nie dysponujemy 

dokumentacją obozową obejmującą ten okres istnienia karnej kompanii (zachowana książka 

ewidencyjna rozpoczyna się wpisami z maja 1942 roku). Jedni więźniowie twierdzą, że 

wszyscy duchowni przebywający w tym czasie w obozie zostali włączeni do karnej kompanii, 

inni zaś, że tylko ich część, podając ich przypuszczalne liczby (kilku, kilkunastu). Jeszcze inni 

                                                           
325 Ibidem, s. 200. 
326 Ibidem, s. 184. 
327 Pretekstem do przydzielenia księży do karnej kompanii była następująca sprawa. Kilku chłopców razem z 
kapo stolarni, Balkem, jeździło codziennie do miasta z deskami do obróbki na maszynach w zakładzie Księży 
Salezjanów. Przez jednego z nich podał kapucyn, o. Kasjan W., list do znajomych czy krewnych i otrzymał potem 
od nich jakieś pieniądze. Poszedł nieopatrznie z tymi pieniędzmi do latryny, by je tam przeliczyć. Przyłapał go na 
tym Lagerältester, Bruno Brodniewicz, pieniądze odebrał i zameldował Lalusiowi Meyerowi [SS-
Untersturmführer Franz Xaver Meyer, zastępca kierownika obozu, drugi Lagerführer od czerwca 1940 r. do 
listopada 1941 – T.W-C]. Ten skorzystał skwapliwie z tego wypadku i wszystkich Pfaffen wpakował do 
Strafkompanie. A. Kozłowiecki, op. cit., s. 157. To wydarzenie opisuje również Wiesław Kielar, Anus mundi, 
Kraków 1980, s. 41-54, jednak nie wspomina, aby miało ono jakikolwiek związek z wcielaniem duchownych do 
karnej kompanii.  
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twierdzą, że prawdopodobnie w tym komandzie byli sami księża i Żydzi, nie mając jednak 

całkowitej pewności, kto wchodził w jego skład328. 

Na podstawie zgromadzonych materiałów trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy wszyscy 

duchowni osadzeni wówczas w obozie zostali skierowani do karnej kompanii. Z całą 

pewnością trafiło do niej co najmniej 17 (księży diecezjalnych, księży zakonnych, braci 

zakonnych i kleryków), spośród 38 uwięzionych w tym czasie w Auschwitz, o pozostałych 

zaś brakuje informacji. 

Wielu więźniów wspomina wyjątkowo ciężką pracę, do której karna kompania była 

kierowana, oraz brutalne traktowanie przez nadzorców obozowych, szczególnie przez Ernsta 

Krankemanna329, więźnia funkcyjnego, kapo tego komanda od końca sierpnia 1940 roku. Na 

skutek pobicia i wycieńczającej pracy zmarł w pierwszych dniach września ksiądz, jezuita 

Józef Cyrek. Po jego śmierci nastąpiło nieco łagodniejsze traktowanie duchownych w obozie. 

Pisze o tym Adam Kozłowiecki: 

Data śmierci o. Cyrka była jakimś punktem zwrotnym w naszym obozowym życiu. 

Gdybym chciał przeprowadzić jakiś graficzny wykres, uwidaczniający nasz stan w 

ciągu pobytu w obozach niemieckich, to wykres ten osiągnąłby punkt kulminacyjny 

naszej udręki właśnie w dniu 3 września 1940 r. Już następnego dnia, 4 września, 

zaznaczył się pewien nikły, ale wyraźny objaw poprawy, jakaś ulga w naszym losie. 

4 września. Rano przed rozpoczęciem pracy Gruby [kapo Ernst Krankemann – T.W-

C.] odczytał jak zwykle listę karnej kompanii. Listy Pfaffen w ogóle nie sprawdzał. 

Było nas już niewielu: o. Krzyszkowski, o. Turbak, ks. Cięciwa, ks. Schönwälder i ja; 

reszta już zdążyła się poupychać w innych komandach. Gruby spojrzał na nas jakoś 

dziwnie i powiedział, że gdy będzie miał wystarczającą ilość ludzi do walca, to nie 

                                                           
328 Adam Kozłowiecki wspominał: 2 sierpnia 1940. Dzisiaj po wieczornym apelu wywołał Laluś „Juden, Pfaffen 
und Strafkompanie!”. Wystąpiliśmy naprzód, a Laluś obejrzał nas, kilku pobił i oddał pod opiekę kapo Konrada. 
Konrad przedstawił się nam jako nasz przełożony i oznajmił, że odtąd stanowimy wszyscy razem „karną 
kompanię”. Mamy pracować więcej i dłużej niż inni. A. Kozłowiecki, op. cit., s. 157. 
Z kolei Tadeusz Krupiński zapamiętał: Do tej pierwszej karnej kompanii „wcielono” wszystkich 28 Żydów, których 
w pierwszych dniach „kwarantanny” widzieliśmy przy myciu ubikacji i którym zazdrościliśmy, że nie uczestniczą 
w „gimnastyce”, oraz 3 księży i około 10 innych osób za jakieś drobne przewinienia. (APMAB, Zespół 
Wspomnienia, t. 75, s. 13) Natomiast Wiesław Kielar pisał: Walcowano plac apelowy. Do olbrzymiego walca 
zaprzężonych było kilkudziesięciu więźniów. Boso i w cienkich drelichach, grzęźli w rozmiękłej ziemi, z trudem 
ciągnąc betonowy walec. Podobno byli to sami księża i Żydzi. Wiesław Kielar, op. cit., s. 57.  
329 Ernst Krankemann, przywieziony do obozu Auschwitz 29 sierpnia 1940 r., oznaczony numerem obozowym 
3210 i kategorią więźnia kryminalnego (zielony trójkąt). W obozie pełnił funkcję kapo karnej kompanii i 
równocześnie blokowego, słynąc z okrutnego traktowania więźniów. Należał do najbardziej uprzywilejowanych 
więźniów, mimo to został zaliczony do transportu więźniów skierowanych rzekomo do sanatorium, a w 
rzeczywistości do zakładu eutanazyjnego w zamku Sonnenstein k. Pirny. Prawdopodobnie nie dojechał do 
Sonnenstein, ponieważ został zamordowany przez więźniów podczas podróży. Auschwitz od A do Z, op. cit., s. 
96, 97.    
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będzie się domagał naszej obecności. Wierzyć się nie chce! Coś niepojętego! To 

Krankemann tak mówi?330. 

Powodów czasowo łagodniejszego traktowania duchownych w obozach 

koncentracyjnych możemy doszukiwać się w wydarzeniach dotyczących Kościoła 

katolickiego na ziemiach polskich zajętych przez Trzecią Rzeszę (zarówno na ziemiach 

wcielonych, jak i na terenie Generalnego Gubernatorstwa). W pierwszej połowie 1940 roku 

kilku ordynariuszy diecezjalnych zostało aresztowanych i osadzonych w obozach 

koncentracyjnych (m.in.: arcybiskup płocki Antoni Julian Nowowiejski w obozie w 

Działdowie, biskup włocławski Michał Kozal w KL Dachau, biskupi lubelscy Marian Fulman 

i Władysław Goral w KL Sachsenchausen), o czym regularnie był informowany 

przebywający na emigracji prymas August Hlond. W związku z tym zwracał się do nuncjusza 

apostolskiego w Berlinie, a także do innych przedstawicieli placówek dyplomatycznych z 

prośbą o interwencję w sprawie polskich duchownych. To spowodowało, że w kolejnych 

miesiącach Stolica Apostolska podjęła starania o uzyskanie oficjalnej informacji na temat 

przyczyn aresztowania, a później także zabiegała o zwolnienie biskupów z obozu. W 

rezultacie tych starań ministerstwo spraw zagranicznych Trzeciej Rzeszy kontaktowało się z 

zarządem obozów koncentracyjnych331. Można przypuszczać, że wiadomości o tych 

wydarzeniach docierały do komendantów innych obozów, także tych nowo założonych na 

terenach wcielonych do Rzeszy, jakim był obóz w Auschwitz. Skutkowało to czasowym 

złagodzeniem traktowania osadzonych tam duchownych, co zauważali także więźniowie. 

Ignacy Radlicki pisał po latach:  

…Gdzieś późną jesienią dowiedzieliśmy się, że w Lourdes ks. arcybiskup Hlond 

odprawił nabożeństwo na intencję zamkniętych w obozach. Błogosławiliśmy to 

nabożeństwo, bo wkrótce potem dowiedzieliśmy się, że dzięki tej propagandzie capom 

zabroniono nas bić kijami i gumą. Wiadomość była prawdziwa, bo odtąd nie spotykało 

się w ich rękach kijów, a jeśli używali jakieś pręty, to ukradkowo. O ile uszkodzenia 

                                                           
330 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 185, 186. 
331 Na temat Kościoła polskiego po klęsce wrześniowej i okoliczności podjęcia decyzji o duchownych 
osadzonych w obozach patrz rozdział III, Duchowni w polityce i praktyce okupacyjnej III Rzeszy na terenie 

Polski. oraz V Okoliczności podjęcia decyzji o przeniesieniu polskich duchownych do Dachau i organizacja 
pierwszego transportu z Auschwitz 
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cielesne (złamanie ręki, połamanie żeber, wybicie oka) uchodziły capom bezkarnie, to 

w tym czasie zaczęli unikać pozostawiania obrażeń czy ran332.  

Podobnie historycy, pomimo skąpej podstawy źródłowej, znajdują tutaj szereg zależności 

pomiędzy działaniami Stolicy Apostolskiej a czasowym złagodzeniem obozowego reżimu333. 

 

Duchowieństwo w oczach więźniów pierwszych transportów  

W literaturze tematu oraz we wspomnieniach więźniów obecna jest opinia, że duchowni 

szybko ginęli w obozie; najczęściej byli w brutalny sposób mordowani przez esesmanów bądź 

więźniów funkcyjnych. Takie wspomnienia zachował np. Wilhelm Brasse, przywieziony do 

KL Auschwitz 30 sierpnia 1940 roku. Razem z nim w tym transporcie znaleźli się między 

innymi księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo. Wilhelm 

Brasse tak ich wspomina: 

W naszym transporcie byli również księża […]. Oni zostali zaprzężeni do obsługi 

walca drogowego. Był to bardzo ciężki walec, jakim przed wojną walcowano drogi i 

wtedy ciągnęły go cztery pary koni. W obozie zaprzężono do niego właśnie tych 

dwudziestu księży i jeszcze kilku dodatkowo334. 

Dalej Brasse wspomina, że księża ci, zgodnie ze słowami Lagerführera Fritzscha, zostali 

wymordowani w niecałe trzy tygodnie. Jednak analiza dokumentów wykazuje, że wszyscy 

oni dotrwali do 10 grudnia 1940 roku i zostali włączeni do transportu kierowanego do 

Dachau.  

Jednym z przywiezionych wraz z W. Brassem był ksiądz Michał Jachimczak. W pierwszych 

dniach pobytu w obozie esesmani rozkazali stanąć mu wraz z dwoma więźniami-Żydami na 

środku placu. Pozostali, których było około 200, mieli ustawić się dookoła, po czym nakazano 

im pojedynczo podchodzić do stojących pośrodku i każdego z nich uderzać z całej siły w 

twarz. Prawdopodobnie nie było konkretnego powodu zastosowania tej szykany, chodziło o 

publiczne upokarzanie duchownego chrześcijańskiego i wyznawców judaizmu. Jako pierwszy 

uderzył jeden z esesmanów, który miał na palcu pierścień powodujący krwawe rany na 

twarzy. Niektórzy więźniowie wzbraniali się od wykonania polecenia. Po tym wydarzeniu 

ksiądz Michał stracił na jakiś czas słuch w prawym uchu, a twarz pokryta była opuchlizną i 

                                                           
332 APMAB, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Ignacego Radlickiego, t. 37, s. 40; Prymas polski August Hlond 
przebywał w Lourdes od czerwca 1940 do kwietnia 1943 r.   
333 Z. Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980,  s. 297-333; J. Becker, 
Watykan a sytuacja Kościoła w okupowanej Polsce, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-
1945, pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982, s. 38, 39.  
334 Wilhelm Brasse, Fotograf 3444, Auschwitz 1940-1945, Kraków 2011, s. 25 
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siniakami. Został skierowany do szpitala obozowego, gdzie przebywał do czasu wywiezienia 

do KL Dachau (10 grudnia 1940 roku)335. Stan księdza i dwóch pozostałych więźniów był 

bardzo ciężki, ale przeżyli to upokorzenie.  

Podobne wspomnienia brutalnego traktowania duchownych w Auschwitz zachował 

Jerzy Bielecki. Pisze, że jeden z wycieńczonych więźniów wpadł pod walec i został przez 

niego zgnieciony. Innych więźniów wspomniany kapo Krankemann bił, aż przestali się 

ruszać. Obserwujący te sceny więźniowie innych komand byli przerażeni. J. Bielecki twierdzi 

także, że więźniowie karnej kompanii skazani byli na zagładę336.   

Analizowane wydarzenia trudno konfrontować z dokumentami, zwłaszcza że nie znamy 

nazwisk więźniów zabitych w karnej kompanii. Nasuwa się więc pytanie, skąd powszechne 

przekonanie więźniów o szybkim mordowaniu księży w obozie, a w szczególności w tym 

karnym komandzie? Tym bardziej, że zachowana dokumentacja tego nie potwierdza. 

Należy zwrócić uwagę, że w omawianym okresie rygor obozowy był intensywnie 

egzekwowany przez kierownictwo Auschwitz. W pierwszych tygodniach pobytu sceny 

brutalnego bicia więźniów, będące karą za przewinienia, bądź też okazją fizycznego znęcania 

się, bulwersowały więźniów, a szczególnie poruszał ich widok brutalnego karania 

duchownych. Wynikało to z szacunku, jakim cieszyli się oni w społeczeństwie polskim. 

Bywało, że w obozie osadzani byli mieszkańcy miejscowości, w której pracował dany 

proboszcz czy wikary. Tym większe było współczucie i poruszenie faktem upokarzania osoby 

powszechnie szanowanej. Więźniowie opowiadali sobie o zdarzeniach, których byli 

świadkami, uważając, że bity ksiądz z pewnością nie przeżył tego okrucieństwa. Tymczasem 

wielu udało się przetrwać kryzys i czasową utratę sił spowodowaną pobiciem, a następnie 

powrócić do pracy w obozie.  

Z czasem duchowni, podobnie jak inni więźniowie, przystosowywali się do życia obozowego 

i starali się niczym nie wyróżniać w obecności więźniów funkcyjnych i esesmanów. W ten 

sposób unikali pytania o zawód, na które odpowiedź zgodna z prawdą mogła prowadzić do 

pobicia. Podobnie zatrudnienie w tzw. dobrym komandzie dawała możliwość ratowania życia. 

Więźniowie szybko orientowali się, jaki rodzaj pracy zwiększa szanse przeżycia, stąd 

duchowni, za radą innych, starali się znaleźć w bezpiecznym komandzie, gdzie pracowano w 

pomieszczeniach (tzw. praca pod dachem) bądź więzień funkcyjny nie był okrutnym 

człowiekiem. 

 

                                                           
335 Zginęli za wiarę, op. cit., s. 156. 
336 Jerzy Bielecki, Kto ratuje jedno życie…, Oświęcim 1999, s. 113. 
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Śmiertelność duchownych w obozie Auschwitz (do grudnia 1940 roku)   

Prawdopodobnie pierwszym księdzem zamordowanym w obozie Auschwitz był Leon 

Poeplau337, przywieziony z Warszawy 15 sierpnia 1940 roku i przypuszczalnie krótko po tym 

włączony do karnej kompanii. Okoliczności jego śmierci zostały przekazane przez świadków 

tego wydarzenia: 

Ulubioną rozrywką Esesów jest przymuszanie księży do śpiewania bluźnierczych, 

pornograficznych piosenek… Zdarzyło się jednak, że – czy piosenka była wyjątkowo 

bluźniercza, czy rozkaz stanowił zbyt otwartą prowokację – ks. Poeplau odmówił 

śpiewu: „Jestem księdzem i podobnych słów nie wypowiem”. Niewykonanie rozkazu w 

obozie nie może mieć innej konsekwencji niż śmierć. W obecności wszystkich zaczęła 

się egzekucja. Kilku rosłych, silnych drabów biło zagłodzonego chudzinę. Na tle tęgich 

postaci jakże zdawał się słaby i bezbronny. Jednak z nieugiętą mocą powtarzał: 

„Śpiewać nie będę”. A oni nalegali. Chcieli nie tylko go zabić, ale przed śmiercią 

załamać. Bili bykowcem, pałkami gumowymi, kopali podkutymi obcasami. Uczynili z 

jego ciała jedną ranę, połamali żebra, odbili wnętrzności. Po każdej nawałnicy 

uderzeń stawiali go pod ściana i podpierając bezwładny strzęp ciała drągiem, 

krzyczeli: „Śpiewaj!” Nie mógł już mówić i trząsł tylko głowa przecząco. Tak zginął 

…338.  

Wydarzenie to miało miejsce 28 sierpnia 1940 roku. Rodzina otrzymała informację o śmierci 

księdza Leona, a także zezwolenie na przyjazd do obozu, aby zobaczyć zwłoki zmarłego (co 

wówczas było jeszcze możliwe). Po pewnym czasie przysłano krewnym urnę z prochami, 

która złożona została w rodzinnym grobowcu w Chełmży339.  

Dwa dni po śmierci księdza Poeplau do obozu Auschwitz przywieziono kolejny transport 

więźniów z Tarnowa i Krakowa. Wśród nich znajdował się misjonarz, ksiądz Józef Słupina. 

Mając 60 lat, był jednym z najstarszych więźniów w tej grupie. Przed wywiezieniem do 

obozu ponad dwa tygodnie przebywał w areszcie śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie, 

                                                           
337 Leon Peplau (1910-1940) – ksiądz diecezji chełmińskiej. Studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, naukę przerwały działania wojenne. Brał udział w kampanii 
wrześniowej, później działał w organizacji „Miecz i Pług”. Aresztowany 3 lipca 1940 r. w Warszawie, 
przywieziony do obozu Auschwitz 15 sierpnia 1940 r., zamordowany 28 sierpnia 1940 r.  
338 Por. WWW.spkonczewice.org.pl, artykuł opracował Dariusz Meller, korzystając z: Zofia Kossak-Szczucka, 
Golgota, Warszawa 1942, s. 8-9 (wydanie konspiracyjne).  
339 Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, oprac. biogramu Adam Tokarz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-
Łódź 1983, s. 202-203. Należy wspomnieć, że 5 grudnia 1942 r. przywieziony został do KL Auschwitz jego 
młodszy brat Artur Poeplau (oznaczony numerem obozowym 80134), oficer Wojska Polskiego. Został 
rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 25 stycznia 1943 r. Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 
Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. II, oprac. biogramu H. Kubica, s. 
780-781. 

http://www.spkonczewice.org.pl/
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podobnie jak inni aresztowani z nim księża misjonarze. Kilkakrotnie był przesłuchiwany, a w 

trakcie przesłuchań został dotkliwie pobity, w rezultacie czego znajdował się w stanie 

wyczerpania fizycznego i psychicznego.  

Ksiądz Słupina podczas wysiadania z pociągu, który zatrzymał się prawdopodobnie na 

stacji kolejowej Oświęcim, przewrócił się i natychmiast został pobity przez esesmanów. Inni 

więźniowie starali się mu pomóc, jednak również oni zostali pobici. Do leżącego księdza 

Słupiny podbiegł Raportführer Palitzsch i skoczył na jego klatkę piersiową, powodując jej 

poważny uraz. W rezultacie nie mógł iść i został przywieziony do obozu na taczkach. Inny 

misjonarz przywieziony w tym transporcie, ksiądz Franciszek Malinowski, widział 

umierającego księdza Słupinę i udzielił mu absolucji, ostatniej posługi kapłańskiej. Po jakimś 

czasie wszystkich zebranych na placu apelowym zaczęto rejestrować. Ksiądz Józef Słupina 

także otrzymał numer obozowy, chociaż od kilku godzin już nie żył. Przełożeni księdza 

zostali poinformowani przez administrację obozu o jego śmierci. W zawiadomieniu podano 

datę zgonu – 30 sierpnia 1940 roku, a jako jego przyczynę – udar serca. Do krakowskiego 

domu zakonnego odesłano nawet rzeczy należące do księdza340.  

Dwa dni później, 2 września 1940 roku, zmarł w obozie inny duchowny, jezuita Józef 

Cyrek341. Przywieziony został do KL Auschwitz 20 czerwca 1940 roku z więzienia w 

Wiśniczu i oznaczony numerem obozowym 875. Skierowano go do karnej kompanii, która w 

tym czasie rozpoczęła utwardzanie dróg obozowych przy pomocy bardzo ciężkiego walca 

ciągniętego przez więźniów. Któregoś dnia, podczas pracy został zapytany przez więźniów 

funkcyjnych o zawód. Gdy odpowiedział, że jest księdzem, zaczęli go bić kijami, a także w 

szyderczy sposób drwić z zasad wiary. Po tym jak stracił przytomność, był cucony wodą i 

dalej bity. Znęcanie się przerwał Lagerälteste Bruno Brodniewicz, który kazał odprowadzić 

księdza Cyrka do bloku. Posiniaczony, ze zniekształconą twarzą, z trudem oddychając, starał 

się dostać do lekarza urzędującego w szpitalu obozowym, tzw. Arztmeldung. Wcześniej 

jednak należało stawić się u Lagerführera Mayera. Ten wysłuchał jego relacji o chorobie, 

zobaczył czarną kreskę na trójkącie, co oznaczało Pfaffe (klecha) i odparł pogardliwie: 

Zmów sobie 5 Ojcze nasz, a jak ci nie pomoże, to wtedy zgłoś się jeszcze raz do 

lekarza… 

                                                           
340 Więcej na temat księdza Józefa Słupiny: Zginęli za wiarę, op. cit., 166-168; F. Malinowski, op. cit., s. 213-214. 
341 Józef Cyrek (1904-1940) – ksiądz, jezuita, studiował filozofię w Krakowie i teologię w Lowanium w Belgii. Był 
pracownikiem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (WAM), autorem żywotów jezuitów ks. Piotra Skargi i św. 
Stanisława Kostki, autorem „Katechizmu dla polskich dzieci”, redaktorem czasopisma „Hostia”, kierownikiem 
Sekretariatu Krucjaty Eucharystycznej. Aresztowany 10 listopada 1939 r., więziony na Montelupich, potem w 
Wiśniczu, do obozu Auschwitz przywieziony 20 czerwca 1940 r., zmarł w obozie 2 września 1940 r. Źródło: 
Archiwum Towarzystwa Jezusowego Krakowskiego (ATJKr), Biogramy jezuitów, s. 13, 15.  
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Po kilku dniach ksiądz Cyrek powtórzył próbę. Przyjęto go tylko na wieczorną zmianę 

opatrunków i ponownie skierowano do pracy. Kapo karnej kompanii, widząc jego stan, wysłał 

go do grupy więźniów prostującej gwoździe. Ale i to nie mogło wpłynąć korzystnie na 

pogarszający się stan księdza. Po kilku dniach w stanie agonalnym przyjęto go do szpitala 

obozowego. Tuż przed śmiercią, resztkami sił zmierzył się z szyderstwem więźniów 

funkcyjnych. Otóż, kiedy roznoszono kolację, powiedziano mu, że ponieważ jest księdzem, 

jedzenia nie dostanie. Natomiast otrzyma swoją porcję, jeżeli wyrzeknie się kapłaństwa. 

Ksiądz Cyrek miał na to powiedzieć: Byłem kapłanem, jestem kapłanem i zawsze będę 

kapłanem.  Gdy ostatecznie przyniesiono kolację, ksiądz Cyrek już nie żył342. 

Po kilku dniach, 8 września 1940 roku, zmarł jeszcze jeden jezuita, ksiądz Marian 

Morawski. Należał do grona starszych wiekiem więźniów, w momencie przywiezienia do 

obozu miał 59 lat343. Został aresztowany 10 listopada 1939 roku w kolegium jezuickim w 

Krakowie, razem z pozostałymi 25 współbraćmi. Podczas aresztowania był chory, mimo to 

skierowano go do więzienia. Kilku kleryków jezuickich zgłosiło się w siedzibie krakowskiego 

gestapo z propozycją wymiany za najstarszych wiekiem uwięzionych, w tym księdza 

Morawskiego, jednak nie wyrażono zgody na zamianę. 

Ksiądz Morawski po przywiezieniu do KL Auschwitz początkowo był zatrudniony w szpitalu 

więźniarskim przy ewidencji zgłaszających się do lekarza obozowego. Jednak któregoś dnia 

nie usunął się z drogi przechodzącemu esesmanowi i karnie został wyrzucony z tej pracy. 

Później udało mu się dostać do kartoflarni obozowej, gdzie sortował ziemniaki. Jego kultura 

osobista, wrażliwość i wiedza skupiały wokół niego wielu więźniów, których zachęcał do 

modlitwy, w tym do modlitwy o uwolnienie z obozu. Jednak sam bardzo ciężko znosił 

uwięzienie w obozie koncentracyjnym. Z upływem dni stawał się przygnębiony, tym bardziej, 

że cierpiał na różne dolegliwości np. puchły mu nogi, ponadto kilkakrotnie został bardzo 

brutalnie pobity przez esesmanów.  

Po kolejnym pobiciu, w stanie ciężkim przyjęty został do szpitala obozowego. Przeszedł trzy 

zabiegi usunięcia flegmony, która utworzyła się w nodze. Jednak nie poprawiło to jego stanu, 

ani fizycznego, ani psychicznego. Jeden ze współbraci, ksiądz Dembowski, zdołał przyjść do 

szpitala obozowego na kilka godzin przed śmiercią. Zastał księdza Morawskiego na sienniku, 

                                                           
342 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 176, 177, 184, 185. 
343 Marian Józef Morawski (1881-1940), ksiądz, jezuita, doktor filozofii i teologii, wykładowca teologii 
dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Był członkiem wielu 
towarzystw naukowych, wygłaszał odczyty, referaty, pisał i publikował artykuły i rozprawy w prasie katolickiej, 
także publicystycznej. Wybuch wojny uniemożliwił mu dokończenie pracy nad kilkoma rozprawami z zakresu 
teologii. Aresztowany 10 listopada 1939 r., więziony na Montelupich, potem w Wiśniczu, do obozu Auschwitz 
przywieziony 20 czerwca 1940 r.; zmarł w obozie 8 września 1940 r. 
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bez ubrania, które specjalnie zdjęto, ponieważ, jak twierdził personel szpitala obozowego, 

łatwiej zdejmuje się odzież z żywego niż z martwego. Niedługo potem ksiądz Marian 

Morawski już nie żył344.   

W tym samym miesiącu, 15 września 1940 roku, zmarł w obozie Auschwitz ksiądz Józef 

Krause, superior (przełożony) krakowskiej wspólnoty księży misjonarzy. Nie są jednak znane 

bliższe okoliczności jego śmierci.  

Jak wynika ze zgromadzonych danych w zestawieniu nazwiskowym i numerowym 

duchownych osadzonych w Auschwitz345, znaczna ich część ocaliła życie w pierwszym 

okresie istnienia obozu. Z grupy 78 osadzonych w KL Auschwitz do końca listopada 1940 

roku zginęło jedynie co najmniej pięciu, których okoliczności śmierci zostały przedstawione. 

Można przypuszczać, że na tak niską śmiertelność wpływ miało przenoszenie duchownych do 

niektórych tzw. dobrych komand, o co starali się ci polscy więźniowie, którzy względnie 

szybko zostali mianowani kapami tych „lepszych” drużyn roboczych.  

Innym istotnym czynnikiem było również szybkie przystosowywanie się więźniów, wśród 

nich duchownych, do warunków obozowych. Jednakże w przypadku księży proces 

przystosowania przebiegał znacznie trudniej. Byli bowiem nieraz zmuszeni rozstrzygać 

dylematy moralne, gdyż – aby przetrwać – musieli akceptować zachowania (np. kradzież, 

kłamstwo) dalekie od zasad, którym deklarowali wierność. Ksiądz Kozłowiecki pisał wprost, 

że skąpe racje żywnościowe, ciągły głód, nauczyły ich zasady: Nie będziesz kradł, nie 

będziesz jadł…346 

Jeszcze jeden element wyróżniał duchownych w życiu więźniarskim i niewątpliwie stanowił 

dla nich wsparcie. Było to poczucie wspólnoty, szczególnie silne w przypadku 

duchowieństwa zakonnego. Na tyle, na ile pozwalały warunki obozowe, duchowni 

interesowali się losem współbraci, pomagali sobie, dzieląc się żywnością, w tym również tą 

nielegalnie zdobytą, czy wspólnie rozstrzygając wspomniane dylematy moralne.  

 

Przygotowania do transportu do obozu Dachau 

Końcem listopada do kancelarii obozowej Auschwitz po raz kolejny wezwani zostali 

wszyscy „Pfaffen” (klechy), jak byli pogardliwie nazywani w obozie. Raz jeszcze pytani byli 

                                                           
344 Adam Kozłowiecki,  op. cit., s. 188. 
345Patrz Teresa Wontor-Cichy, Transport duchownych do KL Dachau z 10 grudnia 1940 roku, [w:] Zeszyty 
Oświęcimskie nr 28, s. 209-251. Podstawą sporządzenia zestawienia stały się następujące zespoły dokumentów 
przechowywanych w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau: katalog numerowy więźniów, 
katalog nazwiskowy więźniów oraz zespoły: Oświadczenia, Wspomnienia i Materiały.   
346 Adam Kozłowiecki, op. cit., s. 89. 
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o zawód i wszystkie wcześniej podane informacje, np. student, ogrodnik itp. skreślano, a 

wpisywano „Pfaffen”. Władze obozowe nakazały tym więźniom napisać listy do rodzin i 

poprosić o przysłanie ciepłej odzieży: swetrów, szalików, czapek, ciepłych skarpet. W dzień 

wyjazdu wydano z magazynów rzeczy osobiste, w większości były to tylko puste walizki. 

Wypłacone zostały także pieniądze przesłane przez rodziny. Więźniowie chcieli kupić w 

kantynie obozowej trochę żywności na drogę, jednak jedyne towary, które wówczas mogli 

nabyć, to papierosy.   

Z magazynu odzieżowego zostały wydane im także ubrania cywilne347, co potwierdza 

zachowany dokument348. Wszyscy uwzględnieni w liście otrzymali: marynarki (dwaj 

więźniowie otrzymali nawet po 2 sztuki), spodnie (czterej więźniowie mieli otrzymać po 2 

sztuki), koszule, kalesony, skarpetki, nauszniki i rękawiczki. Ponadto 32 więźniom wydano 

buty skórzane, 22 – drewniane, a 14 nie dostało w ogóle obuwia, ponieważ – jak można 

przypuszczać – to, które posiadali, było niezniszczone. Prawie wszyscy (60) otrzymali 

podkoszulki, a jedynie 10 więźniów dostało płaszcze, bardzo istotną część ubrania, ze 

względu na pojawiające się już wówczas duże przymrozki. Łącznie wydano 70 marynarek, 72 

pary spodni, 68 koszul, 68 par kalesonów, 68 par skarpet, 32 pary skórzanych butów, 22 pary 

drewnianych butów, 10 płaszczy, 61 podkoszulków, 68 nauszników i 68 par rękawiczek.  Nie 

dano więźniom czapek zimowych, co później dotkliwie odczuli w pierwszych dniach pobytu 

w alpejskim klimacie obozu Dachau.   

Jak wynika z analizy zestawienia nazwiskowego, w KL Auschwitz osadzono do końca 

listopada 1940 roku co najmniej 78 duchownych, spośród których 5 zmarło w obozie, a jeden 

(jezuita, Karol Hawełka, nr obozowy 879) został zwolniony z obozu 31 sierpnia 1940 roku. 

Zatem w grudniu 1940 roku w Auschwitz znajdowało się prawdopodobnie 72 duchownych. 

Oznacza to, że nie wszyscy zostali skierowani do KL Dachau. Pozostało w obozie co 

najmniej 5 duchownych349. Podobnie sytuacja wyglądała w innych obozach np. Buchenwald, 

gdzie także pewna grupa duchownych nie została wywieziona350.  

                                                           
347 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 211-218. 
348  APMA-B, wykaz nazwiskowy z magazynu odzieżowego, obejmujący więźniów przeniesionych 10 grudnia 
1940 r. do obozu Dachau, D-AuI-4/9, nr inw. 106656, s. 143-145.  
349 Wincenty Oberc (nr obozowy 222) i Józef Niemiec (nr obozowy 5931) zostali przeniesieni do Dachau 4 maja 
1941 r. Antoni Kawka (nr obozowy 1151) zmarł w Auschwitz 16 czerwca 1942 r. Michał Kruczek (kleryk, nr 
obozowy 218) został zwolniony z Auschwitz 2 czerwca 1944 r. (po czterech latach pobytu w obozie), Augustyn 
Mańkowski (nr obozowy 422) zbiegł z obozu 8 października 1944 r.   
350 Z. Waszkiewicz, Polityka …, s.316-317. 
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Można przypuszczać, że był to efekt błędów w ewidencji więźniów, na podstawie 

której przygotowywano listy przewiezionych. Inną przyczyną mogła być, szybko 

przyswojona w warunkach obozowych, umiejętność ukrywania stanu duchownego podczas 

częstego kwalifikowania do komand roboczych (o czym była już mowa wcześniej). Podane 

wówczas nieprawdziwe informacje o zawodach były wpisywane do ewidencji i niezmieniane 

później przepisywane były do innych akt obozowych. Stąd pewna grupa duchownych mogła 

się „wtopić” niepostrzeżenie w społeczność więźniarską i umknąć uwadze administracji 

obozowej. 

Jeszcze jedną przyczyną mogły być działania więźniów funkcyjnych, głównie 

Niemców, chcących zatrzymać niewielką grupę duchownych, wspomnianych tzw. 

Zimmerdienstów. Ponieważ duchowni cieszyli się bardzo dobrą opinią jako sprzątający, a 

funkcyjni mieli duży wpływ na zatrudnianie więźniów, mogli także wpłynąć na ich 

zatrzymanie w obozie. 

Zastanawiające jest, czy więźniowie chcieli wyjeżdżać z obozu Auschwitz? W 

różnych okresach działania obozu nastawienie zmieniało się. W pierwszych latach, czyli w 

okresie analizowanym powyżej, więźniowie uważali, że pozostanie na terenie ziem polskich 

jest bezpieczniejsze. Dzięki korespondencji, a od października 1942 roku także paczkom 

żywnościowym, mogli utrzymywać kontakt z rodziną. Na terenie obozu pracowało wielu 

robotników cywilnych, którzy pomagali w nielegalnym wysyłaniu wiadomości do rodzin albo 

dostarczali żywność. Życie w obozie było bardzo trudne, ale z upływem czasu więźniowie 

wdrażali się w rutynę obozową i szukali możliwości przeżycia. Jak napisał Adam 

Kozłowiecki, był to wyjazd w nieznane, więc rodził wiele obaw, szczególnie, że w 1940 roku 

działalność obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy była owiana tajemnicą351.  

Informacja o przeniesieniu do innego obozu, która dotarła do więźniów 8 grudnia 

1940 roku, odebrana została z nadzieją, zwłaszcza że towarzyszył temu komentarz o 

interwencji w sprawie duchownych osadzanych w obozie. Albert Z. Urbański wspominał: 

…W takich warunkach żyjąc, jakież było nasze zdziwienie pomieszane z radością, gdy 

niespodziewanie pisarz blokowy ogłasza pewnego dnia, by wszyscy księża zgłosili się 

do niego, bo musi oddać ich listę przed wieczorem do biura ewidencyjnego. – Co to 

ma znaczyć? – pytano ze wszystkich stron. Nikt nie umiał na to odpowiedzieć.  

                                                           
351Albert Zenon Urbański, Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch-tysięcy księży z 
hitlerowskim obozie koncentracyjnym, Kraków 1945, s. 22, 23. A. Kozłowiecki, op. cit., s. 215. 
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Wielu więźniów zdziwiło się, dowiadując się przy tej okazji, że ten i ów jego towarzysz, 

z którym już od kilku dni zżył się i zaprzyjaźnił, to ksiądz.  

Na drugi dzień ktoś tam zdobył wiadomość, że księży mają posłać do Dachau. 

- „O! Toście wygrali na loterii!” – powiedział do nas pisarz blokowy, który niedawno 

przyjechał z Dachau352. 

We wspomnieniach duchownych wytypowanych do tego transportu znajdujemy nieliczne 

informacje o warunkach i trasie przejazdu do Dachau353.  

Ostatecznie 10 grudnia 1940 roku 68 więźniów zaopatrzonych w ubrania przeprowadzono 

ulicami miasta Auschwitz na dworzec kolejowy. Wielu z nich przebywało od miesięcy w 

więzieniach, potem w obozie, stąd po raz pierwszy od dłuższego czasu mogli przyjrzeć się 

życiu poza obozem. Oczywiście kontakt z mieszkańcami był uniemożliwiony przez 

popędzających więźniów esesmanów, ale – co było istotne – konwojenci nie bili więźniów. 

Wszyscy wyselekcjonowani umieszczeni zostali w wagonie bydlęcym. Chcieli zapewnić 

sobie dostęp powietrza, otwierając dwa małe okna, jednak konwojenci nakazali je zamknąć. 

Dopiero podczas jazdy udało się na dłużej otworzyć okna. Początek jazdy upłynął na 

modlitwie różańcowej, odmawianiu litanii, potem na luźnych rozmowach, a nawet paleniu 

papierosów. 

Trasa przejazdu pociągu znana jest ze wspomnień Adama Kozłowieckiego oraz z zestawień 

transportów z Auschwitz do Dachau. Niestety, nie zachował się dokument dotyczący 

przejazdu transportu z 10 grudnia 1940 roku, jednak posiłkując się dostępną dokumentacją, 

można wskazać mijane stacje kolejowe354. Pierwszą stacją był Beuthen O/S, czyli Bytom, 

następną Breslau, czyli Wrocław. Kolejna to Mährish Schönberg, czyli Szumperk na 

Morawach, dalej Brünn, czyli Brno i Wien, czyli Wiedeń.    

Pierwszy etap podróży zakończony został w Wiedniu. Na dworcu kolejowym 

więźniowie zostali przeliczeni i przewiezieni do więzienia, gdzie otrzymali posiłek, po czym 

mogli skorzystać z łaźni więziennej. Sporym utrapieniem była plaga wszy, których wszyscy 

nabawili się jeszcze przed osadzeniem w obozie Auschwitz, stąd – oczekując na transport – 

starali się pozbyć dokuczliwych insektów, ręcznie wybierając je z odzieży. Po kilku 

                                                           
352 Albert Z. Urbański, op. cit., s. 23. 
353 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 217, 218; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 19-21. 
354 APMA-B, Akta Zespołu Regierung Kattowitz – Transportzettel für Gefangenen Beförderung, Syg. RK, r. 1, s. 
113. 
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godzinach oczekiwania przewieziono wszystkich z powrotem na wiedeński dworzec kolejowy 

i dalsza podróż odbyła się, ku wielkiemu zdumieniu więźniów, w wagonach osobowych III 

klasy (choć ich wygląd odpowiadał przedwojennym wagonom II klasy). Początkowo 

więźniowie stali w korytarzu, oczekując, że zostaną przeprowadzeni do właściwego wagonu 

bydlęcego, tymczasem konwojenci nakazali im zająć miejsca w wygodnych wagonach. Adam 

Kozłowiecki wspominał: 

Rozsiedliśmy się zatem z naszymi wszami na pluszowych fotelach i jak za najlepszych 

czasów spoglądaliśmy przez okno na piękną okolicę Wiednia355.  

W takich warunkach upłynęła podróż do Salzburga i ostatecznie do Monachium, gdzie 

wszyscy przesiedli się do wagonów kolei podmiejskich, także osobowych. Po krótkiej 

podróży elektryczną kolejką do Dachau już 12 grudnia 1940 roku pojawili się uzbrojeni 

esesmani, który eskortowali więźniów do kolejnego obozu.  

Z omawianej grupy więźniów 25 straciło życie w obozie Dachau (co stanowi 34%). Po 

dwóch tygodniach od zarejestrowania zmarł z wycieńczenia albertyn, brat Józef Zwoliński, 

miał 61 lat. Od 1942 roku zaczęto wybierać w obozie więźniów starszych wiekiem, chorych i 

kierować ich do zamku Hartheim, położonego w pobliżu Linzu, gdzie zabijano tlenkiem 

węgla w komorze gazowej356. W takich okolicznościach zmarło 7 duchownych z omawianego 

transportu357. Kilka tygodni przed wyzwoleniem obozu zmarł Franciszek Przewłoka (17 

marca 1945 r.).    

 

                                                           
355 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 219. 
356 Teodor Musioł, Dachau1933-1945, Katowice 1971 s. 172- 176. 
357 Eugeniusz Żeleźniak – brat zakonny, jezuita, zmarł 3 marca 1942 r., miał 42 lata; Franciszek Bryja – pallotyn, 
zm. 4 maja 1942 r., miał 32 lata; Jan Jędrychowski – ksiądz, misjonarz, zmarł 6 maja 1942 r., miał 43 lata; Jan 
Golędzinowski – ksiądz, zmarł 6 maja 1942 r., miał 65 lat; Leszek Pryliński – ksiądz obrządku ormiańskiego, 
zmarł 20 maja 1942 r., miał 58 lat; Józef Woliniarski – brat albertyn, zmarł 2 lipca 1942 r., miał 68 lat; Kazimierz 
Dembowski – ksiądz, jezuita, zmarł 10 sierpnia 1942 r., miał 30 lat; Wilhelm Krzak – ksiądz, zmarł 10 sierpnia 
1942 r., miał 38 lat; Norbert Kompalla – ksiądz, misjonarz, zmarł 1 grudnia 1942 r., miał 35 lat.  
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Podsumowanie  

W pierwszej grupie przeniesionych znalazło się 67 duchownych, w większości 

aresztowanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Najwięcej było wśród nich 

duchownych zakonnych (jezuitów, misjonarzy, pallotynów, karmelitów trzewiczkowych, 

bernardynów, chrystusowców, franciszkanów, kapucynów, salezjanów). Oprócz nich w 

grupie tej znajdowali się duchowni świeccy z diecezji przemyskiej, warszawskiej, 

tarnowskiej, krakowskiej, podlaskiej, częstochowskiej i lwowskiej, a także duchowny 

obrządku ormiańskiego. Średnia wieku przeniesionych wynosiła 34 lata. Zajmowali różne 

stanowiska w strukturze kościelnej. Było wśród wywiezionych 6 proboszczów, kilku 

wychowawców w placówkach oświatowych, nauczyciele gimnazjalni, kapelani szpitalni, 

publicyści. Kilku ukończyło studia na uniwersytetach poza Polską (we Francji i Włoszech), 

niektórzy byli w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeden został odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari za udział w walkach podczas I wojny światowej. 

Aresztowania odbywały się najczęściej w ich miejscu zamieszkania, zakonnicy 

najczęściej byli aresztowani grupowo. Zasada aresztowania wymagała, aby podać powód 

aresztowania, jednak szczątkowo zachowana dokumentacja nie pozwala na przeanalizowanie 

wszystkich przypadków. Stąd wyjątkowo cenne są dokumenty z wpisem informującym, że 

aresztowany był „niebezpiecznym szowinistycznym Polakiem”. Nierzadkie były także donosy 

na gestapo o posiadaniu przez duchownych odbiorników radiowych czy prowadzeniu rozmów 

na tematy bieżących wydarzeń. 

W obozie duchowni poddawani byli rutynowej procedurze związanej z przyjęciem do obozu. 

Razem z innymi więźniami słuchali przemówienia kierownika obozu o zasadach obozowych i 

szansach na przeżycie. Większość skierowana została do prac budowlanych na terenie obozu, 

część skierowana była do najcięższej pracy, jaką wykonywała karna kompania. Duchowni 

traktowani byli przez esesmanów i więźniów funkcyjnych wyjątkowo brutalnie. Umierali w 

obozie z wycieńczenia, na skutek pobicia bądź w konsekwencji chorób, na które zapadali w 

obozie. 

Grupa 67 duchowych oraz jeden więzień świecki (łącznie 68 osób) została 12 grudnia 1940  

roku przewieziona do obozu Dachau. Jeden więzień został zwolniony z obozu, 25 więźniów 

straciło życie po przeniesieniu, z czego 7 zostało zamordowanych w ośrodku eutanazji w 

zamku Hartheim.   
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ROZDZIAŁ VII „Transport proboszczów” 

Przeniesienie 37 duchownych 3 maja 1941 roku z obozu Auschwitz do Dachau 

Obóz Auschwitz w 1941 roku – charakterystyka deportowanych więźniów, kolejne etapy 

rozbudowy obozu, metody eksterminacji osadzonych 

Rok 1941 rozpoczął się w obozie Auschwitz od kolejnych ustaleń administracyjnych 

związanych z zakładaniem nowych obozów. Już w styczniu 1941 roku Reichsführer SS 

Heinrich Himmler wydał rozporządzenie w sprawie podziału wszystkich obozów na stopnie 

(Stufe). Auschwitz zaliczony został do obozów stopnia I – dla więźniów mało obciążonych i 

bezwzględnie nadających się do poprawy. Nie było to ostatnie rozporządzenie Himmlera w 

tej sprawie, podziały tego rodzaju były regularnie uaktualniane358.  

Przywożeni do Auschwitz więźniowie pochodzili, podobnie jak w 1940 roku, z 

Generalnego Gubernatorstwa, z ziem wcielonych oraz z rejencji katowickiej (mniej liczne 

grupy). Pierwszy numer obozowy w 1941 roku otrzymał więzień przywieziony z Opawy 

(7880) i była to zapowiedź pewnej zmiany, która miała nastąpić w kolejnych miesiącach w 

związku z kierowaniem do obozu Auschwitz także więźniów z Protektoratu Czech i 

Moraw359. Od 1 stycznia do 2 maja 1941 roku wydano w obozie Auschwitz 7529 numerów 

więźniarskich, natomiast w ciągu całego 1941 roku osadzono w nim 17 270 więźniów.  

Coraz częściej kierowano do obozu tzw. transporty zbiorowe (Sammeltransport), w których 

przywożono więźniów zebranych w różnych, na ogół mniejszych więzieniach z terytorium 

Trzeciej Rzeszy (w tym także z Austrii), Protektoratu Czech i Moraw, a także Generalnego 

Gubernatorstwa. Wymienione terytoria podzielone zostały na 17 okręgów (Ring), po których 

poruszały się wagony-więźniarki, doczepione do kursujących pociągów. W wagonie 

więźniarce przewożono do 56 osób (np. 24 stycznia 191 roku przywieziono do obozu 23 

więźniów, którym wydano numery obozowe od 9497 do 9519360).  

                                                           
358 APMA-B, Zespół Erlass-Sammlung, D-RF-3 (RSHA) 118/9, t. 10, k. 607. Do stopnia I zaliczono: KL Dachau, KL 
Sachsenhausen i KL Auschwitz – dla więźniów mało obciążonych i bezwzględnie nadających się do poprawy. Do 
stopnia II zaliczono: KL Buchenwald, KL Flossenbürg, KL Neuengamme – dla więźniów bardziej obciążonych, lecz 
nadających się jeszcze do wychowania i poprawy. Do stopnia III zaliczono – KL Mauthausen – dla więźniów 
bardzo obciążonych, a zwłaszcza dla karanych już sądownie i dla aspołecznych.  
359 W ciągu całego okresu istnienia obozu przywieziono co najmniej 10 tys. Czechów, zarejestrowanych jako 
więźniowie polityczni. Więcej na temat deportacji z Protektoratu Czech i Moraw, patrz Marek Połącarz, Ilu 
Czechów osadzono w KL Auschwitz, [w:] Zeszyty Oświęcimskie nr 25, Oświęcim.  
360  Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 48, 50. 
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Do maja 1941 roku tylko jedna grupa więźniów została wywieziona z obozu Auschwitz. 

Miało to miejsce 23 stycznia i wywieziono wówczas 657 więźniów do obozu we 

Flossenbürgu.  

Dla kierownictwa obozu Auschwitz najważniejszym wydarzeniem w pierwszych 

miesiącach 1941 roku była wizyta Reichsführera SS Heinricha Himmlera. Przygotowania do 

niej rozpoczęto w lutym i przewidywały one, że 1 marca z Berlina przyleci on samolotem do 

Gliwic, następnie samochodem udał się do Auschwitz. Tu spodziewano się go około godziny 

16.00, a wyjazd do Wrocławia zaplanowany został na 17.30, czyli wizyta miała trwać około 

półtorej godziny361. Podczas tak krótkiego pobytu omówione zostały sprawy związane z 

rozbudowaniem obozu macierzystego do pojemności 30 tysięcy więźniów, wybudowanie na 

terenie wsi Birkenau obozu dla 100 tysięcy radzieckich jeńców wojennych (atak na Związek 

Sowiecki nastąpił dopiero 22 czerwca 1941 roku), zagospodarowanie terenu przyobozowego 

poprzez założenie i rozbudowanie już istniejących gospodarstw rolno-hodowlanych.  

Jednocześnie miało miejsce szereg wydarzeń, które dla realizacji planów rozbudowy 

mały znaczenie fundamentalne. Zarząd niemieckiego koncernu IG Farbenindustrie AG, 

potentat produkcji chemicznej, zamierzał wybudować kolejną fabrykę kauczuku 

syntetycznego o wydajności 30 tysięcy ton rocznie362. Po przejrzeniu map Górnego Śląska w 

styczniu 1941 roku, dr Otto Ambros, członek zarządu IG Farbenindustrie odpowiedzialny za 

produkcję kauczuku, oraz naczelny inżynier Biedenkopf uznali, że najkorzystniej położona 

jest miejscowość Dwory k. Oświęcimia, co potwierdzili podczas wizytacji odbytej także w 

tym miesiącu. Do podjęcia wiążących decyzji doszło miesiąc później, 18 lutego 1941 roku, 

kiedy to marszałek Rzeszy i równocześnie pełnomocnik planu czteroletniego Hermann 

Göring zabrał głos w sprawie zabezpieczenia robotników niezbędnych do szybkiego 

realizowania budowy nowej fabryki. Zadaniem Reichsführera SS Himmlera było 

doprowadzenie do szybkiego wysiedlenia żydowskich mieszkańców miasta i okolicy oraz 

przekazanie ich mieszkań robotnikom zatrudnionym przy budowie, czasowe pozostawienie 

                                                           
361 APMA-B, akta różne III Rzeszy, IŻ-13/89. Plan podróży Reichsführera SS przedstawiał się następująco: odlot 
samolotu z lotniska Tempelhof – godz. 11.00, przylot do Gliwic ok. 13.00, obiad w Gliwicach ok. 14.00, przejazd 
samochodem do Auschwitz godz. 16.00, inspekcja KL Auschwitz, odjazd samochodem do Wrocławia ok. 17.30, 
przyjazd do Wrocławia 21.00, przyjęcie u SS-Gruppenführera con dem Bacha-Zelewskiego z okazji jego urodzin. 
Nocleg w hotelu Monopol.    
362 Na temat IG Farben zob. Piort Setkiewicz, Z dziejów obozów IG Farben Werk Auschwitz 1941-1945, Oświęcim 
2006. 
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ludności polskiej celem zatrudnienia jej przy pracach budowlanych i ostatecznie skierowanie 

możliwie dużej liczby, 8 – 12 tysięcy więźniów zdolnych do pracy z obozu Auschwitz363.  

Powołany generalny pełnomocnik do spraw specjalnej produkcji chemicznej (der 

Generalbevollmächtige für Sonderfragen der Chemischen Erzeugung) prof. Dr Carl Krauch 

powiadomił koncern IG Farben o decyzjach Reichsführera SS w sprawie dostarczenia 

robotników. Natomiast do usprawnienia kontaktów między inspektorem obozów 

koncentracyjnych i szefem Głównego Urzędu Administracji i Gospodarki SS a kierownikiem 

budowy Buna-Werke powołany został przez Himmlera specjalny łącznik, szef sztabu 

osobistego, SS-Gruppenführer Wolff364. W kolejnych tygodniach podejmowano działania co 

do spraw ustalonych wcześniej działań, np. wysiedlania ludności żydowskiej do getta w 

Chrzanowie i polskiej do Generalnego Gubernatorstwa (w dwóch transportach, każdy liczył 

po 800 Polaków i 250 Żydów). Także w głównym inspektoracie obozów koncentracyjnych 

oraz dyrekcji IG Farben odbywało się wiele spotkań w sprawie finansowania kolejnych 

etapów budowy oraz zasad organizacji nowej fabryki. W dalszej kolejności w obozie 

Auschwitz zaczęli pojawiać się przedstawiciele kadry technicznej z odpowiedzialnym za 

budowę inż. dr. Dürrfeldem, inżynierami Faustem, Flöterem, Murrem z IG Farben. Podczas 

wspomnianej wcześniej wizyty Himmlera w obozie Auschwitz, 1 marca 1941 roku, 

komendant Rudolf Höss został zobligowany do skierowania 10 tysięcy więźniów jako 

robotników dla potrzeb IG Farben. 

Dla obozu była to niezwykle ważna współpraca, ponieważ wiązała się korzyściami 

finansowymi, a dokładnie z dostawami materiałów budowlanych. Tym sposobem wszystkie 

wcześniejsze plany rozbudowy obozu Auschwitz zmodyfikowano i już w marcu 1941 roku 

przystąpiono do prac ziemnych przy budowie czterech nowych bloków więźniarskich, a 

sukcesywnie prowadzono nadbudowę pięter w blokach parterowych. 

Wszystkie podjęte inwestycje budowlane mogły być prowadzone z jeszcze większym 

rozmachem od dnia 4 maja 1941 roku, po oficjalnym przejęciu przez SS terenów byłych 

polskich koszar, w związku z zakończeniem okresu dzierżawy od Wehrmachtu. Dawało to 

zarządowi obozów koncentracyjnych dużą swobodę działania i tym sposobem Główny Urząd 

Budżetu i Budownictwa SS, kierowany przez Oswalda Pohla, przyjął kolejne inwestycje 

zaplanowane do realizacji od 1 października 1941 do 30 września 1942 roku. Głównym celem 

                                                           
363 D. Czech, op. cit., s. 45, 50.  
364 APMA-B, Zespół proces Maurera, dokumenty norymberskie, NI-11086, t. 7, s. 25, 26. D. Czech, op. cit., s. 52. 
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było bowiem uzyskanie pojemności obozu do 18 tysięcy więźniów, wykorzystanych zarówno 

przy rozbudowie obozu, jak i fabryki IG Farben365.      

Obóz Auschwitz nie był jedynym obszarem inwestycji budowlanej w tym okresie. 

Wraz z wysiedlaniem mieszkańców okolicznych miejscowości od marca 1941 roku (wsie: 

Pławy, Babice, Broszkowice, Brzezinka, Budy, Harmęże, Rajsko) i potrzebą założenia 

kolejnego obozu w związku z planowanym atakiem na Związek Radziecki i przewidywanym 

wzrostem jeńców wojennych, wyznaczono teren wsi Brzezinka, nazwany odtąd Birkenau, 

jako lokalizację kolejnego obozu. Pierwsze plany obozu z marca 1941 roku zawierały nawet 

nazwę Krigsgefangenenlager, jednak właściwie nigdy funkcji tej nie pełnił. W przeciągu 

kilku miesięcy obóz Birkenau stał się zarówno miejscem umieszczania więźniów, jak i 

ośrodkiem masowej zagłady Żydów europejskich366.       

W 1941 roku pojawiły się także nowe elementy życia obozowego, a jednym z 

pierwszych była założona z inicjatywy więźniów orkiestra, która miała usprawniać 

przeliczanie wyruszających do pracy komand więźniarskich. Z czasem dla więźniów gra w 

orkiestrze obozowej stała się możliwością przetrwania. Pierwsza próba Häftlingskapelle 

odbyła się 6 stycznia 1941 roku, w jednej z sal bloku nr 24367.  

Do bardzo wyjątkowej sytuacji doszło 15 stycznia, kiedy komendant obozu zezwolił 

krewnym zmarłego więźnia na przybycie do obozu na zobaczenie ciała zmarłego. Jak 

zanotował esesman, dwie kobiety, młodsza i starsza (prawdopodobnie matka z córką), 

pojawiły się na wartowni obozowej o 9.30, natomiast o 12.00 kobiety opuściły obóz. W 1941 

roku rodziny zmarłych niemieckich więźniów mogły jeszcze otrzymywać urny z prochami 

(wcześniej także polskie rodziny mogły otrzymywać urny). Administracja obozu posiadała 

specjalnie zaprojektowane do tego celu pojemniki. Rodziny składały zamówienia w 

inspektoracie obozów koncentracyjnych, a te z kolei kupowały urny od firmy Grosskopf, 

Ludwig u. Co, Ilmenau w Turyngii albo od J.A. Topf u. Söhne w Erfurcie (firma stale 

współpracująca z obozem Auschwitz jako producent pieców krematoryjnych). Liczba 

                                                           
365 Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki obozu Auschwitz w świetle materiałów 
źródłowych, Oświęcim 2018, s. 23-25.  
366 Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych, 
Oświęcim 2017, s. 7-15; Franciszek Piper, Żydzi w KL Auschwitz, Głosy Pamięci nr 9, Oświęcim, 2015, s. 7-51. 
367 Jacek Lachendro, Orkiestry obozowe w KL Auschwitz, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 27, s. 7-148. 
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zamówień była tak wysoka w sierpniu 1941 roku, że komendanci mieli informować 

administrację obozów w Berlinie z odpowiednim wyprzedzeniem368.        

Od początku 1941 roku sposoby karania więźniów stawały się coraz bardziej okrutne i 

najczęściej prowadzące do śmierci więźnia. Rozpoczęto regularną ewidencję więźniów 

umieszczonych w areszcie obozowym, tzw. bunkrze, który znajdował się w podziemiach 

bloku 11 (wówczas jeszcze nr 13369). W lutym 1941 roku odnotowano pierwszy zgon więźnia 

umieszczonego tam. W kwietniu tego roku rozpoczęto również stosowanie odpowiedzialności 

zbiorowej za ucieczkę więźnia – za jednego uciekiniera wybierano 10 innych z tego samego 

bloku jako zakładników. Umieszczani byli w podziemiach aresztu obozowego, skazani na 

śmierć głodową. Pierwsza taka wybiórka odbyła się 23 kwietnia 1941 roku. Najbardziej znana 

wybiórka miała miejsce w ostatnim tygodniu lipca 1941 roku, kiedy za wybranego na śmierć 

Franciszka Gajowniczka370 zgłosił się franciszkanin, gwardian Niepokalanowa, ojciec 

Maksymilian Kolbe371. Niestety, nie wiemy, kto jeszcze został wybrany, nazwiska tych 

więźniów nie zachowały się. Nie znamy także dokładnej daty tych wydarzeń, wiadomo, że 

więźniowie byli w bunkrze dwa tygodnie. Esesmani sprawdzali celę regularnie, za każdym 

razem wynosząc ciała zmarłych. Ojciec Kolbe razem z kilkoma więźniami przebywał w celi 

do końca, czyli do wydania decyzji o tzw. opróżnieniu bunkra. Wówczas sanitariusz zabił 

                                                           
368 APMA-B, akta różne III Rzeszy, IŻ-13/89, s. 225. 
369 Po rozpoczęciu budowy dodatkowych 8 bloków dla więźniów władze obozowe zdecydowały o zmianie 
numeracji bloków więźniarskich w sierpniu 1941 r. 
370 Franciszek Gajowniczek (1901-1995) – podoficer wojska polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, 
aresztowany podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z zamiarem wstąpienia do polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie. Przywieziony do obozu Auschwitz 8 października 1940 r., oznaczony numerem 5659. Uratowany 
przez ojca Kolbe od śmierci głodowej. Podczas ewakuacji obozu w 1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, 
gdzie został wyzwolony. Jako świadek uczestniczył w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym ojca Kolbe. 
Zmarł w wieku 94 lat, pochowany został w Niepokalanowie.  
371 Maksymilian Maria Kolbe/Rajmund Kolbe (1894-1941) – franciszkanin konwentualny (OFMConv), misjonarz, 
wydawca, męczennik. Przywieziony został do obozu Auschwitz 28 maja 1941 r. i oznaczony numerem 16670. W 
ostatnich dniach lipca 1941 r. po ucieczce więźnia Lagerführer Karl Fritzsch zarządził wybiórkę 10 więźniów, 
którzy mieli umrzeć śmiercią głodową. Jeden ze wskazanych, Franciszek Gajowniczek, prosił o darowanie życia, 
wówczas Maksymilian Kolbe wystąpił z szeregu i zaproponował zamianę za rozpaczającego więźnia. Ojciec Kole 
został dołączony do 9 więźniów, których zamknięto w celi nr 18 aresztu obozowego. Po około 2 tygodniach, 
kiedy większość więźniów zmarła, a ciała regularnie wynoszono, Lagerführer zarządził opróżnienia celi. 
Przebywało w niej jeszcze kilku więźniów, dających oznaki życia, wśród nich ojciec Kolbe. Wówczas 
Blockältester szpitala obozowego, więzień nr 5, Hans Bock, zabił więźniów zastrzykiem z fenolu. W obozowym 
akcie zgonu ojca Kolbe wpisano datę śmierci: 14 sierpnia 1941 r. Maksymilian Kolbe został ogłoszony 
błogosławionym w 1971 r., a świętym męczennikiem w 1982 r. Więcej na temat pobytu i śmierci świętego 
Maksymiliana w obozie Auschwitz patrz Teresa Wontor-Cichy, 2011 rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego, 
[w:] Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, nr 57, Oświęcim 2011, s. 7-19.       
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więźniów, w tym ojca Kolbe, zastrzykiem z fenolu. Na podstawie aktu zgonu Maksymiliana 

Kolbe z datą śmierci 14 sierpnia 1941 roku, ustalono przypuszczalne daty tego wydarzenia372.  

Dużym wstrząsem dla więźniów stały się egzekucje, które były w tym czasie 

przeprowadzane w żwirowniach znajdujących się w pobliżu budynków obozowych.  Jedna z 

większych miała miejsce 14 marca 1941 roku obok tzw. Theatergebäude (budynku teatru), 

rozstrzelano 72 więźniów Polaków. Inna, najbardziej wówczas wspominana, odbyła się 11 

listopada 1941 roku, w dniu Święta Niepodległości. Dokonano jej nie w żwirowni, jak 

poprzednio, ale na dziedzińcu bloku 11, gdzie wybudowana została Ściana Straceń, przed 

którą ustawiano skazanych za śmierć więźniów i zabijano strzałem w potylicę z bliskiej 

odległości, przy pomocy cichostrzelnej broni małokalibrowej. Więźniowie rozstrzeliwani byli 

nadzy, mieli ręce skrępowane z tyłu, numery obozowe mieli napisane na udzie bądź na piersi. 

Rozstrzelano wówczas 151 osób, spośród nich 80 przywiezionych zostało z więzienia w 

Mysłowicach. Przed rozstrzelaniem byli przetrzymywani w areszcie obozowym; 27 więźniów 

było w celach z powodu różnych przestępstw obozowych, 44 więźniów wskazał wydział 

polityczny373.  

W lipcu 1941 roku rozpoczęto zabijanie więźniów chorych, wyczerpanych i uznanych 

za niezdolnych do pracy w ramach akcji eutanazji oznaczonej kryptonimem14f13. Specjalnie 

powołana komisja, kierowana przez lekarza SS Horsta Schumanna, kierownika zakładu 

eutanazji Grafeneck w Wirtembergii, później także Sonnenstein, przyjechała do obozu, aby 

dokonać przeglądu przebywających w szpitalu więźniów. Oficjalnie powiedziano im, że 

wybrani przeniesieni zostaną do sanatorium, stąd niektórzy nieświadomi sytuacji sami zgłosili 

się do wyjazdu. Po skompletowaniu dokumentów 573 osoby przewieziono do ośrodka 

eutanazji w Sonnenstein, gdzie zostali zamordowani w łaźni tlenkiem węgla374. Kontynuacją 

tego wydarzenia były eksperymenty prowadzone w szpitalu obozowym, w bloku nr 21, 

mające na celu ustalenie najefektywniejszej metody zabijania dożylnego. Stosowano różne 

płyny: stężony perhydrol, benzynę, eter, ewipian także fenol. Kierujący eksperymentami 

niemieccy lekarze uznali, że najskuteczniejszy okazał się być fenol, stąd najczęściej używany 

                                                           
372 T. Wontor-Cichy, op. cit., s. 7-19.     
373 Na temat kar stosowanych w obozie Irena Strzelecka, Kary i tortury, [w:]  Auschwitz 1940-1945.Węzłowe 
zagadnienia z dziejów obozu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Długoborskiego, Franciszka Pipera, 
Oświęcim 1995 t. II, s. 277-292.  

374 Szczegóły tych wydarzeń: Jochen August, Transport 575 więźniów KL Auschwitz do Sonnenstein (28 lipca 
1941 roku). Rekonstrukcja zniszczonej listy transportu, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 24, Oświęcim 2008, s. 
111-160. 
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był do zabijania chorych więźniów. Ten sposób mordowania więźniów również określano 

symbolem 14f13375.                        

W drugiej połowie 1941 roku do obozu Auschwitz zaczęto przywozić duże grupy 

radzieckich jeńców wojennych. Początkowo jedynie w celu ich rozstrzelania, głównie w 

żwirowniach znajdujących się w otoczeniu obozu Auschwitz. Większą grupę, około 600 

jeńców, razem z 250 polskimi więźniami zamordowano w podziemiach bloku 11 przy użyciu 

cyklonu B. Była to jednocześnie oficjalna próba zastosowania tej trucizny do masowego 

zabijania.  Dopiero w październiku 1941 roku dziewięć bloków zostało oddzielonych od 

reszty obozu ogrodzeniem z drutu i umieszczono tam 10 tysięcy radzieckich jeńców 

wojennych. Administracja obozowa wydała dla nich oddzielną serię numerów obozowych. 

Ich los w obozie był okrutny ze względu na ogromną śmiertelność, powodowaną przez 

choroby, głód, tortury i wycieńczającą pracę przy budowie obozu Birkenau. Dzienna liczba 

zgonów była niespotykana jak do tej pory w obozie. Wiosną 1942 roku około 600 pozostałych 

przy życiu jeńców radzieckich przeniesiono do Birkenau, likwidując tym samym oddzielny 

dla nich obóz w Auschwitz376.  

Wspomniana wysoka śmiertelność jeńców skłoniła administrację do zmian identyfikacji 

osadzonych. Ponieważ często zabierali oni mniej zniszczoną odzież obozową zmarłych 

kolegów, administracja miała trudności z identyfikacją ciał. Dlatego zaczęto stosować 

tatuowanie numerów więźniarskich. Początkowo pisano je ołówkiem kopiowym na lewej 

piersi zmarłego, później numery tatuowano wszystkim jeńcom. Administracja uznała ten 

sposób za bardzo ułatwiający rozpoznawanie, dlatego od wiosny 1942 roku rozpoczęto 

tatuowanie numerów wszystkim więźniom przywiezionym do obozu oraz osadzonym w 

okresie wcześniejszym, tyle tylko, że jako miejsce tatuażu wybrano lewe przedramię.  

Wspomniane testowania sposobów masowego zabijania także omawiane było w obozie 

Auschwitz w 1941 roku. Jak napisał Rudolf Höss we wspomnieniach, spotkania z 

Reichsführerem miały charakter poufny – bez świadków i pisemnych potwierdzeń, a 

dotyczyły przygotowania do zagłady Żydów, czyli „ostatecznego rozwiązania”. W tej sprawie 

do obozu przyjechał w sierpniu 1941 roku SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann, kierownik 

IVB4, referatu żydowskiego gestapo, w RSHA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). 

Podczas rozmów zakładano, że zabijanie musi odbyć się inną metodą niż rozstrzeliwanie, 

                                                           
375 Irena Strzelecka, Zbrodnicza medycyna. Szpitale w KL Auschwitz, Głosy Pamięci nr 3, Oświęcim 2008, s. 12-
13.  
376 Jacek Lachendro, Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, Głosy Pamięci, nr 11, Oświęcim 2016, s. 7-29. 
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głównie z powodu liczby Żydów oraz faktu, że będzie ono dotyczyć różnych grup 

wiekowych, w tym kobiet i dzieci. Obawiano się więc, jak napisał we wspomnieniach Höss, 

„o zbyt duże obciążenie psychiczne dla esesmanów wykonujących egzekucje”377.  

Podczas objazdu po terenie będącego w budowie obozu Birkenau Eichmann i Höss wybrali 

dom położony na skraju lasu, niedaleko przyszłej zabudowy obozowej, który po 

przeprowadzeniu niezbędnych zmian konstrukcyjnych mógłby służyć do zabijania około 800 

osób przy użyciu gazu. Nazwany został „czerwonym domkiem” albo bunkrem nr 1. Kilka 

miesięcy później inny dom murowany, kryty strzechą i otynkowany został przystosowany do 

zabijania. Nazwany został „białym domkiem”, można było jednorazowo zamordować w nim 

1200 osób378. 

 

 

                                                           
377 R. Höss, Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego, Kraków 2003, , s. 141-142. 
378 Franciszek Piper, Metody Zagłady, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia,  op. cit., s. 113-122.  
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Charakterystyka deportowanych – transport proboszczów 

Omawiany dokument przygotowany został przez Politische Abteilung (wydział 

polityczny) i obejmował nazwiskową listę, zaświadczenia lekarskie oraz karty osobowe 38 

wyznaczonych duchownych (Anlagen: Eine namentliche Liste, sowie Arztunterlagen, und 38 

Personalakte)379. Pewnym wyróżnikiem zachowanego dokumentu jest to, że został napisany 

na maszynie. W zachowanym dokumencie obozowym z 3 maja 1941 roku odnotowano, że 

dotyczył on wcześniejszego pisma z 29 kwietnia 1941 roku, które prawdopodobnie związane 

było z przygotowania transportu. Pismo to niestety nie zachowało się. 

Na liście nazwiskowej znajduje się jednak 40 nazwisk. Prawdopodobnie wszyscy zostali 

wezwani do ambulatorium obozowego w bloku 28, gdzie lekarz obozowy dokonał przeglądu 

więźniów. Jeden z umieszczonych na liście, Henryk Witkowski, nie był duchownym, jednak 

za takiego się podawał i tak został w obozie zarejestrowany. Nie składał relacji w okresie 

powojennym, nie wiadomo więc, jakie były jego motywacje. Dwóch więźniów, ksiądz 

Stanisław Waraczewski (nr obozowy 11190) oraz franciszkanin ojciec Ludwig Bartosik (nr 

obozowy 12832), zostało skreślonych z listy i odesłanych do obozu. Tak naprawdę więc 

opracowanie obejmuje 37 osób. 

Ksiądz Stanisław Waraczewski prawdopodobnie był w bardzo złym stanie zdrowotnym380. O 

franciszkaninie Ludwiku Bartosiku dowiadujemy się ze wspomnień księdza Konrada Szwedy, 

który wiosną 1941 roku był pielęgniarzem (pflegerem) w szpitalu obozowym. Zapamiętał 

swoje spotkanie z ojcem Bartosikiem: 

…Na tym samym bloku (wówczas 15 później ???) znalazł się o. Pius Bartosik, 

redaktor „Rycerza Niepokalanej”. Ropień, jaki się wytworzył na przedudziu, zamienił 

nogę w wielki wór ropy. Dr Dering operacyjnie założył mu dreny odprowadzające 

ropę. Powoli rana jęła się goić, lecz na prawym policzku wytworzyła się róża. Obrzęk 

zniekształcił twarz do niepoznania. Wysoka gorączka trawiła organizm, brak 

zastrzyków nie pozwolił ratować spalającego się życia. Wijący się w ciężkich 

boleściach, nic nie jadł ani nie pił, tracił przytomność, to znów ją zyskiwał. Nie 

                                                           
379 APMA-B, Lista 38 duchownych (Pffaren – klechów) przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 2. 
380 Ksiądz Stanisław Waraczewski zmarł w obozie 10 września 1941 r. Data śmierci na podstawie W. Jacewicz, 
J. Woś, Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, 
praca zbiorowa pod red. ks. Wiktora Jacewicza, ks. Jana Wosia, Warszawa 1977,t. III, s. 315. 
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ustępująca temperatura, cierpienie ponad miarę doprowadziły organizm do całkowitej 

ruiny381.  

Analizując porządek listy, można zauważyć dużą niekonsekwencję administracji, 

jeżeli chodzi o wybieranie duchownych do kolejnych transportów. Wydawać by się mogło, że 

przy tak rozbudowanej administracji obozowej wyszukanie wszystkich duchownych nie 

mogło sprawiać większych trudności. Nic bardziej mylnego. Na liście znajdujemy bowiem 

nazwiska duchownych, którzy powinni byli być zaliczeni do transportu z grudnia 1940 roku, 

jednak tak się nie stało. Na pytanie dlaczego, należy stwierdzić, że był to efekt trudności w 

sprawnym prowadzeniu ewidencji obozowej, z jakimi borykali się więźniowie prowadzący 

poszczególne izby pisarskie382.   

Lista sporządzona została w porządku wydanych numerów obozowych. Pierwszym 

umieszczonym na liście jest kleryk Wincenty Oberc (nr obozowy 222), który został 

przywieziony do obozu Auschwitz w grupie pierwszych polskich więźniów politycznych 14 

czerwca 1940 roku z Tarnowa, przebywał więc w obozie 11 miesięcy, czyli najdłużej ze 

wszystkich przeniesionych. Także w pierwszym roku istnienia obozu został przywieziony 

ksiądz Józef Niemiec – 8 października 1940 roku z Tarnowa. Wyjątkowo dramatyczne były 

losy jezuity Romana Przystasia, osadzonego w obozie Auschwitz 15 grudnia 1940 roku, czyli 

dwa dni po wywiezieniu pierwszej grupy duchownych do obozu Dachau i co najbardziej 

zdumiewające, to fakt, że do Auschwitz przeniesiony został właśnie z Dachau. 

Najprawdopodobniej był to efekt nie zsynchronizowanych działań administracji obozów, 

gdzie w jednym zarządzeniu poleca się koncentrowanie duchownych w obozie Dachau, 

natomiast administracja wysyła zakonników do innego obozu. Ksiądz Roman Przystaś był 

zarejestrowany w obozie jako duchowny (Geistlicher), więc nie była to kwestia złej 

rejestracji. O tym wydarzeniu pisał jezuita, Adam Kozłowiecki:  

… W listopadzie 1940 r. przybył do Dachau nasz o. Roman Przystaś. Wojna złapała 

go w Rudzie Śląskiej. Stąd zapragnął wyjechać do Niemiec razem z o. Łętkowskim, by 

odbyć III Probację. Złożyli więc podanie do gestapo z prośbą o zezwolenie na wyjazd 

do Niemiec, motywując tym, że pragną pogłębić znajomość języka i kultury Niemiec. 

                                                           
381 Konrad Szweda, Kwiaty na Golgocie, Pallotinum, Poznań-Warszawa 1982, s. 33. Ludwig Bartosik zmarł w 
obozie 13 grudnia 1941 r. Por. Męczennicy za wiarę 1939-1945. Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy 
prześladowani przez nazizm hitlerowski dali chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości, Warszawa 1996, s. 
317. 
382 Na temat funkcjonowania administracji obozowej i wysiłków więźniów w celu ich właściwego utrzymania 
patrz: Tadeusz Paczuła, Izby pisarskie w KL Auschwitz, [w:] Księgi zgonów z Auschwitz, t. 1, s. 25-61. 
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Pozwolenie otrzymali i wyjechali do Saksonii. Tutaj jednak po 2 czy 3 tygodniach 

pracy duszpasterskiej zostali aresztowani pod zmyślonym zarzutem pracy 

duszpasterskiej wśród Polaków w Niemczech. W końcu przywieziono ich w listopadzie 

1940 r. do Dachau razem z grupą oficerów czeskich. Wprowadzono ich do obozu i 

postawiono na kilka godzin pod bramą. Scharführer pytał po kolei każdego, za co 

został osadzony w obozie. Kiedy zadał to pytanie o. Przystasiowi, ten odpowiedział: 

- Nie wiem… Ja przyjechałem pogłębić znajomość języka i kultury niemieckiej… 

 Nie dokończył, bo dostał od Scharführera najpierw w twarz pięścią, a potem kopniaka 

w brzuch… Przewrócił się i powiedział szybko: Ja, ja ich weiss schon. 13 grudnia 

1940, a więc dzień po naszym przyjeździe do Dachau, oo. Przystaś i Łętkowski zostali 

wywiezieni z transportem do Oświęcimia, gdzie o. Łętkowski tak zgruntował 

znajomość języka i kultury niemieckiej, że „został zwolniony”… przez komin 

krematorium. Zmarł w marcu 1941 r.383 

  

Kolejnych 5 duchownych przywiezionych zostało w styczniu 1941 roku – księża: Walenty 

Zasada z Warszawy, Marian Sitkowski z Lublina, Walenty Liberski z Łodzi oraz Jan 

Janowski i Wincenty Włodarski z Krakowa. W lutym 1941 roku przywiezieni zostali bracia 

Kazimierz i Stefan Grelewscy z Radomia.  

W kwietniu 1941 roku przywieziono aż 26 duchownych z omawianego transportu, księży: 

Stanisława Kołodzieja, Edwarda Wojtusiaka, Karola Ciepiela i Jana Borczuka z Krakowa, 

Antoniego Misiórskiego, Henryka Szostaka, Józefa Pawłowskiego, Wojciecha Michałowicza, 

Franciszka Mazurka, Szczepana Domagałę z Radomia, Tadeusza Nazima, Wacława Cieślaka 

i Henryka Witkowskiego z Warszawy, Jana Bryłowskiego, Leona Kalinowskiego, Józefa 

Śliwę, Jana Lipskiego, Józefa Bierzyńskiego, Jana Bakierę, Antoniego Paducha, Antoniego 

Pacewskiego, Mieczysława Chacińskiego, Ludwika Wielgosza, Franciszka Drelowca i 

Henryka Przastka z Lublina. Przebywali więc około 4 tygodni w obozie Auschwitz i stanowią 

aż 70 % omawianej grupy. Należy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na aż 13 duchownych z 

Lublina, przywiezionych do obozu 6 kwietnia 1941 roku. Ogromne straty poniósł także 

kościół radomski, kiedy w styczniu w kwietniu 1941 roku przywieziono do obozu 7 osób.   

                                                           
383 A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 2008   s. 287- 288. Ksiądz Julian Łętkowski zmarł 30 września 1942 
r. 
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Ostatnim wpisanym na listę był ksiądz Johann Kaliga, duchowny archidiecezji wrocławskiej, 

przywieziony do obozu Auschwitz 25 kwietnia 1941 roku, czyli osiem dni przed 

sporządzeniem wykazu. 

Uwzględniając podział terytorialny ziem polskich po 1939 roku, zauważyć można, że z 

Generalnego Gubernatorstwa przywieziono 32 duchownych: z dystryktu lubelskiego 12 

osób384, z radomskiego 8385, z krakowskiego także 8386, natomiast z warszawskiego 4387. Z 

terenów włączonych do III Rzeszy przywieziono 5 duchownych: z Kraju Warty (Warthegau) 

jedną osobę, z rejencji katowickiej jedną i z Niemiec trzy. 

W grupie tej znalazł się także jeden duchowny, który był obywatelem Trzeciej Rzeszy – 

Johann Kaliga. Pewną osobliwością tej grupy jest także fakt, że kleryk Wincenty Oberc 

urodził się Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (w stanie Ohio). Byli także 

więźniowie powiązani rodzinnie – księża Stefan i Kazimierz Grelewscy byli braćmi.     

Zgromadzenia zakonne i diecezje więźniów – geografia pobytu 

W omawianej grupie było 7 zakonników: bracia albertyni z Krakowa (Wincenty 

Włodarski i Jan Janowski przywiezieni 10 stycznia 1941 roku oraz Jan Borczuk przywieziony 

5 kwietnia 1941 roku), franciszkanie z Niepokalanowa (ojciec Tadeusz Nazim oraz Wacław 

Cieślak przywiezieni 6 kwietnia 1941 roku), jezuita (Roman Przystaś przywieziony 13 

grudnia 1940 roku) oraz salezjanin (Wojciech Michałowicz przywieziony 5 kwietnia 1941 

roku).  

Wśród księży diecezjalnych najliczniejsza grupa pochodziła z diecezji podlaskiej, 7 księży – 

Marian Sitkowski, Leon Kalinowski, Jan Bakiera, Antoni Paduch, Antoni Pacewski, 

Mieczysław Chaciński, Franciszek Drelowiec. Kolejna pod względem liczebności to diecezja 

lubelska, 4 księży – Jan Bryłowski, Jan Lipski, Józef Bierzyński, Ludwik Wielgosz, 

sandomierska, także 4 księży – Kazimierz Grelewski, Stefan Grelewski, Antoni Misiórski, 

Henryk Szostak), dalej kielecka, 3 księży – Szczepan Domagała, Franciszek Mazurek, Karol 

Cepiel), przemyska, 3 księży – Józef Pawłowski, Stanisław Kołodziej, Józef Niemiec. Z 

                                                           
384 Na temat deportacji do Auschwitz patrz: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i 
innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2009.        
385 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-
1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2006. 
386 Księga Pamięci. Transporty Polaków z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944, pod 
red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2002. 
387 Na temat deportacji do Auschwitz patrz Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 
1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Oświęcim 2000. 



173 
 

diecezji łódzkiej pochodził Walenty Liberski, włocławskiej Piotr Kotarski, tarnowskiej 

Edward Wojtusiak, łuckiej Józef Śliwa oraz z archidiecezji warszawskiej Walenty Zasada. 

Wiek przeniesionych  

Średnia wieku umieszczonych na liście to 40 lat. Najstarszy w tej grupie był ksiądz Leon 

Kalinowski (miał 62 lata), zaś najmłodszy kleryk Wincenty Oberc (miał 23 lat). Innym 20-

latkiem w transporcie był ksiądz Mieczysław Chaciński (miał 27 lat). Najwięcej było jednak 

30-latków, dziewiętnastu: Henryk Szostak, Roman Przystaś, Karol Cepiel, Marian Sitkowski, 

Wincenty Włodarski, Jan Janowski, Kazimierz Grelewski, Stanisław Kołodziej, Walenty 

Liberski, Henryk Przastek, Edward Wojtusiak, Józef Śliwa, Antoni Paduch, Józef Nieniec, 

Franciszek Mazurek, Wacław Cieślak, Franciszek Drelowiec, Tadeusz Nazim, Szczepan 

Domagała, Johann Kaliga. Czterech duchownych miało ponad 40 lat: Jan Lipski, Józef 

Berger, Józef Bierzyński, Stefan Grelewski, Wojciech Michałowicz. 50-latków było 

dziewięciu: Antoni Misiórski, Józef Pawłowski, Ludwik Wielgosz, Jan Bryłowski, Piotr 

Kotarski, Jan Bakiera, Antni Pacewski, Jan Borczuk, Walenty Zasada.  

Miejsce w środowisku duchownych i Kościoła 

Przyglądając się poszczególnym osobom uwzględnionym w transporcie, zaskakuje duża 

liczba proboszczów – aż 18 duchownych, co stanowi 45% transportu. Był to rezultat 

omawianych wcześniej represji wobec przedstawicieli inteligencji polskiej, osób cenionych 

społecznie, gromadzących wokół siebie wiernych.  

Proboszczem parafii Kobylany w diecezji przemyskiej był ksiądz Józef Niemiec, 

proboszczem w Milanówku ksiądz Walenty Zasada, proboszczem parafii Rudno w 

archidiecezji warszawskiej był ksiądz Marian Sitkowski, proboszczem parafii Pyzdry w 

diecezji włocławskiej był ksiądz Piotr Kotarski, ksiądz Stanisław Kołodziej był proboszczem 

parafii Tuligłowy w diecezji przemyskiej, proboszczem parafii Dobra w diecezji tarnowskiej 

ksiądz Edward Wojtusiak, proboszczem parafii Sulejów w diecezji sandomierskiej ksiądz 

Antoni Misiórski, proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Kielcach ksiądz Wojciech 

Michałowicz, proboszczem parafii w Kielcach – Karczówce ksiądz Szczepan Domagała, 

proboszczem parafii Wożuczyn w diecezji lubelskiej ksiądz Jan Bryłowski, proboszczem 

parafii Ostrów Lubelski w diecezji podlaskiej ksiądz Leon Kalinowski, proboszczem parafii 

Boremel w diecezji łuckiej był ksiądz Józef Śliwa, proboszczem parafii Zamch koło Biłgoraja 

w diecezji lubelskiej był ksiądz Jan Lipski, proboszczem parafii Suchowola w diecezji 

lubelskiej był ksiądz Józef Bierzyński, proboszczem, a później rezydentem, w parafii Ostrów 
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koło Parczewa w diecezji podlaskiej był ksiądz Jan Bakiera, proboszczem parafii św. Józefa 

w Międzyrzeczu Lubelskim w diecezji podlaskiej był ksiądz Antoni Pacewski, proboszczem 

parafii Goraj w diecezji lubelskiej był ksiądz Ludwik Wielgosz, rektorem (proboszczem) 

kościoła garnizonowego św. Stanisława w Radomiu był ksiądz Kazimierz Grelewski. 

Poza obowiązkami na rzecz wspólnoty parafialnej kilku duchownych omawianego 

transportu angażowało się w pracę naukową, społeczną, a także polityczną. Ksiądz Józef 

Pawłowski uzyskał stopień doktora teologii na Katolickim Uniwersytecie w Innsbrucku i po 

powrocie do Polski był wykładowcą i rektorem w seminarium duchownym w Kielcach; 

wykładał archeologię biblijną, introdukcję do Pisma Świętego i egzegezę. Ponadto działał na 

rzecz stowarzyszeń młodzieżowych, był współorganizatorem Związku Młodzieży Polskiej w 

diecezji kieleckiej, brał czynny udział w zjazdach młodzieżowych, organizował konkursy i 

wystawy tematyczne. Angażował się także w działalność Związku Misyjnego działającego 

wśród duchownych diecezji kieleckiej. W 1924 roku został wyróżniony godnością 

szambelana papieskiego, w 1926 roku został kanonikiem honorowym, zaś w 1933 roku 

kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kielcach388.    

Wykładowcą w seminarium duchownym w Kielcach był także ksiądz Franciszek Mazurek389. 

Z kolei Stefan Grelewski, kiedy był jeszcze klerykiem w 1920 roku, wyjechał na Górny Śląsk,  

gdzie pracował w Polskim Biurze Plebiscytowym. Odwiedzał liczne miejscowości na 

terenach plebiscytowych, zachęcając do oddania głosu na rzecz przyłączenia Górnego Śląska 

do Polski. Po zakończeniu działalności Polskiego Biura Plebiscytowego powrócił do Kielc w 

celu kontynuacji studiów w seminarium duchownym. W latach 1922-1924 studiował w 

Strasburgu, uzyskując stopień doktora prawa kanonicznego. Był sekretarzem generalnym 

Związku Robotników Chrześcijańskich. Założył dwutygodnik „Hasło”, który był pismem 

Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego, publikował na jego łamach liczne artykuły o aktualnych 

problemach społeczeństwa polskiego. Prowadził także pracę dydaktyczną jako katecheta w 

szkołach radomskich. Zajmował się także tłumaczeniem z języka niemieckiego, m.in 

przetłumaczył książkę kardynała Adolfa Bertrama, metropolity wrocławskiego „Charyzmat 

duszy i pracy kapłańskiej” oraz „W służbie ideałów Akcji Katolickiej”390. Interesował się oraz 

                                                           
388 Męczennicy za wiarę 1939-1945, Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm 
hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości, praca zbiorowa, Warszawa 1996, s. 101-103. 
389 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 178. 
390 Książka „Charyzmat duszy i pracy kapłańskiej” wydana została w 1936 r. w Poznaniu, dwa lata później w 
1938 r. także w Poznaniu wydano „W służbie ideałów Akcji Katolickiej”. Więcej na temat kardynała Adolfa 
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publikował na temat działających na terenie Polski mniejszości religijnych, widząc w nich 

poważne zagrożenie dla katolicyzmu391.      

Stanowisko prefekta szkół łódzkich sprawował ksiądz Walenty Liberski, a franciszkanin 

Wacław Cieślak był rektorem Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie392. 

Pierwszym proboszczem (pastorem) zboru polskiego w Kościele Ewangelickim w 

Cieszynie był Józef Berger. Studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim, później także 

we Wiedniu, Bazylei i Strasburgu. Po zakończeniu studiów powrócił do Cieszyna i włączył 

się w szereg działań, m.in. był prezesem Stronnictwa Ludowego w Republice Czeskiej, partii 

politycznej polskojęzycznych Ślązaków z Zaolzia. Działał także w Związku Młodzieży 

Ewangelickiej i Związku Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji. Był wielkim miłośnikiem 

turystyki i narciarstwa (członkiem Zarządu Sekcji Narciarskiej „Watra” cieszyńskiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski”). W 1938 roku prezydent 

Ignacy Mościcki powołał go w skład Sejmu Śląskiego, jako jednego z czterech 

reprezentantów przyłączonego do II Rzeczpospolitej Zaolzia393. 

W grupie tej był także Henryk Przastek, duchowny Kościoła Katolickiego Mariawitów, który 

zarejestrowany został w obozie jako „Pfarrer” – proboszcz394. 

Okoliczności aresztowania   

Materiał pozwalający przedstawić okoliczności aresztowania duchownych tego transportu 

jest wyjątkowo skromny. W zbiorach Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 

nie ma stosownych dokumentów, znajdują się jedynie dwie ankiety wypełnione po wojnie 

przez księży Szczepana Domagałę i Jana Lipskiego. Żaden z duchownych omawianego 

transportu nie złożył po wojnie relacji, nikt też nie napisał wspomnień, co sprawia, że analiza 

zagadnienia aresztowania staje się poważnym wyzwaniem badawczym. Uzupełnienie stanowi 

więc literatura dotycząca poszczególnych osób. W przypadku 16 duchownych można 

przedstawić okoliczności aresztowania, natomiast dla 21 osób posiadamy jedynie 

podstawowe informacje bez szczegółów dotyczących aresztowania.  

                                                                                                                                                                                     
Bertrama: Mieczysław Pater, Bertram Adolf [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 
i XX wieku, pod red. Mieczysława Patera, Katowice 1996, s. 25.   
391 Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, op. cit., s. 121; Męczennicy za 
wiarę 1939-1945, op. cit., s. 178-181. 
392 W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., t. III, s. 297, 305.  
393 Encyklopedia Katolicka, t. 2, hasło Berger Józef, pod red. J. Oleksińskiego, T-wo Naukowe KUL, Lublin 1976, s. 
286. http://pl. Wikpedia.org/Wiki/Józef_Berger_(1901-1962). 
394 APMA-B, Zespół Opracowania, t. 44, s. 58. 

http://pl/
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 W 1974 roku ankietę wypełnił ksiądz Szczepan Domagała, w której napisał, że jako 

proboszcz parafii Kielce – Karczówka aresztowany został 10 lutego 1941 roku pod zarzutem 

„drukowania w niezgłoszonej drukarni, drukowania ulotek, niezgłoszenia radia będącego 

własnością innej osoby, podburzania przeciwko Niemcom”395. Przesłuchanie odbyło się w 

więzieniu w Kielcach, skąd transportem Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 5 kwietnia 1941 

roku przywieziony został do obozu Auschwitz.  

W materiałach zebranych w Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, w aktach 

dotyczących księdza Szczepana Domagały znajduje się notatka następującej treści: 

… Zaangażowany już od listopada 1939 w działalność Związku Walki Zbrojnej zostaje 

przez gestapo 10 lutego 1941 r. podczas wielkiej akcji wymierzonej przeciw członkom 

ruchu oporu, głównie wchodzącym w skład siatki wywiadu kieleckiego obwodu 

Związku Walki Zbrojnej. Wraz z 85 aresztowanymi trafia do więzienia na ulicy 

Zamkowej w Kielcach. Jest oskarżony o przechowywanie broni, posiadanie radia i 

ukrywanie tajnej drukarni396.  

Warto w tym momencie przyjrzeć się nieco dokładniej przywiezionym do obozu Auschwitz 5 

kwietnia 1941 roku z więzień w Radomiu, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i 

Częstochowie. Transport liczył 536 mężczyzn, w tym 11 polskich Żydów. Wszyscy zostali 

zarejestrowani w obozie kolejnymi numerami z serii męskiej397. W grupie tej było bardzo 

wiele osób zaangażowanych w działania organizacji konspiracyjnych, byli wojskowi, 

przedstawiciele duchowieństwa, członkowie ugrupowań politycznych, organizacji 

społecznych. Także aresztowani za posiadanie broni, odbiorników radiowych, byli też 

pracownicy Fabryki Broni w Radomiu, którzy brali udział w dostarczaniu broni działaczom 

podziemia, gimnazjaliści kolportujący i roznoszący ulotki z antyniemieckimi hasłami, 

malujący symbole Polski walczącej na murach398. 

Wśród wspomnianych duchownych znalazł się ksiądz proboszcz Józef Pawłowski, 

proboszcz katedry w Kielcach, doktor teologii, profesor i rektor Seminarium Duchownego w 

Kielcach. O jego zaangażowaniu i w konsekwencji aresztowaniu dowiadujemy się z 

dostępnych publikacji. Ksiądz Pawłowski był osobą bardzo znaną i aktywną społecznie, także 

                                                           
395 APMA-B, Zespół Materiały, nr inw. 160704, ankieta Szczepana Domagały; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 178, 231. 
396 Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej (AKMKr), spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim, brak 

paginacji stron. 
397 Więźniami obozu zostali także Żydzi, gdyż w tym czasie byli oni rejestrowani w obozie. Selekcje nowo 

przybyłych Żydów, przywiezionych w masowych transportach, zaczęto przeprowadzać w sposób regularny od 
lipca 942 r. Do tego czasu Żydzi byli rejestrowani w obozie w serii numerowej ogólnej.   
398 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 177-185. 
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w strukturach kościelnych oraz poza nimi. Jako profesor i rektor seminarium podejmował 

liczne działania na rzecz ubogich kleryków, gromadząc dla nich środki finansowe. Klerykom  

chorym przewlekle organizował leczenie i pobyty sanatoryjne w miejscowościach 

uzdrowiskowych. Nie wyjeżdżał co prawda na misje, ale współpracował z Polskim 

Towarzystwem Misyjnym, od roku 1929 był dyrektorem diecezjalnym do spraw misyjnych, z 

jego inicjatywy założono kilka stowarzyszeń misyjnych na terenie diecezji. Uhonorowany 

został także kilkoma tytułami, w 1924 roku przyznano mu tytuł szambelana papieskiego, dwa 

lata później został kanonikiem honorowym, natomiast w 1933 roku kanonikiem gremialnym 

Kapituły Katedralnej w Kielcach.  

Po rozpoczęciu wojny rozpoczął współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem i jako kapelan 

odwiedzał obozy jenieckie dla żołnierzy polskich z dostawami żywności, odzieży także 

nielegalnymi dokumentami, wykorzystywanymi później podczas ucieczek jeńców. Uzyskał 

również zezwolenie władz niemieckich na odprawianie mszy świętych w kieleckim 

więzieniu, podczas których słowem gorąco wspierał osadzonych. Wizyty w więzieniu 

pozwoliły mu na kontakt z członkami organizacji konspiracyjnych. Zmieniły się także jego 

obowiązki wobec parafii, kiedy od 16 listopada 1939 roku został mianowany proboszczem 

parafii katedralnej w Kielcach. Wszystkie to działania księdza profesora Pawłowskiego 

zwróciły uwagę policji niemieckiej i doprowadziły do aresztowania 10 lutego 1941 roku i 

osadzenia w tym samym więzieniu, które wcześniej odwiedzał399. 

Innym duchownym, który był w transporcie z dystryktu radomskiego z 5 kwietnia 

1941 roku, był salezjanin ksiądz Wojciech Michałowicz. On także był bardzo znany w 

środowisku duchowieństwa kieleckiego jako proboszcz parafii św. Krzyża w Kielcach i 

dyrektor zakładu salezjańskiego. Planował rozbudowę kieleckiej placówki salezjańskiej przez 

wzbogacenie działającej szkoły rzemieślniczej o szkołę gimnazjalną. Rozpoczął nawet 

gromadzenie potrzebnych na ten cel funduszy400. Nie wiadomo, co było bezpośrednią 

przyczyną aresztowania 10 lutego 1941 roku.   

Wspomniana wcześniej druga ankieta z informacją dotyczącą okoliczności 

aresztowania wypełniona została w 1961 roku przez księdza proboszcza Jana Lipskiego, który 

za „wrogie ustosunkowanie się do Niemiec” został aresztowany 1 kwietnia 1941 roku i po 

                                                           
399 Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., s. 101-106; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Radomia, op. cit., t. 1, passim. 
400 Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 172, 231; Agnieszka Pajek, 

Główne aspekty działalności społeczno-kulturalnej w salezjańskiej parafii św. Krzyża w międzywojennych 
Kielcach, [w:] Seminare, t. 32, 2012, s. 207-209. 
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śledztwie w więzieniu początkowo w Biłgoraju, później z Zamościu, 6 kwietnia 1941 roku 

przywieziony został do obozu Auschwitz401.  

Użyty przez niego termin jest bardzo częsty w obozowej dokumentacji niemieckiej. Należy 

przypuszczać, że w przypadku proboszcza Lipskiego z wiejskiej parafii Zamch aresztowanie 

związane było z jego pozycją w społeczeństwie lokalnym.   

Literatura przedmiotu informuje, że wielu duchownych zaangażowanych było w 

działanie organizacji konspiracyjnych. Tak było w przypadku księdza Józefa Niemca, 

proboszcza parafii Kobylany w diecezji przemyskiej, ciszącego się ogromnym uznaniem 

wśród parafian, który aresztowany został za przynależność do grupy przerzucającej 

wojskowych na Węgry. Po śledztwie przywieziony został do obozu Auschwitz 8 października 

1940 roku402. 

Proboszcz parafii św. Jadwigi w Milanówku ksiądz Walenty Zasada był kapelanem 

Wojska Polskiego w stopniu podoficerskim w okresie międzywojennym. Ponadto był 

kapelanem harcerzy milanowskich, aktywnie uczestniczył w wydarzeniach o charakterze  

patriotycznym kierowanych do młodzieży403. Po rozpoczęciu okupacji za sprawą proboszcza 

Zasady w budynku parafii ukryty został sztandar gimnazjum z Milanówka z wyhaftowaną 

Matką Boską Częstochowską. Szczęśliwie przechowany został tam do końca wojny404. Nie 

zostały przekazane informacje o szczególnych wydarzeniach, które mogłyby zwrócić uwagę 

policji niemieckiej. Prawdopodobnie praca z młodzieżą, a także szacunek, jakim cieszył się 

proboszcz, z pewnością wpłynęły na aresztowanie.     

W Radomiu został aresztowany ksiądz Kazimierz Grelewski, prefekt szkoły 

powszechnej im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, później także Szkoły Rolniczej w 

                                                           
401 APMA-B, Zespół Materiały, nr inwentarza 45401, ankieta Jana Lipskiego.  
402 APMA-B, Zespół Opracowania, t. 44, s. 35; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, 
op. cit., t. 1, s. 298. 
403 Andrzej Pettyn, Milanówek w przededniu wybuchu wojny i czasie okupacji hitlerowskiej. 

(http://tmm.net.pl/2011-12-22) „… Do integrowania mieszkańców wokół szczytnych celów w sposób istotny 
przyczyniała się milanowska parafia św. Jadwigi, której ówczesny proboszcz ks. Prałat Walenty Zasada (były 
wojskowy, dosłużył się szlifów oficerskich), był zarazem kapelanem milanowskich harcerzy i odegrał wielką rolę 
w wychowaniu patriotycznym młodzieży w czasie poprzedzającym wybuch wojny.” 
404 Rafał Chromiński, Niezwykłe odkrycie w Milanówku, [w:] Nasza Służba – Wybrane artykuły, 

(http://www.ordynariat.wp.mil.pl 2011.12.22) „… Po rozpakowaniu okazało się, że w środku jest przedwojenny 
sztandar gimnazjum z Milanówka. Na sztandarze wyhaftowana była Matka Boża Częstochowska i orzeł w 
koronie zwieńczonej krzyżem. Powołując się na wspomnienia naocznego świadka, ks. prałat Szysz powiedział, 
że sztandar wyniesiono ze szkoły na plebanię w październiku 1939 roku. Proboszczem był wówczas ks. Walenty 
Zasada, zamiłowany harcerz. Ks. Zasada był więźniem Pawiaka, Oświęcimia i Dachau. Prawdopodobnie ks. 
Zasada ukrył sztandar, uważa ks. Prałat. Odnaleziony sztandar ks. prałat Szysz uroczyście przekazał liceum w 
Milanówku.” 

http://tmm.net.pl/2011-12-22
http://www.ordynariat.wp.mil.pl/
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Wacynie. We wrześniu 1939 roku objął obowiązki rektora (proboszcza) kościoła 

garnizonowego św. Stanisława w Radomiu. Podczas okupacji angażował się w pomoc 

duszpasterską potrzebującym. Szczególnie otoczył opieką mieszkańców miejscowości 

pacyfikowanych w kwietniu 1940 roku w odwet za pomoc oddziałom partyzanckim majora 

Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Ksiądz Grelewski odwiedzał miejscowość Nadolna i 

chociaż literatura nie wskazuje na konkretne wydarzenie prowadzące do aresztowania można 

przypuszczać, że właśnie ta działalność oraz współpraca z bratem Stefanem Grelewskim 

doprowadziły do aresztowania 24 stycznia 1941 roku405.  

Bezpośrednie zaangażowanie w działalność konspiracyjną doprowadziło do aresztowania 

księdza proboszcza Edwarda Wojtusiaka, który już w pierwszych latach okupacji związał się 

z działalnością oddziałów partyzanckich. Został kapelanem pierwszego oddziału 

partyzanckiego utworzonego na Podhalu – I Dywizji Strzelców Podhalańskich. W 

publikacjach znajdujemy opis okoliczności aresztowania księdza Wojtusiaka: 

… 21 stycznia 1941 roku esesmani około piątej nad ranem otoczyli plebanię. Nie 

czekali na otwarcie drzwi, włamali się do środka. Dowodzącego grupą żołnierzy 

oficera zadziwiła obecność wielu niemieckich książek w bibliotece polskiego księdza 

oraz jego biegłość w języku niemieckim. Być może dlatego dali mu szansę ucieczki. On 

jednak nie skorzystał. Nie mógł, bo na piętrze mieszkali jego rodzice. Został 

aresztowany. Rozpoczęło się śledztwo w Limanowej, Nowym Sączu, Tarnowie. Wraz ze 

śledztwem poddawany był torturom406. 

                                                           
405 Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, passim; 

„… Wspomniani wyżej księża – bracia Grelewscy – przed aresztowaniem także prowadzili działalność 
patriotyczną i społeczną. Kazimierz nauczał na tajnych kompletach, był współzałożycielem ochronki dla dzieci – 
ofiar wojny; Stefan, będąc dobrym dziennikarzem polemistą, oprócz pełnienia obowiązków duszpasterza 
zajmował się również pisaniem. Po wybuchu wojny uczył religii w tajnych szkołach gimnazjalnych. Obydwaj 
księża zostali przeniesieni w maju 1941 roku do KL Dachau, gdzie zginęli. Stefan zmarł na rękach brata już 9 
maja, natomiast Kazimierz został powieszony 9 stycznia 1942 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ich w 1999 
roku.” Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., s. 174-177. 
406 Irena Żak, Księdza Wojtusiaka paca w Dobrej [w:] Dobrzańskie Wieści, luty 2001; Autorka pisze także o 

powojennym zaangażowaniu księdza Wojtusiaka: (…) w 1950 roku doktoryzował u prof. Chałasińskiego w Łodzi. 
Pracował naukowo, a także duszpastersko (…) Ks. Wojtusiak był wielkim propagatorem kultury ludowej i 
tradycji. Był przywiązany do naszego regionu, co zrodziło w nim pomysł otwarcia tu Muzeum Regionalnego. 
Jednakże przez swoją skromność zaprzeczał, jakoby było to jego dzieło. Twierdził, że materiały zebrali 
poprzednicy, a on je tylko wyeksponował. W 1955 roku zostało założone Muzeum Parafialne jako filia Muzeum 
Diecezjalnego w Tarnowie. Zgromadzono w nim zabytki sztuki sakralnej, malarstwo, rzeźbę, złotnictwo, szaty 
liturgiczne, stroje ludowe, zabytki miejscowej sztuki użytkowej i kultury ludowej. W 1978 roku został ks. 
Wojtusiak uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta ‘za utworzenie wzorowego muzeum parafialnego w Dobrej 
koło Limanowej’. (…) Zmarł 6.12.1983 roku śmiertelnie potrącony przez samochód podczas spaceru po parafii”. 
www.regiony.gminadobra.pl  

http://www.regiony.gminadobra.pl/
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Po śledztwie w Tarnowie przywieziony został do obozu Auschwitz 5 kwietnia 1941 roku. 

W okupowanym Krakowie trwały aresztowania w klasztorach i zgromadzeniach 

zakonnych. Do grupowego aresztowania doszło 13 lipca 1940 roku w krakowskim klasztorze 

braci albertynów przy ul. Krakowskiej. Aresztowano wówczas księży: Wincentego 

Włodarskiego, Jana Janowskiego i Jana Borczuka. Podobnie nie znajdujemy informacji o 

wydarzeniach, które mogłyby doprowadzić do pojawienia się policji niemieckiej w domu 

zgromadzenia. Należy więc przyjąć, że był to ciąg dalszy działań represyjnych wobec 

duchowieństwa polskiego407.  

Z franciszkańskiego klasztoru w Niepokalanowie koło Sochaczewa pochodzili 

ojcowie Tadeusz Justyn Nazim oraz Wacław Urban Cieślik aresztowani 17 lutego 1941 roku. 

Było to kolejne aresztowanie w Niepokalanowie. Do pierwszego doszło już 19 września 1939 

roku, kiedy internowano 34 zakonników wraz z gwardianem Maksymilianem Kolbe i 

osadzano ich w kolejnych ośrodkach odosobnienia: Lamsdorf (Łambinowice), Amtitz 

(Gębice) i Schildberg (Ostrzeszów). Po trzech miesiącach, 8 grudnia 1939 roku zakonnikom 

pozwolono powrócić do Niepokalanowa. Klasztor zmienił swój charakter od tych wydarzeń, 

zorganizowano warsztaty naprawy maszyn rolniczych dla mieszkańców okolicznych 

miejscowości, także mleczarnia była udostępniona mieszkańcom. Klasztor udzielił 

schronienia ok. 2000 Polaków z terenów Wielkopolski i Pomorza oraz 1500 Żydów. 

Wiadomo, że klasztor był przez cały czas obserwowany, składane były na gestapo regularne 

donosy na temat działalności franciszkanów w Niepokalanowie. Wszystkie te wydarzenia 

doprowadziły do tego, że 17 lutego 1941 roku funkcjonariusze gestapo pojawili się z nakazem 

aresztowania wybranych zakonników: gwardiana Rajmunda Maksymiliana Kolbe, Ludwika 

Piusa Bartosika, Jana Antonina Bajewskiego, Tadeusza Justyna Nazima i Wacława Urbana 

Cieślaka. Wszystkich przewieziono do więzienia Pawiak, gdzie prowadzono przesłuchanie. 

Zakonnicy z Niepokalanowa zaproponowali 20 braci w zamian za uwolnienie gwardiana ojca 

Kolbe. Jednak propozycja ta została odrzucona przez gestapo. Po trwających dwa miesiące 

przesłuchaniach 6 kwietnia 1941 roku franciszkanów: Bartosika, Bajewskiego, Nazima i 

Cieślaka przywieziono do obozu Auschwitz408.  

W przypadku Stefana Grelewskiego przyczyna aresztowania wiąże się z wydarzeniami 

z lat 1920-1921, kiedy jako młody kapłan brał on udział w pracach Polskiego Biura 

                                                           
407 Księga Pamięci. Transporty Polaków z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 422, 423. 
408 Teresa Wontor-Cichy, op. cit., s. 7-19; Ojciec Kolbe przesłuchiwany był miesiąc dłużej i dopiero 28 maja 1941 

r. został także przywieziony do obozu Auschwitz. 
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Plebiscytowego na Górnym Śląsku, gdzie był prelegentem i pracownikiem oświatowym409. 

Ale zanim do tego doszło, jako kleryk Seminarium Duchownego w Sandomierzu rozpoczął 

studia na wydziale prawa kanonicznego założonego właśnie Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, które przerwał z powodu wyjazdu do pracy w biurach plebiscytowych410. Po 

przegranym plebiscycie wyjechał na studia do Strasburga, które ukończył w 1924 roku, 

uzyskując stopień doktora prawa kanonicznego. Jego późniejsze zajęcia to publicystyka, 

tłumaczenie literatury języka niemieckiego, działalność w Związku Robotników 

Chrześcijańskich, praca nauczyciela w gimnazjum. Był osobę bardzo twórczą, znaną i 

cenioną. Jednak najistotniejszą sprawą w kontekście aresztowania było jego zaangażowanie 

sprzed 20 lat na Górnym Śląsku. Jak wiadomo, pośród aresztowanych w pierwszych 

miesiącach okupacji było bardzo wielu działaczy plebiscytowych, których nazwiska 

figurowały na przygotowanych wcześniej tzw. Sonderfandungsbuch Polen (specjalna księga 

Polaków ściganych listem gończym), gdzie umieszczano nazwiska osób objętych 

aresztowaniem w pierwszej kolejności411. Stefan Grelewski był aresztowany dwukrotnie, 

pierwszy raz 27 października 1940 roku i zwolniony po kilku dniach. Po powrocie 

kontynuował pracę w parafii, ale także odwiedzał obozy jenieckie, gdzie przywoził żywność i 

ubrania. Jako płynnie mówiący po niemiecku negocjował zwolnienia polskich żołnierzy. 

Ponownie został aresztowany 24 stycznia 1941 roku, a jego nazwisko było na liście 300 osób 

z regionu Radomia. Wstępne śledztwo było bardzo brutalne, biciem starano się wymusić 

zeznania na więźniach. Z radomskiego więzienia został przewieziony do obozu przejściowego 

w Skarżysku-Kamiennej, gdzie przez miesiąc kontynuowano śledztwo. Do obozu Auschwitz 

został przywieziony 25 lutego 1941412.    

Aż 11 duchownych z omawianej grupy zarejestrowano w obozie 6 kwietnia 1941 

roku. Wszyscy aresztowani zostali w diecezji lubelskiej i podlaskiej w związku z 

zaangażowaniem w działalność konspiracyjną. Masowy charakter aresztowań miał istotny 

związek z realizacją niemieckich planów militarnych na wschodzie, jakim wiosną 1941 roku 

                                                           
409 Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., s. 178, 179. 
410 Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 marca 1921 r. w powiatach: bytomskim, katowickim, gliwickim, 
tarnogórskim, rybnickim, pszczyńskim, strzeleckim, opolskim, lublinieckim, kozielskim, kluczborskim, 
głubczyckim i części prudnickiego. Za przyłączeniem do Polski opowiedziało się 40,4% uprawnionych do 
głosowania, 59,5% opowiedziało się za przyłączeniem do Niemiec.  
411 Maria Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Inteligenzaktion, 
Warszawa 2009, s. 65-75. Ausserordentliche Befriedungsaktion Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji 
naukowej 6-7 listopada 1986 roku, pod red. Z. Mańkowskiego, Warszawa 1992, s. passim. 
412 Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 161, 166; Męczennicy za 

wiarę 1939-1945, op. cit., s. 178-182; Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa Śląskiego XIX i XX 
wieku, op. cit., s. 121. 
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był atak na Związek Radziecki, a masowe aresztowania Polaków w dystrykcie lubelskim 

miały być elementem oczyszczania zaplecza i uniemożliwiania działań ruchowi oporu. Stąd 

wśród aresztowanych byli wojskowi, nauczyciele, urzędnicy oraz duchowni413. Z 

analizowanej grupy duchownych we wspomnianym transporcie znalazło się 8 proboszczów, 

księża: Jan Bryłowski, Leon Kalinowski, Józef Śliwa, Józef Bierzyński, Jan Bakiera, Antoni 

Pacewski, Ludwik Wielgosz. Aresztowano także trzech wikarych: Antoniego Paducha, 

Mieczysława Chacińskiego i Franciszka Drelowca. Biorąc pod uwagę, że większość 

duchownych kierowała wiejskimi parafiami, aresztowania przyniosły dużo strat dla życia 

parafialnego. Dostępna literatura przynosi nam pewne informacje o ich działalności czy 

bardzo ogólnych okolicznościach aresztowania. 

Kapelanem wojska polskiego podczas kampanii wrześniowej 1939 roku był ksiądz Józef 

Śliwa. W czasie walk został aresztowany i osadzony w obozie jenieckim. Zwolniony, 

powrócił do parafii, gdzie został ponownie aresztowany414.     

Aresztowanie księdza proboszcza z Suchowoli, Józefa Bierzyńskiego, łączy się z 

aresztowaniem księcia Seweryna Światopełk-Czetwertyńskiego, arystokraty, polityka, 

wicemarszałka sejmu, ziemianina, działacza gospodarczego, społecznego, który udzielał 

pomocy oddziałowi partyzanckiemu dowodzonemu przez jego zięcia ppłk. Remigiusza 

Grocholskiego. Partyzanci ukrywali się w zabudowaniach gospodarczych należących do 

księcia. Podczas aresztowania 21 marca 1941 roku zatrzymano także księdza proboszcza 

Bierzyńskiego oraz kierownika szkoły415.     

Ksiądz Antoni Pacewski, proboszcz parafii św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim, oraz 

wikary tej samej parafii, ksiądz Mieczysław Chaciński, zostali aresztowani 27 stycznia 1941 

roku razem z 50 mieszkańcami tej miejscowości, głównie członkami Związku Walki 

Zbrojnej. Śledztwo trwało aż do 6 kwietnia 1941 roku, kiedy księża Antoni Pacewski oraz 

Mieczysław Chaciński zostali przywiezieni do obozu Auschwitz. W podobnych 

okolicznościach aresztowany został wikary w Ostrowiu Lubelskim, ksiądz Antoni Paduch. 

Nie było to pierwsze aresztowanie wikarego, pierwszy raz został aresztowany i osadzony w 

więzieniu jeszcze wiosną 1940 roku. Po zwolnieniu powrócił do swoich obowiązków w 

Ostrowiu, aż do kolejnego aresztowania.      

                                                           
413 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina, op. cit., t. 1, s. 130.  
414 APMA-B, Zespół Opracowania, t. 44, s. 54. 
415 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina, op. cit., t. 1, s. 135-137, 204. 
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W tej samej grupie aresztowanych znaleźli się także ksiądz Ludwik Wielgosz, proboszcz 

parafii Goraj, ksiądz Jan Bakiera, proboszcz parafii Ostrów koło Parczewa, ksiądz Leon 

Kalinowski z Ostrowa Lubelskiego416 oraz wikary z Radzynia, ksiądz Franciszek Drelowiec.   

Dla protestanckich mieszkańców ziemi cieszyńskiej pastor Józef Berger był osobą 

wyjątkową. Przede wszystkim był proboszczem polskiego zboru luterańskiego w Cieszynie. 

Ponadto był zaangażowany polityczne w działalność Stronnictwa Ludowego, promował 

działalność organizacji sportowych skierowanych do młodzieży. To wszystko dało podstawy 

do pełnienia tak ważnego społecznie stanowiska jak poseł do Sejmu Śląskiego417.     

Duchownym diecezji wrocławskiej, Niemcem, był Johann Kaliga, aresztowany za 

niepożądane treści w głoszonych kazaniach oraz działalność w organizacji Rodzina 

Kolpinga418, która podejmowała działania społeczne na rzecz rozwoju zawodowego 

młodzieży, edukacji dzieci czy pomocy bezrobotnym, w atmosferze wartości 

chrześcijańskich. Dosyć wyjątkowe w przypadku księdza Johanna Kaligi jest to, że nie został 

umieszczony w obozie na terenie tzw. starej Rzeszy, np. bezpośrednio w Dachau albo w 

Buchenwaldzie, a wywieziony został do obozu Auschwitz 25 kwietnia 1941 roku.           

Najbardziej dramatyczne okoliczności aresztowania i deportacji do obozu związane są z 

młodym jezuitą Romanem Przystasiem, który (razem ze współbratem Julianem Łętkowskim) 

przebywał w Rudzie Śląskiej (wówczas teren III Rzeszy), pracując wśród ludności polskiej. 

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku i włączeniu Górnego Śląska do III Rzeszy 

otrzymał nakaz opuszczenia Rudy Śląskiej i wyjazdu do Generalnego Gubernatorstwa. Jednak 

wystąpił o pozwolenie na pozostanie na terenie Niemiec, później także poprosił o zezwolenie 

na wyjazd do domu jezuickiego w Saksonii (gdzie zamierzał odbyć III probacje). W piśmie 

wyjaśnił, że zamierza poznać język i kulturę Niemiec. W odpowiedzi został aresztowany w 

Rudzie Śląskiej 9 lipca 1940 roku i po śledztwie trwającym aż 4 miesiące, 1 listopada 1940 

                                                           
416 Ksiądz Leon Kalinowski był spokrewniony z karmelitą błogosławionym Rafałem Kalinowskim, był znawcą i 
koneserem sztuki. W okresie przedwojennym był spowiednikiem w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, 
prócz angielskiego znał kilka języków obcych. Słynął ze swego ekscentrycznego sposobu bycia, często chodził 
nieogolony, zamiast portmonetki używał pudełka od pasty do obuwia, z którego wybierał drobne na opłacenie 
biletów w tramwaju. Htto://kronikatalikowskich.com/pl/65 2012-09-27 
417 Dostępna literatura nie przynosi informacji na temat okoliczności aresztowania. Podstawowe informacje z: 
Golec J., Bojda S., Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 33. 
418 Das Reich des Todes hat keine Macht auf Erde. Priester und Ordensleute 1933-1945 KZ Dachau, t. I, Roma 
2002, s. 112.  
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roku został umieszczony w obozie Dachau. Pobyt w tym obozie okazał się niedługi, ponieważ 

15 grudnia 1940 roku został przywieziony do Auschwitz419.  

Los w obozie Auschwitz  

Przyjęcie do obozu  

Dzięki relacjom innych więźniów z poszczególnych transportów, w których znajdowali 

się duchowni, możemy poznać nieco szczegółów związanych z początkiem ich pobytu w 

obozie. W przypadku transportu z 5 kwietnia 1941 roku, skierowanego przez Sipo i SD w 

Radomiu, wiemy, że 526 mężczyzn z tego transportu przywieziono do obozu około godziny 5 

nad ranem. Jeden z deportowanych, Kazimierz Czaja, tak opowiedział o swoich pierwszych 

wrażeniach: 

…Kiedy pociąg zatrzymał się na miejscu, usłyszałem szczekanie psów i wrzaski 

esesmanów. Na powitanie w ruch poszły pałki i kije. Niektórzy padali, to znów podrywali 

się. Wielu miało porozrywane ubrania, porozbijane głowy i zakrwawione twarze420.   

Prawdopodobnie więźniowie wysiedli z wagonów na dworcu kolejowym, następnie ustawieni 

piątkami przeszli do obozu. Wszyscy mieli skrępowane ręce, stąd nie mogli swobodnie 

poruszać się, potykali się, przewracali na siebie nawzajem. Podczas przemarszu esesmani 

ustawieni wzdłuż drogi bili i szarpali nowo przywiezionych, oddawali także strzały. W 

wyniku oddawanych strzałów zastrzelono 8 więźniów, a raniono 14; inni mieli porozrywane 

ubrania, porozbijane głowy i zakrwawione twarze. Kilku było też pogryzionych przez psy. Po 

wejściu na teren obozu rozpoczął się proces rejestracji. Przed blokiem depozytów 

więźniarskim (Effektenkammer – po ostatecznej rozbudowie obozu – blok nr 26), więźniowie 

musieli się rozebrać i kolejno, nago wchodzili do środka. Tutaj spisywano ich personalia, a 

następnie kierowano do łaźni, gdzie w strumieniach, na zmianę gorącej i lodowatej wody, 

odbywała się pierwsza, obozowa „kąpieli”. Więźniom, szczególnie duchownym, zrywano 

medaliki i odbierano dewocjonalia. Po zakończeniu dezynfekcji nagich więźniów 

przepędzono do bloku z magazynem odzieżowym (Bekleidungskammer), gdzie wydano im 

obozowe pasiaki oraz buty – trepy. Więźniom w tym okresie nie tatuowano jeszcze numerów 

obozowych. Numery były stemplowane lub malowane na kawałkach materiału i więźniowie 

musieli przyszyć je do marynarek, na wysokości lewej piersi oraz na prawej nogawce spodni. 

Więźniowie musieli nauczyć się meldować swoje numery w języku niemieckim.   

                                                           
419 A. Kozłowiecki, op. cit., s. 287-288.  
420 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Kazimierza Czaji, t. 101, s. 78. 
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Większość nowo przybyłych więźniów umieszczona została w bloku nr 17 (po zmianie 

numeracji nr 25), na okres tzw. kwarantanny. Polegała ona przede wszystkim na uczeniu się 

wymawiania w języku niemieckim swoich numerów obozowych, meldowania się w 

obozowym stylu oraz tzw. „mycowania” czyli wkładania i zdejmowania czapek obozowych, 

tzw. mycek. Nauka prowadzona była w szalonym tempie, przy użyciu pałek obozowych i 

różnorodnych klątw. Kwarantanna w przypadku tej grupy trwała dwa tygodnie, po których 

więźniów przeniesiono do różnych bloków i skierowano do pracy421.  

Duchowni w komandach roboczych  

Najczęściej więźniów kierowano do tzw. Abbruchkommando, które zajmowało się 

rozbiórką domów ludności polskiej, wysiedlonej z terenów przyległych bezpośrednio do 

obozu. Nie znajdujemy informacji o umieszczeniu poszczególnych duchownych w 

konkretnym komandzie roboczym czy np. karnej kompanii. Jednak z relacji innych więźniów 

wiemy, że w tym okresie właśnie karną kompanię stanowili głównie duchowni i Żydzi. 

Wspomniany wcześniej Kazimierz Czaja opowiedział o pracy swojej oraz innych znajomych 

mu więźniów w obozie: 

…W poniedziałek, tj. 7 kwietnia 1941 roku, wypędzili nas do równania i porządkowania 

terenu obozowego. Padał deszcz ze śniegiem, pracowaliśmy zmarznięci i przemoczeni, a 

przy tym bici i kopani. W pierwszym dniu było 17 trupów. Krankemann [ówczesny kapo 

karnej kompanii – T.W.-C.], siedząc na walcu ciągniętym przez więźniów, przeważnie 

księży i Żydów, walcował teren, a przy okazji zabijał drągiem każdego, kto się mu nie 

spodobał422.    

Wielu więźniów kierowano do komand związanych z rozbudową obozu, inni pracowali w   

magazynie drewna (Holzplatz), magazynie materiałów budowlanych (Bauhof), komandzie 

budującym drogi (Strassenbaukommando), w komandzie budującym fundamenty pod kolejno 

wznoszone bloki, przy budowie fabryki chemicznej (Buna-Werke), przy rozbiórce domów na 

terenie wsi Brzezinka, gdzie rozpoczęto budowę nowego obozu. Pozyskane w ten sposób 

cegły, więźniowie czyścili z zaprawy murarskiej i przygotowywali do ponownego użycia.   

Więźniowie pracowali także w warsztatach reperujących odzież więźniarską (Bekleidungs-

Werkstätten), a mający doświadczenie w pracy biurowej – w biurach obozowych np. w biurze 

budowlanym (Bauleitung). Posiadający umiejętności mechaniczne pracowali w warsztatach 

                                                           
421 Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 175-176. 
422 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Kazimierza Czaji, t. 110, s. 78-79.  
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samochodowych Niemieckich Zakładów Wyposażenia (Deutsche Ausrüstungswerke-DAW), 

ponadto w obozowej ślusarni (Schlosserei) i stolarni (Tischlerei). To najczęściej wymieniane 

miejsca pracy więźniów w 1941 roku.  

Powracając jednak do 38 duchownych omawianego transportu, jedynie w kilku 

przypadkach dysponujemy informacjami o ich zatrudnieniu w obozie. Zapewne stosunkowo 

krótki pobyt duchownych w obozie Auschwitz oraz zniszczona dokumentacja nie pozwalają 

na prześledzenie ich losów obozowych. Dostępne są wspomniane już wcześniej ankiety 

osobowe Józefa Lipskiego i Szczepana Domagały.  

Wspomniany już ksiądz Jan Lipski, przywieziony do obozu 6 kwietnia 1941 roku, napisał w 

ankiecie, że zatrudniony został do prac budowlanych w związku ze wznoszeniem nowych 

bloków. Woził ziemię taczkami i nosił cegły na budowę bloków więźniarskich423. Dosyć 

istotną kwestią pozostaje fakt, że ksiądz Lipski przebywał w obozie tylko 2 miesiące, 

niewystarczająco długo, aby nabrać doświadczenia w szukaniu tzw. lepszych komand 

roboczych. 

W przypadku drugiej ankiety, którą dysponujemy, wypełnionej przez Szczepana 

Domagałę, przywiezionego do obozu 5 kwietnia 1941 roku, dowiadujemy się, że pracował 

przy rozbiórce domów wokół obozu, przy wykopach fundamentów pod budowane kolejne 

bloki więźniarskie, woził taczkami ziemię na placu budowy. Później włączony został do 

komanda noszącego cegły ze stacji kolejowej do Birkenau, gdzie rozpoczynano budowę 

obozu; tam też czterokrotnie był w komandzie kopiącym rowy odwadniające 

(prawdopodobnie wokół obozu). Później powrócił do pracy na teren Auschwitz i przez 

kolejne trzy dni nosił ciała zmarłych więźniów do krematorium. Było to prawdopodobnie tzw. 

Leichenkommando, grupa więźniów nosząca ciała z kostnicy obozowej (znajdującej się w 

piwnicy bloku 28) do krematorium424. 

Jak wcześniej wspomniano, obóz był w fazie bardzo intensywnej rozbudowy. Zarówno w 

obozie macierzystym Auschwitz, gdzie wznoszono dodatkowe osiem bloków więźniarskich i 

zagospodarowywano teren przyobozowy, jak i w Birkenau, gdzie budowano nowy obóz.  

W relacji złożonej przez Stanisława Cienciałę w 1976 roku znajdujemy informację o jego 

pracy w garbarni, znajdującej się poza obozem. Pracował tam także ksiądz, proboszcz 

                                                           
423 APMA-B, Zespół Materiały, ankieta Jana Lipskiego, nr inw. 45401.   
424 APMA-B, Zespół Materiały, ankieta Szczepana Domagały, nr inw. 160704. 
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Kobylan, Józef Niemiec. Cieniała szczególne zapamiętał księdza ze względu na jego pogodne 

usposobienie, życzliwość i moralne wspieranie więźniów, podtrzymujące ich na duchu425.  

Mając na uwadze niezwykłą skromność dostępnej literatury, wyjątkową wartość zyskują 

wspomnienia Franciszka Stryja, który rozpoznał w obozie znajomych jezuitów, a wśród nich 

Romana Przystasia:  

„…Siedziałem cicho i przysłuchiwałem się rozmowie dwóch Häftlingów, z których 

pierwszy był wysoki, szczupły, drugi w okularach, pochylony. Dopiero teraz 

rozpoznałem w pierwszym z nich ks. Przystasia z Rudy. Był wychudzony, zmieniony nie 

do poznania. Nie widząc innego sposobu zagadnięcia mojego dawnego znajomego, 

odwróciłem się twarzą do moich sąsiadów i słuchałem bezceremonialnie ich dyskusji. 

Kiedy oczy rozmówcy spoczęły na mnie, spytałem: 

- Czy ksiądz mnie nie poznaje? 

Nastąpiło serdeczne powitanie i przedstawienie mnie ks. Dembowskiemu.  

W rozmowie opowiadał o losach współbraci i pracy, do jakiej zostali skierowani. Zaraz po 

przywiezieniu i rejestracji w obozie wszystkich księży i Żydów skierowano do karnej 

kompanii, która w tym czasie wyrównywała nawierzchnię dróg obozowych betonowym 

walcem, który ciągnęli więźniowie. Kapo tego komanda był wspomniany Ernst Krankemann, 

który miał zwyczaj siadać na dyszlu i podganiać więźniów. 

… Siedział on na przedniej ramie dyszla z potężnym biczem w dłoni i używał sobie na 

nas. Całymi dniami zaprzęgnięci do tej piekielnej machiny musieliśmy z walcem 

poruszać się to naprzód, to w tył. Pot lał się z nas strugami, mimo zimna, a on walił 

biczem i ryczał: Los, los, verfluchte Krüppel (Nuże, dalej, przeklęte cherlaki!). 

Mdleliśmy przy tej robocie. Najgorzej było, kiedy walec się zagłębiał w gruncie. 

Rwaliśmy ze siebie wszystkie siły, całe zdrowie. Musieliśmy ciągnąć i za tych, którzy 

byli ostatecznie wyczerpani. Chwile wypoczynku mieliśmy tylko wówczas, gdy 

Krankemann wyrywał kogoś z nas z dyszla, wlókł go po boisku i zabijał w bestialski 

sposób.  

Po zwolnieniu z karnej kompanii Roman Przystaś przydzielony został do czyszczenia latryn, 

co było uważane za lepszą pracę z tego względu, że wykonywana była pod dachem, a przykry 

zapach zniechęcał esesmanów do częstych wizyt:  

                                                           
425 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Stanisława Cienciały, t. 87, s. 42. 
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… Byłem mniej bity. Starałem się wykonywać dobrze moje zadanie i nie podpaść. Miało 

się trochę kłopotu z chorymi na biegunkę… Kiedy spędzał ich SS-man z latryny podczas 

pracy, byłem i ja razem z nimi bity za niedopilnowanie. Musiałem ich sam wyrzucać i 

bić426. 

 

 

Los w obozie Dachau: trasa przejazdu pociągu, śmiertelność, przypadki zwolnienia z 

obozu, wyzwoleni  

Trasa przejazdu pociągu nie jest znana ze wspomnień wywiezionych wówczas więźniów.  Nie 

zachował się dokument dotyczący przejazdu transportu z 1941 roku, jednak posiłkując się 

dostępną dokumentacją, można wskazać mijane stacje kolejowe427. Pierwszą stacją mógł być 

Kraków, gdzie dołączano więźniów z więzienia przy ulicy Montelupich. Natomiast z 

pewnością pociąg przejechał przez Beuthen O/S, czyli Bytom, następnie przez Breslau, czyli 

Wrocław. Kolejna to Mährish Schönberg, czyli Szumperk na Morawach, dalej Brünn, czyli 

Brno i Wien, czyli Wiedeń. Tutaj praktykowano postój więźniów w tamtejszym więzieniu i 

dalej przewiezienie przez Salzburg do Monachium. W stolicy Bawarii więźniowie ponownie 

przesiadali się do wagonów kolei podmiejskich, które zawoziły ich bezpośrednio do Dachau. 

Tam z dworca byli eskortowani pieszo do obozu.   

Analiza zachowanych materiałów pozwala stwierdzić, iż śmiertelność wśród duchownych 

omawianego transportu była wysoka, aż 22, czyli 57% straciło życie w obozie Dachau. Już 9 

                                                           
426 Franciszek Stryj, W cieniu krematorium. Wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów 
koncentracyjnych, Katowice 1960, s. 44. 
427 APMA-B, Akta Zespołu Regierung Kattowitz – Transportzettel für Gefangenen Beförderung, Syg. RK, r. 1, s. 
113. 
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maja 1941 roku, czyli pięć dni po przywiezieniu, zmarł 43-letni wówczas Stefan Grelewski428. 

Wszyscy pozostali duchowni z omawianego transportu (21 osób) zmarło w kolejnych 

miesiącach 1942 roku. 

W styczniu i marcu 1942 roku zostali powieszeni na dziedzińcu kuchni obozowej czterej 

księża: Kazimierz Grelewski429, Józef Pawłowski430 i Wojciech Michałowicz431 zostali 

powieszeni 9 stycznia 1942, a Henryk Szostak 3 marca 1942 roku. Także w marcu 1942 roku 

zmarli księża Jan Bryłowski (21 marca) oraz Jan Bakiera (25 marca). Kolejnych 6 

duchownych zostało uznanych podczas oględzin lekarskich za niezdolnych do pracy i 

przeniesionych w tzw. transporcie inwalidów do zamku Hartheim koło Linzu, do tzw. ośrodka 

eutanazji432, gdzie zostali zabici tlenkiem węgla (księża: Karol Cepiel, Jan Borczuk, Leon 

Kalinowski, Antoni Pacewski, Franciszek Drelowiec, Henryk Przastek)433. W maju zmarł 

ksiądz Ludwik Wielgosz, w lipcu ksiądz Antoni Misiórski, we wrześniu księża Franciszek 

Mazurek i Roman Przystaś, w październiku ksiądz Józef Śliwa, w listopadzie księża Józef 

Niemiec, Jan Janowski i Józef Bierzyński, a w grudniu Stanisław Kołodziej. Tylko w samym 

1942 roku do Hartheim przetransportowano i tam zagazowano 3075 więźniów z Dachau434.  

                                                           
428 Podczas śledztwa w radomskim więzieniu został dotkliwie pobity, co wpłynęło na pogorszenie się jego stanu 
zdrowia. Po przeniesieniu do Dachau został skierowany do szpitala więźniarskiego (tzw. rewirze), odprowadził 
go tam jego brat Kazimierz. Zmarł po kilku dniach, miał 43 lata. Por.  Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., s. 
178-181. 
429 Siostra ks. Grelewskiego poprosiła władze obozowe w liście z 12 grudnia 1941 r. o możliwość przesłania 
bratu Kazimierzowi ciepłej odzieży.  Została poinformowana pismem z 14 grudnia 1941 r., że więźniowie w 
obozie moją zapewnione ciepłe ubranie. Por. Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., s. 174-177. 
430 Ksiądz Pawłowski przydzielony został do bloku nr 26, podobnie jak księża Grelewski i Michałowicz. 9 stycznia 
1942 r. wręczono mu „tajemniczą kartkę”, która oznaczała w przekonaniu więźniów ciężkie oskarżenia. Po 
apelu księżom polecono zabrać rzeczy osobiste oświadczając, że czeka ich transport do innego obozu. tego 
samego dnia zostali rozstrzelani lub powieszeni. Por. Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit.,  s. 103-104. 
431 W grudniu 1941 r. stan zdrowia księdza Michałowicza bardzo się pogorszył, w obydwu nogach pojawiła się 
flegmona. Po Bożym Narodzeniu został przyjęty do szpitala i poddany operacji. Kilka dni później wezwano go do 
kancelarii obozowej na przesłuchanie, po którym przewidywano zwolnienie z obozu. Pielęgniarz w szpitalu 
protestował, powołując się na zalecenie lekarza. Następnego dnia, 9 stycznia 1942 r., razem z księżmi 
Grelegwskim i Pawłowskim powieszony został na małym dziedzińcu. Por. APMA-B, Zespół Opracowania, t. 95, s. 
195-197.     
432 O akcji 14f13 realizowanej w zamku Hartheim [w:] Tom Matzek, Zamek śmierci Hartheim. Eutanazja w III 
Rzeszy, Warszawa 2004, s. 165-178. Liczby wywiezionych więźniów opublikował Jan Domagała, pisarz obozu 
Dachau w książce Dachau 1933-1945, Katowice 1971, s. 174, 175. 
433 Najczęściej na śmierć kierowani byli więźniowie starsi wiekiem bądź będący w złym stanie zdrowia. W 
omawianej grupie duchownych miało miejsce spore zróżnicowanie wiekowe: Karol Cepiel miał 34 lata, zmarł 10 
sierpnia 1941 r.; Jan Borczuk miał 59 lat, zmarł 4 maja 1942 r.; Leon Kalinowski miał 63 lata, zmarł 6 maja 1942 
r.; Antoni Pacewski miał 58 lat, zmarł 25 czerwca 1942 r.; Franciszek Drelowiec miał 38 lat, zmarł 4 maja 1942 r.; 
Henryk Przastek miał 36 lat, zmarł 12 sierpnia 1942 r.  
434 T. Matzek, Zamek śmierci Hartheim, op. cit., s.  171. 
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Jak wynika z danych dotyczących śmiertelności w obozie Dachau, zebranych przez Jana 

Domagałę, który był pisarzem obozowym, w 1942 roku zmarło 2470 więźniów435.  

Najistotniejszym czynnikiem, który wpłynął na śmiertelność więźniów, było zmniejszanie 

racji żywnościowych i rozwój chorób wynikających z niedożywienia i warunków 

obozowych436. Paczki żywnościowe mogli otrzymywać więźniowie od listopada 1942 roku. 

Później także paczki żywnościowe dostarczał Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Działania 

te jednak w niewielkim stopniu mogły wpłynąć na poprawę warunków życia więźniów, gdyż 

zmieniająca się sytuacja na froncie, ciągle redukowanie racji żywnościowych, zmienianie ich 

jakości wpływało na utrzymującą się dużą śmiertelność.  

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysoką śmiertelność duchownych były z całą 

pewnością działania władz obozowych, mające na celu szybkie eliminowanie polskich 

duchownych437. Praca, do której byli kierowani, może nie była sama w sobie trudna, jednak 

jej organizacji miała na celu upokarzanie więźniów i wycieńczanie fizyczne. Przykładem 

może być roznoszenie kotłów z kawą więźniarską czy zupą, co należało do duchownych. 

Ciężkie, 20-kilogramowe kotły z zawartością 50 litrów należało roznosić w specjalnym szyku 

i odpowiednim krokiem bez względu na warunki atmosferyczne. Za każde odstępstwa 

duchowni byli surowo karani, przez co po dwóch miesiącach tej funkcji kilkunastu więźniów 

zmarło438.               

Dwaj duchowni zostali zwolnieni z obozu: ksiądz Sitkowski Marian (9 kwietnia 1942 

r.) oraz pastor Józef Berger (5 marca 1942 r.). Szczątkowo zachowana dokumentacja nie 

pozwala na wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do zwolnienia. Dostępne 

opracowanie na temat zwolnień z obozu podpowiada, iż mógł to być rezultat starań członków 

                                                           
435 W 1940 r. zmarło 1515 więźniów, w 1941 – 2576, w 1943 – 1100, w 1944 – 4794, Jan Domagała, Ci, którzy 
przeszli przez Dachau, Warszawa 1957, s. 46. Spadek śmiertelności po klęsce stalingradzkiej autor tłumaczy 
gwałtownym zapotrzebowaniem przemysłu zbrojeniowego na siłę roboczą, stąd więźniowie fachowcy 
zatrzymywani byli w obozie. Poprawiano im warunki życiowe, wprowadzano dodatkowe wyżywienie. Do tych 
danych odniósł się także T. Musioł, op. cit., s. 190.   
436 Anna Jagodzińska, Dachau we wspomnieniach księży – więźniów [w:] www.polska1918-89.pl/pdf/  s. 55. 
 „… Rok 1942 był najtragiczniejszy w historii obozu, nawet te głodowe racje były zmniejszone. Śmiertelność 
wśród księży tego roku była zatrważająca. Wielu więźniów ważyło ok. 40 kg. Niektórzy byli tak opuchnięci z 
głodu, że nie mogli się poruszać. Inni przerażająco wychudzeni. Nazywano ich „muzułmanami”. Z niedożywienia 
ludzie zapadali na różne dziwne choroby, ich ciała pokrywały ogromne, ropiejące wrzody, dokuczały choroby 
skóry. Jedzono wszystko, co znaleziono na terenie obozu, a co miało jadalny wygląd. Jedzono najrozmaitsze 
trawy, kwity, żaby, dżdżownice, jeże. Za zjedzenie marchwi lub ziemniaka w trakcie pracy w ogrodzie lub 
znalezionych na terenie obozu groziła surowa kara”.  
437 Anna Jagodzińska, Kapłani w pasiakach, [w:] Polscy księża w KL Dachau, dodatek specjalny IPN, 2010, s. IV, 
V. 
438 J. Domagała, op. cit., s. 42. 

http://www.polska1918-89.pl/pdf/
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rodziny, członków organizacji, do których mogli należeć osadzeni, bądź też była to decyzja 

komendanta o zwolnieniu z obozu pewnej liczby więźniów439. 

Wyzwolenia w obozie Dachau 29 kwietnia 1945 roku doczekało 14 więźniów: Wincenty 

Oberc, Walenty Zasada, Wincenty Włodarski, Walenty Liberski, Piotr Kotarski, Edward 

Wojtusiak, Tadeusz Nazim, Szczepan Domagała, Wacław Cieślak, Jan Lipski, Antoni 

Paduch, Mieczysław Chaciński, Johann Kaliga oraz Henryk Witkowski.   

Transport ten jest bardzo wyjątkowy, ponieważ aż trzech duchownych z tej grupy –  

Stefan Grelewski, Kazimierz Grelewski i Józef Pawłowski – zostało w 1999 roku zaliczenych 

przez papieża Jana Pawła II do grona błogosławionych Kościoła rzymskokatolickiego440. 

Podsumowanie  

W 1941 roku obóz Auschwitz wszedł w kolejną fazę rozbudowy. W schemacie 

administracyjnym zaliczony został do obozu I stopnia – dla więźniów mało obciążonych i 

bezwzględnie nadających się do poprawy, jednak wkrótce miało to ulec zmianie. Reichsführer 

SS Heinrich Himmler wizytował Auschwitz po raz pierwszy 1 marca 1941 roku. Omawiano 

wówczas sprawy związane z rozbudową do takiego stanu, aby można było w nim osadzić do 

18 tysięcy więźniów, budową kolejnego obozu oraz wejściem we współpracę z firmą IG 

Farbenindustrie, planującą wybudowanie fabryki chemicznej na przedmieściach miasta. 

Miasto i jego okolice także zaczęły się zmieniać, wysiedlano mieszańców z centrum, 

głównie Żydów, a wiele domów rozebrano. Mieszkańcy okolicznych wiosek musieli opuścić 

swoje gospodarstwa, a pozyskany w ten sposób materiał miał się stać budulcem nowego 

obozu w Birkenau.  

W życiu obozowym pojawił się nowy element, jakim była więźniarska orkiestra 

obozowa, mająca za zadanie usprawnienie przeliczania komand wyprowadzanych do pracy. 

Zaostrzony został system karania więźniów, w bloku 11 (wówczas 13) znajdował się areszt 

obozowy, gdzie więźniowie umierali m.in. w tzw. celi głodowej (14 sierpnia 1941 roku zmarł 

tam franciszkanin św. Maksymilian Kolbe, zabity zastrzykiem z fenolu). Dokonywane były 

liczne egzekucje więźniów; w żwirowniach obozowych i przed specjalnie wybudowaną 

                                                           
439 J. Domagała, op. cit., s. 57-59. Jak podaje autor, z obozu zwolnionych zostało 54 duchownych świeckich (z 
diecezji chełmińskiej – 18, z częstochowskiej – 3, z gnieźnieńskiej – 3, z katowickiej – 16, z krakowskiej – 3, z 
podlaskiej – 2, z poznańskiej – 6, z warszawskiej – 1, z diecezji wojskowej – 1, z prałatury pilskiej – 1). Zwolniono 
także 16 zakonników (franciszkanie konwentualni – 1, franciszkanie śląscy – 1, reformaci – 2, jezuici – 1, 
misjonarze św. Rodziny – 1, oblaci – 4, salwatorianie – 1, werbiści – 5).  
440 Męczennicy za wiarę 1939-1945, op. cit., passim. 
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Ścianą Straceń. Po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim zaczęto przywozić do 

obozu radzieckich jeńców wojennych. Nie byli oni jednak rejestrowani w obozie, przywożono 

ich w celu rozstrzelania. We wrześniu 1941 roku 600 jeńców zostało zamordowanych 

cyklonem B podczas eksperymentalnego użycia go w podziemiach bloku 11. Dopiero od 

października 1941 roku rozpoczęto rejestrację radzieckich jeńców jako więźniów obozu.       

Prowadzono także przygotowania do rozpoczęcia zagłady Żydów, w tym celu przyjechał do 

obozu kierownik referatu żydowskiego z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (IVB4), 

Adolf Eichmann i razem z komendantem obozu Rudolfem Hössem, podczas przejazdu przez 

teren budowy przyszłego obozu w Birkenau, wskazał dwa domy, które miały być 

tymczasowymi komorami gazowymi.  

Kolejna grupa duchownych przewidzianych do przeniesienia do obozu Dachau 

początkowo liczyła 40 osób, jednak dwóch więźniów zostało z niej wycofanych, 

prawdopodobnie z powodów zdrowotnych. Wśród wyznaczonych był pastor kościoła 

ewangelickiego oraz duchowny Kościoła Mariawitów, pozostali należeli do Kościoła 

rzymskokatolickiego. Wszyscy przywiezieni zostali do Auschwitz w pierwszych miesiącach 

1941 roku, głównie z obszaru Generalnego Gubernatorstwa, większość stanowili księża 

diecezjalni, zakonników było tym razem siedmiu. Bardzo wielu było proboszczami (aż 18), 

inni zajmowali się pracą edukacyjną i publicystyczną. Średnia wieku umieszczonych na liście 

to 40 lat. Dostępny materiał archiwalny pozwala na przedstawienie przyczyny i okoliczności 

aresztowania zaledwie kilku osób, stąd wiadomo, że niektórzy zaangażowani byli w 

drukowanie ulotek, posiadali odbiorniki radiowe, byli oskarżani o podburzanie przeciwko 

Niemcom. Większość jednak padła ofiarą zaplanowanych akcji przeciwko inteligencji 

polskiej Intelligenzaktion i AB – nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej. 

Po rejestracji w obozie skierowani zostali do pracy związanej z rozbudową obozu, a 

nieliczni w warsztatach obozowych. Zakwaterowani zostali w różnych blokach, nie tworząc 

nigdy zwartej grupy.  

W Dachau zmarło 22 duchownych z omawianej grupy, czyli aż 57%, niektórzy krótko po 

osadzeniu w nowym miejscu, wielu szybko traciło siły i podczas oględzin lekarskich 

uznawanych było za niezdolnych do pracy, co dawało podstawę do zaliczenia ich do tzw. 

transportu inwalidów. Zwolnionych z Dachau zostało dwóch więźniów, prawdopodobnie na 

skutek interwencji rodziny.  
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W 1999 roku święty papież Jan Paweł II do grona błogosławionych zaliczył trzech księży z 

tej grupy: Stefana Grelewskiego, Kazimierza Grelewskiego i Józefa Pawłowskiego. 

ROZDZIAŁ VIII Warum bist du verhaftet? Odpowiadało się ze spokojem: „Ich habe in Kino 

geraucht”. (Dlaczego zostałeś aresztowany? Bo paliłem w kinie)441  

Przeniesienie 58 duchownych 3 czerwca 1942 roku z obozu Auschwitz do Dachau  

 Obóz Auschwitz w 1942 roku w czasie formowania kolejnego – trzeciego transportu 

duchownych do Dachau 

Od początku 1942 roku w Auschwitz w dalszym ciągu trwała rozbudowa obozu 

macierzystego (Stammlager) oraz budowa Birkenau. W Auschwitz trwały prace przy 

wznoszeniu ośmiu dodatkowych budynków mieszkalnych dla więźniów, a oddawanie ich do 

użytku trwało właściwie do końca 1942 roku. Jako pierwsze ukończono bloki o numerach: 4, 

5 i 6 (oficjalnie 30 stycznia 1942 roku). Kolejne oddawano w następnych miesiącach: nr 18 w 

styczniu, nr 15 w kwietniu, nr 16 w lipcu, nr 17 w grudniu442. Początkiem 1942 roku 

rozebrane zostało ogrodzenie z drutu kolczastego oddzielające bloki, w których przebywali 

radzieccy jeńcy wojenni, rozpoczęto natomiast wznoszenie betonowego ogrodzenia 

oddzielającego dziesięć bloków w ostatnim rzędzie w związku z planowanym osadzeniem w 

obozie kobiet. Przez cały 1942 rok trwały także prace budowlane przy nadbudowie pięter w 

blokach nr: 12, 13, 14 i 23. Jako ostatnie zostały oddane bloki nr 13 i 14 (dopiero w czerwcu 

1943 roku)443.  

Ponadto miała miejsce intensyfikacja budowy obozu Birkenau. Do końca 1941 roku wysiłki 

skoncentrowane były na wznoszeniu baraków na terenie kolejnych odcinków budowlanych. 

W dalszym ciągu miał być to obóz dla sowieckich jeńców wojennych, których zamierzano 

umieścić tam w liczbie co najmniej 100 tysięcy, jakkolwiek liczby te ulegały zmianom.  

W tym samym czasie obóz przyjął jeszcze jedną funkcję - stał się ośrodkiem masowej 

zagłady Żydów europejskich. Decyzję o rozpoczęciu w obrębie Auschwitz masowego 

zabijania, Reichfurhrer SS Heindrich Himmler przekazał ustnie latem 1941 roku, z 

pominięciem drogi służbowej, bezpośrednio komendantowi obozu Rudolfowi Hoessowi. 

                                                           
441 Adam Ziemba, Pajda chleba, Oświęcim 2017, s. 13.  
442 Przytoczona numeracja bloków odnosi się do numeracji ustalonej z uwzględnieniem rozbudowy obozu w 

końcu 1941 r.  
443 Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki obozu Auschwitz w świetle materiałów 
źródłowych, Oświęcim 2018, s. 203. 
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Zorganizowana 20 stycznia 1942 roku konferencja w Wannsee pod Berlinem dotyczyła „die 

Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej), podczas której 

podsumowano dotychczasowe działania, ustalono przebieg planowanych i określono 

odpowiedzialność poszczególnych resortów, reprezentowanych przez uczestników 

konferencji. Jak powiedział prowadzący spotkanie szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa 

Rzeszy SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, Europa miała zostać przeczesana z 

zachodu na wschód, doprowadzając do zagłady 11 milionów Żydów444. Co prawda w 

zachowanych dokumentach konferencji nazwa Auschwitz nie pojawia się, podobnie jak nie 

ma nazw innych obozów czy ośrodków zagłady, jednak, jak wiadomo, komory gazowe w 

Birkenau ostatecznie stały się największym miejscem zagłady Żydów europejskich445.      

Masowe zabijanie w Auschwitz rozpoczęto wczesną wiosną 1942 roku 

(prawdopodobnie w marcu446), natomiast w Birkenau Żydzi byli zabijani w przystosowanych 

do tego celu wiejskich domach, tzw. bunkrach (bunkier I, zwany czerwonym domkiem i 

bunkier 2, zwany białym domkiem)447. Jednocześnie na terenie Birkenau trwała budowa 

nowoczesnego krematorium z obszerną komorą gazową i pięcioma piecami trzyretortowymi, 

których producentem miała być firma Topf und Söne z Erfurtu. Zachowana korespondencja 

pomiędzy przedstawicielami erfurckiej firmy a obozowym Zentralbeuleitungiem (głównym 

biurem budowlanym) potwierdza intensywność tych prac i naciski obozowe na wybudowanie 

nowego krematorium z dzienną zdolnością spalania zwłok sięgającą 1440.  

Prace budowlane na terenie Birkenau musiały zostać wstrzymane ze względu na ulewne 

deszcze i następujące po nich kolejne fale chłodów. Powrócono do nich dopiero końcem 

marca 1942 roku, w dalszym ciągu wykorzystując pozostałych radzieckich jeńców 

wojennych, których ok. 600 przeniesiono z obozu Auschwitz do Birkenau w marcu 1942 

roku, oraz innych więźniów z obozu Auschwitz448.  

                                                           
444 Franciszek Piper, Żydzi w KL Auschwitz, [w:] Głosy Pamięci nr 9, Oświęcim, s. 11. Szczegóły przebiegu, ustaleń 
konferencji w jednym z najnowszych opracowań patrz Peter Longerich, Konferencja w Wannsee. Droga do 
„ostatecznego rozwiązania”, Warszawa 2019. 
445 Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990, Oświęcim 
1992. 
446 Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle 
materiałów źródłowych, Oświęcim 2014, s. 14. 
447 Franciszek Piper, Bunkry-prowizoryczne komory gazowe, [w:]Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z 
dziejów obozu, pod red.W. Długoborski, Fr. Piper,  t. III,  s. 113. 
448  Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz, Początki obozu Birkenau w świetle materiałów 
źródłowych, Oświęcim 2017, s. 26-31. 
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Kolejnym miejscem, gdzie trwały bardzo intensywne prace budowlane fabryki 

kauczuku syntetycznego, były Monowice. Więźniowie początkowo byli doprowadzani do 

miejsca pracy, jednak zbyt długi czas potrzebny na pokonanie odległości pomiędzy obozem a 

budowaną fabryką, a co więcej widok wycieńczonych więźniów obserwowany przez 

mieszkańców miasta, skłonił administrację do wybudowania kolejki wąskotorowej 

przewożącej więźniów. Warunki atmosferyczne, wspomniane ulewne deszcze, w pierwszych 

miesiącach 1942 roku nie pozwalały na prowadzenie intensywnych prac ziemnych, później 

wybuch epidemii tyfusu w obozie Birkenau i obawa rozprzestrzeniania się choroby, ponownie 

uniemożliwiły pracę więźniów. W takiej sytuacji jesienią 1942 roku zarząd obozu 

zdecydował się na wybudowanie baraków w Monowicach i umieszczeniu tam więźniów449.       

Śmiertelność wśród więźniów obozu wzrastała. Umierali z wycieńczenia, głodu, 

chorób, na skutek pobicia podczas pracy. W pierwszych miesiącach 1942 roku czasowo 

wstrzymano rozstrzeliwanie na dziedzińcu bloku 11, pierwsza po przerwie egzekucja odbyła 

się 27 maja; rozstrzelano wówczas 168 więźniów Polaków, aresztowanych miesiąc wcześniej 

w Krakowie w Kawiarni Plastyków. Przed rozstrzelaniem każdej osoby więzień blokowy 

wygłaszał zdanie: „Za zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego w Krakowie jesteście 

skazani na śmierć”450. Po ucieczce więźniów z karnej kompanii 10 czerwca 1942 roku nie 

tylko rozstrzelano oraz zamordowano w komorze gazowej wielu więźniów tego komanda, ale 

także 12 czerwca rozstrzelano 60 więźniów z Sosnowca, Katowic i Krakowa (wielu 

przywiezionych do obozu w 1940 roku). Oficjalnie rozstrzelano ich za działalność organizacji 

konspiracyjnych na Śląsku. Dwa dni później, 14 czerwca 1942 roku, rozstrzelano 200 

więźniów Polaków z dystryktu warszawskiego, radomskiego i krakowskiego, a także z 

Katowic, Łodzi i Poznania. Wydarzenia te bardzo wpływały na atmosferę w obozie, 

powodowały przygnębienie więźniów, brak wiary w przetrwanie, co w przypadku chorych 

więźniów prowadziło do śmierci451.      

W marcu 1942 roku pojawił się jeszcze jeden czynnik, który powodował wzrost 

śmiertelności. Były to wspomniane wcześniej choroby zakaźne, a wśród nich tyfus plamisty. 

Chorowali i umierali nie tylko więźniowie, ale także członkowie załogi obozowej. 

Zachorował, a później zmarł ówczesny Standortarzt (lekarz garnizonowy) SS 

                                                           
449 Piotr Setkiewicz, Z dziejów obozów IG Farben Werk Auschwitz 1941-1945, Oświęcim 2006, s. 108-114; Irena 
Strzelecka, Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego fili, [w:] Auschwitz 1940-1945, op. cit., t. 1, s. 85. 
450 Józef Kret, Dzień w karnej kompanii. Wspomnienia, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie” nr 1, Oświęcim 1957, s. 157. 
451 Adam Cyra, Jerzy Klistała, Księga pamięci. Więźniowie KL Auschwitz rozstrzelani pod ścianą straceń w latach 
1941-1943, Warszawa 2021, s. 12-13. 
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Hauptsturmführer Siegfried Schwela452. Stąd zarząd obozu podejmował próby dezynfekcji, 

jednak w niezwykle prymitywnych warunkach obozu Birkenau, przy ogromnym stłoczeniu 

więźniów i braku dostępu do wody bieżącej, zachowanie higieny stawało się mrzonką. 

Wygaszanie epidemii zajęło dużo czasu i miało także swoje przełożenie na brak możliwości 

zatrudnienia więźniów, szczególne tych, którzy pracowali dla firm niemieckich, np. IG 

Farben.     

W 1942 roku obóz Auschwitz przeszedł kolejną reorganizację, związaną z jeszcze 

inną grupą więźniarską tutaj przywiezioną. W obozie osadzono kobiety. Zgodnie z regułą 

obozów koncentracyjnych, więźniarki osadzane były w obozach specjalnie dla nich 

przeznaczonych453. Polki najczęściej kierowane były do obozu Ravensbrück. Jednak 

przepełnienie tego obozu oraz przepełnienie więzień dla kobiet na terenie zarówno Górnego 

Śląska, jak i Generalnego Gubernatorstwa doprowadziły do podjęcia decyzji przez zarząd 

obozów koncentracyjnych o utworzeniu w Auschwitz tzw. Frauenabteilung, odcinka 

kobiecego, podległego komendanturze obozu Ravensbrück. Osadzone w Auschwitz 

więźniarki zamierzano skierować do pracy w tzw. komandach zewnętrznych, wykonujących 

pracę poza obozem454.  

Kobiety umieszczono początkowo w obozie macierzystym, w 10 oddzielonych blokach. 

Pierwsze więźniarki przywieziono 26 marca 1942 roku, w godzinach porannych i wydano im 

pierwsze numery obozowe. Było to 999 więźniarek z obozu Ravensbrück, różnych kategorii, 

od więźniarek politycznych, przez grupę świadków Jehowy i badaczek Pisma Świętego455, do 

kryminalistek i tzw. więźniarek aspołecznych. Te ostatnie stanowiły większość w 

przywiezionej grupie i miały objąć różne funkcje w organizowanym oddziale kobiecym. 

Oficjalnie ich zadaniem miało być utrzymanie wśród więźniarek porządku i dyscypliny, w 

rzeczywistości terroru i bezwzględnego posłuszeństwa władzom obozowym. Razem z 

więźniarkami przyjechały do obozu nadzorczynie, Aufseherinen, wchodzące skład załogi 

obozowej, jednak jako osoby zatrudnione przez administrację obozów koncentracyjnych, a 

                                                           
452 Aleksander Lasik, Struktura organizacyjna obozu koncentracyjnego Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940-1945, op. 
cit., t. I, s. 192. 
453 Nikolaus Wachsmann, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 2020 ,  s. 151-156,   
454 Pierwsze grupy żydowskie nie były poddawane selekcji, wszyscy zabijani byli w komorach gazowych albo 
umieszczane w obozie. Regularne selekcje wśród nowo przywiezionych zaczęto przeprowadzać dopiero od lipca 
1942 r. Irena Strzelecka, Oddział kobiecy (Frauenabteilung) w męskim obozie macierzystym w Oświęcimiu, [w:] 
„Zeszyty Oświęcimskie”, nr 20, Oświęcim 1993, s. 6-8.  
455 Teresa Wontor-Cichy, Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Oświęcim 2003, s. 16. 
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nie, jak to było w przypadku załogi męskiej, pełniących służbę w oddziałach SS456. Wiele z 

przywiezionych wówczas więźniarek przebywało w obozie Ravensbrück już od dłuższego 

czasu, stąd były znane nadzorczyniom obozowym, szczególnie pierwszej Oberaufseherin 

Johannie Langefeld, odpowiedzialnej za organizację obozu.  

Wieczorem tego samego dnia zarejestrowano w obozie kolejne 999 więźniarek, tym razem 

żydowskich, przywiezionych z Popradu. Była to wyjątkowa grupa z kilku powodów. Był to 

pierwszy transport więźniów żydowskich, w tym przypadku więźniarek, przywiezionych do 

obozu i deportacja Żydów do obozu rozpoczęła się właśnie od tej grupy. Drugi ważny fakt to 

zarejestrowanie wszystkich więźniarek żydowskich w obozie, bez przeprowadzania 

selekcji457. W kwietniu, lipcu i sierpniu 1942 roku skierowano do Auschwitz kolejne grupy 

Żydów ze Słowacji, łącznie zarejestrowano w obozie żeńskim 5 500 więźniarek z tego kraju i 

stanowiły on zdecydowaną większość narodowościową w pierwszym okresie istnienia obozu.  

Pierwsze więźniarki Polki przywiezione zostały 27 kwietnia 1942 roku z więzienia 

Montelupich w Krakowie, kolejne z więzienia w Tarnowie i w Mysłowicach. Żydówki 

francuskie zarejestrowano w obozie 24 czerwca 1942 roku. Szacuje się, że od 26 marca do 

połowy sierpnia 1942 roku zarejestrowano w Auschwitz około 17 tysięcy kobiet. Początkiem 

sierpnia 1942 roku około 13 tysięcy więźniarek (część zmarła w obozie) przeniesiono do 

obozu Birkenau, tworząc w ten sposób Frauenkonzentrationslager (kobiecy obóz 

koncentracyjny)458. 

                                                           
456 Nadzorczynie podpisywały kontrakt służbowo-zawodowy ze stacjonującą na terenie danego obozu jednostką 
SS-Totenkopf, stając się członkiem załogi na zasadzie SS-Gefolge, z obowiązkiem prawnego (służbowego i 
dyscyplinarnego) podporządkowania się komendantowi obozu. Z funduszy SS nadzorczynie otrzymywały 
pobory i pełne umundurowanie wojskowe, składające się z furażerki, bluzy, spódnicy i butów oficerskich, 
jednocześnie bez prawa noszenia dystynkcji służbowych SS oraz otrzymywania odznaczeń bojowych. Poza tym 
posiadać mogły broń krótką oraz mieć do dyspozycji psa służbowego.  Aleksander Lasik, Załoga obozu 
Auschwitz. Kobiety w służbie SS, [w:] Auschwitz 1940-1945, t. 1, s. 221-226; Daniel Patrick Brown, The Camp 
Women. The Female Auxiliaries Who Assisted the SS in Running the Nazi Concentration Camp System (Schiffer 
Military History), 2002.   
457 Początkiem  marca 1942 zostały one objęte obowiązkiem pracy przymusowej wprowadzonym wobec Żydów 
na Słowacji. Początkowo były umieszczone w Patronce, starym zakładzie przemysłowym pod Bratysławą gdzie 
zorganizowano dla nich obóz przejściowy. Po jakimś czasie przewiezione został do obozu Auschwitz. 
458 Irena Strzelecka, Oddział kobiecy (Frauenabteilung) w męskim obozie macierzystym w Oświęcimiu, [w:] 

Zeszyty Oświęcimskie nr 20, Oświęcim 1993, s.8-22;  więcej na temat kobiet w obozie  patrz: Irena Strzelecka 
Obóz kobiecy (Frauenlager) w KL Auschwitz-Birkenau (BIa, BIb), [w:] Zeszyty Oświęcimskie nr 24, Oświęcim 
2008, s. 7-110. Kobiety przebywały także w obozach familijnych dla Sinti i Romów  tzw. Zigeunerfamilienlager 
(odcinek BII e) oraz dla Żydów z getta w Theresienstadt (odcinek BIIb). Ponadto w tzw. Durchgangslager, czyli 
obozach przejściowych dla Żydówek (odcinek BIIc, BIII). Szacuje się, że łącznie osadzono w kompleksie 
Auschwitz 131 tys. kobiet. Por. Irena Strzelecka, Kobiety w KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940-1945,  t. II,  s.139.   
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Obóz Auschwitz w świetle zachowanych ksiąg stanów dziennych (od stycznia do czerwca 

1942 roku)  

Pierwsze miesiące 1942 roku w Auschwitz to w dalszym ciągu deportacja mężczyzn. 

Transporty kierowane były z Katowic, Warszawy i Krakowa. Do końca roku zarejestrowano 

w obozie ponad 60 tysięcy mężczyzn (pierwszy wydany numer w 1942 roku to 25 164, 

ostatni 85264).  

Do marca 1942 roku wszyscy więźniowie rejestrowani byli w obozie w jednej serii 

numerowej. Właśnie w pierwszych dniach marca administracja obozu wprowadziła 

dodatkową serię oraz kategorię oznaczoną symbolem EH (Erziehungshäftling) dla więźniów 

wychowawczych459.  

Równolegle prowadzona była seria numerowa dla radzieckich jeńców wojennych oraz dla 

osadzanych w Auschwitz więźniarek, o czym mowa była wcześniej. Nie zachowały się 

dzienne rejestry obozu dla jeńców radzieckich ani dla obozu kobiecego. Zachowała się 

natomiast księga stanów dziennych obozu męskiego za okres od stycznia do sierpnia 1942 

roku. Pozwala to na poznanie systemu ewidencji więźniarskiej w obozie, jego detalicznej 

formy różnorodności zapisów. Dowiadujemy się więc, że 3 czerwca 1942 roku, czyli w 

interesującym nas dniu wyjazdu duchownych do obozu Dachau, podczas apelu porannego 

stan obozu wynosił 13 993 więźniów, w tym 153 jeńców radzieckich (Russe). W tym dniu 

zginęło 15 więźniów (4 więźniów wychowawczych Erz.H., dwóch Niemców – jeden 

oznaczony BV RD, drugi RD, dwóch Żydów, siedmiu Polaków). Zwolniono z obozu 38 

więźniów, przeniesiono omawianą grupę 58 duchownych. Stan obozu podczas wieczornego 

apelu wyniósł 13 953 więźniów, w tym 153 radzieckich jeńców wojennych460. 

W tym dniu przyjęto do obozu 68 więźniów, przywiezionych z więzienia Montelupich w 

Krakowie, którzy otrzymali numery obozowe od 37247 do 37314461.        

Od 1942 roku przenoszenie więźniów pomiędzy obozami stało się bardziej intensywne i 

uwzględniając jedynie obóz Dachau, poza omawianym transportem z 3 czerwca, zanotowano 

                                                           
459 Zgodnie z zarządzeniem Reichführera SS Heinricha Himmlera tzw. obozy pracy wychowawczej miały służyć 
do przetrzymywania robotników „odmawiających zatrudnienia lub osobników leniwych, których zachowanie 
równało się sabotowaniu pracy”, gdzie przez „intensywną pracę” miano ich „wychować w duchu 
zorganizowanej pracy i w ten sposób dać dla innych odstraszający i ostrzegawczy przykład”. Auschwitz od A do 
Z, pod red. P.M.A. Cywińskiego, J. Lachendro, P. Setkiewicza, Oświęcim 2013, s. 186. 
460 APMA-B, książka stanów dziennych (Stärkebuch), D-AuI-3/1/3, s. 442-446. 
461 D. Czech, Kalendarium, op. cit., s. 175, 176.  



199 
 

w obozie Auschwitz kilka grup przeniesionych więźniów. Już 30 sierpnia 1942 roku 

przywieziono do obozu Auschwitz 17 więźniów politycznych – głównie Austriaków i 

Niemców (otrzymali numery obozowe od 60348 do 60364462).  Kolejną grupę zarejestrowano 

21 października, tym razem było to 70 więźniów Żydów (otrzymali numery obozowe od 

69003 do 69072). Kilka dni później, 29 października 1942 roku, przyjęto do obozu grupę 499 

więźniów, głównie Czechów, Niemców, Polaków, Ukraińców i Żydów. Jednak w obozie 

zarejestrowano 486 (otrzymali numery od 71275 do 71760), trzynastu więźniów 

prawdopodobnie było już w obozie Auschwitz wcześniej, więc zgodnie z zasadą obozową 

przywrócono im wcześniejsze numery. Więźniów tych zamierzano skierować od razu do 

pracy w Auschwitz III-Monowitz. Jednak, jak czytamy w piśmie skierowanym przez 

obozowy wydział zatrudnienia (Abteilung III) do Urzędu DII w WVHA (Główny Urząd 

Administracyjno-Gospodarczy) – „znajdowali się oni w bardzo złej kondycji i nie mogli być 

skierowani do pracy. Jedna trzecia z nich mogła być skierowana do pracy, jednak dopiero po 

czternastodniowym wypoczynku”. Dalej czytamy o kwalifikacjach zawodowych przysłanych 

więźniów, z których jedynie 50 posiada zawody przydatne do wykorzystania w obozie, 162 

nie posiada zawodu, a 287 to robotnicy rolni463. W kolejnych latach przenoszono więźniów 

między obozami, co było ściśle związane z zapotrzebowaniem na siłę roboczą464.      

                                                           
462 W tej grupie znaleźli się między innymi Hermann Langbein (nr 60355), Karl Lill (nr 60356), oraz Ludwik Woerl 
(nr 60363). Wymienieni więźniowie bardzo aktywnie włączyli się w działania obozowego ruchu oporu. Por. 
Henryk Świebocki, Powstanie i rozwój konspiracji obozowej, [w:] Auschwitz 1940-1945, op. cit., t. IV, s. 27-79. 
463 APMA-B, Zespół Arbeitseinsatz, D-AuI-3a/11, także D. Czech, Kalendarium, op. cit., s. 274. 
464 W 1943 r. do obozu Auschwitz przywieziono jednego więźnia 20 marca, natomiast 1 kwietnia przywieziono 
25 więźniów Niemców, którzy w obozie Dachau pełnili funkcję pielęgniarzy. W tym samym miesiącu – 16 
kwietnia przywieziono 6 więźniów, których oddano do dyspozycji kierownika gospodarstw rolnych SS 
Obersturmbannführera Joachima Caesara. Wśród osadzonych więźniów było trzech owczarzy, jeden specjalista 
od szkółek drzew i jeden kowal. Tylko 39 dni przebywało w obozie Dachau ośmiu więźniów (Tadeusz Lisowski, 
nr 329, Michał Jojczyk, nr 883, Kazimierz Szelest, nr 3454, Antoni Urbański, nr 3629, Tadeusz Chmura, nr 5633, 
Andrzej Patalas, nr 6671, Zygmunt Szczepański, nr 17701, Antoni Śmierzchalski, nr 253211), skierowanych tam 
na kurs kucharski. Wspomniani więźniowie opuścili obóz 27 kwietnia 1943 r. i przywiezieni zostali z powrotem 
do Auschwitz 4 kwietnia 1943 r. Na okres przeniesienia więźniowie ci byli usunięci ze stanu liczbowego obozu, 
jednak w momencie powrotu wprowadzono ich z powrotem do ewidencji. W 1944 r. następuje istotna zmiana 
w transportach, ponieważ do obozu Dachau przenoszone były także kobiety. Grupę 800 Żydówek węgierskich 
umieszczono w Allach, podobozie Dachau, 10 lipca 1944 r. W tym samym miesiącu 26 lipca wywieziono z 
Auschwitz ponownie 800 więźniarek żydowskich, ale także 500 mężczyzn Żydów (wszyscy oni deportowani 
zostali z Węgier). Więźniów tych umieszczono w podobozie Kaufering. Wyjątkowo dramatyczna była droga do 
Auschwitz grupy 129 żydowskich chłopców w wieku od 8 do 14 lat, z getta w Kownie, którzy najpierw osadzeni 
zostali w obozie Stutthof, następnie w Dachau i ostatecznie w Auschwitz. Kolejne przypadki kontaktów 
pomiędzy Auschwitz i Dachau dotyczą przenoszenia do Auschwitz. I tak 20 września 1944 r. przywieziono do 
Auschwitz dwóch więźniów, a 16 października 1944 r. jednego więźnia. Dwie ostatnie grupy są dosyć 
wyjątkowe: 7 listopada 1944 r. przywieziono 207 więźniów różnych narodowości (17 Niemców, 8 Belgów, 158 
Francuzów, 1 Włocha, 5 Luksemburczyków, 18 Holendrów), którzy otrzymali numery obozowe od 209001 do 
200207; w tym samym miesiącu przywieziono do obozu 1014 więźniów (850 Francuzów, 12 Belgów, 1 
Duńczyka, 3 Włochów, 2 Chorwatów, 10 Lotaryńczyków, 7 Luksemburczyków, 14 Holendrów, 1 Serba, 4 
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Charakterystyka deportowanych  

Zgromadzenia zakonne i diecezjalne – geografia pobytu  

Poddając szczegółowej analizie wpisy zachowane w księdze stanów dziennych 

(Stärkebuch) zauważyć można, że duchowni skierowani do Dachau 3 czerwca 1942 roku, 

umieszczeni zostali na liście w porządku numerów obozowych, przydzielonych im w obozie 

podczas rejestracji, czyli od najdłużej osadzonych do najkrócej. Jako pierwszy zapisany został 

ksiądz Gerhard Nuckowski, oznaczony numerem 5729, przywieziony do obozu 8 

października 1940 roku, w którym udało mu się przetrwać 19 miesięcy. Co ciekawe, nie 

został włączony do poprzednich dwóch transportów, pomimo że cały czas  był w obozie 

zarejestrowany jako ksiądz. 

Ostatnim wpisanym jest zaś franciszkanin (OFM Conv) Zygmunt Sochacki, oznaczony 

numerem 25422, a przywieziony do obozu 9 stycznia 1942 roku. Jednak to nie on ma 

najwyższy numer – najkrócej w obozie Auschwitz był ksiądz Michał Matras, oznaczony 

numerem 37166, przywieziony do obozu 27 maja 1942, a przeniesiony do Dachau już po 8 

dniach pobytu w Auschwitz. 

W omawianej grupie znalazło się 25 zakonników: siedmiu kapucynów – Marian 

Brzeziński, Marian Dąbrowski, Bolesław Fila, Cezary Hański, Stefan Natorski, Michał 

Sosnowski i Józef Żukowski (aresztowani 27 czerwca 1941 roku w Warszawie), pięciu 

franciszkanów OFM: Władysław Kasz, Edward Moser, Józef Ruciński, Józef Sasin i 

Zygmunt Sochacki (aresztowani 14 października 1941 roku w Niepokalanowie), czterech 

salezjanów: Władysław Konieczny i Walenty Waloszek (aresztowani 16 i 23 maja 1941 roku 

w Krakowie), Jan Podkul i Stanisław Garecki (aresztowani w maju 1941 roku Kielcach), trzej 

augustianie: Bonifacy Woźny, Jan Pamuła, Jacek Tylżanowski  (aresztowani 19 września 

1941 roku w Krakowie), trzej pallotyni: Stanisław Małaczek, Władysław Święs, Bronisław 

Pajewski (aresztowani 23 maja 1941 roku w Ołtarzewie) oraz dwaj chrystusowcy: Henryk 

Herbich i Jan Kubica (aresztowani w 1 marca 1940 Kaliszu i 21 lipca 1941 roku w Bystrej 

Krakowskiej). Ze zgromadzenia franciszkanów reformatów był kleryk Gerhard Nuckowski 

(aresztowany 5 maja 1940 roku w Lipnikach).  

                                                                                                                                                                                     
Hiszpanów, 2 Słowaków, 1 Argentyńczyka, 1 Szwajcara, 1 Araba, 1 Rosjanina, 1 bez przynależności państwowej i 
103 Niemców, którzy otrzymali numery od 200218 do 201231. Ostatniego wpisu dokonano 5 grudnia 1944 r., 
kiedy to jedna więźniarka została przeniesiona z obozu Birkenau do Dachau. Por. D. Czech, Kalendarium, op. 
cit., passim.           
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Wśród duchowieństwa diecezjalnego ośmiu księży było z diecezji tarnowskiej: Jan 

Marszałek, Wojciech Papież, Walenty Piotrowski, Tadeusz Gaik, Władysław Olearczyk, 

Mieczysław Kłoczkowski, Antoni Kwarta, Michał Matras, sześciu z archidiecezji 

krakowskiej: Adam Ziemba, Józef Stabrawa, Franciszek Gabryl, Adolf Zagrodzki, Piotr 

Droździk, Władysław Puczka, trzech z sandomierskiej: Zygmunt Gaj, Antoni Rewera i 

Antoni Tworek, po dwóch z katowickiej: Konrad Szweda, Alfons Latocha, warszawskiej: 

Zygmund Ruszczak, Józef Kopczewski, podlaskiej: Paweł Kajka, Walenty Jankowski, 

łódzkiej: Teofil Mielczarski, Jan Bienias i włocławskiej: Oktawian Nowacki, Józef Florczak,  

po jednym natomiast z kieleckiej: Bolesław Charzewski, lubelskiej: Jakub Kuźma, 

częstochowskiej: Józef Jaworski i lwowskiej Stefan Stuglik.  

Analizując miejscowości, z których przywożono poszczególnych duchownych, bez trudu 

zauważyć można przewagę aresztowanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa, co raz 

jeszcze potwierdza różnorodność działań represyjnych wobec Kościoła na tym obszarze. Z 

dystryktu krakowskiego przywieziono 22 osoby, warszawskiego 17, radomskiego 6 i 

lubelskiego 3. Łącznie 48 osób. Na mapie miejsc aresztowania znajdujemy: Kraków, 

Warszawę, Niepokalanów, Kielce, Ołtarzew, Szczawnicę, Sandomierz, Sanok, Trachomin, 

Bielany Świętokrzyskie, Kraczewice, Łowicz, Pratulin, Biała Podlaska, Lubień Podhalański, 

Spytkowice, Kościelisko, Zakopane, miejscowość Podole, Gorlice, Krościenko i Biały 

Dunajec.  

Z Warthegau (Kraju Warty) przywieziono pięć osób (po dwie z Kalisza i Łodzi oraz jedną z 

Turka), natomiast z terenów Górnego Śląska, które także były częścią Rzeszy, trzech 

duchownych – ze Świętochłowic, Myszkowa i z Bobrka koło Oświęcimia465.      

Wiek przeniesionych 

Średnia wieku umieszczonych na liście wynosiła 36 lat. Najstarszym więźniem był 

ksiądz Antoni Rewera, który miał 73 lata. Nie przetrwa trudów wojny i obozów, zmarł w 

Dachau po czterech miesiącach od osadzenia. Najmłodszym więźniem był Bolesław Fila, 

zakonnik kapucyński, kleryk, który miał 24 lata i dotrwał do wyzwolenia obozu 29 kwietnia 

1945 roku.  

Wśród przeniesionych 13 więźniów było 20-latkami  (księża: Bolesław Fila, Stanisław 

Małaczek, Edward Moser, Zygmunt Sochacki, Władysław Święs, Bronisław Pajewski, 

                                                           
465 Szczegóły w Biogramach. 
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Zygmunt Gaj, Tadeusz Gaik, Jan Marszałek, Adam Ziemba, Jacek Tylżanowski, Jan Kubica, 

Władysław Kasz), aż 32 duchownych 30-latkami (księża: Gerhard Nuckowski, Konrad 

Szweda, Jan Pamuła, Józef Jaworski, Henryk Herbin, Józef Ruciński, Józef Sasin, 

Mieczysław Kłoczkowski, Zygmunt Ruszczak, Oktawian Nowacki, Bolesław Charzewski, 

Stefan Natorski, Czesław Dukiel, Antoni Kwarta, Marian Dąbrowski, Władysław Konieczny, 

Stanisław Garecki, Bonifacy Woźny, Władysław Olearczyk, Józef Kopczewski, Józef 

Żukowski, Stefan Stuglik, Alfons Latocha, Jakub Kuźma, Paweł Kajka, Teofil Mielczarski, 

Cezary Hański, Władysław Skrodzki, Marian Brzeziński, Władysław Puczka, Walenty 

Waloszek, Franciszek Gabryl), 40-latków było dziewięciu (księża: Walenty Jankowski, Jan 

Bienias, Michał Sosnowski, Piotr Droździk, Antoni Tworek, Walenty Piotrowski, Michał 

Matras, Adolf Zagrodzki, Jan Podkul, 50-latków zaś dwóch (księża: Wojciech Papież, Józef 

Florczak), jeden 60-latek (ksiądz Józef Stabrawa) i jeden 70-latek, wspomniany już Antoni 

Rewera. 

Miejsce z środowisku duchownych i Kościoła  

Przyglądając się szczegółowo poszczególnym biogramom, należy zauważyć, że wszyscy 

duchowni zaangażowani byli w pracę duszpasterską, społeczną, a w niektórych przypadkach 

także naukową. Funkcję wikarych pełniło 16 księży (Konrad Szweda w Świętochłowicach, 

Zygmund Ruszczak w Trachominie, Bolesław Charzewski w parafii Bieliny, Władysław 

Konieczny w parafii św. St. Kostki w Krakowie, Walenty Waloszek w parafii św. St. Kostki 

w Krakowie, Jan Marszałek w Krościenku, Teofil Mielczarski w Łodzi, Jan Bienias w parafii 

św. Józefa w Łodzi, Adam Ziemba w parafii Dobrego Pasterza w Krakowie, Józef Jaworski w 

Myszkowie, Stefan Stuglik w katedrze metropolitarnej we Lwowie, Czesław Dukiel w 

Pabianicach, Tadeusz Gaik w Gorlicach, Władysław Olearczyk w Krościenku, Mieczysław 

Kłoczkowski w Szczucinie nad Wisłą, Antoni Kwarta), 12 było proboszczami (Jakub Kuźma 

w Kraczewicach, Walenty Jankowski w parafii Łomazy, Józef Stabrawa w Mszanie Dolnej, 

Adolf Zagrodzki w Spytkowicach, Józef Florczak w parafii Turek, Piotr  Droździk w 

Kościelisku, Wojciech Papież w parafii Międrzychów, Walenty Piotrowski w parafii Podole, 

Antoni Rewera parafii św. Jakuba w Sandomierzu, Alfons Latocha w Ogrodzonej, Michał 

Matras w Szczawnicy, Władysław Puczkaw Białym Dunajcu), dwóch gwardianami 

franciszkańskimi (Cezary Hański, Stefan Natorski), pięciu katechetami w szkołach średnich 

(Józef Kopczewski, Władysław Konieczny, Walenty Waloszek, Franciszek Gabryl, Oktawian 

Nowacki), a jeden radcą (wizytatorem) szkół średnich (Jan Podkul), dwóch było 

wykładowcami w seminariach duchownych (Paweł Kajka, Marian Dąbrowski), dwóch 
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prowincjałami (Marian Brzeziński, Zygmunt Gaj). Ksiądz Antoni Tworek był doktorem 

prawa kanonicznego, notariuszem Sądu Biskupiego, V-oficjałem sądu biskupiego, rektorem 

kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. 

Franciszkanie posiadali kwalifikacje zawodowe i pracowali na rzecz swojego zgromadzenia: 

Edward Moser był zecerem, Józef Ruciński kierownikiem elektrowni, Józef Żukowski 

furtianinem, Władysław Kasz i Zygmunt Sochacki pracowali w drukarni franciszkańskiej w 

Niepokalanowie, zajmując się pracami redakcyjnymi. Kapelanem więziennym był Oktawian 

Nowacki.   

 

 Okoliczności aresztowania  

Niezwykle cenne dla analizy omawianej grupy przeniesionych są zachowane arkusze 

personalne więźniów (Personalbogen). Dla grupy 58 więźniów dysponujemy jednak jedynie 

16 arkuszami. Wypełniano je podczas rejestracji w obozie na podstawie podanych przez 

więźnia informacji oraz dokumentów przekazanych przez placówkę gestapo, kierującą 

więźnia do obozu. Jedna z rubryk „Grund” dotyczy powodu osadzenia w obozie. Większość 

wpisów została zrobiona odręcznie, stosując wiele skrótów, co przysparza trudności w 

poprawnym odczytywaniu i przetłumaczeniu. 
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Badając szczegółowo zachowane dokumenty, dowiadujemy się, że najczęstszym powodem 

aresztowania było czytanie prasy konspiracyjnej.  

Salezjanin Walenty Waloszek został aresztowany za „czytanie polskich nielegalnych ulotek” 

(Hat an den Vorlesungen poln. Flugblätter teilgenommen)466. Aresztowania w domu 

salezjańskim na krakowskich Dębnikach miały miejsce 16, 22 i 23 maja 1941 roku. Poza 

wspomnianym Walentym Waloszkiem, zatrzymano wówczas 12 duchownych: Władysława 

Koniecznego, Franciszka Harazima, Ignacego Antonowicza, Ignacego Dobiasza, Jana Piotra 

Świerca, Kazimierza Wojciechowskiego, Józefa Kowalskiego, Władysława Niemira, Józefa 

Wybrańca, Walentego Waloszka, Ludwika Mroczka, Józefa Czadernę.  We wspomnieniach 

Józefa Klinka, także więźnia Auschwitz, można przeczytać o okolicznościach aresztowań: 

W Krakowie odwiedzałem często oo. Salezjanów na Dębnikach (…). Znałem ze Lwowa 

księdza proboszcza Jana Świerca, katechetę Władysława Koniecznego. Ks. Konieczny 

poprosił mnie (…) o ulotki i tajne gazetki dla swego brata, który pracował w Związku 

Walki Zbrojnej na Podhalu. Zawierzyłem ks. Koniecznemu, że nie będzie długo 

przetrzymywał u siebie tych ulotek i doręczy je bratu, gdy tylko go odwiedzi, że będzie 

ostrożny. Ks. Konieczny, jak się niebawem okazało, był jednak nieostrożny, dał 

bowiem jakąś ulotkę do przeczytania krawcowi, który pracował w warsztacie księży 

salezjanów (zdaje się w kwietniu 1941 roku). Widział to szewc, który pracował w tym 

samym warsztacie i zaraz doniósł do gestapo, bo jak się wtedy wydało, był on 

szpiegiem. Gestapo usiłowało zająć budynek seminarium duchownego księży 

salezjanów na potrzeby SS-manów. Szpieg szewc miał być narzędziem gestapo. Ks. 

Konieczny i krawiec zeznał, że ulotkę dostał ode mnie467.  

Z kolei Walenty Waloszek pisał po wojnie o szpiegowskiej działalności ks. Czecha, kapelana 

albertynów, który wskazał gestapo salezjanów mających kontakty z organizacjami 

konspiracyjnymi468. Także jezuita, Adam Kozłowiecki, we wspomnieniach pisze o 

                                                           
466 Podczas aresztowania 22 i 23 maja 1941 r. w krakowskim domu salezjańskim pojmano 12 duchownych. 
Zachował się jedynie arkusz personalny księdza Walentego Waloszka, można jednak przypuszczać, że w 
przypadku pozostałych duchownych także jako powód aresztowania wpisano czytanie i kolportowanie 
nielegalnej prasy.  T. Wontor-Cichy,  Salezjanie w obozie Auschwitz, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 
Łomianki 2013, t. 34,  s. 311-324. APMAB, arkusz personalny Walentego Waloszka, D-AuI-2/4749, nr inw. 
149707, t. 52, s. 25, 25a.     
467 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Klinka, t. 107, s. 150-151. 
468 Walenty Waloszek, Jak ginęli księża salezjanie w obozie oświęcimskim, [w:] W. Jacewicz, J. Woś, 
Martyrologium polskiego duchowieństwa, t. 3, Warszawa 1977. 
 s. 390. 
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szpiegowskiej działalności kapelana albertynów469. Chociaż przytoczone źródła nie są 

szczegółowe, wskazują one na prowadzone przez policję niemiecką działania zmierzające do 

aresztowania salezjanów.   

Zakonnikom kapucyńskim z Warszawy, aresztowanym 27 czerwca 1941 roku, został 

postawiony następujący zarzut: „Jest obwiniony, że w warszawskim klasztorze kapucyńskim 

dopuszczał się nielegalnego czytania ulotek i zachowywał się wrogo wobec Niemców” (Wird 

beschuldig im Warszauer  Kapuzinerkloster fortgesetzt illeg. Flugblätter gelesen u. sich im 

deutschf. Sinne betätigt zu haben). Taką treść znajdujemy w arkuszu prowincjała Mariana 

Brzezińskiego, gwardiana Cezarego Hańskiego i Michała Sosnowskiego470. 

Także augustianin Bonifacy Woźny, aresztowany podczas grupowego aresztowania 20 

września 1941 roku, miał postawiony zarzut „Posiadania i słuchania odbiornika radiowego, 

znajomość nielegalnych ulotek (Radioapparate geheimgechalten, kentnis illig. 

Flugblättern)471. 

Trzej franciszkanie z Niepokalanowa: Władysław Kasz, Edward Moser i Józef Ruciński w 

zachowanych Personalbogen mają wpisane: „Ponowne czytanie i rozpowszechnianie ulotek”, 

(Hat wiederhalt Flugblätter gelesen und vertreitet)472.   

Należy zauważyć kilka wspólnych cech tych wydarzeń. Pierwszą dosyć znamienną dla 

zgromadzeń zakonnych jest charakter aresztowania, czyli pojmanie grupowe. Kolejne to 

udział osób spoza zgromadzenia, najczęściej pracujących na terenie klasztoru. Daje to 

potwierdzenie o prowadzonej inwigilacji środowisk zakonnych, wykorzystywania do tego 

osób świeckich.   

Inna przyczyna aresztowania, znana także z dokumentów i potwierdzona relacjami, to 

zaangażowanie w działalność ruchu oporu. Z tego powodu aresztowany został Bolesław 

                                                           
469 Ada Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 75. 
470 APMA-B, arkusz personalny więźnia Mariana Brzezińskiego, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 34, s. 18; arkusz 
personalny więźnia Cezarego Hańskiego, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 37, s. 38; arkusz personalny więźnia 
Michała Sosnowskiego, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 49, s. 79. 
471 Na temat okoliczności aresztowania augustianów Teresa Wontor-Cichy, Augustinians in Auschwitz Death 
Camp, [w:] Analecta Augustiniana, t. LXXVIII, Rome 2015, s. 181-191, 477-487.  
472 APMA-B, arkusz personalny więźnia Władysława Kasza, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 39, s. 22; arkusz 
personalny więźnia Edwarda Mosera D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 44, s. 16; arkusz personalny więźnia 
Józefa Rucińskiego, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 48, s. 45; Teresa Wontor-Cichy, 2011 rokiem świętego 
Maksymiliana Kolbe, [w:] Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Oświęcim 2011, s. 10.  
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Charzewski (Poln. W.B.)473. Podobnie w przypadku Jana Marszałka w arkuszu personalnym 

jako powód podano „współpraca z ZWZ” (Vereidigtes Mitglied der ZWZ)474. 

Znacznie więcej informacji na temat okoliczności aresztowania znajdujemy we 

wspomnieniach Jana Marszałka, napisanych w 1992 roku. Będąc wikarym parafii Krościenko 

nad Dunajcem, wstąpił do organizacji konspiracyjnej, w maju 1940 roku został zaprzysiężony 

na kapelana Związku Walki Zbrojnej. Początkowo pomagał w przeprowadzaniu przez granicę 

ze Słowacją uciekinierów zmierzających do Francji. Miał także częsty kontakt z działaczami 

Konfederacji Tatrzańskiej475, kolportując ich nielegalne pisma. Od grudnia 1940 roku do 

Krościenka przesiedlane były polskie rodziny z Mazur i pozostawiane bez jakiejkolwiek 

pomocy. Jan Marszałek w porozumieniu z Radą Główną Opiekuńczą476, która przeznaczyła 

skromne środki finansowe , kupował potrzebującym przesiedleńcom żywności. Kontakty 

wikarego z przedstawicielami RGO, angażowanie mieszkańców w pozyskiwanie i 

rozdzielanie żywności, organizacja opieki medycznej i przede wszystkim praca duszpasterska 

oraz katechizacja zwróciły uwagę gestapo. O możliwości aresztowania Jan Marszałek został 

ostrzeżony, jednak, jak sądził, Krościenko było położone daleko i wydawało się spokojnym 

miejscem. Podczas przesłuchania przyjął wersję obrony, którą konsekwentnie potwierdzał 

podczas śledztwa w Szczawnicy oraz w Zakopanem w „Palace”:  

Tak, wstąpiłem do Związku Walki Zbrojnej na ich kapelana i czekałem na dalsze 

instrukcje477.      

Adam Ziemba oskarżony został o „nielegalny kontakt z ruchem oporu, pomoc 

chcącym przedostać się do polskiego legionu” (Illeg. Betätigung in der Widersthg. Hat Leute, 

die nach der poln. Legion wollten, amfangen)478. W publikowanych po wojnie 

wspomnieniach nie podaje dokładnie okoliczności aresztowania, pisze natomiast o przyjęciu 

                                                           
473 APMA-B, Arkusz personalny Bolesława Charzewskiego D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 34, s. 57, 57a. 
474 APMA-B, Arkusz personalny Jana Marszałka, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 43, s. 41, 41a.  
475 Konfederacja Tatrzańska – organizacja konspiracyjna działająca na terenie Podhala. Założona w 1941 r. w 
Nowym Targu. Założyciel Augustyn Suski i kierujący jednostką bojową major Edward Gött-Getyński zostali 
aresztowani i wysłani do obozu Auschwitz, gdzie zginęli. Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 
Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944, t. II, Oświęcim 2002, s. 921. 
476 Rada Główna Opiekuńcza – organizacja charytatywna zainicjowana przez przedstawicieli Komitetu Pomocy 
Polakom, założonego w USA (1916-1921), za zgodą władz okupacyjnych od 1940 do stycznia 1945 r. wznowiła 
działalność kierowana początkowo przez Adama Ronikera, później Konstantego Tchorznickiego. Z pomocy 
korzystało ok. 700-900 tys. osób rocznie. RGO wspierał arcybiskup Adam Sapieha. Na ten temat parz Bogdan 
Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985.    
477 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 6-11. 
478 APMA-B, Arkusz personalny Adama Ziemby D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 53, s. 82. 
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w obozie, kiedy podczas dezynfekcji jeden z więźniów obozu zorientował się, że Adam 

Ziemba przeszedł śledztwo na gestapo: 

…W łaźni, […] mój rozbity tyłek i poharatane plecy wzbudzaj a szacunek u starych 

więźniów. Dostaję od jednego kawałek mydła… 

-Ej, chłopce, a ci fajno d… okrasili, pockaj – czuję piekący ból. To ktoś pociągnął 

mnie na bok i smaruje moje rany czerwonym sepsem. Chce mi się płakać, mój 

przypadkowy opiekun ciągnie mnie gdzieś szybko i daje nawet przyzwoitą, to znaczy 

nową bieliznę i lepsze ubranie, pasiak leży, a raczej wisi na mnie wcale przyzwoicie. 

Parę urywanych zdań. 

- Skąd?- Kraków. - Za co? - Za robotę. -Widać nie sypnąłeś?- Nie. - Fajno. Nie mów, 

żeś ksiądz.- Czemu? - Zakatrupią zaraz. Palicz was odbiera. Przyjdę do ciebie 

wieczór. Trzym się479. 

Także Jan Kubica aresztowany został za „nielegalną działalność” (Illeg. Betätigung)480. 

Czesław Dukiel był w obozie za „nielegalne zaangażowanie w działalność ruchu oporu” (Illy. 

Betätigung mit die WB).481  

Jeszcze inna przyczyna sprowadziła aresztowanie na Adolfa Zagrodzkiego, a było to 

udzielanie pomocy osobom nielegalnie przekraczającym granicę (Seine Pfarrei wurde als 

Anlaufstelle  für illeg. Grenzueberbreit).  Natomiast w przypadku Władysława Skrockiego 

czytamy często wpisywany termin: działalność wroga Niemcom (Deutschfeindlich 

Betätigung), bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Zachował się także arkusz personalny Władysława Puczki, jednak odręczny wpis 

uzupełniającego dokument jest nieczytelny.  W złożonej relacji wspomina, że aresztowanie 

miało związek z działalnością w organizacji konspiracyjnej oraz posiadaniem nielegalnej 

prasy482. W obszernej relacji złożonej w 1977 roku opowiedział o atmosferze okupacji i 

okolicznościach aresztowania: 

                                                           
479 A. Ziemba, op. cit., s. 11. 
480 APMA-B, Arkusz personalny więźnia Jana Kubicy, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 40, s. 89. 
481 APMA-B, Arkusz personalny Czesława Dukiela, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 1, s. 20. 
482 APMA-B, Arkusz personalny Władysława Puczki, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 46, s. 70; Archiwum Kurii 

Metropolitarnej Krakowskiej, spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim, brak paginacji stron, sprawozdanie 
z rozmowy z ks. Puczką, w dniu 14 sierpnia 1965 r. 
„... Aresztowany zostałem razem z ks. Szotem 22.4.1941 r. na plebanii w Białym Dunajcu. Następnie zostaliśmy 
przewiezieni do Zakopanego na Gestapo do Palace. Przyczyną aresztowania była praca w tajnej organizacji. Ks. 
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Wybuch II wojny światowej zastał mnie w Białym Dunajcu, w którym przebywałem od 

dłuższego czasu jako proboszcz tamtejszej parafii. Pomimo ciężkiej sytuacji i ogólnego 

przygnębienia nigdy nie straciłem wiary w wyzwolenie. Dawałem temu wyraz w 

kazaniach dla mieszkańców parafii, mówiąc, że Polska zmartwychwstanie, a jest to tak 

pewne jak fakt, iż po dniu zawsze dzień nastaje. Uważałem takie postępowanie za 

słuszne właśnie w tym okresie, gdy hitlerowski okupant usiłował szerzyć wśród 

ludności polskiej hasła tzw. rzekomego „Góralenvolk’u483. Moje wystąpienia nie uszły 

uwadze przedstawicieli miejscowych władz okupacyjnych. Byłem między innymi 

upominany przez policjantów tzw. „granatowej policji”, którzy mówili: „ksiądz 

powinien się uspokoić, bo już się księdzem interesują.” Interesowało się mną 

oczywiście gestapo, a potwierdzeniem tego była rozmowa gestapowców w dniu 

mojego aresztowania – którzy nie przypuszczali, że znam język niemiecki, twierdzili 

między sobą, że interesowało się mną już pół roku wcześniej. Nadmieniam, że język 

niemiecki znałem, gdyż musiałem się go uczyć w szkole jako mieszkaniec byłego 

zaboru austriackiego”484.  

W innym fragmencie relacji wspomina wydarzenia, które miały miejsce miesiąc przed 

aresztowaniem, a było to wstąpienie Władysława Puczki oraz wikarego Franciszka Szotta do 

organizacji konspiracyjnej. Jak twierdzi, organizatorzy konspiracyjni z Zakopanego okazali 

się być „niezbyt pewnymi ludźmi”485.    

W przypadku kolejnych 15 duchownych nie zachowała się wystarczająca 

dokumentacja, aby przedstawić ich oficjalny powód aresztowania, pomocne zatem pozostają 

złożone po wojnie relacje, spisane wspomnienia czy dostępne opracowania naukowe. 

Kleryk Gerard Nuckowski aresztowany został za próbę przekroczenia granicy w celu dostania 

się do formowanych oddziałów wojska polskiego486. Konradowi Szwedzie zarzucono 

                                                                                                                                                                                     
Szott był bardzo ruchliwy, towarzyski, miał łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, stąd prędko też nawiązał 
kontakt z podziemiem. Potem wciągnął mnie. Dowództwo było w Zakopanem. Stamtąd też otrzymywaliśmy 
tajne pisemka. Ktoś nas wsypał.” 
483 Goralenvolk – akcja germanizacyjna prowadzona w latach 1939-1944 na terenie Podhala, propagująca 
niemieckie pochodzenie górali. 
484 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 14. 
485 Ibidem, s. 15. 
486 Bedřich Hoffman, Z kdo vás zabije… Život a utrpemi knĕžstva v koncentračnich táborech, Přerov 1946, s. 486; 

informacja o przyczynach aresztowania: Pricina zatceni: Chtĕl do legie a zatčen na hranici. 
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przynależność do organizacji konspiracyjnej487. W napisanych po wojnie wspomnieniach 

opowiada o etapach przesłuchania, wspominając szczególnie upokarzające traktowanie 

podczas przesłuchania w chorzowskim więzieniu: 

-„Wo ist der Pfaffe? (Gdzie jest ten klecha?)“ Wystąpiłem z szeregu. „Głoś tu 

kazanie” – pada rozkaz gestapowca. – „W kościele głoszę Słowo Boże, tam wszyscy 

słuchają”. 

Rozjuszony taką odpowiedzią młody żołdak całą siłą uderza mnie w twarz z jednej i 

drugiej strony, kopie butem w brzuch, klnie rycząc. Po chwili urządza sobie nowe 

widowisko. Kapelusz wtłacza mi na nos, każe stanąć na stole, tańczyć, to znowu 

śpiewać, modlić się. Rozkazuje zeskoczyć ze stołu, siedzieć w półprzysiadzie z rękami 

założonymi na karku. Przywołuje najsilniejszego więźnia i każe mnie boksować, sam 

wali mnie pięścią po twarzy. 

Pociemniało mi w głowie, krew spływa na szyję. Za chwilę wywołuje spośród 

aresztowanych lekarza Leksa z Dębu. – „Poucz go o korzyści sportu.” Oprawca żąda, 

bym dawał komendy dla wszystkich: - „Baczność, półprzysiad, wyprostuj się; ręce w 

górę, w bok, w dół.”  

Kiedy zbyt wolno następowały ćwiczenia, uderzeniami w twarz, w brzuch zmusza, do 

pośpiechu. Wreszcie powala mnie na ziemię, staje na moich piersiach jak triumfator. 

Po pewnym czasie z trudem podnoszę się z miejsca, wracam do szeregu, twarzą 

zwrócony do muru. Czułem się zmiażdżony duchowo i fizycznie. Zrozumiałem, że 

rozpoczyna się dla mnie nowe życie. Trzeba się wżyć w inną atmosferę, atmosferę 

grozy i okrucieństwa.488.     

Za działalność konspiracyjną podjętą wspólnie ze znajomymi nauczycielami został 

aresztowany Jakub Kuźma489. Bracia pallotyni z Ołtarzewa: Stanisław Małaczek, Władysław 

Święs i Bronisław Pajewski oskarżeni zostali o udzielanie pomocy okolicznej ludności, w tym 

                                                           
487 APMAB, Zespół Materiały, Ankieta, powód aresztowania: udział w tajnej „Polskiej Organizacji Politycznej”; 

Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, pod red. Mieczysława Patera, 
Katowice 1996, s. 423-425, powód aresztowania: przynależność do polskiej organizacji podziemnej.  
488 Konrad Szweda, Kwiaty na Golgocie, Poznań-Warszawa 1982, s. 14. 
489 Zdzisław Goliński, Biskupi i kapłani Lubelszczyzny w szponach Gestapo 1939-1945, Unitas, Lublin 1946, s. 12: 

„W roku 1940 wpada w ręce Gestapo długo ścigany za pracę podziemną proboszcz Jakub Kuźma z Kraczewic”. 
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partyzantom przebywającym w Puszczy Kampinowskiej490. Z kolei salezjanie Jan Podkul i 

Stanisław Garecki aresztowani zostali w związku z represjami wobec kieleckiej 

inteligencji491. Teofil Mielczarski miał utrzymywać kontakty z drukarnią podziemnego pisma 

„Pochodnia”492. Józef Żukowski został oskarżony o wrogie nastawienie do władz 

niemieckich493. Z powodu zaangażowania społecznego, zachęcania do udzielania pomocy 

ludności żydowskiej oraz przynależności do organizacji konspiracyjnych aresztowany został 

Józef Stabrawa494. Jeszcze inny zarzut postawiono Franciszkowi Gabrylowi, który nie tylko 

włączył się w działalność organizacji konspiracyjnych, ale także w okresie przedwojennym 

przygotowywał do przyjęcia chrztu ucznia pochodzenia żydowskiego i to także miało być 

przyczyną ściągnięcia szczególnej uwagi policji niemieckiej495. Stefan Styglik miał 

                                                           
490 www.wsdsac.pl/historia/... Mimo zagrożenia jakim byli szpiedzy, bracia, kapłani i klerycy nieśli pomoc 

okolicznej ludności i partyzantom – tak licznym zwłaszcza w Puszczy Kampinoskiej. Działalność to doprowadziła 
w maju 1941 r. do tragedii. Gestapo aresztowało i wywiozło na Pawiak, a potem do Oświęcimia i Dachau 4 
księży, kleryka, 7 braci i 3 osoby świeckie. 
491Księga Pamięci, Transporty Polaków  do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-

1944, t. 1, Oświęcim 2006, s. 303, 304;  
492 Marek Budziarek, „Gloria Victis”. Martyrologia wykładowców Łódzkiego Seminarium Duchownego podczas 

okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [w:] Łódzki Studia Teologiczne 1992, 1, s. 4: 
…Rok 1941 był brzemienny w swych tragicznych skutkach. Zaczęło się w marcu 1941 r., kiedy to w ręce gestapo 
wpadła tajna drukarnia podziemnego pisma „Pochodnia”. Aresztowano wówczas ks. dr. Jana Warczaka oraz 
będącego z nim w bliskich kontaktach księży z parafii św. Anny w Łodzi – ks. dr. Ferdynanda Jacobiego, ks. 
Teofila Milczarskiego i ks. Wacława Bielińskiego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu gestapo przy ul. Sterlingo 
w Łodzi. Po trwającym kilka tygodni śledztwie wszystkich kapłanów przewieziono do obozów koncentracyjnych: 
ks. Wacława Bielińskiego o ks. dr Ferdynand Jacobi znaleźli się w Oświęcimiu, gdzie ponieśli śmierć męczeńską 
(pierwszy 20 sierpnia 1941 r., drugi w 5 dni później); ks. dr Jan Warczak i ks. Teofil Milczarski – po pobycie w 
różnych obozach – szczęśliwie w 1945 r. doczekali wyzwolenia w obozie koncentracyjnym w Dachau”. 
493 APMA-B, ankieta V/26/271/55, W przesłanej ankiecie (wypełnionej na potrzeby Archiwum) wpisane zostało, 
że powodem aresztowania było „wrogie nastawienie do władz niemieckich”. 
494 T. Gąsiorowski, Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 13, 

Kraków 2009, s. 120-122; Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego (Polskie duchowieństwo katolickie a Żydzi w 
latach okupacji hitlerowskiej), oprac. zbiorowe, Warszawa 1968, s. 72. 
„W archidiecezji krakowskiej wiele Żydów wiedziało, że może otrzymać pomoc i odpowiednie dokumenty u 
księdza dziekana Józefa Stabrawy, zasłużonego proboszcza w Mszanie Dolnej, której przez z górą dwadzieścia 
cztery lata z całym oddaniem pełnił w tej miejscowości obowiązki duszpasterskie. W roku 1940 wstąpił w 
szeregi konspiracyjnej organizacji wojskowej, jednocześnie polecał stale udzielać pomocy ludności żydowskiej. 
Aresztowany przez gestapo w 1941 r.,  więziony kolejno w Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu, zmarł w 
Dachau”.  
Tygodnik Powszechny z dnia 12.08.1967, nr 34, s. 5: 
Mija 25 lat od śmierci w obozie hitlerowskim w Dachau, ks. dziekana Józefa Stabrawy, zasłużonego proboszcza 
Mszany Dolnej, który przez z górą 24 lata pełnił z całym oddaniem obowiązki duszpasterskie w swej parafii, 
dbając zarazem o jej rozwój duchowy, kulturalny i gospodarczy. W r. 1937 odznaczony został Złotym Krzyżem 
Zasługi, dzięki bowiem jego inicjatywie i staraniom odbudowano kościół, rozbudowano Mszanę Dolną, nadając 
jej charakter miejscowości letniskowej, założono Składnicę Kółek Rolniczych, Dom Katolicki pn. „Orkanówka" i 
inne instytucje o charakterze charytatywno-społecznym. W r. 1940 ks. Stabrawa wstąpił w szeregi 
konspiracyjnej organizacji wojskowej. Aresztowany przez gestapo 15 września 1941 r., więziony kolejno w 
Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu, zmarł w Dachau. 
495 Gabryl Franciszek, Moje wspomnienia więzienno-obozowe [w:] Biografie byłych więźniów politycznych 

obozów koncentracyjnych, s. 70-71.  

http://www.wsdsac.pl/historia/
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kolportować nielegalne ulotki, które przewoził z Krakowa, przekraczając nielegalnie granicę 

między Trzecią Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. Miał także przekazywać pomoc 

finansową przywożoną od księdza arcybiskupa Sapiehy496. Najstarszy w tym transporcie, 

Antoni Rewera, aresztowany został za posiadanie i czytanie nielegalnej prasy497. 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w przypadku 30 duchownych znamy 

przyczyny ich aresztowania i osadzenia w obozie.  

Jak wspomina Adam Ziemba, na ogół więźniowie w rozmowach nie ujawniali swojego 

zaangażowania w działalność konspiracyjną. Sam przyznaje, że udzielał wymijających 

odpowiedzi: 

…Według instrukcji mego pierwszego przypadkowego przyjaciela starannie omijam w 

odpowiedziach wszelkie wzmianki o moim zawodzie. Raczej sam wiele pytam o 

znajomych, którzy tu muszą być, jeśli jeszcze żyją, niż odpowiadam na zadawane 

pytania. Za dobrą mam za sobą szkołę, by być szczerym wobec nieznajomych, zwłaszcza 

kiedy pytania dotyczą powodu mego aresztowania. Na usta cisną mi się słowa, które 

później jako stary już numer często będę używał, odparowując ciekawe pytania – słowa 

                                                                                                                                                                                     
… O grożącym mi aresztowaniu byłem poinformowany przez OO. Karmelitów na Piasku, jako że tam w kaplicy 
miewałem nabożeństwa niedzielne. […] Gdy gestapowcy znaleźli pozwolenie kurialne w łac. języku na chrzest 
młodego Żyda, byłego ucznia liceum melioracyjnego, który poprosił mnie o instrukcje już w 1935 r., ale chrzest 
odłożyłem w porozumieniu z nim […].  
496 Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, Spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim, brak paginacji 
stron; list siostry Elżbiety Krach: 
... Cały okres inwazji niemieckiej przeżyłam w Bobrku koło Oświęcimia i tam poznałam Księdza Stuglika. (...) Po 
wybuchu wojny, gdy wojska sowieckie zaczęły się zbliżać do Lwowa, wyjechał do Oświęcimia. Znał ks. kanonika 
Bronisława Atamana, proboszcza w Bobrku i zamieszkał u niego. Pięknie śpiewał i w parafii nazywano go 
„ksiądz śpiewak". Bardzo towarzyski, wesoły, ogólnie lubiany, ceniony, niewiele robił sobie z zakazów 
niemieckich i 2 czy 3 razy przekroczył „zieloną granicę" i to na kilka dni. Nie przeczuwał, że ktoś go szpieguje, był 
pewny, że nieobecność jego nie pociągnie żadnych przykrych następstw. Tymczasem jednego pięknego dnia 
letniego przed południem przyjechali autem gestapowcy, zaaresztowali go na plebanii i wywieźli do lagru 
Birkenau pod Oświęcimiem. 
List księdza z Bobrka (podpis nieczytelny) 
... Katarzyna Hacuś zam. Podkomorek-Gorzów 129 twierdzi, że ks. Stuglik należał do AK. Przywoził z Krakowa 
gazetki. Jej mąż odbierał je. Rozprowadzał je wśród członków AK.  
korespondencja niepodpisana: 
ks. Stuglik Stafan, ur. 2.03.1906 w Oświęcimiu. W czasie okupacji przebywał na plebanii w Bobrku 
k/Oświęcimia. Żołnierz ZWZ. Bratowej w Oświęcimiu przekazywał fundusze prawdopodobnie otrzymywane od 
ks. kardynała księcia Adama Sapiehy na cele humanitarne. Wiosną 1941 roku aresztowany przez Gestapo z 
Bielska. Osadzony w KL Auschwitz, a następnie przewieziony do Dachau. Zginął 17.12.1942 (Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk, oddział w Krakowie. Sygnatura jego kwestionariusza biograficznego: IV/39/Chrz). 
497 Męczennicy za wiarę 1939-1945, s. 203, ...Codziennie zabierany był na przesłuchania, podczas których 

dręczono go na różne sposoby, usiłując zachęcić, a następnie zmusić do wyjawienia osób, od których 
otrzymywał prasę podziemną. Ks. Rewera przyznawał się do czytania tej prasy, ale stanowczo odmawiał 
wyjawienia jakichkolwiek nazwisk i wydania swoich parafian. Po upływie dwóch tygodni przewieziono go wraz z 
innymi więźniami (48 godzin bez pokarmu i wody) do Oświęcimia. Otrzymał numer obozowy 27458. 
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wisielcze wprawdzie, ale zamykające buzię nawet esesmanom. Na pytanie: „Warum bist 

du verhaftet?” odpowiadało się ze spokojem: „Ich habe in Kino geraucht.” (Dlaczego 

zostałeś aresztowany? Bo paliłem w kinie)498.  

Los w obozie Auschwitz  

Przyjęcie do obozu w relacjach więźniów 

Początek życia obozowego dla więźniów to rejestracja i kwarantanna. Wszyscy duchowi 

omawianego transportu byli wcześniej w różnych więzieniach. Przesłuchania miały często 

charakter brutalny499, ale dopiero pierwsze godziny w obozie upewniały ich, że to, czego 

doświadczyli, to właściwie początek okrutnego traktowania. Przywieziony do obozu 18 

grudnia 1940 roku Konrad Szweda wspomina, że zaraz po przywiezieniu więźniów 

umieszczono w łaźni obozowej, gdzie w zbitej masie stali całą noc. Jedni mdleli z braku 

powietrza, inni z braku wody. Dopiero rano esesmani rozpoczęli rejestrację nowo 

przywiezionych. Wszystkie rzeczy osobiste zostały odebrane, więźniowie otrzymali 

drelichowe pasiaki, drewniaki i menażkę. Szweda zapomniał zdjąć medalika, jeden w 

więźniów zauważył to i polecił mu ukryć medalik w podszewce. Następnie więźniów 

wyprowadzono na plac apelowy, gdzie kierownik obozu, Lagerführer, wygłosił do nich 

przemówienie500.    

Duchowni oraz więźniowie Żydzi byli od razu wywoływani i torturowani. Władysław Puczka 

opisał swój początek w obozie: 

… Po przekroczeniu bramy obozowej całą naszą grupę zatrzymano na wysokości 

bloku nr 24. Nagle padł rozkaz wdany w języku niemieckim: „Juden und Pfaffen 

raus!” (Żydzi i księża wystąp). Z szeregu wystąpił pochodzący z Nowego Sącza lekarz, 

który jako przechrzta nie był już Żydem501. Wystąpiłem również ja. Było nas tylko 

dwóch. Z przerażeniem i niedowierzaniem patrzyłem się na to, co zrobiono z Żydem – 

nazwiska jego nie pamiętam. Obecni przy tym zajściu młodzi SS-mani po prostu w 

przeciągu paru minut kopniakami i biciem wykończyli swoją ofiarę, która wijąc się po 

                                                           
498 A. Ziemba, op. cit., s. 13.  
499 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 15; A. Ziemba, op. cit., s. 10, 11; K. 
Szweda, op. cit., s. 14.  
500 „Przyjechaliście tutaj nie do sanatorium, ale do obozu koncentracyjnego, z którego jest jedyne wyjście przez 

komin krematorium. Jeżeli się komuś nie podoba, może iść zaraz na druty naładowane prądem. Jeśli są w 

transporcie Żydzi, nie mają prawa żyć dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, inni trzy miesiące.” K. Szweda, 
op. cit., s. 16. 
501 Prawdopodobnie wspomniany jest Zygmunt Gehler, nr obozowy 16996, kategoria J, z Zawady, z zawodu 
dentysta. Jego los jednak nie został ustalony patrz Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 
Krakowa, op. cit., t. 1, s. 565.  
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ziemi jak robak, wreszcie znieruchomiała. Przyszła kolej na mnie. Oglądając scenę 

znęcania się nad Żydem, sądziłem, że czeka mnie taki sam los. Podszedł do mnie jakiś 

młody SS-man i patrząc się w oczy, zapytał, komu ukradłem płaszcz, który miałem na 

sobie. Mówił do mnie po niemiecku – więc w tymże języku udzieliłem mu odpowiedzi. 

Odpowiedź zaprzeczająca nie zadowoliła oczywiście esesmana, lecz nie bił mnie, tylko 

sięgnął do ronda kapelusza, który miałem na głowie – i ciągnąc w dół, wtłoczył mi go 

z całej siły aż do oporu. Na koniec otrzymałem jeszcze uderzenie w twarz, kopniaka i 

słysząc „weg”, wstąpiłem do szeregu502.     

Poza informacjami o brutalnym traktowaniu w pierwszych chwilach po przywiezieniu do 

obozu znajdujemy także wspomnienie o pierwszych słowach skierowanych oficjalnie przez 

załogę obozową – tzw. przemówienie. Władysław Puczka przekazał w relacji: 

… Na „powitanie” w obozie usłyszeliśmy także przemówienie, które wygłosił do nas 

Lagerführer Fritzsch. Oświadczył wówczas co następuje: „Polska napadła w 1939 

roku  na spokojny, miłujący pokój kraj – Niemcy. Wy jesteście bandytami. Zamiast 

nam pomóc – knujecie spisek przeciwko nam. Słusznym więc jest, że tu się znajdujecie. 

Tu będziecie pracować i służyć Rzeszy niemieckiej. Żydów i księży wytępić! (Juden 

Und Pfaffen ausrotten!) – z tym rozkazem zwrócił się do stojących w pobliżu kapów – 

bo oni szczególnie winni są wojnie. Tutaj są tylko zdrowi i pracujący. Innych czeka 

krematorium”503.       

Przywieziony 8 stycznia 1942 roku Franciszek Gabryl pamięta dezynfekcję (kąpiel), 

następnie przydział odzieży obozowej w bloku znajdującym się w pewnej odległości i bieg 

nagich więźniów przy ostrym mrozie. Podczas rejestracji byli także fotografowani, w 

przypadku Gabryla pierwszy raz w trzech pozach sfotografowany został w okularach, drugi 

raz bez okularów. W tym dniu więźniowie nie otrzymali posiłków504. 

 Z więzienia w Tarnowie 29 lipca 1941 roku przywieziony został Jan Marszałek. 

Więźniów przyprowadzono do obozu około południa, kiedy komanda przechodziły przez 

bramę w drodze do pracy. Nowo przybyłym nakazano ustawić się twarzą do bloku nr 24, a 

ponieważ Marszałek miał ubraną koloratkę, stał się bardzo łatwo rozpoznawalny i każdy 

przechodzący obok esesman uderzał go, jak to określił we wspomnieniach:  

                                                           
502 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 17. 
503 Ibidem. 
504 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 71. 
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…walił jak w bęben. (…) Czy wtedy umiałem to tak ocenić, czy tylko odczuwałem ból 

uderzeń, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć po tylu latach – ja, dziś już starzec. 

Sądzę, że raczej odbierałem to wszystko więcej po ludzku, aniżeli po kapłańsku. 

Później więźniowie wysłuchali przemówienia kierownika obozu Lagerführera Fritscha: 

…Żydzi i klechy wystąpić, możecie iść na druty, powiesić się, bo tak czy inaczej, 

ostatecznie czeka was krematorium. Inni więźniowie, jak przeżyją, po wojnie wrócą do 

domu, wy – nie!505 

Praca w obozie. Przydział do komand roboczych – „chłopcy z głową na karku”506 

Wszyscy więźniowie osadzeni w obozie mieli obowiązek pracy, dlatego po 

zakwaterowaniu i tzw. kwarantannie wejściowej (trwającej kilka bądź kilkanaście dni, 

czasami także pomijanej przez administrację obozu) kierowani byli do grup roboczych, tzw. 

komand. Praca więźniów w obozie miała bardzo ważne zadanie – była jedną z metod 

eksterminacji więźniów, stąd nie dbano o dobrą organizację, wyszkolenie czy wyposażenie. 

W pierwszych latach istnienia obozu Auschwitz największe zapotrzebowanie na siłę roboczą 

związane było z rozbudową, z tego względu nowo przywiezieni więźniowie najczęściej 

otrzymywali przydziały do komand budowlanych, niewielka liczba do warsztatów czy biur 

obozowych507.  

Dla 58 duchownych skierowanych do obozu Dachau 3 czerwca 1942 roku ustalono 

przydziały do pracy jedynie w 23 przypadkach. Podstawą ustaleń są, jak w pozostałych 

analizowanych kwestiach, zachowane dokumenty oraz relacje, wspomnienia czy informacje 

przekazane w korespondencji przez krewnych.  

Analizując dostępną dokumentację, można wyróżnić kilka miejsc i komand roboczych, do 

których kierowano omawianych więźniów. W przypadku obozu Auschwitz były to prace przy 

wydobywaniu żwiru (między innymi ze żwirowni położonej przy Theatergebäude), budowie 

dróg obozowych, rozładunku i transporcie materiałów budowlanych, przy wykonywaniu 

wylewek betonowych, w szpitalu obozowym jako pomocnik pielęgniarza bądź jako 

                                                           
505 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 11, 12. W tej grupie przywiezionych 
nie było więźnia pochodzenia żydowskiego, był natomiast jeszcze jeden ksiądz – Jurkowski, który został 
skierowany do karnej kompanii i tam zamordowany. Józef Jurkowski, nr obozowy 18835, wikary z miejscowości 
Radłów, przywieziony do obozu 29 lipca 1941 r., zmarł 17 czerwca 1942 r.  
506 A. Ziemba, op. cit., s. 53. 
507 Na temat pracy więźniów w obozie – Franciszek Piper, Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja 
pracy i metody eksploatacji siły roboczej, Oświęcim 1981. 
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pielęgniarz, w kartoflarni obozowej, kuchni więźniarskiej, orkiestrze obozowej, warsztatach 

krawieckich, jako sprzątający toalety w warsztatach stolarskich czy w komandzie dekarzy. 

W obozie Birkenau, gdzie także prowadzony był bardzo szeroki zakres prac budowlanych, 

więźniów omawianego transportu skierowano do plantowania terenu, transportu kamieni, 

budowy dróg obozowych, wznoszenia baraków murowanych i drewnianych. Inni więźniowie 

pracowali przy regulacji rzeki Soły. Ponadto w podobozie rolno-hodowlanym Harmense 

więźniowie zajmowali się królikami rasy angora hodowanymi tam w celach 

eksperymentalnych. Także w Harmense pracowali przy budowie stawów rybnych. W 

podobozie rolno-hodowlanym Raisko więźniów kierowano do prac polowych. Wymienione 

podobozy znajdowały się w tzw. Interessengebiet (strefie interesów obozu). Niektórzy z 

omawianej grupy skierowani zostali także do prac budowlanych w komandzie Buna, gdzie na 

terenie Monowitz budowana była fabryka chemiczna. 

Przeglądając zachowane dokumenty obozowe, dowiadujemy się, że w komandzie 

dekarzy znalazł się Władysław Skrocki508, w komandzie wykonującym wylewki z betonu 

(Betonkollonne) na terenie obozu Auschwitz był Oktawian Nowicki509 oraz augustianin 

Woźny Bonifacy510. Z kolei Paweł Kajka skierowany został do pracy przy rozbudowie obozu 

jako robotnik budowlany (Bauarbeiter)511. Kapucyn Marian Brzeziński pracował przy 

budowie baraków w Birkenau, w komandzie rolniczym, a tuż przed wywiezieniem do Dachau 

sprzątał toalety w warsztatach stolarskich512. Inni kapucyni: Marian Dąbrowski513, Bolesław 

Fila514, Stefan Natorski i Michał Sosnowski początkowo pracowali razem przy budowie 

baraków i przy pracach polowych komandzie Landwirtschaft. Po pewnym czasie Stefan 

Natorski skierowany został do pracy przy wznoszeniu baraków w Birkenau, budowie stawów 

rybnych, a w szpitalu obozowym był pielęgniarzem515, natomiast Michał Sosnowski pracował 

przy rozładunku materiałów budowlanych z wagonów kolejowych, później w kartoflarni 

obozowej516. Adolf Zagrodzki pracował w komandzie Bauhoff, a konkretnie przy transporcie 

                                                           
508 APMA-B, wpis dotyczący Władysława Skrockiegi, Zentralbauleitung, BW 1/7/33, nr inw. 37, D-Z Bau/37, s. 

16; list napisany w 1975 r. przez brata Skrockiego do Muzeum w sprawie zaświadczenia o pobycie w obozie. 
509 APMA-B, wpis dotyczący Oktawiana Nowickiego, Zentralbauleitung, BW 1/7/33, nr inw. 37, D-Z-Bau/37, s. 

17. 
510 APMA-B, Zespół Opracowania, t. 46, wspomnienia Kazimierza Kozieł, s. 83. 
511 APMA-B, wpis dotyczący Pawła Kajki, Zentralbauleitung, BW 1/7/33, nr inw. 37, D-Z-Bau/37, s. 17. 
512 APMA-B, ankieta Mariana Brzezińskiego, Mat./139, nr inw. 24963, V/26/1155/55. 
513 APMA-B, ankieta Mariana Dąbrowskiego, Mat. /20/6 , nr inw. 42900, V/26/1155/55. 
514 APMA-B, ankieta Bolesława Fili, V/26/1155/55. 
515 APMAB, ankieta Stefana Natorskiego, V/26/1155/55. 
516 APMA-B, ankieta Michała Sosnowskiego, Mat./1755, nr inw. 44379, V/26/155/55. 
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materiałów budowlanych517. Antoni Tworek otrzymał przydział do komanda budującego 

drogi obozowe (Strassenbau) oraz w komandzie Neubau.  

Liczący 73-lata Antoni Rewera pracował także w komandzie budującym drogi obozowe 

(Strassenbau), następnie w kartoflarni obozowej, gdzie, jak wiadomo, starano się umieszczać 

więźniów starszych wiekiem, cieszących się autorytetem ze względu na pozycję społeczną518. 

Do prac polowych w podobozie Rajsko skierowany został Alfons Latocha519. Także w 

Monowitz przy budowie fabryki pracowali Zygmunt Gaj, skierowany do pracy w komandzie 

Schultz520, salezjanin Jan Podkul521 oraz Antoni Kwarta522. Ten ostatni zapamiętany został 

przez Jana Marszałka, który tak opisał ich spotkanie w obozie: 

Wiosną w 1942 r., pewnego dnia rano, spotkałem tu ks. Antoniego Kwartę. 

Przywieziono go do Oświęcimia 14 kwietnia 1942 r., miał nr 29610. Pracował w 

bardzo ciężkim komandzie przy budowie fabryki gumy syntetycznej (Bunawerke). 

Wyglądał źle. Był wychudzony i zmęczony. Nic mu nie mogłem pomóc. Nie należałem 

do „mocnych” w obozie. Wstawali i szli do pracy bardzo wcześnie, przeważnie też 

późno wracali, dlatego spotkaliśmy się tylko przygodnie i bardzo rzadko. Narzekał na 

zmęczenie i ciężką pracę523.  

Jan Marszałek, idąc za radą Zygmunta Ruszczaka, zgłosił się, kiedy szukano w obozie 

szewców i został przyjęty do pracy w warsztacie szewskim, czyli pod dachem. W nowym 

miejscu pracy zapytany przez kapo Groenke o zawód, przyznał się, że jest księdzem, co 

wywołało u niego śmiech. Zapytał o nazwisko i okazało się, że w komandzie jest już jeden 

Jan Marszałek (zbieżność imienia i nazwiska), faktycznie szewc z wykształcenia. Kapo 

polecił, aby Jan Marszałek szewc nauczył fachu Jana Marszałka księdza524.     

Do prac budowlanych w Monowitz skierowany był przez jakiś czas także Józef Żukowski. 

Poza tym pracował poza obozem, przy pracach polowych, regulacji rzeki Soły, a później 

także na dworcu kolejowym, przy rozładunku materiałów budowlanych525.  

                                                           
517 APMA-B, Książka ewidencyjna bloku 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 132. 
518 Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Radomia…, op. cit., t. 2, s. 612. 
519 K. Szweda, op. cit., s. 172-173. 
520 APMA-B, ankieta Zygmunta Gaja, V-26/1453/58. 
521 Teresa Wontor-Cichy, Salezjanie w obozie Auschwitz, op. cit., s. 320. 
522 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 221, s. 142. 
523 Jan Marszałek, Moje spotkanie z śp. ks. Antonim Kwartą (wspomnienie pośmiertne), Currenda, 1-3, 1990, s. 

141-147.  
524 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 14. 
525 APMA-B, ankieta Józefa Żukowskiego, V/26/1271/55. 
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W złożonych relacjach czy publikowanych wspomnieniach więźniowie sporo miejsca 

poświęcają zatrudnieniu. Najdłuższe doświadczenie życia obozowego w omawianym 

transporcie miał Konrad Szweda, przywieziony do obozu 18 grudnia 1940 roku, tak 

scharakteryzował pracę w obozie: 

…Praca stawała się ciężarem nie do zniesienia, podcinała siły, miażdżyła organizm 

ludzki duchowo i fizycznie. Nosiła ze sobą zło pochodzące od ludzi. Towarzyszyły jej 

nieustanna gonitwa, przekleństwa bicie. Więźniowie poddawali się stopniowo 

duchowej prostracji, muzułmanieli. Smutek rodził zniechęcenie, jak ukryty robak 

podcinał siły, pozbawiał nadziei życia. 

Jak pisze Szweda, więźniowie pracowali, jak długo pozostawali przy życiu, wycieńczeni 

umierali, co było zgodne z zasadami administracji obozu. On sam skierowany został do 

komanda Industriehof, zajmującego się noszeniem materiału budowlanego: 

…Od rana do wieczora noszenie cegieł z wagonów, worków cementu, żwiru, piasku, 

gliny. Wzdłuż drogi ustawili się dozorcy, którzy biciem zmuszali do pośpiechu. 

Upadających ze zmęczenia uważano za sabotażystów, wykańczano na miejscu. (…) 

Przy tych katorżniczych robotach nie liczono się z siłami fizycznymi ani psychicznymi 

niewolników. Rodziła się jakaś tępa beznadziejność, której zasady moralne nie zdołały 

opanować. Zdarzało się, dla zabawy esman ciskał pajdę chleba za „linię postenów”. 

Zgłodniały więzień rzucał się na przynętę i ginął od strzału karabinowego526.     

Kolejnym komandem Szwedy było Abbruchkommando, zajmujące się burzeniem domów w 

terenie przyobozowym. Więźniowie kilofami rozbijali mury, filary, dachy, ogrodzenia. 

Następnie znosili materiał budowlany – cegły, kamienie – w wyznaczone miejsce. Ci, którzy 

pracowali za wolno, traktowani byli jako uchylający się od pracy, czyli sabotażyści, wobec 

czego nadzorcy składali na nich meldunki karne. Tego samego dnia albo następnego 

otrzymywali karę słupka, tzw. stojącego bunkra, dwadzieścia pięć uderzeń podwójnych batów 

albo włączenie do karnej kompani. Kiedy jesienią 1941 roku w obozie umieszczeni zostali 

radzieccy jeńcy wojenni, Szweda otrzymał polecenie transportowania ciał jeńców do 

krematorium. Ich pracę kontrolował kierownik obozu Karl Fritsch, który dopatrzył się u 

Szwedy niewykonanych poleceń i karnie wysłał go do komanda Buna-Werke, uważanego w 

tym czasie za bardzo ciężkie. W nowym miejscu pracy dzięki pomocy więźnia pochodzącego 

                                                           
526 K. Szweda, op. cit., s. 19. 
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z Chorzowa Alfonsa Czajora otrzymał zadania w ambulatorium obozowym polegające na 

opatrywaniu ran więźniom. Tak wspominał początki pracy pielęgniarza w szpitalu 

obozowym: 

…Praca pod dachem, bez stójek apelowych na mrozie i deszczu, była w obozie 

prawdziwym dobrodziejstwem. Bałem się tylko, czy podołam obowiązkom 

pielęgniarza-sanitariusza, gdyż – prócz kursu obrony przeciwlotniczej i niesienia 

pierwszej pomocy w doraźnych wypadkach – nie miałem żadnego wykształcenia ani 

praktyki. Wstępny egzamin u Petera Welscha (nr obozowy 3207), zastępcy kapo 

rewiru Hansa Bocka (nr 5), wypadł pomyślnie527.      

Po pewnym czasie Szweda nauczył się od innych więźniów opatrywania ran, rozpoznawania 

dolegliwości (ulusów, furunkuły, karbunkuły); niestrudzonymi nauczycielami byli zawodowi 

pielęgniarze oraz lekarze więźniowie528. 

Pomimo ogromnej chęci pomagania więźniom możliwości leczenia były właściwe żadne. Tak 

opisał warunki, w jakich przebywali chorzy na biegunkę: 

…Leżeli na podłodze w zbitej masie. Słoma w siennikach była przesiąknięta kałem, 

ropą, moczem. Nieznośny zaduch „durchfalowy” przesycał powietrze. Koce dosłownie 

poruszały się od wielkiej ilości wszy pcheł. Na środku stały wiadra dla zaspokojenia 

potrzeb fizjologicznych, nad którymi unosiły się kłębowiska much. Za ambulatorium 

służyła ciasna umywalnia, gdzie dokonywano nacięć wrzodów, flegmon, nekroz oraz 

opatrunków bandażami papierowymi. Duszno było od cuchnących i rozkładających się 

tkanek ludzkich. W okresie letnim w ranach gnieździło się robactwo, które trzeba było 

zeskrobywać do kubłów.        

Z Monowitz Szweda został przeniesiony jako tzw. pfleger (pielęgniarz) do obozu 

macierzystego, do bloku nr 15 (w nowej numeracji nr 20). Tą pracę wykonywał przez około 5 

miesięcy, aż 8 marca 1942 roku usłyszał ponownie rozkaz „Alle Pfaffen raus!” (Wszyscy 

klechy wystąpić!), wszystkich przeniesiono do Birkenau, do bardzo ciężkich prac ziemnych. 

                                                           
527 Konrad Szweda, Pierwszy okres oddziału chorób zakaźnych w obozie oświęcimskim, [w:] „Przegląd Lekarski – 
Oświęcim”, nr 1, 1975, s. 95 oraz Konrad Szweda, W oświęcimskim szpitalu obozowym w latach 1940-1941, [w:]  
„Przegląd Lekarski – Oświęcim”, t. 31, nr 1. 
528 K. Szweda, op. cit., s. 23-24, 82. 
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Szweda kopał rowy odwadniające w nowo budowanym obozie aż do czasu wywiezienia do 

Dachau529.  

Adam Ziemba kierowany był do różnych komand więźniarskich. We wspomnieniach tak 

scharakteryzował pracę w komandzie przenoszącym materiały budowlane: 

… Słabsi, jak zwykle, zbierali tęgie bicie i jeszcze więcej opadali z sił, a starsi wiekiem 

więźniowie płakali jak małe dzieci. Kurczyły się twarze, napinały plecy, kiedy spadało 

uderzenie – nagłe, gwałtowne. Walił się taki biedak na ziemię, rozlatywały cegły, 

sypały kopniaki, póki nieszczęśliwy nie podniósł się z ziemi. Nie zawsze już mu się to 

udawało. Często zostawał i jęczał głucho, aż odwleczono go na bok, gdzie konał, 

zwykle przez parę długich godzin.  

…Zmęczenie potęguje się z minuty na minutę, ledwo można dobiec do wyznaczonego 

miejsca, donieść i złożyć te dziesięć, a czasem nawet piętnaście cegieł. Tuż przed 

upragnionym miejscem plączą się nogi, samowolnie roztwierają dłonie; nieznośny 

szum w głowie, brak oddechu i to wiotczenie mięśni niejednego współwięźnia zgubiło. 

Wtedy, za każdym powrotem, uporczywie wbija się w mózg jedno, jedyne pragnienie: 

jeszcze tylko raz, a zaraz coś się stanie. Zwolnią tempo, dadzą na moje miejsce 

innego… A minuty wloką, wloką się bez końca…530 

Adam Ziemba skierowany został do noszenia cegieł potrzebnych do budowy nowych bloków 

w obozie, a później znalazł się w żwirowni obozowej: 

…Wynosimy we dwójkę jakie 140 kg mokrego żwiru z głębokiego dołu, wbiegamy 

zdyszani na wielką parometrową kupę, teraz do góry po desce, ostry wywrót w 

powietrzu i biegiem drugą stroną wkoło na dół do dziury. Dłonie krwawią. Wczorajsze 

pęcherze, przez noc nabiegłe ropą, teraz pękają i lepią się rączki. Poprawiamy w 

biegu ręce, ocieramy o spodnie. Chyba dziesięć sekund – ładuje czterech ludzi – i 

pędzimy znowu do góry. 

Na zakończenie dnia pracy żwirownia przedstawiała tragiczny wygląd. Leżały ciała 

zamordowanych więźniów, połamane style od łopaty, a obok przechodziły komanda 

więźniarskie z obowiązkowym śpiewem na ustach.   

                                                           
529 K. Szweda, op. cit.,  s. 21, 22, 47. 
530 A. Ziemba, op. cit., s. 42-43. 
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Kolejne miejsce pracy to tzw. Landwirtschaft, komando rolnicze, a ponieważ nie był 

fachowcem od świń czy krów, zamiatał ulice przed stajniami. Jego narzędziami pracy były 

taczki, łopata i miotła. Później był w tzw. Industriehof, gdzie gromadzono materiał 

budowlany. Praca więźniów miała następujący przebieg: 

Znowu nadeszły cegły. Industriehof, cały w komplecie, ruszył do wyładowania. Tempo 

było zawrotne i bardzo męczące, bo gwałtownie potrzebowano pustych wagonów. 

Kilku kapo i kilkunastu vorarbeiterów gorliwie spełniało polecenia esesmanów. […]  

Ręce krwawiły od ostrych krawędzi cegieł, bolały znowu plecy, uginały się nogi pod 

nadmiernym ciężarem.  

W ciągu jednego dnia wyładowaliśmy trzydzieści pięć wagonów cegieł. W mojej 

dwudziestce nosiliśmy stale dwójkami, para za parą, jak we wzorowej szkole. Czas 

dłużył się bardzo, a nasze ciała dymiły od potu531. 

Podczas pracy w Industriehof Ziemba przeżył bardzo poważny kryzys, powodowany głównie 

wycieńczeniem fizycznym. Udało mu się szczęśliwie przetrwać w szpitalu obozowym ciężkie 

dni, a dodatkowo jego umiejętność śpiewu została doceniona przez innych więźniów. 

Wieczorami był zapraszany do ich bloków, gdzie śpiewał różne piosenki (specjalizował się w 

tangach), otrzymując za to dodatkową żywność albo papierosy. Nowe znajomości 

zaowocowały umieszczeniem Adama Ziemby w komandzie zajmującym się hodowlą 

królików rasy angora. Jak szczerze przyznaje, nie miał żadnej wiedzy czy umiejętności na 

temat królików, mimo tego szybko wdrożył się w nowe obowiązki. Opowiadanie poświęcone 

tym wydarzeniom zatytułował „Uśmiech szczęścia”, ponieważ faktycznie kolejne wydarzenia 

dawały mu nadzieję na przeżycie. Królikarnia mieściła się w Rajsku, jednym z podobozów, 

jednak po kilku dniach stację hodowlaną przeniesiono do Harmęż, nowo założonego 

podobozu Auschwitz. Z dala od obozu macierzystego czy Birkenau, unikając śmiertelnych 

epidemii, więźniowie mieli realne szanse przeżycia obozu532.    

                                                           
531 A. Ziemba, op. cit., s. 42. 
532 Podobóz przy farmie hodowlanej na terenie wsi Harmęże, z której uprzednio wysiedlono Polaków, założony 
został w grudniu 1941 r. Umieszczono w nim wówczas 50 więźniów, głównie Polaków, a w czerwcu 1942 r. 
pierwszą grupę więźniarek. Zarówno więźniarki, jak i więźniowie (zakwaterowani w odrębnych 
pomieszczeniach) pracowali na farmie przy hodowli drobiu i królików, więźniowie także przy hodowli ryb. Patrz:  
Irena Strzelecka, Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe 
zagadnienia, op. cit., t. I, s. 81; A. Ziemba, op. cit., s. 50-57.  
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Będący w budowie podobóz potrzebował pracy różnych fachowców, dlatego kierowano tam 

murarzy, cieśli, ale także tzw. obsługę drobiu i króli karzy. Komando to nazwał „Fachowcy-

koń by się uśmiał (…) chłopcy z głową na karku”. Skład tego komanda był bardzo 

przypadkowy, na dziesięciu skierowanych więźniów, czterech miało wyższe wykształcenie 

humanistyczne, ale nikomu nie brakowało chęci do opieki nad królikami.533 

Salezjanin Stanisław Garecki, przyjął dobrą radę innego więźnia i zgłosił się do  

orkiestry obozowej (grał na klarnecie). Po latach wspominał okoliczności zmiany komanda: 

…Raz przychodzi do mnie [ks. Kowalski T.W.-C.] i mówi: Stasiu zapisz się do 

orkiestry obozowej. Oni otrzymują kocioł zupy extra codziennie, jakoś przeżyjesz do 

wiosny, a ja zapiszę się do chóru, który się organizuje, a był to już październik. 

Wyglądałem wtedy jak prawdziwy „muzułmanin”, przeznaczono mnie już nawet do 

inwalidów, jako niezdolnego do pracy. Gdy tak siedzieliśmy na „bloku”, wpadają 

esmani z lekarzem i każą nam defilować przed nimi. Wybierali słabszych do 

krematorium. Nie wzięli mnie. Posłuchałem ks. Józia i zapisałem się do orkiestry. 

Grałem na klarnecie aż do wyjazdu do Dachau534. 

W złożonej w 1977 roku relacji Władysław Puczka wspominał zatrudnienie w obozie. 

Więźniowie jego transportu nie przechodzili tzw. kwarantanny, opisywanej często przez 

więźniów jako początkowy okres pobytu w obozie. O samej pracy tak opowiedział: 

…Na trzeci dzień, była to bodaj niedziela, wypędzono nas do pracy. Ja woziłem 

taczkami zaprawę betonową. Pracowaliśmy na terenie obozu. Wykonywana praca 

wymagała ogromnego wysiłku fizycznego. Ale najgorsze było ustawiczne popędzanie i 

bicie, więc wielu po prostu padało na ziemię. Trzeba bowiem pamiętać, że wszyscy, 

zanim przywieziono nas do Oświęcimia, przechodzili długo trwające przesłuchania 

                                                           
533 A. Ziemba, op. cit., s. 53. 
534APMA-B, Zespół Opracowania, t. 95, s. 230; Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 18: 

„…Do wstrząsających przeżyć należy zaliczyć moment, gdy wieczorem posłyszałem obozową orkiestrę, która 
grała przy bramie podczas powrotu komand z pracy. Bramę mijało setki więźniów, zmęczonych. Niektórzy nieśli 
w rękach po dwie cegły, inni dźwigali belki na ramionach. Widać też było więźniów pomagających maszerować 
osłabłym oraz tych, którzy nieśli ciała martwych. Jakieś niesamowite wrażenie robiły zwisające ręce zmarłych, 
które poruszały się w takt maszerujących i dźwigających ciała więźniów. Tego widoku nigdy nie zapomnę, tym 
bardziej że oglądałem później takie sceny codziennie”. Więcej na temat orkiestr obozowych patrz: Jacek 
Lachendro, Orkiestry w KL Auschwitz, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 27, Oświęcim 2012, s. 7-148. 
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połączone z torturowaniem. Osłabił nas także pobyt w więzieniu, gdzie pozbawieni 

ruchu, byliśmy dosłownie głodzeni535.     

Po kilku dniach przydzielony został do komanda wykopującego żwir w żwirowni położonej 

poza odgrodzeniem obozu, która jednocześnie była miejscem egzekucji radzieckich jeńców 

wojennych536. Jak przyznaje, sam egzekucji nie widział, więźniowie otrzymywali polecenie 

przygotować żwirownię w odpowiedni sposób, a rano widział drewniane skrzynie służące do 

transportu zwłok do obozowego krematorium. 

Od jesieni 1941 roku został przydzielony do komanda Buna-Werke, które codziennie pieszo 

pokonywało odległość z dzielnicy Zasole, gdzie znajdował się obóz, do miejscowości Dwory 

(koło 7 km), gdzie rozpoczęto prace związane z budową fabryki chemicznej należącej do IG 

Farbenindustrie. Początkowo więźniowie pokonywali trasę piechotą. Prowadziła ona przez 

miasto i przemarszom przyglądali się mieszkańcy, dlatego dla lepszego wyglądu komand 

przydzielono im drelichowe płaszcze i skórzane buty. Z upływem tygodni, prawdopodobnie 

na skutek surowych rozkazów władz niemieckich, liczba mieszkańców, którzy przyglądali się 

więźniom, sukcesywnie malała.  

Praca w nowym komandzie polegała na przygotowaniu terenu pod budowę, karczowaniu i 

plantowaniu terenu, wywożeniu ziemi. Później więźniowie zwozili materiał budowlany, 

przywieziony wagonami kolejowymi. Poruszali się pomiędzy dworcem kolejowym a terenem 

budowy fabryki. Z nastaniem zimy 1941/42 w dalszym ciągu trwały prace budowlane, tym 

razem komando Władysława Puczki przygotowywało wykopy pod kanały. W tym czasie 

postanowiono, że więźniowie nie będą pieszo przychodzić do pracy, ale będą dowożeni 

kolejką. Kolejne fale silnych mrozów sprawiały, że praca stawała się bardzo trudna, ziemia 

stawiała opór narzędziom, którymi były kilofy i łopaty. Kopanie wykopów trwało aż do 

marca 1942 roku. Jak twierdzi Puczka, duchowni zostali karnie usunięci z komanda Buna-

Werke po odkryciu przez władze obozowe kontaktów utrzymywanych przez więźniów z 

ludnością cywilną. Wówczas Władysław Puczka, dzięki życzliwości vorarbeitera, dostał się 

                                                           
535 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 18. 
536  W tym czasie (czerwiec-wrzesień 1941 r.) rozstrzeliwano w żwirowni różnych więźniów, szczególnie 
Polaków. W kolejnych miesiącach żwirownia także była miejscem egzekucji radzieckich jeńców wojennych, o 
czym więcej w: Jacek Lachendro, Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, [w:] Głosy Pamięci nr 11, Oświęcim 2016, s. 
17. 
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do komanda Holzfaeller (komando leśnych drwali). Praca polegała na wyrębie drzew i 

krzewów nad rzeką Sołą. Był tam tylko 14 dni (od 1do 14 marca 1942 roku)537. 

Komandem więźniarskim o szczególnie złej sławie była karna kompania 

(Strafkompanie), do której także kierowano duchownych538. O ile w pierwszych miesiącach 

istnienia obozu duchowni stosunkowo często byli kierowani do karnej kompanii, z czasem, 

prawdopodobnie ze względu na zapotrzebowanie na pracę więźniów, zaprzestano tej praktyki 

i najczęściej umieszczano duchownych w zwykłych komandach. Wyjątek stanowi 12 

krakowskich salezjanów przywiezionych 26 czerwca 1941 roku, których po rejestracji 

skierowano do najcięższej pracy539. Wówczas było to wydobywanie żwiru w dołach 

znajdujących się w rejonie obozu. Była to praca wycieńczająca fizycznie, w ciągłym biegu, 

bez właściwych narzędzi. Jednak w tym przypadku to nie praca powodowała bezpośrednio 

śmierć więźniów. Mordowaniem zajmowali się specjalnie skierowani do tego komanda 

więźniowie funkcyjni – ludzie o sadystycznym usposobieniu, bezwzględnie wykorzystujący 

powierzoną im w obozie przewagę nad pozostałymi więźniami540. Z grupy salezjanów 

zarejestrowanych 25 czerwca 1941 roku przeżyli pobyt w karnej kompanii i zostali 

skierowani do obozu: wspomniany wcześniej Józef Kowalski, Walenty Waloszek, Konieczny 

Władysław i Stanisław Garecki541. 

Skierowanie do karnej kompanii wspomina także Franciszek Gabryl, który po 

przywiezieniu do obozu pracował w komandzie, które transportowało materiały budowlane, 

następnie w Birkenau przy wznoszeniu baraków drewnianych i kopaniu rowów 

odwadniających. Wycieńczony morderczym tempem i warunkami postanowił samodzielnie 

zmienić komando na takie, które pracuje na terenie obozu. Ukrył się więc w baraku z 

zamiarem dołączenia do więźniów pracujących w obozie, jednak został znaleziony w swojej 

kryjówce przez więźnia funkcyjnego, który niezwłocznie powiadomił o tym fakcie esesmana. 

Za karę Franciszek Gabryl został skierowany do pracy razem z więźniami karnej kompanii, a 

                                                           
537 APMA-B, Zespół Oświadczenia, Relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 24, 30. 
538 Teresa Cegłowska, Karne kompanie w KL Auschwitz, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 17, Oświęcim 1975 s. 
155-198. 
539 Stało się tak prawdopodobnie z tego powodu, że wśród aresztowanych salezjanów było wielu zasłużonych 
nauczycieli i wychowawców, pełniących różne odpowiedzialne stanowiska w Towarzystwie Salezjańskim. W 
historii obozu Auschwitz była to jedna z większych grup duchownych umieszczona w jednym transporcie.     
540 Już 27 czerwca zamordowany został Kazimierz Wojciechowski, Jan Świerc, Ignacy Dobiasz, Franciszek 
Harazim. Patrz Waldemar Żurek, Żwirowisko oświęcimskie, Lublin 2000, passim. Teresa Wontor-Cichy, 
Salezjanie w obozie Auschwitz, op. cit., s. 311-324.  
541 Adam Cyra, Żwirownia obok Theatergebäude jako miejsce zbrodni w KL Auschwitz, [w:] Studia nad 

Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, Wrocław 2012, s. 89-109; Teresa Wontor-Cichy, Salezjanie w obozie 
Auschwitz, op. cit., s. 311-324. 
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po odbyciu kary umieszczony został w kuchni obozowej. Wcześniej pracował przy 

rozładunku materiału budowlanego, przywiezionego na potrzeby budowanego obozu 

Birkenau, kopał rowy odwadniające, później dostał pracę wykonywaną w pomieszczeniu542. 

W karnej kompanii miał zostać umieszczony Adam Ziemba, jednak tak się nie stało, co opisał  

we wspomnieniach: 

… Wieczorem przyjdzie mój przypadkowy przyjaciel razem z kolegami z gimnazjum 

sądeckiego i powie mi tragiczną nowinę, że na moich aktach jest adnotacja: „Sofort in 

Strafkompanie”, ale drugi powie, że wypuścili ze „sztrafki” księży salezjanów z 

Dębnik spod Krakowa, że wyszedł jakiś rozkaz Himmlera, iż ksiądz nie może być na 

bloku jedenastym. 

W dostępnej dokumentacji nie znajdujemy stosownych źródeł niemieckich potwierdzających 

taki przebieg wydarzeń, faktem jest natomiast, że od lipca 1941 roku nie umieszczano 

duchownych w karnej kompanii tak często, jak czyniono to wcześniej. 

Konrad Szweda nie został włączony do karnej kompanii, ale zapamiętał pierwszy widok 

więźniów tego komanda: 

…Dostrzegam grupę więźniów karnej kompanii przy pracy. Twarze wychudłe, 

sczerniałe od zimna, przerażająco smutne. W głębokich oczodołach tliły się resztkami 

gasnące źrenice, palce rąk i uszy odmrożone, zniekształcone. 

W innym fragmencie wspomnień opisał ich pracę, która polegała na przewożeniu żwiru w 

taczkach z jednego miejsca w inne. Esesmani i kapowie prześcigali się w biciu więźniów albo 

zrzucali kopniakiem z nasypu na samo dno żwirowni, gdzie kolejni biciem zabijali więźnia. 

Innym sposobem zabicia było ułożenie na szyi leżącego więźnia drąga, na którym z jednej i 

drugiej strony stawali dozorcy, dusząc w ten sposób ofiary ciężarem swojego ciała. Po 

zakończonej pracy na tych samych taczkach, na których wożono żwir, przewożono ciała do 

krematorium543.  

Choroby i urazy duchownych w dokumentacji szpitala obozowego oraz relacjach 

więźniów 

                                                           
542 Gabryl Franciszek,  [w:] Biografie byłych więźniów politycznych, s. 70-71 oraz APMA-B, Zespół Wspomnienia, 
wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 72. 
543 K. Szweda, op. cit., s. 16, 19-20. 
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Kolejnym zagadnieniem, jakie pozwalają nam prześledzić zachowane dokumenty i 

spisane relacje oraz wspomnienia, są choroby i kontuzje, które dotykały duchownych w 

obozie. Często były one skutkami urazów przy pracy, ale także wynikały z warunków 

mieszkaniowych – przepełnionych izb więźniarskich i powszechnie panujących fatalnych 

warunków sanitarnych. 

Prawdopodobnie wiosną 1941 roku pielęgniarzem w szpitalu obozowym w Auschwitz został 

Konrad Szweda. We wspomnieniach tak to opisał: 

…Nigdzie nie widziałem tylu chorych i tak cierpiących pacjentów jak w oświęcimskim 

szpitalu obozowym. Trudne i przykre były posługi około chorych na biegunkę, wśród 

cuchnących nekroz, furunkułów, karbunkułów, w ścisku, niedożywieniu, brudzie544.  

Wielu więźniów było przywożonych do obozu już w bardzo złym stanie, z potłuczeniami czy 

złamaniami na skutek pobicia podczas śledztwa. Inną, także często wspominaną 

uciążliwością, były wszy, które powszechnie były w więzieniach. Jan Marszałek wspominał, 

że nie zdołał ich wytępić przez kolejne trzy lata545.   

Adam Ziemba, który w marcu 1942 roku pracował w podobozie Harmense, tak opisał 

sytuację zdrowotną swoich kolegów: 

…Pierwsze dni marca 1942 r. przyniosły odwilż, deszcze i wczesną, niezdrową wiosnę. 

Każdego dnia odwożono od nas do obozu ciężko chorego. W tym czasie robiłem sam 

opatrunki, bo nasz kapo, który to uprzednio robił, został karnie odstawiony do obozu. 

Kreca (rodzaj świerzbu) panoszyła się wśród nowych w zastraszający wprost sposób. 

Źle odżywiane organizmy, bite często ciała ludzkie jakże przykry przedstawiały widok. 

Ropiejące rany, wrzody, flegmona, krosty, wszystko to razem oblepione setkami wszy; 

brudna, czarna krew wycieka na brudniejszą jeszcze bieliznę, a masz tylko papierowe 

opatrunki i trochę ligniny, parę słoików, trochę wody utlenionej – i to wszystko546.    

W obozie Auschwitz szpital więźniarski w omawianym okresie mieścił się w czterech 

blokach oznaczonych numerami: 28 (znajdowało się tam ambulatorium oraz szpital dla 

chorych na choroby wewnętrzne), 21 (przeprowadzano zabiegi chirurgiczne), 20 (dla chorych 

na choroby zakaźne), zaś w bloku szpitalnym nr 19 byli rekonwalescenci. Pozornie taki 

                                                           
544 K. Szweda, op. cit., s. 65. 
545 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 218, s. 10. 
546 A. Ziemba, op. cit., s. 85. 
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podział daje wrażenie troski władz obozowych o zdrowie więźniów. Nic bardziej mylnego.  

Niewiele miało to wspólnego z faktyczną troską o poprawę zdrowia więźniów. Bardziej 

organizacja obozu nakładała obowiązek na przyjęcie takiej formy opieki zdrowotnej. Szpitale 

były fatalnie wyposażone, praktycznie bez dostępu do lekarstw. Jak pisze Adolf Gawalewicz: 

…Szpital, który w owym czasie dysponował wyłącznie tylko termometrem, wagą, 

Schmerztablette (tabletka przeciwbólowa – T.W.-C), tanalbiną i skrawkami 

wspomnienia po sienniku, był jednak, w porównaniu z warunkami życia na blokach i 

komandach roboczych, instytucją wspaniałą. Leżąc w smrodliwym zaduchu lub, co 

gorsza, w przenikliwym chłodzie (Fenster aufmachen! – Otworzyć okna!), ale we 

względnym spokoju, nie odczuwając bezpośrednio zagrożenia życia, a co ważniejsze 

jeszcze, nie zmuszany do wysiłku, oscylującego stale na samej granicy wytrzymałości 

fizycznej i psychicznej – chory człowiek z numerem doznawał uczucia zbliżonego do 

szczęścia. Zapewne najbardziej podobne uczucie było udziałem szczutego psa, 

któremu udało się schować w jakiejś norze547. 

Od wiosny 1942 roku zaczęto zatrudniać w szpitalach więźniarskich lekarzy więźniów. Ich 

pojawienie się w szpitalu obozowym miało związek z koniecznością obniżenia śmiertelności 

w obozach, w związku z zapotrzebowaniem niemieckiej gospodarki wojennej na siłę roboczą. 

Więźniowie lekarze obejmowali stanowiska pielęgniarzy, bez większych możliwości 

ratowania wyniszczonych chorobami więźniów548. Decyzja o przyjęciu do szpitala chorych 

czy rannych podczas pracy więźniów należała do lekarza SS, który dokonywał oględzin w 

bloku nr 28, a możliwości leczenia były niezwykle ograniczone.   

Dla omawianej grupy duchownych zachowała się dokumentacja medyczna dla 24 

więźniów. W komandzie dekarzy zatrudniony został Władysław Skrocki. Podczas pracy uległ 

wypadkowi, w wyniku którego doszło do pęknięcia kości w obydwu nogach oraz pęknięcia 

kostki w prawej stopie. W zachowanych wpisach ze szpitala obozowego wiemy, że 

trzykrotnie prześwietlano jego staw skokowy (9 i 5 kwietnia oraz 20 maja 1941 roku)549. 

Prześwietlenie RTG wykonano 2 listopada 1941 roku Stanisławowi Małaczkowi (nie 

wykazało żadnych zmian550). Na prześwietlenie płuc kierowany był także Bronisław 

                                                           
547 Adolf Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana, Oświęcim 2000, s. 56. 
548 Irena Strzelecka, Szpitale obozowe w KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z 

dziejów obozu, op. cit., t. 2, s. 227-261. 
549 APMA-B, Książka roentgena D-AuI-5/nr inw. 5020, s. 4, t. 1 (09.04.1941), s. 5, 25.  
550 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/3, nr inw. 5022, t. 3, s. 17. 
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Pajewski. Pierwsze prześwietlenie płuc wykonane zostało 3 czerwca 1941 roku. Kolejny wpis 

świadczący o problemach zdrowotnych pochodzi z 20 września 1941 roku i jest to rejestracja 

Pajewskiego w bloku 28. Drugie prześwietlenie rentgenowskie miało miejsce 28 lutego 1942 

roku i było wykonane w związku z zapaleniem opłucnej, co z pewnością skutkowało 

odsunięciem Pajewskiego od pracy i umieszczeniem w szpitalu, czego potwierdzeniem jest 

wypis z księgi ewidencyjnej bloku 28, z dnia 20 marca 1942 roku551. 

Stłuczenie prawej stopy było powodem skierowania 8 stycznia 1942 roku na prześwietlenie 

Walentego Jankowskiego. Pobyt w szpitalu trwał do 2 marca 1942 roku, kiedy to został 

skierowany do pracy. Jednak jego stan zdrowia nie był dobry, stąd między marcem a 

czerwcem 1942 roku został umieszczony w szpitalu ponownie. Wypis nastąpił 2 czerwca 

1942 roku i zapewne miał związek z przygotowywaniem transportu duchownych do obozu 

Dachau. W kolejnym obozie został uznany za niezdolnego do pracy i 7 października 1942 

roku zaliczony do tzw. transportu inwalidów, grupy więźniów, których zabito tlenkiem węgla 

w zamku Hartheim552. 

Teofil Mielczarski przechodził w obozie zapalenie płuc, co potwierdziło prześwietlenie z 2 

kwietnia 1942 roku553.  Nie wiadomo, co było przyczyną umieszczenia w szpitalu Jana 

Bieniasa, wiadomo natomiast, że 8 stycznia 1942 roku został uznany za zdolnego do pracy i 

wypisany z bloku 28554. Podobny wpis dotyczy Cezarego Hańskiego, który 2 maja 1942 

został wypisany ze szpitala więźniarskiego555. Wpis z książki roentgenowskiej z 19 listopada 

1941 roku dowodzi o problemach zdrowotnych Mariana Brzezińskiego. Jak czytamy w opisie 

– prześwietlenie nie wykazało zmian chorobowych556. Ciężkie warunki obozowe wpłynęły na 

stan zdrowia Michała Sosnowskiego, który został zarejestrowany w książce ewidencyjnej 

bloku 28 dwukrotnie, 24 stycznia 1942 roku oraz 1 kwietnia 1942 roku z adnotacją o 

wypisaniu ze szpitala. Jednak problemy zdrowotne powracały i 16 marca 1942 roku 

skierowany został na prześwietlenie w związku z podejrzeniem lewostronnego wysiękowego 

                                                           
551 APMA-B, Książka ewidencyjna bloku 28, D. AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, s. 22, 166; Książka roentgena, D-AuI-

5/1, nr inw. 5020, t. 1, s. 34, t. 6, s. 67.   
552 APMA-B, Książka ewidencyjna bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 148, 270; Książka roentgena, D-AuI-

5/5, nr inw. 5024, t. 5, s. 49; Gedenkbuch für die Toten des Konzentrationslagers Dachau, Dachau 2011, s. 490; 
Bedřich Hoffman, Z kdo vás zabije…, op. cit., s. 561; Jan Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Katowice 
1971, s. 123; Eugen Weiler, Die Geistlichen in Dachau, Modling 1971,  s. 310. 
553 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/5, nr inw. 5025, t. 6a, s. 137. 
554 APMA-B, Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, s. 100. 
555 APMA-B, Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 224. 
556 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/4, nr inw. 5023, t. 4, s. 3. 
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zapalenia płuc557. Dwukrotnie prześwietlany był w obozie Jan Pamuła. Pierwsze badanie z 30 

listopada 1941 roku nie wykazało zmian, natomiast zdjęcie z 20 kwietnia 1942 roku zrobione 

zostało w związku z podejrzeniem powiększenia mięśnia sercowego558. 

Blok szpitalny nr 20 przeznaczony był dla chorych na choroby zakaźne. Kilku duchownych 

zastało tam umieszczonych: 27 kwietnia 1942 roku Mieczysław Kłoczkowski (chorował na 

dur plamisty), 29 kwietnia 1942 roku Józef Sasin, 2 maja1942 roku Józef Ruciński, 9 maja 

1942 roku Józef Jaworski. Stefan Natorski, który początkowo był pielęgniarzem w szpitalu 

obozowym, zachorował na chorobę zakaźną i od 3 kwietnia do 5 maja 1942 roku był także w 

bloku 20559. 

Na prześwietlenie rentgenowskie 18 marca 1942 roku skierowany był Franciszek Gabryl.  

Prześwietlenie nie wykazało żadnych zmian560. W spisanych po wojnie wspomnieniach 

Franciszek Gabryl przyznał się, że któregoś dnia, chcąc uniknąć pracy w komandzie poza 

obozem, postanowił razem z innym duchownym salezjaninem ukryć się i dołączyć do 

pracujących w obozie. Zostali jednak znalezieni podczas kontroli. Franciszek Gabryl 

tłumaczył się, że jest chory, ma gorączkę, został nawet zbadany przez więźniów-lekarzy, 

którzy nie stwierdzili u niego choroby. Za udawanie został ukarany trzytygodniowym 

pobytem w karnej kompanii (Strafkompanie). Choroba dotknęła Gabryla jakiś czas później, 

zachorował na biegunkę i nie chciał zgłaszać się do szpitala obozowego, wiedząc, że szanse 

na przyjęcie są znikome (szczególnie, że większość więźniów w obozie zmagała się z 

biegunką), ponadto szpital obozowy nie miał odpowiednich lekarstw. Ratunkiem okazały się 

przypalone ziemniaki podarowane Gabrylowi przez innego więzień, niegdyś jego ucznia561. 

Z kolei prześwietlenie Edwarda Mosera z 24 stycznia 1942 roku miało na celu potwierdzenie 

prawostronnego wysięku z płuc. Zły stan zdrowia zatrzymał go w szpitalu aż do 3 czerwca 

1942 roku, czyli niemalże do wyjazdu z obozu Auschwitz562. Podejrzenie zapalenia opłucnej 

było przyczyną prześwietlenia Antoniego Tworka 11 kwietnia 1942 roku563.  

                                                           
557 APMA-B, Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 111, 181; Książka roentgena, D-AuI-5/6, 

nr inw. 5025, t. 6a, s. 104. 
558 APMA-B, Książka roentgena, D-Au-5/4, nr inw. 5023, t. 4, s. 35; D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 171. 
559APMA-B, Książka bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t.1, s. 216, 220, 222, 234; Książka szpitala bloku 20, 

D-AuI-5/1, nr inw. 4775, s. 4, 12. 
560APMA-B, Książka roentgena D-Au-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 108. 
561 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 73, 75. 
562 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/5, nr inw. 5024, t. 5, s. 94; Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 
4776, t. 1, s. 270. 
563 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 152. 
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W bloku szpitalnym nr 28 znajdowało się ambulatorium, do którego zgłaszali się chorzy 

więźniowie564. Jak wiemy z relacji, niewielu miało szanse na przyjęcie do szpitala, niemniej 

jednak wycieńczeni chorobą więźniowie z desperacją podejmowali próby przez kilka dni. W 

zachowanej księdze ewidencyjnej znajdujemy dane Henryka Herbicha, z 21 kwietnia 1942 

roku, Bolesława Charzewskiego z 2 czerwca 1942 roku, Jana Podkula z 20 maja 1942 roku, 

Pawła Kajki z 30 kwietnia 1942 roku, Bolesława Fili z 29 grudnia 1941 roku oraz 2 marca 

1942 roku565. 

Władysław Puczka tracił siły w obozie wielokrotnie. Pierwszy raz w sierpniu 1941 roku, czyli 

dwa miesiące po osadzeniu w obozie. Jak opowiedział podczas składania relacji, pracował 

wówczas w komandzie Buna-Werke przy rozładunku materiałów budowlanych i kapo 

Lachman, który nie chciał mieć w swoim komandzie słabych czy wycieńczonych więźniów: 

…Uznał mnie za stosownego kandydata do Schonungsblocku. Wydał oczywiście 

odpowiednie dyspozycje Schreiberowi bloku, w którym przebywałem (był to bodaj blok 

nr 3). Na całe szczęście Schreiber okazał się człowiekiem litościwym. Był to Ślązak o 

nazwisku Polak, który co prawda dał czasami komuś nieszkodliwie po głowie, ale do 

więźniów odnosił się przyjaźnie. On właśnie, kiedy przeczytał karteczkę z więźniami 

wytypowanymi do Schonungsblocku, powiedział do mnie: „Wiesz co Puczko, szkoda 

cię pieronie. Bo może jeszcze wrócisz jakoś. A może się księża przydadzą na coś. 

Wiesz co, jutro rano, jak będą chorzy wołani, to ja przyjdę do Ciebie, dostaniesz 

nieszkodliwie w łeb ode mnie i kopniaka. I powiem ci, ty taki i owaki… (tu miała paść 

wiązanka obozowej łaciny) ty zdolny jesteś do pracy, a nie do bloku chorych.” Jak 

powiedział, tak postąpił. Więc rano następnego dnia, gdy wywoływano chorych, 

zamiast do wykończalni więźniów w Schonungsblocku, dostałem przydział do nowego 

komanda o nazwie „Schulz”566.    

Praca w tym komandzie trwała tylko jeden dzień, ponieważ podczas przenoszenia szyny 

doznał urazu, zmiażdżony został koniec jednego palca, co potwierdza zachowany wpis w 

książce rentgena z 22 sierpnia 1941 roku o prześwietleniu trzeciego palca prawej ręki567. W 

                                                           
564 Na temat roli bloku 28 zob. Hałat Małgorzata, Losy chorych w szpitalu obozowym Auschwitz I na przykładzie 
Książki ewidencyjnej bloku 28 sztuba 7, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 28, Oświęcim 2013, s. 145-207. 
565 APMA-B, Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 171; D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 

62, 100, 147, 221, 270, 252; RTG książka szpitala, D-AuII-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 139; 28. 
566 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysłąwa Puczki, t. 88c, s. 22. 
567 APMA-B, Książka roentgena, D-AuI-5/2, nr inw. 5025, t. 2, s. 53. 
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tej samej relacji wspominał, że kapo – niemiecki komunista, zaprowadził go do obozowego 

Pflegera (pielęgniarza), który założył mu opatrunek. Jak wspomina, o mało nie stracił życia: 

…Zarówno ból, jak również osłabienie spowodowało, że na  moment zachwiałem się i 

o mało nie upadłem. Widząc to wartownik SS, stojący w pobliżu, wymierzył karabin w 

moją stronę i chciał mnie zastrzelić. Przeszkodził mu w tym kapo komanda, o którym 

wspomniałem568.  

Wycieńczenie i trudy obozowe przyczyniły się do tego, że w maju 1942 roku Władysław 

Puczka zachorował na tyfus. Miał wysoką gorączkę, stracił przytomność, przeniesiono go do 

szpitala więźniarskiego w obozie macierzystym.  

…Zmierzono mi gorączkę i okazało się, że miałem 40˚C. Polecono więc przenieść 

mnie natychmiast do obozu macierzystego. Zachorowałem na tyfus, ale miałem także 

świerzb i wiele innych dolegliwości. Na całe szczęście wytrzymało serce. Wiem, że 

przebywając w szpitalu obozowym obozu macierzystego (prawdopodobnie blok nr 20 

T.W-C), odwiedził mnie pewnego dnia ks. Konrad Szweda, który wręczył mi jakieś 

tabletki, polecając je zażyć. Uczyniłem to i zaraz następnego dnia spadła temperatura, 

dzięki temu uratowałem się od śmierci – bo w przeciwnym razie miałem podzielić los 

tysięcy chorych569. 

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób, władze obozowe 

organizowały tzw. dezynfekcje, które tylko z nazwy miały służyć poprawie sytuacji sanitarnej 

w obozie. W rzeczywistości liczba zmarłych więźniów gwałtownie wzrastała, o czym 

wspominał Władysław Puczka: 

… Jakby mało było naszej udręki, na dodatek zaczął panoszyć się tyfus i świerzb. Od 

świerzbu robiły się ogromne, bolesne rany. Więźniowie pozamieniali się w chodzące 

szkielety. Pewnego kwietniowego (1942 roku – T.W.C.), chłodnego i śnieżnego dnia, 

poddano nas „odkażającym” zabiegom. Zabieg ten polegał na tym, że ustawiono na 

polu dużą kadź, w której byliśmy zanurzani. Po zakończeniu tych zabiegów 

wymieniono nam pasiaki. Nie otrzymaliśmy poprzednich zimowych, więc w cienkich 

drelichowych bez bielizny, bez czapek, z gołymi trepami na nogach, 

pomaszerowaliśmy następnego dnia do pracy. Był to pamiętny dzień, bo dziesiątki 

                                                           
568 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysław Puczki, t. 88c, s. 22. 
569 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysław Puczki, t. 88c, s. 30. 
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więźniów padło właśnie wtedy z gorączki i zimna. Z naszego komanda Holzfaeller 

trzymających się jako tako na nogach pozostało zaledwie kilkunastu. Było tak zimno, 

że po prostu nie mieliśmy nawet siły poruszać rękami570.     

Wycieńczenie warunkami obozowymi skutkowało stanem całkowitego zobojętnienia na 

otaczającą rzeczywistość, utratą chęci nawiązywania kontaktów, jedyne odruchy, które 

pozostawały, a nawet były wyolbrzymione, dotyczyły spraw czysto fizjologicznych. Tak stan 

w obozie nazywany był „zmuzułmanieniem”571.  

Adam Ziemba doświadczył początków choroby, tak o nich napisał: 

…Czternasty dzień pracy w żwirowni wyczerpał mnie doszczętnie, tak, że było mi 

wszystko jedno, co dalej ze mną będzie. Czekałem na śmierć jak na wyzwolenie. 

Czułem nadchodzące ostatnie dni mego życia. Jutro już nie wytrzymam tempa pracy i 

drąg kapo zakończy tę nędzną wegetację obozową. Nie miałem siły walczyć o życie, 

stawałem się powoli „muzułmaninem”. Każdy oświęcimiak wie, co to znaczy. 

Gorączka paliła mój organizm, nie mogłem już nic jeść i fioletowe koła goniły mi 

przed oczyma.  

Zdawało mi się, że ktoś mnie woła po imieniu, to znowu nieboszczka moja matusia 

uśmiechała się do mnie, ciemniały niespodziewanie światła na izbie i zimno wstrząsało 

całym mym ciałem. […] 

Nie byłem w dobrej fizycznej formie i dostałem kilkanaście uderzeń to od kapo, to od 

vorarbeiterów. Połamali dziś parę kijów na mnie, ale kopnięcie w podbrzusze i 

uderzenie kolbą karabinu w nerki bolały mnie najwięcej. […] Nie miałem już siły 

walczyć o życie. Więzienie wyczerpało mój organizm, a ciężkie przesłuchania na 

Pomorskiej w Krakowie, próby wymuszania ze mnie zeznań przy pomocy 

wyrafinowanych i znanych metod doprowadziły mnie do ruiny fizycznej572.  

Adam Ziemba przechodził w obozie także tyfus. Żaden dokument obozowy tego nie 

potwierdza, ponieważ dzięki opiece kolegów obozowych udało mu się otrzymać potrzebne 

leki, przetrwać kryzys i stopniowo odzyskać siły. Powrócił do zdrowia poza szpitalem 

obozowym. 

                                                           
570 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 29. 
571 Na temat powstawania, przebiegu i skutków choroby głodowej patrz Władysław Fejkiel, Więźniarski szpital 
w KL Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 59-75. 
572 A. Ziemba, op. cit., s. 27-28. 
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Powodem epidemii tyfusu plamistego były wszy, które w obozie mieli wszyscy więźniowie. 

Kiedy pojawiła się gorączka, więźniowie próbowali ukrywać chorobę, jednak utrata sił była 

nie do zatajenia. Jak pisze Ziemba: 

Ogłuchłem, zobojętniałem na wszystko i tylko czerwone i fioletowe koła tańczyły mi 

przed oczyma. W skroniach biły kowalskie młoty; ciało i mięśnie to wiotczały zupełnie, 

to sztywniały, utrudniając i tak już trudne poruszanie się i utrzymanie równowagi573. 

Inną chorobą, wspomnianą przez bardzo wielu więźniów, była biegunka głodowa, która 

nieleczona powracała po krótkim czasie, czyniąc spustoszenie w organizmie więźnia.  

Warunki obozowe a szanse na przeżycie  (…pewnie nikt wyrazić i opisać tego nie 

potrafi574) 

Duchowni omawianego transportu kwaterowani byli głównie na terenie obozu 

macierzystego. Pierwsze tygodnie pobytu w obozie to tzw. kwarantanna, która tylko 

teoretycznie miała zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, na które mogli 

chorować więźniowie jeszcze w więzieniu. Właściwie kwarantanna służyła sterroryzowaniu 

nowo przybyłych poprzez brutalne traktowanie. Kwarantanna trwała przeciętnie kilka 

tygodni, po czym więźniowie byli umieszczani w różnych blokach i komandach roboczych.  

Jak się dowiadujemy z zachowanej dokumentacji, augustianin Jacek Tylżanowski i 

Jan Marszałek na okres kwarantanny umieszczeni zostali w bloku nr 9. Marszałek opisał blok 

dla nowo przybyłych, tzw. cugangowy (z niemieckiego Zugang – przywieziony): 

… Na cugangowym bloku – poprzez stałe, bezzasadne bicie, wszelkiego rodzaju i na 

każdym kroku maltretowanie w dosłownym tego słowa znaczeniu, człowiek miał 

zapomnieć, że jest człowiekiem, a sam obóz nastawiony wówczas tylko na 

wyniszczenie ludzi, tak był zorganizowany, aby człowiek stawał się katem drugiego 

człowieka w nadziei, że w ten sposób uratuje własne życie. 

W kolejnych miesiącach Jan Marszałek był w bloku 8a (piętro bloku 8), 4a (także piętro tego 

bloku), przez około trzy tygodnie był w bloku szpitalnym nr 19 (tzw. Schonungsblock), 

następnie w bloku 3a, 19 a i 22a575.   

                                                           
573 A. Ziemba, op. cit., s. 86. 
574 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 15. 
575 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 13-15. 
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Adam Ziemba opisał we wspomnieniach pierwszy obozowy nocleg, jednak bez wskazania 

numeru bloku:  

… Leżmy na podłodze, na garstce słomy szumnie zwanej siennikiem. Jeszcze jest 

światło na izbie. Koców dotychczas nie rozdano. Nie wiem, jak ułożyć swoje kości, bo 

leżymy wszyscy na prawym boku i tak ma być do północy, a potem obrócimy się na 

lewy bok; leżymy jeden obok drugiego, układani siłą. Kto wstanie za potrzebą w nocy, 

gdy wróci, nie znajdzie już swojego miejsca i resztę nocy będzie musiał spędzić wśród 

chorych na biegunkę, pod drzwiami, na gołej, kałem ludzkim zalanej podłodze. Leżymy 

przy na oścież otwartych noc całą oknach i drzwiach, a wieczory listopadowe nie były 

wcale łagodne, bo zimny i mroźny wiatr beskidzki dmuchał rzetelnie i przynosił z sobą 

zawsze kilka stopni mrozu. Leżymy tylko w bieliźnie mocno podartej, wszy dokuczają 

nam nieznośnie; włażą do ropiejących ran, które swędzą i pieką, gospodarzą w 

najdelikatniejszych miejscach naszych ciał576.     

Nie było w obozie jednego bloku, w którym umieszczano więźniów na okres kwarantanny. 

Zachowane dokumenty czy relacje wskazują na różne bloki. Więźniów przywiezionych 5 

czerwca 1941 roku umieszczono w bloku nr 10, o czym napisał Władysław Puczka:  

… W bloku 10-tym było takie przepełnienie, że spaliśmy jeden obok drugiego – tylko w 

jednej pozycji – na boku. Był czerwiec, przy ogromnym przepełnieniu sal trudno było 

wytrzymać w duchocie, pomimo otwartych okien. Z okien nie mogliśmy się wychylać, 

bo do takich osób strzelali wartownicy z wież wartowniczych. Jeśli w nocy ktoś musiał 

wyjść za potrzebą, to wracając, nie znajdował już dla siebie miejsca i musiał gdzieś w 

kącie trwać skulony do rana. Potrzeby fizjologiczne w tym czasie załatwialiśmy w 

prowizorycznych latrynach znajdujących się na zewnątrz bloku.     

W zachowanej książce bloku nr 4 odnajdujemy nazwisko Alfreda Zagrockiego577. W książce 

zapisano również przydział do pracy danego więźnia, stąd wiadomo, że był w komandzie 

Bauhoff, gdzie pracował przy transporcie materiałów budowlanych. W tym samym bloku 

umieszczono salezjanina Władysława Koniecznego oraz pallotyna Władysława Małaczka 

(jednak bez informacji o przydziale do komand roboczych). 

                                                           
576 A. Ziemba, op. cit., s. 27. 

 577 APMA-B, Książka ewidencyjna bloku 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 132. 
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Blok ten został wybudowany siłami więźniów w pierwszym okresie istnienia obozu. 

Warunki były właściwie identyczne z tymi, które panowały w innych blokach. W 

dwupiętrowym budynku umieszczano oficjalnie 700 więźniów, jednak z relacji wiemy, że 

często bloki były przepełnione. Więźniowie umieszczani tam od 1941 roku spali początkowo 

na podłodze zasłanej siennikami, które z upływem czasu zastępowano trzypiętrowymi 

pryczami. Spali na siennikach wypełnionych wiórami, przykrywać mieli się obozowymi 

kocami. Na jednej pryczy rzadko spali pojedynczo, najczęściej na jednym posłaniu upychano 

po dwóch więźniów. Ciasnota i zaduch powodowany stłoczeniem tak dużej liczby więźniów 

nie dawały szans na odpoczynek po całym dniu wycieńczającej pracy. Na parterze bloku 

znajdowały się urządzenia sanitarne: zbiorowe toalety i łaźnie. Dostęp do tych podstawowych 

urządzeń zapewniających zachowanie higieny był bardzo ograniczony. Rano po przebudzeniu 

więźniowie mogli korzystać z toalet i mogli się umyć. Wszechobecny tłok jednak nie dawał 

szansy wszystkim na chwilę prywatności, osłabieni czy chorzy więźniowie przepychani byli 

przez innych, poza tym czas porannej toalety był ograniczony. W ciągu dnia więźniowie byli 

kierowani do pracy, a jedynie wyznaczeni do sprzątania pozostawali w obrębie danego bloku. 

Po zakończeniu dnia wszyscy po pracy powracali do obozu i po sprawdzeniu liczebności 

mogli wejść do środka. Wydawano więźniom wieczorną tzw. herbatę (gorzki wywar z ziół) i 

porcję chleba, którą powinni byli częściowo zachować na następny dzień, gdyż rano 

otrzymywali tylko tzw. kawę (wodę z dodatkiem kawy zbożowej). 

Franciszek Gabryl był umieszczony w bloku nr 25, gdzie byli także więźniowie zatrudnieni 

przy sortowaniu mienia zamordowanych Żydów, tzw. kanada komando. Prócz niego był tam 

też salezjanin Walenty Waloszek578. 

Przywieziony do obozu 18 grudnia 1940 roku Konrad Szweda, umieszczony został w bloku 

nr 4 (obecnie nr 12), wyposażony jedynie w kilka drewnianych taboretów i cienkie sienniki 

wypchane słomą. Więźniowie spali na podłodze, na rozłożonych siennikach, przykryci 

zawszonymi kocami. W jednej sali stłaczano około 300 więźniów. Bloki nie miały jeszcze 

przystosowanych pomieszczeń sanitarnych – łaźni, stąd więźniowie myli się przy pompie z 

wodą, znajdującej się przy bloku nr 2579. Później Szweda przeniesiony został do Monowitz, 

jednak po pewnym czasie powrócił do pracy w Auschwitz, natomiast w marcu 1942 roku 

przeniesiony został do Birkenau. Tak opisał zakwaterowanie w Birkenau: 

                                                           
578 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 76. 
579 K. Szweda, op. cit., s. 15-17. 
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…Obóz pozbawiony światła, wody, ścieków, dróg, ścieżek, na bagnistym terenie o 

malarycznym klimacie. W barakach nie ma podłóg ani sufitów; przez dach śnieg i 

deszcz przedostają się do wnętrza. Przypominają stajnie dla koni (Pferdestaelle), 

podzielone murowanymi przegrodami. W każdą przegrodę wbudowano dwa pomosty 

na wysokości dwóch metrów i jednego metra. W ten sposób powstawały legowiska, 

tzw. koje, zasłane wiórami lub trzciną. (…) Dolne kondygnacje przylegały do mokrej 

ziemi, grasowały w nich szczury, zalegały wieczne ciemności. Barak był nieoświetlony, 

nieogrzany, pełen wszy i brudu. Wieczorem dotrzeć do legowiska można było – 

grzęznąc w błocie do kostek580.   

Fatalne warunki mieszkaniowe panowały w Birkenau nie tylko z powodu liczby więźniów, 

ale ze względu na to, że więźniów zaczęto umieszczać w zaledwie wzniesionych barakach 

murowanych czy jeszcze gorszych pod względem technicznym barakach drewnianych, 

niewyposażonych w żadne urządzenia sanitarne. Władysław Puczka skierowany został do 

komanda w Rajsku, zakwaterowany był jednak w Birkenau i tak wspominał ten podobóz: 

…Warunki, jakie tam zastaliśmy, były okropne. Potrzeby fizjologiczne mogliśmy 

załatwiać tylko w odległych, niczym niezabezpieczonych latrynach. Ranne budzenie 

więźniów odbywało się w niesamowitej scenerii. Kapowie wrzeszcząc i bijąc kogo 

popadło, zmuszali do szybkiego opuszczenia legowisk i wybiegnięcia na zewnątrz 

baraku. W takiej sytuacji nie było po prostu czasu na ubranie się, więc wszyscy spali w 

pasiakach i z trepami na nogach. Całymi miesiącami nie myliśmy się w obozie. Nic więc 

dziwnego, że w tych warunkach więźniowie ginęli setkami. Szczególnie ciężka była 

sytuacja chorych, nad którymi więźniowie funkcyjni znęcali się w wyrafinowany sposób, 

aby ich szybciej wykończyć581.    

Warunki mieszkalne w obozie zmieniały się, ale nigdy nie były zadawalające, nawet dla 

załogi obozowej, dlatego zarówno komendant obozu, jak i lekarze obozowi w korespondencji 

wysyłanej do Głównego Inspektoratu skarżyli się na niewystarczające dostarczenie 

materiałów budowlanych i wyposażenia582.   

 

 

                                                           
580 K. Szweda, op. cit., s. 172-173. 
581 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 18, 28. 
582  Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego, Kraków 2003 , passim. 
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Duchowni a więźniowie funkcyjni 

Większość duchownych pracowała w obozie bez pełnienia określonych stanowisk, tzw. 

funkcji w samorządzie więźniarskim. Więźniami funkcyjnymi początkowo byli Niemcy, 

najczęściej kryminaliści oznaczani zielonym trójkątem. Później władze obozowe przydzielały 

stanowiska innym więźniom, wybierając na ogół tych, którzy charakteryzowali się 

brutalnością wobec podległych im. Jak dowiadujemy się z relacji więźniów, kiedy dla 

osadzonych w obozie stało się oczywistym, że obejmując stanowiska więźniów funkcyjnych, 

mogą poprawić swoją sytuację, a także wpływać na los innych, starali się zostać więźniami 

funkcyjnymi583. W przypadku analizowanego okresu wiemy, że niektórym duchownym 

proponowano takie stanowisko w samorządzie więźniarskim. Władysław Puczka po 

rekonwalescencji w szpitalu obozowym wrócił do swojego bloku więźniarskiego. Wówczas 

blokowy, w porozumieniu z esesmanem (Blockführerem), niespodziewanie zaproponował mu 

stanowisko sztubowego, czyli więźnia odpowiedzialnego za porządek w sali (sztubie) dla 

więźniów. Puczka, który znał już dobrze realia obozowe, wiedział, że do jego obowiązków 

należeć będzie bicie więźniów. Ostatecznie nie przyjął propozycji i na szczęście nie spotkała 

go za to kara.   

W wielu miejscach za to wspomina innych więźniów funkcyjnych, którzy w różny sposób 

wpłynęli na jego los w obozie. Jeden z Vorarbeiterów, pochodzący ze Śląska Bolesław 

Pressen, uznał, że Puczka nie wykonał swojej pracy odpowiednio dobrze. Więc miał w 

obowiązku wykonać karę chłosty. Jednak zamiast solidnych razów, których spodziewał się 

Puczka, został tylko lekko uderzony kijem. Kapo krótko wyjaśnił: 

…Gdybyś nie był księdzem, to byś dostał! Ale jestem katolikiem, to mi wstyd. 584    

Inny więzień funkcyjny, Vorarbeiter, dwukrotnie pożyczył od Puczki pieniądze, które ten 

dostał oficjalnie od rodziny. Później Puczka przeniesiony został do innej pracy i zapomniał o 

dłużniku.  Spotkali się ponownie i tak opisał to spotkania:  

(…) Działo się to latem 1941 roku. To on właśnie, oznaczony zielonym trójkątem, 

podszedł do mnie i oświadczył: „Puczka! Przyszedłem ci ratować życie.” Pragnę 

zaznaczyć, że ówczesny Vorarbeiter, podobnie jak inni funkcyjni Niemcy, wykańczał 

więźniów komanda Buna-Werke, a teraz pragnął ratować mnie, księdza. Wiedział 

                                                           
583 Hermann Langbein, Prominent, [w:] Ludzie w Auschwitz, Oświęcim 2017, s. 213-247. 
584 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t.88c, s. 23. 
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przecież, kim byłem. Kontynuując rozmowę powiedział: „Słuchaj! Jutro po apelu 

porannym, kiedy padnie komenda „Arbeitskommando formieren” – zgłosisz się do 

mojego komanda. Nosi ono nazwę „Komando Holzfaeller” (komando leśnych drwali). 

Rozmowa z kapo dała mi wiele do myślenia585. 

Rzeczywiście, przydział do tego komanda uratował mu życie. 

Bicie było podstawowym narzędziem używanym przez więźniów funkcyjnych, o czym 

przekonał się także Franciszek Gabryl, szczególnie kiedy pracował w karnej kompanii. 

Podczas rozdawania zupy, kiedy więźniowie stali w kolejce, ktoś pchnął stojących i 

doprowadził do wylania zupy. Gabryl stał akurat za więźniem, który odbierał zupę i został 

oskarżony o spowodowanie całego zajścia. Rozzłoszczony kapo zaczął go bić, głównie po 

głowie, a ponieważ Franciszek Gabryl miał już rozbity bębenek lewego ucha podczas 

śledztwa na gestapo, było to dla niego niezwykle bolesne. Od bicia uchroniła go ucieczka pod 

łóżko586.  

Jak twierdzi Jan Marszałek, przywieziony do obozu w lipcu 1941 roku, w tym czasie   

w Auschwitz było bardzo niewielu życzliwych księżom, czyli tzw. dobrych kapów czy 

dobrych Kommandoführerów.  Jako przykład podaje swoją historię z warsztatów szewskich, 

kiedy postanowił nakleić gumę na podeszwę swoich drewniaków obozowych. Chciał w ten 

sposób uchronić się od ślizgania butów i przylepiania śniegu. Wielu innych więźniów 

zabezpieczyło już w ten sposób swoje buty, jednak dla kapo tego komanda, Waltera, było to 

przestępstwo, za które więźniowi należała się kara. Pewnie kapo ukarałby Marszałka, gdyby 

nie inny więzień funkcyjny, który wstawił się za nim587.    

Życzliwość więźniów funkcyjnych pomagała w znalezieniu lepszej pracy np. pod dachem. 

Chociaż nie zawsze były to jakieś osobiste względy. Konrad Szweda, wikary z Chorzowa, 

spotkał w obozie kilku swoich krajan; jednym z nich był Alfons Czajor588, który w obozie 

pełnił funkcję drugiego Arbeitsdiensta (więźnia decydującego o przydziale do pracy). Dzięki 

jego poparciu Szweda otrzymał pracę w szpitalu obozowym589. 

                                                           
585 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t.88c, s. 23, 27, 31. 
586 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 74. 
587 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 18. Był nim Groenke, który został 
zwolniony z obozu. Jednak pozostał w obozie Auschwitz jako robotnik cywilny. 
588 O braciach Czajor w obozie także Kazimierz Smoleń, Więźniowie umierali podczas snu…, [w:] Chorzowianie w 
KL Auschwitz, Chorzów 2000, s. 63-96.  
589 K. Szweda, Pierwszy okres oddziału chorób zakaźnych w obozie oświęcimskim, [w:] „Przegląd Lekarski – 
Oświęcim”, nr 1, 1975, s. 95. 
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W dostępnym materiale nie znajdujemy wiele informacji na temat duchownych pełniących 

funkcje w obozie. Stąd wyjątkowo cenne są wspomnienia Kazimierza Tymińskiego, który 

pracował w komandzie nadzorowanym przez Vorarbeitera duchownego. We wspomnieniach 

przedstawił swoją sytuację zimą 1942 roku, kiedy to został skierowany do pracy w 

Baukommando, które wznosiło kolejne budynki mieszkalne: 

(…) Po tygodniu kapo przeznaczył mnie do transportu wapna. Służące do tego celu 

nosze miały duży pojemnik z uchwytami z przodu i z tyłu. Po załadowaniu rzadkiej 

zaprawy biegliśmy we dwóch po sztagach na piętro, wylewaliśmy wapno do 

znajdującego się tam zbiornika i wracaliśmy biegiem, aby ponownie napełnić nasze 

naczynie. Kapo, przy dobieraniu par do noszenia wapna, wykazywał wiele złośliwości. 

Łączył zwykle wysokiego z niskim, chudego z tęgim, wątłego z silnym. Śmiał się głośno 

z tych swoich dowcipów, a zadowoleni esesmani poklepywali go z zachwytem po 

ramieniu. (…) Naszym bezpośrednim zwierzchnikiem, tak zwanym Vorarbeiterem, 

wybrano młodego księdza. Dlaczego władze obozowe jemu powierzyły tę funkcję, nie 

wiem. Obóz krył w sobie wiele tajemnic.  

W czasie pracy przychodził do nas często kapo, kontrolował robotę albo wyganiał na   

zewnątrz budynku do transportu różnego rodzaju materiałów. Wybiegaliśmy wtedy z 

piwnicy, wykonywaliśmy jak najszybciej wydane polecenie, aby znowu wrócić do 

ciepłego koksiaka. Praca przy dużych różnicach temperatur powodowała jednak, że 

wszyscy byliśmy przeziębieni. 

Przy ubijaniu betonu udawaliśmy w gruncie rzeczy, że pracujemy. Należało przecież 

szanować resztkę sił, która nam jeszcze została, skoro nadarzała się ku temu okazja. 

Jeden z nas stał na straży przy schodach prowadzących do piwnicy i pilnował, czy nie 

zbliża się ktoś podejrzany. My w tym czasie, razem z księdzem, oblegaliśmy koksiak, 

rozmawiając na różne tematy. W razie alarmu chwytaliśmy szybko ubijaczki do 

cementu, robiąc przy tym dużo hałasu. A ksiądz wykrzykiwał z groźną miną, gromkim 

głosem: 

- Nuże do roboty! Pracujcie tak, abyśmy nie podpadli!590    

Niestety, autor wspomnień nie podał nazwiska młodego księdza Vorarbeitera. W innym 

źródle – tym razem są to wspomnienia Kazimierza Kozieła, który w latach 1941-1942 

                                                           
590 Kazimierz Tymiński, Uspokoić sen, Katowice 1985, s. 18-20. 



239 
 

pracował przy betonowaniu stropów w nowo wybudowanych blokach – czytamy, że 

Vorarbeiterem był ksiądz Bonifacy z okolic Krakowa591. Można przypuszczać, że chodzi tu o 

augustianina Bonifacego Woźnego, który został osadzony w obozie Auschwitz 4 listopada 

1941 roku i przeżył przeniesienie do Dachau. Nie pisał jednak wspomnień po wojnie, stąd 

informacja na ten temat ma charakter przypuszczeń.   

Duchowni świadkowie masowej zagłady Żydów 

Zgodnie z ustaleniami konferencji w Wannsee w styczniu 1942 roku do obozu 

Auschwitz rozpoczęto kierowanie transportów Żydów z różnych krajów okupowanej Europy 

w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli masowego zabijania w 

komarach gazowych. 

Urządzenia masowej zagłady budowano w kolejnych latach (w czerwcu 1943 roku w 

Birkenau rozpoczęły działanie cztery komory gazowe ). Duchowni omawianego transportu w 

różnych sytuacjach mieli kontakt z więźniami Żydami – najczęściej podczas pracy. Wczesną 

wiosną 1942 roku grupę Żydówek słowackich razem z innymi więźniarkami skierowano do 

rozbiórki domów w Harmężach. Praca ponad siły, bez właściwych narzędzi, źle 

zorganizowana doprowadzała do licznych urazów więźniarek. Adam Ziemba, który był także 

pflegerem (sanitariuszem) w swoim komandzie, został wysłany do więźniarki, która straciła 

przytomność po uderzeniu belką. Komandoführer zezwolił na udzielenie jej pomocy, tylko 

dlatego, że była podobna do jego córki. Poszkodowana więźniarka pochodziła z Popradu i w 

krótkiej rozmowie opowiedziała Ziembie o swojej drodze do obozu: 

…Jako zawodowa buchalterka po studiach odbytych w Pradze podpisała, jak wiele 

innych, kontrakt na dobrowolną pracę do Niemiec, i to w swoim zawodzie, myśląc, że 

w ten sposób uratuje od zagłady swą żydowską rodzinę592.    

W pierwszych miesiącach 1942 roku więźniowie zauważali duże grupy mężczyzn, kobiet i 

dzieci eskortowane przez uzbrojonych esesmanów. Franciszek Gabryl zapamiętał 

przejmujący widok wózków dziecięcych, bardzo licznych w tej grupie. Jak twierdzi, wszyscy 

zostali zamordowani w obozie. Kilka dni później więźniowie zobaczyli puste wózki stojące w 

miejscu, gdzie wcześniej były całe rodziny. Kolejny raz dowiedział się więcej o mordowaniu 

                                                           
591 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Kazimierza Kozieła t. 46, s. 83, 84. Autor pisząc o zdobywaniu 
nielegalnej żywności, wspomina kuchnię obozową: „Udawało nam się nawet ukraść cały kocioł 50 l jakiejś zupy i 
ukryć w najbliższej piwnicy. Braliśmy suchy makaron do rękawów płaszczy, kartofle. Te ostatnie art. gotował 
nam ksiądz Boniek”.  
592 A. Ziemba, op. cit., s. 94. 
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Żydów od więźniów, którzy pracowali przy sortowaniu mienia po zabijanych Żydach. 

Zakwaterowani byli w bloku nr 25, podobnie jak Gabryl, i opowiadali o transportach z 

Holandii, Francji, Belgii593.  

Przywieziony do obozu w lipcu 1941 roku Jan Marszałek zdobył już pewne 

doświadczenie obozowe i kiedy był zakwaterowany na piętrze bloku nr 22, widział 

prowadzonych do komory garowej Żydów: 

…Okna wychodzące na drogę do krematorium były zamalowane białą farbą. Późnym 

wieczorem, wczesną wiosną 1942 roku przez uchylone okno widziałem na własne oczy, 

jak w mroku szli Żydzi całymi rodzinami, nawet z dziećmi na rękach, dźwigając walizy 

i ciężkie toboły – wprost do tej gazowni. Szli i szli. Na drugi dzień rano już ich nie 

było. Tylko ciężkimi wozami (Rollwagen), ciągniętymi przez więźniów. Zwożono 

mienie po wymordowanych całych rodzinach Żydów594. 

Reichsführer SS Heinrich Himmler odwiedził obóz Auschwitz w marcu 1941 roku (później 

także w lipcu 1942 roku). Po zakończeniu wizyty prace budowlane w związku z Birkenau 

znacznie przyspieszyły. Więźniowie omawianego transportu byli w obozie podczas tego 

wydarzenia i w swoich relacjach wspominają je np. Jan Marszałek595. 

Zagłada Żydów dokonywała się głównie w specjalnie wybudowanych komorach gazowych, 

ale także osadzeni w obozie Żydzi mordowani byli w obozie w różny sposób. W szpitalu 

obozowym nie można im było udzielać pomocy. Konrad Szweda wspomina grupę 

przyprowadzoną do szpitala: 

…Pewnego niedzielnego popołudnia zabrano sanitariuszy do bloku karnej kompanii w 

celu robienia opatrunków chorym, z wyjątkiem Żydów. Widok był przerażający. Miało 

się wrażenie to „poczekalnia śmierci”. Niektórzy Żydzi mieli wybite oczy lub zęby, 

zmiażdżone nosy, byli pozbawieni małżowin usznych. Twarze bezkrwiste, ciała pokryte 

czarnymi pręgami, nogi opuchnięte. I tym chorym smarowaliśmy rany bez zakładania 

papierowych opatrunków, aby nie „podpadli”. Tu widziało się epilog słów, kierowany 

                                                           
593 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 75, 76. Autor wspomnień 
twierdzi, że byli to mieszkańcy Zamojszczyzny. Jak wiadomo, transporty ludności cywilnej z tego rejonu 
przywożone były od 13 grudnia 1942 do 5 lutego 1943 r., więc z pewnością były to transporty żydowskie. 
Zwłaszcza że, jak autor dodaje, wszyscy zostali zamordowani. Natomiast ludność cywilna z Zamojszczyzny była 
rejestrowana w obozie. Patrz Helena Kubica, Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w 
latach 1942-1943, Oświęcim 2004.  
594 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 15. 
595 Ibidem, s. 18.   
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do każdej grupy zugangów: Żydzi mają prawo dwa tygodnie żyć, księża miesiąc, 

wszyscy inni trzy miesiące596.  

W marcu 1942 roku Konrad Szweda został przeniesiony z obozu Auschwitz do Birkenau. Był 

już w obozie wystarczająco długo i już wystarczająco dużo wiedział. Kiedy znalazł się w 

Birkenau, widział liczne przybywające transporty i obserwował pojawienie się Żydów. 

Dotarły do niego także informacje o działających komorach gazowych. Tak napisał we 

wspomnieniach: 

…Od stycznia 1942 roku prowizoryczną komorą gazową był tzw. biały domek, w 

którym uśmiercano tysiące więźniów. W tym samym czasie przystąpiono do budowy 

czterech wielkich krematoriów łącznie z komorami gazowymi, pozorującymi łaźnie z 

natryskami. Zbudowano bocznicę kolejową, wiodącą do samego centrum „fabryki 

śmierci”. Na rampie odbywały się selekcje. Jednych bez ewidencji kierowano wprost 

do komór gazowych, innych jako „materiał roboczy” do obozu597.     

Ze szczegółami zagłady Żydów więźniowie zapoznawali się dopiero po wojnie, w 1942 roku 

więźniowie przebywający w obozie nie wiedzieli wiele na temat tzw. Endlösung – 

ostatecznego rozwiązania.  

Mieszkańcy Oświęcimia i okolic a więźniowie obozu 

O postawach mieszkańców miasta i okolicznych wiosek więźniowie różnych kategorii i 

narodowości wspominają bardzo często598. Podkreślają ich odwagę, troskę o wynędzniałych 

więźniów, organizację w niesieniu pomocy, wszystko to w atmosferze terroru, groźby utraty 

życia, aresztowania, często także innych członków rodziny.  

Adam Ziemba z uznaniem napisał o chlebie, lekarstwach, swetrach i ciepłej bieliźnie 

dostarczanej po kryjomu „pasiakom”, jak nazywano więźniów. O garnkach z potrawami, 

specjalnie zostawianymi dla więźniów, które często esesmani kopali, wylewając zawartość.  

Organizatorzy pomocy szybko zorientowali się, że alkohol odsuwał więźniów funkcyjnych od 

niszczenia żywności dla więźniów, dlatego starali się najpierw dotrzeć z „prezentem” do 

nadzorców. Jak opisuje Ziemba, pewna kobieta zaryzykowała i po przekupieniu esesmana i 

                                                           
596 K. Szweda, Pierwszy okres, op. cit., s. 95-101. 
597 K. Szweda, Kwiaty, op. cit., s. 48-49. We fragmencie odnoszącym się do masowej zagłady w komorach 

gazowych autor nie wskazuje, kto był głównie kierowany na śmierć. Nie pojawia się informacja, że byli to Żydzi.   
598 O mieszkańcach pomagających więźniom obozu: Ludzie Dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców ziemi 
oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz, pod red. Henryka Świebockiego, Oświęcim 2005. 
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kapo zabrała ich do swojego domu, gdzie czekał dla nich obfity posiłek. Tymczasem inne 

osoby miały dla Ziemby przygotowane lekarstwa, zgrabnie zapakowaną żywność.  Kapo dał 

się namówić na pulower, rękawiczki i dwa kilo słoniny. Ziemba z wielką wdzięcznością 

napisał o pomocy:   

(…) Kochane i ofiarne serca polskie. Słyszał też często: Nie myślcie, że jesteście tam 

sami! Co dzień za was się modlimy. Nigdy o was nie zapominamy!  Na litość boską – 

trzymajcie się!599   

Pomoc zorganizowana była przez proboszcza oświęcimskiej parafii Jana Skarbka600, który był 

także kapelanem w strukturach konspiracyjnych. Wikarym w tej parafii był ksiądz Władysław 

Grohs de Rosenburg, kolega seminaryjny Władysława Puczki. Te więzi zaowocowały 

pomocą żywnościową, dostarczoną przez łączniczki: 

…Trzy lub cztery młode dziewczęta, Polki, które zaczęły niby rozmawiać z SS-manem, 

częstując go i zabawiając żartami. Kiedy zorientowały się, że Post pozwolił im na 

kontakt przystąpiły do działania. Padło pytanie „Kto tutaj jest księdzem?” 

Początkowo nie zdawałem sobie sprawy z tego, w jakim celu szukano mnie, więc 

zgłosiłem się, będąc mocno zaniepokojony. Rychło jednak sprawa się wyjaśniła, że po 

prostu dziewczętom chodziło o nawiązanie ze mną kontaktu. Korzystając z 

przyzwolenia posta, mogłem nawet napisać gryps do księdza Skarbka, ówczesnego 

proboszcza w Oświęcimiu. Tak nawiązany kontakt oznaczał dla nas dużo. Byliśmy 

przede wszystkim dożywiani – a to była sprawa zasadnicza. Z ogromną wdzięcznością 

podziwiałem odwagę tych młodych dziewcząt, które nieustannie narażały się, 

organizując nam pomoc. Trzeba bowiem pamiętać, że prowadzenie tej akcji wymagało 

poświęcenia i rozwagi, aby wybadać, czy przydzieleni do pilnowania nas wartownicy 

SS zezwolą na podrzucenie nam czegoś do zjedzenia601.  

Konrad Szweda, który był w obozie Auschwitz, później w Monowitz, a także w Birkenau, 

wspominał, że w zakamarkach desek znajdowali ukryte lekarstwa, podłożone w nocy przez 

                                                           
599 A. Ziemba, op. cit., s. 63-71. 
600 Na temat księdza Jana Skarbka: Tomasz Chrzan, Jan Skarbek – oświęcimski duszpasterz i społecznik, Kraków 
2017.  
601 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 21. 
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odważnych mieszkańców Monowic, Dworów, Włosienicy. W nogawkach, pod podszewką 

przenosił do obozu lekarstwa dla chorych na tyfus, ale także hostie i wino mszalne602. 

Nie tylko ludność okoliczna nawiązywała kontakty, zdarzało się, że członkowie rodzin, 

ogromnie ryzykując, przyjeżdżali w okolice obozu, żeby choć zobaczyć, czy się uda zamienić 

zdanie. Władysław Puczka doznał poważnego urazu podczas pracy, uderzył głową w twarde 

podłoże i doznał, prawdopodobnie, wstrząsu mózgu. Cierpiał na dokuczliwe bóle głowy, o 

czym zdołał poinformować rodziną. Dzięki lekarstwom dostarczonym nielegalnie przez brata 

dolegliwości ustąpiły.  

W marcu 1942 roku władze obozowe zauważyły kontakty więźniów – duchownych z 

ludnością cywilną. Wszystkim duchownym polecono wystąpić podczas apelu, a Lagerführer 

Fritzsch nakazał karne usunięcie więźniów z komanda Buna-Werke i skierowanie ich do 

innych komand. Na koniec dodał „…und alles ausrotten” (i wszystkich wytępić)603.     

Okoliczności formowania transportu do Dachau 

Należy przypuszczać, że przygotowaniom kolejnego transportu duchownych do obozu 

Dachau towarzyszyła wcześniejsza korespondencja pomiędzy obydwoma obozami. Jest to 

tylko przypuszczenie wysunięte na podstawie nielicznie zachowanej dokumentacji i 

pokazującej rutynowe działania administracji obozowej w przypadku przenoszenia innych 

więźniów między obozami. Zamieszczenie listy w księdze stanów dziennych było czynnością 

rutynową, nie wynikającą z wyjątkowości tego transportu. Lista została sporządzona 

odręcznie przez więźnia zatrudnionego w administracji obozowej. Ten sam więzień dokonał 

wpisów w kolejnych dniach, o czym świadczy ten sam charakter pisma. 

Co do samych okoliczności wybrania więźniów i przygotowania ich do transportu, znamy je z 

relacji duchownych zarówno tych wybranych do przeniesienia, jak i pozostających w obozie. 

Wiemy więc, że w ostatnich dniach maja 1942 roku administracja obozowa przygotowała 

listę 60 duchownych, których wezwano do szpitala więźniarskiego, prawdopodobnie bloku 

28, gdzie znajdowało się ambulatorium szpitalne, w celu przeprowadzenia oględzin 

lekarskich.  

Wstępne oględziny przeprowadzali lekarze więźniowie, była to forma przygotowania do 

decyzji, którą miał podjąć lekarz SS, mający ostateczne zdanie w sprawie losu 

                                                           
602 K. Szweda, op. cit., s. 76.  
603 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 26, 32 
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przenoszonych. Jakkolwiek lekarze więźniowie starali się, w miarę posiadanych możliwości, 

pomóc innym więźniom, doradzając, jak się zachować podczas oględzin, czy jak ukryć 

dolegliwość, decyzja i tak należała do lekarza niemieckiego, który mógł skreślić nazwisko 

więźnia z listy z błahego nawet powodu. Najczęściej sprawdzenie takie miało bardzo 

pobieżny charakter, więźniom na ogół nie zadawano pytań, a jedynie na podstawie wyglądu 

lekarz niemiecki decydował o zaliczeniu do transportu bądź nie. Wyjątek stanowić mogła 

sytuacja, kiedy więzień wcześniej chorował i był umieszczony w szpitalu obozowym. 

Wspominał o tym Jan Marszałek: 

1 lub 2 czerwca, w godzinach przedpołudniowych, doprowadzono wszystkich księży z 

miejsc pracy do obozu. Dowiedzieliśmy się, że mamy pojechać do Dachau, przy czym 

obóz koncentracyjny w Dachau przedstawiono nam niemal jako sanatorium. 

Zaprowadzono nas do łaźni, a po kąpieli do izby przyjęć w szpitalu obozowym. Tu, na 

środku, na krześle, siedział Schefarzt, oficer SS, my zaś przechodziliśmy wolno 

dookoła izby. Tak odbyło się nasze lekarskie badanie. Dokładnie nie pamiętam, ale 

wydaje mi się, że było nas około 60-ciu księży. Już nie wróciliśmy na nasze bloki; 

spaliśmy w jakimś baraku. Ks. Antoś (ksiądz Antoni Kwarta – T.W.-C.) nie czuł się 

dobrze, był jednak dobrej myśli. Przecież wszyscy zapewniali, że w Dachau jest tak 

dobrze604. 

 

Dostępna dokumentacja szpitalna musiała zostać przejrzana przez lekarza, który stwierdzał 

stan zdrowia więźnia. Niestety zachowana Książka ewidencyjna bloku 28 nie obejmuje 

interesującego nas okresu (zachowany dokument obejmuje okres od 31 lipca 1942 do 4 marca 

1943 roku), stąd jedynie na podstawie analogii możemy dowiedzieć się więcej o przebiegu 

tych wydarzeń605.    

Prawdopodobnie wszyscy duchowni, którzy stawali do przeglądu, zostali zaliczeni do 

transportu, choć nie wszyscy byli w dobrym stanie zdrowia. Dwaj księża, salezjanin Józef 

Kowalski (nr obozowy 17350) i Józef Paciorek (nr obozowy 24780), zostali wywołani z 

grupy zgromadzonych i skreśleni z ostatecznej listy przeniesionych. W zgromadzonym 

materiale źródłowym czytamy, że zdecydowały o tym kwestie zdrowotne. Prawdopodobnie 

wpływ na przebieg wydarzeń miał obozowy wydział polityczny (Politische Abteilung).  

                                                           
604 APMA-B, Zespół Wspomnienia, art. ks. Jana Marszałka, t. 221, s. 148-152; [Jan Marszałek, Moje spotkanie z 

śp. ks. Antonim Kwartą (wspomnienie pośmiertne), Currenda, 1-3, 1990, s. 141-147]. 
605 Na temat funkcjonowania bloku 28 patrz Małgorzata Hałat, Los chorych w szpitalu obozowym, s. 147-207.  
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W przypadku księdza Kowalskiego, według relacji więźniów, powodem wykreślenia z listy 

przeniesionych mógł stać się znaleziony podczas oględzin różaniec. Kiedy esesman zażądał 

podeptania różańca, Kowalski odmówił wykonania polecenia. W konsekwencji tych 

wydarzeń salezjanin został ponownie umieszczony w karnej kompanii (po raz pierwszy 

znalazł się tam tuż po przywiezieniu do obozu 26 czerwca 1941 roku). Osadzenie zakończyło 

się tragiczną śmiercią księdza, zamordowany został przez więźniów funkcyjnych w Birkenau 

w dniu 4 lipca 1942 roku606.   

Natomiast w przypadku księdza Józefa Paciorka, aresztowanego w związku z działalnością 

nielegalnej drukarni w Tarnowie i przywiezionego do obozu 18 grudnia 1941 roku, w 

dalszym ciągu prowadzone było śledztwo i planowano go jeszcze przesłuchiwać. Ksiądz 

został rozstrzelany na dziedzińcu bloku 11 w Auschwitz, 19 czerwca 1942607.     

Ostatecznie 58 więźniów-duchownych zostało wpisanych do Stärkebuch (księgi 

stanów dziennych) z nagłówkiem Überstellte Häftlinge (przeniesieni więźniowie). 

Sporządzono także inne dokumenty obozowe, które zawierały listy przeniesionych. Była to 

lista skierowanych do ambulatorium obozowego oraz lista przeznaczona do magazynów 

depozytów więźniarskich, czyli rzeczy odebranych więźniom podczas rejestracji w obozie. 

Jak się dowiadujemy z relacji jednego z przeniesionych, Konrada Szwedy, księża byli ubrani 

w sutanny i w takim stroju przeszli z obozu do dworca kolejowego608.    

Zaliczenie tylko 58 duchownych do przeniesienia nie oznacza, że nie było więcej 

duchownych w obozie. Transport do Dachau był nieliczny w porównaniu do innych grup 

przenoszonych (np. następnego dnia wysłano do obozu Gross-Rosen 500 więźniów). 

Przypuszczać można, że wynikało to z zaleceń odgórnych: należało nie pokazywać skali 

represji wobec inteligencji polskiej i polskiego duchowieństwa. Przenoszenie dużych grup 

mogło być komentowane z obozie Dachau, gdzie przecież umieszczono duchownych z wielu 

                                                           
606 Józef Kowalski, patrz: biogram w załączniku oraz Teresa Wontor-Cichy, Salezjanie w obozie Auschwitz, op. 
cit., s. 316-317; Józef Kret, Rycerska śmierć w obronie różańca. Wspomnienia o śp. Józefie Kowalskim, [w:] W. 
Jacewicz, J. Woś, Martyrologium, op. cit., t. III, s. s. 402-405; Sługa Boży ks. Józef Kowalski SDB (1911-1942), [w:] 
Męczennicy za wiarę 1939-1945 Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm 
hitlerowski dali Chrystusowi ofiarą życia świadectwo miłości, Warszawa 1996, s. 410-415; APMA-B, Zespół 
Wspomnienia, wspomnienia Konrada Szwedy, t. 99, s. 246-254.  
607 Ksiądz Józef Paciorek, patrz biogram z załączniku, oraz Maria Przybyszewska, Tarnowski słownik 

biograficzny, tom I, Tarnów 1991, s. 85; Danuta Czech, Kalendarium, op. cit., s. 186. 
608 K. Szweda, op. cit., s. 139. 
„… Pamiętnego dnia 3 czerwca 1942 roku, 59 księży i braci zakonnych opuszczało Oświęcim. W strojach 
kapłańskich, żegnani przez kolegów, kroczyliśmy ku głównej bramie, pełni niepokoju o dalsze losy życia”. 
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krajów okupowanej Europy. Stąd informacje o sytuacji w okupowanej Polsce mogłyby zostać 

przekazane poza obszar ziem polskich.     

W obozie zdarzały się także sytuacje, że duchowni ukrywali swój stan w obawie o utratę 

życia. Szczególnie ci, którzy byli zaangażowani w działania konspiracyjne i przechodzili 

brutalne śledztwa w więzieniach. Miało to miejsce w kolejnych latach istnienia obozu.  

 

Trasa przejazdu więźniów (na podstawie wspomnień) 

Jeden z uczestników tych wydarzeń, Jan Marszałek, w opublikowanych w 1990 roku 

wspomnieniach tak opisał okoliczności przeniesienia: 

(…) rano stanęliśmy grupą w 5-tkach, tak jak to było w zwyczaju w obozie (łatwość 

liczenia szeregów), by wyjść na dworzec kolejowy. (….) Do Dachau przyjechaliśmy 5 

czerwca 1942 roku609.  

Według Konrada Szwedy trasa pociągu prowadziła z dworca kolejowego w Auschwitz w 

stronę Protektoratu Czech i Moraw. Pociąg zatrzymał się na dłużej we Wiedniu, później 

przejechał przez Linz i ostatecznie dotarł do Monachium. Tutaj więźniowie przesiedli się do 

                                                           
609 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 221, s. 142. 
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pociągu kolei podmiejskich i zostali przewiezieni do położonego na północny zachód w 

odległości 18 kilometrów miasteczka Dachau610. 

Niestety, nie zachował się dokument dotyczący przejazdu transportu z 1942 roku, jednak 

posiłkując się dostępną dokumentacją, można wskazać mijane stacje kolejowe611. Pierwszą 

stacją mógł być Kraków, gdzie dołączano więźniów z więzienia przy ulicy Montelupich. 

Natomiast z pewnością pociąg przejechał przez Beuthen O/S, czyli Bytom, następnie przez  

Breslau, czyli Wrocław. Kolejna to Mährish Schönberg, czyli Szumperk na Morawach, dalej 

Brünn, czyli Brno, i Wien, czyli Wiedeń. Tutaj praktykowano postój więźniów w tamtejszym 

więzieniu, a następnie przewożono do Linzu, gdzie oddzielano więźniów skierowanych do 

obozu Mauthausen, pozostałych zaś wieziono do Monachium. W stolicy Bawarii więźniowie 

ponownie przesiadali się do wagonów kolei podmiejskich, które zawoziły ich bezpośrednio 

do Dachau. Tam z dworca byli eskortowani pieszo do obozu.   

Śmiertelność w obozie Dachau 

Stosunkowo młody wiek osadzonych z całą pewnością miał wpływ na to, że ponad 70% 

analizowanego transportu przeżyło trudy obozowe; 42 duchownych doczekało wyzwolenia 

obozu w Dachau 29 kwietnia 1945 roku. Zmarło 16 księży i, co szczególnie zaskakujące, 12 

zmarło w 1942 roku, czyli kilka miesięcy po przywiezieniu. 

Ksiądz Alfons Latocha zmarł już w transporcie (oficjalnie 5 czerwca 1942 roku), nie wydano 

mu numeru obozowego w Dachau. Jako pierwszy w nowym obozie zmarł ksiądz Jan Podkul 

(15 czerwca1942 roku). Miał 49 lat.  

Do tzw. transportu inwalidów zaliczony został ksiądz Walenty Jankowski, który chorował już 

w obozie Auschwitz. Był przyjęty do szpitala obozowego dwa razy i ostatecznie wypisany 2 

czerwca 1942 roku, czyli dzień przed wyjazdem do Dachau. Prawdopodobnie dalej był chory, 

a jego stan na tyle się pogorszył, że już po czterech miesiącach od rejestracji w nowym 

obozie, 7 października 1942 roku, został uznany za niezdolnego do pracy i wywieziony do 

zamku Hartheim, gdzie został zabity612. 

Wstrzymanie przenoszenia duchownych  

                                                           
610 K. Szweda, op. cit., s. 139. 
611 APMA-B, Akta Zespołu Regierung Kattowitz – Transportzettel für Gefangenen Beförderung, Syg. RK, r. 1, s. 
113. 
612 Gedenkbuch für die Toten des Konzentrationslagers Dachau, Dachau 2011, s. 490. 
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Wysłanie duchownych do Dachau 3 czerwca 1942 roku zakończyło grupowe 

przenoszenie. W kolejnych miesiącach i latach duchowni nadal trafiali do obozu Dachau, 

jednak transport odbywał się na ogólnych zasadach przenoszenia więźniów. Były więzień 

Jerzy Adam Brandhuber wspominał, że przygotowywany był kolejny transport duchownych. 

Zostali zwolnieni z pracy w komandach, zebrani w oddzielnym bloku, wydano im nowe 

ubrania, ciepłe swetry. Wśród więźniów rozeszła się pogłoska, że będę wywiezieni do 

Dachau, tak jak wcześniej wywożono. Duchowni pozostali w oddzieleniu kilka dni, po czym 

rozdzieleni zostali do różnych bloków i komand roboczych. Taki obrót sprawy przyjęty został 

w obozie z dużym zaskoczeniem613.      

PODSUMOWANIE 

Od początku 1942 roku oddawano do użytku kolejne nowo wybudowane bloki więźniarskie 

w obozie macierzystym. Kontynuowano także nadbudowę pięter w blokach, które do tej pory 

były jednopiętrowe. Jednak najintensywniejsze prace budowlane trwały w obozie Birkenau. 

Plany wobec tego obozu ulegały ciągłym zmianom; w pierwszej wersji miał to być obóz dla 

radzieckich jeńców wojennych, ostatecznie łączył w sobie funkcję ośrodka zagłady 

bezpośredniej Żydów i obozu koncentracyjnego, gdzie umieszczano więźniów różnych 

kategorii i różnych narodowości.  

Innym miejscem, gdzie trwały równie intensywne prace budowlane, była miejscowość 

Monowitz, położona kilka kilometrów od obozu macierzystego. Budowano tam fabrykę 

chemiczną należącą do koncernu IG Farbenindustrie. Więźniowie początkowo byli 

doprowadzani do pracy, następnie przewożeni kolejką wąskotorową i ostatecznie 

zakwaterowani w specjalnie wybudowanym obozie.  

W 1942 roku do obozu Auschwitz rozpoczęto deportację kobiet, umieszczając je początkowo 

w 10 blokach obozu macierzystego, a od sierpniu 1942 roku w Birkenau. Pierwsze 

zarejestrowane więźniarki były Niemkami i przywiezione zostały z obozu Ravensbrück, 

kolejne przywieziono ze Słowacji i były to Żydówki. W następnych transportach przywożone 

były Polki z więzień w: Krakowie, Tarnowie i Mysłowicach. Między marcem a sierpniem 

1942 roku zarejestrowano 17 tysięcy więźniarek. Do Birkenau przeniesionych zostało 13 

tysięcy, pozostałe zmarły przed przeniesieniem.  

                                                           
613 APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 7, s. 91, wspomnienia Jerzego Adama Brandhubera. 
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Wzrastająca liczba więźniów i niewłaściwe warunki mieszkalno-sanitarne skutkowały 

rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych i śmiertelnością więźniów.  

Wśród przenoszonych 3 czerwca 1942 roku duchownych przewagę stanowili księża 

diecezjalni, aresztowani głównie na terenie Generalnego Gubernatorstwa, nieliczni na terenie 

ziem wcielonych. Zakonnicy zaliczeni do przeniesienia pochodzili z podobnych regionów. 

Średnia wielu wynosiła 36 lat (najmłodszy więzień miał 24, najstarszy 73 lata).  Wśród 

przenoszonych było 16 wikarych, 12 proboszczów, katecheci, wykładowcy seminaryjni.  

Zachowane Personalbogen (arkusze personalne więźniów) pozwalają na przybliżenie 

okoliczności aresztowania 16 duchownych. Niektóre brzmią bardzo oficjalnie i dopiero po 

konfrontacji z relacjami przybliżają właściwe wydarzenia. W przypadku salezjanów 

powodem aresztowania było „czytanie polskich nielegalnych ulotek”. Warszawskich 

kapucynów aresztowano na podstawie następującego oskarżenia: „Jest obwiniony, że w 

warszawskim klasztorze kapucyńskim dopuszczał się nielegalnego czytania ulotek i 

zachowywał się wrogo wobec Niemców”. Augustianów krakowskich aresztowano za 

„Posiadania i słuchania odbiornika radiowego, znajomość nielegalnych ulotek”, natomiast 

franciszkanie z Niepokalanowa znaleźli się w więzieniu z powodu „ponownego czytania i 

rozpowszechniania ulotek”. W innych przypadkach czytamy o współpracy z ruchem oporu 

(„współpraca z ZWZ”), pomocy chcącym przekroczyć granicę i włączyć się do polskich 

oddziałów („nielegalny kontakt z ruchem oporu, pomoc chcącym przedostać się do polskiego 

legionu”). W innych dokumentach znajdujemy następujące określenia: „nielegalna 

działalność”, „nielegalne zaangażowanie w działalność ruchu oporu”, „w jego parafii 

udzielano pomocy osobom nielegalnie przekraczającym granicę”, „działalność wroga 

Niemcom”. Dostępne relacje i wspomnienia pozwalają poznać przyczyny aresztowania w 

przypadku 30 więźniów z tej grupy. 

Po przewiezieniu do obozu księża byli oddzielani razem z więźniami żydowskimi od 

pozostałych nowo przybyłych czasami tylko podczas rejestracji. Jak wynika z relacji, w 

dalszym ciągu kierowano księży do pracy w karnej kompanii, dla innych więźniów miał to 

być element zastraszania. Ponieważ prace budowlane były prowadzone w obozie na tak 

szeroką skalę, stąd prawie wszyscy trafiali do komand budowlanych albo w obozie 

Auschwitz, w Birkenau albo przy budowie fabryki w Auschwitz III. Po pewnym czasie 

niektórzy zatrudniani byli w warsztatach obozowych, w szpitalu jako pielęgniarze, w tzw. 

komandach zewnętrznych, w podobozach hodowlanych. Warunki pracy czy szanse na 
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przeżycie w dużej merze zależały od kontaktów z więźniami funkcyjnymi, które układały się 

na ogół źle. Do rzadkości należało bycie w komandzie kierowanym przez życzliwego kapo. 

W 1942 roku dochodziło do sytuacji, że duchowni – więźniowie obejmowali funkcje 

więźniów odpowiedzialnych z wykonanie pracy, np. Vorarbeiterów.  

Podczas pracy dochodziło do urazów, skaleczeń, złamań i stłuczeń. Niektórym więźniom 

udało się dostać do szpitala obozowego i otrzymać pomoc lekarską, co potwierdza zachowana 

dokumentacja. Ma ona jednak charakter szczątkowy, trudno na jej podstawie wywnioskować 

o przebiegu ewentualnego leczenia.  

Od początku 1942 roku kierowano do obozu transporty Żydów z całej okupowanej Europy, 

których zabijano w komorach gazowych w ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej”. Duchowni byli świadkami początku tego procesu, o czym piszą we 

wspomnieniach. 

Więźniowie zatrudnieni poza obozem wspominają mieszkańców okolicznych miejscowości, 

którzy z narażeniem życia dostarczali żywność, lekarstwa czy odzież więźniom. Duchowni z 

wdzięcznością piszą o ich odwadze.       

Deportację mężczyzn w okresie od stycznia do czerwca 1942 roku możemy poznać dzięki 

zachowanej książce stanów dziennych, co w przypadku analizy duchownych tej grupy jest 

bardzo cennym dokumentem. Dzięki dokumentowi wiemy, że 3 czerwca 1942 roku, czyli w 

dniu, kiedy wywieziono duchownych, w obozie Auschwitz było 13 993 więźniów oraz 153 

jeńców radzieckich. Dokument pozwala również stwierdzić, że w 1942 roku wzrosła 

intensywność przenoszenia więźniów między obozami. Księga stanów dziennych jest 

głównym źródłem informacji o przenoszonych księżach.      
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ROZDZIAŁ IX - Nie mów żeś ksiądz. -  Czemu? - Zakatrupią zaraz614 

Życie obozowe a kapłaństwo – dylematy codzienne duchownych – więźniów we 

wspomnieniach i relacjach duchownych przeniesionych 3 czerwca 1942 roku   

W tak dużej i różnorodnej grupie więźniarskiej mieszały się systemy wartości 

wyrastające z uwarunkowań społecznych, religijnych i historycznych615. Więźniowie musieli 

dostosować szereg swoich zasad do warunków obozowych. To „dopasowanie” nie zawsze 

było zgodne z systemem wartości, który więźniowie wyznawali przed osadzeniem. W 

obozowej rzeczywistości następowało gwałtowne przedefiniowanie i redukcja norm 

moralnych, równolegle z redukcją elementarnych potrzeb więźnia. Więźniowie znajdowali się 

bowiem w sytuacjach, na które nie mieli wpływu, stąd znalezienie najwłaściwszej postawy 

wymagało zachowania wrażliwości i podejścia do obserwowanych wydarzeń bez stosowania 

jakichkolwiek systemów616.   

Dla osób duchownych warunki obozowe pod tym względem były szczególnym wyzwaniem.  

Wszechobecna akceptacja dla przemocy, kradzieży, kłamstwa – nazywanego czasem 

„dobrym kłamstwem”, była karykaturą relacji międzyludzkich i norm społecznych. Wartości 

ulegały zupełnemu mieszaniu i nawet dla osoby duchownej, przyglądającej się uważnie 

motywom postępowania innych, decyzje więźniów były nie do końca czytelne i zrozumiałe, 

jak napisał Konrad Szweda: …W obozie tak blisko obok siebie kroczyły: podłość i wielkość, 

bestialstwo i heroizm. 

Także Adam Zięba we wspomnieniach wielokrotnie odnosił się do obozowego systemu 

wartości. Napisał: 

                                                           
614 Adam Ziemba, Pajda chleba, Oświęcim 2017, s. 11  
615 Jak zauważyła Anna Pawełczyńska łączącym elementem był humanizm. Anna Pawełczyńska, Wartości a 
przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Lublin 2004, s. 176, 177.  
616 W przypadku więźniów chrześcijan rewizji uległ także dekalog. „Nie zabijaj” odnosiło się tylko do tych, którzy 
byli zabijani. Przypadek zabicia obozowego mordercy stawał się obozową legendą. „Nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw bliźniemu twemu” ograniczała zasadniczo konieczność solidarnej obrony. Jeżeli więzień 
mający szanse przetrwania miał być ukarany za przekroczenie nakazów lub zakazów obozowych, należało 
obciążyć konającego, który już uciekał przed cierpieniem lub więźnia-kata, który w ten sposób tracił możliwość 
terroryzowania innych. (…) „Nie kradnij”, w zależności od tego, co było przedmiotem kradzieży i gdzie tę 
kradzież popełniono, uznawano ją za wykroczenie lub za czyn wartościowy moralnie bardzo wysoko. 
Okradzenie więźnia, żyjącego w podobnych lub gorszych warunkach, było czynem głęboko niemoralnym. 
Wszelkie kradzieże nie krzywdzące więźniów, dokonywane wyłącznie na własny użytek, były działaniem 
zwyczajnym, ocenianym wyłącznie za względu na celowość. Kradzieże dokonywane bezinteresownie, dla dobra 
innych więźniów, stanowiły realizację najwyższych wartości, służyły bowiem ratowaniu życia towarzyszy. A. 
Pawełczyńska, op. cit., s. 176, 177.       
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…Za bramą cały nasz umysł bez reszty nastawił się znowu na niepisane prawa 

obozowe starych doświadczonych więźniów, więźniów obeznanych ze wszystkimi 

arkanami i tajemnicami obozowego życia: 

Jak tylko się da, robić jak najmniej, obijać się jak najwięcej, ale nie kosztem kolegów 

współwięźniów. 

Pracować więcej oczami niż rękami. 

Co tylko jadalnego znajdziesz, zjedz natychmiast. Nic nie chowaj na potem. 

Oszukuj esesmanów na każdym kroku. Nigdy im nie wierz.  

Broń współwięźnia, o ile potrafisz, przed esesmanem, ale nie siłą, bo obaj zginiecie. 

Szanuj swe zdrowie, myj się zawsze, dbaj o swój wygląd, jak tylko możesz. 

Nie oddawaj chleba za papierosy. 

Nie pokazuj kolegom nigdy smutnego oblicza. 

Staraj się mieć zawsze humor, nawet wisielczy. 

Nie daj się złapać esesmanowi czy kapo na „organizacji”. 

Dużo „zorganizujesz” – dziel się z kumplami617.    

Pytanie „Jak można było przetrwać obóz?” ma tyle odpowiedzi, ile wspomnień byłych 

więźniów będziemy słuchać czy czytać618. Księża Konrad Szweda i Adam Ziemba w 

publikacjach często nawiązują do swoich doświadczeń związanych z pytaniem o możliwości 

przeżycia obozu.   

Wskazują na kilka elementów. Jednym z nich było zachowanie równowagi emocjonalnej, co 

było dla wszystkich więźniów bardzo trudnym zadaniem, nawet dla tych o wyjątkowo 

stabilnym charakterze i pogodnym usposobieniem. Załamanie nerwowe mogło przynieść tak 

                                                           
617 A. Ziemba, op. cit., s. 39-40. 
618 Redaktorzy „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim” zaproponowali odpowiedź na to pytanie byłym więźniom. 

Rezultaty ankiety publikowane były w kilku tematycznych artykułach. Jeden z nich to: Kłodziński Stanisław, 
Masłowski Jan, Postawy ideowe więźniów w Oświęcimiu, [w:] „Przegląd Lekarski – Oświęcim”, , nr 1, 1989, s. 
22-57; na ten temat także: Alicja Glińska, Z badań nad moralnością więźniów Oświęcimia, [w:] „Przegląd 
Lekarski – Oświęcim”, nr 1, 1967, s. 37-45. 
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naprawdę wszystko: sytuacja w komandzie roboczym, nieporozumienie wśród więźniów 

przebywających w tej samej sali, złe wiadomości od rodziny, skutki jakiejkolwiek choroby. 

Siłę do przetrwania dawało poczucie wspólnoty, przebywanie w otoczeniu ludzi życzliwych 

sobie, wspierających się, troszczących się o siebie. Często takie relacje powstawały wśród 

zupełnie obcych sobie ludzi, o różnych światopoglądach, wykształceniu, pochodzeniu, 

wyznaniu. Budowały je wieczorne rozmowy o książkach kiedyś przeczytanych, o sytuacji na 

froncie, ale także głośne czytanie listów obozowych – bez względu na treści, radość jednego 

stawała się radością wszystkich, smutek był troską wszystkich obecnych.    

Konrad Szweda, który od wiosny 1941 roku był pielęgniarzem (pflegerem) w szpitalu 

więźniarskim (bloku nr 15, po zmianie numeracji nr 20), który w tym czasie był blokiem dla 

ozdrowieńców (schonungowym), zapamiętał ze szpitala obozowego spotkania z Edwardem 

Arctem, synem znanego wydawcy książek, który opowiadał więźniom rożne historie podczas 

pobytu w szpitalu. Profesor Rybarski, bardzo chory, leżący na podłodze z powodu braku 

wolnych łóżek, opowiadał więźniom o historii Polski, z kolei asystent Stanisława Pigonia, 

Leon Pietrzykowski, dzielił się opowiadaniami o literaturze i poezji, recytował fragmenty 

wierszy. Dla Szwedy te spotkania stawały się „moralnym wstrząsem, regenerującym siły, 

budzącym z apatii i odrętwienia i wskrzeszającym chęć życia”619.  Jak twierdził, w obozie 

przedstawiciele inteligencji fizycznie radzili sobie bardzo źle, ale ich obecność była bardzo 

ważna dla więźniów jako wsparcie moralne i duchowa pomoc620.      

Zdaniem Adama Ziemby innym elementem, ułatwiającym przeżycie obozu, było miejsce 

pracy, a konkretnie przeniesienie poza obóz; określił to w krótkim stwierdzeniu „działało 

lepiej na psychikę”. Nawet ciężka praca stawała się znośna, więźniowie nie musieli 

uczestniczyć w bardzo długich zimowych apelach, z oczu znikały długie kolumny 

wycieńczonych więźniów, krzyki nadzorujących, szczekanie psów. Poza obozem była szansa 

                                                           
619 Konrad Szweda, Pierwszy okres oddziału chorób zakaźnych w obozie oświęcimskim, [w:] „Przegląd Lekarski – 
Oświęcim”, nr 1, 1975, s. 101. 
620 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, Poznań 1982,  s. 24.W obozie powstawała także poezja. Konrad Szweda 

przytacza dwa wiersze ułożone przez Jerzego Stosa: 
Numery 
Dziś te wszystkie przydomki jednym wielkim zerem,  
Gdy każdy z nich tutaj jest tylko numerem. 
Boże, czy to kara, przekleństwo, czyśmy winni sami, 
pomóż nam znów być ludźmi, a nie numerami. 
Modlitwa 
Boże Miłosierny! 
Przy Twojej pomocy wszelkie zniosę bóle. 
W to wierzę głęboko, ja, Schutzhaeftling Pole.   
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na spokój, może nie związany z odpoczynkiem, ale przynajmniej z pracą w znośniejszych 

warunkach. 

We wspomnieniach Konrada Szwedy czytamy o wydarzeniach, które budowały moralnie 

więźniów. Takim był niewątpliwie czyn ojca Kolbe, który świadomie zgłosił się do bunkra 

głodowego za ojca rodziny. Wielu duchownych przebywało w obozie w tym samym czasie co 

św. Maksymilian Maria Kolbe (przebywał w obozie od 25 maja do 14 sierpnia 1941 roku)621. 

Nie wszyscy duchowni znali go z okresu przedwojennego. Władysław Puczka spotkał ojca 

Kolbe pierwszy raz w życiu właśnie w obozie. W relacji tak opowiedział o spotkaniu: 

… Jeśli chodzi o wydarzenia dziejące się latem 1941 roku, to pamiętam, że pewnego 

razu byłem obecny w grupie osób, w której znajdował się ks. M. Kolbe. Było paru 

księży i inni więźniowie. Przypominam sobie, że Kolbe powiedział wówczas kilka 

pięknych zdań. O Matce Najświętszej. Odchodząc, powiedzieliśmy sobie, że tak pięknie 

mówić o Matce Bożej może tylko Święty człowiek622.   

Dla duchownych niezwykle ważne stawało się zachowanie wiary, przyznanie się do wiary 

wobec innych. Władysław Puczka twierdzi, że spotkał wielu więźniów, którzy na wieść, że 

jest on księdzem, przyznawali się do swojej wiary. Uważa nawet, że było to aktem 

powszechnym, szczególnie, kiedy więźniowie szukali pocieszenia, a wiedząc, że w otoczeniu 

jest ksiądz, gromadzili się czując w ten sposób moralne wsparcie. Puczek tak charakteryzował 

swoje obozowe otoczenie: 

…W obozie ja przynajmniej nie spotkałem ludzi niewierzących. Byliśmy w takiej 

sytuacji, że każdy musiał w coś wierzyć, jeśli pragnął żyć, jeśli pragnął doczekać 

wolności. Wiara była tym czynnikiem, która chroniła przed zwątpieniem623.   

Do elementów spoza życia duchowego czy intelektualnego należał z pewnością sport. 

Pierwszy mecz polskich więźniów z niemieckimi kapo odbył się w lecie 1941 roku i 

zakończył wynikiem 3:1 dla Polaków, co poważnie podbudowało morale więźniów. W obozie 

była także muzyka, nie tylko w wykonaniu orkiestry obozowej, ale grana również 

                                                           
621  Teresa Wontor-Cichy, 2011 rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego, [w:] Biuletyn Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem, nr 57, Oświęcim 2011, s. 7-19.  
622 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 23. 
623 Ibidem, s. 24. 
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indywidualnie, bądź też śpiewana624. Recytowano poezję, dyskutowano, toczono spory. 

Wszystko to oczywiście zależało od ludzi, którzy jakimś zrządzeniem losu znaleźli się w 

obozie. Więźniowie zawierali przyjaźnie, usiłując przetrwać w świecie nienawiści. Była to 

nowa wartość moralna, wyrażająca się w utrzymywaniu więzi z krzywdzonymi albo 

pomiędzy krzywdzonymi625. 

Głód i kłamstwo – obozowa codzienność  

A co w sytuacji, kiedy tak prozaiczna sprawa jak jedzenie, a właściwie jego 

permanentny brak, bierze górę nad wszelkimi emocjami. Opisać takie uczucie to nie lada 

sztuka. Podjął się tego Adam Ziemba: 

Czytelniku! Czy byłeś kiedyś głodny? Nie tak, jak to bywa przed obiadem czy w górach 

na wycieczce, kiedy miałeś wilczy apetyt i wszystko smakowało ci wybornie. Ooo! Nie 

o takim głodzie myślę. To zdrowy twój organizm domagał się normalnej odżywki. 

Ale czy znasz ty takie uczucie, kiedy ból fizyczny sprawia ci sam widok pokarmu, i to w 

każdej postaci, surowej czy gotowanej. 

Kiedy nie możesz spokojnie patrzeć na jedzącego człowieka i tylko ostatecznym 

wysiłkiem woli trzymasz się, by nie dać poznać po sobie, że budzi się w tobie 

jaskiniowiec? 

Kiedy odwracasz się z bólem od szczęśliwca, który gruchocze w swych zdrowych 

szczękach kawał buraka? 

W marzeniach widzisz dymiące półmiski ziemniaków, bochenki białego chleba, czujesz 

zapach smakowitego mięsiwa… 

Śnią ci się śnieżne obrusy, biała zastawa stołowa, całe góry bułek, wazy przepełnione 

smakowitą zupą, zwoje kiełbas i całe połacie szynek. 

Kilof czy łopata ciąży ci w ręku jak ołów. Ocknąłeś się, biedaku, z ustami pełnymi 

śliny, bardziej głodny niż przedtem. Nie zabierasz głosu w rozmowach, bo zawsze z 

każdego tematu zejdziesz w końcu na – jedzenie. 

                                                           
624 Znany z umiejętności wokalnych był Adam Ziemba. Śpiewał filmowe szlagiery, a jego specjalnością były 
tanga. Wśród przysłuchujących się jego występom był Otto Küssel, więzień funkcyjny. K. Szweda, Kwiaty na 
Golgocie, op. cit., s. 80-81. A. Ziemba, op. cit., s. 27-31. 
625 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 89- 90. Wymienia tutaj więźniów piłkarzy: Sylwestra 

Nowakowskiego, Ryszarda Siwka czy Józefa Korbsa.  
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Nie wiem, czy jest na świecie drugie miejsce, gdzie tyle mówi się o jedzeniu, co w 

obozie koncentracyjnym626. 

Jak odnieść się do sytuacji, kiedy jeden więzień kradnie chleb drugiemu zastanawiał się 

Konrad Szweda? Zauważa tutaj, że w nadzwyczaj trudnych warunkach, zaczynają pojawiać 

się reinterpretowane normy etyczne. Głód, wycieńczenie fizyczne tłumi w dużym stopniu 

świadomość, stąd definicja troski o dobro człowieka staje się bardzo elastyczna. Widział w 

obozie także takich więźniów, którzy pomimo cierpienia z powodu głodu nie sięgali po chleb 

należący do innych. Jak tłumaczy Szweda, odzywały się tutaj głęboko wpajane od 

dzieciństwa hamulce i zasady, które były ważne nawet w skrajnych sytuacjach. O takich 

osobach w obozie mówiło się z uznaniem, a był nim z pewnością więzień, którego Konrad 

Szweda spotkał w szpitalu obozowym. Jeden z więźniów zostawił miskę brukwi w obozowej 

łaźni, co zostało potraktowane jako przewinienie (ukryta, dodatkowa żywność). Blokowy 

ukarał cały personel karnymi ćwiczeniami: półprzysiady, tzw. żabka w jedną i drugą stronę 

korytarza z rękami złożonymi na karku. Po upływie półgodziny nieustannych ćwiczeń 

więźniowie odczuwali skutki w postaci drżenia mięśni, ogólnego wycieńczenia. W tej sytuacji 

jeden z więźniów wystąpił i powiedział, że to on ukrył miskę, co było nieprawdą. Dostał od 

blokowego dwadzieścia pięć uderzeń na gołe plecy. Szweda napisał: 

…Wiedzieliśmy, że był niewinny. Poświęcił się za nas. Zaimponował nam swoją 

postawą. Pod osłoną wieczornego mroku przynosiliśmy mu chleb, odrobinę 

margaryny, aby podreperował siły, ocalał. Zastanawiałem się nad heroizmem 

młodego człowieka. To nie był jakiś sentyment czy chwilowy poryw uczucia. Jego 

zdolność poświęcenia się za drugich rodziła się z głębokiego źródła miłości627.      

Taka postawa budowała innych, ale także zawstydzała.  

Jako pielęgniarz Szweda często podejmował decyzje niezgodne z poleceniami lekarzy SS, 

wprowadzał wpisy niezgodne z prawdą: 

…Musiało się ciągle oszukiwać władze SS dla ratowania chorych; fingować zapisy 

gorączki na kartach, by chronić chorego przed selekcją. Trzeba było z narażeniem 

własnego życia ukrywać chorych na gruźlicę, gdyż takim zadawano śmierć gwałtowną. 

                                                           
626 A. Ziemba, op. cit., s. 74; na temat skutków głodu wśród więźniów także Ryn Zdzisław, Kłodziński Stanisław, 
Psychologia głodu w obozie koncentracyjnym, [w:] „Przegląd Lekarski – Oświecim”, nr 1/1985, Kraków 1985, s. 
941-55.  
627 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 24-25. 
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Jak ogromnej odwagi wymagało przetrzymanie w szpitalu chorych z karnej kompanii, 

by zachować ich od zgłady w żywym piekle na bloku 13 [po zmianie numeracji blok nr 

11 – T.W.-C.]. Chorych kolegów z protezami rąk i nóg zagrzebywać wśród trupów, 

aby nie włączono ich do transportu do komory gazowej pod Linzem. Na tym tle rodziły 

się konflikty moralne. Dlaczego stosować ulgi wobec jednych, a nie wobec 

wszystkich?628 

Więźniarski personel szpitala to także osoby, które wykonywały polecenia lekarzy 

niemieckich, wykorzystujących więźniów do swoich eksperymentów. Zdarzało się, że to 

właśnie więźniowie lekarze i pielęgniarze podawali zastrzyki różnych, nieznanych im 

substancji, wykonywali operacje często kończące się śmiercią innego więźnia629. 

Poza szpitalem obozowym autor wspomina wiele innych niepokojących sytuacji, kiedy 

esesmani rozkazywali więźniom bicie innych, wieszanie z rękami związanymi z tyłu na 

słupku, kierowanie do najcięższych prac, odbieranie należnych przydziałów żywnościowych 

itd. Jego zdaniem więźniowie ci nie mieli wyboru. O ile odzywał się w nich wewnętrzny głos, 

stosowali się do zasady: nie szkodzić drugiemu, jak dalece się tylko da, do ostatecznych 

granic narażenia własnego życia.   

Zdaniem Konrada Szwedy wolność dokonywania wyborów była ograniczona presją 

nieludzkich warunków życia. Twierdzi, że więzień miał trzy drogi do wyboru: być numerem 

(czyli być biernym wobec przemocy), zachować swoją godność (przeciwstawiać się nadzorcą 

obozowym wykorzystującym więźniów), podporządkować się władcom obozu (pójść na 

współpracę z administracją obozu, za cenę przetrwania). Tylko jak uratować wszystkich? Jak 

uratować drugiego, gdy samemu tonie się w morzu zła? 

Zagrożona własna egzystencja wyzwalała egoizm, rodziła nieufność w stosunku do drugich, 

przytłumiała wartości duchowe. Skrajne i sztuczne ograniczanie potrzeb życiowych 

deformowało postawę moralną, prowadziło do niezrozumiałej chciwości. Stąd w obozie 

pojawili się szpiedzy, zdrajcy i różni donosiciele. Jak twierdzi, „gdzie się odrzuci Boga, tam 

wszelkie przykazania i normy etyczne nic nie znaczą”. Afirmacja dobra w warunkach 

                                                           
628 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 54-55. 
629 W tym fragmencie wspomnień informacja Konrada Szwedy bardziej koncentruje się na eksperymentach 
przeprowadzanych w obozie Dachau, podczas jego pobytu w Auschwitz (grudzień 1940 – czerwiec 1942), 
większość eksperymentów była w fazie wstępnej. Na temat eksperymentów patrz: Irena Strzelecka, Zbrodnicza 
medycyna, Głosy Pamięci nr 2, Oświęcim 2008.  
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nieludzkich ma większy ciężar gatunkowy i szerszy zasięg moralny, napisał Konrad 

Szweda630.   

Duchowni a śmierć w obozie (W głowie snują się myśli, rodzi się niepokój, budzą pytania: 

Dlaczego ludzie są okrutni?631)  

Obóz koncentracyjny przyzwyczajał więźniów do śmierci w różnych sytuacjach – z 

wyczerpania, choroby, na skutek pobicia, przez rozstrzelanie. Początkowo więźniowie 

podchodzili do widoku ciał z przerażeniem, z czasem ich reakcje różnicowały się. O swoich 

reakcjach na widok zmarłych pisał Władysław Puczka, który był wówczas w podobozie 

Rajsko: 

… Pamiętam, że w naszym murowanym baraku, w pomieszczeniu obok wejścia, w 

ciągu jednego tylko tygodnia ułożono duży stos ciał zmarłych, które później zabrano. 

Był to okropny widok, jak dla oszczędnego miejsca układano zwłoki warstwami niby 

warstwy polan. W sobotę każdego tygodnia zwłoki te ładowali na lory kolejki 

wąskotorowej i wywożono do Oświęcimia. Makabrycznie wyglądał sam załadunek, 

odbywający się w pośpiechu, bez żadnego uszanowania dla zwłok. Po prostu nie było 

czasu632. 

Brutalne traktowanie przez więźniów funkcyjnych doprowadzało więźniów do załamania i 

prób odbierania sobie życia. Władysław Puczka opowiadał o więźniu jego komanda, który był 

okrutnie bity styliskiem od łopaty przez kapo Hansa. Zrozpaczony postanowił podejść do linii 

posterunków, której więźniom nie wolno było przekraczać. Zgodnie z zasadami obozowymi 

esesman pełniący służbę na wieżyczce miał obowiązek oddania strzału do takiego więźnia. 

Więc kiedy pierwszy raz zdesperowany więzień podszedł do ogrodzenia, esesman krzyknął 

„Halt!” (Stój!). Całe zajście obserwował kapo Hans, który ponowił bicie więźnia z taką 

skutecznością, że ten doczołgał się powtórnie do ogrodzenia i został zastrzelony przez tego 

samego esesmana, który wcześniej go ostrzegał.     

Więźniowie nie mogli obserwować wykonywania egzekucji na dziedzińcu bloku 11, jednak 

wiadomości rozchodziły się bardzo szybko między więźniami, szczególnie jeśli 

rozstrzeliwana była większa grupa. Tak było 27 maja 1942 roku, kiedy pod ścianą straceń 

zginęło 168 Polaków, głównie przedstawicieli inteligencji krakowskiej, w odwet za zabicie 

                                                           
630 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 61-63, 67. 
631 Ibidem, s. 17. 
632 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 29,30. 
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gestapowca. Franciszek Gabryl zapamiętał, że za każdym razem blokowy wypowiadał 

formułkę „Za zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego jesteście skazani na śmierć”. Ich 

ciała ociekające krwią zwożono do krematorium wozami konnymi633.      

Zawsze przeżyciem dla więźniów była śmierć kogoś znajomego, kogo się znało z okresu 

przedwojennego, w przypadku duchownych byli to np. koledzy z seminarium, z pracy 

duszpasterskiej. Jan Marszałek któregoś dnia przyglądał się więźniom idącym w rytm marszy 

granych przez orkiestrę obozową, zauważając, że muzyka faktycznie pomaga w sprawnym 

przejściu komand. Jego spokój jednak został zakłócony widokiem ostatnich więźniów 

wchodzących do obozu. Byli to ci, którzy nieśli zabitych podczas pracy, rannych, niezdolnych 

do samodzielnego marszu. Jak napisał we wspomnieniach: 

…Niech orkiestra gra […] Lubiłem słuchać tej orkiestry, ale na końcu roboczych 

komand często noszono trupy. Za ręce i nogi. Pewnego wieczoru zobaczyłem 

niesionego ks. Wikarego z Białego Dunajca (księdza Szotta)634. Dwa tygodnie 

wcześniej wyjechał z tarnowskiego więzienia do Oświęcimia. Niesiony za ręce i nogi. 

Głowa zwisała. Oczy szeroko otwarte, szeroko otwarte usta zdawały się krzyczeć do 

nieba. Do Boga… Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, że właśnie ta – 

zdawałoby się – przeklęta ziemia, jakby zapomniana przez Boga – potrzebuje w 

sposób szczególny kapłańskiej ofiary, które było zarazem świadectwem Boga na tej 

ziemi635.    

W innym miejscu Jan Marszałek pisze o radzieckich jeńcach wojennych, których przywożono 

do obozu od połowy 1941 roku. Słyszał, że byli zabijani w żwirowniach, mordowani przy 

zastosowaniu cyklonu B, wydział ich także będących u kresu sił z powodu ogólnego 

wyczerpania.  

…W październiku 1941 roku widziałem oficerów SS z maskami gazowymi, 

wracających z bunkrów 11 bloku, gdzie oglądali pierwsze próby gazowania, 

dokonywane kwasem pruskim na oficerach radzieckich. Byłem świadkiem tragedii 

wykańczania głodem i pracą około 10-11 000 jeńców radzieckich, których zmasowano 

                                                           
633 Franciszek Gabryl, Moje wspomnienia więzienno-obozowe, [w:] Biografia, s. 71. Każdorazowo blokowy 
wygłaszał formułę: „Za zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego w Krakowie jesteście skazani na śmierć. Po 
tej zapowiedzi padały kolejno cztery strzały z broni małokalibrowej. D. Czech, Kalendarium wydarzeń w KL 
Auschwitz, Oświęcim 1992,  s. 173.   
634 Franciszek Szott wikary z parafii Biały Dunajec, nr obozowy 18731, przywieziony 25 lipca 1941 r., zmarł w 
Auschwitz 24 września 1941 r. Źródło Archiwum PMA-B.   
635 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 11. 
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na kilku ogrodzonych blokach obozu. Po okresie październik 1941 – wiosna 942 

(marzec?) pozostało ich około 500 (dokładnej liczby nie wiem) i tych posłano do 

nowego obozu Oświęcim-Birkenau (Birkenau). Widzieliśmy przez okna, jak 

wykańczają się ci biedni ludzie i byliśmy zupełnie bezsilni, kiedy na naszych oczach, za 

drutami, konają z głodu i pragnienia tysiące niewinnych ludzi, to było okropne, ta 

złość i bezsilność równocześnie636.  

Konrad Szweda, więzień-pielęgniarz podkreśla, że szpital więźniarski był szpitalem 

tylko z nazwy, warunki sanitarne były tam katastrofalne, co wpływało na wysoką 

śmiertelność i tylko dzięki ofiarności obsługi bloku w jakimś stopniu pełnił funkcję lecznicy 

obozowej. Umieszczano tam więźniów chorych na biegunkę, tyfus, gruźlicę, flegmonę i inne. 

Odbywały się selekcje wśród chorych. Początkowo więźniowie nie byli zorientowani, czemu 

mają one służyć, dopiero jakiś czas potem dowiadywali się, że ci i tak już bardzo cierpiący 

kierowani byli na śmierć. Wspomina dwóch więźniów żydowskich, którzy zgłosili się tylko 

na nacięcie ropni, a zostali zabici przez sanitariusza SS zastrzykiem z fenolu w łaźni. Później 

zabijanie zastrzykiem odbywało się coraz częściej. Jeden z kolegów szkolnych Szwedy został 

wywieziony do Sonnenstein, gdzie więźniów chorych i kalekich zamordowano tlenkiem 

węgla. Nikt z personelu więźniarskiego nie wiedział, jaki jest prawdziwy cel formowania 

transportu. Powiedziano, że mają być przeniesieni do sanatorium w Dreźnie, a Szweda 

poprosił go nawet, aby napisał z Niemiec list do jego matki637. Widział lekarzy więźniów, 

którzy używali całej swej wiedzy, aby uchronić więźnia od śmierci. Ale także widział 

więźniów, którzy sami odbierali sobie życie, jeden został posądzony o kradzież chleba i ze 

strachu przed meldunkiem karnym powiesił się w toalecie. 

Widział umierających przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym arystokratów – 

księcia Światopełka Mirskiego, wycieńczonego chorobą, ze zniekształconą twarzą, „z 

niezrozumiałym uśmiechem na twarzy”, świadczącym o zmianach neurologicznych. Hrabia 

Sobieszczański włączony został do wspomnianego transportu nieuleczalnie chorych i 

zamordowany w ośrodku eutanazji Sonnenstein pod Dreznem. Jeden z wysokich stopniem 

                                                           
636 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 13. Na temat losów radzieckich 
jeńców wojennych: Jacek Lachendro, Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, [w:] Głosy Pamięci nr 11, Oświęcim 2016. 
637 W ramach prowadzonej w obozach akcji eutanazji, określanej kryptonimem T4, lekarz SS Horst Schumann 
podczas wizyty w obozie latem 1941 r. wybrał 575 więźniów, których 28 lipca 1941 r. wywieziono do 
miejscowości Pirna-Sonnenstein koło Drezna, gdzie zostali zamordowani tlenkiem węgla. Patrz: Jochen August, 
Transport 575 więźniów KL Auschwitz do Sonnenstein (28 lipca 1941 roku). Rekonstrukcja zniszczonej listy 
transportowej, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 24, Oświęcim 2008, s. 111-160. 



262 
 

oficerów obiecywał swoje dobra za porcję chleba i menażkę brukwi638. Jak napisał we 

wspomnieniach, już pierwszy obozowy dzień przyniósł mu tyle niepokoju: 

…Późnym wieczorem zakrywam kocem twarz, nie chcąc patrzeć na przerażającą 

rzeczywistość. W głowie snują się myśli, rodzi się niepokój, budzą pytania: Dlaczego 

ludzie są okrutni?639 

Z upływem czasu jego reakcje na śmierć stawały się bardziej opanowane. Wiedział, jak 

minimalne są jego szanse pomocy jako więźnia wchodzącego w skład personelu medycznego.      

Upokarzanie duchownych (- Nie mów żeś ksiądz. - Czemu? - Zakatrupią zaraz.640) 

Przebieg śledztwa w więzieniach uświadamiał już duchownym, że ich sytuacja w obozie 

będzie bardzo trudna. Często już w pierwszych zdaniach skierowanych do nowo przybyłych 

więźniów padał rozkaz, aby wystąpili duchowni i Żydzi641. Słynne przemówienie 

kierownika obozu Karla Fritscha, powtarzane później przez innych członków załogi 

obozowej czy więźniów funkcyjnych, wskazywał na trzy zasadnicze grupy więźniów: 

Żydów, duchownych, pozostałych642. Władysław Puczka przywieziony do obozu 5 czerwca 

1941 roku, jak wspomina w relacji, usłyszał w przemówieniu: Żydów i księży należało 

wytępić. Kolejne wydarzenia tylko potwierdzały głoszone uprzedzenia. Po skierowaniu go 

do pracy w komandzie Buna-Werke już w pierwszym dniu niemiecki kapo Lachmann 

zapytał Puczkę o zawód. Ten powiedział, że jest księdzem, na co Lachmann miał stwierdzić, 

że ma dla niego właściwą pracę: 

                                                           
638 Konrad Szweda, Pierwszy okres oddziału chorób zakaźnych w obozie oświęcimskim, [w:] „Przegląd Lekarski – 

Oświęcim”, nr 1, 1975, s. 96 oraz K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 26.  
639 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 17. 
640 A. Ziemba, op. cit., s. 11. 
641 W tym okresie większość osadzonych więźniów aresztowana była z powodów określonych jako polityczne. 
Byli wśród przywiezionych także Żydzi, ale ich aresztowanie związane było z pozycją społeczną bądź innym 
zaangażowaniem. O deportacji do obozu nie decydowały jeszcze tzw. czynniki rasowe. Patrz Księga Pamięci. 
Transporty Polaków z Warszawy, t. 1, passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa 
i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Pipera i Ireny 
Strzeleckiej, t.1, Oświęcim 2002Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych 
miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Pipera i Ireny Strzeleckiej, t.1, 
Oświęcim 2006, passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości 
Lubelszczyzny,  t. 1, passim; Bohdan Piętka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 
Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, t. 1, Oświęcim 2013.       

642 W relacjach więźniów znajdujemy różne wersje wygłaszanego przemówienia. Wynika z nich, że w pierwszych 
miesiącach istnienia obozu esesmani nie różnicowali więźniów, stwierdzali jedynie, że mogą w obozie żyć 
jedynie trzy miesiące (patrz Kazimierz Albin, List Gończy, Warszawa 1996, s. 35-36). W kolejnych latach pojawiło 
się wyróżnienie spośród deportowanych właśnie duchownych (pogardliwie nazywanych Pfaffen – klechy) i 
Żydów.   
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…Wówczas to Lachmann wyznaczył mi osobiście odpowiednią pracę, zaznaczając, że 

mamy to wykonać w ciągu 15 minut. Chodziło o karczowanie krzaków. Zarówno ja oraz 

pozostali „wyróżnieni” przez kapo zdawali sobie sprawę z tego, że Lachmann w ten 

sposób pragnie nas po prostu wykończyć pod pretekstem opieszałości w pracy. Zanim 

odszedł, jeszcze mnie kopnął i uderzył, tak samo potraktował innych.   

Pewnie znęcanie potrwałoby jeszcze jakiś czas, gdyby niezupełnie niespodziewany dla 

niemieckich funkcyjnych widok polskich dzieci, ubranych na biało, niosących białe lilie i 

idących drogą w procesji. Taki niecodzienny widok, szczególnie, że jak podkreśla Puczka, 

był to środek tygodnia, odwrócił uwagę nadzorców, dając więźniom czas na dokończenie 

pracy. Wydarzenie miało miejsce tydzień po Bożym Ciele, co w tradycji polskiej jest 

obchodzone uroczystą procesją przez osiem kolejnych dni jako oktawa.    

Zdarzyło się także któregoś dnia, że jeden z kapów, Niemiec, po tym jak się dowiedział, że 

Puczka jest księdzem złapał go za szyję i zaczął dusić. Na szczęście tuż obok stał inny kapo, 

komunista niemiecki, wstawił się za księdzem, mówiąc do swojego rodaka: 

...Ty wariacie, przecież to taki sam człowiek jak my, nosi taki sam pasiak jak my. 

Wszyscy jesteśmy ludźmi, pracuje. Zostaw go w spokoju.” Dzięki tej interwencji 

uniknąłem chyba śmierci. Kiedy oddalił się mój prześladowca, kapo – komunista 

poradził mi, abym go unikał, bo to zły człowiek. 

Kolega z seminarium Puczki, Piotr Dańkowski, także pracował w komandzie Buna-Werke i 

pomimo pogodnego usposobienia i wszelkich starań, aby w pracy nie odstawać od innych, 

zwrócił na siebie uwagę kapo komanda.  

…Niestety, nie radził sobie nadzwyczajnie przy pracy, był niskiego wzrostu, więc 

stojąc w głębokim rowie, nie mógł odrzucać ziemię na odpowiednią odległość. Ziemia 

zsypywała się z łopaty do rowu. Widział to oczywiście wspomniany kapo Hans, który 

wyzwiskami i biciem popędzał ks. Dańkowskiego do „lepszej” pracy. Innego dnia 

pracowaliśmy w oddzielnych grupach. Po apelu wieczornym ks. Dańkowski zwierzył 

mi się: „Wiesz co Władku? Dzisiaj kapo kazał mi kopać grób dla siebie – bił, wyzywał 

mnie za to, że jestem księdzem.” W tym dniu ks. Dańkowski miał szczęście, bo obecni 
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przy zajściu inni więźniowie jakoś uprosili kapo Hansa, aby nie wykończył Piotra 

Dańkowskiego643. 

Niektóre rozmowy były dla duchownych szczególnie upokarzające. Dotyczyły tajemnicy 

sakramentu spowiedzi, prowadzone były przez esesmanów i funkcyjnych w bardzo 

wulgarny sposób. O takiej rozmowie wspominał Jan Marszałek: 

…Po kilku dniach mojej pracy w oświęcimskich warsztatach obozowych, zawołał mnie 

oberkapo Groenke do biura warsztatów. Był tam już SS-man, Kommandoführer. 

Siedział na stole, twarzą do drzwi. Dalej za ławą stał Groenke i bawił się pejczem ze 

skóry plecionej. Potem rozmowa. Pamiętam ją dobrze. 

- Ty jesteś księdzem katolickim – pyta Groenke – Tak. – Spowiadałeś? – Spowiadałem.  

– A dziewczynki spowiadałeś? – Spowiadałem. – To nam opowiedz, co ci dziewczynki 

mówiły na spowiedzi. – Nie będę mówił, bo odnośnie spowiedzi składałem przysięgę 

milczenia. – Komu składałeś przysięgę, Bogu? Ty głupcze, gdyby Bóg był, to to 

wszystko, co się w obozie dzieje byłoby możliwe? Tu ja jestem Bogiem, bo ode mnie 

zależy, czy będziesz żył, czy zdechniesz! – Ja jednak dalej wierzę w Boga, mówiłem. 

Błysk gniewu w oczach Groenke i podniesiony głos: - Ty idioto skończony. Dostaniesz 

tak tym pejczem, że albo zdechniesz, albo będziesz mówił. 

Ogarnął mnie strach może nie tak przed śmiercią, jak przed okrutnym bólem 

człowieka, wolno zabijanego bykowcem, aż – po jak długim czasie tego okrutnego 

cierpienia? Wreszcie nadejdzie wybawicielka – śmierć, odejście do Boga. Tak, to był 

zwyczajny ludzki strach… Miałem zawsze raczej spóźniony refleks i skąd mi przyszły 

wówczas te słowa: - Panowie, każdy człowiek ma takie idee, które więcej miłuje, 

aniżeli swoje życie. Wy, panowie (wskazałem na SS-mana i potem na ober kapo) takie 

idee, może różne, ale macie i za te idee oddalibyście swoje życie. Dla mnie takimi 

ideałami – poza ojczyzną – jest przede wszystkim Bóg, moja wiara, ta moja przysięga. 

Chwila ciszy. Potem nagle Kommandoführer zeskoczył ze stołu, nie powiedział ani 

jednego słowa, kopnął drzwi butem i wyszedł z biura. Była to wyraźna dezaprobata 

                                                           
643 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 17-25. 
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poczynań ober kapo w stosunku do mnie. Groenke stał chwilę zdetonowany, potem 

cisnął pejcz do kąta i krzyknął – Wynoś się!644    

Przedstawiona przez Marszałka rozmowa nie jest odosobniona. W materiale dotyczącym 

duchowieństwa znajdujemy wiele przykładów drwin i upokarzania księży, zarówno podczas 

rozmów, jak i przez polecenia deptania dewocjonaliów, np. różańca czy odmawiana modlitw  

np. na beczce z fekaliami645. 

Próby zachowania praktyk religijnych646  

Wszelkie praktyki religijne były w obozie surowo zabronione i dotyczyło to wyznawców 

wszystkich wyznań. Medaliki, różańce i inne dewocjonalia były odbierane podczas rejestracji, 

a ich nielegalne posiadanie mogło ściągnąć na więźnia surowe kary. Podobnie próby 

zachowania życia religijnego były okazją do ukarania, a także do drwin i upokarzania 

więźnia. Jednak w rzeczywistości ciągłego zagrożenia życia więźniowie szukali uspokojenia 

w modlitwie, odczuwali potrzebę spowiedzi. Obecność księdza w bloku czy komandzie 

roboczym dawała szansę na wsparcie duchowe. Stąd czytamy w relacjach więźniów o 

indywidualnych czy też wspólnych modlitwach, spowiedziach, a nawet sprawowanych 

mszach świętych w warunkach obozowych.  

We wspomnieniach duchownych omawianego transportu także czytamy o wielkiej potrzebie 

zachowania choćby namiastki życia religijnego.  

Najłatwiejszą formą zachowania praktyk religijnych była modlitwa, najczęściej 

indywidualna, wzbudzana w momentach kryzysowych, z potrzeby wsparcia, a czasami także 

będąca wyrazem wdzięczności. Jeżeli jednocześnie modliło się kilku więźniów, była to okazja 

do budowania więzi, częstszych kontaktów. Rzecz jasna, wszystko uwarunkowane było 

okolicznościami zakwaterowania czy przydziału do pracy. Wspomniany już Adam Ziemba 

okazje do wspólnej modlitwy szczególnie cenił i  tak pisał o modlitwie przy noszeniu cegieł: 

…W takich to dniach z moim towarzyszem odmawialiśmy różaniec. Może to komu 

wyda się dziwne, że ja, dziś jeszcze, przypominając sobie owe dni, nie mogę się 

całkowicie oswoić ze swoją ładną koronką o świecących ziarenkach i wytwornym 

                                                           
644 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 15, 16. 
645 Przykłady takich wydarzeń zostały zawarte w artykule  s. 311-324. Wontor-Cichy Teresa, Salezjanie w obozie 
Auschwitz, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, Łomianki 2013, t. 34, s. 311-324; 
646 Na temat życia religijnego więźniów: Teresa Wontor-Cichy, Życie religijne więźniów chrześcijańskich w obozie 
Auschwitz, [w:] Głosy Pamięci, nr 14, Oświęcim 2019. 
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łańcuszku. Paciorki różańcowe, odmawiane obecnie w ciszy wieczoru za zmarłych 

towarzyszów obozowych, mają głębszą niż zwykle treść, serdeczniejszą wymowę. A 

tam, wtedy przy cegłach, paciorki nasze pomagały realnie. Nie chodzi tu o jakąś 

cudowność, ale samo przestawienie naszej psychiki na inny tor, zajęcie się jeszcze 

czymś innym, modlitwą, dawało pewnego rodzaju odprężenie i to nas utrzymywało w 

formie. 

Jedni liczyli kolejno wypowiadane „zdrowaśki”, inni robili ze znalezionego sznurka różaniec. 

Zarówno wspólne przebywanie, jak i modlitwa była dla wszystkich zbuntowaniem się 

przeciwko temu, co usłyszeli na początku: Nie jesteś człowiekiem – mówiono nam po 

przyjściu do obozu – jesteś tylko numerem i niczym więcej. Spotkania zaczynały się wymianą 

informacji na temat sytuacji politycznej i aktualnych spraw obozowych, takich jak szanse na 

przejście do lepszego komanda, a kończyły wspólną modlitwą. Były szybkie, tak aby nie 

zwrócić uwagi innych647.   

Za stertą cegieł, przy bloku będącym w budowie w obozie Auschwitz odbyło się spotkanie 

modlitewne kilku duchownych, a wśród nich był Jan Marszałek. Inny ksiądz, Zygmunt 

Ruszczak, szybko odszukał nowo przybyłych i zaproponował spotkanie. Modlitwę prowadził 

i konferencję na temat powołania i roli Najświętszej Marii Panny w dziele zbawienia wygłosił 

franciszkanin Maksymilian Kolbe. Jak wspomina, na drugi dzień stwierdzono ucieczkę 

więźnia z bloku, w którym był ojciec Kolbe648.  

… Nigdy i nigdzie tak się nie modliłem jak w obozie. Miałem wewnętrzne przekonanie, 

że modlitwa pomaga mi w najtrudniejszych sytuacjach, sprowadza pokój duszy. To 

była moja ukryta, tajemnicza siła649.      

Tak napisał Konrad Szweda, ale pewnie świadków tych wydarzeń nie ma. To były w gruncie 

rzeczy bardzo intymne momenty każdego więźnia. 

W przypadku duchownych, wielkim pragnieniem było odprawienie mszy świętej. 

Jednak wymagało to szeregu przygotowań. Po pierwsze, naczynia liturgiczne, wino mszalne, 

hostia. Po drugie ustronne miejsce, dobrze strzeżone, z dala do esesmanów. Po trzecie 

wtajemniczeni więźniowie, którzy będą uczestniczyć, ale także pilnować miejsca 

sprawowania mszy przed nieżyczliwym wzrokiem innych więźniów, których donos mógł 

                                                           
647 A. Ziemba, op. cit., s. 42-43. 
648 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 218, s. 12.  
649 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 99-100. 
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sprowadzić na pozostałych surowe kary. Zapewne z tego powodu w relacjach więźniów 

czytamy, że uczestniczyli w jedynej mszy odprawianej w obozie, bądź że mszy w obozie nie 

było. Więźniowie dla własnego bezpieczeństwa nie dzielili się informacjami o organizowaniu 

Eucharystii. Uczestniczyło w niej najczęściej kilku zaufanych więźniów i dlatego trudno 

ustalić liczbę i czas odprawianych mszy. Swoją pierwszą mszę obozową Szweda odprawił 

dopiero 16 listopada 1941 roku, czyli po 11 miesiącach pobytu. We wspomnieniach tak 

napisał o tym wydarzeniu: 

…Pamiętna niedziela 16 listopada 1941 roku, pierwsza Msza św. Na piętrze 

czwartego bloku. Na sali kłębi się wał pracy, panuje ruch, rozgwar. W ciemnym 

przesmyku między trójkondygnacyjnymi łóżkami ustawiono taboret. Na nim prosty 

krzyż, mały kielich z trzech części, mszał w formie nikłego zwitka papieru. Kapłan bez 

stuły i ornatu w pozycji siedzącej rozpoczyna Najświętszą Ofiarę650.  

Jak twierdzi, od tego dnia w piwnicy, na strychu, w pompowni odprawiane były msze święte.  

Dla wszystkich uczestniczących w obozowych Eucharystiach były to bardzo wzniosłe 

momenty. Dla kapłanów, z racji możliwości sprawowania sakramentu, natomiast więźniom 

niosły otuchę i nadzieję na przetrwanie. Kiedy Szweda został pielęgniarzem w tzw. 

durchfalowym bloku (dla więźniów chorych na biegunkę), od listopada 1941 do maja 1942 

roku w tajemnicy odprawiał msze w piwnicy budującego się bloku. Później chorym i innym 

więźniom nosił Komunię świętą651. To zaangażowanie Szwedy bardzo doceniane było przez 

innych duchownych. Franciszek Gabryl nie mógł odprawić Eucharystii, ale otrzymał od 

Konrada Szwedy konsekrowaną komunię. Tak po latach wspominał: 

…Komunia Święta, którą otrzymałem pierwszy raz od aresztowania 31 maja 1941 

roku! Cóż to była za radość dla nas wtedy i duchowe zmobilizowanie obecnością Boga 

żywego w Sakramencie Ołtarza652. 

Innym uczestnikiem tej listopadowej Eucharystii, odprawionej przez Konrada Szwedę, był 

Jan Marszałek, który zapamiętał, że było to  na piętrze bloku nr 4. 

… Było nas kilku księży i kilkunastu więźniów cywilów. Przeżycie dla wszystkich 

wielkie, ale szczególnie właśnie dla cywilów, nie dające się dziś wyrazić. Cierpiący 

                                                           
650 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 44-45. 
651 K. Szweda, Pierwszy okres oddziału chorób zakaźnych, op. cit., s. 96. 
652 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Franciszka Gabryla, t. 120, s. 76. 
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Pan Jezus – Ofiara, pośród nas i w nas … Ofiara i Krzyż… Potem uczestniczyłem we 

Mszy św. Jeszcze raz wiosną 1942 roku653.        

Z pomocą kolegów obozowych także Władysław Puczka odprawiał kilka mszy obozowych w 

Auschwitz. Po raz pierwszy w dzień Świąt Bożego Narodzenia 1941 roku. W relacji tak to 

wydarzenie opisywał: 

… Mszę oprawiałem w pasiaku na strychu bloku nr 3, w obecności kilkuset znanych 

mi i zaufanych współkolegów. Miałem hostię i wino, a zamiast kielicha musiała 

wystarczyć zwykła szklanka. Obecni przy mszy przystąpili do komunii św. (…) Wiem, 

że do obozu przesyłano z zewnątrz różne przedmioty kultu religijnego654. 

Mszę świętą w obozie odprawił także salezjanin Walenty Waloszek655. Większość 

duchownych nie miała jednak żadnych możliwości na sprawowanie czy udział we mszy 

świętej, a okazja, kiedy konsekrowane komunikanty zostały przeniesione do obozu i mogli je 

przyjąć, była chwilą absolutnie wyjątkową, o czym pisze augustianin Bonifacy Woźny:  

Łzy cisną się do oczu, gdy przypominam sobie, jak w Boże Narodzenie 1941 r. ks. 

Jacek Tylżanowski otrzymał kilka komunikantów zakonsekrowanych tak, że kilku 

wtajemniczonych mogło przyjąć Komunię św. Był to dla nas rzeczywiście „wśród 

nieszczęścia – dzień szczęścia”656. 

 

Podobne wzruszenie ogarniało więźniów uczestników Eucharystii. Konrad Szweda zauważył, 

że Tadeusza Paczułę, także więzień-pielęgniarz w szpitalu obozowym, jest bardzo zamyślony:  

„Co się z tobą stało, Tadku?” – pytam po skończonym nabożeństwie. „Księże, 

zdawało mi się, że jestem w katakumbach, pierwsi chrześcijanie w czasie 

prześladowań zbierali się również w podziemnych ukryciach na łamanie chleba. 

Dopiero dziś odczułem potęgę Mszy św. i modlitwy657. 

Wino mszalne i hostie przynoszone były do obozu przez robotników cywilnych – 

mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, którzy kontaktowali się z duchownymi ze 

swoich parafii i dzięki nim dostarczali rzeczy niezbędne do odprawienia Eucharystii.  Kiedy 

                                                           
653 APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 12, 14. 
654 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Władysława Puczki, t. 88c, s. 24. 
655 Ibidem, s. 44-45. 
656 Woźny Bonifacy, Noc grozy – wspomnienie ocalałego więźnia, o. Bonifacego Woźnego OSA, 

http://www.augustianie.pl/noc-grozy-wspomnienie-ocalalego-wieznia-o-bonifacego 
657 K. Szweda, Katakumby XX wieku, [w:] „Gość Niedzielny”, nr 38, Katowice 22.09.1946, s. 1. 

http://www.augustianie.pl/noc-grozy-wspomnienie-ocalalego-wieznia-o-bonifacego
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transport duchownych miał wyjechać do Dachau w czerwcu 1942 roku, ci sami robotnicy 

cywilni wynieśli z obozu składany kielich, ręcznie spisany mszalik „De profundis” oraz 

stułę658.   

We wspomnieniach więźniów znajdujemy również informacje o spowiedziach w 

obozie. Jak czytamy we wspomnieniach Adama Ziemby, który postępując za radą starszych 

więźniów, nie przyznawał się w obozie, że jest księdzem (chociaż był zarejestrowany jako 

duchowny), w sytuacji, kiedy grupa Polaków miała zostać rozstrzelana 11 listopada 1941 

roku659, szczególnie chętnie udzielał sakramentu spowiedzi. Tak wspominał te wydarzenia:   

Tych, o których losie wiedzieliśmy wcześniej, było około stu. Dobry Bóg i tak zwana 

złota alejka była niemym świadkiem ich świętej spowiedzi, którą przede mną 

odprawiali. Wtedy już bez żadnej obawy wewnętrznej, całkiem wyraźnie ujawniłem się 

jako ksiądz.  

Tak! Tych chwil nie zapomnę chyba nigdy. 

Choć przejdą lata, choć nie wiem, jakie jeszcze zawieruchy przejdą nad głową i jakie 

mi Opatrzność przeznaczy życie, to wiem na pewno, że nigdy nie będę się bardziej czuł 

księdzem katolickim, niż wtedy, na tej złotej alejce w Oświęcimiu. […] Mnie i księdza 

Władka P.660 z Buny podawano sobie z rąk do rąk661.   

Pielęgniarz ze szpitala więźniarskiego Konrad Szweda napisał, iż ani jako pomocnik 

pielęgniarza, bo był nim na początku, ani jako samodzielny pielęgniarz, nie mógł pomóc 

konającym więźniom. Jedyne, czego się podejmował, to spowiadanie.  

                                                           
658 Pośrednikiem wynoszenia był ksiądz Stefan Suglik, natomiast robotnikiem cywilnym Franciszek Ptasznik. 
APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Franciszka Ptasznika, t. 106, s. 131-143.    
… Podczas jednej z rozmów ksiądz Stuglik prosił mnie, abym wyniósł z terenu obozu składany kielich srebrny, 
ręcznie spisany mszalik oraz stułę. Były to przedmioty kultu, używane przez księży polskich, więźniów KL 
Auschwitz – podczas nielegalnie organizowanych mszy Świętych. (…) Wszystkie te przedmioty zaniosłem, 
zgodnie z życzeniem księdza Stuglika, do proboszcza we Włosienicy – Bylicy. 
659 D. Czech, Kalendarium, op. cit., s. 103-104: „W dniu obchodzonego w Polsce Święta Niepodległości odbyła 

się w KL Auschwitz pierwsza egzekucja przez strzał w potylicę (Genickschuss) z bliskiej odległości, przy pomocy 
cichostrzelnej broni małokalibrowej. Egzekucji dokonano na podwórzu 11 bloku pod Ścianą Straceń. […] W tym 
dniu rozstrzelano łącznie 151 więźniów”.  

 660 Autor wspomina księdza Władysława Puczkę, nr obozowy 17041, przywiezionego od obozu Auschwitz 5 

czerwca 1941 r. Więcej informacji, patrz Biogramy.   
661 A. Ziemba, op. cit., s. 46. 
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Kapłani rozgrzeszali kolumny skazańców wkraczających w czeluście bunkrów 

oświęcimskich, transporty do komór gazowych, rozstrzeliwanych pod ścianą śmierci, 

umierających na placu apelowym662.   

Było kilka miejsc w obozie, które więźniowie wskazują jako miejsce spowiedzi: za barakiem 

kantyny obozowej czy na tzw. Birkenstrasse, uliczce obozowej wysadzonej brzozami. 

Większość wspomnień na temat spowiedzi zawiera właściwy, budujący przekaz, ale były 

także w obozie sytuacje, kiedy więźniowie porcjami chleba obozowego musieli płacić za 

spowiedź czy za uczestnictwo we mszy świętej. Takie praktyki bardzo oburzały więźniów i 

były powszechnie krytykowane663.  

Boże Narodzenie zawsze było trudnym czasem dla więźniów. Powracała tęsknota za rodziną, 

wolnością. W grudniu 1940 roku Konrad Szweda przeżywał swoje pierwsze Boże Narodzenie 

w obozie. Tego dnia komando kucharzy śpiewało wieczorem kolędy, wielu z nich wchodziło 

w skład więźniarskiej orkiestry obozowej, więc był to wyjątkowo ładne wykonanie664.  

Podsumowanie  

System wartości wielu więźniów obozu ulegał poważnym zmianom. Swoje 

postępowanie musieli dostosować do zasad obozowych, często dalekich od ich zasad. Normy 

moralne na równi z potrzebami więźniów były redukowane, na dodatek nie mieli oni żadnego 

wpływu na bieg wydarzeń.   

Dla duchownych warunki obozowe pod tym względem były szczególną próbą dla ich 

powołania kapłańskiego. Wszechobecna akceptacja przemocy, kradzieży, kłamstwa – 

nazywanego czasem „dobrym kłamstwem”, była wymuszoną akceptacją rzeczywistości. 

Wielu więźniów pisało o tym, co pozwalało przeżyć obóz. W interesującej nas grupie 

duchownych mamy publikacje księży Adama Ziemby i Konrada Szwedy. Wskazywali na 

zachowanie równowagi emocjonalnej, poczucie wspólnoty, lepsze miejsce pracy, najlepiej 

poza obozem, także zachowanie wiary, przyznanie się do wiary wobec innych, jakiekolwiek 

zaangażowanie intelektualne np. recytacja poezji, rozmowy o literaturze, historii oraz sport.  

                                                           
662 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 43-44. Spowiadał także Jan Marszałek: Spowiadałem dość często. 
Przede wszystkim zgłaszali się więźniowie znajomi, ale – bywało – również zupełnie nieznani podchodzili i prosili 
o spowiedź. Spowiadało się spacerując, siedząc na ławce i niby rozmawiając, lub wsparci o okno i wyglądający 
na zewnątrz, różnie. APMA-B, Zespół Wspomnienia, wspomnienia Jana Marszałka, t. 120, s. 12, 14. 
663 APMA-B, Zespół Oświadczenia, relacja Stanisława Gadomskiego, t. 84, s. 20. 
664 K. Szweda, Kwiaty na Golgocie, op. cit., s. 82-83. Wspomina, że Lagerältester wszedł do magazynu kuchni i 

nakazał więźniom, aby zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Jak podkreśla, było to wyjątkowe zdarzenie, 
możliwe tylko w pierwszych miesiącach istnienia obozu.   
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Więźniowie permanentnie niedożywieni popadali w stan, kiedy ich myśli kierowały się w 

jednym kierunku, stając się zupełnie nieczułymi na inne bodźce. Więźniowie kradli sobie 

nawzajem jedzenie. Duchowny miał dylemat, jak ocenić czyn takiego człowieka? W szpitalu 

obozowym więźniowie-lekarze i pielęgniarze musieli wykonywać polecenia lekarzy SS, 

często doprowadzając do śmierci chorych więźniów. Jeszcze inni musieli wykonywać kary na 

więźniach, np. karę chłosty. Jak uratować drugiego, gdy samemu tonie się w morzu zła? – 

pytał Konrad Szweda. 

Obóz koncentracyjny przyzwyczajał więźniów do śmierci w różnych sytuacjach. 

Widok ciał ułożonych szybko przestawał dziwić więźniów. Zdarzało się, że było to ciało 

znajomej osoby. Konrad Szweda, więzień-pielęgniarz, szczególnie dużo pisał o szpitalu 

obozowym. Jak podkreśla, szpitalem był tylko z nazwy, warunki sanitarne były tam 

katastrofalne, co wpływało na wysoką śmiertelność i tylko dzięki ofiarności obsługi bloku w 

jakimś stopniu pełnił funkcję lecznicy obozowej. Widział umierających przedstawicieli 

różnych grup społecznych, w tym arystokratów.  

Wszelkie praktyki religijne były w obozie surowo zabronione i dotyczyło to wyznawców 

wszystkich religii. Próby zachowania życia religijnego były okazją do ukarania, a także do 

drwin i upokarzania więźnia. Jednak w rzeczywistości ciągłego zagrożenia życia więźniowie 

szukali uspokojenia w modlitwie, odczuwali potrzebę spowiedzi. Obecność księdza w bloku 

czy komandzie roboczym dawała szansę na wsparcie duchowe. Stąd czytamy w relacjach 

więźniów o indywidualnych czy też wspólnych modlitwach, spowiedziach, a nawet 

sprawowanych mszach świętych w warunkach obozowych, co było szczególnie ważne dla 

księży. Jednak wymagało to szeregu przygotowań: naczyń liturgicznych, zdobycia wina 

mszalnego, hostii (dostarczanych do obozu przez robotników cywilnych), dobrze strzeżonego 

miejsca, z dala od esesmanów. Msze prawdopodobnie zaczęły być odprawiane od listopada 

1941 roku, w różnych miejscach w obozie i z różną częstotliwością. Msze święte odprawiał 

Konrad Szweda, Jan Marszałek, Walenty Waloszek, Władysław Puczka. We wspomnieniach 

więźniów znajdujemy również informacje o spowiedziach w obozie. Było kilka miejsc w 

obozie, które więźniowie wskazują jako miejsce spowiedzi: za barakiem kantyny obozowej 

czy na tzw. Birkenstrasse, uliczce obozowej wysadzonej brzozami. Większość wspomnień na 

temat spowiedzi zawiera właściwy, budujący przekaz, ale były także w obozie sytuacje, kiedy 

więźniowie porcjami chleba obozowego musieli płacić za spowiedź czy za uczestnictwo we 

mszy świętej. Takie praktyki bardzo oburzały więźniów i były powszechnie krytykowane.  
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Boże Narodzenie zawsze było trudnym czasem dla więźniów. Powracała tęsknota za rodziną, 

wolnością. Więźniowie zbierali się w grupach kolegów, łamali się opłatkiem, składali 

życzenia, cicho śpiewaki Kolendy. Duchowni przechodzili też kryzysy wiary.  

Podczas pobytu w obozie wielu więźniów doświadczało bardzo poważnych kryzysów 

systemów wartości, w których wzrastali. Wszechobecna przemoc, ciągłe obcowanie ze 

śmiercią, utrata relacji z najbliższymi wprowadzała ciągły niepokój, brak stabilności 

emocjonalnej. Duchowni także podlegali tym procesom, towarzyszyły temu także kryzysy 

wiary. Więźniowie mając w swoim otoczeniu osobę duchowną, oczekiwali wsparcia, dobrego 

słowa, spowiedzi w sytuacji niepewności jutra. Był to swego rodzaju czas próby dla 

duchownych, sprawdzian ich kapłańskiego powołania. Wszyscy znajdowali się w sytuacji 

granicznej i właściwa reakcja na otaczającą rzeczywistość była bardzo trudna, a wskazanie jej 

wymagało wielkiej wrażliwości i odpowiedzialności. O tych wyzwaniach dowiadujemy się z 

literatury wspomnieniowej więźniów.   

ZAKOŃCZENIE 

Przenoszenie więźniów pomiędzy obozami koncentracyjnymi było jednym z bardzo 

istotnych elementów ich funkcjonowania. Wymagały one przygotowań logistycznych, 

zaangażowania kilku urzędów w obrębie obozu oraz poza nim. Towarzyszyła temu 

odpowiednia dokumentacja uwzględniająca wykazy nazwiskowe przenoszonych osób, ich 

stan zdrowia, kwalifikacje zawodowe, wiek, a także kategorię więźniarską. 

Najczęściej przenoszenie wiązało się z zapotrzebowaniem na pracę więźniów, były też 

przenoszenie karne, za przekroczenie regulaminu obozowego np. w odwet za pomoc w 

ucieczce innemu więźniów, utrzymywanie kontaktów z ludnością zamieszkałą na terenie 

przyobozowym. Tylko raz w historii obozu Auschwitz doszło do sytuacji, kiedy negocjacje 

instytucji zewnętrznych doprowadziły do przeniesienia określonych więźniów – duchownych, 

chociaż właściwym celem było całkowite zwolnienie z obozu. Jesienią 1940 roku Stolica 

Apostolska zwróciła się do rządu Trzeciej Rzeszy z prośbą o zwolnienie duchownych 

osadzonych w obozach koncentracyjnych. Zapewne w dalekosiężnych planach było 

prowadzenie kolejnych negocjacji w sprawie wiernych, ale nawet najbardziej oddani tym 

szczególnym negocjacjom dyplomaci watykańscy musieli zaniechać dalszych planów wobec 

niepowodzeń w rozmowach z przedstawicielami Trzeciej Rzeszy.    

Oś symetrii – dwa transporty  
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Dla księży, kleryków i zakonników dwa transporty okazały się kluczowe w ich 

doświadczeniu obozowym. Pierwszy z transportów dla omawianej grupy duchownych 

odbywał się na trasie więzienie – obóz Auschwitz. W przypadku omawianych 162 więźniów 

miały one miejsce między 14 czerwca 1940 roku a 27 maja 1942 roku. Osadzeni stali się 

numerami obozowymi, otrzymali najczęściej kategorię więźnia politycznego i czerwony 

trójkąt. Duchowni często kierowani byli do najcięższej pracy razem z więźniami żydowskimi.   

Do aresztowania, śledztwa i transportu doprowadziło szereg wydarzeń rozpoczynających się 

w 1933 roku w Niemczech, kiedy partia nazistowska po uzyskaniu pełni władzy rozpoczęła 

osadzenie w obozach koncentracyjnych przedstawicieli opozycji oraz innych uznanych za 

„niepasujących” do wzorcowego społeczeństwa. Byli wśród nich także Polacy mieszkający i 

pracujący na terenie Niemiec, a jeszcze większe grupy były kierowane po ataku na Polskę we 

wrześniu 1939 roku. Obozy w Trzeciej Rzeszy, z Dachau na czele, wkrótce były przepełnione 

i nie mogły pomieścić wszystkich kierowanych tam więźniów, dlatego nowy obóz założono w 

opuszczonych budynkach koszar wojska polskiego w Oświęcimiu, od października 1939 roku 

nazwanym Auschwitz. Tak też nazwano nowy obóz – KL Auschwitz. Aresztowania objęły 

wiele grup społecznych, a szczególnie przedstawicieli tzw. środowisk przywódczych, wśród 

nich polityków, działaczy społecznych, duchownych, nauczycieli. Na ogół deportacje 

poprzedzały śledztwa, podczas których usiłowano postawić określone zarzuty, a o deportacji 

decydować miał wyrok sądu. W wielu przypadkach jednak zarzutów nie stawiano, a 

osadzenie nazywane było „aresztem ochronnym” czy „zapobiegawczym”, w języku 

niemieckim Schutzhäftling.  Śledztwo trwało czasami kilka dni, a czasami przedłużało się do 

kilku czy kilkunastu tygodni.  

Do drugiego transportu, ważnego dla omawianej grupy 162 duchownych, doszło na skutek 

interwencji dyplomacji watykańskiej w sprawie duchownych wielu narodowości, wśród nich 

także Polaków osadzonych w różnych obozach koncentracyjnych. Niestety negocjacje nie 

przyniosły oczekiwanego rezultatu, duchowni nie zostali zwolnieni, a zaliczeni do drugiego 

transportu w ich życiu (z pewnymi wyjątkami, o czym szerzej w biogramach), skierowanego 

do obozu Dachau. Nie dla wszystkich pobyt w tym obozie skończył się wyzwoleniem w 

kwietniu 1945 roku, wielu umarło z wycieńczenia, inni zostali zamordowani w ośrodku 

eutanazji w Hartheim. Ostatecznie z obozu Auschwitz skierowano do Dachau trzy grupy: 10 

grudnia 1940, 3 maja 1941 i 2 czerwca 1942 roku, w których wysłano 164 więźniów (162 

duchownych i dwóch więźniów świeckich zaliczonych do tego transportu).   
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Postawione we wstępie pytania: dlaczego do obozu Dachau zaczęto przenosić 

duchownych więźniów obozu Auschwitz? Czym wyróżniał się obóz Dachau w systemie 

obozów koncentracyjnych? Dlaczego duchowni byli więźniami obozów koncentracyjnych? 

Jakie były konsekwencje przeniesienia duchownych z Auschwitz? – przynoszą analizę kilku 

obszarów badawczych, odnoszących się do sytuacji w Europie po zakończeniu I wojny 

światowej, zmian politycznych w Niemczech i objęcia władzy przez narodowych socjalistów, 

utworzenia obozów koncentracyjnych, okupacji ziem polskich, działań eksterminacyjnych w 

społeczeństwie polskim, interwencji w sprawie duchowieństwa podjętej przez dyplomatów 

watykańskich.   

Dachau 

W polityce wewnętrznej nazistów izolacja przeciwników była pierwszym krokiem na 

drodze do podporządkowania swoim celom życia politycznego i społecznego w Niemczech. 

Służyły temu przede wszystkim więzienia, jednak przestały one wystarczać nie tylko z 

powodu przepełnienia, ale także z powodów czysto legislacyjnych, nie pozwalających na 

wykorzystywanie więzień jako miejsc internowania. Niemcy w tym momencie swojej historii 

potrzebowały nowej struktury, dlatego odwołano się do formy znanej już i zastosowanej przez 

Hiszpanów, którzy zakładali obozy i umieszczali w nich powstańców kubańskich w 1896 

roku, Brytyjczyków, którzy osadzali w obozach sprzyjającym buntującym się Burom 

mieszkańców rejonów górskich i wiejskich Afryki południowej w latach 1899-1902, a także 

Amerykanów, którzy w 1900 roku na Filipinach zastosowali taką formę izolacji.  

Ośrodków odosobnienia w Niemczech od 1933 roku było bardzo wiele i działały na 

całkowicie niekontrolowanych zasadach, dlatego postanowiono zamknąć większość i 

opracować nowy model, miejsce wzorcowe – Musterlager. W tym celu zastosowano 

sprawdzone wzorce ze struktury wojskowej oraz więziennej, dostosowując je do nowych 

potrzeb. Musterlager został zorganizowany w bawarskim Dachau, a twórcą nowych zasad 

ogłoszony został Theodor Eicke. Pierwszymi więźniami tego obozu byli Niemcy i do końca 

jego działania, czyli do 29 kwietnia 1945 roku, stanowili większość deportowanych. W 

organizacji kolejnych obozów kierowano się wzorcami wypracowanymi w Dachau, 

począwszy od podziału obozu na poszczególne działy, przez sposoby oznaczania więźniów, a 

skończywszy na szkoleniu załogi.  

W 1940 roku w Dachau szkolenie odbywali esesmani z nowo formowanej, specjalnej Dywizji 

SS Totenkopf, słynącej z brutalności w swoim działaniu, a miejsce dla esesmanów zrobiono, 
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przenosząc większość więźniów do innych obozów. Po zakończeniu szkolenia skierowano ich 

do działań frontowych, a więźniów przewożono z powrotem do obozu. W porównaniu z 

innymi obozami Dachau w dalszym ciągu nie był zatłoczony. W takich okolicznościach 

jesienią 1940 roku wzorcowy obóz został wyznaczony na miejsce deportacji duchownych 

przebywających jak do tej pory w różnych obozach.  

Kilka innych czynników można zaliczyć do istotnych w wyborze tego miejsca dla 

duchownych. Dachau położone jest kilkanaście kilometrów od Monachium, w katolickiej 

Bawarii, co mogło być dla dyplomatów watykańskich swego rodzaju zapowiedzią lepszego 

traktowania więźniów. Zwłaszcza, że komendant zobowiązał się złagodzić kurs wobec 

duchownych.       

Watykan  

Pomimo zaangażowania w rozmowy wielu osób: nuncjusza watykańskiego w Berlinie 

Cesare Orsenigo, przewodniczącego Konferencji Fuldańskiej, kardynała Adolfa Bertrama, 

czy najbardziej energicznego w tym gronie sekretarza Konferencji Fuldańskiej, biskupa 

Heinricha Wienkena, strona watykańska zapewne nie mogła być zadowolona z uzyskanych 

rezultatów negocjacji. Pertraktacje były trudne, zwłaszcza, że dotyczyły duchownych z 

różnych terytoriów i dotyczyły spraw nieprzewidzianych żadnymi wcześniejszymi umowami 

np. konkordatem. Brali w nich aktywny udział przedstawiciele episkopatu niemieckiego, 

którym rząd Trzeciej Rzeszy odmawiał prawa do negocjacji w sprawie duchownych 

pochodzących z ziem polskich, argumentując, że podpisany został odrębny konkordat 

pomiędzy Polską a Watykanem, a ponieważ Polska została uznana za kraj nieistniejący, 

wszelkie wcześniejsze umowy traciły moc prawną. Podobnie postąpiono z duchownymi 

innych krajów, będących pod kontrolą niemiecką, np. Czechosłowacją, Francją i Holandią.   

Negocjacje trwały kilka miesięcy, proponowane były różne rozwiązania z wywiezieniem 

duchownych poza Europę włącznie. Ostatecznie przyjęcie propozycji przeniesienia 

wszystkich do obozu Dachau uznane zostało z jedyne możliwe rozwiązanie.  

Zagadnieniem badawczym pozostanie, czy w kolejnych latach powrócono do negocjacji? 

Wiadomo bowiem o rozmowach prowadzonych jesienią 1940 roku, a duchownych z 

Auschwitz przeniesiono także w 1941 i 1942 roku. Należy mieć nadzieję, że badania w 

archiwach watykańskich w najbliższych latach pozwolą na przybliżenie odpowiedzi na to 

pytanie.         
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Aresztowania i osadzenia w więzieniach i obozach koncentracyjnych biskupów, 

księży i zakonników miały miejsce w całej okupowanej Europie, jednak na ziemiach polskich 

ich przebieg był najbardziej drastyczny. Informacje o tych wydarzeniach docierały do papieża 

Piusa XII bezpośrednio od prymasa polski Augusta Hlonda, polskich duchownych 

utrzymujących kontakt z krajem, przedstawicieli episkopatu niemieckiego oraz osób 

świeckich. Pozostaje pytaniem, czy osobiste podejście papieża do spraw polskich, 

charakteryzowane jako pozytywne, zostało zredukowane przez dyplomatów watykańskich, 

chcących przede wszystkim utrzymać poprawne stosunki z rządem niemieckim i przez 

niefrasobliwe działanie nie zaszkodzić społeczeństwu niemieckiemu? 

Zważywszy, że społeczeństwo Niemiec pod względem wyznania złożone było z protestantów 

i katolików (z przewagą tych pierwszych), natomiast w Polsce katolicy stanowili ogromną 

większość społeczeństwa, rysuje się więc obraz właściwie obojętności Stolicy Apostolskiej na 

los wiernych na ziemiach polskich, przynajmniej w sferze oficjalnych działań 

dyplomatycznych. Wspomnieć jednak należy o wspieraniu organizacji charytatywnych, 

działających na rzecz ludności polskiej, prowadzonej zarówno drogą oficjalną przez Radę 

Główną Opiekuńczą, jak i nieoficjalną, poprzez kontakt z przebywającymi nadal w swoich 

diecezjach biskupami, przede wszystkim z arcybiskupem krakowskim Adamem Sapiehą, oraz 

pomocy udzielanej rządowi emigracyjnemu i Polakom przebywającym na terenie Watykanu. 

Działalność charytatywna objęła także nuncjatury na Słowacji, w Chorwacji, Rumunii, na 

Węgrzech oraz we Włoszech, czyli w państwach znajdujących się w zupełnie innej sytuacji 

politycznej. Wszystko po to, aby zachować kontakt z tamtejszym Kościołem i dostarczać 

potrzebną pomoc, przede wszystkim materialną. Uznawano bowiem, że małymi kroczkami 

można zachować kontakt z krajami, gdzie większość stanowią katolicy.   

W sprawie umieszczonych w obozach więźniów, w tym Polaków, Watykan 

interweniował także w 1942 roku. Tym razem chodziło o Polaków przetrzymywanych w 

obozie Miranda del Ebro w Hiszpanii, gdzie umieszczono w charakterze internowania 

polskich żołnierzy, uciekających przed inwazją wojsk niemieckich na Francję. Zabiegi 

sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Maglione w kontaktach z ministrem spraw 

zagranicznych Hiszpanii Serrano Sunerem doprowadziły do zwolnienia Polaków w marcu 

1943 roku (wśród zwolnionych był Antoni Kępiński, lekarz psychiatra, bardzo zaangażowany 

po wojnie w publicystykę obozową na łamach „Przeglądu Lekarskiego”).    
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Duchowni w obozie           

Społeczeństwo polskie od września 1939 roku doświadczało ogromnych zmian, które 

można nazwać „syndromem klęski”. Życie codzienne, szczególnie w dużych miastach, 

przechodziło proces brutalizacji wyrażający się w łapankach ulicznych, informacjach o 

egzekucjach i aresztowaniach. W całym kraju zapanował chaos ekonomiczny i społeczny o 

bardzo ostrym charakterze. Wkraczające wojska niemieckie powodowały zniszczenia 

materialne, ale przede wszystkim codziennością stały się informacje o zabitych podczas 

walki, rozstrzelanych w egzekucjach, zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach, 

aresztowanych bez informacji o ich losie.  

Równolegle z wojskami niemieckimi wkraczającymi na ziemie polskie postępowały specjalne 

grupy policji, wyposażone w listy proskrypcyjne z nazwiskami Polaków, uznanych za 

niebezpiecznych dla Trzeciej Rzeszy. Pojawił się nowy termin: „grupy przywódcze”. Były to 

osoby cieszące się szacunkiem w swoim środowisku, zaangażowane na rzecz innych w 

kwestiach społecznych i politycznych, często z wyższym wykształceniem. Byli w nich 

uczestnicy powstań śląskich i aktywiści z czasów referendum na Górnym Śląsku, Warmii i 

Mazurach, parlamentarzyści, ale także nauczyciele, duchowni, lekarze, dziennikarze i inni, 

którzy kiedykolwiek okazywali swoje przywiązanie do polskości.  

Aresztowania odbywały się na terenach będących pod kontrolą niemiecką, co wiązało 

się z planem całkowitego usunięcia polskiego duchowieństwa z ziem wcielonych i zastąpienia 

go duchowieństwem niemieckim. Natomiast w obszarze okupowanym Kościół miał spełniać 

określone zadania, związane z wykorzystaniem gospodarczym tego terenu. Duchowni trafiali 

początkowo do obozów: Sachsenhausen, Buchenwald, Stuthoff, później także do Auschwitz. 

Najliczniejsze transporty do obozu Auschwitz trafiały z terenów Generalnego 

Gubernatorstwa.  

Podczas pobytu w więzieniu duchowni nie byli oddzielani od innych aresztowanych i w 

większości przypadków stawiano im konkretne zarzuty. Przechodzili przesłuchania kończące 

się w wielu przypadkach wyrokiem osadzenia w obozie koncentracyjnym, gdzie zostawali 

więźniami politycznymi.  

Osadzanym w obozie Auschwitz duchownym mogło wydawać się, że będą tutaj traktowani 

jako oddzielna grupa więźniarska. Jednak cokolwiek słyszeli na temat Pfaffen (klechy – taki 

termin stosowano także w dokumentacji obozowej), miało złowrogie znaczenie. Podczas tzw. 
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obozowego powitania usłyszeli, że mogą w obozie żyć nie dłużej niż miesiąc, a po jakimś 

czasie razem z więźniami żydowskimi kierowani byli do najcięższych prac wykonywanych 

przez karną kompanię, gdzie traktowani byli bardzo brutalnie przez esesmanów i więźniów 

funkcyjnych, a śmiertelność więźniów była bardzo wysoka. 

Niektórzy ukrywali kapłaństwo, czasami ze strachu, że może to sprowadzić na nich jeszcze 

brutalniejsze traktowanie, a czasami była to odpowiedź na koleżeńską radę: „nie mów żeś 

ksiądz, zaraz zatłuką”. Początkowo takie słowa były zaskoczeniem, później jednak okazywały 

się bezcenne.  

Duchowni pozostawali wsparciem dla innych więźniów, co potwierdzają zachowane relacje. 

Byli spowiednikami, prowadzili rozmowy, modlitwy, celebrowali nieliczne, konspiracyjne 

msze święte. Ale są także wspomnienia o płaceniu chlebem obozowym za spowiedź czy za 

udział w konspiracyjnej mszy świętej. Głód, upokorzenia, choroby i praca ponad siły okazały 

się być skutecznym narzędziem w szybkim pozbawianiu więźniów przywiązania do wartości. 

Chrześcijański obowiązek „miłości bliźniego” zagłuszany był przez doczesne potrzeby, nawet 

u duchownych, którzy nie byli wyjątkiem w społeczności obozowej. Warto przy tym 

pamiętać, że proces ten dotyczył także innych więźniów np. nauczycieli, lekarzy, artystów. 

We wspomnieniach więźniów czytamy także o duchownym świadomie oddającym życie za 

nieznanego więźnia czy skierowanym do najcięższej pracy po odmowie podeptania różańca, 

udzielającym umierającym więźniom sakramentu pokuty.    

W sprawie duchownych  

Strategicznie rzecz biorąc, interwencja w sprawie osadzania duchownych w obozach 

koncentracyjnych podjęta została w czasie, kiedy militarnie Trzecia Rzesza odnosiła kolejne 

sukcesy. Po błyskawicznym opanowaniu ziem polskich i kolejnych sukcesach na froncie 

zachodnim dyplomacja watykańska miała już na samym początku bardzo niekomfortową 

pozycję. Sporo czasu zajęło zapewne zebranie informacji na temat sytuacji w krajach, skąd 

pochodzili duchowni, oraz o sytuacji w obozie. W procesie negocjacyjnym watykaniści nie 

dysponowali wystarczającymi metodami mogącymi być określone jako przekonujące wobec 

argumentów niemieckich. Ani militarne posunięcia, ani sankcje ekonomiczne nie mogły być 

przeciwstawione dominacji Rzeszy niemieckiej w Europie (Watykan dysponował jedynie 

gwardią szwajcarską, a gospodarczo zależny był od państwa włoskiego, które było 

sojusznikiem Niemiec). W takiej sytuacji najważniejszą rolą Stolicy Apostolskiej było 

zainteresowanie losem aresztowanych duchownych, zabieranie głosu w ich sprawie wszędzie, 
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gdzie tylko było to możliwe, bycie moralnym wsparciem, nawet w sytuacji, kiedy głos 

papieża był słyszalny przez bardzo niewielkie grono, a o wielu wydarzeniach za spiżową 

bramą wiadomo było dopiero po zakończeniu działań wojennych.   

 

Dyplomaci watykańscy dosyć szybko zaprzestali negocjacji w sprawie duchownych 

osadzanych w obozach, co było tłumaczone koniecznością zachowania dobrych relacji z 

Trzecią Rzeszą i ochrony katolików na terenie Niemiec. Stanowisko takie oceniane jest jako 

przejaw germanofilii Stolicy Apostolskiej oraz samego papieża Piusa XII i w ten sposób w 

dostępnej literaturze przedmiotu jest przedstawiane.   

Więcej uwagi poświęca się niewystarczającemu zainteresowaniu losem wiernych w krajach 

katolickiej Europy. W okupowanej Polsce, gdzie doszło do ogromnej brutalizacji życia 

codziennego, oczekiwano zdecydowanego głosu papieża, a zabiegi prymasa Polski Augusta 

Hlonda nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i poznane zostały dopiero w okresie 

powojennym.    

Watykańscy dyplomaci przystali na umieszczenie duchownych w obozie Dachau, obiecane 

złagodzenie regulaminu obozowego specjalnie dla nich, zezwolenie na odprawianie jednej w 

mszy świętej ciągu dnia przez wyznaczonego księdza (był nim ksiądz Paweł Prabucki z 

diecezji chełmińskiej), dostarczenie naczyń liturgicznych i wina mszalnego (które głodujący 

więźniowie musieli obowiązkowo wypijać). Dachau był najlepiej zorganizowanym i 

funkcjonującym obozem jesienią 1940 roku i pewnie to także miało uśpić czujność Stolicy 

Apostolskiej co do faktycznej roli obozów koncentracyjnych.     

Pytaniem pozostanie, czy można było powrócić do pertraktacji szczególnie po 1943 roku, 

kiedy Włochy były w stanie wojny z Niemcami?  

Dla Kościoła polskiego tak liczne aresztowania okazały się ogromnym ciosem i w wielu 

miejscach spowodowały paraliż w funkcjonowaniu życia parafialnego. W większości 

przypadków były one częścią zaplanowanej akcji, skierowanej przeciwko określonym 

grupom społeczeństwa polskiego, w tym duchowieństwu. Destrukcja instytucji kościelnych 

była częścią planu stopniowego unicestwienia państwa polskiego, co rozpoczęło się już we 

wrześniu 1939 roku w przypadku urzędów centralnych i w dalszej perspektywie dotyczyć 

miało życia kolejnych instytucji oraz Kościołów; w warunkach polskich Kościoła 

rzymskokatolickiego, który gromadził najwięcej wiernych. Pozostając bez wsparcia rządu czy 

prymasa, biskupi poszczególnych diecezji byli aresztowani czy padali ofiarą innych form 
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represji na równi z wiernymi. Stolica Apostolska podjęła interwencje w ich sprawie, jednak 

nie na wiele się one zdały, czego przykładem może być los biskupa włocławskiego Michała 

Kozala osadzonego w obozie Sachsenhausen, później Dachau i tam zamordowanego.     

W dłuższej perspektywie straty osobowe i intelektualne będą odczuwalne dla kilku kolejnych 

pokoleń społeczeństwa polskiego.  

W Dachau 

Dla większości więźniów przenoszonych z Auschwitz wyjazd z obozu przyjmowany 

był z nadzieją, że cokolwiek wydarzy się w nowym miejscu, nie będzie tak okropne, jak 

wszystko w Auschwitz i często pokrywało się to z faktycznym stanem. Teoretycznie obozy 

Auschwitz i Dachau nie powinny się bardzo różnić, przynajmniej w 1941 roku. Według 

wprowadzonej systematyzacji obydwa należały do stopnia I – dla więźniów mało 

obciążonych i bezwzględnie nadających się do poprawy.   

O różnicach między obozami pisali sami więźniowie. Kardynał Kozłowiecki zwrócił 

uwagę ma kilka elementów. Nazywał to: „każdy obóz miał swojego konia” i podkreślał, że 

wynik korzystniejszy był dla Dachau. W Auschwitz więcej bito, w obydwu obozach był głód, 

ale w Auschwitz więźniowie (w czasie pobytu Kozłowieckiego) mogli liczyć na dodatkową 

żywność np. od robotników cywilnych. W Dachau szpital obozowy był właściwie 

wyposażony, praca w Auschwitz skupiała się na sprawach budowlanych i do pracy kierowano 

codziennie. W Dachau więźniowie mieli wolne niedziele, a także wiele sobót. W Auschwitz 

więźniowie mieli kąpiel raz na 2 – 3 miesiące, w Dachau codziennie, za to obsesyjne 

utrzymanie higieny doprowadzało więźniów do kresu wytrzymałości. W Auschwitz apele 

trwały krótko, w Dachau od 45 minut do trzech godzin, bez względu na pogodę. Te kilka 

spostrzeżeń zapisane w zakończeniu wspomnień stanowią namiastkę zróżnicowania obozów i 

należy zauważyć, że miały one istotny wpływ na większe szanse przeżycia obozu.  

Przeniesienie do Dachau nie oznaczało uratowania od śmierci. W przypadku 

omawianej grupy 162 więźniów-duchownych zmarło w obozie Dachau 63 osoby, co stanowi 

38,4%. Do ośrodka eutanazji w Hartheim wywiezionych zostało 15 duchownych, gdzie w 

specjalnie przygotowanych komorach gazowych zostali zamordowani tlenkiem węgla w 

ramach akcji 14f13. Większość była już w podeszłym wieku, niektórzy przechodzili właśnie 

choroby bądź cierpieli z powodu odniesionych urazów. Najwięcej zmarło z grupy 

przywiezionej w 1941 roku – aż 57% – i wpływ miał na to wiek przeniesionych.  
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Postulaty badawcze    

Przedstawienie okoliczności przeniesienia 162 więźniów-duchownych z obozu 

Auschwitz do Dachau przynosi szereg postulatów badawczych. Większość wymaga 

rozszerzonych kwerend archiwalnych w Archiwach Watykańskich. Bardzo ciekawym 

zagadnieniem pozostaje przebieg rozmów pomiędzy dyplomatami watykańskimi, nuncjuszem 

apostolskim w Berlinie a rządem Trzeciej Rzeszy. Z pewnością poznanie tego zagadnienia 

przybliży odpowiedź na pytanie, czy zakończenie rozmów było efektem uznania, iż 

osiągnięty efekt jest jedynym możliwym do osiągnięcia, czy też wpływ miały postawy 

sprzyjających wiernym z terenów Niemiec. W tym kontekście zakończenie negocjacji należy 

rozumieć jako fiasko, zważywszy, że prawie 40% przeniesionych straciło życie, czy jednak 

jako skromny sukces, ponieważ udało się ocalić pewną grupę duchownych. Pytaniem także 

pozostanie, co mogło wpłynąć na zmianę przebiegu rozmów? Czy zmiana sytuacji militarnej 

w Europie i szybsze zaangażowanie wojsk alianckich mogły wpłynąć na negocjacje? 

Dla całości obrazu omawianego wydarzenia bardzo cenne będę opracowania naukowe 

poświęcone 527 duchownym (w tym 485 Polaków) przeniesionym do Dachau z obozu 

Sachsenhausen 14 grudnia 1940 roku oraz 489 przeniesionym 30 października 1941 roku z 

Fortu VII w Poznaniu. Należy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości takie opracowania 

zostaną podjęte.     

W dostępnej literaturze znajdujemy skromne informacje o interwencjach w sprawie 

sióstr zakonnych (w rozumieniu prawa kanonicznego były osobami życia konsekrowanego), 

które były aresztowane i osadzanych w obozach koncentracyjnych. W obozie Ravensbrück 

była siostra Maria Cecylia Autsch z klasztoru sióstr trynitarek, przeniesiona do Auschwitz, 

która zginęła podczas alianckiego bombardowania terenu przyobozowego w grudniu 1944 

roku. W Rokicinach Podhalańskich aresztowana została urszulanka, przełożona domu siostra 

Maria Klemensa Staszewska, która zmarła w obozie z powodu tyfusu w lipcu 1943 roku.  

Przedszkolanką w Brzozowie była siostra Katarzyna Celestyna Faron ze Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP w Starej Wsi, osadzona w Birkenau w styczniu 1943 roku. Zmarła w 

obozie z powodu wyczerpania po przebytych chorobach w kwietniu 1944 roku. Były także 

siostry pochodzące z żydowskich rodzin: Edyta Stein – karmelitanka siostra Teresa 

Benedykta od Krzyża, czy holenderskie trapistki, Lina (Hedwiges) i Theodora (Theresia) Löb. 

Siostry zakonne pochodzenia żydowskiego zostały zamordowane w komorach gazowych tuż 

po przywiezieniu do obozu. Zebrane materiały pozwalają stwierdzić, że do obozu 

przywiezionych zostało co najmniej 35 sióstr zakonnych z Polski i innych krajów okupowanej 

Europy. 
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Jak wyglądały zabiegi w sprawie sióstr osadzanych w obozach koncentracyjnych? Jakie 

instytucje podejmowały rozmowy i działania w ich sprawie? 

Przygotowane opracowanie z pewnością przyczyni się do poznania ważnych wydarzeń 

z historii obozu Auschwitz, skali strat intelektualnych poniesionych przez społeczeństwo 

polskie podczas okupacji oraz obrazu działań Watykanu w czasie II wojny światowej.   

 

ANEKS BIOGRAMY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA 

Przeniesieni do obozu Dachau 12 grudnia 1940 roku   

  

 

1. Węgrzynowski Stanisław – ksiądz (diecezja przemyska), ur. 22 grudnia 1890 r. w 

miejscowości Posada Zaczyńska (pow. sandomierski). Przed wybuchem wojny był 

proboszczem w parafii Nisko oraz kapelanem wojskowym w randze majora w szkole 

podoficerskiej. Pierwsze aresztowanie księdza Węgrzynowskiego miało miejsce we 

wrześniu 1939 r. Został zwolniony i po kilku tygodniach ponownie aresztowany. 

Przesłuchiwany był w więzieniu w Tarnowie, następnie, 14 czerwca 1940 r., w 

pierwszym transporcie polskich więźniów politycznych, przywieziony został do obozu 

Auschwitz (oznaczony numerem 90). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został 

do Dachau (numer obozowy 22198), gdzie zmarł 21 marca 1941 r. w wieku 51 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143 (nazwisko 

Wengrzynowski); D-Da-3/3, nr inw. 149991, Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania t. 

44, s. 57; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium, Warszawa 1978, passim ; Księga Pamięci. 
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Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 

1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, Warszawa 2002, s. 171; Irena Strzelecka, 

Pierwsi Polacy w KL Auschwitz, [w:] „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 18, Oświęcim 1983, s. 5-

144; Gedenkbuch für die Toten des Konzentrationslagers Dachau, Dachau 2011, s. 1227; 

Janusz Komieczny, Długie, Zarszyn w okresie drugiej wojny światowej, Zarszyn 1998, s. 30, 

31; Albert Z. Urbański, Duchowni w Dachau, Kraków 1945, s. 112; Bedřich Hoffmann Z kdo 

vás zabije, Přerov 1946, s. 551; Jan Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 

1957, s. 242; Eugen Weiler, Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen 

Konzentrationslagern und in Gefängnissen, Mödling 1972,  s. 697. 

2. Wolak Stanisław – ksiądz zakonny, o. Kasjan, kapucyn (OFM Cap), ur. 8 listopada 

1913 r. w miejscowości Pławo (pow. niski). Nie są bliżej znane okoliczności jego 

aresztowania. Przesłuchiwany był w więzieniu w Tarnowie, następnie 14 czerwca 

1940 r. przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 327). W dniu 

12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22184). Podobnie 

jak kilku innych duchownych, pełnił funkcję tzw. Zimmerdiensta, sprzątającego 

pomieszczenia zajmowane przez więźniów funkcyjnych. Wybrany został później do 

grupy poddawanej eksperymentom medycznym z zarazkami flegmony.  W ich 

rezultacie przez kilka dni znajdował się w krytycznym stanie. Wówczas 

zaproponowano przeprowadzenie transfuzji krwi, której dawcą został kleryk, jezuita, 

Józef Swaczyna. Dzięki temu zabiegowi ojciec Wolak po kilku miesiącach wrócił do 

sił i doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 59; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 179; A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 

2008, passim; Wendel-Gilliar, Das Reichdes Todes hat keine Macht auf Erden. Prister und 

Ordensleute sowie evangelische Pastöre 1933-1945 KZ Dachau, Lahr 2002, s. 611; Irena 

Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 

511; Jan Domagała, op. cit., s. 248; Eugen Weiler, op. cit., s. 716. 

3. Dembowski Kazimierz – ksiądz, jezuita (SJ), ur. 3 sierpnia 1918 r. w Strzyżowie (pow. 

rzeszowski). Studiował filozofię w Krakowie, a teologię w Lyon (Francja). Pracował w 

Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, gdzie wykorzystywał zdobytą we Francji wiedzę. Był 

jednym z redaktorów pisma Posłaniec Serca Jezusowego. Aresztowany został 10 listopada 
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1939 r. w krakowskim kolegium księży jezuitów. Przesłuchiwany był w więzieniu w 

Krakowie na Montelupich, później, od 3 lutego 1940 r., w więzieniu w Wiśniczu. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 770). 

Pracował w różnych komandach m.in.: budowlanym, transportowym i rolniczym, gdzie nosił 

snopy na okolicznych polach. Często padał ofiarą drwin esesmanów i więźniów funkcyjnych. 

Któregoś dnia znaleziono na polu rogatywkę bez orzełka, nakazano księdzu Dembowskiemu 

jej ubranie, a następnie maszerowanie i wydawanie komend. Miała być to rozrywka dla 

esesmanów, jednak dla ojca Dembowskiego było to wielkie upokorzenie. Przeniesiony został 

do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (oznaczony numerem 22239). Początkowo chorował na 

świerzb, po częściowym powrocie do zdrowia pracował jako Zimmerdienst, sprzątającego 

pomieszczenia zajmowane przez więźniów funkcyjnych.Zachorował na dyfteryt i został 

skierowany do szpitala obozowego, gdzie wpisano go na tzw. listę inwalidów (pomimo tego, 

że dolegliwości ustały). Po kilku dniach, 10 sierpnia 1942 r., całą grupę wywieziono do 

ośrodka eutanazji w zamku Hartheim, koło Linz, gdzie wszyscy zginęli w komorze gazowej. 

Ojciec Dembowski miał wówczas 30 lat. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; Da; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 9; Archiwum Towarzystwa 

Jezusowego Kraków (dalej ATJKr), biogramy jezuitów, s. 21; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

297, 330, 342, 345; Gedenkbuch, op. cit., s. 221; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 230; 

Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 534; A. Kozłowiecki, op. cit., 

passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114a; Jan Domagała, op. cit., s. 92; Eugen Weiler, op. 

cit., s. 198. 

4.  Przewłoka Franciszek – brat zakonny, br. Witalis, albertyn (Alb), nowicjusz, ur. 25 

września 1912 r. w Czarnożyłach (pow. wieluński). Po aresztowaniu przeniesiony został do 

więzienia w Wiśniczu, a 20 czerwca 1940 r. osadzony w obozie Auschwitz (oznaczony 

numerem 771). Skierowany został do pracy w obozowej stolarni. Któregoś dnia zastępca 

komendanta obozu Fritzsch zobaczył go opartego o warsztat, za co ukarał go tzw. karą słupka. 

Był to pierwszy przypadek w Auschwitz zastosowania tej kary wobec więźniów. Dnia 12 

grudnia 1940 r. przeniesiony został do obozu Dachau (numer obozowy 22232). Tam także 

początkowo pracował w stolarni obozowej, a po jej zlikwidowaniu skierowany został do 

pracy w warsztatach mechanicznych. Zmarł w obozie 17 marca 1945 r., miesiąc przed 

wyzwoleniem, w wieku 32 lat. 
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 43; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

321, 329, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 205, 230; Irena Strzelecka, op. cit., s. 

5-144; Gedenkbuch, op. cit., s. 908; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 590; A. Kozłowiecki, op. cit., 

passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114b; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 545; Jan 

Domagała, op. cit., s. 198; Eugen Weiler, op. cit., s. 542. 

5.  Kamiński Tadeusz – jezuita (SJ), brat zakonny, ur. 28 lutego 1910 r. w Limanowej. 

Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w kolegium jezuickim w Krakowie. Później 

przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich oraz od 3 lutego 1940 r., w więzieniu w 

Wiśniczu. Po zakończonym śledztwie, 20 czerwca 1940 r. osadzony został w obozie 

Auschwitz (oznaczony numerem 813). Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 

r. (numer obozowy 22229), gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 19; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

302, 330, 342, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 231; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-

144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 553; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. 

cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 468; Jan Domagała, op. cit., s. 131; Eugen Weiler, 

op. cit., s. 333. 

6.  Krzysiek Stanisław – brat zakonny, jezuita (SJ), ur. 30 sierpnia 1912 r. w 

Skorzeszycach (pow. kielecki). Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w krakowskim 

kolegium jezuitów. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, a od 3 lutego 1940 

r. w więzieniu w Wiśniczu. Przywieziono go do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. 

(oznaczony numerem 818). Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22225), przetrwał trudy obozowe i został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 25; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s.  

320, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., , t. 1, s. 198, 232; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-

144; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 563; Albert Z. Urbański, op. 

cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 474; Jan Domagała, op. cit., s. 149. 

7.  Zwoliński Józef – brat zakonny, brat Serafin, albertyn (ALB), ur. 16 października 

1879 r. w miejscowości Poskwitów (pow. miechowski). Aresztowany został 20 stycznia 1940 
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r. w Krakowie w zakładzie wychowawczym dla chłopców prowadzonym przez Zgromadzenie 

przy ul. Tynieckiej. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, następnie 

przeniesiony do więzienia w Wiśniczu. Osadzony został w obozie Auschwitz 20 czerwca 

1940 r. (oznaczony numerem 837). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiono go do Dachau 

(numer obozowy 22203). Zmarł tam z wycieńczenia po kilku dniach, 26 grudnia 1940 r. Miał 

wówczas 61 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Dokumenty procesu Rudolfa Hoessa, t. ? s. 30; 

Opracowania,  t. 44, s. 62; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 322, 329, 343, 346; Księga 

Pamięci, op. cit., s. 199, 232; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Gedenkbuch für, op. cit., s. 

1302; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 626; Zginęli za wiarę. Kandydaci na ołtarze II procesu 

beatyfikacyjnego 2 grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, pod red. 

Wiesława Mazurowskiego, Wojciecha Węckowskiego, Pelplin 2011, s. 116-118; A. 

Kozłowiecki, op. cit., s. 235; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114b; Bedřich Hoffmann op. cit., 

s. 554; Jan Domagała, op. cit., s. 257; Eugen Weiler, op. cit., s. 744. 

8.  Turbak Piotr – ksiądz zakonny, jezuita (SJ), ur. 3 kwietnia 1890 r. w Dąbrowicy 

(pow. tarnobrzeski). Pracował jako wychowawca i nauczyciel w gimnazjum w Chyrowie, 

uczył języka polskiego i łacińskiego. Był także kierownikiem teatru szkolnego, któremu 

poświęcał wiele czasu i troski. Pracował w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, gdzie 

redagował pismo Głosy Katolickie. Był autorem różnych modlitewników: dla żołnierzy, dla 

osób zakonnych, dla czcicieli Serca Bożego. Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w 

krakowskim kolegium jezuickim. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, od 3 

lutego 1940 r. w Wiśniczu. Do obozu Auschwitz przywieziony został 20 czerwca 1940 r. 

(oznaczony numerem 856). Skierowany tam został do karnej kompanii. Szybko stracił siły i 

tylko dzięki pomocy współwięźniów, zatrudnionych w szpitalu obozowym, udało się go 

uratować. Później szanse na przetrwanie dało zatrudnienie w kartoflarni obozowej, gdzie 

schronienie znalazło wielu starszych wiekiem więźniów. Przeniesiony został do Dachau 12 

grudnia 1940 r. (numer obozowy 22245), gdzie doczekał wyzwolenia przez armię 

amerykańską 29 kwietnia 1945 r. Po rekonwalescencji zaangażował się w pracę duszpasterską 

wśród Polonii w Niemczech i we Francji. Po powrocie do Krakowa zajmował się wyłącznie 

publicystyką, tłumaczył, układał modlitewniki. Utracone w obozie zdrowie nie pozwoliły na 

pracę pedagogiczną. Zmarł 4 października 1966 r. w Krakowie.  
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 55; ATJKr, Biogramy jezuitów, s. 157; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 315, 330, 342, 345; Księga Pamięci,  op. cit., s. 198, 211, 

233; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Wendel-Gilliar, op. 

cit., s. 611; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 506; Jan 

Domagała, Ci, którzy przeszil, op. cit., s. 235-236; Eugen Weiler, op. cit., s. 674. 

9.  Chwedorowicz Mikołaj – brat zakonny, br. Bernard, albertyn (ALB), ur. 6 grudnia 

1906 r. w Parczewie Lubelskim. Aresztowany został 13 stycznia 1940 r. w Krakowie, 

prawdopodobnie na skutek donosu na gestapo jednej z osób, którym albertyni użyczyli 

schronienia. Więziony był na Montelupich, następnie, od 19 maja 1940 r., w więzieniu w 

Wiśniczu. Przywieziony został do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 

881). Skierowano go m.in. do pracy w kuchni obozowej, tym sposobem pomagał innym 

więźniom, dostarczając dodatkową żywność. Przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 

r. (numer obozowy 22218), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2 (imię Wilhelm); Opracowania, t. 44, s. 7; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., s. 319, 329, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., s.199, 234; Irena Strzelecka, op. 

cit., s. 5-144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 522; A. Kozłowiecki, op. cit., s. 176; Albert Z. 

Urbański, op. cit., Kraków 1945, s. 108; Jan Domagała, op. cit., s. 85; Eugen Weiler, op. cit., 

s. 174; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 463. 

10.  Mruk Antoni – kleryk, jezuita (SJ), ur. 21 listopada 1914 w Krakowie (starszy brat 

Edwarda). Aresztowany w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r. 

Przesłuchiwany w więzieniu przy ul. Montelupich, od 3 lutego 1940 r. przeniesiony do 

więzienia w Wiśniczu. Przewieziony był do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony 

numerem 898). Pracował w kilku komandach, m.in. w kuchni obozowej. Przeniesiony został 

do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (oznaczony numerem 22207). Tam także skierowany 

został do różnych komand, m.in. do komanda krawców w szpitalu esesmańskim. Wyzwolony 

został w Dachau 29 kwietnia 1945 r. Po zakończeniu działań wojennych studiował w Rzymie, 

później pracował jako wykładowca akademicki na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 

Był postulatorem procesu Siostry Faustyny Kowalskiej oraz ostatnim spowiednikiem papieża 

Jana Pawła II. Zmarł w 20 grudnia 2009 r. w Rzymie.    
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 34; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., passim; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; 

Wendel-Gilliar, op. cit., s. 577; A. Kozłowiecki, passim; Teresa Wontor-Cichy, Obozowe 

losy, [w:] „Posłaniec”, kwiecień 2010, s. 42-43; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 484; Jan 

Domagała, op. cit., s. 176. 

11.  Nawara Józef – kleryk, jezuita (SJ), ur. 9 lutego 1914 r. w Bieńczycach (pow. 

krakowski). Aresztowany został w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r., 

następnie przesłuchiwany w więzieniu przy ul. Montelupich, od 3 lutego 1940 r. w więzieniu 

w Wiśniczu. Przewieziono go do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 

899). Pracował m.in. w kuchni obozowej, dzięki czemu miał możliwość dostarczania 

współwięźniom dodatkowej żywności. Przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r. 

(oznaczony numerem 22216), gdzie po odbyciu przeszkolenia murarskiego był zatrudniony w 

komandzie murarzy. Pracował także w ogrodzie obozowym oraz jako pielęgniarz zajmujący 

się więźniami chorymi na tyfus. W marcu 1945 r. sam zachorował na tę chorobę, jednak 

dzięki pomocy więźniów i własnej odporności przetrwał najcięższy okres choroby i dotrwał 

do 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 35; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 72, 

318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., s. 199, 235; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; 

Wendel-Gilliar, op. cit., s. 579; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., 

s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 484; Jan Domagała, op. cit., s. 177; Eugen Weiler, op. 

cit., s. 475. 

12.  Leńczyk Józef – kleryk, Jezuita (SJ), ur. 10 marca 1915 r. w Dukli (pow. 

krośnieński). Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w kolegium jezuickim w Krakowie. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, następnie w więzienia w Wiśniczu. 

Przeniesiony został do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 909), gdzie 

jako jeden z nielicznych duchownych osadzony był w karnej kompani do pierwszych dni 

grudnia 1940 r. Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 

22193), gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw.106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 28; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 
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318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., s. 198, 235; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; 

Wendel-Gilliar, op. cit., s. 568; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 

474; Jan Domagała, op. cit., s. 156; Eugen Weiler, op. cit., s. 408.  

13.  Kowalczuk Franciszek – kleryk, jezuita (SJ), ur. 3 lutego 1917 r. w Seroczynie (pow. 

siedlecki). Aresztowany został w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r. razem 

z 25 przebywającymi tam jezuitami. Następnie przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich, a od 3 lutego 1940 r., w więzieniu w Wiśniczu. Po zakończonym śledztwie, 20 

czerwca 1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 912). Po 

kilku miesiącach, 12 grudnia 1940 r., przeniesiono go do Dachau (numer obozowy 22244). 

Został tam wyzwolony przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 23; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., s. 235; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. 

Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., 

s. 472; Jan Domagała, op. cit., s. 142; Eugen Weiler, op. cit., s. 367.  

14.  Rzeźnikowski Ludwik – brat zakonny, jezuita (SJ), ur. 31 października 1908 r. w 

miejscowości Kijewo Królewskie (pow. chełmiński).  W dniu 9 listopada 1939 r. przyjechał z 

Warszawy do Krakowa. Dzień później został aresztowany wraz z innymi współbraćmi w 

kolegium jezuickim, następnie przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, później 

w więzieniu w Wiśniczu. Do obozu Auschwitz przywieziono go 20 czerwca 1940 r. 

(oznaczony numerem 927). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer 

obozowy 22228). Po odbyciu przeszkolenia murarskiego skierowany został do pracy w 

charakterze murarza. Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 45; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit.,  s. 198, 236; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Wendel-

Gilliar, op. cit., s. 595; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; 

Bedřich Hoffmann op. cit., s. 465; Jan Domagała, op. cit., s. 207; Eugen Weiler, op. cit., s. 

576. 

15. Płaneta Jan – ksiądz, wikary parafii Porąbka Uszewska (diecezja tarnowska), ur. 25 

marca 1909 r. w miejscowości Radwan (pow. dąbrowski). Aresztowany został 16 
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października 1939 r., więziony w Bochni, od 20 października 1939 r. w Krakowie później od 

2 lutego 1940 r. w Wiśniczu. Osadzono go w obozie Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (numer 

obozowy 929). W dniu 12 grudnia przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22191). 

Tam poddany był eksperymentom z bakteriami malarii. Dzięki odporności organizmu 

szczęśliwie przetrwał kolejne etapy eksperymentu i doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 41; W. Jacewicz, J. Woś, 

Martyrologium, s. 310, 328, 343, 345 (nazwisko Planeta); Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 

236; 580; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. Kozłowiecki, op. cit., s. 66, 72, 73, 80, 104, 

222, 254, 330, 431; Albert Z. Urbański, op. cit., Kraków 1945, s. 104; Bedřich Hoffmann op. 

cit., s. 490; Jan Domagała, op. cit., s. 193; Eugen Weiler, op. cit., s. 525.  

16.  Podoleński Stanisław – ksiądz zakonny, jezuita (SJ), ur. 2 grudnia 1887 r. w 

miejscowości Bihač (terytorium dzisiejszej Bośni). Studiował filozofię i teologię w Krakowie, 

później także pedagogikę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił obowiązki 

kapelana w klinice dziecięcej św. Ludwika, był także prefektem w szkole podstawowej i w 

gimnazjum żeńskim. Publikował w Przeglądzie Powszechnym liczne artykuły o tematyce 

pedagogicznej i demograficznej. Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w krakowskim 

kolegium jezuickim. Z więzienia przy ul. Montelupich przewieziony został do więzienia w 

Wiśniczu, a stamtąd 20 czerwca 1940 r. do obozu Auschwitz (numer obozowy 930). Pracował 

w komandach przewożących żwir potrzebny do budowy kuchni dla więźniów, później w 

obozowej kartoflarni Przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 

22225). W obozie chorował na świerzb. Kilka miesięcy przed wyzwoleniem był zatrudniony 

w pończoszarni, gdzie w trakcie pracy zranił się igłą, co spowodowało zakażenie i śmierć 13 

stycznia 1945 r. Miał wówczas 58 lat.  

Źródło: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 41; ATJKr, Biogramy jezuitów, s. 121; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 310, 330, 342, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 236; 

Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Gedenkbuch, op. cit., s. 885; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 

588; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 544; Jan Domagała, op. cit., s. 194; Wychowankowie i studenci UJ – ofiary 

Auschwitz–Birkenau, [w:] Alma Mater, s. 156;  /http://www2.almamater.uj.edu.pl/118/20.pdf 

Eugen Weiler, op. cit., s. 530.  
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17.  Sewiłło Stanisław – kleryk, jezuita (SJ), ur. 25 października 1917 r. w Krzesławicach 

koło Tarnowa. Aresztowany został w krakowskim kolegium jezuickim 10 listopada 1939 r. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, następnie, 3 lutego 1940 r. 

przeniesiono go do więzienia w Wiśniczu. Do obozu Auschwitz został przewieziony 20 

czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 899). Pracował w komandach: transportujących 

materiał budowlany, w rolniczym przy noszeniu snopów, w betoniarni obozowej, gdzie 

szlifował betonowe płyty. Został wreszcie Zimmerdienstem, którego obowiązkiem było 

sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez kapo. Miał tym sposobem szansę na trochę 

lepsze wyżywienie i okazję pomagania współwięźniom. Po pewnym czasie został zwolniony 

z tej funkcji, ponieważ Rapportführer Palitsch dowiedział się, że Sewiłło jest duchownym. 

Dnia 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do obozu Dachau (oznaczony numerem 22250). 

Zachorował tam na świerzb, później także zapalenie płuc i dzięki życzliwości jednego z 

więźniów Niemców został przyjęty do szpitala obozowego, gdzie udało mu się odzyskać siły. 

Został włączony do grupy więźniów poddawanych eksperymentom działania niskich 

temperatur na organizm ludzki. W ich trakcie zanurzany był w basenie z wodą, gdzie jeszcze 

dodatkowo lodem obniżano temperaturę. Eksperymenty prowadzono na potrzeby niemieckich 

sił powietrznych. Zmarł w trakcie prowadzonych obserwacji, 22 marca 1943 r., mając 

wówczas 36 lat.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 47; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 205, 230; Irena Strzelecka, op. cit.,  

s. 5-144; Gedenkbuch, op. cit., s. 1054; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 590; A. Kozłowiecki, op. 

cit., s. passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114a; Jan Domagała, op. cit., s. 210; Eugen 

Weiler, op. cit., s. 599.  

18.  Wielgosz Bronisław – kleryk, jezuita (SJ), ur. 22 września 1916 r. w Żmigrodzie Starym 

(pow. jasielski). Aresztowany został w krakowskim kolegium jezuickim 10 listopada 1939 r. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, a od 3 lutego 1940 r. w Wiśniczu. 

Przewieziony został do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 946). 

Pracował w komandzie przenoszącym cement na miejsca budowy, później czyścił kotły po 

zupie obozowej, co było także okazją do zyskanie dodatkowej żywności. Po jakimś czasie 

skierowany został do grupy więźniów odpowiedzialnych za transport do krematorium ciał 

rozstrzelanych. Przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22249). 

Wiosną 1942 r. zaczął tracić siły na skutek flegmony. Po krótkim pobycie w szpitalu 
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obozowym wrócił do pracy, ale okazało się, że rozwinął się u niego guz podskórny. Zmarł z 

wycieńczenia 29 kwietnia 1942 r. w wieku 25 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 58; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

319, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., s. 5-144; Gedenkbuch, s. 1252; Wendel-Gilliar, 

op. cit., s. 617; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114a; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 551; Jan Domagała, op. cit., s. 243. 

19. Żeleźniak Eugeniusz – brat zakonny, jezuita (SJ), ur. 4 czerwca 1900 r. w 

Jekaterynosławiu (ówczesna Rosja, obecnie Dniepropietrowsk, Ukraina). Pracował w 

Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy jako księgowy. Aresztowany został w kolegium 

jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r., przesłuchiwany w więzieniu przy ul. 

Montelupich. Po zakończonym śledztwie osadzony został w obozie Auschwitz 20 czerwca 

1940 r.  (oznaczony numerem 955). Bardzo źle znosił trudy obozowe, tracił szybko siły. W 

dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22208). 

Wycieńczony pracą i warunkami obozowymi 3 marca 1942 r. włączony został do tzw. 

transportu inwalidów i wywieziony do ośrodka eutanazji w zamku Hartheim, koło Linz, gdzie 

został zabity w komorze gazowej. Miał wówczas 41 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 62; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 237; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. 

Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann op. cit.,  

s. 574; Jan Domagała, op. cit., s. 258; Eugen Weiler, op. cit., s. 732. 

20. Gremplewski Antoni – ksiądz, br. Hieronim, albertyn (Alb), ur. 1 lutego 1917 r. w 

Poznaniu. Aresztowany został 13 stycznia 1940 r. w Krakowie. Później przesłuchiwany był w 

więzieniu przy ul. Montelupich, a od 19 maja 1940 r. w więzieniu w Wiśniczu. Po 

zakończonym śledztwie, 20 czerwca 1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz 

(oznaczony numerem 975). Z grupą duchownych, 12 grudnia 1940 r., przeniesiony został do 

obozu Dachau (numer obozowy 22210). Przetrwał trudy obozowe i wyzwolony został 29 

kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 15; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 
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passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 237; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; Wendel-

Gilliar, op. cit., s. 542; A. Kozłowiecki, op. cit., s. 117, 188; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 

108; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 460; Jan Domagała, op. cit., s. 115; Eugen Weiler, op. cit., 

s. 273. 

21.   Gemza Franciszek – brat zakonny, br. Honorat, albertyn (Alb), ur. 7 kwietnia 1907 r. w 

Będzinie. Przed aresztowaniem pracował jako wychowawca w Zakładzie Wychowawczym 

br. Albertynów w Krakowie. Aresztowany został 19 stycznia 1940 r. jako główny zarzut 

podano „niebezpieczny jako szowinistyczny Polak”. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich i od 19 maja 1940 r. w więzieniu w Wiśniczu. Przeniesiono go do obozu 

Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 977). Skierowany został do pracy w 

kuchni obozowej, gdzie obierał ziemniaki. Następnie włączono go do karnej kompanii, do 

grupy więźniów ciągnących walec. Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. 

(oznaczony numerem 22192). Przetrwał trudy obozowe. Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 

r. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 13; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

320, 329, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 237; Irena Strzelecka, op. cit, s. 5-

144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 542; A. Kozłowiecki, op. cit., s. 117, 188; Albert Z. Urbański, 

op. cit., s. 1098; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 457; Jan Domagała, op. cit., s. 107, 108 

(nazwisko Giemza); Eugen Weiler, op. cit., s. 252 (n. Giemza). 

22.    Cięciwa Franciszek – kleryk, jezuita (SJ), ur. 15 marca 1915 r. w Kątach (pow. 

brzeski). Aresztowany został 10 listopada 1939 r. w krakowskim kolegium księży jezuitów. 

Przesłuchiwany był w więzieniu Montelupich w Krakowie, następnie, 3 lutego 1940 r. 

przeniesiony został do Wiśnicza. Dnia 20 czerwca 1940 r. przywieziony został do obozu 

Auschwitz (oznaczony numerem 978). Skierowany został do karnej kompanii, gdzie woził 

żwir i inne materiały budowlane. Później udało mu się zostać tzw. Zimmerdienstem, czyli 

więźniem sprzątającym baraki więźniów Niemców. Ponieważ ci ostatni nie chcieli jeść zupy 

obozowej, F. Cięciwa umiejętnie przekazywał porcje współwięźniom. Do obozu Dachau 

przeniesiony został 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22218). Tam lekarze SS włączyli go 

do grupy więźniów, na których przeprowadzano eksperymenty z bakterią malarii. Pierwszy 

etap eksperymentu przeszedł bez uszczerbku na zdrowiu (ukąszenia komarów nie 

spowodowały zakażenia), wówczas wstrzyknięto mu bakterię domięśniowo. Spowodowało to 
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chorobę, która bardzo wycieńczyła jego organizm. Udało mu się jednak przetrwać trudy 

obozu. Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2 (imię Wilhelm); Opracowania, t. 44, s. 7; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., s. 317, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 237; Irena Strzelecka, op. 

cit., s. 93-197; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 532; Adam Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. 

Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 449; Jan Domagała, op. cit.,  s. 87; 

Eugen Weiler, op. cit., s. 176; Eugen Kogon, Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie 

niemieckiego obozu koncentracyjnego, Zakrzewo 2017, s. 242. 

23.   Juszkowski Marian – brat zakonny, brat Florian, Albertyn (Alb), ur. 14 stycznia 1913 r. 

w Warszawie. Aresztowany został 13 stycznia 1940 r. w Krakowie. Następnie 

przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, później w więzieniu w Wiśniczu. Po 

zakończonym śledztwie, 20 czerwca 1940 r. przywieziony został do obozu Auschwitz 

(oznaczony numerem 981). Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22195), gdzie dotrwał do wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 19; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim (nazwisko Juszkiewicz); Księga Pamięci, op. cit.,  t. 1, s. 199, 237; Irena Strzelecka, 

op. cit., s. 5-144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 552; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Albert Z. 

Urbański, op. cit., s. 108; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 466; Jan Domagała, op. cit, s. 128; 

Eugen Weiler, op. cit., s. 326. 

24.   Mruk Edward – kleryk, jezuita (SJ), ur. 13 lipca 1917 r. w Krakowie (młodszy brat 

Antoniego). Aresztowany został w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, od 3 lutego 1940 r. w Wiśniczu. 

Przeniesiono go 20 czerwca 1940 r. do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 991). 

Podobnie jak brat pracował w kuchni obozowej. Wywieziony został do obozu Dachau 

(oznaczony numerem 22243). W maju 1943 r. zachorował na tyfus, jednak dzięki opiece 

innego duchownego – Niemca odzyskał siły i skierowany został do pracy w szpitalu 

esesmańskim jako malarz podłóg (podobnie jak jego brat Antoni). Wyzwolony został przez 

wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. Po wojnie studiował w Belgii, później pracował 

jako duszpasterz polonijny w Chicago. Po przejściu na emeryturę wrócił do Polski, gdzie 

zmarł 8 listopada 1987 r. w Dąbrowie koło Nowego Sącza.  
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 34; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 330, 342, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 203, 235;  Irena Strzelecka, op. cit., 

s. 5-144; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 578; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Teresa Wontor-

Cichy, Obozowe losy, op. cit., s. 42-43; Albert Z. Urbański, op. cit., Kraków 1945, s. 106; 

Bedřich Hoffmann op. cit., s. 484; Jan Domagała, op. cit., s. 175; Eugen Weiler,  op. cit., s. 

467.  

25.  Krzyszkowski Józef – ksiądz zakonny, jezuita (SJ), ur. 19 marca 1889 r. w Lipnicy 

Dolnej (pow. bocheński). Jako wybitny misjolog publikował artykuły i referaty o misjach w 

Przeglądzie Powszechnym, Misjach Katolickich i Gazecie Kościelnej. W Polskim Słowniku 

Biograficznym opracował kilka sylwetek misjonarzy polskich. Redagował też Roczniki 

Rozkrzewiania Wiary, organizował Tygodnie Misjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

a także prowadził wykłady dotyczące pracy misyjnej w Afryce. Pełnił również obowiązki 

kapelana kliniki chorób wewnętrznych oraz opiekuna duchowego domu starców przy ul. 

Kołłątaja 7. Aresztowany został w krakowskim kolegium księży jezuitów 10 listopada 1939 r. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, później od 3 lutego 1940 r. w 

więzienia w Wiśniczu. Osadzony został w obozie Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony 

numerem 992). Przeniesiono go do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 

22199). Doczekał wyzwolenia obozu 29 kwietnia 1945 r. Po zakończeniu działań wojennych 

pracował w Rzymie, w Archiwum Historicum Societatis Iesu, zbierając materiały do 

opracowania poświęconego historii polskich misji jezuickich na Wschodzie. W 1946 r. 

skierowany został do pracy wśród Polonii amerykańskiej w Chicago (USA). Pisał artykuły do 

Posłańca Serca Jezusowego, Naszych Wiadomości. Był wykładowcą na Uniwersytecie 

Jezuickim Loyola, wykładał historię i literaturę polską. Pracę naukową przerwała nagła 

śmierć 18 października 1962 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 25; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

304, 330, 342, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 211, 238; Irena Strzelecka, op. cit., s. 

5-144; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 564; Albert Z. Urbański, 

op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 474; Jan Domagała, op. cit.,s. 149; Eugen 

Weiler, op. cit., s. 382. 
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26.  Michalski Daniel Hieronim – ksiądz zakonny, ojciec Daniel, franciszkanin śląski 

(OFM), ur. 21 września 1908 r. w Jastrzębiej Górze. Kilka lat po przyjęciu święceń 

kapłańskich, w 1938 r., wyjechał na studia do Rzymu, które przerwał wybuch wojny. 

Aresztowany został 7 listopada 1939 r. w Tarnowie. Przesłuchiwany był w więzieniu w 

Tarnowie, od marca 1940 r. w Krakowie przy ul. Montelupich, a od 19 maja 1940 r. w 

Wiśniczu. Przywieziono go do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (numer obozowy 996), a 

12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22200), gdzie doczekał 

wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. Po wojnie był proboszczem w Nysie, a także wykładowcą w 

Wyższym Seminarium Zakonnym w Panewnikach. Od 1968 r. aż do śmierci przebywał w 

Klasztorze OO Franciszkanów w Rybniku. Zmarł 9 lutego 1981 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 32; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 238; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. 

Kozłowiecki,  op. cit., s. 112; Jerzy Klistała, Martyrologium mieszkańców ziemi rybnickiej, 

Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945 – słownik biograficzny, Bielsko-Biała 

2006, s. 213; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 482; Jan 

Domagała,  op. cit., s. 170; Eugen Weiler,  op. cit., s. 453. 

27.  Kozłowiecki Adam – ksiądz zakonny, jezuita (SJ), prefekt gimnazjum w Chyrowie. 

Aresztowany został w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r. razem z 25 

przebywającymi tam jezuitami. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, 

następnie, od 3 lutego 1940 r., w więzieniu w Wiśniczu. Po zakończonym śledztwie, 20 

czerwca 1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 1006). 

Skierowany został do pracy w karnej kompanii, w której głównie ciągnął walec wyrównujący 

drogi obozowe. Udało mu się przenieść do komanda, w którym między innymi przenosił 

dachówki na nowej kuchni więźniarskiej. Pracował także w obozowej betoniarni oraz w 

warsztatach szewskich. Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (oznaczony 

numerem 22187). Przeżył obóz i na polecenie przełożonych spisał swoje przeżycia, które 

następnie zostały wydane w formie książkowej pt. „Op. cit. i strapienie”. W 1946 r. wyjechał 

do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji do ówczesnej Rodezji Północnej (dzisiejszej 

Zambii), w 1959 r. został arcybiskupem Lusaki, później także członkiem Kolegium 

Kardynalskiego. Uhonorowany został przez prezydenta Zambii najwyższym odznaczeniem 

państwowym, otrzymał także obywatelstwo Zambii. Zmarł w tym kraju 28 września 2007 r. 

w wieku 96 lat.  
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 24; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, passim; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. 

Kozłowiecki,  op. cit., passim; A. Kozłowiecki, Przeżyłem [w:] Biografie byłych więźniów 

politycznych obozów koncentracyjnych, Filadelfia 1972, s. 132-134; Stanisław Cieślak, 

Kardynał Adam Kozłowiecki, Kraków 2008; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 560; Albert Z. 

Urbański,  op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 472; Jan Domagała,  op. cit., s. 145; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 373. 

28.  Marszalec Józef – brat zakonny, brat Gabriel, albertyn (Alb), ur. 21 marca 1900 r. w 

Jastrząbcu (pow. łańcucki). Aresztowany został 13 stycznia 1940 r. w zakładzie 

wychowawczym dla chłopców w Krakowie. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich w Krakowie, później, od 19 maja 1940 r. w więzieniu w Wiśniczu. 

Przywieziono go do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 1014). Dnia 

12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22224), gdzie doczekał 

wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143, (nazwisko Marschalek); D-

Da-3/3, nr inw. 149991, Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 31; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 239; Irena Strzelecka, 

op. cit., s. 5-144; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 254; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 573; 

Albert Z. Urbański, op. cit., s. 108; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 480; Jan Domagała, op. cit.,  

s. 166; Eugen Weiler, op. cit., s. 439. 

29.   Swaczyna Józef – kleryk, jezuita (SJ), ur. 20 marca 1914 r. w Młoszowej (pow. 

chrzanowski). Studiował matematyką i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aresztowany 

został w Krakowskim Kolegium Jezuickim 10 listopada 1939 r. Przesłuchiwany był w 

więzieniu przy ul. Montelupich, od 3 lutego 1940 r. w więzieniu w Wiśniczu. Przeniesiono go 

do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 1024). Pracował w komandzie 

przenoszącym cement na miejsca budowy, później w kuchni obozowej przy obieraniu jarzyn. 

Wykazywał się przy tym ogromną zaradnością w zdobywaniu dodatkowej żywności i 

dzieleniu się nią z innymi. Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22212). Był w grupie więźniów nazwanych Zimmerdienst, którzy sprzątali 

pomieszczenia zajmowane przez więźniów blokowych. Wykazał się wielką odwagą i 
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poświęceniem, kiedy zgłosił się do transfuzji krwi, dzięki czemu uratowano życie o. 

Stanisławowi Wolakowi. Doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 51; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 330, 343, 346; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 605; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s.  199, 239; 

Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., passim; Albert Z. 

Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit.,  s. 501; Jan Domagała,  op. cit., s. 224; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 645.  

30.  Szaj Antoni – ksiądz zakonny, br. Rufin, albertyn (Alb), ur. 11 listopada 1904 r. w 

Baszniej Górze (pow. lubaczowski). Aresztowany został 29 stycznia 1940 r. w Krakowie. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, a od 19 maja 1940 r. w Wiśniczu. 

Przywieziono go do obozu Auschwitz 20 czerwca 1940 r. (numer obozowy 1025). Do Dachau 

przeniesiony został 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22195), gdzie doczekał wyzwolenia 

przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 51; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Wendel-Gilliar, op. cit.,s. 606; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 239; Irena 

Strzelecka,  op. cit., s. 5-144; A. Kozłowiecki, Ucisk…,  op. cit., passim; Albert Z. Urbański,  

op. cit., s. 108; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 502; Jan Domagała, op. cit., s. 225; Eugen 

Weiler,  op. cit., s. 651. 

31.  Wolniarski Józef –  ksiądz zakonny, br. Wincenty, albertyn (Alb), ur. 21 stycznia 

1874 r. miejscowości Chroberz, parafia Stradów (pow. pińczowski). Pełnił w zgromadzeniu 

funkcję wychowawcy, przełożonego kilku placówek, w tym ośrodków wychowawczych dla 

ubogiej młodzieży. Pod kierunkiem brata Wolniarskiego Zgromadzenie osiągnęło wysoki 

poziom organizacyjny, czego wyrazem było wiele listów pochwalnych. Dwukrotnie 

powierzano mu funkcję przełożonego generalnego. Został aresztowany 13 stycznia 1940 r. w 

Krakowie, w Zakładzie Wychowawczym dla chłopców przy ul. Kościuszki 86. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, a od 19 maja 1940 r. w więzieniu w 

Wiśniczu. Do obozu Auschwitz przywieziony został 20 czerwca 1940 r. (oznaczony numerem 

1026). Pracował w komandach budowlanych, m.in. przy transporcie materiału budowlanego. 

W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22251). Utrata sił 

i podeszły wiek były z pewnością przyczyną włączenia brata Wolniarskiego do tzw. 



299 
 

transportu inwalidów, więźniów wywiezionych 11 czerwca 1942 r. do zamku Hartheim koło 

Linz, gdzie został zabity w komorze gazowej.  Miał 68 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 59; Zespół – Proces przeciwko byłemu 

komendantowi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Rudolfowi Hössowi, zeznanie Oskara 

Tadeusza Stuhra, t. 2 s. 30; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 323, 329, 342, 346; Księga 

Pamięci, op. cit., t. 1,  s. 199, 239; Gedenkbuch…, op. cit., s. 1257; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 

6179; Zginęli za wiarę, op. cit., s.113-115; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-144; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., passim; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114b; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 574; Jan Domagała,  op. cit., s. 248;  Eugen Weiler,  op. cit., s. 717. 

32.  Zając Jan – brat zakonny, jezuita (SJ), ur. 11 grudnia 1911 r. w miejscowości Gać 

(pow. przeworski). Pracował w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy jako introligator.  

Aresztowany został w kolegium jezuickim w Krakowie 10 listopada 1939 r., następnie 

przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zakończonym śledztwie 20 czerwca 

1940 r. osadzony został w obozie Auschwitz (oznaczony numerem 1060). W dniu 12 grudnia 

1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22204). Kilka miesięcy przed 

wyzwoleniem zachorował na tyfus, zmarł 12 lutego 1945 r. w wieku 33 lat.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 61; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

323, 331, 346, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 198, 240; Irena Strzelecka, op. cit., s. 5-

144; Gedenkbuch…, op. cit.,  s. 1281; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 623; A. Kozłowiecki, 

Ucisk…, op. cit., passim; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann op. cit.,  s. 

553; Jan Domagała,  op. cit., s. 251; Eugen Weiler,  op. cit., s. 725.  

33.  Wroński Jan – ksiądz zakonny, pallotyn (SAC), ur. 11 grudnia 1911 r. w 

miejscowości Kokoszki koło Gdańska. Aresztowany został 12 sierpnia 1940 r. w Warszawie, 

następnie przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak. Po zakończonym śledztwie, 15 sierpnia 

1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 1638). Ksiądz 

Wroński już od początku padał ofiarą drwin esesmanów. Przy wprowadzeniu więźniów do 

obozu kapelusz księdza odwrócono i wciśnięto na głowę. Na szyję założono słomiany 

powróz, a do ręki dano miotłę. Wchodził do obozu jako pierwszy, tuż za nim pozostali 

przywiezieni właśnie więźniowie. Któregoś dnia został dotkliwie pobity przez esesmana za 

uczynienie znaku krzyża nad konającym więźniem. W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony 
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został do obozu Dachau (numer obozowy 22236), gdzie doczekał wyzwolenia przez armię 

amerykańską 29 kwietnia 1945 r. Po wojnie rozpoczął pracę rektora sierocińca dla dzieci 

polskich w Osny (Francji), której poświęcił resztę swojej pracy duszpasterskiej. Zmarł we 

Francji w 1998 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 60; Zespół Wspomnienia, wspomnienia 

Władysława Lewkowicza, t. 203, s. 231, 232, t. 238, s. 119-122; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

s. 316, 332, 343, 346; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 53, 88; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. 

cit., s. 170; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 512; Jan 

Domagała,  op. cit., s. 250; Eugen Weiler,  op. cit., s. 721. 

34.  Schönwälder (von Schmiden Waldemar) Ferdynand – ksiądz (diecezja 

warszawska), ur. 9 grudnia 1912 r. w Morawskiej Ostrawie. Przed wybuchem wojny był 

wikarym w Grodzisku Mazowieckim. Przywieziony został do obozu Auschwitz 15 sierpnia 

1940 r. (oznaczony numerem 1869). Skierowany został do karnej kompanii, w której 

przebywał znacznie dłużej niż inni wcześniej zwolnieni. Przeniesiony został do obozu Dachau 

12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22243). Został tam tzw. Zimmerdienstem, czyli 

więźniem, który zajmował się sprzątaniem pokoju więźnia blokowego. Było to 

uprzywilejowane miejsce, z szansą na dodatkową żywność. Wyzwolony został 29 kwietnia 

1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 46; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

311, 328, 343, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 95; A. Kozłowiecki, op. cit., passim; 

Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 105; Bedřich Hoffmann op. cit.,  s. 496; Jan Domagała,  op. 

cit., s. 209; Eugen Weiler,  op. cit., s. 589. 

35.  Łaski Jan – brat zakonny, jezuita (SJ), ur. 24 czerwca 1917 r. w Lisewie (pow. 

chełmiński). Pierwszy raz aresztowany został 18 września 1939 r. w Łęczycy, jednak po 

dwóch tygodniach zwolniony został z aresztu. Kilka miesięcy później, 10 stycznia 1940 r., 

aresztowano Jana Łaskiego ponownie. Przesłuchiwany był w więzieniu na Pawiaku w 

Warszawie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 15 sierpnia 1940 r. (oznaczony 

numerem 2721). Przeniesiono go do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 

22230), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.   
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 29; Zespół Oświadczenia, relacja Jana 

Łaskiego, t. 27, s. 135; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 320, 330, 343, 346; Księga Pamięci, 

op. cit.,  t. 1, s. 120; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit.,s. 170, 222, 254; Albert Z. Urbański,  

op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 476; Jan Domagała,  op. cit., s. 159; Eugen 

Weiler,  op. cit., s. 401. 

36.  Tomaka Marcin – ksiądz (diecezja przemyska), ur. 15 maja 1894 r. w miejscowości 

Krasne (pow. rzeszowski). Po zdaniu egzaminów maturalnych w 1914 r. wstąpił do Legionów 

Polskich. Uczestniczył w wielu walkach, w czasie których dwukrotnie został ranny. Za 

zasługi bojowe odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. W 1918 r. wstąpił do 

Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po jego ukończeniu pracował jako wikary w 

Sokołowie i Leżajsku, następnie został powołany na stanowisko sekretarza generalnego 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w diecezji przemyskiej, które piastował 

przez sześć lat. W roku 1937 r. został proboszczem w parafii Haczów. Wyremontował i 

zabezpieczył zabytkowy, drewniany kościół w parafii, z uważaną za cudowną Pietą. 

Prawdopodobną przyczyną aresztowania ks. Tamaki była odmowa kwaterowania na plebanii 

niemieckiego oficera. Ponadto ksiądz duchowo i finansowo wspierał mieszkańców Haczowa, 

szczególnie rodziny dotknięte przez pożogę wojenną. Aresztowany został 19 czerwca 1940 r., 

przesłuchiwano go w więzieniu w Sanoku. Po zakończonym śledztwie, 30 sierpnia 1940 r. 

osadzony został w obozie Auschwitz (oznaczony numerem 3319). Przeniesiono go 12 grudnia 

1940 r. do Dachau (numer obozowy 22242), gdzie zmarł 8 lipca 1942 r. w wieku 52 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

t. 1, s. 4; Lista przywiezionych…, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 55; W. Jacewicz, J. Woś, 

op. cit., s. 314, 327, 343, 345; Księga Pamięci, op. cit.,  t. 1, passim; Gedenkbuch…, op. cit., 

s. 1166; Zginęli za wiarę, op. cit., s. 93-95; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 330, 361; 

Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 112; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 550; Jan Domagała,  op. 

cit., s. 233; Eugen Weiler,  op. cit., s. 667.  

36.  Moska Ludwik – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 24 sierpnia 1893 r. w 

Mirkowie (pow. kępiński). Aresztowany został 15 lipca 1940 r. w Krakowie, później 

przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zakończonym śledztwie 30 sierpnia 

1940 r. osadzony został w obozie Auschwitz (oznaczony numerem 3394). Pracował w 

różnych komandach na terenie obozu. Z powodu flegmony nogi przebywał w szpitalu 
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obozowym do czasu przeniesienia do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (nr obozowy 22233). 

Tam także pracował w wielu komandach, m.in. na plantacjach ziół. Wyzwolony został 29 

kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 34; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

307, 332, 343, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 199, 238; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 575; 

Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 484; Jan Domagała, op. cit., 

s. 174; Eugen Weiler, op. cit., s. 465.  

38.  Malinowski Franciszek –  ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 6 marca 1894 r. w 

Düsseldorfie. Aresztowany został 15 lipca 1940 r. w Krakowie, następnie przesłuchiwany był 

w więzieniu przy ul. Montelupich. Przewieziono go do obozu Auschwitz 30 sierpnia 1940 r. 

(oznaczony numerem 3395). W dniu 12 grudnia 1940 r. został przeniesiony do Dachau 

(otrzymał numer 22247), gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 30; Franciszek Malinowski, Ja w swym 

życiu widziałem prawdziwych świętych i męczenników! [w:] Biografie byłych więźniów 

politycznych obozów koncentracyjnych, Filadelfia 1972, s. 162-164; W. Jacewicz, J. Woś, op. 

cit., s. 306, 332, 343 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 264, 282; A. Kozłowiecki, op. cit., 

s. 562; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 572; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 480; Jan Domagała, op. cit., s. 164; Eugen Weiler, op. cit., s. 432. 

39.  Szymkiewicz Aleksander – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 20 stycznia 1912 r. 

w Batumi, na terenie ówczesnej Rosji (obecnie Gruzja). Przed aresztowaniem był studentem 

polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 15 lipca 1940 r. w Krakowie, 

przesłuchiwano go w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zakończonym śledztwie 

przywieziony został do obozu Auschwitz 30 sierpnia 1940 r. (oznaczony numerem 3399). 

Przeniesiono go do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22206), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 54; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

314, 332, 343, 345; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 610; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 264, 282; 
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A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., passim; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 107; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 505; Jan Domagała,  op. cit., s. 230; Eugen Weiler,  op. cit., s. 661.  

40.  Jachimczak Michał – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 31 sierpnia 1908 r. w 

Słomirogu (pow. krakowski). Po wstąpieniu do zgromadzenia księży misjonarzy studiował 

filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tuż przed wybuchem wojny był kapelanem 

szpitala i Ubezpieczalni Społecznej. Aresztowany został 15 lipca 1940 r. w Krakowie i 

przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Wywieziony został do obozu 

Auschwitz 30 sierpnia 1940 r. (oznaczony numerem 3400). Kilka dni po zarejestrowaniu w 

obozie został ustawiony na środku placu razem z dwoma więźniami Żydami. Pozostali (było 

ich około dwustu) mieli kolejno podchodzić i bić ich po twarzy. Ponieważ więźniowie 

wzbraniali się przed wykonaniem polecenia, esesmani sami rozpoczęli bicie. Po tym 

wydarzeniu ks. Jachimczak miał spuchniętą twarz i stracił słuch w prawym uchu. Skierowany 

został do szpitala obozowego, gdzie jego stan uległ pewnej poprawie. Przeniesiono go do 

obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (oznaczony numerem 22201), gdzie zmarł 30 stycznia 1941 

r. w wieku 37 lat. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 17; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 264, 282; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 548; 

Gedenkbuch…, op. cit., s. 480; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 249; Zginęli za wiarę, op. 

cit., s. 155-157; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 534; Jan 

Domagała,  op. cit., s. 122 (nazwisko Jachimiak); Eugen Weiler,  op. cit., s. 308. 

41.  Płoszczyca Stanisław – brat zakonny, misjonarz (CM), ur. 12 stycznia 1915 r. w 

Stróży (pow. myślenicki). Aresztowany został 15 lipca 1940 r., następnie przesłuchiwany był 

w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Po zakończeniu śledztwa, 30 sierpnia 1940 r. 

osadzony został w obozie Auschwitz (oznaczony numerem 3593). Przeniesiono go do Dachau 

12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22235), tam został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 41; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 264, 289; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 587; Albert Z. 

Urbański,  op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 490; Jan Domagała,  op. cit., s. 193; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 527. 
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42.  Kompalla Norbert – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), doktor prawa kanonicznego, 

ur. 29 maja 1907 r. w Orzegowie k. Świętochłowic w rodzinie górniczej. Po ukończeniu 

studiów w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie wyjechał do Rzymu, 

gdzie kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po zakończeniu studiów 

skierowany został do Rumunii, gdzie przez rok prowadził kurię przy wikariuszu generalnym 

Bukowiny, następnie krótko pracował w Wilnie. Po powrocie do Krakowa był wykładowcą 

prawa kanonicznego i teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Krakowie. Pełnił także 

obowiązki kapelana w schronisku dla bezdomnych im. Brata Alberta, a od 1938 r. był także 

dyrektorem misjonarskich alumnów na Kleparzu. Nie został aresztowany 15 lipca 1940 r. 

razem z innymi misjonarzami, ponieważ nie było go w domu zakonnym. Funkcjonariusze 

gestapo pytali kilkakrotnie o niego, dlatego następnego dnia, za zgodą przełożonych, zgłosił 

się na posterunek gestapo. Był przesłuchiwany w więzieniu na ul. Montelupich, następnie 30 

sierpnia 1940 r. przywieziony do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 3594). Przeniesiony 

został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (otrzymał numer 22214). Tam włączono go do tzw. 

transportu inwalidów i wywieziono do ośrodka eutanazji w Hartheim koło Linz, gdzie 1 

grudnia 1942 r. zabity został w komorze gazowej. Miał wówczas 35 lat.  

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 22; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

302, 331, 343, 345; Księga Pamięci, op. cit., t. 1, s. 264, 277, 289; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 

555; Gedenkbuch…, s. 583; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 295, 304, 563; Zginęli za 

wiarę, op. cit., s. 161-163; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 

563; Jan Domagała,  op. cit.,  s. 131; Eugen Weiler,  op. cit., s. 356. 

43.  Przewoźniak Stanisław – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 16 listopada 1909 r. w 

miejscowości Łososkowice (pow. miechowski). Aresztowany został 15 lipca 1940 r. w 

Krakowie, następnie przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zakończeniu 

śledztwa 30 sierpnia 1940 r. przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 

3595). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiono go do Dachau, gdzie doczekał wyzwolenia 29 

kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 43; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim (nazwisko Przewoźnik); Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 264, 289; Gedenkbuch…, s. 
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908; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 591; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 492; Jan Domagała,  op. cit., s. 198; Eugen Weiler,  op. cit., s. 543. 

44.  Jędrychowski Jan – ksiądz zakonny, misjonarz (CM), ur. 23 maja 1899 r. w 

Słomnikach (pow. miechowski). Pracował jako wikary w Milatynie Nowym, później w 

Krakowie, także jako kapelan w Zakładzie (Domu Ubogich) im. Helclów. Aresztowany został 

15 lipca 1940 r. w Krakowie, przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po 

zakończonym śledztwie, 30 sierpnia 1940 r., osadzony został w obozie Auschwitz (oznaczony 

numerem 3687). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiono go do Dachau (otrzymał numer 

22246), skąd 6 maja 1942 r. został wywieziony w tzw. transporcie inwalidów do ośrodka 

eutanazji w Hartheim koło Linz, gdzie został zamordowany w komorze gazowej. Miał 

wówczas 43 lata. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 18; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

301, 331, 343, 345; Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 264, 292; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 

551; Gedenkbuch…, op. cit., s. 496; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 336; Albert Z. 

Urbański,  op. cit., s. 114a; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 562; Jan Domagała,  op. cit., s. 127; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 318. 

45.  Golędzinowski Jan – ksiądz, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Warszawie, ur. 15 

września 1877 r. w Warszawie. Aresztowany został 30 marca 1940 r. na skutek 

prowokacyjnego podrzucenia broni do jego ogrodu. Przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak, 

następnie, 22 września 1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony 

numerem 3823). Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (oznaczony 

numerem 22240). Najprawdopodobniej z powodu podeszłego wieku włączony został do tzw. 

transportu inwalidów i 6 maja 1942 r. wywieziono go do ośrodka eutanazji w Hartheim koło 

Linz, gdzie został zamordowany w komorze gazowej. Miał wówczas 67 lat.  

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 143; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 14; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., str. 

299, 328, 343, 345; Księga Pamięci,  op. cit., t. 1, s. 158; A. Kozłowiecki, Ucisk…, s. 336; 

Gedenkbuch…, s. 372; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 113; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 559; 

Jan Domagała,  op. cit., s. 110; Eugen Weiler,  op. cit., s. 262. 
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46.  Woś Jan – ksiądz zakonny, salezjanin (SDB), ur. 21 stycznia 1899 r. w Hamborn 

Druckhausen (Nadrenia – Niemcy). Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Turynie, 

biegle znał język niemiecki i włoski. Pracował w domu zakonnym w Czerwińsku jako 

odpowiedzialny za formację kleryków, następnie był kierownikiem studiów w Małym 

Seminarium w Lądzie nad Wartą. Tuż przed wybuchem wojny mianowano go 

administratorem domu w Sokołowie Podlaskim. Aresztowany został 9 lutego 1940 r. w 

Sokołowie. Jako przyczynę aresztowania podano „wrogi stosunek do państwa niemieckiego”  

(Staatsfeindlich Gesinnt). Przesłuchiwany był w więzieniu w Siedlcach, później przeniesiony 

został do Warszawy, do więzienia przy ul. Daniłłowiczowskiej, i ostatecznie do więzienia 

Pawiak. Po zakończonym śledztwie, 21 września 1940 r. przewieziono go obozu Auschwitz 

(oznaczony numerem 4312). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau 

(numer obozowy 22222). Doczekał wyzwolenia przez armię amerykańską 29 kwietnia 1945 r. 

Już podczas pobytu w obozie gromadził materiały dotyczące strat osobowych duchowieństwa 

polskiego w czasie wojny. Pracę tą kontynuował do końca życia. Poza tym prowadził pracę 

duszpasterską: był administratorem domu w Warszawie, w Debrznie i wielu innych 

placówkach salezjańskich. Zmarł 10 kwietnia 1973 r., pozostawiając m.in. niezwykle cenne 

pięciotomowe opracowanie, przygotowane we współpracy z księdzem Wiktorem 

Jacewiczem, Martyrologium duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w 

latach 1939-1945. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 59; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

316, 332, 343, 346; Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 146, 173; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 

107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 511; Jan Domagała, op. cit., s. 249; Eugen Weiler, op. cit., 

s. 718.  

47.  Sperański Stanisław – ksiądz (diecezja pińska), ur. 12 listopada 1892 r., proboszcz 

parafii Mielnik w dekanacie Drohiczyn nad Bugiem. We wrześniu 1939 r. na terenie jego 

parafii niektórzy mieszkańcy zbudowali bramę tryumfalną na cześć zbliżających się żołnierzy 

radzieckich. Oddział wojska polskiego pojawił się niespodziewanie w Mielniku i jego 

dowódca wydał rozkaz rozstrzelania przygotowujących bramę. Ksiądz Sperański swoim 

autorytetem udaremnił egzekucję. Po kilku dniach żołnierze radzieccy, którzy wkroczyli na 

teren Mielnika, poszukiwali księdza Sperańskiego z zamiarem podziękowania. Jednak on 

obawiał się konsekwencji tego wydarzenia, stąd postanowił szukać schronienia w 

Generalnym Gubernatorstwie. Tam został aresztowany zimą 1939/1940 r., następnie 
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przesłuchiwany był w więzieniu w Siedlcach. Po zakończonym śledztwie, 22 września 1940 

r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 4724). W dniu 12 grudnia 

1940 r. przeniesiono go do Dachau (numer obozowy 22226). Zmarł tam z wycieńczenia na 

placu apelowym 8 lutego 1941 r. Miał wówczas 49 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 49; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

312, 327, 343, 345; Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 298, 322; Gedenkbuch…, s. 1087; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, s. 252; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 113; Bedřich Hoffmann op. cit.,  

s. 547; Jan Domagała,  op. cit., s. 217; Eugen Weiler,  op. cit., s. 621. 

498  Herr Franciszek –  ksiądz, prefekt w Gorlicach (diecezja tarnowska), ur. 19 września 

1906 r. w Starym Sączu. Aresztowany został 21 sierpnia 1940 r., później przesłuchiwany był 

w więzieniu w Jaśle i Tarnowie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 8 października 

1940 r. (oznaczony numerem 5681). Przeniesiono go do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22211), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 17; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci,  op. cit., t. 1, s. 318; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 104; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 464; Jan Domagała,  op. cit., s. 120; Eugen Weiler, op. cit., s. 293. 

49.  Lach Kazimierz – ksiądz, proboszcz parafii Dydynia, diecezja przemyska, ur. 27 

lutego 1886 r. w Strzelczyskach (pow. mościski). Nieznane są okoliczności jego aresztowania. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 października 1940 r. (oznaczony numerem 5722). 

Przeniesiono go do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22227). Zmarł w tym obozie 

5 kwietnia 1941 r., mając 55 lat.    

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 27; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

304, 327, 343, 345; Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 320; Gedenkbuch…, s. 641; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 268; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 112; Bedřich Hoffmann 

op. cit.,  s. 538; Jan Domagała,  op. cit., s. 155; Eugen Weiler,  op. cit., s. 396. 

50.  Sobowski Walenty – ksiądz (diec. przemyska), ur. 11 lutego 1892 r. w Sobowie (pow. 

tarnobrzeski), proboszcz parafii Hłudno. Był osobą bardzo szanowaną i lubianą, szczególnie 

doceniano jego zaangażowanie w podnoszenie poziomu oświaty na wsi. Aresztowany został 
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prawdopodobnie za posiadanie radioodbiornika. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich w Krakowie i po zakończonym śledztwie 8 października 1940 r. przywieziony 

został do obozu Auschwitz (oznaczony numerem 5792). W dniu 12 grudnia 1940 r. 

przeniesiono go do obozu Dachau (numer obozowy 22215), gdzie zmarł 19 lipca 1942 r. w 

wieku 50 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 48; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

312, 327, 344, 345; Księga Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 298, 322; Gedenkbuch…, s. 1079; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 366 (nazwisko Sobolewski); Świadkowie wiary diecezji 

przemyskiej z lat 1939-1964, praca zb. pod red. ks. Stanisława Zygarowicza, ks. Witolda 

Jedynaka, Przemyśl 2001, s. 147, 148. Małopolski słownik biograficzny uczestników działań 

niepodległościowych 1939-1956, praca zbiorowa, Kraków 2011, s. 173, 174; Albert Z. 

Urbański,  op. cit., s. 112; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 547; Jan Domagała,  op. cit., s. 215; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 615 (n. Sobolewski). 

51.  Szwajkiewicz Zygmunt – kleryk, zakonnik, chrystusowiec (Towarzystwo 

Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej –  SChr), ur. 1 października 1916 r. w Berlinie. 

Aresztowany został 21 marca 1940 r. w okolicach Baligrodu, w trakcie przekraczania granicy 

węgierskiej. Przesłuchiwany był w więzieniu w Sanoku, od 8 września 1940 r. a w Tarnowie. 

Do obozu Auschwitz przywieziono go 8 października 1940 r. (oznaczony numerem 5795). 

Przeniesiony był do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22202). Doczekał tam 

wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 53 (n. Szwajkiewicz); Księga 

Pamięci…, op. cit., t. 1, s. 322; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 504; Jan Domagała, op. cit., s. 

228; Eugen Weiler,  op. cit., s. 658. 

52.  Seroka Józef – zakonnik, o. Emil, franciszkanin (OFM Ordo Fratrum Minorum), ur. 3 

lipca 1910 r. w miejscowości Wierzba (pow. zamojski). Studiował we Włoszech teologię i 

filozofię. W 1935 r. skierowany został do pracy w Kolegium Serafickim (szkole średniej dla 

chłopców) w Radecznicy na Lubelszczyźnie. Pełnił tam obowiązki zastępcy dyrektora, był 

także katechetą w okolicznych szkołach podstawowych. Ponadto prowadził miejscową 

Macierz Szkolną, Akcję Katolicką, kółka różańcowe, kółka ministrantów, także chór 

studentów. Rozkazem gestapo zakład został zamknięty 10 listopada 1939 r., a ojciec Seroka 
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znalazł schronienie u miejscowej ludności. Dopiero 12 maja 1940 r. gestapo wydało zgodę na 

powrót o. Seroki do Radecznicy i rozpoczęcie pracy duszpasterskiej. Jednak 16 sierpnia 1940 

r. został tam aresztowany, brutalnie pobity podczas przesłuchania w więzieniu w Zamościu, w 

trakcie którego żądano podania nazwisk osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną. 

Następnie przeniesiony został do więzienia w Lublinie, gdzie z kolei posądzano go o 

posiadanie broni. Przywieziony został do obozu Auschwitz 14 października 1940 r. 

(oznaczony numerem 5979) i skierowany do pracy przy wyburzaniu domów i transporcie 

materiału budowlanego. Następnie przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22243). 

Zachorował tam na świerzb, w szpitalu obozowym przeszedł także operację przepukliny. 

Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r. Po wyzwoleniu, decyzją wizytującego obozy biskupa 

Gawliny został kapelanem Wojska Polskiego. Ukończył przerwane przed wojną studia 

filozoficzne w Rzymie i skierowany został do pracy duszpasterskiej w Stanach 

Zjednoczonych.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 47; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

312, 330, 344, 345; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych 

miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944, pod red. F. Pipera, I. Strzeleckiej, t. 1, s. 59, 81; Emil 

Seroka, Z pamiętnych dni, [w] Biogramy byłych więźniów politycznych obozów 

koncentracyjnych, Filadelfia 1971, s. 205-206; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 106; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 496; Jan Domagała,  op. cit., s. 210; Eugen Weiler,  op. cit., s. 598.  

53.  Bąkowski Michał – ksiądz, wikary w miejscowości Okrzeja (diecezja podlaska), ur. 

16 września 1908 r. w Krześlinie (pow. siedlecki). Aresztowany został 16 września 1940 r. i 

osadzony w więzieniu w Lublinie. Do obozu Auschwitz przywieziony został 14 października 

1940 r. (oznaczony numerem 5995). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiono go do Dachau 

(numer obozowy 22223), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144 (figuruje jako Bonkowski);  

D-Da-3/3, nr inw. 14999, Lista przywiezionych do Dachau, t. 1, s. 3; Zespół Opracowania, t. 

44, s. 2; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 295; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL 

Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 82; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 103; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 444; Jan Domagała,  op. cit., s. 71; Eugen Weiler,  op. cit., s. 113.  

54.  Nowakowski Franciszek – ksiądz zakonny, o. Marian, karmelita trzewiczkowy 

(OCD), ur. 23 listopada 1912 r. w Krysowicach (pow. mościskim). Aresztowany został 19 
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września 1940 r. w Krakowie, następnie przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich. Po zakończonym śledztwie, 9 listopada 1940 r. przeniesiony został do obozu 

Auschwitz (oznaczony numerem 6170). Dnia 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do obozu 

Dachau (numer obozowy 22205). Zatrudniony był tam w różnych komandach, m.in. w 

stolarni i warsztatach obozowych. Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

308, 331, 344, 345; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. 

cit., t. 1, s. 336; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 580; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 393, 515; 

Albert Z. Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 486; Jan Domagała, op. cit., 

s. 180; Eugen Weiler,  op. cit., s. 487. 

55.  Pryliński Leszek – duchowny obrządku ormiańskiego, ur. 12 stycznia 1884 r. w 

Krakowie, od 1925 r. pracował jako wikary w parafii Osieck (pow. garwoliński), w diecezji 

podlaskiej. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 listopada 1940 r. (oznaczony numerem 

6171). Po miesięcznym pobycie przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22219). Dnia 20 maja 1942 r. wywieziony został w tzw. transporcie inwalidów do 

ośrodka eutanazji w Hartheim koło Linz, gdzie został zabity w komorze gazowej. Miał 

wówczas 58 lat.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 42; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

143, 144, 310, 326, 344, 345; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, t. 1, s.  238, 336; Gedenkbuch…, op. cit., s. 908; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 589; 

A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 340; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 109; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 569; Jan Domagała, op. cit., s. 197; Eugen Weiler,  op. cit., s. 530.  

56.  Majcher Paweł – kleryk, br. Bertold karmelita (Zakon Braci Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel –  O. Carm), ur. 1 stycznia 1916 r. w Sąsiadowicach (pow. samborski). 

Aresztowany został 19 września 1940 r. w Krakowie i przesłuchiwany był w więzieniu na ul. 

Montelupich w Krakowie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 listopada 1940 r. 

(oznaczony numerem 6173). W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do obozu Dachau 

(numer obozowy 22221), gdzie doczekał wyzwolenia przez armię amerykańską 29 kwietnia 

1945 r. 
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 30; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

318, 331, 344 346; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, t. 1, 

s. 329, 336; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 204, 208; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 571; 

Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 479; Jan Domagała,  op. 

cit., s. 162; Eugen Weiler,  op. cit., s. 426. 

57.  Krzewski Franciszek – ksiądz, proboszcz parafii Wróblowice (archidiecezja 

krakowska), ur. 11 października 1903 r. w Ślemieniu (pow. żywiecki). W dniu 26 sierpnia 

1940 r. został aresztowany wikariusz ks. Andrzej Leśniak wraz z przebywającym na plebanii 

ks. Wilhelmem Krzakiem, zmuszonym do opuszczenia swej parafii Michalcze nad Dniestrem. 

Ksiądz Leśniak został aresztowany na podstawie donosu jednego z mieszkańców, 

oskarżającego go o nielegalne posiadanie radia i przekazywanie zasłyszanych informacji 

parafianom. Ks. Franciszek Krzewski aresztowany został 27 sierpnia 1940 r., dzień po 

aresztowaniu księży Leśniaka i Krzaka (patrz odpowiednie biogramy). Sam zgłosił się na 

posterunek gestapo z zamiarem interwencji w sprawie aresztowanych księży.  Osadzony 

został w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, następnie przewieziono go do obozu 

Auschwitz 9 listopada 1940 r. (oznaczony numerem 6176). Podobnie jak pozostali 

aresztowani we Wróblowicach, przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer 

obozowy 22231), gdzie zmarł 11 lutego 1942 r. w wieku 39 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 25; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, t. 1, s. 328, 336; 

Wendel-Gilliar, op. cit., s. 562; Gedenkbuch…, op. cit., s. 624; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. 

cit., s. 338; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 109; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 537; Jan 

Domagała,  op. cit., s. 149; Eugen Weiler,  op. cit., s. 381.  

58.  Leśniak Andrzej – ksiądz, wikary we Wróblowicach (archidiecezja krakowska), ur. 

13 listopada 1906 r. w Krzczonowie (pow. myślenicki). Aresztowany został 26 sierpnia 1940 

r. we Wróblowicach, razem z księdzem Krzakiem (patrz biogram wyżej) na podstawie donosu 

jednego z mieszkańców, oskarżającego go o nielegalne posiadanie radia i przekazywanie 

zasłyszanych informacji parafianom. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich w 

Krakowie, a następnie osadzono go w obozie Auschwitz 9 listopada 1940 r. (oznaczony 
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numerem 6175). Przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 

22248), gdzie zmarł 19 grudnia 1942 r. w wieku 36 lat. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 28; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 

328, 336; Gedenkbuch…, op. cit., s. 672; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 569; A. Kozłowiecki, 

Ucisk…, op. cit., s. 419; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 109; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 

539; Jan Domagała,  op. cit., s. 156; Eugen Weiler,  op. cit., s. 409. 

59.  Mielewski Kazimierz – ksiądz zakonny, pallotyn (SAC), ur. 3 sierpnia 1907 r. w 

miejscowości Osieki (pow. starogardzki). Aresztowany został 13 września 1940 r. w 

Warszawie, przesłuchiwany był w więzieniu na Pawiaku. Po zakończonym śledztwie, 23 

listopada 1940 r. osadzony został w obozie Auschwitz (numerem obozowy 6354). W dniu 12 

grudnia 1940 r. przeniesiony został do obozu Dachau (numer obozowy 22209), gdzie 

doczekał wyzwolenia przez armię amerykańską 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 33; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. 1, s.  223; A. Kozłowiecki, 

Ucisk…, op. cit., s. 112; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 

482; Jan Domagała,  op. cit., s. 171; Eugen Weiler,  op. cit., s. 455. 

60.  Bryja Franciszek – ksiądz zakonny, pallotyn (SAC), ur. 31 maja 1910 r. w Rajczy 

koło Żywca. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r., po czym rozpoczął studia na wydziale 

filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Starał się je kontynuować na tajnych 

wykładach, przygotował pracę naukową przyjętą z wyróżnieniem. Aresztowany został 13 

września 1940 r. w Warszawie i osadzony na Pawiaku. Do obozu Auschwitz przywieziony 

został 23 listopada 1940 r. (otrzymał numer 6369). Po kilkunastodniowym pobycie w obozie, 

12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 22196). Podczas jednej z 

selekcji uznany został za niezdolnego do pracy i włączony do tzw. transportu inwalidów, 

następnie 4 maja 1942 r. zabity został w komorze gazowej w zamku Hartheim koło Linz. Miał 

32 lata.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; Da; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 5; W. Jacewicz, J. Woś, op. 
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cit., s. 296; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., s. 209; Teodor 

Musioł, Dachau…, op. cit., s. 384; Zginęli za wiarę…, op. cit., s. 195-197; Gedenkbuch für, 

s.154; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 334; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 556; Jan Domagała,  op. cit., s. 79; Eugen Weiler,  op. cit., s. 154. 

61.  Treuchel Stefan – ksiądz zakonny, pallotyn (SAC), ur. 22 sierpnia 1911 r. w 

Hanowerze (Niemcy). Współpracował z Przeglądem Katolickim, był kapelanem szpitalnym. 

Aresztowany został 16 września 1940 r. w Warszawie, przesłuchiwany w więzieniu Pawiak. 

Osadzony został w obozie Auschwitz 23 listopada 1940 r. (oznaczony numerem 6476). 

Przeniesiono go do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22217), gdzie doczekał 

wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s, 55; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

315, 332, 344, 345; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 227; 

A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 254; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 505; Jan Domagała, op. cit., s. 234; Eugen Weiler,  op. cit., s. 670. 

62.  Marciniak Brunon – ksiądz zakonny, pallotyn (SAC), ur. 12 września 1912 r. w 

Berlinie. Aresztowany został 14 września 1940 r. w Warszawie, następnie przesłuchiwany był 

w więzieniu na Pawiaku. Przywieziony został do obozu Auschwitz 23 listopada 1940 r. 

(oznaczony numerem 6477). Przeniesiono go do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. (otrzymał 

numer 22189), gdzie pracował m.in. w składzie drewna (tzw. Holzhof), a także w magazynie 

obozowym jako pisarz. W dniu 29 kwietnia 1945 r. został wyzwolony w Dachau.  

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 31; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 209, 226; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 453; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 107; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 480; Jan Domagała, op. cit., s. 165; Eugen Weiler, op. cit., s. 435. 

63.  Wszelaki Adam – ksiądz zakonny, ojciec Elizeusz, karmelita trzewiczkowy (OCD), 

ur. 27 grudnia 1908 r. w miejscowości Zbójna (pow. rypiński). Aresztowany został 19 

września 1940 r. w Krakowie, następnie przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. 

Montelupich. Po zakończonym śledztwie, 28 listopada 1940 r. osadzony został w obozie 

Auschwitz (oznaczony numerem 6612). W dniu 12 grudnia 1940 r. przewieziony został do 
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obozu Dachau (numer obozowy 22190), gdzie doczekał wyzwolenia przez armię 

amerykańską 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2; Opracowania, t. 44, s. 60; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, t. 1, s. 346, 354; 

Albert Z. Urbański, op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 512; Jan Domagała, op. cit., 

s. 250-251. 

64.  Koza Michał – ksiądz zakonny, o. Leon, karmelita trzewiczkowy (OCD), ur. 15 lipca 

1909 r. w Strzelcach Wielkich (pow. brzeski). Aresztowany został 19 września 1940 r. w 

Krakowie i przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po zakończonym 

śledztwie, 28 listopada 1940 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (oznaczony 

numerem 6613). Przeniesiony został do Dachau 12 grudnia 1940 r., gdzie zmarł 14 maja 1942 

r., mając 33 lata.    

Źródła: APMAB, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 24; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 

303, 331, 344, 345; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, op. 

cit., t. 1, s. 346, 354, 289; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 555; Gedenkbuch…, s. 605; A. 

Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 338; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 115; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 537; Jan Domagała, op. cit., s. 144; Eugen Weiler,  op. cit., s. 370. 

65.  Krzak Wilhelm – ksiądz, archidiecezja lwowska, ur. 28 czerwca 1904 r. w Ślemieniu. 

Był katechetą m.in. w miejscowości Tartaków koło Sokala (archidiecezja lwowska), później 

został proboszczem parafii Michalcze nad Dniestrem. W pierwszych tygodniach wojny 

musiał opuścić swoją parafię i schronił się w podkrakowskich Wróblowicach. Tam został 

aresztowany 26 sierpnia 1940 r. razem z księdzem Leśniakiem, który nielegalnie posiadał 

odbiornik radiowy. Powodem aresztowania był donos na gestapo złożony przez jednego z 

mieszkańców, że ks. Leśniak przekazywał parafianom wiadomościach usłyszane w 

zachodnich rozgłośniach. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, 

a następnie, 28 listopada 1940 r., osadzono go w obozie Auschwitz (oznaczony numerem 

6619). W następnym miesiącu przeniesiony został do obozu Dachau 12 grudnia 1940 r. 

(oznaczony numerem 22220). Wycieńczony ciężką pracą w obozie, włączony został do tzw. 

transportu inwalidów skierowanego do ośrodka eutanazji w zamku Hartheim koło Linz, gdzie 

zginął 10 sierpnia 1942 r. w komorze gazowej.  Miał wówczas 38 lat. 
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 3; Opracowania, t. 44, s. 25; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 

346, 354; Gedenkbuch…, op. cit., s. 623; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 377; Albert Z. 

Urbański, op. cit., s. 109; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 564; Jan Domagała, op. cit., s. 149; 

Eugen Weiler,  op. cit., s. 381.  

66.  Urbański Zenon – ksiądz zakonny, o. Albert, karmelita trzewiczkowy (OCD), ur. 20 

grudnia 1911 r. w miejscowości Frankowo (pow. rypiński). Aresztowany został 19 września 

1940 r. w Krakowie. Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, a po 

zakończonym śledztwie, 28 listopada 1940 r., osadzony został w obozie Auschwitz 

(oznaczony numerem 6622). Skierowano go do pracy w komandzie przenoszącym materiały 

budowlane. W dniu 12 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Dachau (numer obozowy 

22237), gdzie poddawany był eksperymentom medycznym z zarazkami flegmony. Później, 

spełniając posługę kapłańską wśród konających więźniów, zaraził się tyfusem. Zdołał 

przezwyciężyć chorobę i doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 

r. Przeżycia obozowe przedstawił w książce Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć 

około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, wydanej tuż po powrocie 

do Polski w 1945 r. 

Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 145; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 4; Opracowania, t. 44, s. 56; Albert Urbański,  op. cit., passim. ; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci, Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 346, 354; A. Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., passim; Wendel-

Gilliar,  op. cit., s. 613; Albert Z. Urbański,  op. cit., s. 106; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 507; 

Jan Domagała,  op. cit., s. 238; Eugen Weiler,  op. cit., s. 681.  

67.  Bienias Władysław – ksiądz, wikary parafii św. Barbary w Sosnowcu (diecezja 

częstochowska), ur. 26 marca 1905 r. w Będzinie. Po odbyciu służby wojskowej był 

zatrudniony jako pracownik PKP. Następnie wstąpił do seminarium duchownego i w 1934 r. 

otrzymał święcenia kapłańskie. Aresztowany został przez gestapo we wrześniu 1940 r. za 

działalność w ruchu oporu. Przesłuchiwany był w więzieniu w Sosnowcu, następnie osadzony 

został w obozie Auschwitz 29 listopada 1940 r. (oznaczony numerem 6656). Przeniesiony 

został do Dachau 12 grudnia 1940 r. (numer obozowy 22196). Zmarł tam z wycieńczenia 26 

lutego 1942 r. w wieku 37 lat. 
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Źródła: APMA-B, D-AuI-4/8, nr inw. 106656, Lista ubrań, s. 144; D-Da-3/3, nr inw. 14999, 

Lista przywiezionych, t. 1, s. 2 (ur. 26.9.05 1895  w Krauszow); Opracowania, t. 44, s. 3; 

Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie (dalej AKMKr), Spuścizna po księdzu 

Ryszardzie Wilczyńskim (brak paginacji stron); W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., s. 295; 

Gedenkbuch…, op. cit., s. 107; Adam Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 429; Albert Z. 

Urbański,  op. cit., s. 109; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 528; Jan Domagała, op. cit., s. 75.
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Przeniesieni do Dachau 4 maja 1941 roku 

    

 

1. Oberc Wincenty – kleryk, ur. 07 stycznia 1918 r. w Ohio (USA). Aresztowany został 

7 maja 1940 r. w Sanoku. Po przełuchaniu w tamtejszym więzieniu przeniesiony 

został do więzienia w Tarnowie, skąd 14 czerwca 1940 r. przewieziono go do obozu 

Auschwitz (oznaczony numerem 222). Dnia 4 maja 1941 r. przeniesiony został do 

obozu Dachau, gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista 38 duchownych przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 

4; Transport z KL Auschwitz, przyjęty w Dachau 4 maja 1941 roku, D-Da-3/3, nr inw. 14999, 

t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, Duchowni – więźniowie Oświęcimia, t. 44, s. 37; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 175; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 486; Albert Z. Urbański,  op. 

cit., s. 105; Jan Domagała,  op. cit., s. 181; Eugen Weiler,  op. cit., s. 489. 

2. Niemiec Józef –  proboszcz parafii Kobylany (diecezja przemyska), ur. 15 listopada 

1904 r. w Bliznem, pow. Brzozów. Cieszył się dużym autorytetem u parafian. 

Aresztowany został za przynależność do grupy przerzucającej wojskowych na 

Węgry. Przywieziony został do obozu Auschwitz 8 października 1940 r. z Tarnowa 

lub Krakowa (oznaczony numerem 5931). W obozie pracował na terenie obozowej 

garbarni. Przeniesiony został do obozu Dachau 4 maja 1941 r., gdzie zmarł 13 

listopada 1942 r. Miał 38 lat.  
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Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 4; Transport z 

KL Auschwitz D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 35; 

Fotografia obozowa; Zespół Oświadczenia, relacja Stanisława Cienciały, t. 87, s. 42. 

„…Zupełnie innym typem był ksiądz zatrudniony w garbarni. Nazwisko jego Niemiec: 

fantastyczny człowiek, wesoły, podtrzymujący innych na duchu. Większość ludzi w obozie 

przeszła kryzys religijny. Niektórzy się utrwalili w wierze i to im pomagało”. 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa, op. cit., t. 1, s. 298, 320; Gedenkbuch…, op. cit., s. 811. B. Hoffmann op. cit., s. 

542; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała,  op. cit., s. 178; E. Weiler, op. cit., s. 

481.  

 

3. Przystaś Roman – ksiądz, jezuita, ur. 26 grudnia 1908 r. we Frysztaku, powiat 

Krosno, aresztowany 9 lipca 1940 r. w Rudzie Śląskiej. 1 listopada 1940 r. osadzony 

został w obozie Dachau, skąd 15 grudnia 1940 r. przeniesiony został do Auschwitz 

(nr 6993). Ponownie przeniesiono go do Dachau 4 maja 1941 r., gdzie zmarł 29 

września 1942 r. Miał 34 lata. 

Źróda:  APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 4; D-Da-3/3, nr 

inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 43; Fotografia obozowa; Archiwum 

Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (dalej ATJKr), karta 

informacyjna dotyczący księdza Romana Przystasia, s. 123; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  

passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 

298, 320; Gedenkbuch…, op. cit., s. 909; Wendel-Gilliar,  op. cit., t. II, s. 444; B. Hoffmann Z 

kdo vás zabije, op. cit., s. 545; Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; J. Domagała,  op. cit., s. 199; E. 

Weiler,  op. cit., s. 544. 

Franciszek Stryj, W cieniu krematorium. Wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i 

obozów koncentracyjnych, Katowice 1960, s. 44: „…Siedziałem cicho i przysłuchiwałem się 
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rozmowie dwóch Häftlingów, z których pierwszy był wysoki, szczupły, drugi w okularach, 

pochylony. Dopiero teraz rozpoznałem w pierwszym z nich ks. Przystasia z Rudy. Był 

wychudzony, zmieniony nie do poznania. Nie widząc innego sposobu zagadnięcia mojego 

dawnego znajomego, odwróciłem się twarzą do moich sąsiadów i słuchałem 

bezceremonialnie ich dyskusji. Kiedy oczy rozmówcy spoczęły na mnie, spytałem: 

- Czy ksiądz mnie nie poznaje? 

Nastąpiło serdeczne powitanie i przedstawienie mnie ks. Dembowskiemu. (…) ks. Przystaś 

zabrany został niedługo potem do Dachau i tam poszedł w ślady swojego przyjaciela.” 

Adam Kozłowiecki, Ucisk i strapienie, Kraków 2008, s. 287-288: „…17 sierpnia W 

listopadzie 1940 r. przybył do Dachau nasz o. Roman Przystaś. Wojna złapała go w Rudzie 

Śląskiej. Stąd zapragnął wyjechać razem z o. Łętkowskim, by odbyć III Probację. Złożyli 

więc podanie do gestapo z prośbą o zezwolenie na wyjazd do Niemiec, motywując tym, że 

pragną pogłębić znajomość języka i kultury Niemiec. Pozwolenie otrzymali i wyjechali do 

Saksonii. Tutaj jednak po 2 czy 3 tygodniach pracy duszpasterskiej zostali aresztowani pod 

zmyślonym zarzutem prowadzenia pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Niemczech. W 

końcu przywieziono ich w listopadzie 1940 r. do Dachau razem z grupą oficerów czeskich. 

Wprowadzono ich do obozu i pozostawiono na kilka godzin pod bramą. Scharführer pytał po 

kolei każdego, za co zadał osadzony w obozie. Kiedy zadał to pytanie o. Przystasiowi, ten 

odpowiedział: …Nie wiem …Ja przyjechałem pogłębić znajomość języka i kultury 

niemieckiej… Nie dokończył, bo dostał od Scharführera najpierw w twarz pięścią, a potem 

kopniaka w brzuch… Przewrócił się i powiedział szybko: Ja, ja ich weiss schon. 

13 grudnia 1940, a więc w dzień po naszym przyjeździe do Dachau, oo. Przystaś i Łętkowski 

zostali wywiezieni z transportem do Oświęcimia, gdzie o. Łętkowski tak zgruntował 

znajomość języka i kultury niemieckiej, że „został zwolniony”… przez komin krematorium. 

Zmarł w marcu 1941 r.”     
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4. Zasada Walenty – proboszcz parafii w Milanówku, ur. 12 lutego 1882 r. w 

Baruchowie, pow. Włocławek. Aresztowany został 18 lipca 1941 r., przesłuchiwany 

był w więzieniu Pawiak, a następnie przywieziony do obozu Auschwitz 7 stycznia 

1941 r. (nr obozowy 7977). 4 maja 1941 r. wywieziony został do obozu Dachau (nr 

25273), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 4; Transport z 

KL Auschwitz, D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 61; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. 1, s. 

245; B. Hoffmann op. cit., s. 513. Z. Urbański,  op. cit., s. 105; J. Domagała,  op. cit., s. 253; 

E. Weiler,  op. cit., s. 728. 

Andrzej Pettyn, Milanówek w przededniu wybuchu wojny i czasie okupacji hitlerowskiej. 

(http://tmm.net.pl/2011-12-22) „… Do integrowania mieszkańców wokół szczytnych celów w 

sposób istotny przyczyniała się milanowska parafia św. Jadwigi, której ówczesny proboszcz 

ks. Prałat Walenty Zasada (były wojskowy, dosłużył się szlifów oficerskich), był zarazem 

kapelanem milanowskich harcerzy i odegrał wielką rolę w wychowaniu patriotycznym 

młodzieży w czasie poprzedzającym wybuch wojny.” 

Rafał Chromiński, Niezwykłe odkrycie w Milanówku, [w:] Nasza Służba – Wybrane artykuły 

(http://www.ordynariat.wp.mil.pl 2011.12.22)  

„…Po rozpakowaniu okazało się, że w środku jest przedwojenny sztandar gimnazjum z 

Milanówka. Na sztandarze wyhaftowana była Matka Boża Częstochowska i orzeł w koronie 

zwieńczonej krzyżem. Powołując się na wspomnienia naocznego świadka, ks. prałat Szysz 

powiedział, że sztandar wyniesiono ze szkoły na plebanię w październiku 1939 roku. 

Proboszczem był wówczas ks. Walenty Zasada, zamiłowany harcerz. Ks. Zasada był 

http://tmm.net.pl/2011-12-22
http://www.ordynariat.wp.mil.pl/
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więźniem Pawiaka, Oświęcimia i Dachau. Prawdopodobnie ks. Zasada ukrył sztandar, uważa 

ks. Prałat. Odnaleziony sztandar ks. prałat Szysz uroczyście przekazał liceum w Milanówku.”      

5. Sitkowaki Marian – proboszcz parafii Rudno (diecezja podlaska), ur. 9 lipca 1907 r. 

w Siedlcach. Aresztowany został w Rudnie 13 grudnia 1940 r. i przesłuchiwano go w 

więzieniu Zamek w Lublinie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 stycznia 

1941 r. (nr obozowy 8679). Przeniesiono go do Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 

25274). Został zwolniony z obozu 29 kwietnia 1942 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 9 stycznia 1941 

r.), D-AuI-2/7, nr inw. 4285, s. 13; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 

4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 47; Fotografia obozowa; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Lublina…, t. 1, s. 114; B. Hoffmann op. cit., s. 519; J. Domagała,  op. cit., s. 211; E. Weiler,  

op. cit., s. 603.  

 

6. Włodarski Wincenty – zakonnik zgromadzenia albertynów, ur. 4 maja 1907 r. w 

Kwaszynie, pow. Pińczów. Aresztowany został 13 lipca 1940 r. w Krakowie, gdzie 

przesłuchiwano go w więzieniu przy ul. Montelupich. Przywieziony został do obozu 

Auschwitz 10 stycznia 1941 r. (nr obozowy 9204). Przeniesiony został do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 2527), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 

r.   

Źródło: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 10.01.1941 r.), 

D-AuI-2/7, nr inw. 4286, t. 1, s. 22; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 58; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 
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op. cit., t. 1, s. 402, 422; B. Hoffmann op. cit., s. 510. Wendel-Gilliar, op. cit., s. 618; Z. 

Urbański, op. cit., s. 108; J. Domagała, op. cit., s. 246; E. Weiler, op. cit., s. 712.  

7. Janowski Jan – brat zakonny, ze zgromadzenia albertynów, ur. 1 maja 1907 r. w 

Woli Rudzkiej, powiat Puławy. Aresztowany został 13 lipca 1940 r. w Krakowie, 

gdzie przesłuchiwano go w więzieniu przy ul. Montelupich. Przywieziony został do 

obozu Auschwitz 10 stycznia 1940 r. (nr obozowy 9206). Przeniesiony został do 

obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25275), gdzie zmarł 30 listopada 1942 r. 

Miał 35 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 10.01.1941 r.), 

D-AuI-2/7, nr inw. 4286, t. 1, s. 22; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 18; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków  do KL Auschwitz z Krakowa, op. 

cit., t. 1, s. 402, 423; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 549; Gedenkbuch…, op. cit., s. 490. B. 

Hoffmann op. cit., s. 534, 535. Z. Urbański,  op. cit., s. 114b; J. Domagała,  op. cit., s. 123; E. 

Weiler,  op. cit., s. 310. 

8. Liberski Walenty – ksiądz prefekt w Łodzi, ur. 12 lutego 1906 r. w Trąbach, powiat 

Łowicz. Aresztowany został w Łodzi, skąd 11 stycznia 1941 r. przywieziony został 

do obozu Auschwitz (nr obozowy 9421). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 

maja 1941 r. (nr obozowy 25278). Pracował w podobozie Feldafing koło Starnberg w 

Górnej Baearii, którego więźniowie byli zatrudnieni przez przedsiębiorstwo 

budowlane Hochtief AG. Doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 10.01.1941 r.), 

D-AuI-2/7, nr inw. 4286, t. 1, s. 22; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 28; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, 

Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, pod red. Bohdana Piętki, Oświęcim 

2002, t. 1, s. 219, 255; B. Hoffmann op. cit., s. 477; Z. Urbański, op. cit., s. 114b; J. 

Domagała,  op. cit., s. 157; E. Weiler,  op. cit., s. 412. 

Prowadził działalność duszpasterską w Göttinget, obóz nr 1, w ramach Polskiej Misji 

Katolickiej w Braunschweigu www.pmk-Braunschweigu.de/nasza-misja/kronika/historia-

http://www.pmk-braunschweigu.de/nasza-misja/kronika/historia-naszej-misji/


323 
 

naszej-misji/  Po wojnie proboszcz parafii Chacielice (poczta Szczerców) 1950-1952, 

proboszcz Skoszewy 1953-1961. 

9. Grelewski Kazimierz – prefekt w Radomiu, ur. 20 stycznia 1907 r. w Dwikozach. 

Był prefektem szkoły powszechnej im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, później 

także w Szkole Rolniczej w Wacynie. Po wybuchu wojny angażował się w pomoc 

duszpasterską potrzebującym, np. zajął się sprowadzaniem do ochronki dzieci z 

parafii Nadolna, spacyfikowanej 11 kwietnia 1940 r. w odwet za działalność 

partyzancką. Aresztowany został 24 stycznia 1941 r. w Radomiu, a następnie do 

więzienia w Skarżysku-Kamiennej. Po śledztwie 25 lutego 1941 r. przewieziony 

został do obozu Auschwitz (nr obozowy 10443), skąd przeniesiono go do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25280). Został powieszony 9 stycznia 1942 r. za 

kuchnią obozową. Miał 35 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 25.02.1941 r.), 

D-AuI-2/40, nr inw. 4318, t. 1, s. 68; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 14; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i 

innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, Oświęcim 2006, t. 1, s. 144, 146, 161, 166: „… 

Wspomniani wyżej księża – bracia Grelewscy – przed aresztowaniem także prowadzili 

działalność patriotyczną i społeczną. Kazimierz nauczał na tajnych kompletach, był 

współzałożycielem ochronki dla dzieci – ofiar wojny; Stefan, będąc dobrym dziennikarzem 

polemistom, oprócz pełnienia obowiązków duszpasterza zajmował się również pisaniem. Po 

wybuchu wojny uczył religii w tajnych szkołach gimnazjalnych. Obydwaj księża zostali 

przeniesieni w maju 1941 roku do KL Dachau, gdzie zginęli. Stefan zmarł na rękach brata już 

9 maja, natomiast Kazimierz został powieszony 9 stycznia 1942 roku. Papież Jan Paweł II 

beatyfikował ich w 1999 roku”. Męczennicy za wiarę 1939-1945. Duchowni i świeccy z ziem 

polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali chrystusowi ofiarą życia 

świadectwo miłości, Warszawa 1996,  s. 174-177; Adam Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 

305: „… 9 stycznia 1942. Dzisiaj zostali powieszeni lub rozstrzelani: ks. Edward Pawłowski z 

diecezji częstochowskiej, lat?, ks. Józef Pawłowski z diecezji kieleckiej, lat 52, ks. Kazimierz 

Grelewski z diecezji sandomierskiej, lat ok. 35, ks. Wojciech Michałowicz, salezjanin, lat 

45”.  B. Hoffmann op. cit., s. 522; Z. Urbański, op. cit., s. 113; J. Domagała, op. cit., s. 115; 

E. Weiler,  op. cit., s. 272. 

http://www.pmk-braunschweigu.de/nasza-misja/kronika/historia-naszej-misji/
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10. Grelewski Stefan – prefekt w Radomiu, doktor prawa kanonicznego, ur. 3 lipca 1898 r. w 

Dwikozach. W 1920 r. pracował w Polskim Biurze Plebiscytowym na Górnym Śląsku. Był 

sekretarzem Związku Robotników Chrześcijańskich, katechetą w Radomiu, publicystą w 

„Haśle”, „Słowie Narodu”, „Przewodniku Katolickim”, „Kurierze Warszawskim”, „Ateneum 

Kapłańskim”, „Małym Dzienniku” i „Siewcu Prawdy”. Z niemieckiego przetłumaczył książkę 

A. Bertrama „W służbie ideałów Akcji Katolickiej”. Interesował się działającymi w Polsce 

mniejszościami religijnymi, napisał „Wyznania protestantki w Polsce współczesnej” oraz 

„Sekty religijne w Polsce współczesnej”. Redagował „Prawdę Katolicką” – czasopismo 

poświęcone w całości tej tematyce. Na początku okupacji ukrywał się na terenie parafii 

Potworów, po czym wrócił do Radomia i rozpoczął pracę katechety na tajnych kompletach w 

gimnazjum. Aresztowany został 25 stycznia 1941 r., przesłuchiwany był w więzieniu w 

Radomiu i Skarżysku-Kamiennej. Przeniesiony został do obozu Auschwitz 25 lutego 1941 r.  

(oznaczony numerem 10444), a następnie przeniesiony do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25281), gdzie zmarł 9 maja 1941 r. Miał 43 lata. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 25.02.1941 r.), 

D-AuI-2/40, nr inw. 4318, t. 1, s. 68; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 15; United States 

Holocaust Memorial and Museum, (USHMM), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dział 

opracowania Wiadomości z kraju, Wyciąg z raportów z Polski – o obozach koncentracyjnych 

dla księży oraz o losie księży w ogólnych obozach koncentracyjnych, A-9-III-2A-36_0164-

70: „Tak samo zginął przezacny ks. Stefan Grelewski z Radomia, torturowany w Skarżysku”. 

Autor „Album kościołów radomskich ze szczególnym uwzględnieniem kościoła 

garnizonowego”, Radom 1932; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. 

Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-

1944, Oświęcim 2006, t. 1, passim: „…Wspomniani wyżej księża – bracia Grelewscy – przed 

aresztowaniem także prowadzili działalność patriotyczną i społeczną. Kazimierz nauczał na 
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tajnych kompletach, był współzałożycielem ochronki dla dzieci – ofiar wojny; Stefan, będąc 

dobrym dziennikarzem polemistom, oprócz pełnienia obowiązków duszpasterza zajmował się 

również pisaniem. Po wybuchu wojny uczył religii w tajnych szkołach gimnazjalnych. 

Obydwaj księża zostali przeniesieni w maju 1941 roku do KL Dachau, gdzie zginęli. Stefan 

zmarł na rękach brata już 9 maja, natomiast Kazimierz został powieszony 9 stycznia 1942 

roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ich w 1999 roku”. Męczennicy za wiarę 1939-1945, s. 

178-182; Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, pod 

red. Mieczysława Patera, Katowice 1966, s. 121; Gedenkbuch…, s. 387; A. Kozłowiecki, 

Ucisk…, op. cit., s. 275: „… Zmarł ks. Stefan Grelewski z diecezji sandomierskiej, lat 42”. Z. 

Urbański,  op. cit., s. 113; J. Domagała,  op. cit., s. 115; E. Weiler,  op. cit., s. 272. 

11. Kotarski Piotr – proboszcz parafii Pyzdry (diecezja włocławska), ur. 16 czerwca 

1884 r. w Kotarach (pow. częstochowski). Aresztowany został 4 marca 1941 r. w 

Borze Zapilskim. Skierowany został przez placówkę gestapo w Opolu do obozu 

Auschwitz 6 marca 1941 r. (nr obozowy 10903). Przeniesiono go do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25282), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 

1945 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.03.1941 r.), 

D-AuI-2/47, nr inw. 4325, t. 1, s. 81; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 23; Fotografia 

obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  passim; B. Hoffmann op. cit., s. 471, 472; Z. 

Urbański,  op. cit., s. 103; J. Domagała,  op. cit., s. 142; E. Weiler,  op. cit., s. 364. 

W Biuletynie Informacyjnym „Wiadomości Gminne” nr 5 (575)/2009 znajdują się 

wspomnienia mieszkańców Opatówka: 

„… 30 marca 1939 r. odbyło się zebranie wszystkich organizacji i mieszkańców Opatówka w 

celu omówienia pożyczki na dozbrojenie polskiej armii. Tego dnia pierwsze ofiary pieniężne 

złożyła Akcja Katolicka Kobiet, drużyna harcerek pozaszkolnych i Ognisko Kolejowego 

Przysposobienia Wojskowego. 13 kwietnia powstał Komitet Pożyczki Przeciwlotniczej, 

którego przewodniczącym zostali ks. Piotr Kotarski – proboszcz parafii Opatówek, 

sekretarzem Kazimierz Sieradzan i skarbnikiem wójt gminy Józef Raszewski”. (Źródło 

http://historia wsepii.blogspot.com/  

http://historia/
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„…W lutym 1952 roku w Warszawie doszło do Ogólnopolskiego Zjazdu Wyborczego 

Komisji Księży, na którym wybrano nowe władze Głównej Komisji Księży (GKK) przy 

ZBoWiD, na czele której stanął ks. Piotr Kotarski z Poznania (Źródło: salon24.niezależne 

forum publicystów/księża-patrioci (3). 

 

12. Kołodziej Stanisław – administrator parafii Tuligłowy w diecezji przemyskiej, ur. 

1 lutego 1907 r. w Bączaku Górnym, powiat Jasło. Przywieziony został do obozu 

Auschwitz transportem Sipo u. SD z więzień w Krakowie i Tarnowie 5 kwietnia 

1941 r. (nr obozowy 11397), przeniesiony do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25290). Zmarł w obozie 17 grudnia 1942 r. Miał 35 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.03.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t.  1, s. 101; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 22; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim, informacja o śmierci „ofiara sztucznej flegmony”. B. Hoffmann op. cit.,  

s. 536; Gedenkbuch…, op. cit., s. 580. Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 518; Z. Urbański,  op. cit., s. 112; J. Domagała,  op. cit., s. 138; E. 

Weiler,  op. cit., s. 355. 

13. Edward Wojtusiak – proboszcz parafii Dobra (diecezja tarnowska), ur. 26 lipca 

1905 r. w Krakowie, aresztowany 21 stycznia 1941 r., przesłuchiwany w więzieniu 

w Nowym Sączu, a od 27 lutego 1941 r. w Tarnowie. Przywieziony został 

transportem Sipo u. SD z więzień w Krakowie i Tarnowie do obozu Auschwitz 5 

kwietnia 1941 r. (nr obozowy 11481). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 

maja 1941 r. (nr obozowy 25297), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 102; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 
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1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 59; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 511; Gedenkbuch…, op. cit., s. 580; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 521; Z. 

Urbański,  op. cit., s. 104; J. Domagała,  op. cit., s. 248; E. Weiler,  op. cit., s. 716. 

Okoliczności aresztowania przedstawione zostały w artykule Ireny Żak Księdza Wojtusiaka 

praca w Dobrej [w:] „Dobrzańskie Wieści”, luty 2001 www.regiony.gminadobra.pl: „… Już 

w początkach 1940 roku został kapelanem I Dywizji Strzelców Podhalańskich (pierwszego 

oddziału partyzanckiego utworzonego na Podhalu). 21 stycznia 1941 roku esesmani około 

piątej nad ranem otoczyli plebanię. Nie czekali na otwarcie drzwi, włamali się do środka. 

Dowodzącego grupą żołnierzy oficera zadziwiła obecność wielu niemieckich książek w 

bibliotece polskiego księdza oraz jego biegłość w języku niemieckim. Być może dlatego dali 

mu szansę ucieczki. On jednak nie skorzystał. Nie mógł, bo na piętrze mieszkali jego rodzice. 

Został aresztowany. Rozpoczęło się śledztwo w Limanowej, Nowym Sączu, Tarnowie. Wraz 

ze śledztwem poddawany był torturom. Potem przywieziono go do Oświęcimia i następnie do 

Dachau. […] w 1950 roku doktoryzował u prof. Chałasińskiego w Łodzi. Pracował naukowo 

a także duszpastersko […] Ks. Wojtusiak był wielkim propagatorem kultury ludowej i 

tradycji. Był przywiązany do naszego regionu, co zrodziło w nim pomysł otwarcia tu 

Muzeum Regionalnego. Jednakże przez swoją skromność zaprzeczał, jakoby było to jego 

dzieło. Twierdził, że materiały zebrali poprzednicy, a on je tylko wyeksponował. W 1955 

roku zostało założone Muzeum Parafialne jako filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. 

Zgromadzono w nim zabytki sztuki sakralnej, malarstwo, rzeźbę, złotnictwo, szaty 

liturgiczne, stroje ludowe, zabytki miejscowej sztuki użytkowej i kultury ludowej. W 1978 

roku został ks. Wojtusiak uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta ‘za utworzenie wzorowego 

muzeum parafialnego w Dobrej koło Limanowej’. […] Zmarł 6 grudnia 1983 roku śmiertelnie 

potrącony przez samochód podczas spaceru po parafii”. 

14. Karol Cepiel – ksiądz wikary parafii Skalbmierz (diecezja kielecka), ur. 4 czerwca 

1908 r. w Giebułtowie, pow. miechowski, aresztowany 10 sierpnia 1940 r., 

przesłuchiwany w Krakowie, w więzieniu przy ul. Montelupich od 28 listopada 

1941 r. Przywieziony transportem Sipo u. SD z więzień w Krakowie i Tarnowie do 

obozu Auschwitz 5 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 11817), przeniesiony do obozu 

Dachau (nr obozowy 25291). Uznany został za niezdolnego do pracy i 10 sierpnia 

1942 r. wywieziony w tzw. transporcie inwalidów do zamku Hartheim, gdzie 

został zabity w komorze gazowej tlenkiem węgla. Miał 34 lata. 

http://www.regiony.gminadobra.pl/
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Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 108; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 6; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim, informacja o śmierci „ofiara sztucznej flegmony”. B. Hoffmann op. cit., 

s. 556; Gedenkbuch…, op. cit., s. 174, 580; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL 

Auschwitz z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 531; T. Musioł,  Dachau 1933-1945, Katowice 1971, s. 

385. Z. Urbański,  op. cit., s. 109; J. Domagała,  op. cit., s. 82; E. Weiler,  op. cit., s. 166. 

15. Jan Borczuk – brat zakonny ze zgromadzenia albertynów, furtianin w 

Krakowskim Seminarium Duchownym, ur. 4 maja 1883 r. w Pawłowie (powiat 

Stopnica), aresztowany 25 stycznia 1941 roku, przesłuchiwany w więzieniu przy 

ul. Montelupich w Krakowie, przywieziony transportem Sipo u. SD z więzień w 

Krakowie i Tarnowie do obozu Auschwitz 5 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 12051), 

przeniesiony do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25289). Uznany został 

za niezdolnego do pracy i 4 maja 1942 r. wywieziony w tzw. transporcie 

inwalidów do zamku Hartheim, gdzie został zabity w komorze gazowej tlenkiem 

węgla. Miał 59 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 112; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 5; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 555; Gedenkbuch…, op. cit., s. 131, 174; 

Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, op. cit., t. 1, s. 539; T. 

Musioł, op. cit., s. 384; Wendel-Gilliar,  op. cit., s. 531. Z. Urbański,  op. cit., s. 114b; J. 

Domagała,  op. cit., s. 77; E. Weiler,  op. cit., s. 145. 

16. Misiórski Antoni – proboszcz parafii w Sulejowie (diecezja sandomierska), ur. 13 

stycznia 1891 r. w Ćmielowie, pow. opatowski. Aresztowany 11 lutego 1941 r., 

przesłuchiwany w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Przywieziony 

transportem Sipo u. SD z dystryktu radomskiego do obozu Auschwitz 5 kwietnia 

1941 r. (nr obozowy 12277). Przeniesiony do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25294), gdzie zmarł 9 lipca 1942 r. Miał 51 lat.   

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 116; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 33; W. Jacewicz, J. 
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Woś, op. cit.,  passim; B. Hoffmann op. cit., s. 540; Gedenkbuch…, op. cit., s. 174, 770. 

Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 185, 219; Z. 

Urbański,  op. cit., s. 113; J. Domagała,  op. cit., s. 173; E. Weiler,  op. cit., s. 460. 

17. Nazim Tadeusz – franciszkanin (OFM Conv.), ksiądz zakonny, imię zakonne 

Justyn, redaktor „Rycerza Niepokalanej”, gwardian klasztoru franciszkańskiego w 

Gnieźnie, ur. 23 lipca 1903 r. w Lednicy Górnej (pow. krakowski). Aresztowany 

został 14 lutego 1941 r. w Niepokalanowie, przesłuchiwany był w więzieniu 

Pawiak w Warszawie. Osadzony został w obozie Auschwitz 6 kwietnia 1941  r. (nr 

obozowy 12837). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25293), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 112; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 35; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 485; Gedenkbuch…, op. cit., s. 131. 

Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, Oświęcim 2000, t. 1, s. 292, 

324; Z. Urbański,  op. cit., s. 106; H. Malak, Klechy w obozach śmierci, Lublin 2004, s. 231; 

J. Domagała,  op. cit., s. 177; E. Weiler,  op. cit., s. 476. 

18. Szostak Henryk – ksiądz, wikary parafii Chlewiska (pow. sandomierski) ur. 13 

lutego 1909 r. w Radomiu. Aresztowany został 7 sierpnia 1940 r. i po śledztwie 

transportem Sipo u. SD z dystryktu radomskiego, 5 kwietnia 1941 r. przywieziony 

został do obozu Auschwitz (nr obozowy 12962). Przeniesiono go do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25292). Zmarł w obozie 13 marca 1942 r. 

prawdopodobnie na skutek rozstrzelania lub powieszenia. Miał 39 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 128; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 52; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 525, informacja, że został przeniesiony; 

Gedenkbuch…, op. cit., s. 1144; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Radomia, op. cit., t. 1, s. 224; Z. Urbański, op. cit., s. 113; J. Domagała, op. cit., s. 227; E. 

Weiler,  op. cit., s. 655. 
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19. Pawłowski Józef – ksiądz, proboszcz katedry w Kielcach, profesor Seminarium 

Duchownego, ur. 10 sierpnia 1890 r. w Proszowicach (pow. miechowski). Po 

rozpoczęciu okupacji rozwinął działalność charytatywną, jako kapelan PCK, 

mający wstęp do obozów jenieckich, dostarczał jeńcom odzież cywilną i 

dokumenty. Wspierał rodziny aresztowanych, a podczas głoszenia kazań 

odwoływał się do patriotyzmu. Został aresztowany 10 lutego 1941 r. i osadzony w 

kieleckim więzieniu, następnie przeniesiony transportem Sipo u. SD z dystryktu 

radomskiego do obozu Auschwitz 5 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 13155), a 

następnie do obozu Dachau (nr obozowy 25286), gdzie zmarł 9 stycznia 1942 r. 

Miał 52 lata. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 131; Lista 38 duchownych przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr 

inw. 149709, t. 1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 40; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 525, informacja, że został 

przeniesiony; Z. Urbański,  op. cit., s. 109; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL 

Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, s. 178, 179, 208, 231; J. Domagała,  op. cit., s. 188; E. 

Weiler,  op. cit., s. 511. 

 „…Józef Pawłowski – proboszcz katedry w Kielcach i profesor kieleckiego Seminarium 

Duchownego. Postać Józefa Pawłowskiego zasługuje na szczególną uwagę ze względu na 

jego wieloletnią działalność wychowawczą, pedagogiczną i misyjną, którą w brutalny sposób 

przerwała wojna. Urodził się w 1890 roku w Proszowicach. Swoją edukację rozpoczął w 

rodzinnym mieście, w 1906 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. W latach 

1911-1915 był studentem Katolickiego Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie uzyskał dyplom 

doktora teologii. W 1913 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a od września 1916 roku był 

jednym z profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym od 1918 roku pełnił 

funkcję wicedyrektora, a w latach 1936-1939 również rektora. W 1924 roku przyznano mu 

tytuł szambelana papieskiego, dwa lata później został kanonikiem honorowym, natomiast w 

1933 roku kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kielcach. Był zaangażowany w 

sprawy życia seminaryjnego, troszczył się o życie liturgiczne wychowanków. Dzięki 

staraniom księdza Pawłowskiego wielu ubogich kleryków otrzymało pomoc materialną, a 

niektórzy chorzy czy słabszego zdrowia korzystali z pobytu w uzdrowiskach. Kontaktował się 

ze swoimi wychowankami nawet po ukończeniu przez nich seminarium. Ksiądz Pawłowski 

był nie tylko wspaniałym i szanowanym wychowawcą i pedagogiem, ale także prowadził 
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działalność duszpasterską. Działał też w różnych stowarzyszeniach młodzieżowych i 

kapłańskich. W 1921 roku nawiązał współpracę z Polskim Towarzystwem Misyjnym, a w 

1929 roku został mianowany dyrektorem diecezjalnym ds. misyjnych i w późniejszym czasie 

z jego inicjatywy powstało kilka stowarzyszeń misyjnych na terenie diecezji. 16 listopada 

1939 roku został mianowany proboszczem parafii katedralnej w Kielcach. Rozwinął 

działalność charytatywną: karmił głodnych i bezdomnych, zdobywał dla nich odzież. Jako 

kapelan PCK, mając prawo wstępu do obozów jenieckich, dostarczał jeńcom zdobytą 

wcześniej odzież cywilną i dokumenty. Które w późniejszym czasie były wykorzystywane w 

czasie ucieczek. Organizował również pomoc żywnościową dla Polaków osadzonych w 

więzieniu kieleckim, wspierał ich duchowo w czasie nabożeństw odprawianych w więzieniu. 

Spieszył z wszelką pomocą chorym i rannym działaczom polskiego podziemia. Za swoją 

wszechstronną działalność, za wskrzeszanie patriotyzmu w czasie głoszonych przez siebie 

kazań, został aresztowany 10 lutego 1941 roku, osadzony w kieleckim więzieniu, po czym 

wywieziony do KL Auschwitz, a po krótkim pobycie w nim przeniesiony do KL Dachau, 

gdzie zginął prawdopodobnie przez powieszenie. Śmierć ks. Józefa Pawłowskiego upamiętnia 

epitafium umieszczone w kościele seminaryjnym św. Trójcy w Kielcach. W 1999 roku został 

beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.” Męczennicy za wiarę 1939-1945. Duchowni i 

świeccy z ziem polskich, którzy prześladowani przez nazizm hitlerowski dali chrystusowi 

ofiarą życia świadectwo miłości, str. 101-106; także www.parafiaproszowice.com   

20. Michałowicz Wojciech – ksiądz salezjanin (SDB), proboszcz parafii św. Krzyża 

w Kielcach, dyrektor zakładu salezjańskiego, ur. 18 kwietnia 1894 r. w 

Broniszewicach, (pow. Jarocin),. Aresztowany 10.2.1941 roku w Kielcach, po 

śledztwie w kieleckim więzieniu przeniesiony transportem Sipo u. SD z dystryktu 

radomskiego 5 kwietnia 1941 roku do obozu Auschwitz (13157), przeniesiony do 

obozu Dachau 4 maja 1941 (nr obozowy 25284), gdzie zmarł (prawdopodobnie 

powieszony) 9 stycznia 1942 roku. Miał 48 lat.   

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 131; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 32; Opracowania, t. 

95, s. 195-197; Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej (dalej AKMKr), spuścizna po 

księdzu Ryszardzie Wilczyńskim; Nekrolog Salezjanów Polskich 1891-1976, Kraków-Łódź 

1976, s. 16; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 524, 

informacja, że został przeniesiony; Z. Urbański,  op. cit., s. 114a; Jan Domagała,  op. cit., s. 
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170; Eugen Weiler,  op. cit., s. 452.; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Radomia, op. cit., t. 1, s. 172, 231; Agnieszka Pajek, Główne aspekty działalności społeczno-

kulturalnej w salezjańskiej parafii św. Krzyża w międzywojennych Kielcach, [w:] Seminare, t. 

32, 2012, s. 207-209: „…W 1936 r. tak o kieleckim zakładzie pisał jego ówczesny dyrektor 

ks. Wojciech Michałowicz na łamach „Małego Dziennika Kielecko-Radomskiego” […] ks. 

dyr. Wojciech Michałowich postanowił podjąć się trudu budowy nowego gmachu zakładu, 

tak aby w niedalekiej przyszłości przekształcić szkołę rzemieślniczą w gimnazjum. […] 

Ofiary na budowę mieli przyjmować Roman Dębicki wraz z ks. w. Michałowiczem w Biurze 

Zarządu przy ul. Piotrkowskiej 57”.  

Nekrolog Salezjanów Polskich 1891-1976, Kraków-Łódź, s. 16: „… Po Bożym Narodzeniu 

zdecydował się pójść do szpitala obozowego, by poddać się operacji. Schorowanego 

wezwano do kancelarii politycznej, a stąd pod szubienicę na pobliskim placu, gdzie z ks. 

Józefem Pawłowskim został powieszony w dniu 9 stycznia 1942 r. i spalony w krematorium”.  

21. Mazurek Franciszek – profesor seminarium duchownego w Kielcach, ur. 27 

marca 1904 r. w Koryczanach (pow. miechowski), aresztowany 10 lutego 1941 r. 

Przesłuchiwany w więzieniu w Kielcach, przywieziony transportem Sipo u. SD z 

dystryktu radomskiego do obozu Auschwitz 5 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 

13165). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25287), 

gdzie zmarł 19 września 1942 r. Miał 38 lat.   

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 131; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 31; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 524, informacja, że został przeniesiony. Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, t. 1, s. 178, 231; Gedenkbuch…, 

op. cit., s. 746; Z. Urbański,  op. cit., s. 109; J. Domagała,  op. cit., s. 168. 

22. Domagała Szczepan – proboszcz parafii Kielce – Karczówka, ur. 26 grudnia 1903 

r. w Porębie Górnej (pow. miechowski), aresztowany 10 lutego 1941 r. pod 

zarzutem  drukowania w niezgłoszonej drukarni, drukowania ulotek, niezgłoszenia 

radia będącego własnością innej osoby, podburzania przeciwko Niemcom (wg 

ankiety), przesłuchiwany był w więzieniu w Kielcach, następnie osadzony 

transportem Sipo u. SD z dystryktu radomskiego w obozie Auschwitz 5 kwietnia 

1941 r. Jak zaznaczył w ankiecie, zatrudniony był przy rozbiórce domów, 
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transporcie cegieł z dworca kolejowego, kopaniu rowów w Birkenau i noszeniu 

ciał zabitych do krematorium (nr obozowy 13170). Przeniesiony został do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25285). Wyzwolony został w tym obozie 29 

kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 131; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 31; Zespół 

Materiały, Ankieta, nr inw. 160704, przyczyna aresztowania: niezgłoszenie drukarni, zarzut 

drukowania ulotek, niezgłoszenie radia posiadanego przez inną osobę, podburzanie przeciwko 

Niemcom i wiele innych zarzutów. Praca przy rozbiórce domów wokół obozu, przy 

wykopach, wożenie ziemi w taczkach, noszenie cegieł ze stacji kolejowej do Birkenau, 4 razy 

kopanie rowów, przez 3 dni noszenie ciał do krematorium.   

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 452, informacja, że został 

przeniesiony. Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia, op. cit., t. 1, 

Oświęcim 2006, t. 1, s. 178, 231; Gedenkbuch…, op. cit., s. 746. Z. Urbański,  op. cit., s. 102; 

J. Domagała,  op. cit., s. 941; E. Weiler,  op. cit., s. 203. 

23. Cieślak Wacław (o. Urban) – ksiądz zakonny, franciszkanin (O.F.M.Conv.), 

redaktor Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, ur. 26 lutego 1904 r. 

w Bobliwie (pow. Krasnystaw), aresztowany 17 lutego 1941 r., po śledztwie w 

więzieniu Pawiak 5 kwietnia 1941 r. przywieziony został do obozu Auschwitz (nr 

obozowy 13279). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25289), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródło: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4341, t. 1, s. 133; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 7; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 524, informacja, że został przeniesiony. Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy..., op. cit., t. 1, s. 292, 328; Z. Urbański,  op. cit., s. 

106; H. Malak, op. cit., s. 231; J. Domagała,  op. cit., s. 87; E. Weiler,  op. cit., s. 177. 

24. Bryłowski Jan – proboszcz parafii Wożuczyn (powiat zamojski), ur. 25 stycznia 

1887 r. w Szczebrzeszynie, aresztowany 21 marca 1941 r., przesłuchiwany w 

więzieniu w Tomaszowie Lubelskim, następnie przeniesiono go do więzienia na 
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Zamku w Lublinie, skąd transportem skierowanym przez dowódcę Sipo u. Sd w 

Lublinie 6 kwietnia 1941 r. przywieziony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 

13875). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25298), 

gdzie zmarł 21 marca 1942 r. Miał 55 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 5.04.1941 r.), 

D-AuI-2/63, nr inw. 4342, t. 1, s. 144; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 5; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 528; Gedenkbuch…, op. cit., s. 154; Z. 

Urbański,  op. cit., s. 109; J. Domagała,  op. cit., s. 79; E. Weiler,  op. cit., s. 155; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina, op. cit., t. 1, s. 142, 194: „…Wobec 

planowanego ataku na Związek Radziecki, Niemcy postanowiły „oczyścić” teren dystryktu z 

osób, co do których istniał chociażby cień podejrzeń, że mogą przynależeć do ruchu oporu. 

Aresztowano wiec potencjalnych członków ruchu oporu, czyli inteligencję: nauczycieli, 

księży, urzędników miejskich a także mieszkańców wsi, którzy po kampanii wrześniowej 

zbierali i ukrywali broń pozostawioną w lasach przez wycofujące się wojska polskie. […] W 

dniu 21 marca 1942 roku gestapo dokonało aresztowań pracowników Cukrowni Wożuczyn. 

(…) Aresztowano także proboszcza tamtejszej parafii Jana Bryłowskiego”.  

25. Kalinowski Leon – proboszcz parafii w Ostrowie Lubelskim, ur. 10 kwietnia 

1879 r. w Warszawie, aresztowany 4 maja 1940 r., po śledztwie 7 kwietnia 1941 r. 

przywieziony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 14086), następnie 4 maja 

1941 r. przeniesiony został do obozu Dachau (nr obozowy 25301). Uznany został 

za niezdolnego do pracy i w tzw. transporcie inwalidów 6 maja 1942 r. 

wywieziony został do zamku Hartheim, gdzie został zabity tlenkiem węgla. Miał 

63 lata. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 148; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, 44, s. 19; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 562; Gedenkbuch…, op. cit., s. 154; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 202; T. Musioł, 

op. cit., s. 393; Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 130; E. Weiler, op. cit., s. 

331. 
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http://kronikatalikowskich.com/pl/65: „…W 1931 roku, wkrótce po wpisaniu mnie na listę 

adwokatów w Warszawie, kardynał Kakowski mianował mnie obrońcą przy Sądzie 

Arcybiskupim i Metropolitarnym. 

Wiadomość tę pierwszy zakomunikował mi telefonicznie ks. prałat Leon Kalinowski, z 

którym łączyła nasz dom serdeczna przyjaźń, a ja osobiście przepadałem za jego 

towarzystwem, o czym muszę wspomnieć: ks. Kalinowski, znawca sztuki, amator starych 

mebli i brązów, zwykł mawiać, że szuflada w meblu to, jak koszula, po której poznaje się 

czystość roboty stolarza.  

Ks. Kalinowski, abnegat, osobiści zaspokajał się byle czym, na siebie nie wydał, ale niech 

tylko usłyszał, że gdzieś jest jakaś okazja kupna rzeczy pięknej, grosza i trudu nie szczędził. 

Pojechaliśmy kiedyś razem do Frascati, na licytację ruchomości w pałacu Lubomirskich. Ks. 

Kalinowski zakupił wówczas parę ludwikowskich kinkietów wieloramiennych, złoconych w 

ogniu i pięknie cyzelowanych. Po przywiezieniu do domu, okazały się za duże do jego 

mieszkania, był jednak tak zachwycony robotą francuskiego mistrza, że tego nie dostrzegał. 

Chodził nieraz nie ogolony, zamiast portmonetki, używał pudełka od pasty do obuwia, z 

którego wybierał drobne na opłacenie biletów w tramwaju. Znał za to świetnie kilka języków, 

w tym perfekt angielski, toteż był spowiednikiem Ambasady Brytyjskiej”.     

26. Śliwa Józef – proboszcz parafii Boremel (diecezja łucka), ur. 28 kwietnia 1905 r. 

w Tarnorudzie (powiat tarnopolski). Został powołany do wojska w charakterze 

kapelana we wrześniu 1939 r. Prawdopodobnie w drugiej połowie tegoż roku trafił 

po aresztowaniu do oflagu i przesłuchiwany był w więzieniu Zamek w Lublinie, 

skąd  7 kwietnia 1941 r. rozkazem dowódcy Sipo u. SD przeniesiony został do 

obozu Auschwitz (nr obozowy 14110). Do obozu Dachau przeniesiono go 4 maja 

1941 r. (nr obozowy 25304), gdzie zmarł 2 października 1942 r. Miał 37 lat. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 148; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 54; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 547; Gedenkbuch…, op. cit., s. 1073; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., 1, s. 203; T. Musioł, op. 

cit., s. 393; Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 231; E. Weiler,  op. cit., s. 

611. 

http://kronikatalikowskich.com/pl/65
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27. Lipski Jan – proboszcz parafii Zamach koło Biłgoraju (diecezja lubelska) ur. 4 

września 1901 r. w Piaskach Szlacheckich (powiat Krasnystaw), aresztowany 1 

kwietnia 1941 r. (wg ankiety za wrogi stosunek do Niemiec), przywieziony do 

obozu Auschwitz 6 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 14111). Zatrudniony został (wg 

ankiety) do prac budowlanych w związku ze wznoszeniem nowych bloków, np. 

wożenie ziemi taczkami, noszenie cegieł na budowę. Przeniesiony został do obozu 

Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25303), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 

1945 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 148; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 29; Ankiety, nr inw. 

45401, powód aresztowania wg ankiety: z powodu złego ustosunkowania się do Niemiec;  W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 477; Gedenkbuch…, op. cit., s. 

154; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 203; 

Z. Urbański,  op. cit., s. 104; J. Domagała,  op. cit., s. 158; E. Weiler,  op. cit., s. 414; Eugen 

Kogon, Państwo SS. Organizacja i funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego, 

Zakrzewo 2017, s. 242. 

Adam Kozłowiecki, Ucisk…, op. cit., s. 436: „….Obecnie księża zaczynają sobie radzić w ten 

sposób, że proszą w listach o przysłanie chininy, która rzeczywiście nadchodzi w paczkach. 

Przeciwdziałanie jednak doświadczeniom jest surowo zakazane i traktowane jako sabotaż; 

podobno zdarzają się wypadki „zastrzyku śmiertelnego” (fenolem) za to. Również na stacji 

malarycznej konfiskują wszystkie lekarstwa z paczek. Paczki mają ten także skutek, że nie 

udziela się księżom dodatków żywnościowych, przepisanych dla malaryków. I tak np. ks. 

Janowi Lipskiemu z diecezji lubelskiej nie dano chleba dlatego, że otrzymał w paczce … 

słoninę. Pielęgniarze „fasują” dodatki dla wszystkich malaryków, ale nie wydają ich księżom, 

lecz obdzielają nimi siebie i Rosjan. Bawią się w miłosierdzie z cudzej kieszeni”. 

28. Bierzyński Józef – proboszcz parafii Suchowola, ur. 26 października 1899 r. w 

Radomiu. Aresztowany został 21 marca 1941 r. z związku z aresztowaniem 

przedstawicieli inteligencji polskiej na terenie dystryktu lubelskiego. 

Przesłuchiwany był w więzieniu Zamek w Lublinie. Przywieziony został do obozu 

Auschwitz 6 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 14134), następnie przeniesiony do 
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obozu Dachau 4 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 25302), gdzie zmarł 30 listopada 

1942 r. Miał 43 lata. 

Źródło: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 148; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 4; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit.,  passim; B. Hoffmann op. cit., s. 477; Gedenkbuch…, op. cit., s. 107; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., 1, s. 137, 165, 204; Z. 

Urbański,  op. cit., s. 109; J. Domagała,  op. cit., s. 75; E. Weiler,  op. cit., s. 139. 

29. Bakiera Jan – proboszcz parafii Ostrów koło Parczewa, ur. 17 maja 1884 r. w 

Lublinie, aresztowany został 23 marca 1941 r., kiedy to Niemcy aresztowali 

przedstawicieli inteligencji polskiej (w związku z aresztowaniem przywódców 

ZWZ). Po śledztwie w więzieniu Zamek w Lublinie przewieziony został 6 

kwietnia 1941 r. do obozu Auschwitz (nr obozowy 13113). Przeniesiony został do 

obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr obozowy 25306), gdzie zmarł 25 marca 1942 r. 

Miał 58 lat.  

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 148; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 2; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 527; Gedenkbuch…, op. cit., s. 61; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 203; Z. Urbański,  

op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 68; E. Weiler, op. cit., s. 113. 

30. Paduch Antoni – wikary w Ostrowcu koło Parczewa, ur. 5 stycznia 1905 r. w 

Emilcinie (pow. Puławy), aresztowany wiosną 1940 roku, zwolniony powrócił do 

parafii. Ponownie został aresztowany 23 marca 1941 r., kiedy to Niemcy 

aresztowali przedstawicieli inteligencji polskiej (w związku z aresztowaniem 

przywódców ZWZ). Przeniesiony został do obozu Auschwitz 6 kwietnia 1941 r. 

(nr obozowy 14301), a następnie przeniesiony do obozu Dachau 4 maja 1941 r. (nr 

obozowy 25307). Tam został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 151; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 38; W. Jacewicz, J. 



338 
 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 487; Gedenkbuch…, op. cit., s. 61; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 140, 211; Z. 

Urbański, op. cit., s. 105; J. Domagała, op. cit., s. 185; E. Weiler,  op. cit., s. 502. 

31. Pacewski Antoni – proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Międzyrzeczu Lubelskim, 

ur. 15 sierpnia 1884 w Białej Podlaskiej. Aresztowany został 27 stycznia 1941 r. 

podczas grupowego aresztowania 50 mieszkańców Międzyrzecza (wśród nich 

wielu członków ZWZ). Po śledztwie przeniesiony został do obozu Auschwitz 6 

kwietnia 1941 r. (nr obozowy 14498), następnie przeniesiony do obozu Dachau 4 

maja 1941 r. Uznany został za niezdolnego do pracy i 18 maja 1942 r. w tzw. 

transporcie inwalidów i wywieziony do zamku Hartheim, gdzie 18 maja 1942 r. 

został zamordowany tlenkiem węgla w komorze gazowej. Miał 58 lat. 

Źródło: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 151; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 38; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit.,  passim; B. Hoffmann op. cit., s. 568; Gedenkbuch…, op. cit., s. 839; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, passim; Z. Urbański,  

op. cit., s. 112; J. Domagała,  op. cit., s. 185; E. Weiler,  op. cit., s. 500. 

32. Chaciński Mieczysław – wikary w parafii pw. św. Józefa w Międzyrzecu 

Lubelskim, ur. 15 lutego 1914 r. w Klimontowie. Aresztowany został 27 stycznia 

1941 r. podczas grupowego aresztowania 50 mieszkańców Międzyrzecza (wśród 

nich wielu członków ZWZ). Po śledztwie przeniesiony został do obozu Auschwitz 

6 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 14509), a następnie do obozu Dachau 4 maja 1941 

r. (nr obozowy 25297). Doczekał wyzwolenia w tym obozie 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 155; Lista D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 5; D-Da-3/3, 

nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 6; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  

passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina, op. cit., t. 1, s. 140, 

219; Z. Urbański, op. cit., s. 105; J. Domagała, op. cit., s. 83; E. Weiler, op. cit., s. 168. 

33. Wielgosz Ludwik – proboszcz parafii Goraj (diecezja lubelska), ur. 22 sierpnia 

1889 r. w Kaszycach (pow. Jarosław). Aresztowany został 25 marca 1941 r. i po 

śledztwie w więzieniu Zamek w Lublinie przeniesiony do obozu Auschwitz 6 
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kwietnia 1941 r. (nr obozowy 14867). Przeniesiony został do obozu Dachau 4 

maja 1941 r. (nr obozowy 25300). Zmarł w tym obozie 27 maja 1942 r. 

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 162; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 58; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 552; Gedenkbuch…, op. cit., s. 1252; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 234; Z. Urbański,  

op. cit., s. 109; J. Domagała,  op. cit., s. 243; E. Weiler,  op. cit., s. 702. 

34. Drelowiec Franciszek – wikary w Radzyniu Podlaskim, ur. 7 listopada 1904 r. w 

Misiach (pow. Łuków). Aresztowany został 24 marca 1941 r. podczas grupowego 

aresztowania 56 mieszkańców Radzynia Podlaskiego (w tym członków ZWZ). Z 

miejscowego aresztu zostali przewiezieni do więzienia Zamek w Lublinie, skąd 6 

kwietnia 1941 r. przewieziony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 14701). 

Następnie 4 maja 1941 r. przewieziony został do obozu Dachau (nr obozowy 

25299). Z powodu wycieńczenia zaliczony został do tzw. transportu inwalidów i 4 

maja 1942 r. zabity w komorze gazowej w zamku Hartheim. Miał 38 lat.     

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 159; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 9; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 557; Gedenkbuch…, op. cit., s. 242; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 138, 227; T. 

Musioł, op. cit., s. 387; Z. Urbański,  op. cit., s. 112; J. Domagała,  op. cit., s. 95. 

35. Kaliga Johann – Niemiec, ksiądz z archidiecezji wrocławskiej, wikary w 

Senftenberg, ur. 13 maja 1903 r. w Birkenheim (Zagórzyce, Dolny Śląsk). 

Powodem aresztowania była treść wygłaszanych kazań, wypowiedzi 

nieprzychylne państwu oraz zaangażowanie w działalność organizacji 

Kolpingsfamilie. Przed aresztowaniem zakazano mu uczenia katechezy w 

szkołach. Aresztowany został 10 sierpnia 1936 r., następnie przesłuchiwano go w 

więzieniu w Raciborzu do 12 lutego 1941 r. Po zwolnieniu z więzienia w marcu 

1941 r., zgłosił się do biskupa z gotowością posługi, za co ponownie został 

aresztowany przez gestapo (po czterech tygodniach pobytu na wolności). 

Następnie 26 marca 1941 r. przeniesiony został do więzienia w Opeln (Opolu). Do 
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obozu Auschwitz przywieziono go 25 kwietnia 1941 r. (nr obozowy 15177). 

Następnie przeniesiono go do obozu Dachau (25308), gdzie został wyzwolony 29 

kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, s. 5; D-Da-3/3, nr 

inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 19; B. Hoffmann op. cit., s. 428: … 

Zatcen 10.8.1936 a u soudu Ratibor, kde odsouzen na 4 a pul roku. Trest odpykava ve vezeni 

Ratibor, v breznu 1941 po odpykani trestu propusten na svobodu. Ponevadz se hlasi znovu u 

biskupa do sluzby, je gestapem po 4 tydnech svobody znovu zatcen a transportovan do 

Dachau, kde od 4.5.1941.; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 354; 

E. Weiler,  op. cit., s. 331. 

36. Berger Józef – pastor kościoła ewangelickiego w Cieszynie, ur. 14 marca 1901 r. 

w Orlau. Przywieziony został 12 lutego 1941 r. do obozu Auschwitz (nr obozowy 

10268), następnie 4 maja 1941 r. przeniesiono go do obozu Dachau (nr obozowy 

25279), skąd został zwolniony 5 marca 1942 r.  

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 12.02.1941 r.), 

D-AuI-2/31, nr inw. 4309, t. 1, s. 58; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 1, 

s. 4; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 9; B. Hoffmann op. 

cit., s. 519; Gedenkbuch…, op. cit., s. 242; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 115; J. Domagała,  

op. cit., s. 259. 

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Berger_(1901-1962) ur. 14.03.1901 r. w Orłowej, zmarł 

11.06.1962 r. w Bratysławie – polski duchowny protestancki, działacz polityczny II RP, 

teolog. Ukończył polskie gimnazjum w Orłowej i Wydział Teologiczny na Uniwersytecie 

Warszawskim, studiował także w Wiedniu, Bazylei i Strasburgu.  

Po rozłamie wśród ewangelików mieszkających w Czeskim Cieszynie na orientacje: polską i 

niemiecką, został (w 1926 r.) pierwszym proboszczem zboru polskiego. Angażował się 

gorąco w życie polskiej społeczności za Olzą. Dzięki głównie jego staraniom wybudowano w 

1932 r. nowy kościół ewangelicki w Czeskim Cieszynie na Niwach. Od 1922 r. przez cały 

okres międzywojenny był prezesem Stronnictwa Ludowego w Republice Czechosłowackiej – 

partii politycznej polskojęzycznych Ślązaków z Zaolzia. Jesienią 1938 r. prezydent Mościcki 

powołał go w skład Sejmu Śląskiego jako jednego z czterech reprezentantów ludności 

przyłączonego od RP Zaolzia. W latach międzywojennych działał aktywnie w Związku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Berger_(1901-1962)
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Młodzieży Ewangelickiej i Związku Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji. Był także 

zamiłowanym turystą i narciarzem, w latach 1923-31 członkiem zarządu Sekcji Narciarskiej 

„Warta” cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski”, a od 

1932 r. kierownikiem sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego 

„Beskid Śląski” z siedzibą w Orłowej na Zaolziu.  

W czasie II wojny światowej więziony w Oświęcimiu i Dachau. W 1945 r. ponownie stanął 

na czele zboru luterańskiego w Czeskim Cieszynie, pełniąc równocześnie funkcję seniora 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1949 na podstawie pracy o 

Fryczu Modrzewskim uzyskał tytuł doktora na akademii Teologicznej w Chylicach pod 

Warszawą. 1 1950 r. został wybrany superintendentem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 

Wyznania Augsburskiego. W 1952 r. został profesorem teologii systematycznej Akademii 

Teologicznej w Modrej koło Bratysławy i przeniósł się na stałe do stolicy Słowacji.  

Ksiądz Berger był erudytą, świetnie władającym piórem. Obok prac z zakresu teologii 

publikował wiele w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach turystycznych, m. in. w 

„Rocznikach” cieszyńskiego oddziału PTT „Beskid Śląski”. W wolnych chwilach zajmował 

się malarstwem, utrwalając na płótnach przede wszystkim krajobrazy śląskich Beskidów i 

Podgórza. Znany jest także jego przyjmujący cykl obrazów „Oskarżenie faszyzmu”, 

przypominający gehennę okupacji hitlerowskiej. Miał szereg wystaw w Czechosłowacji i 

Polsce. Został pochowany w Ropicy. 

37. Przastek Henryk – duchowny mariawicki, ur. 1 sierpnia 1906 r. w Warszawie, 

przywieziony do obozu Auschwitz 6 kwietnia 1941 r. transportem z Lublina (nr 

obozowy 14112), następnie 4 maja 1941 r. przeniesiony do obozu Dachau (nr 

obozowy 25305). Uznany za niezdolnego do pracy 10 sierpnia 1942 r. i w tzw. 

transporcie inwalidów skierowany na śmierć w komorze gazowej w zamku 

Hartheim. Miał 36 lat.      

Źródła: APMA-B, Zugangslista (Lista nowo przywiezionych do obozu z dnia 6.04.1941 r.), 

D-AuI-2/64, nr inw. 4342, t. 2, s. 159; Lista przeniesionych, D-AuI-3/8/1, nr inw. 149709, t. 

1, s. 5; D-Da-3/3, nr inw. 14999, t. 1, s. 12; Zespół Opracowania, t. 44, s. 9; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 575; Gedenkbuch…, op. cit., s. 908; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 203; T. Musioł, 

op. cit., s. 403; J. Domagała, op. cit., s. 261 (nazwisko Przestek); E. Weiler, op. cit., s. 542. 
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Przeniesieni do Dachau 3 czerwca 1942 roku 

   

 

1. Nuckowski Gerard – kleryk z zakonu franciszkanów, oo. Reformatów Braci 

Mniejszych, ur. 18 listopada 1912 r. w Lipnikach, pow. Mościska. Aresztowany został 

5 maja 1940 r. za próbę przekroczenia granicy w celu dostania się do formowanych 

oddziałów wojska polskiego, umieszczony w więzieniu w Sanoku, od 9 września 1940 

r. w Tarnowie. Do obozu Auschwitz przywieziony został 8 października 1940 r. (nr 

obozowy 5729), następnie przeniesiony do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30302), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr 

inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, 

J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty Polaków z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 

320; B. Hoffmann op. cit., s. 486; informacja o przyczynach aresztowania: Pricina zatceni: 

Chtel do legie a zatcen na hranici. A. Z. Urbański, op. cit., s. 110; J. Domagała, op. cit., s. 

181; E. Weiler,  op. cit., s. 488. 
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2. Szweda Konrad – wikary w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Świętochłowicach 

(diec. katowicka), ur. 31 grudnia 1912 r. w Rybnickiej Kuźni, aresztowany 18 grudnia 

1940 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej. Osadzony w 

obozie Auschwitz 18 grudnia 1940 r. (nr obozowy 7669), pracował jako pomocnik 

sanitariusza w szpitalu obozowym, następnie jako sanitariusz w komandzie 

zewnętrznym Monowitz. Odprawiał potajemnie msze św., o czym napisał w 

obozowym grypsie napisał : Udzielał innej posługi kapłańskiej, spowiadał, pocieszał. 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30312). W 

Dachau pracował w więźniarskim zakładzie odzieżowym oraz na poczcie obozowej. 

Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr 

inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Zespół Oświadczenia, relacja 

Władysława Puczki, t. 88, passim, relacja Konrada Szwedy, t. 108, s. 2-5, 57-59; Fotografia 

obozowa; Zespół Materiały, Ankieta; Konrad Szweda, Kwiaty na Golgocie, Poznań 1982; 

Ponieśli swój krzyż, Pallotinum, Poznań 1989; W oświęcimskim szpitalu obozowym w latach 

1940-1941, [w:] „Przegląd Lekarski”, t. 31, nr 1. 

Fragment grypsu obozowego wysłanego z obozu na temat odprawionych mszy świętych: 

„Bóg Wszechmogący prośby wysłuchał! O szlachetna godzino mojego życia!! O pamiętna 

niedzielo – 16 listop., kiedy to – po 11 mieś. dane mi było odprawić prawdziwą Mszę św.!! 

Krzesło było ołtarzem, szklanka złotym kielichem, chusteczka korporałem! Serce mi 

skowyczało, waliło młotem z radości. – z niebiańskiego szczęścia! Była to Wotywa do Najś. 

Serca Jez. jako podziękowanie za cudowną Opiekę z prośbą o dalsze łaski dla 70 księży, jacy 

są w lagrze. Osoba, która dostarczyła wina i hostii pozostaje niezapomniana w pamięci, jako 

instrument woli Bożej.”   

W powojennych wspomnieniach „Kwiaty na Golgocie” pisał o przeniesieniu: 

…Pamiętnego dnia 3 czerwca 1942 roku, 59 księży i braci zakonnych opuszczało Oświęcim. 

W strojach kapłańskich, żegnani przez kolegów, kroczyliśmy ku głównej bramie, pełni 

niepokoju o dalsze losy życia. Podczas podróży do Dachau pociąg zatrzymał się dłużej we 

Wiedniu, Linzu i Monachium. Do Dachau przybyliśmy 5 czerwca. 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  passim;  B. Hoffmann op. cit., s. 504; A. Z. Urbański, op. cit., 

s. 105; J. Domagała, op. cit., s. 229; E. Weiler, op. cit., s. 658; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 
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4518; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX wieku, pod red. 

Mieczysława Patera, Katowice 1996, s. 423-425; Irena Pająk, Ksiądz prałat mgr Konrad 

Szweda, [w:] Biuletyn TOnO, nr 20, Oświęcim 1994, s. 89-92. 

 

3. Skrocki Władysław – brat albertyn (imię zakonne Idzi), ur. 1 września 1904 r. w 

Lubanie, pow. Nieszawa. Aresztowany został 13 lipca 1940 r. w Krakowie. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich. Po śledztwie 19 grudnia 1940 

r. przeniesiony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 7784). W zachowanym 

arkuszu personalnym czytamy, że powodem osadzenia w obozie było działalność 

wroga Niemcom (Deutschfeindlich Betätigung). W obozie pracował w komandzie 

dekarzy. Podczas pracy uległ wypadkowi, w wyniku którego miał pęknięte kości w 

obydwu nogach oraz w prawej kostce. Z zachowanych wpisów ze szpitala obozowego 

wiemy, że trzykrotnie prześwietlano jego staw skokowy (9 i 15 kwietnia oraz 20 maja 

1941 r.). Został zaliczony do grupy duchownych, która 3 czerwca 1942 r. została 

przeniesiona do obozu Dachau (nr obozowy 30308). W tym obozie został wyzwolony 

29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr 

inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Arkusz personalny, Personalbogen, 

D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 49, s. 47; Książka roentgena D-AuI-5/nr inw. 5020, s. 4, t. 1 

(09.04.1941), s. 5 (15.04.1941), s. 25 (20.05.1941); Zentralbauleitung, BW 1/7/33, nr inw. 37, 

D-Z Bau/37, s. 16; list napisany w 1975 r. przez brata Skrockiego do Muzeum w sprawie 

zaświadczenia o pobycie w obozie; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. 

Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 377, 389; B. Hoffmann 

op. cit., s. 497-498; A. Z. Urbański, op. cit., s. 108; J. Domagała,  op. cit., s. 214; E. Weiler,  

op. cit., s. 609; Wendel-Gilliar,  op. cit., t. II, s. 598.   
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4. Ruszczak Zygmunt – ksiądz, wikary w Tarchominie (archidiec. warszawska), ur. 19 

sierpnia 1909 r. w Warszawie. Pierwszy raz został aresztowany w Henrykowie 14 

września 1939 r., jednak wkrótce go zwolniono. Powtórnie został aresztowany 9 

grudnia 1940 r., przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak, a po śledztwie przywieziony 

do obozu Auschwitz 1 lutego 1941 r. (nr obozowy 9842). W zachowanej liście nowo 

przybyłych więźniów czytamy, że zarejestrowany został jako nauczyciel (Lehrer).  

Jego pobyt w obozie został wspomniany przez rotmistrza Witolda Pileckiego w 

raporcie napisanym po ucieczce z obozu („W czasie pomiędzy tymi dwoma 

transportami poznałem w Oświęcimiu paru dzielnych księży, między innymi ks. 87 

[Zygmunt Ruszak], który był kapelanem naszej organizacji”.) W obozie spotkał także 

franciszkanina, ojca Maksymiliana Kolbe. Tak zapamiętał te spotkania: „Ilekroć 

zetknąłem się na placu apelowym z o. Kolbe, to odczuwałem na sobie dziwną 

emanację jego dobroci i spokoju. Chociaż jak każdy inny więzień był on w podartym 

pasiaku, w drewniakach, z miską wiszącą u boku, to jednak tego biednego wyglądu 

zewnętrznego nie widziało się, będąc pod urokiem jego uduchowionej twarzy i 

świętości, jaka biła z jego postaci”. Został przeniesiony do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30306), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 
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Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 01.02.1941 r., D-AuI-2/19, nr inw. 

4297, s. 41 (zawód Lehrer); Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-

Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; list napisany w 1989 r. 

przez księdza Ruszczaka do Muzeum w sprawie zaświadczenia o pobycie w obozie; 

Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi Pamięci. Transporty 

Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 281; B. Hoffmann op. cit., s. 494; A. Z. Urbański, op. 

cit., s. 105; J. Domagała,  op. cit., s. 205-206; E. Weiler,  op. cit., s. 572; Wendel-Gilliar,  op. 

cit., t. II, s. 598; Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014, s. 

316; Piotr Męczyński, Rozważania [w:] „Rycerz Niepokalanej”, z 29.08.2016, 

www.obory.com.pl/ 

 

5. Herbich Henryk – ksiądz Towarzystwa Chrystusowego (S.Ch.), zaangażowany w 

działalność zakonu na rzecz Polonii, ur. 14 października 1910 r. w Kaliszu. 

Aresztowany został 1 marca 1940 r. w Kaliszu i przesłuchiwany był w więzieniu w 

Radogoszczy. Po zakończeniu śledztwa 2 maja 1941 r. przywieziony został do obozu 

Auschwitz (nr obozowy 15230). Podczas pobytu w obozie zachorował, co potwierdza 

wypis z książki szpitalnej bloku 28, z dnia 21 kwietnia 1942 r. Zaliczony został do 

duchownych przeniesionych do obozu Dachau (nr obozowy 30292), gdzie zmarł 30 

września 1942 r.  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 02.05.1941 r., D-AuI-2/75, nr inw. 

4353, s. 176; Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 171; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Wspomnienia, wspomnienia Adama Piotrowskiego, t. 118, s. 110: „…Z księży 

pozostali tylko Herbich i Nowacki, których w czerwcu przetransportowano wraz z innymi 

duchownymi do obozu w Dachau”; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; B. Piętka, Księga Pamięci, Transporty Polaków do KL 

http://www.obory.com.pl/
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Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, op. cit., 

t. 1, s. 279, 317 (w transporcie było 7 duchownych, wszyscy stracili życie w obozie 

Auschwitz albo w Dachau, gdzie zostali przeniesieni); B. Hoffmann op. cit., s. 533; A.Z. 

Urbański,  op. cit., s. 114a; J. Domagała,  op. cit., s. 120; E. Weiler,  op. cit., s. 922.    

 

6. Nowicki Octawian – ksiądz (diecezja włocławska), kapelan więzienia w Kaliszu, ur. 

1 stycznia 1909 r. Aresztowany został 6 marca 1941 r. w Kaliszu, po przesłuchaniu w 

więzieniach w Kaliszu i Łodzi, 2 maja 1941 r. przywieziony został do obozu 

Auschwitz (nr obozowy 15291). W obozie pracował m.in. w komandzie zajmującym 

się wylewaniem betonu (Betonkolonne), w dokumencie potwierdzającym zatrudnienie 

zarejestrowany jako Betonarbeiter. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30301), gdzie zmarł 9 sierpnia 1942 r.    

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 02.05.1941 r., D-AuI-2/75, nr inw. 

43533, s. 177; Zentral Bauleitung, BW 1/7/33, nr inw. 37, D-Z-Bau/37, s. 17; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Wspomnienia, wspomnienia Adama Piotrowskiego, t. 118, s. 110: „…Z księży 

pozostali tylko Herbich i Nowacki, których w czerwcu przetransportowano wraz z innymi 

duchownymi do obozu w Dachau”; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci, Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Wielkopolski…, op. cit., t. 1, s. 279, 314, 317 (w transporcie było 7 duchownych, wszyscy 

stracili życie w obozie Auschwitz albo w Dachau, gdzie zostali przeniesieni); Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 542; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 114; J. Domagała, op. cit., s. 179; E. 

Weiler,  op. cit., s. 484. 
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7. Charzewski Bolesław – ksiądz (diecezja kielecka), wikary w parafii Bieliny 

Świętokrzyskie, ur. 11 stycznia 1909 r. w Opatowcu. Aresztowany 13 kwietnia 1941 r. 

za udział w działalności ruchu oporu (w zachowanym arkuszu personalnym wpisano 

„Poln. W.B.” – Polnische Wiederstand Bewegung). Do obozu Auschwitz 

przywieziony został 23 maja 1941 r. (nr obozowy 15853). Podczas pobytu w obozie 

prawdopodobnie chorował, o czym świadczy zachowany wpis z książki ewidencyjnej 

bloku 28. Dowiadujemy się z niego, że Bolesław Charzewski został wypisany ze 

szpitala 2 czerwca 1942 r. i następnego dnia przeniesiony został do obozu Dachau 3 

czerwca 1942 r. (nr obozowy 30280), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 02.05.1941 r., D-AuI-2/75, nr inw. 

4353, s. 177; Arkusz personalny (Personalbogen) D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 34, s. 57, 

57a; Książka ewidencyjna bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 270;17; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 

Księga Pamięci, Transporty Polaków z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny, op. cit., 

t. 1, s. 233, 257 (w transporcie był proboszcz parafii Bieliny Świętokrzyskie, Feliks Nowacki, 

który zmarł w obozie Auschwitz); Bedřich Hoffmann op. cit., s. 462; Albert Z. Urbański, op. 

cit., s. 102; J. Domagała, op. cit., s. 83; E. Weiler,  op. cit., s. 169. 
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8. Kuźma Jakub – ksiądz diecezji lubelskiej, w latach 1934/35 i 1936/37 był on 

prefektem w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 w Wąwolnicy, później został 

proboszczem parafii Kraczewice, ur. 24 lipca 1905 r. w miejscowości Płoskie, pow. 

Biłgoraj. Aresztowany został 13 maja 1941 r. za działalność konspiracyjną, w którą 

także angażowali się miejscowi nauczyciele. Przesłuchiwany był w więzieniu Zamek 

w Lublinie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 24 maja 1941 r. (nr obozowy 

16053). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30289), 

gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 24.05.1941 r., D-AuI-2/87, nr inw. 

4365, s. 198; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 

Księga Pamięci, Transporty Polaków z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 250, 288; B. Hoffmann op. 

cit., s. 476; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 104; J. Domagała, op. cit., s. 154; E. Weiler, op. 

cit., s. 393; „W roku 1940 wpada w ręce Gestapo długo ścigany za pracę podziemną 

proboszcz Jakub Kuźma z Kraczewic”, [w:] Zdzisław Goliński, Biskupi i kapłani 

Lubelszczyzny w szponach Gestapo 1939-1945, Lublin 1946, s. 12. 

9. Małaczek Stanisław – brat zakonny zgromadzenia pallotynów (SAC), ur. 7 lipca 

1917 r. w Mariankach, powiat Iłża. Aresztowany został w Ołtarzewie 25 maja 1941 r. 

za pomoc na rzecz ludności okolicznej oraz partyzantów z Puszczy Kampinowskiej.  

Przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak i 29 maja 1941 r. przywieziony został do 

obozu Auschwitz (nr obozowy 16681). Prawdopodobnie chorował w obozie i dlatego 

2 listopada 1941 r. został skierowany na prześwietlenie RTG. Przez jakiś czas 
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przebywał w bloku nr 4 w obozie Auschwitz, co potwierdza zachowany wpis w 

książce ewidencyjnej tego bloku. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30296), gdzie zmarł 28 lutego 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 29.05.1941 r., D-AuI-/91, nr inw. 4359, 

s. 211; książka ewidencyjna bloku 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 72; Książka ewidencyjna 

szpitala RTG, D-AuI-5/3, nr inw. 5022, t. 3, s. 17; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 

31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół - Opracowania, t. 44, s. 37; 

Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków  z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 358; B. Hoffmann op. cit., s. 540; A. Z. Urbański, op. 

cit.,s. 114a; J. Domagała,  op. cit., s. 164-165; E. Weiler,  op. cit., s. 429. 

www.wsdsac.pl/historia/: „...Mimo zagrożenia jakim byli szpiedzy, bracia, kapłani i klerycy 

nieśli pomoc okolicznej ludności i partyzantom – tak licznym zwłaszcza w Puszczy 

Kampinoskiej. Działalność to doprowadziła w maju 1941 r. do tragedii. Gestapo aresztowało i 

wywiozło na Pawiak, a potem do Oświęcimia i Dachau 4 księży, kleryka, 7 braci i 3 osoby 

świeckie”. 

 

10. Święs Władysław – brat zakonny ze zgromadzenia pallotynów (SAC), ur. 31 stycznia 

1914 r. w Grybowie, powiat Nowy Sącz. Aresztowany został 16 maja 1941 r. w 

Ołtarzewie za pomoc na rzecz ludności okolicznej oraz partyzantów z Puszczy 

Kampinowskiej. Następnie przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak. Przywieziony 

został do obozu Auschwitz 29 maja 1941 r. (nr obozowy 16732) i zarejestrowany 

został na liście nowo przybyłych jako krawiec (Schneider). W obozie został 

zatrudniony w warsztacie krawieckim aż do przeniesienia do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30311). Wyzwolony został 29 kwietnia 1945 r.   

http://www.wsdsac.pl/historia/
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Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 29.05.1941 r., D-AuI-/91, nr inw. 4359, 

s. 211 (zawód Schneider); karta zatrudnienia D-AuI-3a/2906-3158, nr inw. 174393, t. 10, s. 

246; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa ; W. Jacewicz, J. Woś, op. 

cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 359; B. 

Hoffmann op. cit., s. 502; A. Z. Urbański, op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 232; E. 

Weiler, op. cit., s. 429. www.wsdsac.pl/historia/ 

 

11. Pajewski Bronisław – brat zakonny ze zgromadzenia pallotynów SAC, ur. 12 

stycznia 1914 r. w Kowalikach, powiat Brodnica. Aresztowany został 23 maja 1941 r. 

w Ołtarzewie za pomoc na rzecz ludności okolicznej oraz partyzantów z Puszczy 

Kampinowskiej. Następnie przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak, po czym 29 maja 

1941 r. przewieziony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 16850). W obozie 

został zarejestrowany jako krawiec (Schneider). Zachowane dokumenty dotyczące 

jego pobytu w obozie pozwalają stwierdzić, że jego stan zdrowia nie był dobry. Na 

podstawie wpisu w książce rentgenowskiej z 3 czerwca 1941 r. wiemy, że był 

poddawany prześwietleniu płuc. Kolejny wpis, z 20 września 1941 r., informuje, że 

został wypisany z bloku 28, który był blokiem szpitalnym. Kolejne prześwietlenie 

rentgenowskie wykonano 28 lutego 1942 r., a ze szpitala obozowego (także blok 28) 

został wypisany 20 marca 1942 r. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30265), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 29.05.1941 r., D-AuI-/91, nr inw. 4359, 

s. 214 (zawód Schneider); Książka ewidencyjna bloku 28, D.AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, s. 22, 

166; Książka ewidencyjna szpitala RTG, D-AuI-5/1, nr inw. 5020, t. 1, s. 34, t. 6, s. 67; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa a; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

http://www.wsdsac.pl/historia/
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passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. 1, s. 363; Bedřich Hoffmann 

op. cit., s. 488; A. Z. Urbański,  op. cit., s. 114b; J. Domagała,  op. cit., s. 185; E. Weiler,  op. 

cit., s. 429. www.wsdsac.pl/historia/...  

 

12. Kopczewski Józef – ksiądz (diecezja warszawska), prefekt w liceum pedagogicznym 

w Łowiczu, ur. 31 maja 1906 r. w miejscowości Boguty w powiecie ostrowskim. 

Aresztowany został 7 marca 1941 r., przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak od 4 

kwietnia 1941 r. Przeniesiony został do obozu Auschwitz 29 maja 1941 r. (nr 

obozowy 16853), a następnie 3 czerwca 1942 r. do obozu Dachau (nr obozowy 

30286), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.   

ŹródłA: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 29.05.1941 r., D-AuI-/91, nr inw. 

4359, s. 214; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 

363; B. Hoffmann op. cit., s. 471; A. Z. Urbański,  op. cit., s. 105; J. Domagała,  op. cit., s. 

140; E. Weiler,  op. cit., s. 359. 

 

http://www.wsdsac.pl/historia/
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13. Konieczny Władysław – salezjanin (SDB), wikary w parafii pw. św. Stanisława 

Kostki w Krakowie-Dębnikach, ur. 21 marca 1907 r. w Skawie. Aresztowany został 

16 maja 1941 r. podczas prowadzenia lekcji w szkole zawodowej przy ul. Dietla 2.  

Okoliczności aresztowania przedstawił we wspomnieniach inny więzień Auschwitz Józef 

Klink: „…W Krakowie odwiedzałem często oo. Salezjanów na Dębnikach w latach 1940 i 

1941. Znałem ze Lwowa księdza proboszcza Jana Świerca, katechetę Władysława 

Koniecznego. Ksiądz Konieczny prosił mnie (zdaje się w marcu 1941 r.) o ulotki i tajne 

gazetki dla swego brata, który pracował w Związku Walki Zbrojnej na Podhalu. Zawierzyłem 

księdzu Koniecznemu, że nie będzie długo przetrzymywał u siebie tych ulotek i doręczy je 

bratu, gdy tylko go odwiedzi, że będzie ostrożny. Ksiądz Konieczny, jak się niebawem 

okazało, był jednak nieostrożny, dał bowiem jakąś ulotkę do przeczytania krawcowi, który 

pracował w warsztacie księży salezjanów (zdaje się w kwietniu 1941 r.). Widział to szewc, 

który pracował w tym samym warsztacie i zaraz doniósł do gestapo, bo jak się wtedy wydało, 

był on szpiegiem. Gestapo usiłowało zająć budynek seminarium duchownego księży 

salezjanów na potrzeby SS-manów. Szpieg szewc miał być narzędziem gestapo. Ksiądz 

Konieczny i krawiec byli aresztowani w kwietniu 1941 r. i w czasie śledztwa ksiądz 

konieczny zeznał, że ulotkę dostał ode mnie”. 

Przesłuchiwany był w więzieniu przy ul. Montelupich, następnie przywieziono go do obozu 

Auschwitz 26 maja 1941 r. (nr obozowy 17338). Skierowany został do pracy w karnej 

kompanii (Strafkompanie) w żwirowni położonej obok tzw. Täthergebeude, gdzie w brutalny 

sposób pierwszego dnia zamordowanych zostało czterech współbraci salezjanów. Po 

zwolnieniu z karnej kompanii skierowany został do pracy w różnych komandach roboczych 

zakwaterowany był natomiast w bloku nr 4. Zaliczony został do grupy duchownych 

wywiezionych do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30287), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.   

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 26.06.1941 r., D-AuI-2/112, nr inw. 

4390, s. 240; Książka ewidencyjna bloku 4, D-Au/3/2, nr inw. 73750, s. 53; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Opracowania, t. 95, s. 37; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa , t. 1, s. 581, 584; Wendel-Gilliar,  op. cit., t. II, s. 556; B. Hoffmann op. cit., s. 470; 

A. Z. Urbański,  op. cit., s. 107; J. Domagała,  op. cit., s. 139; E. Weiler,  op. cit., s. 357; 
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Teresa Wontor-Cichy, Salezjanie w obozie Auschwitz, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, 

t. 34 (2013), s. 311-324. 

 

14.  Waloszek Walenty – ksiądz salezjanin, wikary w parafii p.w. św. Stanisława Kostki 

w Krakowie oraz katecheta w szkole nr 30, ur. 12 marca 1903 r. w Grzawie w 

powiecie pszczyńskim. Aresztowany został 23 maja 1941 r. w krakowskim kolegium 

salezjanów. W zachowanym arkuszu personalnym czytamy, że powodem 

aresztowania było „czytanie polskich nielegalnych ulotek” (Hat an den Vorlesungen 

poln. Flugblätter teilgenommen). Osadzony został w obozie Auschwitz 26 czerwca 

1941 r. (nr obozowy 17377). Po zakończeniu procedury przyjęcia do obozu 

skierowany został do pracy w karnej kompanii. Był świadkiem śmierci czterech 

współbraci salezjanów. Po zwolnieniu z karnej kompanii przyjęty został do orkiestry 

obozowej, grał na klarnecie. W obozie odprawiał potajemnie mszę świętą. Zaliczony 

został do grupy duchownych wywiezionych z obozu 3 maja 1942 r. do obozu Dachau 

(nr obozowy 30315), gdzie został wyzwolony. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 26.06.1941 r., D-AuI-2/112, nr inw. 

4390, s. 241; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 52, s. 25, 25a; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Opracowania, t. 95, s. 169-174, 226; Fotografia obozowa; 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa  t. 1, s. 577, 585; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 615; B. Hoffmann op. cit., s. 508; 

A. Z. Urbański, op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 239; E. Weiler,  op. cit., s. 691; Teresa 

Wontor-Cichy, Salezjanie w obozie Auschwitz, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, t. 34 

(2013), s. 311-324. 
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15. Marszałek Jan – wikary w Krościenku nad Dunajcem (diec. tarnowska), gdzie został 

zaprzysiężony na kapelana Związku Walki Zbrojnej, ur. 23 sierpnia 1913 r. w 

Wiśniczu Nowym. Angażował się w pomoc przekraczającym granicę, udającym się na 

Węgry, gdzie zamierzali wstąpić do polskich oddziałów. Organizował także pomoc 

materialną i medyczną Polakom wysiedlanym z Mazur. Aresztowany został 16 maja 

1941 r., przesłuchiwany był w więzieniu w Szczawnicy, następnie w Nowym Sączu, 

Zakopanym i Tarnowie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 29 lipca 1941 r. (nr 

obozowy 18857). W zachowanym arkuszu personalnym, w rubryce Grund (powód) 

wpisano „Współpracuje z ZWZ” (Vereidigtes Mitglied der ZWZ).  Przeniesiony do 

obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30297), gdzie został wyzwolony 29 

kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 29.07.1941 r., D-AuI-2/1, nr inw. 4279, 

s. 288; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 43, s. 41, 41a; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 
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Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Wspomnienia, t. 218, s. 5-51; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa, t. 1, s. 626; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 615; B. Hoffmann op. cit., s. 480; A.Z. 

Urbański, op. cit., s. 104; J. Domagała, op. cit., s. 166; E. Weiler, op. cit., s. 439; Olga 

Chylowa, Wciąż pamiętam ludzi – więc ludzki był mój świat, [w:] Almanach Kęcki XIII, 

2009, s. 124, 125: „…Spośród ogromnej rzeszy absolwentów bocheńskiego gimnazjum 

muszę koniecznie zwrócić uwagę na osobę Jana Marszałka i w najgłębszej zadumie oddać mu 

najwyższe uznanie i szacunek, rozważając tragizm i bohaterstwo jego życia. 

Pochodził z Wiśnicza, maturę zdał w 1935 r. Już w konspiracji ukończył seminarium 

duchowne w Tarnowie. W marcu 1940 r. przyjął święcenia kapłańskie i objął obowiązki 

wikarego w Krościenku nad Dunajcem. W maju został zaprzysiężony na kapelana Związki 

Walki Zbrojnej (później AK). Pomagał w przerzucaniu ludzi przez Słowację na Węgry. W 

grudniu 1940 r. organizował pomoc materialną oraz szpitalną dla Polaków wysiedlonych z 

Mazur. Został aresztowany 16 maja 1941 r. i przewieziony do Zakopanego, do sławnego z 

okrucieństwa w willi „Palace”. Następnie ks. Marszałka przeniesiono do Tarnowa, a stamtąd 

z wyrokiem śmierci do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Dostał się na blok 9 i 

otrzymał numer 18857. Od razu inni księża zabrali go na modlitwy, w których Janek stale brał 

udział. Często też potajemnie spowiadał więźniów. W czerwcu 1942 r. został wywieziony do 

Dachau, gdzie otrzymał nr 30297, mieszkał w bloku 26 tylko dla duchownych, świeckich i 

zakonnych. Tutaj panował wielki głód i wielu księży zmarło. Janek mieszkał w tym samym 

bloku co biskup z Wrocławia, który idąc na śmierć, powiedział, że ofiarowuje swe życie za 

wolność polskiego narodu i wolność więźniów. Biskupa dobito zastrzykiem fenolu. W 

Dachau powstała też grupa organizująca recytacje polskich utworów, śpiew narodowy, 

informacje. Wtedy Polacy czuli się lepiej. Duszą tej grupy byli ks. Ziemba i ks. Marszałek. 

Jakiś czas pracował ks. Jan przy naprawie drogi w Alpach nad doliną Valejgr, koło pięknych 

domów Himmlera. Ale po powrocie do Dachau skazany został razem ze swym kolegą na 5 

tygodni więzienia w bunkrze głodowym. Wbrew wszelkim prawom natury obaj przeżyli.  

W pogodną niedzielę 29 kwietnia 1945 r. nadeszła wolność”.   



357 
 

 

16. Podkul Jan – ksiądz, salezjanin (SDB), radca szkół zawodowych w Kielcach i 

Oświęcimiu, ur. 21 maja 1893 r. w Nowosiółki, pow. Lesko. Aresztowany został w 

Kielcach w związku z licznymi represjami wobec przedstawicieli inteligencji polskiej. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 30 lipca 1941 r. (nr obozowy 19088). 

Skierowany został do pracy budowlanej w komandzie Buna, przy nowo budowanej 

fabryce chemicznej. Z powodu choroby 20 maja 1942 r. został umieszczony w 

szpitalu obozowym (blok nr 28, dla chorych na choroby wewnętrzne). Zaliczony 

został do transportu duchownych przeniesionych do obozu Dachau (nr obozowy 

30268) 5 czerwca. Po przeniesieniu jego stan zdrowia pogorszył się i 15 czerwca 1942 

r. zmarł na skutek komplikacji układu krążenia po przebytym zapaleniu płuc (w 

Sterbeurkunde: Versagen von Herz und Kreislauf bei Lungenentzündungen).  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 30.06.1941 r., D-AuI-2, nr inw. 4279, 

s. 293; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Opracowania, t. 95, s. 169-174, 226; 

Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, op. cit., t. 1, s. 304, 312, 331; Konrad Szweda, op. 

cit., s. 36; jako przyczynę śmierci Jana Podkula podaje tyfus brzuszny. Wendel-Gilliar, op. 

cit., t. II, s. 489; Nekrolog salezjanów polskich, Kraków, s. 192; B. Hoffmann op. cit., s. 544; 

A. Z. Urbański,  op. cit., s. 114b; J. Domagała,  op. cit., s. 194; E. Weiler,  op. cit., s. 530; 

Teresa Wontor-Cichy, Salezjanie…, op. cit., s. 311-324; Zofia Natkańska, Wspomnienie o 

księdzu Podkulu, maszynopis przekazany do Archiwum.  
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17. Garecki Stanisław – ksiądz, salezjanin (SDB), ur. 21 listopada 1907 r. w Zagnańsku, 

pow. kielecki. Aresztowany został w Kielcach w związku z licznymi represjami 

wobec przedstawicieli inteligencji polskiej. Przywieziony został do obozu Auschwitz 

30 lipca 1941 r. (nr obozowy 19089). W obozie został przyjęty do orkiestry obozowej 

jako klarnecista. W spisanej relacji wspominał spotkanie z księdzem Józefem 

Kowalskim oraz jego zachętę do wstąpienia do orkiestry, jako szansa na ocalenie 

życia. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30279), 

gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 30.06.1941, D-AuI-2, nr inw. 4279, s. 

293; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

t. 1, s. 20:  „…Raz przychodzi do mnie /ks. Kowalski/ i mówi: Stasiu zapisz się do orkiestry 

obozowej. Oni otrzymują kocioł zupy extra codziennie, jakoś przeżyjesz do wiosny, a ja 

zapiszę się do chóru, który się organizuje, a był to już październik. Wyglądałem wtedy jak 

prawdziwy „muzułmanin”, przeznaczono mnie już nawet do inwalidów jako niezdolnego do 

pracy. Gdy tak siedzieliśmy na „bloku”, wpadają esmani z lekarzem i każą nam defilować 

przed nimi. Wybierali słabszych do krematorium. Nie wzięli mnie. Posłuchałem ks. Józia i 

zapisałem się do orkiestry. Grałem na klarnecie aż do wyjazdu do Dachau”; Fotografia 

obozowa;    

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Radomia…, op. cit., t. 1, s. 304, 312, 331; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 457; A. Z. Urbański,  

op. cit., s. 114b; J. Domagała, op. cit., s. 106; E. Weiler, op. cit., s. 246; Teresa Wontor-Cichy, 

Salezjanie…, op. cit., s. 311-324. 
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18. Kajka Paweł – ksiądz (diecezja podlaska), ur. 6 października 1905 r. w Chrominie 

(pow. Mińsk Mazowiecki). Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, potem 

przez trzy lata wykładał filozofię i psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Janowie Podlaskim. Aresztowany został w Pratulinie 25 maja 1941 r., gdzie 

podczas wojny pełnił obowiązki proboszcza; przesłuchiwany był w więzieniu w Białej 

Podlaskiej oraz w Lublinie. Do obozu Auschwitz został przywieziony 30 lipca 1941 r.  

(nr obozowy 19401). Zatrudniony został w komandzie pracującym przy rozbudowie 

obozu jako robotnik budowlany (Bauarbeiter). Zachorował podczas pobytu w obozie, 

o czym świadczą wpisy z RTG w książce szpitala oraz w książce ewidencyjnej bloku 

28. Wypisany został ze szpitala obozowego 30 kwietnia 1942 r., prawdopodobnie w 

związku z przygotowywaniem transportu.  Przeniesiony został do obozu Dachau 5 

czerwca 1942 r. (nr obozowy 30284), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 30.06.1941 r., D-AuI-2/139, nr inw. 

4417, t. 3, s. 299; Książka ewidencyjna bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 221; RTG 

książka szpitala, D-AuII-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 139; Zentral Bauleitung, BW 1/7/33, nr 

inw. 37, D-Z-Bau/37, s. 17; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 442; D-

Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Lublina…, op. cit., t. 1, s. 313, 351; Anastazy Nadolny, Inspektorat nauki religii dla szkół 

polskich w Niemczech zachodnich (1945-1950), [w:] Studia Polonijne, t. 3, Lublin 1979, s. 

203-229; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 467; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 105b; Jan 

Domagała, op. cit., s. 130; Eugen Weiler, op. cit., s. 330.  
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19. Jankowski Walenty – ksiądz, proboszcz parafii Łomazy (diec. podlaska), ur. 14 

lutego 1902 r. w Ułtowie (mazowieckie), aresztowany w lipcu 1941 r., przesłuchiwany 

w więzieniu w Białej Podlaskiej i Lublinie. Przywieziony do obozu Auschwitz 30 

lipca 1941 r. (nr obozowy 19719). Zachowana szczątkowo dokumentacja pozwala 

stwierdzić, że 8 stycznia 1942 r. został poddany prześwietleniu rentgenowskiemu w 

związku ze stłuczeniem prawej stopy. W szpitalu obozowym mógł przebywać do 2 

marca 1942 r., kiedy to został wypisany i skierowany do pracy w obozie. Jego stan 

zdrowia prawdopodobnie nie uległ wystarczającej poprawie i ponownie znalazł się w 

szpitalu obozowym, skąd został wypisany 2 czerwca 1942 r., czyli na dzień przed 

wyjazdem do obozu Dachau. Zaliczony został 3 czerwca 1942 r. do transportu do 

obozu Dachau (nr obozowy 30293). Należy przypuszczać, że dalej zmagał się z 

trudnościami zdrowotnymi i 7 października 1942 r. został uznany za niezdolnego do 

pracy i wywieziony do zamku Hartheim, gdzie został zabity tlenkiem węgla. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 30.06.1941 r., D-AuI-2/139, nr inw. 

4417, t. 3, s. 305; Książka ewidencyjna bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 148, 270; 

RTG książka szpitala, D-AuI-5/5, nr inw. 5024, t. 5, s. 49; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, 

nr inw. 31534, t. 3, s. 443; -Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 

37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, op. cit., t. 1, s. 313, 365; Gedenkbuch…, op. cit., s. 

490; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 561; A. Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., 

s. 123; E. Weiler, op. cit., s. 310.  
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20. Mielczarski Teofil – ksiądz, wikary parafii pw. św. Anny w Łodzi, ur. 20 grudnia 

1905 r. w Zygmuntowie (pow. łódzki). Aresztowany został 8 marca 1941 r. wraz z 

pozostałymi trzema duchownymi duszpasterzami w tej samej parafii. Powodem 

aresztowania były kontakty księży z konspiracyjną drukarnią pisma „Pochodnia”. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 sierpnia 1941 r. (nr obozowy 19965). W 

obozie chorował na zapalenie oskrzeli i 2 kwietnia 1942 r. skierowany został na 

prześwietlenie rentgenowskie. Przeniesiony został 3 czerwca 1942 r. do obozu Dachau 

(nr obozowy 30298), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 09.08.1941 r., D-AuI-2/146, nr inw. 

4424, t. 3, s. 313; RTG książka szpitala, D-AuI-5/5, nr inw. 5025, t. 6a, s. 137; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 3154, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37;   W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; B. Hoffmann op. 

cit., s. 482; Albert Z. Urbański, op. cit.,s. 114b; J. Domagała, op. cit., s. 171; E. Weiler, op. 

cit., s. 455; Marek Budziarek, „Gloria Victis”. Martyrologia wykładowców Łódzkiego 

Seminarium Duchownego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945, [w:] Łódzkie Studia 

Teologiczne, 1992, 1, s. 4: „…Rok 1941 był brzemienny w swych tragicznych skutkach. 

Zaczęło się w marcu 1941 r., kiedy to w ręce gestapo wpadła tajna drukarnia podziemnego 

pisma „Pochodnia”. Aresztowano wówczas ks. dr. Jana Warczaka oraz będącego z nim w 

bliskich kontaktach księży z parafii św. Anny w Łodzi – ks. dr. Ferdynanda Jacobiego, ks. 

Teofila Milczarskiego i ks. Wacława Bielińskiego. Zatrzymanych osadzono w więzieniu 

gestapo przy ul. Sterlingo w Łodzi. Po trwającym kilka tygodni śledztwie wszystkich 

kapłanów przewieziono do obozów koncentracyjnych: ks. Wacława Bielińskiego o ks. dr 

Ferdynand Jacobi znaleźli się w Oświęcimiu, gdzie ponieśli śmierć męczeńską (pierwszy 20 

sierpnia 1941 r., drugi w 5 dni później); ks. dr Jan Warczak i ks. Teofil Milczarski – po 

pobycie w różnych obozach – szczęśliwie w 1945 r. doczekali wyzwolenia w obozie 

koncentracyjnym w Dachau”. 
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21. Bienias Jan – ksiądz, wikary parafii św. Józefa w Łodzi, ur. 19 maja 1901 r. w 

Pudłowie, pow. sieradzki. Aresztowany został 8 marca 1941 r., przesłuchiwany był w 

więzieniu w Łodzi. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 sierpnia 1941 r. (nr 

obozowy 19966). Przebywał w obozowym szpitalu do 8 stycznia 1942 r., kiedy to 

został uznany za zdolnego do pracy i wypisany ze szpitala. Przeniesiony został do 

obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30266), gdzie został wyzwolony 29 

kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 09.08.1941 r., D-AuI-2/146, nr inw. 

4424, t. 3, s. 313; Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, s. 100; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37;  W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  passim; B. Hoffmann op. 

cit., s. 528; A. Z. Urbański, op. cit., s. 109; J. Domagała, op. cit., s. 75; E. Weiler, op. 

cit.,passim.  

22. Brzeziński Marian – ksiądz zakonny, prowincjał warszawski kapucynów (OFM 

Cap), ur. 13 maja 1904 r. w Żyrardowie. Aresztowany został 27 czerwca 1941 r. w 

warszawskim klasztorze kapucynów przy ul. Kapucyńskiej 4. W zachowanym arkuszu 

personalnym widnieje następujący powód aresztowania: „Jest obwiniany, iż w 

warszawskim klasztorze kapucyńskim dopuszczał się nielegalnego czytania ulotek i 

zachowywał się wrogo wobec Niemców” (Wird beschuldig im Warschauer  

Kapuzinerkloster fortgesetzt illeg. Flugblätter gelesen u. sich im deutschf. Sinne 

betätigt zu haben). Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 września 1941 r. (nr 
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obozowy 20359). W tym samym transporcie znajdowało się aż 19 zakonników 

kapucyńskich. W obozie skierowany został do prac ziemnych związanych z budową 

baraków, prac polowych, w warsztatach stolarskich sprzątał toalety (ustępowy). W 

korespondencji dotyczącej przekazów pieniężnych więźniów z 10 kwietnia 1942 r. 

znajdujemy informację, że otrzymał przekaz na 60 złotych, co stanowiło odpowiednik 

30 marek niemieckich. W książce rentgenowskiej szpitala obozowego odnajdujemy 

informację, że 19 października 1941 r. został skierowany na prześwietlenie, 

prawdopodobnie płuc, które jednak nie wykazało zmian chorobowych. Przeniesiony 

został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30269), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.      

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 331; Arkusz personalny D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 34, s. 18; RTG książka 

szpitala, D-AuI-5/4, nr inw. 5023, t. 4, s. 3; Korespondencja dotyczące przekazów 

pieniężnych, wpis 10.04.1942 r., D-IŻ-17/1, nr inw. 157598, s. 193; Lista przeniesionych, D-

AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół  

Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga 

Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 397; B. Hoffmann op. cit., s. 448; 

A. Z. Urbański, op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 79, 80; E.Weiler, op. cit., s. 156; 

www.kapucyni.ofmcap: „…Podczas II wojny światowej zakonnicy włączyli się w działalność 

niepodległościową, m.in. w klasztorze znajdował się punkt rozdzielania i przekazywania 

funduszy napływających z Londynu na potrzeby Armii Krajowej, a prawdopodobnie także 

prowadzono nasłuch zagranicznych stacji radiowych i uczestniczono w kolportażu prasy 

podziemnej”.  

 

http://www.kapucyni.ofmcap/
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23. Dąbrowski Marian – ksiądz zakonny, kapucyn (OFMCap), rektor Studium 

Filozoficznego w Zakroczymiu, ur. 10 stycznia 1908 r. w Niewodowie (pow. 

łomżyński). Aresztowany został 27 czerwca 1942 r. w Warszawie. Tego dnia 

aresztowano aż 19 zakonników z kapucyńskiego klasztoru. Powodem mogło być 

znalezienie ulotek na terenie klasztoru. Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 

września 1941 r. (nr obozowy 20362). Skierowany został do prac ziemnych 

związanych z budową baraków, później do komanda Landwirtschaft (prace w 

gospodarstwie rolnym). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30271), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 331; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr 

inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Materiały 20/6, nr inw. 42900, 

ankieta; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. 

Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 397; B. Hoffmann op. cit., s. 451; A. Z. 

Urbański, op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 91; E. Weiler, op. cit., s. 189; 

www.kapucyni.ofmcap:  

 

24. Fila Bolesław – kleryk zakonny, kapucyn (OFMCap), ur. 1 czerwca 1918 r. w 

Kozienicach (pow. kielecki). Aresztowany został 27 czerwca 1942 r. w Warszawie. 

Tego dnia aresztowano aż 19 zakonników z kapucyńskiego klasztoru. Powodem 

mogło być znalezienie ulotek na terenie klasztoru. Przywieziony został do obozu 

Auschwitz 4 września 1941 r. (nr obozowy 20366). Skierowany został do prac 

ziemnych związanych z budową baraków, później do komanda Landwirtschaft (prace 

w gospodarstwie rolnym). Podczas pobytu w obozie chorował, o czym świadczą 

wpisy do książki szpitalnej bloku 28 z 29 grudnia 1941 r. oraz z 2 marca 1942 r.  

http://www.kapucyni.ofmcap/
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Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30271), gdzie 

został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 331; Książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, s. 62, 100, 147; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Materiały 20/6, nr inw. 42900, ankieta; Fotografia obozowa;  

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, 

op. cit., t. 1, s. 397; B. Hoffmann op. cit., s. 455; A. Z. Urbański, op. cit., s. 107; J. Domagała, 

op. cit., s. 101; E. Weiler,  op. cit., s. 229; www.kapucyni.ofmcap  

 

25. Hański Cezary – ksiądz zakonny, gwardian warszawskiego konwentu kapucynów 

(OFCap), ur. 29 sierpnia 1905 r. w Kijowie. Aresztowany został 27 czerwca 1941 r. w 

Warszawie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 września 1941 r. (nr obozowy 

20373). Na zachowanym arkuszu personalnym jako powód osadzenia wpisano: „Jest 

obwiniany, iż w warszawskim klasztorze kapucyńskim dopuszczał się nielegalnego 

czytania ulotek i zachowywał się wrogo wobec Niemców” (Wird beschuldig im 

Warschauer Kapuzinerkloster fortgesetzt illeg. Flugblätter gelesen u. sich im deutschf. 

Sinne betätigt zu haben). Z powodu choroby przebywał w szpitalu obozowym, skąd 2 

maja 1942 r. został wypisany do pracy jako uznany za zdrowego. Przeniesiony został 

do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30291), gdzie został wyzwolony 29 

kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 331; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 37, s. 38; Książka 

szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 224; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr 

inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 

http://www.kapucyni.ofmcap/
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37; Materiały 20/6, nr inw. 42900, ankieta; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit.,  

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 397; B. 

Hoffmann op. cit., s. 462; A. Z. Urbański,  op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 101; E. 

Weiler,  op. cit., s. 284; www.kapucyni.ofmcap  

 

 

26. Natorski Stefan – kapucyn ksiądz zakonny, gwardian warszawskiego konwentu 

kapucynów (OFCap), ur. 21 stycznia 1909 r. w Warszawie. Aresztowany został 27 

czerwca 1942 r. w Warszawie; tego dnia aresztowano aż 19 zakonników z 

kapucyńskiego klasztoru. Powodem mogło być znalezienie ulotek na terenie klasztoru. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 września 1941 r. (nr obozowy 20394). 

Skierowany został do prac ziemnych związanych z budową baraków, w gospodarstwie 

rolnym (Landwirtschaft) przy budowie stawów rybnych oraz w szpitalu obozowym 

jako pielęgniarz (Pfleger). Z powodu choroby przebywał w szpitalu obozowym (blok 

nr 20) od 3 kwietnia  do 5 maja 1942 r., kiedy to został uznany za zdrowego i 

wypisano go do pracy. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30300), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 331; Książka szpitala bloku 20, D-AuI-5/1, nr inw. 4775, s. 4, 12; książka 

ewidencyjna bloku 4 D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 80; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr 

inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 

37; Materiały 20/6, nr inw. 42900, ankieta; korespondencja, 6379/76; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. 

http://www.kapucyni.ofmcap/
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cit., t. 1, s. 398; B. Hoffmann op. cit., s. 485; A. Z. Urbański,  op. cit., s. 107; J. Domagała,  

op. cit., s. 177; E. Weiler,  op. cit., s. 475; www.kapucyni.ofmcap  

 

27. Sosnowski Michał – brat zakonny, kapucyn (OFMCap), ur. 26 kwietnia 1899 r. w 

Klementynowie, pow. kozienicki. Aresztowany został 27 czerwca 1941 r. w 

Warszawie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 września 1941 r. (nr obozowy 

20410). Na zachowanym arkuszu personalnym jako powód osadzenia wpisano: „Jest 

obwiniany, iż w warszawskim klasztorze kapucyńskim dopuszczał się nielegalnego 

czytania ulotek i zachowywał się wrogo wobec Niemców” (Wird beschuldig im 

Warschauer Kapuzinerkloster fortgesetzt illeg. Flugblätter gelesen u. sich im deutschf. 

Sinne betätigt zu haben). Skierowany został do pracy przy budowie kolejnych 

baraków więźniarskich, w komandzie Landwirtschaft skierowanym do prac polowych, 

przy rozładunku wagonów kolejowych, w kartoflarni obozowej. Z powodu choroby 

przebywał w szpitalu obozowym, o czym świadczą wpisy w ewidencji bloku 28 z dnia 

24 stycznia i 1 kwietnia 1942 r., kiedy to został uznany za zdrowego i wypisany do 

pracy. Kłopoty zdrowotne potwierdza także zachowany wpis do książki RTG z 16 

marca 1942 r. z adnotacją, że prześwietlenia płuc miały związek z podejrzeniem o 

lewostronne wysiękowe zapalenie płuc. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 

czerwca 1942 r. (nr obozowy 30310), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.09.1941 r., D-AuI-2/160, nr inw. 

4438, t. 3, s. 332; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 49, s. 79; RTG 

książka szpitala, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 104; Książka szpitala bloku 28 D-AuI-5/2, 

nr inw. 4776, t. 1, s. 111, 181; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; 

D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Materiały 20/6, nr 

inw. 42900, ankieta; korespondencja, 6379/76; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. 

cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 398; B. 

http://www.kapucyni.ofmcap/
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Hoffmann op. cit., s. 499; A. Z. Urbański,  op. cit., s. 107; J. Domagała, op. cit., s. 217; E. 

Weiler, op. cit., s. 475; www.kapucyni.ofmcap   

 

                

28. Ziemba Adam – ksiądz, wikary parafii dobrego Pasterza w Krakowie, ur. 28 sierpnia 

1913 r. w Nowym Sączu, aresztowany został 25 lipca 1941 r. w Krakowie. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 17 października 1941 r. (nr obozowy 

21855). W zachowanym arkuszu personalnym jako przyczynę osadzenia wpisano: 

Nielegalny kontakt z ruchem oporu, pomagał ludziom, którzy chcieli przedostać się do 

polskiego Legionu (Illeg. Betätigung in der Widersthg. Hat Leute, die nach der poln. 

Legion wollten, amfangen). W obozie skierowany został do pracy w jednej ze 

żwirowni, później w komandzie Landwirtschaft, w podobozie Harmęże, gdzie 

znajdowała się królikarnia. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. 

(nr obozowy 30318), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 17.10.1941 r., D-AuI-2/195, nr inw. 

4473, t. 4, s. 384; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 53, s. 82; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

http://www.kapucyni.ofmcap/
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Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; AKMKR, Spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim, 

brak paginacji stron: „Ks. Ziemba był bardzo ruchliwy i czynny, ale przy tym lubił się też 

chwalić. Przed kampanią wrześniową 1939 został mianowany kapelanem wojskowym jak 

wielu innych księży, jednakże cały czas siedział na Prądniku i w kampanii udziału nie wziął. 

W pracy konspiracyjnej, we współpracy w wydawaniu ulotek, był za głośny. Przed Niemcami 

ukrywał się w Sidzinie, ale znów nieroztropnie, niemal oficjalnie, ściągał swoje meble z 

Prądnika do Sidziny. Wtedy wpadł i został aresztowany, ale poza Krakowem”; Zespół  

Opracowania, Duchowni – więźniowie Oświęcimia, t. 44, s. 37; Materiały 20/6, nr inw. 

42900, ankieta; korespondencja, 4160/07; Zespół Oświadczenia, t. 42, s. 29, relacja Anny 

Zdrowak: „Więźniowie wracający z pracy zatrzymywali się, aby zjeść wyniesioną im zupę. 

Oddając naczynia podziękowali, a jeden z nich powiedział, że jest księdzem i nazywa się 

Ziemba.”; t. 45, s. 33, relacja Antoniny Kozubek: „Oprócz tego komanda przy niwelowaniu 

gruntu – pracowało w parku drugie komando męskie. Funkcję „vorarbeitera” pełnił w nim 

ksiądz”.; Konrad Szweda, W oświęcimskim szpitalu obozowym w latach 1940-1941, [w:] 

„Przegląd Lekarski – Oświęcim”, 1974, t. 31, nr 1, s. 11: „Odżywa w pamięci postać ks. 

Adama Zięby, który śpiewem „Ave Maria” potrafił wzruszyć serca wrogów, a otrzymaną za 

to pajdę chleba podarować zgłodniałemu współwięźniowi”; Fotografia obozowa. Napisał 

wspomnienia pt. „Pajda chleba” wydane pierwszy raz w 1957 r. (ostatnie wydanie 2017), 

które dotyczą pobytu w obozie Auschwitz.     

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz   

z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. 667, 673; B. Hoffmann op. cit., s. 514; A. Z. Urbański, op. cit., s. 

104; J. Domagała, op. cit., s. 255; E. Weiler, op. cit., s. 736; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 

625. 
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29. Gaj Zygmunt – ksiądz (prefekt w Opatowie, diecezja sandomierska), ur. 16 września 

1914 r. w Policzku (powiat końskie), aresztowany został 2 października 1941 r., 

przesłuchiwany był w więzieniu w Kielcach. Przywieziony został do obozu Auschwitz 

25 października 1941 r. (nr obozowy 22166). Skierowany został do pracy w 

komandzie Schultz, które pracowało przy budowie zakładów IG Farbenindustrie. 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy (30282), gdzie 

został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 24 i 25.10.1941 r., D-AuI-2/203, nr 

inw. 4481, t. 4, s. 395; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; ankieta, V-26/1453/58; 

Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, op. cit., t. 1, s. 437, 454, 458; B. Hoffmann op. cit., s. 

456; A. Z. Urbański, op. cit., s. 105; J. Domagała, op. cit., s. 104; E. Weiler, op. cit., s. 240. 

 

30. Woźny Bonifacy – ksiądz zakonny, augustianin (OSA), ur. 10 lipca 1907 r. w 

Weidenforwerk (pow. Nowym Tomyśl), aresztowany 20 września 1941 r. w 
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Krakowie. Przywieziony został do obozu Auschwitz 4 października 1941 r. (nr 

obozowy 22414). W zachowanym arkuszu personalnym jako przyczynę osadzenia 

podano: Posiadanie i słuchanie odbiornika radiowego, znajomość nielegalnych ulotek 

(Radioapparate geheimgechalten, kentnis illg. Fluglblättern). Skierowany został do 

pracy w Betonkollone, komandzie więźniarskim, które zajmowało się budową nowych 

bloków na terenie obozu Auschwitz. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30316), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 04.11.1941 r., D-AuI-2/208, nr inw. 

4486, t. 4, s. 403; Arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 53, s. 23; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Zespół Opracowania, t. 46, wspomnienia Kazimierza Kozła, 

s. 83: „...Jak nadmieniłem w ankiecie z grudnia 1964 r., pracowałem w betonkolonie. 

Forarbeiter był ksiądz Bonifacy z okolic Krakowa. [...] Braliśmy suchy makaron do rękawów 

płaszczy, kartofle. Te ostatnie art. gotował nam ksiądz Boniek”; Fotografia obozowa; Akta w 

sprawie karnej Józefa Króla, s. 299: „...Ponadto zatrudniłem w moim komandzie grupę 

księży, między którymi był także ksiądz Bonifacy Woźny i ludzie, którzy szli na 

wykończenie, byli przez niego słuchani i wyspowiadani, a nadto w ten sposób przynosił nam 

ostatnie życzenia skazanego dla swej rodziny”; Zespół Wspomnienia, t. 217, Wojciech 

Stróżyk, Wspomnienia wojenne z lat 1939-1945. Rozmowa z moim dziadkiem Henrykiem 

Stróżykiem, s. 67:  

„...Do Oświęcimia jechaliście samochodami? 

- Samochodami, skuci. Ja byłem skuty z prowincjałem o.o. augustianów [o. Wilhelm Gaczek-

T.W-C], ponieważ kilku zakonników jechało do obozu. Jak wchodziliśmy do Oświęcimia, do 

samego lagru, to on mówił mi, że nie przetrzyma. i rzeczywiście zmarł, tzn. dobili go. obóz 

przeżyło tylko dwóch zakonników: ks. Bonifacy Woźny, który po wojnie był proboszczem w 

Krakowie i ks. Józef Famuła [Pamuła T.W-C]”.     

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa…, t. 1, s. 680, 691; B. Hoffmann op. cit., s. 512; A. Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. 

Domagała, op. cit., s. 249; E. Weiler, op. cit., s. 720; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 620.  
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  31. Pamuła Jan – ksiądz zakonny, augustianin (OSA), ur. 18 maja 1911 r. w 

Rzeszotarach (pow. krakowski), aresztowany 20 września 1941 r. w Krakowie. Przywieziony 

został do obozu Auschwitz 5 listopada 1941 r. (nr obozowy 22444). Podczas pobytu w obozie 

skierowany został do szpitala obozowego na prześwietlenie – pierwszy raz 30 listopada 1941 

r. (wykonane badanie nie wykazało zmian), drugi 20 kwietnia 1942 r. (z podejrzeniem 

powiększenia mięśnia sercowego). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. 

(nr obozowy 30264), gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 05.11.1941 r., D-AuI-2/209, nr inw. 

4487, t. 4; RTG książka szpitala, D-Au-5/4, nr inw. 5023, t. 4, s. 35; D-AuI-5/6, nr inw. 5025, 

t. 6a, s. 171, prześwietlenia z dnia 20.04.1942 r.; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 

31534, t. 3, s. 443; korespondencja dotycząca przekazów pieniężnych, wpis 10.04.1942 r., D-

IZ-17/1, nr inw. 157598, s. 194; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 

44, s. 37; korespondencja IV/6426/4677/1993: list skierowany przez ks. Pamułę do Muzeum z 

prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pobyt w obozie. W liście pisze:  

Informuję, że po aresztowaniu przez Niemców 21 września 1941 w Krakowie osadzony 

zostałem w więzieniu Gestapo na Montelupich, skąd 4 listopada 1941 wywieziony byłem do 

obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i zostałem oznaczony nr więźnia 22444, gdzie 

przebywałem do dnia 3 czerwca 1942. Z tego obozu przetransportowano mnie di KL Dachau, 

gdzie przebywałem do wyzwolenia w dniu 29 kwietnia 1945 r. Zespół - Opracowania, 

Duchowni – więźniowie Oświęcimia, t. 44, s. 37; Zespół Wspomnienia, t. 217, Wojciech 

Stróżyk, Wspomnienia wojenne z lat 1939-1945. Rozmowa z moim dziadkiem Henrykiem 

Stróżykiem, s. 67  

... Do Oświęcimia jechaliście samochodami? 
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- Samochodami, skuci. Ja byłem skuty z prowincjałem o.o.Augustianów (o. Gaczek-T.W-C), 

ponieważ kilku zakonników jechało do obozu. Jak wchodziliśmy do Oświęcimia, do samego 

lagru, to on mówił mi, że nie przetrzyma. i rzeczywiście zmarł, tzn. dobili go. obóz przeżyło 

tylko dwóch zakonników: ks. Bonifacy Woźny, który po wojnie był proboszczem w Krakowie i 

ks. Józef Famuła (Pamuła T.W-C); ; Fotografia obozowa;     

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa…, t. 1, s. 692, 694, 697; B. Hoffmann op. cit., s. 488; A. Z. Urbański, op. cit., s. 

106; J. Domagała, op. cit., s. 186; E. Weiler,  op. cit., s. 504; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 583. 

  

 32. Tylżanowski Jacek – ksiądz zakonny, augustianin (OSA), ur. 10 stycznia 1913 r. 

w Wielgomłynach (pow. Radomsko). Aresztowany został po raz pierwszy 29 stycznia 1940 r. 

w Krakowie, zwolniony z aresztu (28 lutego 1940 r.) i ponownie uwięziony 20 lutego 1941 r. 

Osadzony został w obozie 5 listopada 1941 r. (nr obozowy 22447). Przeniesiony został do 

obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30272), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 

1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 05.11.1941 r., D-AuI-2/209, nr inw. 

4487, t. 4, s. 404; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr 

inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, 

J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. 1, s. 692, 697; B. Hoffmann op. cit., s. 506; A. Z. Urbański, op. cit.,s. 106; J. Domagała, op. 

cit., s. 237; E. Weiler, op. cit., s. 678; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 612; Woźny Bonifacy, 

Noc grozy – wspomnienie ocalałego więźnia, o. Bonifacego Woźnago OSA, 

http://www.augustianie.pl/noc-grozy-wspomnienie-ocalalego-wieznia-o-bonifacego: „…Łzy 

cisną się do oczu, gdy przypominam sobie, jak w Boże Narodzenie 1941 r. ks. Jacek 

Tylżanowski otrzymał kilka komunikantów zakonsekrowanych tak, że kilku 

http://www.augustianie.pl/noc-grozy-wspomnienie-ocalalego-wieznia-o-bonifacego
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wtajemniczonych mogło przyjąć Komunię św. Był to dla nas rzeczywiście „wśród 

nieszczęścia – dzień szczęścia”. 

 

 33. Żukowski Józef – brat zakonny, kapucyn (OFMCap), furtianin w warszawskim 

klasztorze, ur. 18 września 1906 w Tyszowcach (pow. Tomaszów Lubelski). Aresztowany 

został 27 czerwca 1941 r. w Warszawie. W przesłanej ankiecie (wypełnionej na potrzeby 

Archiwum) wpisane zostało, że powodem aresztowania było „wrogie nastawienie do władz 

niemieckich”. Przesłuchiwany był w więzieniu Pawiak. Przywieziony został do obozu 

Auschwitz 20 listopada 1941 r. (nr obozowy 22916). Skierowany został do pracy w 

komandzie Landwirtschaft (prace polowe), następnie pracował przy budowie fabryki 

chemicznej (Buna), przy regulacji rzeki Soły, przy rozładunku materiałów budowlanych 

przywożonych transportem kolejowym. Podczas pobytu w obozie przebywał w szpitalu 

więźniarskim. W zachowanym dokumencie czytamy, że został wypisany ze szpitala 20 

grudnia 1941 r. i skierowany do pracy. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 

r. (nr obozowy 30319), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

 Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 20.11.1941 r., D-AuI-2/220, nr 

inw. 4498, t. 4, s. 421; Książka ewidencyjna szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, 

str. 89; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 20; ankieta V/26/271/55; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia 

obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z 

Warszawy, t. 1, s. 422, 434; B. Hoffmann op. cit., s. 515; A. Z. Urbański, op. cit., s. 107; J. 

Domagała, op. cit., s. 258; E. Weiler,  op. cit., s. 742.  
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 34. Jaworski Józef – ksiądz, wikary w parafii Myszków (diec. częstochowska), ur. 21 

sierpnia 1911 r. w Bądeczy/Kollin (pow. pilski). Aresztowany został 2 września 1939 r. i 

przetrzymywany był jako zakładnik do 6 grudnia 1939 r. Ponownie został aresztowany 11 

stycznia 1940 r. i przesłuchiwano go w więzieniu w Lublińcu. Skierowany został do obozu 

Auschwitz 6 grudnia 1941 r. przez posterunek Staatspolizeistelle Oppeln (nr obozowy 23805). 

Podczas pobytu w obozie chorował i skierowany został do szpitala więźniarskiego. Według 

zachowanego dokumentu 9 maja 1942 r. przeniesiony został do bloku szpitalnego nr 20 

przeznaczonego dla chorych na choroby zakaźne. Przeniesiony został do obozu Dachau (nr 

obozowy 30294), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

 Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów z 06.12.1941 r., D-AuI-2/233, nr inw. 

4511, t. 4, s. 448; Książka ewidencyjna szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. I, s. 

234; Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, 

t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. 

cit., passim; B. Hoffmann op. cit., s. 465; A. Z. Urbański, op. cit., s. 102; J. Domagała, op. 

cit., s. 126; E. Weiler, op. cit., s. 317; Wendel-Gilliar, op. cit., t. I, s. 347; w rubryce Grund 

der Verhaftung: Mitgliedschaft in einer militärischen Organisation (Powód aresztowania: 

członkostwo w organizacji wojskowej). 

 



376 
 

 35. Stabrawa Józef – ksiądz, proboszcz parafii Mszana Dolna (archidiecezja 

krakowska), ur. 8 stycznia 1881 r. w Królówce (pow. bocheński). Aresztowany został 15 

września 1941 r. w Lubniu. Nie zachowały się dokumenty podające bezpośrednią przyczynę 

aresztowania, na podstawie zebranych relacji należy uznać, iż było to zaangażowanie 

społeczne proboszcza. Przesłuchiwany był w więzieniach w Nowym Sączu i Tarnowie. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 29 grudnia 1941 r. (nr obozowy 25123). Dnia 3 

czerwca 1942 r. przeniesiono go do obozu Dachau (nr obozowy 30313). Zmarł w tym obozie 

z wycieńczenia 17 sierpnia 1942 r. 

Źródła: APMA-B, Lista przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, str. 443; D-Da-3/3, 

nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, op. cit., t. I, s. 746, 752; B. Hoffmann op. cit., s. 548; A. Z. Urbański, op. cit.,s. 

109; J. Domagała, op. cit., s. 218; E. Weiler, op. cit., s. 624; Gedenkbuch…, op. cit., s. 1094; 

T. Gąsiorowski, Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 

1939-1956, t. 13, Kraków 2009, s. 120-122; Dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego (Polskie 

duchowieństwo katolickie a Żydzi w latach okupacji hitlerowskiej), oprac. zbiorowe, 

Warszawa 1968, s. 72: „W archidiecezji krakowskiej wiele Żydów wiedziało, że może 

otrzymać pomoc i odpowiednie dokumenty u księdza dziekana Józefa Stabrawy, zasłużonego 

proboszcza w Mszanie Dolnej, której przez z górą dwadzieścia cztery lata z całym oddaniem 

pełnił w tej miejscowości obowiązki duszpasterskie. W roku 1940 wstąpił w szeregi 

konspiracyjnej organizacji wojskowej, jednocześnie polecał stale udzielać pomocy ludności 

żydowskiej. Aresztowany przez gestapo w 1941 r. więziony kolejno w Nowym Sączu, 

Tarnowie i Oświęcimiu, zmarł w Dachau”; „Tygodnik Powszechny” z dnia 12.08.1967, nr 34, 

s. 5: „Mija 25 lat od śmierci w obozie hitlerowskim w Dachau, ks. dziekana Józefa Stabrawy, 

zasłużonego proboszcza Mszany Dolnej, który przez z górą 24 lata pełnił z całym oddaniem 

obowiązki duszpasterskie w swej parafii, dbając zarazem o jej rozwój duchowy, kulturalny i 

gospodarczy. w r. 1937 odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, dzięki bowiem jego 

inicjatywie i staraniom odbudowano kościół, rozbudowano Mszanę Dolną, nadając jej 

charakter miejscowości letniskowej, założono Składnicę Kółek Rolniczych, Dom Katolicki 

pn. Orkanówka i inne instytucje o charakterze charytatywno-społecznym. W r. 1940 ks. 

Stabrawa wstąpił w szeregi konspiracyjnej organizacji wojskowej. Aresztowany przez 

gestapo 15 września 1941, więziony kolejno w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu, zmarł 

w Dachau”. 



377 
 

 

36.  Gabryl Franciszek – ksiądz, katecheta, prefekt średnich szkół technicznych w 

Krakowie,  ur. 18 stycznia 1903 r. w Wieprzu (pow. Wadowice). Powodem aresztowania było 

zaangażowanie w działalność konspiracyjną oraz kontakty z Żydami. W publikowanych po 

wojnie wspomnieniach przedstawił okoliczności aresztowania: „…O grożącym mi 

aresztowaniu byłem poinformowany przez OO. Karmelitów na Piasku, jako że tam w kaplicy 

miewałem nabożeństwa niedzielne. […] Gdy gestapowcy znaleźli pozwolenie kurialne w łac. 

języku na chrzest młodego Żyda, byłego ucznia liceum melioracyjnego, który poprosił mnie o 

instrukcje już w 1935 r., ale chrzest odłożyłem w porozumieniu z nim […]”.  

Do obozu Auschwitz przywieziony został 8 stycznia 1941 r. (nr obozowy 25282). 

Początkowo pracował w komandach transportujących materiały budowlane (wyładunek 

cegieł na dworcu kolejowym, transport cementu). Po kolejnych kilku tygodniach przeniesiony 

został do Birkenau, gdzie pracował przy budowie baraków więźniarskich. Za usiłowanie 

przydziału do innej grupy roboczej skazany został na pobyt w karnej kompanii, która mieściła 

się w bloku 11. Po zwolnieniu zatrudniony został w kuchni obozowej. Jego siostra przedostała 

się na teren przyobozowy z zamiarem spotkania brata i dostarczenia mu żywności. Do 

spotkania jednak nie doszło. Jak potwierdza zachowany dokument, podczas pobytu w obozie 

chorował i w związku z tym skierowany został 18 marca 1942 r. do szpitala obozowego na 

przeswietlenie RTG (prześwietlenie nie wykazało zmian, jak czytamy w opisie). Zaliczony 

został do grupy duchownych przeniesionych do obozu Dachau 5 czerwca 1942 r. (nr obozowy 

30278), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, RTG, książka szpitala D-Au-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 108; Lista 

przeniesionych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; Fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 

B. Hoffmann op. cit., s. 546; A.Z. Urbański, op. cit., s. 104; Księga Pamięci. Transporty 

Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 753, 763: „...Ksiądz Franciszek 
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Gabryl urodził się 18 stycznia 1901 roku w Wieprzu koło Andrychowa. W rodzinnej 

miejscowości ukończył szkołę powszechną, a w 1924 roku zdał maturę w gimnazjum 

klasycznym w Wadowicach. W latach 1924-1929 kształcił się na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1930-1935 pełnił funkcję wikarego w Czernichowie, 

będąc jednocześnie skarbnikiem archidiecezji krakowskiej i prokuratorem seminarium 

duchownego. W latach 1935-1938 był dyrektorem bursy gimnazjum przy ul. Helclów 14 i 

prefektem liceów i gimnazjów technicznych. Aresztowany został 31 maja 1941 roku, w 

mieszkaniu przy ulicy Krowoderskiej. Po pobycie w więzieniu Montelupich trafił do KL 

Auschwitz. W obozie pracował początkowo przy rozładowywaniu wagonów z cegłą i 

cementem, potem w żwirowni. Za szukanie możliwości dostania się do pracy pod dachem, 

został ukarany trzytygodniowym pobytem w karnej kompanii, mieszczącej się w tym czasie w 

bloku nr 11. Po zwolnieniu z niej, znalazł zatrudnienie w kuchni obozowej. Po wyzwoleniu, 

w KL Dachau, ksiądz Franciszek Gabryl nie powrócił do kraju. Do początków 1951 roku 

przebywał w Niemczech Zachodnich, a następnie wyjechał do Dallas w USA”; J. Domagała, 

op. cit., s. 104; E. Weiler, op. cit., s. 239; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 540, w rubryce Grund 

der Verhaftung: Rundfunk hören. Feindsender (Powód aresztowania: słuchanie radjostacji. 

Wrogie usposobienie); autor wspomnień: Gabryl Franciszek, Moje wspomnienia więzienno-

obozowe, [w:] Biografie byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych, Filadelfia 

1974, s. 70-71. 

 

 

37. Kubica Jan – ksiądz zakonny, chrystusowiec (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 

Zagranicznej SChr), wikary w parafii Wilkowice Bystre, ur. 20 grudnia 1913 r. w 

Rybarzowicach (powiat Biała). Aresztowany został 21 lipca 1941 r.; w zachowanej karcie 

personalnej (Häftling Personal Bogen) w rubryce przyczyna aresztowania (Grund), wpisane 

zostało „Nielegalna działalność” (Illeg. Betätigung). Dostępne źródła nie wyjaśniają, co 
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konkretnie zarzucano księdzu Kubicy. Po kilkumiesięcznym śledztwie w więzieniu 

Montelupich, 8 stycznia 1942 r., przywieziony został do obozu Auschwitz (nr obozowy 

25298). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30288). Został 

wyzwolony w tym obozie 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Arkusz personalny więźnia, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 40, s. 89; 

Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, inw. 149991, 

t.1, s. 20; Zespół fotografie obozowe; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, 

op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., 

t. 2, s. 753, 763; B. Hoffmann op. cit., s. 474; A. Z. Urbański, op. cit.,s. 108; J. Domagała, op. 

cit., s. 150; E. Weiler, op. cit., s. 384; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 565. 

 

 

 38. Zagrodzki Adolf – ksiądz proboszcz parafii Spytkowice (archidiecezja 

krakowska), ur. 6 stycznia 1894 r. w Mokrzysku, pow. Brzesko. Według wpisu w 

zachowanym dokumencie aresztowany został 30 sierpnia 1941 r. za „Udzielanie pomocy w 

parafii osobom przekraczającym nielegalnie granicę” (Seine Pfarrei wurde als Haltestelle für 

illeg. Grenzueberbreit). Przywieziony został do obozu Auschwitz 8 stycznia 1942 r. (nr 

obozowy 25331). Podczas pobytu w nim przebywał w bloku nr 4, co potwierdza zachowany 

dokument. Tenże dokument zawiera wpis, że ksiądz Zagrodzki został skierowany do pracy w 

komandzie Bauhoff (grupa robocza zajmująca się transportem materiałów budowlanych). 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30317), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Arkusz personalny więźnia, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 53, s. 47; 

Książka ewidencyjna bloku 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 132; Książka stanów dziennych, 
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D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół fotografie 

obozowe; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księgi 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 753, 765; B. 

Hoffmann op. cit., s. 512; A. Z. Urbański, op. cit., s. 104; J. Domagała, op. cit., , s. 251; E. 

Weiler, op. cit., s. 725; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 622; Kazimierz Tymiński, Uspokoić 

sen, Katowice 1985, s. 9. 

 

 

39. Kasz Władysław – franciszkanin (OFM Conv), brat zakonny, imię zakonne Ferdynand, ur. 

15 czerwca 1913 r. w Tarzymiechach (pow. Krasnystaw). Aresztowany został 14 

października 1941 r. w Niepokalanowie za „czytanie i rozpowszechnianie nielegalnych 

ulotek” (Hat illeg. Flugblätter gelesen und verbreitet) – jak napisano w jego obozowej karcie 

personalnej. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 stycznia 1942 r. (nr obozowy 25397). 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30281). Tam został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Karta personalna więźnia D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 39, s. 22; 

Książka RTG, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 106, D-AuI-5/5, nr inw. 5024, t. 3, s. 105; 

Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 

436, 443; B. Hoffmann op. cit., s. 469; A. Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. Domagała, op. cit., s. 

133; E. Weiler, op. cit., s. 339; Wendel-Gilliar,  op. cit., t. II, s. 622. 
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 40. Moser Edward – franciszkanin (OFM Conv), brat zakonny, imię zakonne 

Chryzolog, ur. 15 kwietnia 1915 r. we Lwowie. Aresztowany został 14 października 1941 r. w 

Niepokalanowie, za „czytanie i rozpowszechnianie w klasztorze nielegalnych ulotek” (Hat im 

Kloster illeg. Flugblätter gelesen und verbreitet) – jak napisano w jego obozowej karcie 

personalnej. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 stycznia 1942 r. (nr obozowy 25411). 

Podczas pobytu w obozie chorował, o czym świadczą zachowane dokumenty o skierowaniu 

na prześwietlenie RTG z 24 stycznia 1942 r., w związku z podejrzeniem prawostronnego 

wysięku z płuc, oraz ze szpitala obozowego, blok 28, z 2 czerwca 1942 r. Przeniesiony 

następnie został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30299). Tam został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Karta personalna więźnia D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 44, s. 16; 

Książka RTG, D-AuI-5/5, nr inw. 5024, t. 5, s. 94; Książka szpitala, blok 28, D-AuI-5/2, nr 

inw. 4776, t. 1, s. 270. Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 4, s. 443; D-

Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. 

cit., t. 1, s. 436, 443; B. Hoffmann op. cit., s. 484; A. Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. 

Domagała, op. cit., s. 174; E. Weiler, op. cit., s. 465.  

 



382 
 

 41. Ruciński Józef – franciszkanin (OFM Conv), brat zakonny, imię zakonne 

Wacław, kierownik elektrowni w Niepokalanowie, ur. 29 stycznia 1910 r., aresztowany został 

14 października 1941 r. w Niepokalanowie za „ponowne czytanie i rozpowszechnianie 

ulotek” (Hat wiederhalt Flugblätter gelesen und vertreitet) – jak napisano w jego obozowej 

karcie personalnej. Przywieziony został do obozu Auschwitz 9 stycznia 1942 r. (nr obozowy 

25417). Podczas pobytu w obozie chorował, o czym świadczy wpis z 2 maja 1942 r. z 

informacją o skierowaniu Józefa Rucińskiego do bloku nr 20 (dla chorych na choroby 

zakaźne). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30305). Tam 

został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Karta personalna więźnia D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 48, s. 45; 

Książka bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 222; Książka stanów dziennych, D-AuI-

3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 

44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. 

Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 436, 443; B. Hoffmann op. cit., s. 494; A. 

Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. Domagała, op. cit., s. 205; E. Weiler, op. cit., s. 570.  

 

 42. Sasin Józef – franciszkanin (OFM Conv), brat zakonny, imię zakonne Bruno, ur. 

10 lutego 1910 r. w Garczyskach (pow. Przasnysz), aresztowany 14 października 1941 r. w 

Niepokalanowie, przywieziony do obozu Auschwitz 9 stycznia 1942 r. (nr obozowy 25418). 

Podczas pobytu w obozie chorował, co potwierdza wpis w książce szpitalnej bloku 28, z 29 

kwietnia 1942 r. W tym dniu Józef Sasin został przeniesiony do bloku nr 20 (dla chorych na 

choroby zakaźne). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 

30307). Tam został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Książka bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 220; Książka stanów 

dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 
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Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, op. cit., t. 1, s. 436, 443; B. Hoffmann 

op. cit., s. 496; A. Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. Domagała, op. cit., s. 208; E. Weiler, op. 

cit., s. 579.  

 

43. Stuglik Stefan – wikary katedry metropolitarnej we Lwowie, ur. 2 marca 1906 r. w 

Oświęcimiu. Po wybuchu wojny przeniósł się do miejscowości Bobrek pod Oświęcimiem, 

gdzie został aresztowany za kontakty z organizacjami konspiracyjnymi (oskarżony został o 

kolportowanie nielegalnych ulotek, które przywoził z Krakowa i tym samym nielegalnie 

przekraczał granicę między Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą). Do obozu 

Auschwitz przywieziony został 10 stycznia 1942 r. (nr obozowy 25472). Dzięki mieszkańcom 

okolicznych miejscowości, którzy pracowali na terenie obozu jako robotnicy cywilni, 

utrzymywał kontakt z krewnymi. Przesyłał z obozu grypsy, rodzina zaś paczki żywnościowe i 

odzieżowe. Franciszek Ptasznik, zaangażowany w kontakt z księdzem Stuglikiem, złożył 

obszerną relację, w której wspominał wydarzenie związane z próbą utrzymania praktyk 

religijnych w obozie: 

„…Podczas jednej z rozmów ksiądz Stuglik prosił mnie, abym wyniósł z terenu obozu 

składany kielich srebrny, ręcznie spisany mszalik oraz stułę. Były to przedmioty kultu, 

używane przez księży polskich, więźniów KL Auschwitz – podczas nielegalnie 

organizowanych mszy Świętych. […] Wszystkie te przedmioty zaniosłem, zgodnie z 

życzeniem księdza Stuglika, do proboszcza we Włosienicy – Bylicy”. 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30314), gdzie zmarł 17 

grudnia 1943 r., mając 37 lat. Rodzina otrzymała z obozu sutannę księdza. 

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, s. 443; D-Da-3/3, 

inw. 14991, t. 1, s. 21; Kopia list obozowego z KL Dachau D-Da-1/216, nr inw. 1678844; 

Dokumenty Ruchu Oporu, grypsy pisane do mieszkanki Oświęcimia Marii Stuglik przez capo 
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niemieckiego, t. XXXIV; Zespół Opracowania, t. 44; Zespół Oświadczenia, t. 106, relacja 

Franciszka Ptasznika, s. 131-143, t. 111, relacja Marii Neuman, s. 11-21; Zespół  

Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, 

Spuścizna po księdzu Ryszardzie Wilczyńskim, brak paginacji stron; list siostry Elżbiety 

Krach: 

„...Cały okres inwazji niemieckiej przeżyłam w Bobrku koło Oświęcimia i tam poznałam 

Księdza Stuglika. Rodzinę miał z Oświęcimiu. Czując wezwanie Boże wyjechał do Lwowa, 

gdzie przyjęto go do Seminarium Duchownego. Otrzymawszy święcenia kapłańskie, 

pracował w katedrze lwowskiej. Po wybuchu wojny, gdy wojska sowieckie zaczęły się 

zbliżać do Lwowa, wyjechał do Oświęcimia. Znał ks. kanonika Bronisława Atamana, 

proboszcza w Bobrku i zamieszkał u niego. Pięknie śpiewał i w parafii nazywano go ‘ksiądz 

śpiewak’. Bardzo towarzyski, wesoły, ogólnie lubiany, ceniony, niewiele robił sobie z 

zakazów niemieckich i 2 czy 3 razy przekroczył ‘zieloną granicę’ i to na kilka dni. Nie 

przeczuwał, że ktoś go szpieguje, był pewny, że nieobecność jego nie pociągnie żadnych 

przykrych następstw. Tymczasem jednego pięknego dnia letniego przed południem 

przyjechali autem gestapowcy, zaaresztowali go na plebanii i wywieźli do lagru Birkenau pod 

Oświęcimiem”. 

List księdza z Bobrka (podpis nieczytelny): 

„...Katarzyna Hacuś zam. Podkomorek-Gorzów 129 twierdzi, że ks. Stuglik należał do AK. 

Przywoził z Krakowa gazetki. Jej mąż odbierał je. Rozprowadzał je wśród członków AK”.  

korespondencja niepodpisana: 

„ks. Stuglik Stafan, ur. 2.03.1906 w Oświęcimiu. W czasie okupacji przebywał na plebanii w 

Bobrku k/Oświęcimia. Żołnierz ZWZ. Bratowej w Oświęcimiu przekazywał fundusze 

prawdopodobnie otrzymywane od ks. kardynała księcia Adama Sapiehy na cele humanitarne. 

Wiosną 1941 roku aresztowany przez Gestapo z Bielska. Osadzony w KL Auschwitz, a 

następnie przewieziony do Dachau. Zginął 17.12.1942 (Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 

oddział w Krakowie. Sygnatura jego kwestionariusza biograficznego: IV/39/Chrz)”. 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa…, t. II, s. 766, 770, 774; B. Hoffmann op. cit., s. 548; A. Z. Urbański, op. cit., s. 

109; J. Domagała, op. cit., s. 222; E. Weiler, op. cit., s. 639; Zakład Salezjański im. księdza 

Bosko w Oświęcimiu 1940-1943, kronika, t. 5, oprac. Waldemar Żurek, Lublin 2018, s. 206.  
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 44. Florczak Józef – ksiądz, proboszcz parafii Turek, prałat katedry włocławskiej, ur. 

25 września 1887 r. w Brzykowie (pow. Łask), aresztowany został w pierwszych miesiącach 

1942 r. i przywieziony do obozu Auschwitz 17 marca 1942 r. (nr obozowy 26870). 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30277), gdzie zmarł 20 

kwietnia 1943 r., mając 56 lat.  

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, s. 443; D-Da-3/3, 

inw. 14991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; B.  Hoffmann op. cit., s. 531; Albert Z. Urbański, op. cit., passim; J. 

Domagała, op. cit., s. 102; Eugen Weiler, op. cit., s. 232.  

 

 45. Droździk Piotr – proboszcz parafii Kościelisko (archidiecezja krakowska), ur. 26 

czerwca 1899 r. w Międzybrodziu Bialskim, (pow. Żywiec), aresztowany został 23 listopada 

1941 r. Po przesłuchaniach w więzieniu w Zakopanem przywieziony został do obozu 

Auschwitz 23 marca 1942 r. (nr obozowy 27098). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 

czerwca 1942 r. (nr obozowy 30273), gdzie zmarł 23 sierpnia 1942 r., po trzech miesiącach 

pobytu w obozie, mając 42 lata.  

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, op. 

cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa, op. cit., t. 2, 

s. 874, 881; B. Hoffmann op. cit., s. 530; Albert Z. Urbański, op. cit., s. 109; Jan Domagała,  

op. cit., s. 208; Eugen Weiler, op. cit., s. 207; Wendel-Gilliar, op. cit., t. II, s. 535. 

 46. Dukiel Czesław – ksiądz, wikary w Pabianicach, ur. 30 sierpnia 1909 r. w 

Murowanej Oszmiance, pow. Oszmiana k. Grodna. Pierwszy raz aresztowany został 9 

listopada 1939 r., jednak po przesłuchaniu zwolniono go. Powtórnie został aresztowany 13 

listopada 1941 r. w Zakopanem. W zachowanym arkuszu personalnym wpisano jako powód 
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aresztowania: „Nielegalne zaangażowanie w działalność ruchu” (Illy. Betätigung mit die WB). 

Przesłuchiwany był w więzieniu w Tarnowie. Przywieziono go do obozu Auschwitz 23 marca 

1942 r. (nr obozowy 27100), do obozu Dachau przeniesiony został 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30274) i tam doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.    

Źródła: APMA-B, arkusz personalny, D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 35, s. 48; Książka 

stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 

21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. 

Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 874, 881; B. Hoffmann 

op. cit., s. 453; J. Domagała, op. cit., s. 208; E. Weiler, op. cit., s. 207.  

 

 47. Papież Wojciech – ksiądz, proboszcz parafii Mędrzychów (diecezja tarnowska), 

ur. 27 marca 1890 r. w Rzece, pow. Limanowa, aresztowany został 6 października 1941 r. 

Przesłuchiwany był w więzieniu w Tarnowie. Przywieziono go do obozu Auschwitz 27 marca 

1942 r. (nr obozowy 27353), a następnie przeniesiono do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30263), gdzie zmarł 15 grudnia 1942 r., po sześciu miesiącach pobytu, mając 52 

lata. 

Źródła: Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 

149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowe; W. Jacewicz, J. 

Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

op. cit., t. 2, s. 915, 919; A. Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 208; E. 

Weiler, op. cit., s. 207.  
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 48. Piotrowski Walenty – proboszcz parafii Podole (diecezja tarnowska), ur. 9 

stycznia 1895 r. w Lipnicy Murowanej (pow. Bochnia), aresztowany został 11 listopada 1941 

r.  Przesłuchiwany był początkowo w Nowym Sączu, a od 12 grudnia 1941 r. w Tarnowie. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 27 marca 1942 r. (nr obozowy 27356), następnie 

przeniesiony do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30267), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa, op. cit., t. 2, s. 914, 915, 919; B. Hoffmann op. cit., s. 490; A.Z. Urbański, op. cit., 

s. 104; J. Domagała, op. cit., s. 192; E. Weiler, op. cit., s. 524.  

 

 49. Gaik Tadeusz – ksiądz, wikary w Gorlicach, ur. 18 października 1924 r. w 

Bochni, aresztowany został 30 lipca 1941 r. w Jaśle, a następnie przeniesiony do więzienia w 

Tarnowie 7 marca 1942 r. Przywieziony został do obozu Auschwitz 28 marca 1942 r.  

(oznaczony numerem 27369), skąd przeniesiono go do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr 

obozowy 30283), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 
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Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, t. 2, s. 922, 924, 928; B. Hoffmann op. cit., s. 456; A.Z. Urbański, op. cit., s. 104; 

Jan Domagała,  op. cit., s. 104; Eugen Weiler,  op. cit., s. 240.  

 

 50.   Rewera Antoni – ksiądz proboszcz parafii św. Józefa w Sandomierzu, dziekan 

Kapituły Katedralnej w Sandomierzu, profesor seminarium duchownego w Sandomierzu, ur. 

6 stycznia 1869 r. w miejscowości Samborzec (pow. Sandomierz), aresztowany został 16 

marca 1942 r. w Sandomierzu, jako przyczynę podano posiadanie nielegalnej prasy. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 28 marca 1942 r. (nr obozowy 27458). W obozie 

pracował w komandzie Strassenbau, a następnie w obozowej kartoflarni. Podczas pobytu w 

obozie przez jakiś czas zakwaterowany był w bloku nr 4. Przeniesiony został do obozu 

Dachau 5 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30304), gdzie zmarł 1 października 1942 r., po 

czterech miesiącach pobytu, mając 73 lata. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił księdza 

Rewerę błogosławionym. 

Źródła: APMA-B, Książka bloku 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73759, t. 1, s. 96; Książka stanów 

dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; 

Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 

Męczennicy za wiarę 1939-1945, pod red. W. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, s. 201-207;  

s. 203: „...Codziennie zabierany był na przesłuchania, podczas których dręczono go na różne 

sposoby, usiłując zachęcić, a następnie zmusić do wyjawienia osób, od których otrzymywał 

prasę podziemną. Ks. Rewera przyznawał się do czytania tej prasy, ale stanowczo odmawiał 

wyjawienia jakichkolwiek nazwisk i wydania swoich parafian. Po upływie dwóch tygodni 

przewieziono go wraz z innymi więźniami (48 godzin bez pokarmu i wody) do Oświęcimia. 

Otrzymał numer obozowy 27458”. 
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Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, op. cit., t. 2, s. 612, 616, 

621; 

s. 612: „...Ksiądz prałat Antoni Rewera (nr 27458) w początkach 1940 roku był jednym ze 

współtwórców obwodu sandomierskiego Polski Niepodległej. Organizacja to kolportowała 

pismo Jutro Polski Niepodległej. Ksiądz A. Rewera od dzieciństwa związany był z 

Sandomierzem. Tutaj ukończył Seminarium Duchowne. Po ukończeniu studiów w Akademii 

Duchownej w Perersburgu powrócił do Sandomierza, gdzie obowiązki profesora seminarium 

duchownego łączył z zajęciami duszpasterskimi. Do chwili aresztowania przez gestapo pełnił 

obowiązki proboszcza parafii św. Józefa. W obozie pracował, podobnie jak ksiądz Tworek, w 

komandzie Stressenbau, a nastepnie w obozowej kartoflarni. Przeniesiony 5 czerwca 1942 

roku do KL Dachau, zmarł tam z wycieńczenia 1 października 1942 roku. W 1999 roku został 

ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II”. 

B. Hoffmann op. cit., s. 545; A.Z. Urbański, op. cit., s. 113; J. Domagała,  op. cit., s. 202; E. 

Weiler,  op. cit., s. 558.  

 

51. Tworek Antoni – ksiądz, doktor prawa kanonicznego, notariusz Sądu Biskupiego, rektor 

kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, V-oficjał sądu biskupiego., ur. 05 stycznia 1897 w 

Łoniowie (pow. Sandomierz), Aresztowany został 16 marca 1942 i po śledztwie przywieziony 

do obozu Auschwitz 28 marca 1942 (nr obozowy 27467). W obozie przebywał w bloku nr 4, 

co potwierdza zachowany dokument. Inny dokument potwierdza skierowanie na 

prześwietlenie RTG, z 11 kwietnia 1942 r., z podejrzeniem zapalenia opłucnej. Jego stan 

zdrowia trochę się poprawił, ponieważ 3 czerwca 1942 r. został zaliczony do transportu do 

Dachau (nr obozowy 30275), gdzie zmarł 24 grudnia 1942 r., mając 45 lat.     

Źródła: APMA-B, Książka ewidencyjna blkou 4, D-AuI-3/2, nr inw. 73750, s. 119; RTG 

książka szpitala, D-AuI-5/6, nr inw. 5025, t. 6a, s. 152; Książka stanów dziennych, D-AuI-
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3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 

44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. 

Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia,  t. 2, s. 611, 616, 621; 

s. 611 „...ksiądz Antoni Tworek (nr 27467) – profesor Seminarium Duchownego i rektor 

kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. Jak relacjonuje jeden z współwięźniów, ksiądz Tworek 

pracował w KL Auschwitz w najcięższych komandach: budowy dróg (Strassenbau) i budowy 

obozu (Neubau). 5 czerwca 1942 (sic!) roku zmarł w wyniku bardzo zaawansowanej gruźlicy 

płuc”. 

Zginęli za wiarę. Kandydaci na ołtarze II procesu beatyfikacyjnego 2 grupy polskich 

męczenników z okresu II wojny światowej, pod red. W. Mazurowskiego, W. Węckowskiego, 

Pelplin 2011, s. 101-103; Bedřich Hoffmann op. cit., s. 551; A.Z. Urbański, op. cit., s. 113; J. 

Domagała, op. cit., s. 236; E. Weiler, op. cit., s. 676. 

 

52. Olearczyk Władysław – ksiądz, wikary w Krościenku (diecezja tarnowska), ur. 18 lutego 

1907 r.  w miejscowości Grądy, aresztowany został we wrześniu 1941 r., przesłuchiwany w 

więzieniu w Jaśle, przywieziony został do obozu Auschwitz 30 marca 1942 r. (nr obozowy 

27506). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30303), gdzie 

zmarł 5 listopada 1942 r., po pięciu miesiącach pobytu w obozie, mając 35 lat. 

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, t. 2, s. 930, 931, 937; B. Hoffmann op. cit., s. 542; A.Z. Urbański, op. cit., s. 112; 

J. Domagała, op. cit., s. 104; E. Weiler,  op. cit., s. 240.  
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53. Kłoczkowski Mieczysław – ksiądz wikary w Szczucinie (diecezja tarnowska), ur. 16 

sierpnia 1910 r. w Kielanowicach (pow. Tuchów), aresztowany został 17 września 1943 r. i 

przesłuchiwany w więzieniu w Tarnowie, a następnie przywieziony do obozu Auschwitz 14 

kwietnia 1942 r. (nr obozowy 29607). Przebywał w szpitalu obozowym z powodu duru 

plamistego i zgodnie z dokumentem 27 kwietnia 1942 r. umieszczony został w bloku nr 20, 

przeznaczonego dla chorych na choroby zakaźne. Przeniesiony został do obozu Dachau 3 

czerwca 1942 r. (nr obozowy 30285), gdzie zmarł 30 sierpnia 1942 r., mając 32 lata. 

Źródła: APMA-B, książka szpitala bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 216; Książka 

stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 

20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., 

passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 

930, 931, 937; B. Hoffmann op. cit., s. 536; A.Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. 

cit., s. 136; E. Weiler, op. cit., s. 348.  
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54. Kwarta Antoni – ksiądz, wikary w Szczucinie (diecezja tarnowska), ur.  29 grudnia 1909 

r. w miejscowości Boreczek (pow. Dębica), aresztowany został 5 kwietnia 1941 r. i 

przesłuchiwany w więzieniu w Tarnowie, po czym przeniesiony został do obozu Auschwitz 

14 kwietnia 1942 r. (nr obozowy 29610). Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 

1942 r. (nr obozowy 30290), gdzie doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. 

 Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-

Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; 

ankieta; korespondencja; Zespół Wspomnienia, art. ks. Jana Marszałka, t. 221, s. 148-152; 

[Jan Marszałek, Moje spotkanie z śp. ks. Antonim Kwartą (wspomnienie pośmiertne), 

Currenda, 1-3, 1990, s. 141-147] 

s. 142: „...W lipcu 1941 r. wywieziono mnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

Wiosną w 1942 r., pewnego dnia rano, spotkałem tu ks. Antoniego Kwartę. Przywieziono go 

do Oświęcimia 14 kwietnia 1942 r., miał nr 29610. Pracował w bardzo ciężkim komandzie 

przy budowie fabryki gumy syntetycznej (Bunawerke). Wyglądał źle. Był wychudzony i 

zmęczony. Nic mu nie mogłem pomóc. Nie należałem do ‘mocnych’ w obozie. Wstawali i 

szli do pracy bardzo wcześnie, przeważnie też późno wracali, dlatego spotkaliśmy się tylko 

przygodnie i bardzo rzadko. Narzekał na zmęczenie i ciężką pracę”.  

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 968, 973; B. Hoffmann op. cit., s. 475; A. Z. Urbański, op. cit., s. 

104; J. Domagała, op. cit., s. 154; E. Weiler, op. cit., s. 394; K. Szweda, op. cit., s. 139: „...Ks. 

Józef Marszałek, z diecezji tarnowskiej, uratował życie wyczerpanemu do ostatka ks. 

Kwarcie, swojemu proboszczowi. Suszył dla niego chleb, żuł w ustach, a następnie dawał 

choremu. Z wielką troskliwością zabiegał o węgiel drzewny, zwilżał wodą zeschnięte wargi, i 

w ten sposób przywrócił go do życia. Podziwiałem ofiarność księdza Józefa, jego całkowite 

poświęcenie dla drugich. Miłość Boga łączył z miłością bliźniego, a braterstwo uważał za 

główną ideę chrześcijaństwa”. 
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55. Latocha Alfons – administrator parafii Ogrodzona (diecezja katowicka), ur. 7 

października 1906 r. w Ustroniu (pow. Cieszyn), aresztowany został 20 czerwca 1941 r. i 

przesłuchiwano go w więzieniach w Cieszynie oraz Zwickau. Do obozu Auschwitz został 

przywieziony 8 maja 1942 r. (nr obozowy 34877). Pracował w podobozie w Rajsku. Został 

zaliczony do grupy więźniów przeniesionych do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r., jednak 

zmarł w transporcie 5 czerwca 1942 r.  

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 20; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; IZ-/13/53, t. III; 

Wojewódzkie Archiwum Państwowe, Katowice, RK 2991, k. 176, Transportzettel, dnia 

13.5.1942 r., przeniesiony do obozu Auschwitz; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga 

Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 930, 931, 937; 

B. Hoffmann op. cit., s. 536; A.Z. Urbański, op. cit., s. 112; J. Domagała, op. cit., s. 136; E. 

Weiler, op. cit., s. 348; Wendel-Gilliar, op. cit., s. 431.  

Konrad Szweda, op. cit., s. 172-173: 

„...Proboszcz z Ogrodzonej pod Cieszynem, dostał się do Dachau w transporcie księży z 

Oświęcimia z dnia 3 czerwca 1942 roku. Staliśmy na placu apelowym, gdy z karnego obozu 

Rajsko prowadzą więźnia i przyłączają do naszej kolumny. Zbity, wychudły, ledwo dyszący, 

powiódł oczami po nieznanych twarzach, zachwiał się i upadł. Nie było litości, popędzono 

nas jak stado bydła na dworzec, załadowano do dwóch wagonów, i pociąg ruszył. W Wiedniu 

nastąpił dłuższy postój, pozwolono przejść do drugiego wagonu”.  

56. Matras Michał – ksiądz, proboszcz w Szczawnicy (diecezja tarnowska), ur. 8 września 

1895 r. w Czarnym Potoku (pow. Nowy Sącz). Aresztowany został wiosną 1942 r. 

Przywieziony został do obozu Auschwitz 27 maja 1942 r. (nr obozowy 37166). Dnia 3 
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czerwca 1942 r. przeniesiony został do obozu Dachau (nr obozowy 30295), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 444; D-Da-

3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; fotografia obozowa; W. 

Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z 

Krakowa…, op. cit., t. 2, s. 1121, 1126; B. Hoffmann op. cit., s. 481; A.Z. Urbański, op. cit., 

s. 104; J. Domagała, op. cit., s. 167; E. Weiler, op. cit., s. 442. 

 

57. Puczka Władysław – ksiądz administrator parafii Biały Dunajec (archidiecezja 

tarnowska), ur. 13 marca 1904 r. w Bestwinie (pow. Bielsko), aresztowany został 22 kwietnia 

1942 r.; według zachowanego dokumentu powodem aresztowania było głoszenie kazań 

patriotycznych oraz przynależność do tajnej organizacji. Po przesłuchaniu w więzieniu w 

Zakopanem i Tarnowie, 5 czerwca 1941 r. przeniesiony został do obozu Auschwitz (nr 

obozowy 17041). W obozie skierowany został do pracy w żwirowni obozowej „Kiesgrube”, 

przy budowie fabryki chemicznej Buna-Werke (prace przy plantowaniu terenu, rozładunku 

kamieni potrzebnych do budowy). Przebywał w szpitalu obozowym, gdzie 22 sierpnia 1941 r. 

prześwietlano mu trzeci palec prawej ręki, co potwierdza zachowany dokument. Przeniesiony 

został do obozu Dachau (nr obozowy 30270), gdzie został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. 

Źródła: APMA-B, Lista nowo przybyłych więźniów, D-AuI-2/94, nr inw. 4372, t. 2, s. 220; 

Arkusz personalny D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 46, s. 70; Książka szpitala RTG D-AuI-

5/2, nr inw. 5025, t. 2, s. 53; korespondencja dotyczące przekazów pieniężnych, D-IZ-17/1, nr 

inw. 157598, s. 190, wpis z 10.04.1942 r.; Książka stanów dziennych, D-AuI-3/1/3, nr inw. 

31534, t. 3, s. 444; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 44, s. 37; 

Zespół Oświadczenia, t. 88c, relacja księdza Władysław Puczki, s. 14-32; relacja Juliana 

Wykręta, t. 136, s. 19;  fotografia obozowa; 
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Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, spuścizna po księdzu Ryszardzie 

Wilczyńskim, brak paginacji stron, sprawozdanie z rozmowy z ks. Puczką, w dniu 14.8.1965 

r.: 

„...Aresztowany zostałem razem z ks. Szottem 22.4.1941 r. na plebanii w Białym Dunajcu. 

Następnie zostaliśmy przewiezieni do Zakopanego na Gestapo do Palace. Przyczyną 

aresztowania była praca w tajnej organizacji. Ks. Szott był bardzo ruchliwy, towarzyski, miał 

łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, stąd prędko też nawiązał kontakt z podziemiem. 

Potem wciągnął mnie. Dowództwo było w Zakopanem. Stamtąd też otrzymywaliśmy tajne 

pisemka. Ktoś nas wsypał”. 

W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; Księga Pamięci.  Transporty Polaków do KL Auschwitz 

z Krakowa…, op. cit., t. 1, s. passim; B. Hoffmann op. cit., s. 493; A.Z. Urbański, op. cit., s. 

104; J. Domagała, op. cit., s. 199; E. Weiler, op. cit., s. 546. 

 

          

58. Sochacki Zygmunt – franciszkanin (OFM Conv), brat zakonny, imię zakonne Joachim, ur. 

11 lutego 1915 r. w Płocku, aresztowany został 14 października 1941 r. w Niepokalanowie, 
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przywieziony został do obozu Auschwitz 9 stycznia 1942 r.  (nr obozowy 25422). 

Przeniesiony został do obozu Dachau 3 czerwca 1942 r. (nr obozowy 30309), gdzie został 

wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.  

Źródła: APMA-B, Karta personalna więźnia D-AuI-2/4749, nr inw. 149707, t. 48, s. 45; 

Książka bloku 28, D-AuI-5/2, nr inw. 4776, t. 1, s. 222; Książka stanów dziennych, D-AuI-

3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, s. 443; D-Da-3/3, nr inw. 149991, t. 1, s. 21; Zespół Opracowania, t. 

44; Zespół materiały – ankieta; fotografia obozowa; W. Jacewicz, J. Woś, op. cit., passim; 

Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy, op. cit., t. 1, s. 436, 443; Bedřich 

Hoffmann op. cit., s. 498; A.Z. Urbański, op. cit., s. 106; J. Domagała, op. cit., s. 215; E. 

Weiler, op. cit., s. 615. 
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