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Więźniowie z obozu na Majdanku
Mam takie wspomnienia związane z obozem na Majdanku - ja chodziłem do szkoły
numer  2,  przy  ulicy  Kochanowskiego  i  z  tej  szkoły,  ponieważ  szkoła  ta  była
usytuowana na takiej górce, a ulica Nadrzeczna, Czerniejówka, i  kawałek pola, i
zaraz był Majdanek. I widać było z placu szkolnego Majdanek, widać było te druty, te
wieżyczki, tam gdzieś chodzili wartownicy tacy i tak dalej, ale największe, najbardziej
wspomnienie jakie mi utkwiło to takie, że na Czerniejówce, przy ulicy Mickiewicza,
naprawiano most  i  tam pracowali  więźniowie  z  Majdanka.  Pilnowało  ich  dwóch
żandarmów z karabinami i myśmy tam biegali z kolegami, z chłopcami,  biegaliśmy
tam, i chleb się rzucało, rzucało się im chleb. No tak brało się za koszule, żeby nie
było widać, i jak się odwrócił ten Niemiec to się rzucało, i oni pracowali w wodzie, bo
tam naprawiano most, oni jakieś takie kamienie wyciągali z tego i wrzucali na ten
między nimi i pamiętam to, całe życie będę pamiętał, jeden z tych więźniów nie mógł
tego kamienia podnieść, nie mógł, to ciężkie takie płaskie kamienie, nie wiem skąd te
kamienie tam się wzięły, przecież myśmy się kąpali w Czerniejówce, to tam bardzo
czysta woda, tam były raki kiedyś, tylko teraz to jest brudna woda tam w tej rzece. I
ten człowiek, ten więzień nie mógł podnieść, i  drugi podbiegł i  chciał mu pomóc.
Leżała taka deska i ten szwab złapał tę deskę i uderzył tego, który chciał mu pomóc,
uderzył  go w głowę, i  on upadł na wodę, krew całe tego, dwóch go wzięło,  tych
więźniów, pod pachę, i tak go wlekli, nogi miał z tyłu i tak go wlekli. Bo to było od
mostu do Majdanku, to było kilkaset metrów, ja wiem, no może 300, może 400 do
bramy Majdanka. I zawlekli go tam, i to straszne wrażenie to na mnie zrobiło… No nie
wiem czy go zabił, ale najprawdopodobniej tak. Nie wiem czy go zabił, bo krew była,
rozwaloną miał całą głowę, deska jak kantem go uderzył, no w moich, w naszych
oczach po prostu, tak… No myśmy tam biegali,  chleb się rzucało tym więźniom,
najczęściej  tak się chleb razowy rzucało,  takie pajdki  się rzucało,  co raz tak za
pazuchę  chował  to  błyskawicznie  i  tak  się  rozglądał,  tak  jakby  jakieś  zwierzę
wystraszone tak się rozglądał. Ich pędzili, i więźniowie z Majdanka pracowali również



tutaj za stacją kolejową, na Krochmalnej takie rowy kopali, takie doły długie kopali i
codziennie  przechodzili,  szli  ulicą  Bychawską,  obecnie  Kunickiego,  szli  w  tych
drewniakach, tak kłapali tymi drewniakami, i jak któryś kapo nie wiedział, kapo czy
ten strażnik nie widział, to nawet ogryzek, leżał ogryzek po jabłku i on tak szybko
ciach, złapał i schował za pazuchę. To to widziałem. Codziennie ich pędzili tak, zdaje
się kilkudziesięciu, no pięćdziesięciu, może sześćdziesięciu. Dzień w dzień, w jedną i
w drugą stronę. 
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