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Lund, dnia 12/I.1946 r. 
 
Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 95 
Staje Pan Cimoszko Kazimierz urodzony 6 września 1921. 
w Sosnowcu , zawód student 
wyznanie rzymsko-katol. , imiona rodziców Mieczysław i Zofia 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Wisła nr 535. Śląsk Cieszyński 
obecne miejsce zamieszkania Dädesjö – Ramnåsa 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w Buchenwald 
w czasie od 22/I.1945 do 14/IV.1945 jako więzień polityczny – 
pod numerem 98744 i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 
z literą „P” 
następnie przebywałem w poprzednio w więzieniu w Cieszynie 
od 7/XI.1944 do 18/I.1945. pod zarzutem przynależenia do A.K.  
 
 Na pytanie, czy w związku z pobytem, względnie pracą moją w obozie koncentracyjnym mam 
jakieś szczególne wiadomości w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu życia i 
warunków pracy więźniów, postępowania z więźniami, pomocy lekarskiej i duchowej oraz warunków 
hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarzeń, tudzież wszelkiego rodzaju przejawów życia 
więźniów w obozie, podaję, co następuje: 
Zeznania zawierają 4 strony ręcznego pisma i opisują: 
1. W Gestapo w Cieszynie – Bicie w czasie przesłuchów 
2. Ewakuacja więźniów z Cieszyna do Buchenwalde [sic] – Marsz powiązanych sznurem piątek – Ciężkie 

warunki podróży. 
3. Ewakuacja obozu w Buchenwalde: – Napady rabunkowe band więźniarskich rosyjsko-ukraińskich w 

przeddzień ewakuacji – około 20 zabitych – żniwo śmierci w czasie marszu do Weimaru, Jeny i 
Eisenbergu – zupełny brak pożywienia – Ucieczka eskorty SS-u – oswobodzenie przez armje [sic] U.S.A. 

4. Nieco danych z obozu w Buchenwaldzie 
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1. 
Polski Instytut Źródłowy 

w Lund 
Dädesjö 12/I.1946 

 
Protokół zeznań świadka Cimoszki Kazimierza urodzonego 6/IX.1921 r. 

Przesłuchania w Gestapo w Cieszynie. 
Dnia 6 grudnia 1944 r. byłem przesłuchiwany przez cały dzień z dwugodzinną przerwą obiadową w Gestapo w 
Cieszynie Zachodnim. Na początku dostałem uderzenie ręką w twarz, a to z uwagi na to, że odparłem zarzut 
należenia do A.K. Wobec dalszego przeczenia przynależności, kazano mi się przełożyć i otrzymałem 
bykowcem około 12 uderzeń. Dalsze przesłuchania obyły się bez bicia. – 

Ewakuacja z Cieszyna do Buchenwalde. 
Około 40 mężczyzn i 8 kobiet wyprowadzono o godz. 22.30 z więzienia w Cieszynie dnia 18/I.1945 r. Wszyscy 
mieli ręce związane sznurkami, piątkami jeden do drugiego, a ponadto cała grupa męska i kobieca osobno, 
powiązane były naokoło sznurem, przywiązanym do ramion. W tych więzach maszerowaliśmy do Wodzisławia 
aż do rana, gdzie w parowozowni czekaliśmy na pierwszy transport żydów [sic] z Oświęcimia. Transport ten 
przyszedł pieszo pod wieczór i wszystkich razem rozmieszczono nas w węglarkach w liczbie 60, przyczem [sic] 
dla naszej grupy przeznaczony był wagon pierwszy. Wszystkie iskry i dym z parowozu sypały się w czasie 
drogi nam na twarze, bo wagony były bez dachu. Na dnie wagonu było blisko pół metra miału węglowego, 
zmieszanego ze śniegiem. Nie można było usiąść, gdyż groziło to przemoczeniem zupełnym ubrania i bielizny. 
Wszelkie potrzeby naturalne oczywiście trzeba było załatwiać w wagonie. Bramy wagonu otwarto w czasie 
całej drogi jedynie dwa razy i na tak krótko, że kobiety obawiały się, że nie wrócą na czas, a istniała wyraźna 
groźba SS-manów, że kto nie zdąży wrócić na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 
 
czas będzie zastrzelony. Podróż trwała od 19/I. wieczorem do 22/I. wieczorem. W czasie tej drogi otrzymaliśmy 
kawałek chleba jeden jedyny raz i to w Gross Rosen. Najwięcej uganiano się za wodą, którą z trudem niektórzy 
otrzymywali z parowozu. Pamiętam jak na szczycie jednego z dalszych wagonów siedział żyd. Wówczas SS-
man ukrainiec z naszego wagonu ze słowami: „ja sobie lufu preczyszczu” strzelił do niego i zabił. Było to w 
biegu pociągu. W wagonach tym razem nie było ciasno, mogło być maximum 60 osób, a był to duży wagon, 
więc można było się swobodnie poruszać i to było nasze szczęście. Eskorta SS-u była wyłącznie ukraińska, 
jedynie transportführer był Niemiec. Udało mi się jednak wtedy nadać pocztówkę do rodziny, a mianowicie 
przejeżdżający obok nas parowóz zatrzymał się, tak, że wyciągnąłem rękę i maszyniście wręczyłem napisaną 
poprzednio z trudem przy zgrabiałych ręcach [sic] pocztówkę. Zimno dochodziło napewno [sic] do 10° mrozu. 
Płaszcze swoje cywilne mieli wszyscy. W naszym wagonie nikt nie umarł, w innych wagonach wśród żydów, 
którzy już byli zmęczeni swoją pieszą drogą, widziałem trupy. Dnia 22/I.1945. zajechaliśmy do obozu 
koncentracyjnego w Buchenwalde. Do dnia 10/IV.1945 r. godz. 17. byłem w Buchenwalde. 

Ewakuacja obozu w Buchenwalde. 
 

 Jako przygotowanie do ewakuacji obozu należy przyjąć przetranslokowanie kilku tysięcy Polaków, 
Czechów i Rosjan wzgl. Ukraińców z t.zw. Dużego Obozu na teren fabryczny D.A.V. [sic] w dn. 8.4.1945 r. 
Spędziłem tam pełną dobę, poczem 9.4.45 pod wieczór wróciliśmy na [nieczytelne skreślenie] swoje bloki, 
spowrotem [sic] na Duży Obóz. W ciągu nocy spędzonej w D.A.V. zaszły następujące wypadki. Więźniowie 
byli zmuszeni do nocowania w większej części 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pod gołym niebem. W ciągu nocy więźniarskie elementy rosyjsko-ukraińskie zorganizowały bandy, które 
napadając biwakujących pod gołym niebem współwięźniów obrabowując ich przedewszystkiem [sic] z 
drobnych zapasów żywności oraz z odzieży i butów, groziły w razie oporu zamordowaniem, co rzeczywiście w 
około 20 wypadków miało miejsce. Zabijali ofiary nożami, lub przez uderzenie w głowę żelaznym prętem, 
średnicy 3 cm. 
Szczęśliwym trafem z grupą około 60 Polaków nocowałem w fabrycznej piwnicy, która przez całą noc była 
szturmowana przez jedną z takich band, w wyniku czego został ciężko ranny w głowę jeden z Polaków i zabity 
jeden z napadających. 
 Właściwa ewakuacja rozpoczęła się z momentem opuszczenia bramy obozu 10.4.45 o godz. 17-ej. 
Wyszło nas około 8 tysięcy, w większości Polaków. Tego dnia maszerowaliśmy do Weimaru, gdzie na dworcu 
towarowym większość nocy czekaliśmy na załadowanie do krytych wagonów towarowych. W naszym wagonie 
znajdowało się 120 osób. Zrozumiałe, że ciasnota była niesamowita. W wagonie spędziliśmy 7 godzin. W 
odległości 15 km. od Weimaru wskutek o uszkodzenia lokomotywy przez samolot U.S.A. zostaliśmy 
wyładowani i dalsza ewakuacja odbyła się pieszo. Tegoż jeszcze wieczora t. zn. 11.4.45 r. minęliśmy Jenę, idąc 
dalej na wschód z dwugodzinnym tylko postojem w ciągu nocy. Noc z 11 na 12.4 i dalsze dni ewakuacji były 
prawdziwym żniwem śmierci wśród więźniów. 
Kto nie był w stanie iść z kolumną dalej, tego z miejsca przez strzał z pistoletu w tył czaszki SS-i zabijali, 
zostawiając ciało w rowie obok szosy. Szczególnie, gdy droga wiodła pod górę (przed miastem Eisenberg) 
przeciętnie co 50 m. widziałem trupy zastrzelonych współwięźniów. Należy zaznaczyć że od 9.4. do 13 
wieczorem nikt nie dostał nawet normalnej porcji obozowej żywności, a od 11-ego do 13-ego wieczorem 
wogóle nic do jedzenia. 13-ego wieczorem w miejscowości Crossen (8 km na wsch. od Eisenbergu) na skutek 
ognia czołgów U.S.A. eskorta SS-ów, niemców uciekła, 
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a pozostali z naszą kolumną liczącą 400 osób dwaj SS-i Ukraińcy. Ci przekazali nas w ręce policji niemieckiej 
w Eisenbergu, która rozdzieliła między nas po kawałku sucharów i kiełbasy. Dopiero 14-ego o godz. 11-ej z rąk 
policji wybawiły nas wkraczające do Eisenbergu wojska U.S.A. Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

B. Kurowski Kazimierz Cimoszko 
 
Wyżej opisane okoliczności przeżywałem razem ze świadkiem Cimoszką od początku do końca i zgodność ich 
z rzeczywistością potwierdzam: Jan Kościołkowski  
 Na drugi dzień po przybyciu do Buchenwaldu porcja dzienna chleba została zredukowana do 1/5 
bochenka na więźnia w stos. do 1/4 bochenka przed tym. Tym samym otrzymywaliśmy od 23.I.45 do 9.IV.45. 
300 g chleba i 3/4 litra wodnistej zupy dziennie + 1 litr czarnej erzacowej kawy bez cukru. Jako t.zw. Zugang, 
czyli nowy w obozie nie miałem żadnej możliwości zdobycia jakichś środków żywności oprócz wspomnianej 
porcji. 
 W hierarchji t.zw. wewnętrznych, więźniarskich „władz” obozowych dawało się wyraźnie zauważyć 
forytowanie, jeżeli chodzi o funkcje obozowe, więźniów narodowości rosyjsko-ukraińskiej (oczywiście oprócz 
więźniów-niemców, szczególnie przez SS. wyróżnianych) i wogóle elementów z ustaloną opinią komunistów. 
Bardzo dużo stanowisk obozowych (n.p. Arbeitsstatistik) znajdowało się w rękach Czechów. 
 

Jak Kościołkowski. 
ur. 25.III.1916 zawód: student W.S.H. 
zamieszkały w Cieszynie, Polska. 

Kazimierz Cimoszko 

 
Świadkowie przebywali w obozie przez krótki okres czasu. Zeznania ich nie budzą żadnych zastrzeżeń i są 
wiarygodne. 

B. Kurowski 
asystent Instytutu 

 
 


	Protokół przesłuchania świadka 95

