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Tingsryd, dnia 15/I. 1946 r. 
 
Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 132 
Staje Pan Serzysko Jan urodzony 20/8.1917 
w Kraski – Radom , zawód malarz 
wyznanie rzymsko-kat. , imiona rodziców Józef i Marianna 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Wawer 
obecne miejsce zamieszkania Tingsryd – Szwecja 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w więzieniu na Aleksanderplatz (Berlin) 
w czasie od czerwca 1943 do sierpnia 1943 jako więzień polityczny  
pod numerem – i nosiłem trójkąt koloru   – 
z literą – 
następnie przebywałem w Serbji przy O.T. jako robotnik 
od  do  
[pismo nałożone na skreślenia] przez okres 4 miesięcy. Uciekłem do Warszawy. Byłem na usługach A.K., po 
jakimś czasie aresztowano mnie znowu, wywieziono na roboty do Niemiec i następnie do O.T., a raczej do 
pracy w firmach pracujących na rzecz O.T. w Norwegji [sic]. 
 
 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 1 1/2 strony ręcznego pisma i w treści swej obejmują, co następuje: 
Z pobytu w więzieniu w Berlinie na Aleksanderplatz 
– Porządek dzienny w więzieniu – Bicie w czasie przesłuchów – Wyżywienie – „Sport”: padnij-powstań, żabki, 
kaczy krok, pompy z towarzyszeniem bicia. – Częste nocne apele. 
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Polski Instytut Źródłowy 
w Lund 

Tingsryd 15/I.1946 r. 

 
Protokół przesłuchania świadka Serżysko [sic] Jana, urodzonego 20/8.1917 r. w Kraskach z zawodu malarz. 

W więzieniu na Alexanderplatz 
Dostałem się do tego więzienia z tytułu ucieczki z pracy w Niemczech w Essen. 
Siedzieliśmy w celi. Było nas 12 Polaków, Belgów i Holendrów. Spaliśmy na podłodze ciasno bardzo. Rano 
dawano kawę czarną, na obiad 1/2 litra zupy, właściwie trudno to było nazwać zupą, bo była bez smaku, bez 
tłuszczu i bardzo rzadka. Na wieczór dawano 250 gramów chleba, 20 gramów margaryny albo łyżkę 
marmelady, dwa razy w tygodniu dawano śledzia do chleba. Po dwuch [sic] tygodniach byłem przesłuchiwany. 
Wezwano mnie do kancelarji, spisano ewidencję. Przy pytaniach odnośnie dotychczasowej roboty i dlaczego 
tam nie pracuję nadal, otrzymałem bicie; bito rękami, rzucali mnie jakby piłką z kąta do kąta we trzech, kopali i 
bili nahajką, gumą wypełnioną metalem. Bicie to było za ucieczkę z poprzedniej pracy. Półprzytomny byłem, 
kiedy wróciłem. – 
W ciągu dnia siedzieliśmy w celi i nic nie robiliśmy. Wychodziliśmy na dziedziniec trzy razy dziennie, a 
mianowicie w czasie od godziny 8-ej–11-ej, po obiedzie znów od godziny drugiej do piątej wieczorem od 
godziny szóstej do godziny ósmej. Robiliśmy cały czas pod komendą gestapo „sport” przy akompaniamencie 
bicia, a więc t.zw. pompy, padnij, powstań, żabki, kaczy krok i zawsze przy złym wykonaniu bito. Zależało to 
od humoru tego gestapowca, który sport prowadził. W nocy urządzano często apele na dzie- 
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dzińcu i w taki sposób przez całe trzy miesiące dręczono nas, nie szczędząc wyzwisk „du verfluchte polnische 
Hund” i innych. 
 Zgodnie z rzeczywistością podaję powyższe okoliczności, tak jak przeżywałem i widziałem. Polaków 
wtedy był około sześćset. 
 Przeczytano, podpisano, przyjęto: 
 
   Serzysko Jan 
    świadek 
 B Kurowski 
 asystent Instytutu 
 

Uwagi przyjmującego protokół: 
Opisane okoliczności stanowią jedyne tego rodzaju brutalne przeżycia świadka z czasów wojny. 
Widocznie zapamiętał je sobie świadek dobrze. Nie odbiegają one od ogólnie stosowanych [dopisek nad 
tekstem] przez gestapo [/dopisek] metod. Uważam je za wiarygodne.  
 
      B Kurowski. 
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