
POLSKI INSTYTUT ŹRÓDŁOWY 
W LUND 

 
 

Malmö, dnia 6/III.1946 r. 
 
Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Protokół przesłuchania świadka 212 
Staje Pan Graj Alfred urodzony 20/XI.1923 
w Skarżyska-Kamienna [sic] , zawód student techniki 
wyznanie rzymsko-katol. , imiona rodziców Maxymiljan i Bronisława 
ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Skarżysko-Kamienna 
obecne miejsce zamieszkania tamże wzgl. Jelenia Góra Dolny Śląsk 
 
pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 
oświadcza, co następuje: 
przebywałem w obozie koncentracyjnym w Buchenwalde 
w czasie od 6 stycznia 1943 do 31/III.1944 jako więzień polityczny – 
pod numerem 10205 i nosiłem trójkąt koloru  czerwonego 
z literą „P” 
następnie przebywałem w Dora-Nordhausen 
od 1/IV.1944 r. do 3/IV.1945 
wreszcie w czasie do 25/VI.1945 byłem w obozie w Bergen Belsen. 
Aresztowany poraz [sic] pierwszy byłem 25/X.1941 r. za ucieczkę z pracy i umieszczony w Arbeitslager w 
Leipzig, z którego uciekłem i znowu aresztowany w Skarżysku w maju 1942 r. i znów umieszczony w Leipzig. 
 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 10 stron ręcznego pisma i opisują: 
1. W prezydium policji w Lipsku w XI–XII/1942 r. – bicia w czasie czterokrotnych przesłuchów i w związku 

z tym podpisanie czerwonej karty przeznaczenia do obozu koncentracyjnego. 
2. W obozie koncentracyjnym w Buchenwalde: Przyjęcie w obozie i 6-tygodniowa kwarantanna – Polacy, 

Rosjanie, więźniowie kryminalni i homoseksualiści niemieccy w kamieniołomach – Piekło w 
kamieniołomachie: Praca ponad siły ludzkie, odcięcie w dole skały od reszty świata, ryki capów i SS-
manów, codzienne mordowania ludzi, wieszania na gałęziach, strącanie ze skały, bicia pałkami i stylem od 
łopaty, codzienne znoszenie z kamieniołomu do obozu około 20-tu zamęczonych więźniów – Galery: 1 
niemiecki poganiacz i 28 więźniów, ciągnących pod górę przez 12 godzin 
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 dziennie lorę z kamieniami – Jazda z góry biegiem w drewnianych butach po skale – Momenty 
eksterminacji, a nie celowej i produktywnej pracy, decydujące: dźwiganie kamieni, specjalnie długą drogą 
w celu umęczenia więźniów; stójka 13 000–15 000 więźniów na placu przez 3 noce przy całodziennej 
pracy i zmniejszonych porcjach jedzenia, tytułem kary zbiorowej za ucieczkę więźnia; zładowywanie 
żwiru przez „zugangów” z zegarkiem w ręku i natychmiastowe załadowanie tego samego żwiru na 
wagony; wypędzanie do pracy chorych z temperaturą do 39°. Paczki dozwolone od grudnia 1942 r. – 
Korespondencja jeden raz na 6 tygodni według ustalonego wzoru – Odbieranie prawa pisania – Montownia 
karabinów F-y „Gostoff-Werke” w blokach na terenie obozu koncentracyjnego – Sabotaż dokonywany 
przez więźniów i rosyjskich jeńców wojennych – Stan obozu pod względem narodowościowym – Bloki 
narodowościowe – Operacje i próby doświadczalne na więźniach – Dom publiczny w obozie – Warunki 
mieszkalne – Długość apeli zależna od widzimisię Lagerführera – Normy wyżywienia wydawane dwa razy 
dziennie, prowadzące do śmierci więźnia w ciągu 3 miesięcy – Kantyna obozowa – Kino w obozie – 
Warunki hygieniczne i opieka lekarska – Brak wesz w obozie – Powodowanie więźniów do pójścia poza 
łańcuch posterunków po swoją śmierć – Samobójstwa w obozie. 
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Polski Instytut Źródłowy 
w Lund 

 Malmö 6/III.1946 r. 

 
Zeznania świadka Alfreda Graja, urodzonego dnia 20/XI.1923 w Skarżysku-Kamienna, z zaw. stud. techn. 

Przesłuchy i bicie w Prezydium Policji w Lipsku. 
Przebywałem do końca 1942 r. w obozie pracy przy dużej fabryce amunicji w Leipzig i dnia 6/I.1943 r. 
wywieziono mnie do obozu w Buchenwalde naskutek [sic] przesłuchów, które trwały 6 tygodni. Siedziałem 
wówczas od połowy listopada 1942 r. w Prezydium Policji w Lipsku. Przechodziłem tam straszny głód. 
Przesłuchiwano mnie wogóle [sic] 4 razy i za każdym razem bito. Przesłuchiwano mnie na okoliczności zajęć 
moich po ucieczce z pracy. Znaleziono bowiem u mnie bilety podróży na drugą stronę Sanu i do Lwowa i w 
związku z tym podejrzewano mnie o sprawy organizacji podziemnej. Bito mnie ręką po twarzy, a ponadto 
gumą. Musiałem się przyznawać do rzeczy, które nie zaistniały nigdy, żeby uchronić się od bicia, wiedziałem że 
i tak mnie już nic nie uratuje, podpisałem czerwoną kartę przeznaczającą mnie do obozu koncentracyjnego i 
dnia 6/I.1943. w transporcie około 200 ludzi pociągiem przewieziono mnie do Weimaru, a stamtąd karetkami 
więziennymi do Buchenwaldu. – 

Na kwarantannie w Buchenwalde i praca w kamieniołomie. 
Po przybyciu do Buchenwalde skierowano nas odrazu [sic] do łaźni, ostrzyżono głowy, przeprowadzono 
dezynfekcję, kontrolę za pieniędzmi i przedmiotami wartościowymi. Pieniądze wpisywano na konto, a 
przedmioty wartościowe SS-mani konfiskowali. Bili w czasie tych czynności tylko więźniowie-Niemcy, którzy 
się znęcali nad t.zw. „Zugangami”. Poprostu rozskoszowali [sic] się swoją władzą i biciem. Była to zima i nie 
bacząc na mróz, zaraz po kąpieli puszczono nas nago biegiem 200 mtr. do bloku nr. 17., gdzie otrzymaliśmy po 
paru godzinach otrzymaliśmy rzeczy cywilne pomalowane czerwoną 
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farbą „KLB” na plecach, na spodniach również olejną farbą były namalowane lampasy. W czasie tego biegu na 
mrozie cz ciała nasze buchały parą. Blok 17 był to blok kwarantanny i przebywałem tam około 6 tygodni. Na 
tym bloku przeszliśmy przez ewidencję biura politycznego, dano nam numery, trójkąty oraz sfotografowano 
nas, tudzież przydzielono kommando pracy. Przez te 6 tygodni nie pracowaliśmy, a tylko zaprawiano nas w 
dyscyplinie obozowej, codziennie uczono maszerować w szeregu, zdejmowania czapek na komendę „Mützen 
auf” i „Mützen ab”, przyczem [sic] nie szczędzono tortur i bicia. Między innymi za niedokładne zdjęcie czapki, 
palenie papierosów poza obiadową przerwą była kara szeroko stosowana odebrania porcji dziennej chleba. 
Ludzie zaś nie mogąc się odrazu wciągnąć w tryby nowego życia łatwo podpadali różnymi drobnostkami. – 
Najcięższe kommando w Buchenwalde był t.zw. Steinbruch. Były to kamieniołomy, gdzie przydzielano z reguły 
prawie Polaków i Rosjan. Niemcy mieli dobre prace, z wyjątkiem Niemców, którzy mieli zielone i różowe 
winkle (homoseksualiści, których w tym okresie były dwa bloki w sumie około 300-tu i oni też mieli 
straffkommando [sic] automatycznie i pracowali w Steinbruchu). Wszyscy ze Straffkommando, którzy nosili 
czarny punkt pod czerwonym, różowym winklem lub jakimkolwiek innym i ci, którzy z powodu usiłowanej 
ucieczki nosili t.zw. Fluchtpunkt (czerwony na białym płótnie na plecach, na przodzie i na spodniach[)] 
zobowiązani byli nosić ubrania „zebra” (pasiaki) i pracowali wszyscy w Steinbruchu. Wogóle wszyscy, którzy 
czemkolwiek podpadli w obozie zostali skierowani karnie do Steinbruchu. W opinji [sic] więźniów 
Buchenwalde nazywało się „Diablą Górą” w ślad za poezją niemiecką z przed kilku wieków i zgodnie z 
terminologją wzgl. nazwą używaną przez Niemców zamieszkałych w okolicy. Steinbruch zaś nazywał się w 
naszej opinji „piekłem”, z uwagi na to, że w kamieniołomie byliśmy w dole 
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w skale odciętym od reszty świata, widać było tylko nad nami [dopisek nad tekstem] niebo [/dopisek]. W dole 
zaś tym słychać było tylko ciągłe ryki capów i SS-mana kommandoführera, który sadystycznie wprost znęcał 
się nad więźniami. Tam się odbywały codziennie mordowania ludzi, wieszania na gałęziach, strącania ze skały, 
bicia pałkami, stylem od łopaty i drążkiem od kilofu, że dziś kiedy myślę o tym, to poprostu pojąć nie mogę, że 
to piekło osobiście w Steinbruchu przeżyłem. Codziennie znosiliśmy do obozu ze Steinbruchu zamęczonych, 
konających z wycieńczenia lub bicia lub zabitych i to około 20-tu, czasami było mniej, czasami więcej, ale 
trzeba było ich zanieść do obozu, żeby liczba Kommanda się zgadzała. W Kommandzie tym pracowało 500–
600 ludzi stale. Jeśli jedni umierali, to drudzy, nowi wchodzili w ich miejsce. Najgorsza była praca w kolonie 
lorów, która polegała na tym, że do lory były uwiązane łańcuchy, do każdego łańcucha było przywiązanych 
siedem drążków, a przy każdym drążku było czterech więźniów w sumie obsada lory przy 7 drążkach do jednej 
lory wynosiła 28 ludzi, i jeden Niemiec poganiacz. Duże te lory, ciągnęliśmy przez 12 godzin (w zimie krócej) 
napełnione kamieniami pod górę między skałami, na wąskich szynach, zgóry [sic] zaś lora ciągnęła obsadę, że 
musieliśmy ją wstrzymywać. Jazda z góry odbywała się biegiem a cierpienia nasze powiększały drewniane 
buty, które w tym całodziennym chodzie po kamieniach powodowały ból i zranienia nóg. Była to praca ponad 
siły ludzkie i w opinji nazywano pracę tę galerami. Pracowałem w Steinbruchu do kwietnia 1943 r. przez około 
3 miesiące. Przy lorach, których było sześć i zawsze jedna za drugą następowały pracowało około 170 ludzi. 
Mimo, że w końcu dnia każdy po tej pracy w kamieniołomie był całkowicie wyczerpany, musiał w drodze do 
lagru dźwigać na ramieniu duży kamień. Szło się okrężną, specjalnie długą drogą, a przy wejściu do obozu była 
kontrola przez SS-manów. Jeżeli ktoś 
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z nas miał kamień nieodpowiednio, a raczej niewystarczająco duży, otrzymywał pchnięciem [sic] tym 
kamieniem w twarz, a ponadto zapisywano jego numer do kary przeważnie na niedzielę w czasie wolnych od 
zajęć do ciężkiej pracy. Kamień ten Kommando Steinbruch nosiło codziennie w czasie mego pobytu do budowy 
dróg w lagrze. – W tym też czasie, kiedy pracowałem w Steinbruchu ogłoszono, że próba ucieczki z obozu 
będzie karana śmiercią przez powieszenie. Przeważnie uciekali Rosjanie i Polacy. Pamiętam kilka takich 
wypadków ucieczki, w następstwie których wszyscy więźniowie z obozu około 13–15 000, zebrani na placu 
apelowym stać musieli bez jedzenia przez kilka godzin a często zdarzało się, że staliśmy całą noc, a w jednym 
wypadku staliśmy na placu przez 3 noce. We dnie pracowaliśmy w te dni, jedzenie suche t.zn. chleb i dodatki 
otrzymaliśmy z kawą w polu przy pracy, natomiast zupy w te dni wogóle nie dostaliśmy, a zupa wieczorna z 
pierwszego dnia stójki skwaśniała i wydana nie została. – Czasami dla męczenia ludzi zwłaszcza tych, którzy 
nowo do lagru przybyli wynajdywano specjalne prace. Naprzykład [sic] pamiętam, że przybył wagon z 
drobnym żwirem do wyładowania którego SS-man wyznaczył paru ludzi z „Zugangów” i oznaczył [dopisek nad 
tekstem] czas [/dopisek] w którym musieli oni tę pracę wykonać jako pilną. Po wykonaniu tej pracy musieli ci 
sami ludzie znów w oznaczonym czasie załadować żwir na wagon. Tym podobne wypadki szykanowania ludzi 
pracą były na porządku dziennym i SS-mani mieli w tym zabawę. – Pracę tę w kamieniołomie odczułem 
szczególnie ciężko, bo w więzieniu wogóle nie pracowałem i po przybyciu do obozu przydział do tej ciężkiej 
pracy dobił mnie zupełnie. Kiedy przybyłem do obozu miałem 68 kg. wagi, a w okresie pracy w Steinbruchu 
pod koniec jej ważyłem 52 kg. – Razu pewnego zniesiono mnie z kamieniołomu w temperaturze 39° do rewiru. 

– Przeczytano, podpisano, przyjęto: 
B. Kurowski Graj Alfred 
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Ciąg dalszy zeznań świadka Alfreda Graja, urodzonego 20/XI.1923 w Skarżysku-Kamiennej. 
 
Paczki żywnościowe z domu wolno było już otrzymywać począwszy od grudnia 1942 r., jednakże ja osobiście 
nie miałem jeszcze kontaktu z rodziną. Pisać do rodziny wolno było tylko kartę raz na 6 tygodni i tylko wdg. 
ustalonego wzoru, że jestem zdrowy, dobrze mi się powodzi. Nie wolno było w karcie prosić rodziny o paczkę. 
Jeżeli treść karty nie odpowiadała wymogom wzgl. wzmiankowano coś o życiu w obozie, to było to surowo 
karane biciem. Wzywano takiego więźnia pod bramę, przesłuchiwano go i często bardzo odbierano prawo 
pisania. Pisać można było tylko w języku niemieckim. Otrzymywać można było dowolną ilość listów, ale nie 
wolno było o tym pisać do rodziny. Pisywać wolno było nie tylko do rodziny ale do innych znajomych także. – 
Na skutek znajomości z jednym z moich ziomków, który już dłuższy czas przebywał w tym lagrze wydostałem 
się ze Steinbruchu i dostałem przydział do pracy pod dachem, co uchodziło za szczególne dobro w tych 
warunkach. Była to praca przy montowaniu karabinów, ale uratowała mi ona życie. Mianowicie na terenie 
obozu między krematorium, a pierwszymi barakami mieszkalnymi znajdowały się dwa baraki tej samej 
wielkości co mieszkalne i w nich znajdowała się fabryka, a raczej montownia karabinów firmy „Gostloff-
Werke”. Byli tam cywilni majstrowie z Weimaru zatrudnieni, SS-manów nie było, a byli jedynie oficerowie z 
Wehrmachtu jako kontrolerzy. Było tam ciepło i spokojnie. Zwyczajem więźniów, wydostając się z tak ciężkiej 
pracy w kamieniołomie, starałem się przez pierwsze dni pracować nader gorliwie, żeby się utrzymać przy tej 
pracy. Pracowało nas tam około 200 ludzi. Z biegiem czasu 
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jednak czułem się coraz pewniejszy i potęgowało się we mnie uczucie buntu, w konsekwencji czego 
dokonywaliśmy sabotażu. Dokonywali tego najwięcej Polacy i Rosjanie jeńcy wojenni, którzy jako fachowcy 
byli tam zatrudnieni przymusowo w liczbie 40-tu. Psuło się rozwiertaki (rozwierca lufę pod kaliber lufy), iglicę 
i inne części, tak, że 50% karabinów tych naskutek kontroli gdzieś w centrali wojskowej były przysyłane 
zpowrotem [sic]. Ten sabotaż był możliwy z uwagi na fachowość więźniów i brak fachowości ze strony 
majstrów niemieckich. Brak fachowości ich był widoczny. Słyszałem o tym, że części karabinów dobre do 
użytku, rzucane przez więźniów na szmelc były wynoszone przez tychże do obozu między więźniów. Kiedy 
wobec sabotaż stawał się zbyt widoczny i pozostawanie w tym Kommandzie niebezpieczne, udało mi się 
wydostać na transport i w ten sposób dostałem się do Dory, który nazywano u nas w Buchenwalde lagrem 
śmierci. Zanim jednak przejdę do opisu obozu w Dorze, podaję, że w obozie w Buchenwalde najwięcej było 
Polaków i Rosjan, dużo też było Niemców, którzy mieli administrację wewnętrzną obozu w swoich rękach i to 
tylko polityczni z czerwonym winklem (niekoniecznie byli to komuniści), byli także Francuzi, Czesi, Murzyni 
(3), Anglicy (2), Norwedzy (studenci), którzy nie pracowali, w swoich własnych ubraniach, na osobnym bloku; 
było ich około 300 i mogli się uczyć) [sic] Żydzi (mieli swój osobny blok nr 22) i wogóle przedstawiciele 
wszystkich prawie narodowości. Każda narodowość miała swoje własne bloki i mieszanych bloków nie było. 
Na bloku nr 46. umieszczano więźniów szczególnie podejrzanych i dokonywano na nich prób doświadczalnych. 
Dokonywali tego lekarze SS-u przy pomocy także więźniów-lekarzy niejednokrotnie, dokonywano operacji 
doświadczalnych i próbowano zastrzyki. Blok ten znany był jako wykańczalnia ludzie [sic] podobnie jak blok nr 
50. – Rosyjscy jeńcy wojenni byli oddzieleni [dopisek nad tekstem] od nas [/dopisek] drutem i zamieszkiwali 
trzy bloki na terenie lagru, a mianowicie bloki nr 1, 7 i 13. 
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Specjalnej różnicy w traktowaniu więźniów i jeńców wojennych rosyjskich nie było, raczej ci ostatni w życiu 
wewnętrznym korzystali ze względów specjalnych komunistów niemieckich. 

Dom publiczny w obozie. 
W końcu 1943 r. wybudowano w obozie dom publiczny t.zw. Puff, do którego sprowadzono z Rawenbsrück 20 
kobiet, w tym 17 Niemek, 2 Polki i jedna cyganka. Z Puffu korzystać mogli więźniowie wszystkich 
narodowości z wyjątkiem Rosjan. Czas wizyt był codziennie wieczorem po pracy i w niedzielę i święta po 
południowym apelu. Każdorazowa wizyta kosztowała 2 RM., które pobierał SS. Naogół [sic] jednakże z Puffu 
korzystali tylko Niemcy. – 

Warunki mieszkalne w obozie. 
Jeżeli chodzi o warunki mieszkalne, to mieszkaliśmy w blokach drewnianych i murowanych. Bloki od nr 1–34 
były drewniane, zaś od nr 35–50 były murowane piętrowe, wreszcie od nr 51–63 (t.zw. mały lagier) były 
drewniane, podo stajnie zmontowane dla ludzi, z małemi okienkami, bez ubikacji, bez umywalni. Te ostatnie 
były to najgorsze bloki w całym [dopisek nad tekstem] obozie [/dopisek]. W niektórych blokach był [sic] łóżka 
trzypiętrowe, a w małym lagrze były prycze trzypiętrowe. W niemieckich i norweskich każdy więzień miał 
swoje łóżko, w polskich blokach, w których zamieszkiwali starzy więźniowie (starzy długością pobytu w 
lagrze) spało po 2 w jednym łóżku, w innych blokach w różnych czasach było różnie. W każdym bloku z 
wyjątkiem małego lagru była jadalnia, oraz osobno umywalnia i ustępy. – 

Apele. 
Apele były dwa razy dziennie, później [kleks] zmieniono wieczorny apel. Apele trwały nieraz bardzo długo i 
zależało to od dob widzimisię Lagerführera. Odliczali SS-mani stan liczbowy poszczególnych bloków, 
zgromadzonych na placu apelowym. 
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Wyżywienie. 
Jedzenie było tego rodzaju, że jeżeli ktoś nie miał pomocy z paczek lub od kolegów w obozie kończył się wobec 
ciężkiej pracy w ciągu 3 miesięcy. Rano na śniadanie dawano porcję chleba (jeden chleb na 3, 4-ch i 6-ciu 
różnie w różnych okresach czasu), 1/2 klgr. margaryny na 20-stu i kawę do tego, czasami dawano kawałek 
końskiej kiełbasy 2 deka na osobę. W piątki dawano zamiast kiełbasy łyżkę stołową twarogu lub marmelady. W 
obiadowej porze nie wydawano jedzenia, a dopiero wieczorem po powrocie z pracy dawano jeden litr zupy z 
brukwi, marchwi, jarmuż, spinaku [sic], czasami w niedzielę była grochówka. To pozostawanie przy pracy 
przez cały dzień bez jedzenia najbardziej ludzi osłabiało. Wyżej podane racje stanowiły normę codziennego 
wyżywienia w czasie całego okresu pobytu mego w Buchenwalde. 

Kantyna w obozie. 
W kantynie obozowej można było kupować sałatkę, buraczki i papierosy oraz szczoteczki do zębów, kremy, i 
inne bezwartościowe dla organizmu artykuły jak lemoniada. Były pewne dni, w które dla danego bloku 
więźniowie ze Stubendienstu zakupywali masowo dla bloku całego i w ograniczonej ilości zamówione przez 
więźniów towary z pośród wyżej wymienionych. Z pieniędzy przysyłanych przez rodziny więźniom, a 
zapisywanych przez komendanturę na konto osobiste więźnia można było miesięcznie pobierać w kuponach 30 
RM. i za te pieniądze czynić zakupy w kantynie. Z zasady więźniowie nie otrzymywali żadnej zapłaty ani 
wynagrodzenia za pracę, a były wyjątkowe Kommanda, w których, by zachęcić do produktywniejszej pracy 
dawano tygodniowo niektórym więźniom do 2 RM. w premjach. 

Kino w obozie. 
W dużym starym magazynie było urządzone kino dla więźniów, czynne trzy razy tygodniowo wieczorami. 
Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

B. Kurowski Graj Alfred 
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Polski Instytut Źródłowy 
w Lund 

 Malmö 6/III.1946 r. 

 
Ciąg dalszy zeznań świadka Alfreda Graja, urodzonego 20/XI.1923 w Skarżysku-Kamiennej. 

Kino w obozie (c.d.) 
wstęp kosztował 20 fenigów i uczęszczać można było jedynie wdg. kolejności blokami. Wyświetlano filmy 
przyrodnicze i propagandowe niemieckie wojenne. 

Warunki hygieniczne. 
W tym obozie w czasie do 1944 r. nie było prawie żadnych wszy. Panowała w tym obozie wyjątkowa czystość i 
warunki hygieniczne niezłe. W każdym razie bardzo pilnowano czystości. Do rewiru chorych przyjmowano 
tylko takich, którzy mieli powyżej 39° temperatury. Wszyscy inni musieli chodzić do pracy, chociażby byli 
chorzy i z temperaturą. Chorych przyjmowano wieczorem, po pracy i załatwiali ich lekarze-więźniowie różnej 
narodowości. Rewir był stale przepełniony, było pięć bloków rewirowych i chorzy leżeli także na podłogach. 
Lekarze nie mieli dostatecznych środków leczniczych, byli tacy, co by z siebie wszystko dali dla chorego, ale 
byli też tacy, co stali się posłusznym narzędziem SS-u. Przypominam sobie takiego lekarza-więźnia Niemca, 
którzy wykańczał więźniów i był postrachem dla chorych. 

Powodowanie więźnia do pójścia poza łańcuch posterunków po swoją śmierć i samobójstwa w obozie. 
Z pobytu jeszcze w Buchenwalde wiem i widziałem na własne oczy kilka razy w Steinbruchu jak [nieczytelne 
skreślenie] SS-mani powodowali więźniów do przekroczenia linji posterunków przez zabranie im czapki z 
głowy i rzucenie poza linję i wtedy strzelali. Był to sposób praktykowany często na Kommandach, ale udawało 
się to tylko do „Zugangów”, nieświadomych obyczajów, panujących w obozie. Stary lagrowiec po rzuconą 
przez SS-mana za linję czapkę nie poszedł, bo wiedział, że oznacza to pójście po swoją śmierć. – Widziałem też 
osobiście wiele ludzi, którzy w tych wa- 
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runkach bytu zrezygnowali z życia i wówczas w obozie rzucali się na druty elektryczne z wysokim napięciem. 
Posterunkowi SS-mani strzelali do takiego i znajdował on w ten sposób wybawienie w śmierci od mąk 
obozowych. Razu pewnego wobec zwiększającej się liczby samobójstw Lagerführer zapowiedział w czasie 
apelu przez megafon do wszystkich więźniów zebranych na placu, że jeżeli ktoś chce sobie odebrać życie, 
winien to uczynić na bloku przez powieszenie na pasku, bo szkoda jest kul na psów. 
Przeczytano, podpisano, przyjęto: 
 

B. Kurowski 
asystent Instytutu 

Alfred Graj 

Uwagi asystenta Instytutu przyjmującego zeznania: 
 Protokół niniejszy był spisany został dnia 6/III.1946 w obozie repatriantów w Gamla Borgar Skolan i 
zakończony o godzinie 18.30. Nagłe przeszkody w związku z wyjazdem świadka w dniu 7/III.1946 r. z 
transportem do Polski, nie pozwoliły dokończyć zeznań jego w przedmiocie obozów Dora i Bergen Belsen. – 
Daje się zauważyć u świadka duże poczucie obowiązku, chciałby powiedzieć wszystko co przeżywał i widział i 
co go o częściową utratę wzroku w końcowym etapie jego pobytu w koncentracyjnych obozach przyprawiło. 
Świadek widzi bardzo źle i porusza się w asyście dobrych ludzi Szwedów (Manne Lindholm Ljungby – 
Gästgivaregatan 9). Bliższych okoliczności utraty wzroku świadek nie zdążył opowiedzieć, oświadczył mi 
tylko, że wszyscy inni w liczbie kilkunastu, którzy utracili wzrok naskutek specyficznych warunków pracy, 
zostali naskutek tego przez SS. wykończeni, on zaś uratował się. Świadek robi wrażenie człowieka uczciwego, 
czułego na cierpienia ludzkie, a ponadto jak zdołałem zaobserwować lubianego przez otoczenie szwedzkie i 
polskie. Świadek nie zdążył też podyktować do protokołu swoich własnych wierszy, których miał cały zeszyt. 
W treści swojej, zeznania świadka należy 
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uznać za całkiem wiarygodne. Nie odbiegają one w niczem od wiadomości o obozie w Buchenwalde, znanych 
podpisanemu z opinji ogólnej oraz opowiadań innych (wiadomości z jednego obozu, o stosunkach panujących w 
nim, do drugiego przechodziły z przetransportowanymi ludźmi), jak również w przedmiocie pracy i tortur 
przypominają żywo identyczne warunki w kamieniołomie w Gusen i Mauthausen, jakie podpisany przeżywał 
osobiście przez okres 1 1/2 roku w 1940–41 r. Zamęczanie, niszczenie dziesiątek ludzi dziennie głodem, ciężką, 
przekraczającą siły człowieka pracą i bestjalskimi torturami, dźwiganiem ciężkich kamieni bardzo często bez 
potrzeby tam i zpowrotem, było znamienne dla kamieniołomu, położonego nieraz zdala od ośrodków życia 
[dopisek nad skreśleniem] osiedli [/dopisek] ludzkich (Gusen), a przewidzianego, zwłaszcza w pierwszych 
latach wojny, w pierwszym rzędzie na eksterminację, a nie na produkcję, co każdemu i każdego dnia w sferze 
osobistych [dopisek nad tekstem] jego [/dopisek] przeżyć i spostrzeżeń było widoczne. – Nie ma w opisanych 
przez świadka faktach niczego, coby [sic] odrzucić można było jako nieprawdziwe względnie uważać jako 
wątpliwe. 
 

B. Kurowski 
asystent Instytutu 
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