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Lund, dnia 26/VI.1946 r. 

 

 

Magister praw Bożysław Kurowski przyjmujący protokół asystent Instytutu  

przepisany 

Tajne 

Protokół przesłuchania świadka 7 

Staje Pan Domosławski Stanisław urodzony 13/III.1921 r. 

we Lwowie , zawód student architektury Politechniki lwowskiej 

wyznanie rzymsko-katol. , imiona rodziców Henryk i Maria 

ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce Kraków ul. Ogrodowa 6. 

obecne miejsce zamieszkania Lund, Kiliansgatan 11. 

 

pouczony o ważności prawdziwych zeznań, oraz o odpowiedzialności i skutkach fałszywych zeznań, 

oświadcza, co następuje: 

przebywałem w obozie koncentracyjnym w więzieniu we Lwowie ul. Łąckiego 

w czasie od 27/II.1942 do 30/IX.1942 jako więzień polityczny  

pod numerem  i nosiłem trójkąt koloru 

z literą  

następnie przebywałem w więzieniu tym samym, w czasie 

od 1/I.1944 r. do połowy lutego 1944 r. 

 

 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 51 stron ręcznego pisma i opisują: 

I. W Lwowie w czasie okupacji sowieckiej od września 1939 r. – 1941 r. 

Kapitulacja Lwowa i rozbrojenie żołnierzy – Unieważnienie waluty polskiej z 24/XII.1939 r. i następstwa tego – 

N.K.W.D. i masowe aresztowania we Rozprawy sądowe na pokaz i wyroki – Metody przesłuchiwania przez 

N.K.W.D. i poszczególne fazy łamania oporu – Cierpliwość do znudzenia w perswazji i pytaniach – Tortury – 

Zmiany w programie nauczania i organizacji szkolnictwa – Zaniechanie wywozu zbiorów, majątku publicznego 

i czegokolwiek ze Lwowa – Wysokie opodatkowanie kościołów z widocznym celem zamknięcia – Dozorca 

domu i podwładni jako decydujący czynnik opiniodawczy – Los rodziny gen. Zulaufa – Entuzjazm Żydów dla 

armji czerwonej [sic], ich aktywność w szeregach bolszewizmu, wroga postawa wobec Polaków – 

St. Domosławski 

  C.d. na odwrotnej stronie! 

 BLOMS BOKTRYCKERI, LUND 

1945 

 

  



Zadania Politruka – Meetingi – Ukraińcy – Zdecydowana postawa społeczeństwa polskiego – Praca 

konspiracyjna: przechowywanie broni i przemyt ludzi zagranicę [sic] (szlaki i technika) – Język ukraiński i 

rosyjski urzędowy – Pierwsze obwieszczenia sowieckie – Wywóz 40 000 Polaków w głąb Rosji (14.4.1940) – 

Sposób przeprowadzenia – Druga deportacja z czerwca 1940 r. – Warunki egzystencji deportowanych – 

Wysiedlenia z §11. – Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej – Masakry w więzieniach lwowskich – Udział 

Żydów w mordzie – Samosądy – Niemieckie komisje sądowo-lekarskie – 

II. We Lwowie w czasie okupacji niemieckiej od 1941–44 r.: Dożywianie ludności przez Deutsche Luftwaffe i 

O.T. – Banderowcy w administracji terenów na wschód od Sanu i cz. Bugu – Aresztowanie młodzieży 

akademickiej – Wyższe uczelnie – Niewykonane rozporządzenie o reprywatyzacji – Sprawy walutowe – 

Biblioteki, muzea, teatry, prasa – Kościoły – „Nur für Deutsche u. Verbündete” – Aresztowanie – 

Przesłuchiwania w Gestapo – Bicie po głowie i przegubach rąk, a potem wino i papierosy – Tortury – Założenie 

maski gazowej i bicie – Podpisanie protokołu – Poczucie bezsilności i żal za utraconą godnością człowieka – W 

więzieniu na ul. Kazimierzowskiej – Polski zarząd i straż więzienna – Tyfus – Egzekucje „na piasek” – W 

więzieniu przy ul. Łąckiego – Volksdeutsche z przedwojennej, ewangelickiej szkoły we Lwowie – „Judasz” – 

Przeglądy i bicie – Częste egzekucje – Rozstrzelanie rejestrujących się oficerów rezerwy – Na liście ofiar z 

Katynia – Zupa „Komitetówka” z R.G.O. – Czyszczenie podłogi kantem dna flaszki – Rewizje cel „hatranki” – 

„Pośmieciuchy” i handel rzeczami po zmarłych – Pogadanki w celi – Rozstrzelanie Żydów – Przesłuchanie przy 

kolacji z wyłączeniem metody bicia – Zobowiązanie milczenia, przekazanie skonfiskowanego majątku na 

Czerwony Krzyż – Zwolnienie. 

III. Życie polskie w woj. lwowskim w czasie od 1942–44 r. 

R.G.O. – Instytut przeciwtyfusowy prof. Weigla – Instytut prof. Beringa – Szkolnictwo – Służba „Baudienst’u” 

– Wyniszczanie młodzieży – Rabunkowa gospodarka leśna: żywicowanie, wyrąb lasu, osnója [sic], szkółki 

drzewek, dewastacje ze strony ludności miejscowej – Antypolski ruch ukraiński – Akcja A.K. i N.S.Ż. – 

Zamordowanie profesorów U.J.K. w 1941 r. – Masowe egzekucje od lata 1943 r. – Transporty Żydów na 

Majdanek, jak bydło pędzone na rzeź – Gorliwość Żydów w biciu swych braci. P.P.P. 

 

B. Kurowski 
asystent Inst. 

 St. Domosławski 

świadek 
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Zeznania świadka Stanisława Domosławskiego ur. 13/III.1921 r. we Lwowie, studenta architektury Politechniki 

lwowskiej. 

 

We Lwowie 

w czasie rozbrojenia wojska polskiego we wrześniu 1939 r. 

W wrześniu 1939 r. miasto Lwów było otoczone od strony zachodniej t.j. Zimnej Wody, Gródka 

Jagielońskiego [sic], Winnik przez wojska niemieckie, a od strony wschodniej t.j. Brzuchowic, Hołoska przez 

armję bolszewicką. Przebywałem w tym czasie w Lwowie, w batalionie ochotniczym Obrony Lwowa 3 

Kompania, stacjonującym w szkole Marii Magdaleny. W pewnym momencie polskie władze wojskowe 

postanowiły oddać Lwów w ręce bolszewickie. Oddziały te wkroczyły do Lwowa i nastąpiło rozbrojenie 

oddziałów polskich. Nastrój był przygnębiający, żołnierze zasadniczo rozbrajać się nie dawali, były wypadki 

samobójstw wśród oficerów. Karabiny były chowane, a broń ciężka jak działa artyleryjskie, miotacze min 

(granatniki), ciężkie karabiny maszynowe były dekompletowane. – 

Nieuszkodzone częściowo składy sanitarne Baonu sanitarnego przy ul. Jabłonowskich dostały się prawie w 

całości w ręce armji czerwonej. Żołnierze sowieccy rozbrajając wojsko polskie we Lwowie rozgłaszali, że 

zdobyty materjał wojenny zostanie użyty do dalszej wojny z Niemcami i że wobec tego należy go oddać w 

całości. Magazyny żywnościowe zostały rozebrane przez ludność cywilną. Zajmowanie miasta nie było 

planowe, zarządzenia były chaotyczne i aprowizacja miasta niezorganizowana. Część garnizonu lwowskiego nie 

złożyła broni i wykorzystując lukę między wycofującymi się oddziałami niemieckimi a następującymi 

oddziałami bolszewickimi, przedarła się na Rumunję. 

Unieważnienie waluty polskiej 24/XII.1939 r. 

W czasie do Wigilji Bożego Narodzenia 1939 r. dał się zauważyć kompletny brak zainteresowania życiem pol- 
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skim w Lwowie z wyjątkiem sporadycznych wypadków aresztowań. Dopiero 24/XII.1939 r. nastąpiło ze 

skutkiem natychmiastowym unieważnienie dotychczasowej waluty polskiej bez jakiegokolwiek prawa wymiany 

z równoczesnym wprowadzeniem rubla rosyjskiego, jako jedynie obowiązującej waluty. W ciągu jednego dnia 

stworzył się popłoch i stworzyła się sytuacja wysoce kłopotliwa. Dotychczas bowiem pracownicy wynagradzani 

byli przez władze sowieckie w złotych polskich i również sami Sowieci posługiwali się walutą polską, starając 

się nie wypuszczać w obieg rubla rosyjskiego. Zarządzenie to miało również podłoże moralne, albowiem w tej 

sytuacji ludność polska w największe swoje święta pozostała bez środków pieniężnych [nieczytelne skreślenie], 

a co zatym [sic] idzie bez możności dokonania zakupów świątecznych. Sytuacja była do tego stopnia tragiczna, 

że w niektórych domach nie było w ogóle chleba. Żadne sklepy nie przyjmowały złotego polskiego, a każdy 

chętnie się go pozbywał. W celu uzyskania i zaopatrzenia się w ruble ludność miejscowa wyzbywała się na 

rzecz Sowietów z rzeczy zbytkownych i wartościowych. 

N.K.W.D. i masowe aresztowania we Lwowie. 

W tym okresie też zaczynają się masowe aresztowania rodzin wyższych wojskowych, byłych funkcjonarjuszy 

policyjnych, duchownych, inteligencji politycznej i naukowej. Aresztowano też wszystkich nadleśniczych, 

leśniczych i gajowych z uzasadnieniem obawy przed ich współpracą z ewentualnymi oddziałami partyzanckimi 

wzgl. wojskowymi, które przebywając na terenie Polski nie złożyły jeszcze broni. Aresztowania te 

przeprowadzało N.K.W.D. (Narodny Komisariat Wnutriszczych Dieł). Auta ciężarowe zajeżdżały przed 

odnośne domy około godziny trzeciej, czwartej z rana i z wyznaczonego mieszkania w ciągu 5–10 minut 

zabierano wszystkich, którzy w danej chwili się w nim znajdowali. Samochodami ciężarowymi wywożono w 

ten sposób w niewiadomym kierunku mężczyzn, kobiety, dzieci, starców i chorych, przyczem [sic] nie 

pozwalano zabrać ze sobą dosłownie nic. Często też 
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aresztowani wywożeni byli w bieliźnie nocnej, na którą narzucony był tylko płaszcz. Przeważnie dokumenty 

osobiste osób aresztowanych pozostawały w domu i nie były wykorzystywane przez funkcjonarjuszów 

policyjnych w trakcie śledztwa. W mieszkaniu wywiezionej rodziny pozostawało kilku N.K.W.D-stów, którzy 

aresztowali następnie osoby wchodzące wzgl. odwiedzające to mieszkanie. W stosunku do niektórych z 

aresztowanych przeprowadzano rozprawy sądowe, które nosiły cechy reżyserowanych, a wynik był zgóry [sic] 

do przewidzenia. Wyroki opiewały na dwa do dwadzieścia lat ciężkich robót w głębi Rosji. Wyroków śmierci 

oficjalnie nie wydawano, zgodnie z systemem kar w Rosji, bo zsyłka na ciężkie roboty bardzo często kończyła 

się śmiercią. Rozprawy sądowe odbywały się albo w Kijowie albo we Lwowie. Niektórzy z aresztowanych 

wracali po upływie kilku miesięcy, jednakże co do około 60% wywiezionych ślad zaginął i żadnych wyjaśnień 

ze strony władz rosyjskich nie można było otrzymać. Wyżej przedstawione aresztowania odbywały się 

codziennie i liczba aresztowanych sięgała kilku tysięcy. W trakcie czynności aresztowania nie stosowano bicia, 

ja o tym w każdym razie nigdy nie słyszałem i wiem, że zasadniczo Rosjanie w chwili aresztowania nie bili. 

Metody przesłuchiwania przez N.K.W.D. 

i poszczególne fazy łamania oporu przesłuchiwanego. 

O metodach przesłuchiwania i sposobie prowadzenia śledztwa wiem od osób zwolnionych z więzień rosyjskich, 

narodowości polskiej jak również ukraińskiej (Banderowców). Wiadomości moje w tym przedmiocie pochodzą 

od osób wiarygodnych, zgadzają się ze sobą wzajemnie i tym samym dają sobie świadectwo prawdy. Z 

Banderowcami przebywałem razem w więzieniu w czasie okupacji niemieckiej. Metoda przesłuchiwania 

aresztowanego była skierowana w pierwszym rzędzie na perswazję i następne stopniowe zaostrzanie środków 

(tortury fizyczne) w celu osiągnięcia załamania się psychicznego więźnia. Na przesłuchania wywoływano 

wyłącznie w nocy. Badanie było komisyjne, 
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w obecności 3–4 N.K.W.Dystów. Pierwszy z nich wzywał przesłuchiwanego do przyznania się, tłumacząc 

bezcelowość odmawiania zeznań, dowodząc równocześnie, że wina została już w aktach stwierdzona, a 

uporczywe milczenie i nieprzyznawanie się do winy pogarsza sytuację. Dowodzenie to w łagodnym tonie trwało 

około pół godziny. – Po tym drugi z kolei, przedstawiał cierpienia moralne rodziny aresztowanego słowy: 

słuchaj durak, żona twoja czeka w domu, dzieci nie wiedzą co z ojcem się stało, są wszyscy zrozpaczeni i t.d. 

Jeżeli dotychczasowe wezwania nie odnosiły skutku, występował trzeci z N.K.W.Dystów, tłumaczył 

przesłuchiwanemu, że organa policyjne zdają sobie sprawę, że nie on w istocie rzeczy jest winnym, a jedynie 

jego czynniki nadrzędne i sąd może tę okoliczność jako łagodzącą wziąć pod uwagę i ewent. uwolnić go od 

winy i kary. – Wreszcie czwarty z kolei przedstawiał propozycję współpracy z N.K.W.D. w wypadku 

przyznania się, obrazując równocześnie olbrzymie korzyści, płynące z tej współpracy. Tego rodzaju 

przesłuchania trwały przez kilka godzin i były powtarzane przez kilka nocy z kolei. Wykazywali przytem dużą 

cierpliwość w powtarzaniu tematu do znudzenia. Metoda ta obliczona była na kompletne wyczerpanie 

umysłowe badanego i wychwytywanie sprzeczności w odpowiedziach. Osobiście również byłem 

przesłuchiwany podobną metodą. Sprawa dotyczyła przynależności do Stronnictwa Narodowego. Jednorazowe 

przesłuchanie odbyło się w godzinach rannych w biurze N.K.W.D. w 1940 r., gdzie na wezwanie [nieczytelne 

skreślenie] stawiłem się z miejsca pracy. Na zaprzeczenie i uzasadnienie tegoż przynależności do Str. Narod., 

przesłuchujący mnie cierpliwie słuchał z wielką uwagą, potakując moim wywodom, a kiedy skończyłem stawiał 

pytanie: „No haraszo, ale cz zaczom ty tam rabotał.” Na powtórne moje wywody, które znów wysłuchiwał z tą 

samą uwagą postawił to samo pytanie i tak kilkakrotnie do znudzenia. Ostatecznie jednak uznał wywody moje 

za wystarczające i aresztowanie ominęło mnie. – Przeczytano, podpisano, przyjęto. 

C.d. na stronie 5-tej. [nieczytelne skreślenie] 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 Stanisław Domosławski 

świadek 
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Zeznania św. Stanisława Domosławskiego ur. 13/III.1921 r. w Lwowie, studenta architektury Politechniki 

Lwowskiej. 

 

Wracając do tematu nadmieniam, że w wypadku negatywnego wyniku kilkorazowych przesłuchań metodą 

perswazji przystępowano do tortur fizycznych jak bicie, łamanie żeber, wybijanie zębów. W stosunku do 

jednego z przesłuchiwanych zastosowano następującą metodę: sprowadzono go do piwnicy, w której widoczne 

były ślady krwi, a w kącie leżały zwłoki. Oświadczono mu, że na wypadek nieprzyznania się do winy zostanie 

zastrzelony. Na odmowną odpowiedź sprowadzono drugiego więźnia (widocznie przeznaczonego na śmierć), 

którego zastrzelono wystrzałem z rewolwerem w tył głowy, każąc jednocześnie badanemu przypatrywać się tej 

egzekucji. Wobec dalszego uporczywego milczenia N.K.W.D-ysta z słowami „Czart pabieri twoju familiu” 

kazał odwrócić się badanemu twarzą do ściany, przyłożył mu rewolwer do głowy, przesuwając równocześnie 

bębenek, tak że spuszczana iglica uderzyła w wystrzeloną gilzę. W ten sposób, wykorzystując moment napięcia 

nerwowego, zadano szereg przygotowanych pytań i wobec kategorycznego zaprzeczenia przez badanego, 

odprowadzono go zpowrotem [sic] do celi. 

Zmiany w programie nauczania i organizacji szkolnictwa dokonane we Lwowie w czasie okupacji rosyjskiej. 

W 1940 r. zostało otwarte szkolnictwo w Lwowie, wykłady we wszystkich typach szkół od powszechnych do 

uniwersyteckich odbywały się wdg. programu przedwojennego. W szkołach średnich w klasach niższych 

została zniesiona geografia Polski, ponadto religia, a w klasach wyższych zniesiono propedeutykę filozofji oraz 

zagadnienia życia współczesnego. Wreszcie przerobiono naukę historji Polski, szczególnie stosunki polsko-

rosyjskie, czasy Stefana Batorego, Ivana Groźnego, a ponadto podchodzono do historji z punktu widzenia walki 

klas. Wprowadzono naukę języka rosyjskiego, ukraińskiego oraz historję W.K.P.B. (Wszechzwiąz- 
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kowa Komunistyczna partia bolszewików). Struktura szkolnictwa uległa zmianie, a mianowicie czteroklasową 

szkołę powszechną i gimnazium wraz liceum [sic], zamieniono na t.zw. sowiecką dziesięciolatkę. Na uczelniach 

wyższych wprowadzono również do obowiązujących przedmiotów wdg. systemu wojennego naukę języków 

rosyjskiego i ukraińskiego oraz historję W.K.P.B. Osobiście zacząłem studia na Politechnice lwowskiej w 1941 

r. w dziale architektury i obowiązywały mnie również wymienione przedmioty. – 

Zaniechanie wywożenia zbiorów, majątku publ. i czegokolwiek ze Lwowa. 

Nie zauważyłem, by ze Lwowa Rosjanie cokolwiek wywozili. Prawdopodobnie nie czynili tego w celach 

propagandowych, gdyż Lwów obok kilku innych miast rosyjskich (Moskwa, Leningrad, Dnieprostroj i t.d.) 

stanowić miał miasto pokazowe. – Również urządzenia na Politechnice, bibljoteki, dzieła sztuki i inne 

urządzenia pozostały na miejscu. 

Wysokie opodatkowanie kościołów z widocznym celem zamknięcia. 

Kwestja kościołów bardzo ciekawie została rozstrzygnięta. Widoczny był cel zamknięcia kościołów, którego 

oficjalnie przeprowadzić nie było można z uwagi na głoszone zasady tolerancji. Potraktowano więc kościoły 

jako stowarzyszenia religijne, które wysoko opodatkowano. W miarę spłacania należności, stopa opodatkowania 

wzrastała. Polacy starali się wymagane sumy uiszczać, jednakże w końcu metoda stałej progresji w 

opodatkowaniu musiałaby doprowadzić do zamknięcia kościołów z uzasadnieniem niewywiązywania się z 

zobowiązań „stowarzyszenia religijnego” wobec państwa. Jednocześnie zakazano księżom nosić rewerendy, a 

osobom zakonnym habity. 

Dozorca domu i podwładni jako decydujący czynnik opiniodawczy. 

Osobą zaufania, udzielającą informacji i opinji funkcjonarjuszom N.K.W.D. o mieszkańcach domu był dozorca 

domu. Opinia ta była miarodajna i wpływała w sposób decydujący na dalsze losy mieszkańca domu. Pamiętam, 

że na skutek korzystnej opinji dozorcy domu przy ul. Hauke-Bosaka nr. 1 w Lwowie, rodzice moi nie zostali 

wywiezieni jako „burżuje”, a jedynie dzięki tej właś- 
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nie opinji zostali ze Lwowa tylko wysiedleni. Wysiedlenie (§11) polegało na tym, że trzeba było opuścić miasto 

i można się było osiedlić dowolnie, w promieniu sto kilometrów co najmniej, od miejsca wysiedlenia z 

wyłączeniem miast liczących powyżej sto tysięcy mieszkańców. – W innym wypadku na skutek niekorzystnej 

opinji dozorcy domu, żona generała Zulaufa zamieszkała we Lwowie przy ul. Tarnowskiego 50., została w 

czasie masowej wywózki dn. 14/IV.1940 r. wywieziona wraz z matką, córką i synem do w głąb Rosji, na teren 

obłaści semipałatyńskiej, gdzie po upływie roku zmarła i matka tak samo. Nawiasem dodaję, że generał Zulauf 

6. dowódca Okr. Korpusu w Lwowie [sic] wdg. moich wiadomości zmarł w obozie internowanych w Lwowie 

Niemczech. Wypadek ten znam dokładnie o tyle, że była to rodzina blisko zaprzyjaźniona z moimi rodzicami. 

Otrzymywaliśmy również listy z Semipałatyńska, w których opisywała tragiczne przejścia i straszne warunki 

egzystencji. – Wiem, że zasięganie opinji dozorcy i decydujący jej wpływ leżały w systemie sowieckim i było 

we Lwowie powszechnie stosowane. Równocześnie zauważyć należy, że wszyscy więksi przedsiębiorcy i 

właściciele byli na polecenie władz sowieckich osądzani przez dotychczas podległy im personel i nieraz jedyny 

głos niekorzystnej oceny decydował o dalszych losach sądzonego mimo, że opinja pozostałych pracowników 

była dodatnia. Znam sporo wypadków tego rodzaju z osobistych spostrzeżeń. 

Żydzi w czasie okupacji rosyjskiej 

we Lwowie. 

Przy wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa można było zauważyć entuzjastyczne powitanie przez ludność 

żydowską wojsk rosyjskich. Żydzi witali kwiatami, całowali czołgi rosyjskie, wychodzili naprzeciw z tacami 

pełnymi jedzenia, zapraszali do siebie na poczęstunek – widziałem to wszystko osobiście. Słyszało się z ust 

Żydów: „skończyła się wreszcie wasza przeklęta Polska – teraz się zaczną lepsze czasy.” Potworzyły się 

odrazu [sic] małe grupki milicjantów żydowskich (byli wśród nich także Polacy), którzy 
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nosząc jako oznakę czerwoną opaskę na ramieniu z bronią w ręku rozbrajali polskich żołnierzy i oficerów, 

zdzierając dystynkcję i odznaczenia i odprowadzali ich do punktów zbornych skąd dalej przesłani zostali do 

obozów dla internowanych. Liczne były wypadki denuncjacji oficerów polskich, których szczególnie Sowieci 

poszukiwali. Wszystkie wyższe stanowiska z których płynęły korzyści materjalne, a odpowiedzialność była 

minimalna były obsadzone przez Żydów, jak np. sklepy żywnościowe t.zw. Bakalie, magazyny żywnościowe 

„Mishacztorchy”, stanowiska urzędników śledczych w N.K.W.D. i milicji oraz w administracji domów t.zw. 

uprawdom i t.p. Pozatem Żydzi zajmowali stanowiska politruków (Polityczeskij rukowoditiel). Stanowiska te 

były we wszystkich większych instytucjach i fabrykach. Do zadań i obowiązków politruka należało wydawanie 

opinji o pracownikach, uniemożliwienie wzgl. zapobieżenie akcjom sabotażowym, dbanie o zwiększenie 

wydajności pracy do maksimum oraz urządzanie raz wzgl. dwa razy w tygodniu odczytów politycznych na t.zw. 

meeting’ach. Obecność wszystkich pracowników była obowiązkowa. Niestawienie się na meeting pociągało za 

sobą aresztowanie pod zarzutem nieprawomyślności. – 

Ukraińcy w czasie okupacji rosyjskiej w Lwowie. 

Ukraiński ruch wolnościowy (Banderowcy) nie okazywał w pierwszym okresie okupacji rosyjskiej żadnej 

aktywności i zagadnienie ukraińskie wogóle nie istniało. Byli oni przygnębieni wycofaniem się Niemców na 

linję demarkacyjną. Zaznaczyć jednak wypada, że bojówki ukraińskie w czasie cofania się wojsk polskich pod 

naporem niemieckim dokonywały aktu dywersji, jak ostrzeliwanie oddziałów polskich, podstępne mordowanie 

żołnierzy i oficerów w czasie noclegów, odmawianie udzielania pomocy w formie przyjmowania na kwaterę, 

udzielanie podwód itp. Słyszało się również o napadach na dwory i siedliska polskie. Miały też miejsce liczne 

akty samosądów, dokonywane przez bojówki ukraińskie wśród polskiej ludności wiejskiej, w szczególności na 

sołtysach, nauczycielach, księżach. P.P.P. 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 Stanisław Domosławski 

świadek 
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C.d. 

Zeznania św. Stanisława Domosławskiego ur. 13/III.1921. we Lwowie, studenta architektury Politechniki 

Lwowskiej. 

– 

Na wiosnę 1941 r. dopiero rozpoczęła się masowa akcja aresztowania nacjonalistów ukraińskich 

(Banderowców). N.K.W.D. zdawało sobie sprawę ze związku nacjonalistów niemiecki ukraińskich z Niemcami, 

do ostatniej chwili jednakże obojętność organów politycznych N.K.W.D. wskazywać miała na indolencję w tym 

kierunku. Akcja masowych aresztowań sparaliżowała dywersję ukraińską na tyłach cofających się wojsk 

sowieckich. Zauważyć trzeba, że dużo było Ukraińców w administracji miasta Lwowa za czasów rosyjskich 

oraz w szeregach milicji. Tendencja nacjonalistów ukraińskich szła w kierunku obsadzania tych stanowisk. – 

Postawa społeczeństwa polskiego m. Lwowa 

wobec okupacji sowieckiej. 

Postawa społeczeństwa polskiego miasta Lwowa do [dopisek nad skreśleniem] w chwili [/dopisek] 

wkraczających [sic] do Lwowa w 1939 r. oddziałów rosyjskich była zdecydowanie wroga. W pierwszym 

okresie okupacji rosyjskiej w sferach wojskowych, inteligencji i młodzieży zaczynają się tworzyć organizacje 

wolnościowe. Była to akcja raczej samorzutna i łączność spoczątku [sic] między poszczególnymi organizacjami 

była luźna. Praca konspiracyjna prowadzona była zasadniczo w dwuch [sic] kierunkach, a mianowicie 

sprowadzała się do masowania, przechowywania broni palnej, szczególnie karabinów, granatów i broni 

maszynowej, a ponadto do przemytu ludzi zdolnych do noszenia broni, różnego rodzaju specjalistów – na teren 

Rumunji i Węgier. System konspiracji był piątkowy. Społeczeństwo polskie podzieliło się odrazu w sposób 

zdecydowany na komunistów, którzy przystąpili do współpracy z Sowietami oraz resztę, która zajęła 

stanowisko zdecydowanie przeciwne. Nie było odłamów pośrednich. 
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Antykomunistyczna propaganda, która prowadzona była w formie odczytów i pogadanek na terenie organizacji 

konspiracyjnych nie nosiła charakteru informacyjno-politycznego, ponieważ słuchanie zagranicznych stacji 

radiowych przez cały czas okupacji rosyjskiej teoretycznie i praktycznie na terenie Lwowa nie było absolutnie 

hamowane. Niektóre oddziały wojsk polskich, które na terenie Polski okupowanej przez wojska sowieckie nie 

złożyły broni, a w szczególności w okolicach puszczy białowieskiej, na Wołyniu, Polesiu i Podkarpaciu stały się 

w okresach późniejszych zaczątkiem polskich oddziałów partyzanckich. – Językiem urzędowym w Lwowie od 

samego początku okupacji na podstawie obwieszczenia, które czytałem były języki rosyjski i ukraiński. 

Obwieszczenia sowieckie jedynie w językach rosyjskim i ukraińskim. 

Pierwsze obwieszczenia podawały do wiadomości, iż władzą cywilną i wojskową na terenie miasta Lwowa jest 

komendant wojenny garnizonu, wprowadziły czas wschodnio-europejski, za równoczesnym zarządzeniem 

godziny policyjnej do godz. 10-tej (wdg. czasu wschodnio-europejskiego godziny 12-tej), nakazały złożyć 

wszelkiego przedmioty wojskowego użytku w wyznaczonych miejscach zdawczo odbiorczych pod sankcją kary 

śmierci. Te pierwsze obwieszczenia, jak i wszystkie następne podawane były do wiadomości jedynie w 

językach rosyjskim i ukraińskim. – 

Przeprowadzanie ludzi przez granicę na tereny Rumunji, Węgier i Czech – szlaki i technika. 

Zadania moje w pierwszym okresie spr okupacji sprowadzały się do organizowania i przekazywania w 

odpowiednim porządku osób mających być przerzuconymi z terenu Lwowa na teren Rumunji. W początkach 

odbywało się to w drodze przez Kuty. Później zpowodu [sic] silnego obstawienia granicy przez N.K.W.D. 

graniczne przerzucanie zostało skierowane na teren Węgier, gdzie punktem przejściowym były okolice 

Śniatynia. W okresie jeszcze późniejszym t.j. z końcem 1940 r. zpowodu niemożności przerzucania ludzi na 

teren Węgier i Rumunji wobec bardzo silnego obstawienia granicy placówkami N.K. 
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W.D. przemyt skierowany został na teren Polski okupowanej przez Niemcy, gdzie punktem przejściowym była 

wieś Werychrata [sic] w okolicach Rawy Ruskiej. Następnie ludzie przemycani przez Czechosłowację i Węgry 

udawali się w zamierzonym kierunku. – Ponieważ nie mogło być mowy o masowym przemycie, dobierano ludzi 

parami, najwyżej po trzech i wdg. kolejności numerów zostali przekazywani odpowiednim łącznikom. Z 

biegiem czasu N.K.W.D. w ramach swojej organizacji stworzyło użyło komunistów polskich do stworzenia 

podobnej organizacji. Chodziło o wyłapanie przekraczających granicę. W ramach tej sfingowanej organizacji 

przemytu ludzi, zajętych było na terenie południowo-wschodniej Polski około 2 000 (dwa tysiące) płatnych 

agentów. Sposób przeprowadzania w pierwszych fazach drogi był podobny do metod i techniki używanej przez 

polskie organizacje. W chwili jednak przekraczania granicy przewodnik naprowadzał przemycaną grupę na 

patrol N.K.W.D. z którym poprzednio był w kontakcie. Osoby te były z miejsca aresztowane, zamykane w 

więzieniach, następnie przewożone w głąb Rosji. Osobiście przypominam sobie wypadek mego przyjaciela, kt 

Zygmunta [nieczytelne skreślenie] Gdeli, który nie czekając na swoją kolejność rozpoczął poszukiwania na 

własną rękę i w ten sposób dostał się w ręce N.K.W.D. i następnie do więzienia w Kijowie.  

Pierwszy masowy wywóz Polaków ze Lwowa w dn. 14/IV.1940 

– Sposób przeprowadzenia – Los deportowanych w głębi Rosji. 

Dnia 14/IV.1940 r. odbyły się na terenie Lwowa i okolic pierwszy masowy wywóz ludności polskiej w głąb 

Rosji. Deportowanie było przymusowe wdg. list uprzednio przygotowanych przez N.K.W.D. Wywiezieni 

zostali wszyscy aresztowani w pierwszym okresie okupacji i ich rodziny, które dotąd pozostawały na wolności. 

Lista wywiezionych obejmowała również rodziny wojskowych, oficerów służby czynnej i rezerwy, rodziny 

internowanych w obozach jeńców wojennych, pozostających na terenie Rosji, jak i w obozach w Niemczech, 

rodziny osób przebywających za granicą 
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a wogóle masę inteligencji. Wywóz, dla którego zmobilizowane zostały wszystkie auta ciężarowe stacjonujące 

na terenie Lwowa i okolice i użyte podwody z podmiejskich wsi rozpoczął się w nocy z 13 na 14/IV.1940 r. i 

trwał bez przerwy około 32 godzin. Deportowani, których liczbę obliczono na około 40 000 (czterdzieści 

tysięcy) ładowani byli do wagonów towarowych krytych (około 40 osób na wagon) dwuosiowy) na dworcach 

Kleparów i Podzamcze. Wagony były plombowane i transport odbywał się pod eskortą żołnierzy N.K.W.D. 

Przypatrywałem się temu zbliska [sic], szukałem bowiem i znalazłem w wagonie zamkniętym już żonę ge i 

przygotowanym do odjazdu żonę generała Zulaufa z rodziną. Transporty te zostały rozmieszczone w głębi Rosji 

w następujących obłaściach: Semipałatyńsk, Kazakstan, Stepy głodowe. Z tych właśnie stron dochodziły do 

Lwowa od deportowanych listy. Czytałem dużo listów od deportowanych, nie pamiętam dzisiaj nazwisk. 

Rodzice moi otrzymywali listy od rodziny generała Zulaufa i innych znajomych. W treści listów znajdowały się 

opisy warunków i egzystencji deportowanych. Żyli oni w ziemiankach, bez najpotrzebniejszych przedmiotów 

codziennego użytku, obrabowywani byli przez pastuchów wypasujących stada wielbłądów. Wypadki gwałtu i 

przemocy były codziennym zjawiskiem, zniewalano nawet 12-letnie dziewczęta. Opieki ani pomocy lekarskiej 

nie było żadnej. Głód panował olbrzymi, żywiono się bulwami roślin. Niektóre części garderoby wymieniano za 

kartofle i inne produkty spożywcze wśród tubylczej ludności. Nadmienić należy, że pieniądze (ruble sowieckie) 

nie przedstawiały dla tamtejszej ludności żadnej wartości. Handel odbywał się jedynie drogą wymiany 

towarowej. Klimat był wybitnie kontynentalny i przeskoki temperatury były olbrzymie od +40°C. w dzień 

temperatura spadała do minus 4°C w nocy. Rozpalano więc ogniska z nawozu wielbłądziego, który w tym celu 

suszono. Innych środków opałowych nie było. P.P.P. 

 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 Stanisław Domosławski 

świadek 
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Ciąg dalszy zeznań św. Stanisława Domosławskiego ur. 13/III.1921 r. w Lwowie, studenta Politechniki 

Lwowskiej. 

 

W późniejszym okresie przewożono deportowanych do okolicznych kołchozów i cegielni, gdzie około 14 

godzin dziennie [sic]. Wynagrodzeniem były produkty żywnościowe, które otrzymywano proporcjonalnie do 

wykonanej pracy. Ponieważ wymagane normy były bardzo wysokie i wykonanie ich było niemożliwością, 

deportowani odczuwali stale głód z którym rósł upadek sił. Jedyną pomocą były otrzymywane żywnościowe 

paczki z kraju, z których około 40% nie dochodziło do celu. Wypadki Śmiertelność była duża. Rodziny całe 

pozostawały ze sobą razem w danej miejscowości. – Nadmieniam, że listy nie były cenzurowane i [dopisek nad 

tekstem] np. [/dopisek] z Semipałatyńska do Lwowa szły w czasie 4–5 tygodni. – 

 Jeżeli chodzi o okoliczności towarzyszące wywozowi w dniu 14/IV.1940 r. w Lwowie, to wypadków 

przemocy nie było. Pozwalano rodzinom zabrać z domu wszystko, dając pół godziny czasu na spakowanie 

swoich rzeczy. Nadmienić należy, że ze względu na stan nerwowy, w jakim się deportowani znajdowali, 

zabierano rzeczy niepotrzebne, a pozostawiano np. środki żywnościowe, bieliznę, ubrania futra, biżuterję. O 

stanie nerwowym, w jakim się wówczas osoby wywożone znajdowały świadczyć może fakt zabierania przez 

nich np. kanarków, parę kromek posmarowanych masłem, zbioru znaczków pocztowych, wartościowych 

książek, pamiątkowych obrazów. Mieszkania zostały plombowane, rzeczy przewiezione na składy państwowe 

zkąd zkolei [sic] stawały się własnością wyższych sowieckich urzędników państwowych w drodze przydziału. – 

Deportowani o powodach wywozu, celu i miejscu przeznaczenia oraz warunkach i czasie trwania podróży 

informowani nie byli. 

– 
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Drugie deportowanie kilkudziesięciu tysięcy Polaków w głąb Rosji. 

W miesiącu czerwcu 1940 r. nastąpił drugi wywóz, noszący miano „wywóz uciekinierów”. Rzecz miała się 

następująco: z końcem kwietnia rozpoczęła się rejestracja ludności polskiej, której stałe miejsce pobytu przed 

1/IX.1939 r. znajdowało się na zachód od Bugu i Sanu, a która naskutek [sic] inwazji niemieckiej wycofywała 

się z wojskami polskimi na tereny wschodnie Polski. Rejestrację tę przeprowadzono w porozumieniu z 

władzami niemieckimi, w głoszonym zamiarze przetransportowania tej ludności na zachód Polski, do dawnych 

miejsc zamieszkania. Rejestracja ta dotyczyła w pierwszym rzędzie Niemców i Polaków pochodzenia 

niemieckiego. Repatriacja tych osób przeprowadzona była przez miasto Przemyśl do końca drugiej dekady maja 

1940 r. Po tym terminie dalsza repatriacja została zamknięta. W rezultacie tego duża ilość Polaków nie wróciła 

do swoich miejsc zamieszkania i nadal pozostawała na terenach okupacji sowieckiej. Na podstawie dokładnie 

przeprowadzonej rejestracji N.K.W.D. miało wszystkie dane pozostałych w czerwcu 1940 r. przeprowadzono 

wywóz całej tej ludności z terenów [dopisek nad tekstem] płd. [/dopisek] wschodniej Małopolski – Nie wiem, 

co było w głąb Rosji. Nie wiem, co było na Wileńszczyźnie i na Polesiu z tą ludnością. Miejscem docelowym 

wywozu były okolice Syberji Środkowej, z kąd [sic] przychodziły listy, również od moich znajomych. Metody 

wywożenia i transportu w głąb Rosji były w danym wypadku podobne do metod wywozu z 14/IV.1940 r. 

Warunki egzystencji były podobne, ludność ta, której liczbę ze Lwowa i okolic określano na 20 000 

(dwadzieścia tysięcy) pozostawiona była własnemu losowi. Z listów mego kolegi Jerzego Kornela z Warszawy 

zesłanego w tym transporcie wiem, że po pewnym czasie wybrano jednostki fizycznie silne, które 

przetransportowano w głąb lasów syberyjskich i zatrudniono przy ściąganiu żywicy 
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z drzew. Warunki egzystencji były straszne, porcje żywnościowe zracjonalizowane [sic], stosownie do 

wykonanych prac. Mieszkańcy przebywali w barakach, które ich nie zabezpieczały przed zimnem, [nie] mieli 

oni łóżek, koców, pozbawieni byli opieki sanitarnej. O dalszych losach wywiezionych nie wiem, gdyż 

korespondencja naskutek działań wojennych została przerwana. 

Wysiedlenia na podstawie §11. 

Wczesną wiosną 1940 r. zostałem z rodzicami zawezwany do Komisarjatu Milicji (R.K. Milicja m. Lwowa – 

Robotniczo-Krystiańska Milicja mista Lwowa) przy ul. Zielonej, gdzie zażądano od nas zwrotu dokumentów 

wydanych przez władze sowieckie (paszport, wydany w styczniu stwierdzający przynależność do Obłaści 

Zapadnej Ukrainy z zaznaczeniem narodowości polskiej). Równocześnie po oddaniu paszportu przedłożono 

nam do podpisu dokumenty w jęz. rosyjskim, których treści nie znaliśmy. W mniemaniu, że podpisujemy 

pokwitowanie oddania paszportu złożyliśmy podpisy. Poczem Naczelnik Komisarjatu oświadczył nam, że na 

podstawie donosu, decyzją organów policyjnych podpisani dobrowolnie akt wysiedleńczy z miasta Lwowa t.zw. 

§11. – Zarządzenie to wpisano nam do paszportów, które zwrócono. W czasokresie jedynastu [sic] dni opuścić 

mieliśmy Lwów, mając prawo zabrania całego swego ruchomego majątku. Jednocześnie oświadczono nam, że 

pojawienie się w jednym z miast przewidzianych ustawą (powyżej 100 (sto) tysięcy) mieszkańców) pociągnie 

za sobą karę do 2 lat więzienia lub deportowania w głąb Rosji. Nowe miejsce zamieszkania należało sobie 

znaleźć w promieniu co najmniej 100 (sto) km. od m. Lwowa. Nie wolno też było się osiedlać na Wołyniu. W 

praktyce na ogół Polacy nie wyprowadzali się dalej jak 20–30 km. od Lwowa, gdyż inaczej w p uwzględnieniu 

powyższych ograniczeń, zmuszeni byliby szukać miejsc zamieszkania na terenach rosyjskich. Wysiedlanie z 

§11-go było zjawiskiem masowym. Chodziło niewątpliwie o pozbycie się inteligencji polskiej, a ponadto 

wzmoc- 
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nienie żywiołu rosyjskiego w Lwowie. Opróżnione mieszkania były zajmowane przez Sowietów. Zasadniczo 

§11. otrzymywali wszyscy właściciele przedsiębiorstw, większych firm, sklepów, inteligencji i to wyłącznie 

narodowości polskiej. Mogę natomiast przytoczyć żydowskie firmy: „Dom bankowy Schütz i Chajes”, – 

„Bernard Koller”, jedna z największych firm obuwia, – „Gabriel Stark – Dom towarowy” i tp., których 

właściciele nie otrzymali §11-go. – Warunki wysiedlonych były oczywiście bardzo ciężkie, przeważnie 

mieszkało się na wsi, nad wyraz prymitywnie, przy równoczesnych [dopisek nad tekstem] stałych [/dopisek] 

trudności [nieczytelne skreślenie] ze strony władz, w sprawach otrzymania pracy, przydziałów żywności, 

zameldowań i tp. 

Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej i masakry w więzieniach lwowskich. 

Nadszedł rok 1941. Społeczeństwo zupełnie nie spodziewało się konfliktu sowiecko-niemieckiego. W Lwowie 

wychodziła jedynie jedna gazeta w jęz. polskim „Czerwony Sztandar”. Cenzura prasy była tego rodzaju, że nie 

można było dowiedzieć się z niej o właściwych stosunkach między Niemcami a Sowietami. W miesiącach maju 

i czerwcu 1941 r. przeprowadzone zostały we Lwowie masowe aresztowania wśród pozostałej ludności polskiej 

i ukraińskiej. Wszystkie więzienia były przepełnione. Wojna niemiecko-rosyjska rozpoczęła się w nocy z 21 na 

22/VI.1941 r. W parę dni później Niemcy stanęli pod Lwowem, który Bolszewicy w popłochu opuścili. W 

ostatniej chwili jednak Niemcy zatrzymali się, nie wkroczyli do Lwowa, a to celem wyrównania frontu. W tym 

to okresie około 2 dni Lwów nie znajdował się w niczyjich rękach. N.K.W.D. zorjentowawszy [sic] się w tej 

sytuacji wróciło zpowrotem [sic] do Lwowa i przy pomocy Żydów komunistów rozpoczęło likwidację więzień, 

mordując i rozstrzeliwując wszystkich aresztowanych. Likwidacja ta miała olbrzymie rozmiary, do tego stopnia, 

że z więzień L przy ul. Łąckiego i z więzienia na Zamarstynowie udało się uratować życie tylko kilkunastu 

aresztowanym. – 

C.d. na str. 17 i dalszych! Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

Bożysław Kurowski 
asystent Instytutu 

 Stanisław Domosławski 
świadek 
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 C.d. zeznań św. Stanisława Domosławskiego 

 

W celach o powierzchni 12 metrów kwadratowych widziałem natychmiast w jakieś 4–5 godzin po wkroczeniu 

Niemców stosy ciał około 40–50 pomordowanych więźniów. Na Zamarstynowie, w którym umieszczano 

przeważnie czynnych wojskowych, oficerów rezerwy, oraz wszystkich przynależnych do podziemnych 

organizacji zastałem stosy straszliwie zmasakrowanych (zastrzelonych, pokłutych bagnetami, rozrąbane głowy, 

wydłubane oczy, obcięte języki) ciał. Niemcy pozwalali wchodzić, gdyż rodziny odszukiwały swoich 

blizkich [sic] i wynosili trupy na podwórze. W tym Niemcy stworzyli żydowskie kolumny robotnicze, 

który [sic] uprzątały cele wynosiły zwłoki na podwórze do rozpoznania. Sceny były tragiczne, szloch matek, 

były wypadki szoku nerwowego i odwiezienia do zakładu dla obłąkanych. W momencie kiedy wchodziłem do 

więzienia na Zamarstynowie Niemcy odmurowali jedną z cel w piwnicach głębokości około dwuch metrów 

powierzchni około 18 (osiemnaście) mtr. kwadratowych. Uderzył mnie wtedy straszny smród rozkładających 

się ciał. W świetle latarek elektrycznych żołnierzy niemieckich zobaczyłem stosy ciał, tworzących już 

galaretowatą masę wśród których można było jeszcze rozeznać resztki mundurów wojska polskiego. Niemcy tę 

celę natychmiast zamurowali zpowrotem i zwłoki zostały przez Niemców wydobyte w zimie z 1941/42. za 

pomocą roboczych kolon żydowskich, co również bezpośrednio widziałem. 

– Masakra w więzieniu przy ul. Łąckiego – 

Nazwa więzienia „Więzienie przy ul. Łąckiego” pochodzi z (czasów okupacji S) okresu opisanych wyżej 

morderstw. Więzienie to było przerobione przez Bolszewików z dawnego gmachu żandarmerji, do którego 

wejście było od ul. Leona Sapiehy. Podwórze tego więzienia odgraniczone było od ul. Łąckiego drewnianym 

parkanem opatrzonym od góry drutem kolczastym. 
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Ponieważ w chwili wkraczania Niemców, bramy tego więzienia od ul. Leona Sapiehy były zaryglowane i 

zamknięte, ludność wyłamała parkan od ul. Łąckiego i w ten sposób dostała się do więzienia. Przez okres 

jakichś 2 tygodni więzienie było oczyszczane tą drogą i ztąd poszła przyjęła się nazwa: „Więzienie przy 

Łąckiego”, zkąd zasadniczo żadnego wejścia do gmachu więzienia nie było. W więzieniu tym też były stosy 

trupów, oprócz ciał w celach odkryto w podwórzu ok. pięć grobów, w każdym z nich mieściło się przeciętnie 

100–120 (sto do sto dwaścia [sic]) osób, zamordowanych wystrzałem w tył głowy. Zwłoki te były już w stanie 

rozkładu. Wspomnieć tu należy, że wśród nieludzko pomordowanych zwłok, widziałem przybitego krzyżem do 

ściany (hakami ok. 12 (dwunastu) cm. przybite miał ręce i nogi) głową w dół księdza polskiego w rewerendzie. 

Nazwiska jego dzisiaj nie pamiętam. Ponadto widziałem zwłoki matki, której rozcięto brzuch i wydobyto na 

wierzch płód oraz obcięto piersi. Zwłoki te żadnych innych uszkodzeń nie miały, z czego wynika, że została ona 

zabita w ten sposób. 

Wymordowanie więźniów na Brygidkach – 

 Jeżeli chodzi o więzienie przy ul. Kazimierzowskiej t.zw. Brygidki, część aresztowanych z tego 

więzienia zdołała uciec przed likwidacją około 300 (trzysta) ludzi. Pozostali, z których część została zatrzymana 

w czasie ucieczki przez wkraczające N.K.W.D., zostali również wymordowani. Następnie zwłoki z podwórza 

zniesiono do cel, zamknięto, gmach więzienny oblano materjałem łatwo palnym i [nieczytelne skreślenie] 

podpalono. Pożar ugasiły wkraczające oddziały niemieckie przy pomocy ludności cywilnej. 

Udział żydów w mordzie – Samosądy. 

W związku z tym masowym mordem działy się liczne samosądy i wyłapywanie wszystkich współpracowników 

N.K.W.D., którzy nie zdołali uciec. Równocześnie ludność dowiedziała się z ust tych, co uszli śmierci 

  



19. 

 

w więzieniach, że czynny udział w mordowaniu więźniów oprócz N.K.W.D. brali miejscowi Żydzi-komuniści, 

wśród których złapany i stracony został b. kat w tych więzieniach, Żyd-rzeźnik z Zamarstynowa, o ile dobrze 

pamiętam o nazwisku Reiß. Ludność wobec tego dokon chwyciła się samosądów i represji także w stosunku do 

ludności żydowskiej. – 

 Stwierdzić mogę, że wobec całokształtu przeżyć w czasie dwuletniej okupacji sowieckiej oraz na tle 

powyższych masowych mordów, ludność polska miasta Lwowa z trudnością hamowała się od okazywania 

radości wkraczającym Niemcom i traktowania ich jako oswobodzicieli. 

– Niemieckie Komisje sądowo-lekarskie. – 

 Niemcy, po wkroczeniu natychmiast organizowali Komisje sądowo-lekarskie do zbadania zbrodni 

popełnionych w lwowskich więzieniach, spisywali protokoły z osobami, które zidentyfikowały swoich 

najbliższych z odnalezionymi zwłokami, przeprowadzili zdjęcia fotograficzne tak poszczególnych osób wdg. 

wymogów śledztwa i medycyny sądowej jak i pozostałe, należące do sprawy i dające ciągłość w przedstawieniu 

morderstw. Dokumenty te zostały prawdopodobnie odesłane w głąb Rzeszy. Rozlepiono także ogłoszenia, że 

każdy, kto mógłby dać jakieś szczegóły w przedmiocie mordu w więzieniach wzywany jest do złożenia ich 

władzom. 

 Dodaję, że na podstawie opowiadań więźniów Ukraińców, że w okresie rozpoczęcia się ewakuacji 

sowieckiej ze Lwowa i wobe zmniejszona straż więzienna w więzieniach Lwowskich zarządziła zapobiegawczo 

co następuje: więźniowie, z wyjątkiem pór wydawania posiłku, siedzieć musieli po turecku, plecami do drzwi, z 

rękoma założonymi na karku. Drzwi od cel były otwarte, po korytarzu chodzili strażnicy. W wypadkach 

uchybienia nakazowi, strażnicy wyprowadzali opornych na podwórze i rozstrzeliwali. 

– 
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Dożywianie ludności przez Deutsche Luftwaffe i O.T. 

Przez pierwsze dwa miesiące okupacji Lwowa przez oddziały niemieckie (zajęcie Lwowa nastąpiło w ostatnim 

tygodniu miesiąca czerwca 1941 r.) stacjonowały w mieście oddziały lotnictwa (Deutsche Luftwaffe) oraz O.T. 

(Organisation Todt), które zorganizowały pomoc doraźną dla ludności. Przez okres 1 1/2 miesiąca wydawano z 

kuchni polowych raz dziennie pożywny obiad składający się z dwuch dań. Zaznaczyć należy, że na posiłki te 

nie składały się resztki z obiadów, wydawanych oddziałom wojskowym. Pierwszeństwo w ogonkach przy 

kuchniach polowych miały dzieci, kobiety i starcy. Później na zarządzenie władz wyższych pomoc ta została 

wstrzymana. 

Administracja m. Lwowa 

Nacjonalistyczna organizacja ukraińska Banderowców, opierając się na dawnych umowach z Niemcami 

stworzyła natychmiast administrację terenów na wschód od Sanu i części Bugu, jako cząstki mającego powstać 

państwa ukraińskiego. Na ratuszu m. Lwowa wywieszona została flaga o barwach ukraińskich, żółto-niebieska. 

Po paru jednak dniach flaga ta została przez Niemców zrzucona, a wywieszona została flaga Niemiec 

hitlerowskich. Jednocześnie zarządzenia ukazujące się na murach m. Lwowa pisane były w 3 językach wdg. 

następującej kolejności: niemiecki, ukraiński, polski, a podpisywane „Der Stadthauptman in General 

Gouvernement Distrikt Galizien”. Jednocześnie z tym administracja ukraińska została zlikwidowana i 

zastąpiona przez niemiecką z tym, że wyższym urzędnikami byli Niemcy, Ukraińców zaś pozostawiono w 

służbie policyjnej. Wszystkie niższe urzędy zostały tymczasowo objęte przez [dopisek nad skreśleniem] 

narzucone [/dopisek] Polakom, gdyż wśród nacjonalistów ukraińskich zaledwie 5% (pięć procent) władało 

[nieczytelne skreślenie] [dopisek nad skreśleniem] i to [/dopisek] słabo językiem niemieckim, który był jęz. 

urzędowym. 

Słowo „objęte” skreślono, a wpisano „narzucone”, również skreślono słowo „przez”. 

P.P.P.  

 

Bożysław Kurowski 

 Stanisław Domosławski 

świadek 
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C.d. zeznań św. Stanisława Domosławskiego ur. 13/3.1921 r. we Lwowie, studenta architektury Politechniki 

Lwowskiej. – 

Aresztowania niemieckie we Lwowie. 

Pierwsza fala aresztowań rozpoczęła się z końcem lata 1941 r. i to naskutek doniesień policji ukraińskiej do 

Gestapo – objęła przedewszystkiem młodzież uczącą się szkół wyższych we Lwowie. Największa ilość 

pochodziła z medycyny i Akademji Weterynarji. Powodem aresztowań były przekonania polityczne i 

podejrzenia o przynależność do organizacji niepodległościowych. Naskutek starań Rektora i Profesorów 

znaczna część ok. 80% została zwolniona, po upływie około miesiąca. Losy pozostałych mnie osobiście są 

nieznane. – Z upływem czasu aresztowania przybierają na sile, nie noszą jednak w przeciwieństwie do 

rosyjskich charakteru masowego. Aresztowano około dziesięciu osób dziennie, o ile to zawsze zauważyłem w 

czasie mego pobytu w więzieniu. W zimie z 1941/42. zostają zaaresztowani prawie wszyscy aktywni 

Banderowcy i po więzieniu ich w czasie od 6–11 miesięcy w śledztwie, przetransportowano ich do obozów w 

głąb Rzeszy. – 

Wyższe Uczelnie. 

Szkoły wyższe zostały przez Niemców zamknięte, a utrzymano szkoły powszechne, gimnazja, szkoły 

techniczne. W późniejszym okresie niektóre wydziały jak architektura, drogowo-wodny, mechaniczny, 

medycyna zostały ponownie otwarte. Wspomniane wyżej zamknięcie szkół wyższych nastąpiło zdaje się 

jesienią 1941 r. po aresztowaniach. 

Niewykonane rozporządzenie o reprywatyzacji 

We wrześniu 1941 r. władze okupacyjne niemieckie ogłosiły publicznie, że wszelkie majątki, znacjonalizowane 

przez władze bolszewickie, zostaną reprywatyzowane. Postanowienie to jednak nigdy nie zostało wprowadzone 

w życie. Do końca okupacji 
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niemieckiej majątki te były traktowane jako własność państwowa. Mego ojca nieruchomości miejskie były cały 

czas traktowane jako własność państwowa, również sklepy nie zostały zwrócone poprzednim właścicielom. 

– Sprawy walutowe – 

W sierpniu 1941 r. dokonano przewalutowania rubla sowieckiego na markę niemiecką obowiązującą na 

terenach okupowanych w stosunku dziesięć rubli = jedna marka = dwa złote. Ograniczeń przy wymianie nie 

było żadnych. Bank Emisyjny przy ul. Kościuszki dokonywał wymiany. Bilon polski przedwojenny zachował 

swoją wartość obiegową. Ogłoszono, że wszelkiego rodzaju waluty zagraniczne i akcje mają być złożone w 

Banku dewizowym i traktowane będą jako depozyt, ale bez prawa wycofania, i bez możliwości wymiany na 

walutę obiegową. Była to nieoficjalna konfiskata, to też bardzo mały % zgłosił się w Banku Dewizowym i to ze 

względu na sankcje karne, jakimi wezwanie zaopatrzono. 

Bibljoteki, muzea i teatry. 

Z miejsca po wejściu Niemców i ustabilizowaniu się cywilnych władz niemieckich we Lwowie zamknięte 

zostały wszystkie bibljoteki, muzea i teatry. Zbiory zostały przejrzane i część z nich została wysłana do Rzeszy, 

część zaś zniszczona. Nieznaczny procent bezwartościowej beletrystyki udostępniony został ogółowi 

publiczności. 

Prasa 

Z gazet zachowano jedynie „Dziennik Polski” pod nazwą „Gazeta polska” obok ukraińskiej „Lwiwski wisti” i 

niemieckiej „Lemberger Zeitung”. 

Kościoły. 

Wszystkie kościoły były otwarte, jedynie kościół ojców Jezuitów zmieniony został na niemiecki kościół 

garnizonowy. Nie było żadnych specjalnych 
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ograniczeń. 

„Nur für Deutsche u. Verbündete.” 

Pierwsze wywieszki „Nur für Deutsche u. Verbündete” ukazały się na ulicach miasta wczesnym latem 1942 r. 

Objęły one Teatr Wielki, teatr mały, lokale rozrywkowe I. i II. klasy, sklepy żywnościowe i odzieżowe (brano 

pod uwagę największe i średnie magazyny), kina I i II. klasy, pierwsze wagony tramwajowe, wagony kolejowe 

(wejś wyłącznie konstrukcji pulmanowskiej), dogodne wejścia do wszystkich instytucji użyteczności publicznej, 

a nawet ustępy na dworcach, w magistracie, województwie i t.d. 

Przesłuchy w Gestapo – Bicie – Tortury – 

Dnia 27/II.1942 r. zostałem zaaresztowany na ulicy koło teatru Wielkiego przez Gestapo i odprowadzony do 

więzienia przy ul. Kazimierzowskiej t.zw. B-zirk B-cyrk. Przesiedziałem tam do końca maja 1942 r. skąd 

następnie przeniesiono mnie do więzienia przy ul. Łąckiego. To ostatnie było wyłącznie pod nadzorem Gestapo. 

W przesłuchiwaniu dowiedziałem się, że jestem podejrzany o fałszowaniu dokumentów, przynależność do 

organizacji niepodległościowych i handel walutą. Przesłuchiwano mnie w gmachu Gestapo przy 

ul. Pełczyńskiej od 13–16/III.1942 r. codziennie od rana godz. 10-ej do wieczora godz. 5-ej, z jednogodzinną 

przerwą obiadową. Odbywało się [dopisek nad tekstem] to [/dopisek] w pokoju 221, na II-im piętrze Abteilung 

III.B. Przesłuchiwań dokonywali Gestapowcy Kleiberg oraz Mizeles. Po przyprowadzeniu mnie do pokoju 

zapytany zostałem w jęz. niemieckim czy nim władam. Udałem, że pytania nie rozumiem. Chodziło mi w tym 

wypadku o posiadanie czasu do namysłu na odpowiedź, zanim tłumacz, którego do mnie zawezwano w 

międzyczasie, przetłumaczy pytania na język polski. Po ściągnięciu ze mnie danych personalnych zażądano 

odemnie [sic] przyznania się do zarzucanych mi podejrzeń. Na moją negatywną odpowiedź i tłumaczenie się, że 

nic o podobnych sprawach nie jest mi wiadomym i może zachodzić 
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pomyłka co do osoby spadł na mnie grad uderzeń. Z początku mnie bito gumowymi pałkami policyjnymi po 

głowie i przegubach rąk, którymi zasłaniałem twarz i głowę. Po kilkunastu uderzeniach upadłem zemdlony na 

podłogę. Oprzytomniałem w kałuży wody, którą cały byłem zlany. Bolały mnie przedewszystkiem głowa i ręce. 

Pozostałe części ciała nie były obite. Następnie podniesiono mnie, poczęstowano papierosem i dano wina 

czerwonego do picia radząc mi, że gdy dalej z uporem odmawiać będę zeznań, zostaną zawezwani do mnie 

specjaliście, którzy nauczą mnie mówić. Na dalsze negaty milczenie jeden z gestapowców zatelefonował do 

pokoju służbowego żołnierzy SS-u i zawezwał dwuch ludzi. Po upływie paru minut, do pokoju, w którym mnie 

przesłuchiwano weszło dwuch wysokich dobrze zbudowanych SS-manów. żołnierzy Gestapo. Przy wejściu ich 

otrzymałem od nich parę uderzeń po twarzy i kazali mi się rozebrać do koszuli, zostawiając mnie w dolnej 

bieliźnie i spodniach. Następnie w postawie siedzącej włożono mi pod kolana żelazny drążek. Z przeciwnej 

strony drążek ten objąłem w zgięciach łokci, po czem ręce zostały skute kajdanami. W ten sposób związany, 

pozostawałem w pozycji przysiadu. W dalszym ciągu wystające części drążka żelaznego oparto [dopisek nad 

skreśleniem] położono [/dopisek] na krze oparciu krzeseł. Zawisłem więc w powietrzu, głową w dół. Obydwaj 

żołnierze Gestapo wzięli przygotowane ze stołu baty skórzane i stanąwszy z obydwu stron bili mnie na 

przemian i z całej siły. Naliczyłem wtedy ponad sto uderzeń i zemdlałem z bólu. Po odzyskaniu przytomności 

powtórnie byłem zlany wodą, nie miałem jednak sił podnieść się, mimo, że byłem już rozkuty. Podniesiono 

mnie, i posadzono na krześle i kazano mówić. Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

 

Bożysław Kurowski  Stanisław Domosławski 

świadek 

 C.d. na str. 25 i dalszych! 
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Lund 26/VI.1946 r. 

 

 

 

C.d. zeznań św. Domosławskiego Stanisława ur. 13/III.1921 r. we Lwowie 

 

Znajdowałem się wtedy w dziwnym stanie odrętwienia i następne uderzenia nie sprawiały mi tak dużego bólu. 

Uczucie strachu, które opanowało mnie zpoczątku [sic], znikło i spotęgował się upór. Bito mnie teraz 

siedzącego na krześle, z którego wkrótce upadłem na podłogę; leżąc starałem się osłaniać przedewszystkiem 

nerki w obawie przed ich odbiciem. Bili mnie teraz nietylko dwaj żołnierze Gestapo, ale równocześnie 

podoficerowie, którzy prowadzili przesłuchania. W pewnym momencie przerwano bicie, a podoficer Kleiberg 

zaczął mi perswadować przez tłumacza, że mój upór w milczeniu jest głupi i pogarsza mi tylko swoją sytuację. 

Zaznaczył jednocześnie, że [nieczytelne skreślenie] daje mi około godziny czasu do namysłu. Była to godzina 

koło 1-ej w południe. Sprowadzono mnie na dół po schodach do cel mieszczących się w podziemiach gmachu 

Gestapo, gdzie nie było żadnego urządzenia. Przez ten cały czas leżałem na podłodze betonowej, która gniotła 

mnie bardzo. Około godz. 1/2 3-ej wyprowadzono mnie z celi i przewieziono windą do tego samego pokoju, w 

którym przesłuchiwano mnie rano. Kleiberg zapytał mnie, czy już zmądrzałem. Na moją negatywną odpowiedź, 

odpierającą stawiane mi zarzuty, zaczęli mnie bić Kleiberg i Mizeles z jakimś dzikim zapamiętaniem. 

Szczególnie Mizeles, [dopisek nad tekstem] gdy [/dopisek] zobaczył pierwsze ślady krwi na mojej twarzy zaczął 

mnie bić krzesłem po całym ciele. Po 2–3 uderzeniach krzesło rozleciało się, a Mizeles wzi chwycił za nogę z 

krzesła i tłukł mnie kantem po mięśniach uda i ramion. W pewnym momencie, jeden z nich uderzył mnie bardzo 

mocno w obolałą już głowę i naskutek 
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tego straciłem przytomność. Po obudzeniu się stwierdziłem, że znajduję się w tej samej celi, w której zamknięto 

mnie tego dnia podczas przerwy obiadowej. Bolało mnie całe ciało, odczuwałem silne nudności, a 

przedewszystkiem dokuczało mnie stale wzrastające pragnienie. Nie zdawałem sobie sprawy co do pory dnia. 

W celi bowiem panował mrok, a okienko wychodziło na podwórze gmachu. Po upływie pewnego czasu, gdy nie 

mogłem opanować wzrastającego ciągle pragnienia, zapukałem do drzwi celi i poprosiłem wartującego 

Ukraińca o pozwolenie wyjścia do ustępu. Zgodził się i eskortując mnie przez cały czas pozwolił nawet na 

powierzchowne umycie się moje w toalecie. Po powrocie do celi, położyłem się na podłodze i zasnąłem. Rano 

obudziły mnie silne szarpnięcia. W celi stał Kleiberg, a tłumacz, który mnie zbudził kazał mi się ubrać i iść na 

przesłuchanie. Byłem tak obity, że podnoszenie się z podłogi sprawiało mi duże trudności. 

– Wiszenie na drzwiach – Opornica jako narzędzie tortur – 

 Po przyjściu do pokoju Kleiberg powiedział do tłumacza następujące słowa: „Kurz n. gut. Will er 

sprechen oder nicht.” Wogóle zachowanie przesłuchujących mnie, wywierało wrażenie nieubłaganej 

zawziętości i nienawiści. Gdy pierwsze przesłuchanie w całym swoim przebiegu miało charakter chaotyczny, to 

w tym przesłuchaniu widać był przemyślany plan w środkach i metodach. Zauważyłem tego dnia, że 

ustosunkowali się do mnie na zimno i cynicznie – moje też reakcje nie podniecały ich w tym wogóle. Skuto 

mnie w kajdany, a mianowicie ręce związano z tyłu ciała. Przesunięto stółu do drzwi sąsiedniego pokoju i 

otworzono je. Kazano mi teraz wejść na stół i przełożyć skute ręce przez otwarte drzwi. W szczegółach 

wyglądało to następująco: po jednej stronie drzwi znajdowało się moje ciało, a ręce wyjęte do tyłu  
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oparte w ramionach na otwartych drzwiach zwisały z drugiej strony i w ten sposób ciężar ciała spoczywał 

wyłącznie na ramionach. Wówczas jeden z gestapowców podniósł moje nogi w górę, drugi odsunął stół od 

drzwi. W pierwszej chwili nie zdawałem sobie sprawy o co w tym wypadku chodzi. Mięśnie rąk bowiem 

odruchowo napięte pokonywały ciężar ciała, ciągnącego wdół [sic] i nie dopuszczały do podniesienia rąk do 

góry i ewentualnego zwolnienia się z pozycji wiszącej bez ewent. wyłamania rąk w stawach barkowych. Po 

upływie paru chwil napięte mięśnie zwolniły, a ciało ciągnąc wdół, wykręcało ręce ku górze. Odczuwałem 

coraz większy ból i zemdlałem. Obudziłem się na podłodze, nie miałem sił do podniesienia się i byłem tak 

wyczerpany, że musiano mnie podnieść i posadzić na krześle. Oparłem głowę na rękach złożonych na stole, 

wtedy jeden z oprawców scyzorykiem, którym obierał jabłko, uderzył mnie dwukrotnie w rękę i zranił, od czego 

blizny jeszcze dziś mam (świadek pokazuje blizny widoczne na prawej dłoni). Nastąpił okres przerwy, w czasie 

której powoli dochodziłem do sił. Przeprowadzono mnie wówczas do następnego pokoju – była to już godz. 2-

ga pp. (wiszenie trwające ok. 12 minut rozpoczęło się o godz. 10-ej, wdg. zegara wiszącego w pokoju). W 

pokoju tym stały opornica i transformator. Założono mi druty [nieczytelne skreślenie] częściowo nie izolowane 

na ręce i jeden na szyję. Następnie włączono prąd i przesuwano opornicę, zwiększając coraz bardziej natężenie 

prądu. Nie odczuwałem zpoczątku żadnego bólu, lecz później odnosiłem wrażenie jakby wyłamywano mnie 

wszystkie stawy w całym ciele, szczególnie w przegubach rąk i kręgach szyji [sic], gdzie były założone druty. 

To doprowadziło mnie znowu do omdlenia i wieczorem znowu znalazłem się w swojej celi. – 
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Nie orjentuję się już, które to była godzina. Próbowałem wstać, ale z osłabienia padłem i dłuższą chwilę 

przeleżałem na podłodze. Powoli jednak p zdołałem się podnieść i zapukać do drzwi, by znów poprosić o wodę. 

Tym razem otworzył drzwi jakiś Gestapowiec, który kopnął mnie, spychając zpowrotem do celi. Upadając 

uderzyłem głową o ścianę i przeleżałem w całkowitym odrętwieniu do rana. Cela była wąziutka 2x3 metr . i 

byłem w niej [dopisek nad tekstem] zupełnie [/dopisek] sam. – Wtedy poraz pierwszy [dopisek nad tekstem] w 

życiu [/dopisek] od dłuższego czasu płakałem [sic]. Był to płacz nie oparty na jakimś głębszym uczuciu, a tylko 

dziwna reakcja nerwów. 

– Trzeci dzień pobytu w więzieniu – 

W niedzielę rano, rozpoczął w 3-im dniu pobytu mego w więzieniu, strażnik-Ukrainiec przyniósł mi kawę i 

dwie posmarowane kromki chleba. Głodu nie odczuwałem wtedy zupełnie, dręczyło mnie tylko pragnienie, 

szczególnie za jakimś gorącym napojem. Przyniesiono więc filiżankę kawy. Mimo tego, że była bardzo gorąca i 

parzyła mi wargi, wypiłem prawie, że duszkiem. Chleba nie jadłem. Przeleżałem tak cały dzień i noc do 

poniedziałku rana. – 

– Założenie maski [dopisek nad tekstem] gazowej [/dopisek] i bicie – 

W poniedziałek rano rozpoczął się 3-ci i ostatni dzień przesłuchań i tortury. Po wprowadzeniu do pokoju 

pozostawiono mnie w spokoju przez okres około godziny. W międzyczasie Kleiberg i Mizeles przeglądali jakieś 

akta, które później okazały się moimi rzekomymi zeznaniami. Obejmowały one około 30-stu stron papieru 

kancelaryjnego pisma maszynowego. Treści tego protokołu do dnia dzisiejszego nie znam. Kazano mi protokół 

ten podpisać. W pierwszej chwili zdecydowałem się na to, gdyż znajdowałem się u kresu wytrzymałości. 

Jedynym moim pragnieniem był przedewszystkiem spokój i chciałem, aby wreszcie się raz przesłuchanie 

skończyło. P.P.P. 

Stanisław Domosławski 
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 C.d. zeznań św. Domosławskiego Stanisława ur. 13/3.1921 r. we Lwowie. – 

 

Nie bałem się nawet śmierci. Żal mi się jednak zrobiło moich rodziców. Odczułem wtedy nieprzepartą chęć 

zobaczenia ich jeszcze. Podpisu jednak odmówiłem. Wówczas Kleiberg kazał mi klęknąć na podłodze, zgiąć ku 

przodowi, podsunął pod piersi krzesło, a przez oparcie kazał przesunąć głowę i ręce. Następnie usiadł na 

krzyżach, założył mi na twarz maskę gazową, a widocznie Mizeles, zaczął mnie bić po siedzeniu i udach. Była 

to dla mnie najgorsza z metod dotychczas stosowanych. Dusiłem się w masce, zwłaszcza, że przy biciu 

człowiek niewątpliwie głębiej i szybciej oddycha. Uderzenia same też powodowały straszny ból i męczył brak 

swobodnego dostępu powietrza. W głowie odczuwałem też silną reakcję każdego uderzenia. Wystarczyło 

niewiele uderzeń, żeby zemdleć – byłem u kresu wytrzymałości. Około 1-ej popołudniu [sic] sprowadzono mnie 

na dół do celi, a około godz. 8-ej wieczorem dwuch SS-manów zabrało mnie autem do więzienia przy ul. 

Kazimierzowskiej. 

Poczucie bezsilności i żal za utraconą godnością człowieka. 

 W ten sposób skończył się 1-y etap śledztwa i wtedy uwierzyłem w metody śledztwa i tortury, 

stosowane przez Gestapo, o których mi dużo mówiono. Doświadczyłem je na własnej skórze. Niezależnie od 

tego dodaję, że widziałem bardzo dużo osób pobitych w stopniu nieraz dużo gorszym ode mnie. Nie było 

wyjątków, bito kobiety i mężczyzn. Widziałem starsze osoby w wieku lat około 50. z pokrwawionymi 

twarzami, nie mających [sic] sił iść. Nie pamiętam nazwiska starszego człowieka, który naskutek pobicia 

wymiotował żółcią i w 3 dni później umarł. – Męczyło najwięcej poczucie bezsilności wobec zadawanych 

gwałtów i przemocy i żal za utra- 
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coną godnością człowieka, którego stanu psychicznego i fizycznego nie można porównać do najpodlejszego 

stworzenia. Wydaje mi się, że najwspanialsze pióro, nie jest ani film, w dzisiejszych czasach tak bardzo realnie 

oddający życie, nie są w stanie odtworzyć całości przeżyć ludzi z więzień i obozów. – 

W więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej. 

Więzienie przy ulicy Kazimierzowskiej mieściło się w starym budynku więziennym, zbudowanym jeszcze za 

czasów z panowania Austrji (przed I-ą wojną światową). Pojemność więzienia przewidywało się normalnie na 

około 300 (trzysta) osób. W okresie jednak mego pobytu w tym więzieniu, t.zn. od 27/II. do końca maja 1942 r. 

więzienie mieściło przeciętnie od 800–900 (osiemset do dziewięćset) osób, mężczyzn i kobiet. Władze więzi W 

szczegółach rozmieszczenie przedstawiało się następująco: w celach łóżek nie było. Słomę, zmienianą co cztery 

tygodnie rozściełano na podłodze. Koców żadnych zarząd więzienna nie dawał, kładliśmy się spać we własnych 

rzeczach. W celi było bardzo ciasno, na przestrzeni 6 x 8 mtr2 (n.p. w celi nr. 8. na I-ym piętrze) przez okres 2–3 

dni mieściło się około 120 (sto dwadzieścia) osób, a pozatem przeciętnie od 50–80 osób. Potrzeby fizjologiczne 

załatwiano w celi – więźniów nie wyprowadzano. Wikt dzienny składało się z 250 gramów chleba, 20 gramów 

marmelady. Na śniadanie wydawano porcje czarnej kawy, niesłodzonej. Obiad składał się z wodnistej zupy – 

więźniowie ciągle szukali w porcji zupy gęstego i znajdowali jedynie jakieś 3–4 łyżki stołowe jakiejś kaszy, czy 

mąki zaprawianej. Obiady jeżeli chodzi o treść ich cechowała pewna periodyczność, a mianowicie przez 

[dopisek nad tekstem] jakiś [/dopisek] miesiąc była codziennie zupa z brukwi, potem z kiszonej przegniłej 

kapusty, a następny z kolei [dopisek nad tekstem] miesiąc [/dopisek] znowu codziennie kiszone zielone 

pomidory albo ogórki i t.d. – Pracy dla politycznych nie było, chodzili do niej tylko więźniowie mający sprawę 

na policji kryminalnej t.zw. „Krypo” 
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oraz więźniowie odsiadujący wyrok. Nastrój w celi panował pogodny, element był mieszany [nieczytelne 

skreślenie] społecznie i narodowościowo (Żydzi, Ukraińcy i Polacy) – niektórzy więźniowie, lekarze, 

inżynierzy, prawnicy miewali wykłady i w ten sposób odbywało się samodokształcanie w celach. Ponadto grano 

w warcaby, szachy, karty, czytano gazety. Cela nr. 8. była specjalną, naczelnik więzienia Polak, starał się 

dobierać więźniów do tej celi, przepuszczał do niej tylko politycznych i dobierał intelektualnie. Później został 

on postawiony w stan oskarżenia. Do tej celi też przychodziła codziennie gazeta i dochodziły papierosy z 

zewnątrz i paczki. Codziennie rano i wieczorem przed apelem stając w szyku zwartym odmawialiśmy wszyscy 

wspólnie modlitwę. – Pewnego razu cela małoletnich w marcu 1942 r. usiłowała oswobodzić całe więzienie, to 

się jednak nie udało zpowodu zdrady jednego z małoletnich i w konsekwencji organizatorzy zostali wywiezieni 

z więzienia; dalsze losy nie są mi znane. Oswobodzenie miało nastąpić w nocy i w tym celu wybito otwór w 

murze w kierunku paleniska pieca znajdującego się w celi i łączącego się z korytarzem. – Jeżeli chodzi o władze 

więzienia, to naczelnik więzienia, lekarz i strażnicy byli to Polacy i w miarę swoich możliwości pomagali 

więźniom, mimo surowych zakazów niemieckich. Niemcy pokazywali się rzadko, wśród strażników byli także 

Rusini (nie mający nic wspólnego z Banderą). Lekarz więzienny dr. Bromilski przebywał w więzieniu poza 

godzinami służbowymi, szczególnie kiedy wybuchła epidemja tyfusu plamistego i brzusznego, przychodził 

późno w nocy odwiedzać chorych, zorganizował salę chorych do której postarał się o łóżka, przenosił wbrew 

zakazom paczki żywnościowe dla chorych więźniów. Nierzadkie też były wypadki dostarczania przez niego 

specyfików, w wypadkach cięższych zachorowań. Koszty niesienia pomocy więźniom pokrywane były 

przeważnie z jego własnej kieszeni. 
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Wiem to od sanitarjusza, zresztą przypadkowo razu pewnego wyszło na jaw, że sprzedał zegarek, by dla 

chorego, któremu rodzina pomóc nie była w stanie zakupić lekarstwa. Tak on, jak i naczelnik więzienia, którego 

nazwiska nie pamiętam złożyli dowody dużej ofiarności i poświęcenia. – 

 Osobiście w więzieniu tym byłem początkowo umieszczony w ukraińskiej celi t.zw. przejściówce, a po 

tygodniu przeniesiony do celi nr. 8. W czasie całego pobytu mego w tym więzieniu Gestapo nie interesowało się 

mną zupełnie. 

 Wszy w więzieniu tym były niesamowite. Iskanie zarządzone przez komendanta celi (pochodzącego z 

wyboru) odbywało się pięć razy dziennie i to po myciu rannym, około godz. 10-ej, po obiedzie, po spacerze 

popołudniowym i przed spaniem. Każdy bił około 300 (trzystu) wesz dziennie. Epidemja tyfusu przybrała w 

całym więzieniu rozmiary masowe. Zachorowało dużo (osobiście również uległem tej chorobie) jednakże dzięki 

akcji ratunkowej dr-a Bromilskiego wypadków śmierci nie było dużo. Ciężko mi powiedzieć, ile zmarło, bo cele 

różnie były rozmieszczone. 

– Rozstrzeliwania – 

W kwietniu 1942 r. (zdaje się 17/IV.42), bezpośrednio po świętach wielkanocnych zabrano 40 kilku osób na 

rozstrzelanie. Nazywało się to „Na piasek” – stara piaskownia koło Lesienic w pobliżu fabryki drożdży. Była to 

egzekucja z wyroków indywidualnych – wszyscy mieli sprawę na Gestapo. Widziałem przez okna jak 

skazańców wyprowadzano na podwórze i pod murem kazano im się rozebrać t.zn. zdjąć buciki, płaszcze, futra. 

Od urzędników pracujących w kancelarji dowiedzieliśmy się, że ten cały transport poszedł na rozstrzelanie. – 

Dnia 13/III.42 odbyła się podobna egzekucja 11 (jedynastu[)] ludzi, przeważnie Żydów, przeprowadzona przez 

Gestapo, ale o tym wiem jedynie z opowiadań. P.P.P.  

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 Stanisław Domosławski 

świadek 
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 C.d. zeznań świadka Stanisława Domosławskiego ur. 13/3.1921 r. 

– 

 

Ogólnie stwierdzić należy, że w więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej zarząd więzienia (polski do końca marca 

1942, po tym przeszedł teoretycznie w ręce władz niemieckich) oraz strażnicy starali się stworzyć dla więźniów 

(z wyjątkiem przestępców notorycznych) jak najlepsze warunki życia. Kobiety również były otaczane specjalną 

opieką. Cele ich mieściły się na drugim piętrze, były urządzone względnie czysto i porządnie. W celach 

kobiecych znajdowały się prycze kilkupiętrowe z siennikami ze słomą i nakryte kocami. W celi były kwiaty, 

które kobiety pracujące w ogródku więziennym przynosiły sobie. W celach umieszczano kobiety wdg. poziomu 

intelektualnego, oczywiście przydział na cele tak mężczyzn, jak i kobiet zarząd polski przeprowadzał na własną 

rękę. 

 

Z końcem maja 1942 r. Gestapo przenosi wszystkich swoich aresztowanych z więzienia przy ul. 

Kazimierzowskiej do więzienia przy ul. Łąckiego. Dziennie przenoszono jedną do dwuch grup, każda najwyżej 

po 10 (dziesięć) osób. Transport odbywał się pieszo, pod eskortą Gestapa i Ukraińców. Po wstępnych 

czynnościach jak strzyżenie, kąpiel i t.d. przyczem stosowano powszechnie bicie, umieszczono nas w celach. 

Nazywano nas „Zuwachs” – tak bowiem w tonie pogardliwym nazywano wszystkich, którzy znaleźli się 

pierwszy raz w więzieniu. Straż więzienną stanowili Volksdeutsche (Ukraińcy, Czesi) w mundurach Gestapo, z 

tym, że było także kilku Polaków-Volksdeutschów, którzy w okresie przedwojennym byli uczniami 

ewangelickiej szkoły we Lwowie przy ul. Kochanowskiego i szkoły Kistryna przy ul. Mikołaja. Byli to młodzi 

ludzie, którzy znając jęz. polski nie używali go, a mówili 
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między sobą i z więźniami po niemiecku, w niektórych wypadkach słabą niemczyzną. W odróżnieniu od 

więzienia przy ul. Kazimierzowskiej panowała tutaj olbrzymia dyscyplina. Nie wolno było w ciągu dnia kłaść 

się i rozcielać [sic] koców, nawet tym, którzy wracali z przesłuchiwań bardzo pobici kłaść się nie było wolno, 

mogli tylko siedzieć. Pilnowali tego strażnicy przez szybkę w drzwiach t.zw. „Judasz”. Z otwarciem drzwi, 

[dopisek nad tekstem] gdy [/dopisek] Wachman lub ktokolwiek z zarządu więzienia wchodził, więźniowie 

stawać musieli szybko w dwuszeregu w pozycji „baczność”, a komendant celi (wyznaczony albo wybrany 

spośród załogi celi) meldował stan. Zaznaczyć wypada, że czas potrzebny na otwarcie drzwi wynosił od 5–10 

sekund, gdyż drzwi na dzień były zasuwane tylko na rygle. Ponieważ w celi 4 x 5 mtr. znajdowało się 

przeciętnie około 40 (czterdziestu) więźniów – czas potrzebny na zbiórkę był absolutnie niewystarczający. W 

ten sposób, tych którzy jeszcze nie stali w wyrównanym szeregu na baczność – wachman wywoływał na 

korytarz i tam uczył ich biciem „dyscypliny wojskowej”, jak to sami oni nazywali. Tego rodzaju przeglądy 

odbywały się około 15 razy dziennie, z konsekwencją ćwiczeń na korytarzu. Bito pałkami, laskami, peitschami 

– nigdy ręką. – Podkreślić należy, że więźniów bito przy każdej okazji, szczególnie wyróżniali się w tym i 

celowali: z władz więziennych – zastępca naczelnika więzienia Martens, z wachmanów – czterech (jeden 

Czech, jeden Ślązak i 2 Volksdeutsch’ów ze szkoły ewangelickiej) w mundurach gestapowców. Np. kiedy 

„cela” szła do kąpieli, batami pędzili kilkadziesiąt więźniów, otwierali kurki z wodą ok. 75°C, zapędzali pod 

tusz, trzymali ludzi jakieś pięć minut pod tuszem, co powodowało oparzenia a ponadto dawali zimny natrysk, i 

w ten sposób więźniowie kąpali się przez czas pół godziny. W momentach, kiedy więźniowie wyskakiwali z 

pod natrysku gorącej wody, wtedy bito ich i kopano w okolice podbrzusza. – Co dwa do trzech tygodni 

odbywały się rostrzeliwania [sic] więźniów. Liczba ofiar w każdym transporcie wyno- 

  



35. 

 

siła 300–400 (trzysta do czterysta) osób. Element był różny – rozstrzeliwani byli nietylko polityczni, ale także 

wszyscy Żydzi, nieuleczalnie chorzy, notoryczni przestępcy i prostytutki. W okresie późniejszym, w miesiącach 

sierpniu i wrześniu dochodzą do liczby rozstrzelanych – oficerowie rezerwy, którzy na zarządzenie odnośnych 

władz niemieckich zarejestrowali się w odnośnych urzędach, a później zostali osadzeni w więzieniu przy ul. 

Łąckiego. Nazwisko jednego z tych oficerów, który siedział razem ze mną w tym czasie w celi, znalazłem na 

liście ofiar katyńskich. Nazywał on się kpt. Domaradzki Jan. Pamiętam jak go zabierano z celi na rozstrzelanie. 

Było to pod koniec sierpnia 1942 r. W czasie jednej z akcji z celi naszej, liczącej 17 (siedemnaście) więźniów, 

13 (trzynaście) zostało wziętych na rozstrzelanie. Pozostało nas w celi tylko czterech, w tym dwuch więźniów 

mających sprawę na policji kryminalnej, którzy mieli drobne przewinienia i spodziewali się każdego dnia wyjść 

na wolność, wspomniany wyżej kapitan Domaradzki, który po aresztowaniu przez Gestapo złożył na 

przesłuchaniu tylko swój życiorys. Nadmienić należy, że kapitanowi D. nie stawiano żadnych zarzutów 

przynależenia do organizacji podziemnej, jak również podobnych oskarżeń politycznych, a jedynie położono 

nacisk, który go sam, jak to przyznał, zdziwił – a mianowicie na stopień oficera rezerwy. No i ja byłem jako 

czwarty. Wtedy w nocy powtórnie otworzono celę i jeden z pijanych gestapowców starał się odcyfrować z 

kartoteki nazwisko jednego z nas, powtarzając sylaby „Domo . . . Doma”. Ponieważ z obecnych ja jeden miałem 

najpoważniejszą sprawę, byłem przekonany, że chodzi o mnie. Wstałem i podszedłem do drzwi. Wówczas na 

zapytanie podałem mu pełne swoje nazwisko, które nie zgadzało się z nazwiskiem w kartotece. Data urodzenia, 

którą podałem również nie była ta sama. Spostrzegłem, że chodzi o Domaradzkiego, którego nazwisko z kartki 

przeczytałem. Zabrano go, jak innych „na piasek”. Wiadomości więzienne jak i okolicz- 
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ności towarzyszące zabraniu kpt. D. i innych (m.i. silna eskorta uzbrojona – na korytarzu) świadczyły, że 

transport ten idzie na rozstrzelanie. – Dzięki nieścisłościom w prowadzeniu kartoteki więziennej zdarzały się 

wypadki, że więźniowie niektórzy brani byli na rozstrzelanie, a później przychodziły dla nich karty zwolnienia z 

więzienia. Przeznaczonych na rozstrzelanie pijana eskorta pędziła batami, kazano im się rozebrać do naga i 

wpędzano na auta. Następnie skazańców leżących w autach nakrywano płachtą, na której usadawiało się kilku z 

eskorty. Z tyłu za jadącymi autami jechało zawsze duże policyjne auto osobowe z reflektorem, karabinem 

maszynowym i psami, aby całkowicie udaremnić ucieczkę. – 

Rozkład dnia w więzieniu przy ul. Łąckiego. – 

Pobudka odbywała się o godz. 1/2 6 rano. Od celi do celi chodził gestapowiec i butem walił w drzwi, 

wrzeszcząc „Aufstehen”. Później następowały sprzątanie celi i mycie się. O godz. 6 rozpoczynano wydawanie 

chleba po 10–15 [nieczytelne skreślenie] deko na osobę. W godzinę później wydawano kawę, którą przeważnie 

była zimna, bez cukru, bez sacharyny. Wynoszenie Küblów następowało przed albo po śniadaniu. Koło godz. 

9–10-ej raz na tydzień odbywał się przegląd sanitarny. Przeglądu tego dokonywał lekarz-więzień narodowości 

żydowskiej Bodek. Ciężko chorych dawano na celę chorych, lżej chorym dawano czasami pigułki. Na ogół 

chorzy pozostawali bez medykamentów. Warunki sanitarne i ogólne na celach chorych były identyczne, jak w 

celach więźniów zdrowych. Tak samo leżeli na podłodze bez słomy, we własnym ubraniu, tak samo byli bici, 

odżywianie [sic]. Odrębny charakter cel chorych polegał jedynie na izolacji. – Około godz. 12 – 1/2 13. 

podawano obiad. Na obiad składało się jedynie pół litra wodnistej zupy. W miesiącach czerwiec–lipiec, raz na 

tydzień w piątek była wydawana t.zw. „komitetówka”. 

 P.P.P. 

 

B. Kurowski 

asystent Instyt. 

 St. Domosławski 

świadek 
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 C.d. zeznań św. Stanisława Domosławskiego. 

 

Dawano ją zwykle na kolację, a przysyłano z Komitetu R.G.O. zupa ta była dosyć gęsta i pożywna. W 

miesiącach późniejszych dzięki staraniom R.G.O. otrzymywaliśmy tę zupę trzy razy tygodniowo i to w 

poniedziałek, środę i piątek. Pozatem pozwolono Komitetowi Opieki nad Więźniami przysyłanie raz na miesiąc 

najpotrzebniejszych medykamentów do apteki więziennej, jak również paczek tylko z bielizną od rodzin 

aresztowanych. Normalnie kolację więzienną wydawano koło godz. 6-ej po południu i składała się ona z pół 

litra czarnej kawy. Do pracy brano na t.zw. funkcje w więzieniu. Wszystko prócz prace w kancelarji i straże 

ochrony więzień [sic], były a więc opieka sanitarna, warsztaty, łaźnia, fryzjer, kuchnia i t.d. były wykonywane 

przez samych więźniów. W godzinach pomiędzy posiłkami, więźniowie wzywani byli na przesłuchania, co 

odbywało się w gmachu gestapo przy ul. Pełczyńskiej (dawny gmach Miejskich Zakładów Elektrycznych). Do 

zajęć więźniów w celach należało utrzymanie czystości, przedewszystkiem podłogi. Podłogę trzeba było 

flaszkować t.zn. kantem dna flaszki trzeć tak długo miejsce w miejsce aż się błyszczało. Zdarzały się częste 

wypadki, że wachmani stwierdzali rzekomy brud – wówczas zalewali dosłownie całą celę i rzeczy więźniów 

wodą, w której w dużej ilości rozpuszczony był chlorek wapna. Następnie wyznaczali kilkugodzinny termin do 

wysuszenia podłogi i powtórnego wyflaszkowania. Niewykonanie powyższego groziło dotkliwym biciem ze 

strony strażników. Mokrą podłogę musieliśmy osuszać zawsze własnymi rzeczami, które i tach [sic] zlane były 

wodą. Bardzo często kładliśmy się na podłogę, ażeby ją ciepłem własnego ciała prędzej wysuszyć. Uniknąć 

bicia udawało nam się bardzo rzadko. Nadmienić również należy, że chlorek wapna, którym przesycone były 

nasze rzeczy 
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wyżerał w skórze rany, które ropiały i bardzo trudno się goiły. Częste były też rewizje cel t.zw. „hatranki” 

(pochodzi ze złodziejskiej gwary: hatrak oznacza tajny agent policji), przeglądy menażek, codziennie 

próbowano kraty, czy nie są przepiłowane, przyczem zawsze musiano kilku więźniów pobić. Spacerów nie było 

żadnych, łaźnię i strzyżenie wraz z goleniem robiono nam raz na miesiąc. Element na celach był różny 

społecznie, narodowościowo i dlatego trudno było o jakieś formy życia kulturalnego. Podkreślić tylko należy, że 

życie organizacyjne w celi i solidarność, bez względu na to czy był to element przestępczy, czy inteligencji 

przestrzegane były bardzo surowo. Rzadko zdarzały się wypadki kradzieży chleba, donoszenie władzom 

więziennym (t.zw. kapowanie) o paleniu papierosów, pisaniu listów i t.p. Palenie papierosów, posiadanie 

ołówka, igły, noża było rzeczą niedozwoloną i karaną karcerem i biciem. Wszystkie nadzwyczajne dodatki 

żywnościowe, zorganizowane przez „celę” podlegały podziałowi proporcjonalnie do odsiedzianych już 

miesięcy. Podziału dokonywali komendanci cel. Byłem np. komendantem celi chorych, [nieczytelne skreślenie] 

i organizowanie żywności odbywało się w różnej formie: np. przetrzymywanie przez kilka dni zwłok zmarłych, 

których stale wstawiano w stan żywych i w ten [dopisek nad tekstem] sposób [/dopisek] przydziały żywności 

dla nich pozostawały dla żyjących. Zwłoki te trzymano tak długo, dopóki ich nie było czuć (w celi chorych 

wolno było leżeć). Dziennie umierało od 3–4 osób, przyczem gestapowcy raczej unikali cel chorych i dokładnie 

prawdziwości meldowanego stanu liczebnego nigdy nie badali. Inny sposób zdobywania porcji polegał na 

zmianie na tabliczce wy wiszącej na drzwiach stanu liczbowego więźniów w celi – robiliśmy to w czasie 

wynoszenia Küblów (co odbywało się przed wydawaniem chleba) kawałkiem wyprawy wapiennej z muru. 

Zawsze można było wytłumaczyć się z tego, że nieobecni są na przesłuchach, lub t.p. Trzeci sposób, to handel 

rzeczami po 
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zmarłych np. butami, ubraniem. Buty z cholewami [kosztowały] 1 kg. chleba, ubranie 1 1/2 kg. chleba. Rzeczy 

te szły na zewnątrz przez t.zw. „pośmieciuchów”, którym to mianem określaliśmy wszystkich będących na 

funkcjach w więzieniu. Kupowali od nich wachmani. Nieboszczyka z celi wynoszono w koszuli i czasami w 

dolnej bieliźnie. – Wreszcie w czasie „Küblowania”, przechodziło się obok chlebów dla świń, gdzie do koryt 

zlewano resztki z kuchni SS-mańskiej. W naszym wtedy pojęciu były tam dobre rzeczy, nabierało się je 

menażką i w [dopisek nad tekstem] próżnym [/dopisek] kiblu przynosiło do celi. – 

Modlitw zbiorowych w celi nie było wolno odprawiać. Od czasu do czasu wygłaszane były pogadanki na różne 

tematy, czy to w formie wspomnień, opisów podróży i t.p. Nosiły one jednak charakter nie [dopisek nad 

tekstem] tyle [/dopisek] kulturalno-oświatowy, a racej [dopisek nad skreśleniem] ile [/dopisek] miały [dopisek 

nad tekstem] one [/dopisek] tendencje odrywania od rzeczywistości i niedopuszczania do załamywania się 

więźniów. 

Rozstrzelanie Żydów. 

Na przełomie miesięcy lipca, sierpnia 1942 r. zaszedł w lwowskim Getho [sic] wypadek zastrzelenia 

funkcjonariusza Gestapo. Bezpośrednio po tym w więzieniu przy ul. Łąckiego została podjęta akcja 

rozstrzelania wszystkich Żydów będących na terenie więzienia, nie wyłączając nawet Żydów będących na 

funkcjach. Od celi do celi przebiegali gestapowcy wydając komendę: „Alle Juden raus.” Wszystkich 

wypędzonych w liczbie około 250 (dwieście pięćdziesiąt) Żydów, załadowano na auta i wywieziono na 

piaskownie w Lisienicach [sic]. W kilka dni później przeprowadzono jeszcze próby w celach, zmierzające do 

odkrycia ewent. pozostałych żydów. 

Przesłuchiwania w Gestapo i Zwolnienie – 

Dnia 25/IX.1942 r. byłem wezwany na gestapo w celu ponownego przesłuchania. Tłumacz, który 

przeprowadzał mnie z gmachu więzienia na gestapo oświadczył mi, że referent, który obecnie prowadzi moją 

sprawę chce mnie zwolnić, i że ty ja muszę mu tylko dać jakieś 
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atuty do tego. Oświadczył, że referent ten nie uznaje metody bicia w czasie przesłuchania; nie wierzyłem tym 

zapewnieniom, przeczuwając podstęp. Po przeprowadzeniu mnie do pokoju referenta Neumeistra (w randze 

Oberscharführera – pokój nr. 311. oddział III.B.) nastąpiła rozmowa przy pomocy tłumacza, na tematy zupełnie 

obojętne nie mające nic wspólnego ze sprawą i dotyczyła raczej mego życia w okresie przedwojennym. 

Rozmowa na te tematy trwała około trzech godzin, z tym, że tematy polityczne poruszane nie były. W czasie tej 

rozmowy kazał przynieść dla siebie i dla tłumacza kolację, które następnie obydwie na jego polecenie zjadłem. 

Przy końcu rozmowy wręczył mi pudełko egipskich, trochę tytoniu, bibułki i pudełko zapałek, przestrzegając 

mnie jednocześnie, bym przy wejściu do celi więziennej nie podpadł przy rewizji. – 

 Dnia 26/IX.1942 r. w godzinach rannych odbyło się podobne przesłuchanie u Neumeistra, z jedzeniem 

i obdarowaniem mnie tytoniem. Przy końcu jednak rozmowy oświadczył mi Neumeister, że w poniedziałek 

odbędzie się już prawdziwe przesłuchanie. 

 Dnia 28/IX.1942 r. w godzinach popołudniowych wezwano mnie do Neumeistra. Referent podarł plik 

papierów, dotyczący mojej sprawy, wrzucił je do kosza. Następnie z luźnej kartki papieru odczytał kilka 

zasadniczych punktów oskarżenia, stawianego mi przez Gestapo. Oświadczył mi wówczas, że na stawiane 

zarzuty muszę dać krótką i przekonywującą o mojej niewinności odpowiedź. Podkreślić muszę, że w czasie 

dawania tych odpowiedzi, sam je korygował, starając się w sposób możliwie dokładny przedstawić moje alibi. 

Co do zarzutu przynależenia do organizacji podziemnej, w protokole moim stwierdził, że dowodu odpierającego 

powyższy zarzut przedstawić nie można, że jednak nieprzyznanie się do winy w czasie wszystkich 

przesłuchiwań u Kleiberga i Mizelesa wdg. jego zdania (przy uwzględnieniu metod) jest przekonywujące. P.P.P. 

Skreślono trzy słowa powyżej! 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 St. Domosławski 

świadek 
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C.d. zeznań św. Stanisława Domosławskiego ur. 13/III.1921 r. w Lwowie. 

 

Całe zachowanie się jego utwierdziło mnie w przekonaniu o jego życzliwości dla mnie i dobrej woli. – 

Odesłano mnie spowrotem [sic] do celi, a 30/IX.1942 r. zostałem znowu wezwany do Neumeistra. Oświadczył 

on mi wtedy przez tłumacza, że wszystko to, co zeznawałem jest kłamstwem i że będę rozstrzelany. A potem 

wypisywał na maszynie jakieś blankiety, a następnie dał mi te blankiety do podpisu, pouczając czystą 

polszczyzną, że jest to deklaracja zobowiązująca mnie do milczenia o tym wszystkim, co widziałem w czasie 

pobytu w więzieniu i co sam przechodziłem. Widząc moją kompletną dezorjentację i nierozumienie sytuacji, 

oświadczył mnie w dalszym ciągu, że jestem zwolniony i obiad będę jadł dziś w domu. Odesłano mnie 

spowrotem do więzienia skąd pobrałem swój depozyt i poszedłem do domu. W trakcie zwalniania mnie 

Neumeister zwrócił się do mnie z zapytaniem „czy rzeczy z mego prywatnego mieszkania, skonfiskowane mi w 

czasie rewizji, jak również gotówka mają zostać mi zwrócone, czy też nie należałoby je przeznaczyć na jakieś 

cele”. Po tego rodzaju zapytaniu zdecydowałem przeznaczyć skonfiskowane rzeczy na Czerwony Krzyż i 

podpisałem odpowiednią deklarację. Równocześnie otrzymałem polecenie meldowania się każdej środy i piątku 

w Gestapo w pokoju Neumeistra nr. 311 Abt. III.B. Meldowanie to trwało około trzech miesięcy. – Po powrocie 

z więzienia poddałem się badaniu lekarskiemu, w wyniku którego okazało się, że mam powiększenie prawej 

komory sercowej, odbicie lewego płuca, obsunięcie nerek i silny rozstrój nerwowy. Wady nerek i serca 

dokuczają mi do dziś dnia. Mieszkałem razem z rodzicami i pracowałem jako technik w firmie budowlanej. – 
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Życie polskie w woj. lwowskim w 1942–44 r. 

Na czoło wybijają się dwie instytucje polskie, działające na podstawie zezwolenia władz niemieckich cywilnych 

i wojskowych, a to: 

 1) Rada Główna Opiekuńcza (R.G.O.), jako instytucja charytatywna. Zorganizowana wyłącznie przez 

Polaków i utrzymywana z ich składek. Celem jej było niesienie pomocy doraźnej Polakom. 

 2) Instytut przeciwtyfusowy założony i prowadzony przez Prof. Weigla. Instytut ten gromadził i dawał 

znośne warunki egzystencji dla wartościowych Polaków. Instytut mieścił się w starym gmachu U.J.K. przy ul. 

Mikołaja oraz w dawnym gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy ul. Potockiego, które to gmachy zostały 

przebudowane i odpowiednio urządzone do wymogów Instytutu. Trudno mi określić liczbę pracowników, 

uważam jednak, że łącznie z filiami przewyższała ona znacznie cyfrę dwuch tysięcy. Ausweis pracownika 

Instytutu miał pieczątkę Wehrmachtu, był więc [dopisek nad tekstem] Instytut [/dopisek] instytucją państwową, 

a pracownicy nie podlegali łapankom, obławom ulicznym oraz wywozowi do robót na terenie Rzeszy. 

Pracowali tam także profesorowie uniwersytetu, studenci i wogóle element najbardziej wartościowy.  

W 1943 r. został otwarty Instytut przeciwtyfusowy niemiecki w Lwowie im. Prof. Beringa. Pracowali tam także 

wartościowi Polacy. Nie cieszył on się jednak takim zaufaniem społeczeństwa jak Instytut Weigla. Mieli w 

Instytucie wgląd we wszystkie sprawy Niemcy całkiem zdecydowanie, gdy w Instytucie Weigla decydowali o 

przyjęciu i o wszelkich sprawach wyłącznie Polacy. 

Szkolnictwo: Jeżeli chodzi o szkoły wyższe, były otwarte wydziały weterynarji, medycyny; na politechnice – 

architektura, mechanika, z tych co sobie przypominam. Wykłady były prowadzone w jęz. ukraińskim i polskim. 

Poziom nauczania mniej więcej taki sam jak przed 
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wojną. Szkoły średnie były ukraińskie, natomiast jeżeli chodzi o szkolnictwo średnie polskie z tych zachowana 

była jedynie szkoła przemysłowa. Istniały oczywiście także szkoły powszechne. – 

Uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych zarejestrowani byli w Arbeitsamcie, a legitymacja 

studencka teoretycznie zwalniała ich od służby t.zw. Baudienstu lub wywozu do robót na teren Rzeszy.  

Służba Baudienstu. 

Młodzież [dopisek nad tekstem] męska [/dopisek] była zobowiązana do t.zw. służby Baudienstu. Odpowiednie 

roczniki były mobilizowane przez zarządzenia Stadthauptmana – Arbeitsabteilung i zobowiązane wykonywać 

roboty dla Państwa [dopisek nad tekstem] Niem. [/dopisek] przez okres od 7 miesięcy do jednego roku. 

Otrzymanie zwolnienia lub odroczenia było prawie że niemożliwością. Zmobilizowani umieszczeni byli w 

odpowiednich lagrach (na wsi), a w mieście skoncentrowani w budynkach na ten cel przeznaczonych. Służba 

Baudienstu obejmowała młodzież męską od lat 16–24. Na czele oddziału pracy stał Niemiec z organizacji Todt, 

który miał do pomocy podległych sobie kierowników poszczególnych grup roboczych Polaków lub Ukraińców. 

Na stanowiska tych kierowników dostawano się przez awanse, przydzielane wdg. odsłużonych miesięcy i 

zachowania się w stosunku [dopisek nad tekstem] do [/dopisek] władz wyższych. Wykonywane [sic] wszystkie 

prace budowlane o charakterze państwowym, jak np. budowa dróg, szos, koleji [sic]państw., mostów i t.p. i to w 

charakterze robotników bez wynagrodzenia (zapłata jeden złoty dziennie składana była na konto pracownika 

jako oszczędność. Za jeden złoty można było dostać pudełko zapałek, a w okresie wcześniejszym dwa 

papierosy). Młodzież ubrana była w mundury drylichowe i drewniaki. Zimą przydzielano drylichowe kurtki lub 

płaszcze. Jako nakrycie głowy służyła furażerka z odznaką Baudienstu (dwie skrzyżowane siekierki strażackie). 

Jeżeli chodzi o organizację wewnętrzną, to Baudienst posiadał swoją własną policję, mającą 
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prawo noszenia broni palnej. Policja ta miała prawo aresztować i w czynnościach swoich żądać pomocy władz 

okupacyjnych. Posiadała swój własny sąd, składający się z Niemców, których wyroki były respektowane przez 

policyjne i sądowe władze niemieckie. Np. za ucieczkę lub uchylanie się od służby Baudienstu orzekano karę od 

trzech miesięcy więzienia do umieszczenia w obozie koncentracyjnym włącznie. Dużo takich Baudinsciarzy 

znalazło się w Majdanku. Baudienst posiadał własną administrację wewnętrzną we wszystkich postaciach. 

Urzędowym językiem był język niemiecki. Praca była bardzo ciężka – wyznaczano specjalne kontyngenty pracy 

i ilość ludzi do wykonania tej pracy. Rezultatem tego bardzo często niektóre oddziały, zajęte przy budowie dróg 

kolejowych, pracowały nadwyraz [sic] ciężko i w surowej dyscyplinie, przez długi okres czasu (np. noszenie 

przez okres 2–4 miesięcy szyn kolejowych przez czterech ludzi). – Przydział do pracy zasadniczo nie odbywał 

się ani na podstawie badania lekarskiego lub przygotowania fachowego. Zajęcia lżejsze można było otrzymać w 

drodze łapówki, płaconej Niemcom, z którymi trzeba było mieć kontakt. Uboga młodzież wiejska i miejska, 

która nie była w stanie płacić łapówek, otrzymywała prace nadwyraz ciężkie, których nie wytrzymywała. 

Zdarzały, a raczej zachodziły ustawicznie wypadki licznych ucieczek i w rezultacie schwyconych osadzano w 

więzieniach i obozach koncentracyjnych. Niezależnie od tego były stworzone oddziały karne. Jednym z takich 

oddziałów był przypominam sobie był oddział Lwów-Lewandówka, do których wysyłano wartościową 

młodzież polską wprost z szeregów zmobilizowanych. Skierowania bowiem do poszczególnych oddziałów 

oparte były na przydziałach z urzędu, według posiadanej opinji i kartoteki. 

Przeczytano, podpisano, przyjęto: 

 

Bożysław Kurowski 

asystent Instytutu 

 St. Domosławski 

świadek 
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C.d. zeznań św. St. Domosławskiego ur. 13/III.1921 r. stud. politechniki we Lwowie. 

 

W okresie późniejszym t.j. w 1943–44 r. młodzież Baudienstu używana była do naprawy wszelkich uszkodzeń, 

powstałych naskutek akcji dywersyjnej Banderowców. Młodzież tę używano do naprawy dróg kolejowych, 

mostów, szos i budynków administracji publicznej. Podkreślić należy, iż często oddziały Baudienstu złożone w 

przeważnej części z młodzieży polskiej zatrudniane były na terenach, objętych wzmożonym ruchem ukraińskim 

jak np. Wołyń, a na południu w okolicach Czortkowa, Trembowli, Kołomyji, Stanisławowa. Dodać trzeba iż 

oddziały te nie posiadały należytej ochrony ze strony wojska, a często policja Baudienstu bez żadnego 

przeszkolenia wysyłana była do zwalczania oddziałów partyzanckich (także przeciwko polskim). Wczesnym 

latem 1944 r. następuje przerzucenie niektórych oddziałów Baudienstu na zachód Polski w okolice Krakowa. – 

 Wyżywienie w Baudienscie było niewystarczające. Wiem to z rozmów ze znajomymi, którzy tam 

pracowali. Paczki z domu były dopuszczone i to raz na tydzień. Ubranie było nieodpowiednie, często 

przemoczone w czasie jesiennych deszczy i zimy. Warunki mieszkaniowe również nieodpowiednie, sale w 

barakach na wsi i koszarach w mieście niedostatecznie opalane. Te warunki ogólne, przy ciężkiej pracy 

fizycznej, powodowały stopniowy upadek sił. W ten sposób w założeniach Baudienstu tkwiły zarodki 

nieuniknionego wejścia w kolizję z przepisami niemieckimi (ucieczki, niewykonywanie wyznaczonej normy i 

tp.), co w dalszym ciągu powodowało kary więzienia wzgl. osadzenia w obozie koncentracyjnym, a zatem 

spełniało misję germańską wyniszczania młodzieży. – Jeżeli młodzież szeregi Baudienstu zapełniała mimo 

ciężkich warunków, to działo się to na skutek atmosfery teroru [sic] w jakiej ludność żyła w czasie obu 

okupacji. Ludność wsi zachowywała postawę 
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całkowitego poddania się losowi, właściwą psychice chłopa omawianych okolic. Niezależnie od tego brak 

właściwych kontaktów z oddziałami partyzanckimi powodował dezorjentację wobec działalności partyzanckich 

grup polskich, ukraińskich, bolszewickich oraz luźnych band rabusiów. – Dezercja z oddziałów Baudienstu 

powodowana była także brakiem rąk do pracy we własnych gospodarstwach, które w czasie okupacji mocno 

ucierpiały, a wyznaczone kontygenty [sic] mogły być oddane tylko w wypadku wzmożonej pracy na roli. 

Niedostarczenie zaś kontyngentów powodowało kary. – 

Rabunkowa gospodarka leśna. 

W 1943 r. [dopisek nad tekstem] od [/dopisek] wiosny do późnej jesieni przebywałem w lasach. Na podstawie 

opowiadań leśniczego Lessera z Stanisławic pow. Bochnia znam stan gospodarki leśnej w puszczy 

niepołomickiej na wiosnę i w lecie 1943 r. Gospodarka była rabunkowa do tego stopnia, że wyrąb przewidziany 

przez Dyrekcję lasów państwowych przed wojną na okres lat sześćdziesięciu wykonany został przez Niemców 

w okresie trzech lat. Składały się na to następujące przyczyny: 

 1) Żywicowanie, którym objęta była wielka ilość oddziałów. Żywicowane były drzewa w granicach od 

sześćdziesięciu do osiemdziesięciu lat stare. Wymagana od każdego drzewa ilość żywicy wynosiła od 1,25 kg – 

1,50 kg. Żywica ta była dla celów wojennych odsyłana w głąb Rzeszy. Drzewa wyżywicowane nie mogły być 

użyte jako materiał budowlany i sprzedawano je na opał. 

 2) Wyrąb lasu prowadzony był przez tartaki, niemiec stojące pod zarządem niemieckim i również 

obróbkę materjału budowlanego (okrąglaki, kopalniaki, progi kolejowe, deski i t.p.) wykonywały wspomniane 

tartaki. Oczywiście wyrąb ten przeprowadzony był nie na podstawie planowanej, racjonalnej gospodarki leśnej, 

lecz pod kątem widzenia potrzeb niemieckich. – Pozatem poszczególne jednostki wojskowe otrzymywały 

indywidualne prawo wyrębu drzewa dla swoich potrzeb. W międzyczasie 
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zdarzało się często, że jednostka taka została przeniesiona na inne miejsce pobytu, a bardzo często na front. 

Ścięte drzewa stanowiły własność wojskową danej jednostki, do której tylko ona miała prawo. Ponieważ nikt z 

danej jednostki nie zgłaszał się, drzewa butwiały. W obawie przed karą nikt materjału drzewa nie zabierał. Sam 

widziałem w leśnictwie Stanisławice masy drzewa w ten sposób zniszczonego. W innych działo się to samo. 

 3) Osnója czyli – owad, prawdopodobnie przeniesiony z Niemiec, dzięki sprzyjającym warunkom 

atmosferycznym przyczyniła się również do dużego zdewastowaniu lasu. Podjęta wprawdzie przez Niemców 

akcja ratowania lasu mogła dać rezultaty dopiero po upływie trzech lat, gdyż taki okres potrzebny był osnóji na 

przekształcenie się z poczwarki w owada doskonałego. – Z powodu osnóji olbrzymie połacie drzew by lasu były 

objedzone ze szpilek i wdg. orzeczeń fachowców osnója posuwała się coraz dalej w kierunku lasów 

świętokrzyskich. 

 4) Szkółki drzewek, zakładane w niewystarczającej ilości spowodu [sic] braku nasion niszczone były 

porą jesienną i zimową przez zwierzostan, w szczególności przez dziki. Odstrzał selekcyjny zwierzyny wogóle 

nie był stosowany. 

 5) Ludność miejscowa Rozwinęło się kłusownictwo, które dewastowało zwierzostan, w szczególności 

sarny i rogacze nawet w miesiącach letnich. – 

 5) Ludność miejscowa również przyczyniała się do dewastowania lasów wyrębując drzewa jedynie z 

chęci zysku, gdyż w miastach w tym okresie czasu było bardzo trudno o opał. Walka z kłusownictwem i 

kradzieżami leśnymi dawała małe rezultaty spowodu ograniczenia kompetencji zarządów lasu (nadleśniczowie, 

leśniczowie, gajowi, straż leśna). – 

 Niemieckie firmy drzewne przeprowadzały olbrzymie spekulacje drzewne na własną rękę, a ilość 

sprzedawanego drzewa na czarnym rynku liczyć można było nie na wagony, a na pociągi. – 
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Antypolski ruch ukraiński – Akcja A.K. i N.S.Z. – 

W 1943/44 r. wzmaga się coraz bardziej antypolski ruch ukraiński i na wiosnę w 1944 r. przyjmuje charakter 

jawnego strzelania Polaków na ulicach miasta nawet w czasie godzin południowych czego sam byłem 

świadkiem kilka razy. Zastrzelonym ofiarom milicjanci ukraińscy podrzucali ulotki o treści antyniemieckiej, 

albo inne dowody pracy przeciw okupantowi niemieckiemu. W okresie tym rozwija się akcja odwetowa 

polskich sił zbrojnych (A.K.), która wykonuje wyroki śmierci na licznych funkcjonarjuszach policji tak 

ukraińskiej jak i niemieckiej. Wzmożone masowe egzekucje publiczne, wykonywane przez Niemców nie 

osłabiają akcji odwetowej Polaków. W rezultacie tego Niemcy rozlepiają afisze na murach miasta Lwowa, że 

Stadthauptman postanowił w celu zapobieżenia mnożącym się jak określił, „napadom bandyckim” – stworzyć 

ochotniczą polską milicję obywatelską. Zgłoszenie przyjmować miały dzielnicowe Komitety R.G.O. Patrole 

ubezpieczające wdg. zarządzenia Stadthauptmana składać się miały z jednego członka policji polskiej oraz z 

policjantów niemieckich i ukraińskich. Na zarządzenie to nikt z obywateli polskich m. Lwowa nie Zarządzenie 

to pozostało bez echa, natomiast akcja odwetowa A.K. i N.S.Z. trwała w dalszym ciągu. Po upływie mniej 

więcej tygodnia pojawiły się nowe zarządzenia mocą których uliczne patrole ukraińskie odbywały służbę tylko 

pod dowództwem członka policji niemieckiej – co, do pewnego stopnia hamowało ukraińców w napadach 

ulicznych. Dotyczyło to tak szeregowych jak oficerów. W ten sposób policja ukraińska stanowiła tylko eskortę 

dla policji niemieckiej. Jednocześnie zarządzenie to ograniczało prawo noszenia broni oficerom i szeregowym 

policji ukraińskiej za wyjątkiem rannych i południowych godzin w czasie pełnienia służby. W związku z tym 

napady uliczne ze strony Ukraińców i akcja odwetowa straciły swój masowy charakter. P.P.P. – 

Bożysław Kurowski 

 

 St. Domosławski 

świadek 
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C.d. zeznań św. Domosławskiego Stanisława ur. 13/3.1921 r. we Lwowie, studenta architektury politechniki 

Lwowskiej 

Zamordowanie profesorów U.J.K. 

W związku z antypolską akcją Ukraińców przypominam sobie, jak na skutek kłamliwych donosów ludności 

ukraińskiej do policji niemieckiej zostaje przez Niemców zamordowana grupa profesorów U.J.K. z profesorem 

Renckim na czele. Było to w 1941 r. W liczbie kilkunastu były to pierwsze ofiary rozstrzelania przez policję 

niemiecką. 

Masowe egzekucje w Lwowie. 

Zaczynają się począwszy od lata 1943 r. i odbywały się publicznie we Lwowie. Ilość rozstrzelanych osób nie 

przekraczała szesnastu zaś ilość osób przedstawionych do ułaskawienia wachała [sic] się w granicach 

trzydziestu osób (kobiet i mężczyzn). O publicznym wykonaniu egzekucji ludność miasta dowiadywała się z 

afiszów koloru czerwonego, których treść jak sobie przypominam wyglądała następująco podobnie do afiszów 

rozlepianych w innych miastach polskich. Rozstrzeliwania w pierwszym okresie następują w kilka dni po 

wykonanych zamachach przez organizację podziemną. W 1944 r. na wiosnę i w lecie, ilość rozstrzelanych w 

jednej partji osób sięga liczby trzydziestu i rozstrzeliwania odbywają się mniej więcej raz na tydzień. Wtedy też 

skazańcy mieli kneblowane usta, zawiązywane chustą. Później pakowano skazańcom [dopisek nad tekstem] coś 

[/dopisek] do ust i zalepiano plastrem. W ten sposób uniemożliwiono wznoszenie jakichkolwiek okrzyków 

patriotycznych. Egzekucje te odbywały się na placu zbożowym, mieszczącym się za gmachem Teatru 

Wielkiego. Sam widziałem taką egzekucję w 1944 r. 

 

W końcu 1942 r. i początkach 1943 r. widziałem kilka akcji częściowej likwidacji Getha Lwowskiego. 

Kolumny  
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Żydów prowadzone były pod eskortą policji niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej na rampę załadowczą Lwów-

Kleparów. Tam załadowywano do wagonów przeciętnie 50 (pięćdziesiąt) osób do każdego i wywożono do 

Majdanka, do obozu koncentr. Usiłujących uciekać strzelano na miejscu, a zwłoki zastrzelonych leżały około 

dwuch tygodni, zanim je pochowano. Zima i mróz przeszkadzały rozkładowi. Było to dokładnie na Trzech Króli 

t.j. 6/I.1943 r. Widziałem wtedy kolumnę Żydów około tysiąc, załadowywaną brutalnie wdg. wdg. zwyczajów 

niemieckich z kopaniem i biciem do wagonów. Wielką gorliwość w tym wykazywali policjanci żydowscy. Sam 

byłem świadkiem następującego incydentu. Gdy oddział policjantów żydowskich pomógł zapędzić wszystkich 

Żydów do wagonów, bijąc ich i kopiąc tych – wagony zostały zamknięte i zaplombowane. Jeden z wagonów był 

w połowie próżny. W trakcie zamykania i plombowania wagonów jeden z milicjantów żydowskich zebrał 

wszystkich swoich podwładnych w liczbie około dwudziestu, postawił ich w dwuszeregu, a sam stojąc na 

baczność zameldował w jęz. niemieckim posłuszne wykonanie rozkazu zapędzenia swoich współziomków do 

wagonów. Komendant transportu Niemiec przyjął meldunek i ze słowami [„] jüdische Kanalie” zdzielił 

bykowcem policjanta po twarzy i kazał eskorcie ukraińskiej wszystkich milicjantów żydowskich zapędzić i 

załadować do wspomnianego wyżej w połowie załadowanego wagonu. Wagon również zamknięto i 

zaplombowano, a cały transport nocą odjechał w kierunku Majdanka. W transporcie tym znajdowali się 

mężczyźni w sile wieku, jak również kobiety, dzieci i starcy. Żadnych rzeczy Żydzi z transportu nie mieli przy 

sobie. Po przyglądaniu się całej tej akcji nasunęły mi się refleksje, że gdyby w podobnej sytuacji znaleźli się 

Polacy, gdyby wiedzieli, że jadą na pewną śmierć nie daliby się prowadzić w ten sposób jak żydzi, którzy 

przypo- 
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minali mi bydło pędzone na rzeź i całość tej akcji łącznie z incydentem z milicjantami żydowskimi pozostawiła 

u mnie niesmak i uczucie pogardy. – Przypatrywałem się temu wszystkiemu z rampy załadowczej, przy której 

wyładowywano dwa wagony desek dla firmy budowlanej, w której wówczas pracowałem, zaś niecałe 20 

(dwadzieścia) metrów dalej przy tej samej rampie znajdowały się wagony, do których Żydów załadowywano. 

Od kolejarzy dowiedziałem się, że transport ten jest skierowany do Majdanka. – 

 

 Wobec konieczności nagłego wyjazdu na dłuższy okres czasu zeznania swoje przerywam – niemniej 

jednak postaram się dalszy ciąg ich przesłać w drodze korespondencyjnej. Przeczytano, podpisano, przyjęto:  
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 St. Domosławski 

świadek 

 

Uwagi przyjmującego protokół: 

 Świadek zastanawia się w czasie zeznań w celu przypomnienia sobie dokładnie niektórych szczegółów, 

zeznaje powoli, spokojnie, lecz zdecydowanie – w sposób najzupełniej wiarygodny. W całości swej należy je po 

części traktować i oceniać łącznie z zeznaniami świadków Tylki Kazimierza i Gawrona Władysława, spisanymi 

w Instytucie. Zeznania przyjęte były w czasie kilku wieczorów po pracy fizycznej świadka w fabryce i 

przerwane na skutek nagłego wyjazdu na stypendium „Pax Romana” do Hiszpanji. – 
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