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Od 67 lat ziemia oÀwiÅcim-
ska kryje jednâ z najwiÅk-
szych na terenie Polski ta-
jemnic drugiej wojny Àwiato-
wej. Na naszej Polskiej zie-
mi w OÀwiÅcimiu Niemcy
zbudowali potÅÒny obóz 
zagûady.

Obóz w którym planowali wymor-
dowaå wszystkich Polaków. Przez caûy
okres okupacji hitlerowskiej kominy
K.L.Auschwitz dymiûy na okrâgûo w
dzieº i w noc roznoszâc woº palonych
ludzkich ciaû. W tym obozie mordowa-
no prawie tylko Polaków. Ïydów u-
Àmiercali w obozie w Brzezince, zaÀ w
Auschwitz rasiÀci Òydowscy byli  “ka-
pami” i znÅcali siÅ nad Polakami. Setki

tysiÅcy Polaków zostaûo przez Nie-
mców  zamordowanych tylko za to, Òe
nie chcieli siÅ wyrzec wiary w Boga i
bycia Polakami. Wiele ksiâÒek napisano
na temat tego obozu dlatego nie bÅdÅ siÅ
powtarzaû. PragnÅ tylko ujawniå tajem-
nicÅ ciaûa ÀwiÅtego Maksymiliana Marii
Kolbego.

Na przeûomie lipca i sierpnia w
1941 roku po ucieczce wiÅÎnia, komen-
dant obozu postanowiû, Òe co dziesiâty z
wiÅÎniów bÅdzie ukarany Àmierciâ gûo-
dowâ w bunkrze bloku jedenastego. 

Los przypadû na p. Gajowniczka oj-
ca rodziny, wtedy ÀwiÅty Maksymilian
Maria Kolbe wystâpiû z szeregu i prosiû
komendanta aby ten zechciaû Gajowni-
czka uwolniå od kary, a On za niego
pójdzie do bunkra gûodowego. Tak teÒ
siÅ staûo. 

ÃwiÅty Maksymilian poszedû na
Àmierå gûodowâ z miûoÀci do innego
wiÅÎnia i oddaû swoje Òycie naszej Kró-

lowej  Maryi Niepokalanej, którâ tak
bardzo miûowaû przez caûe swoje Òycie.

14 sierpnia 1941roku, po strasznej
mÅczarni w bunkrze gûodowym, ÀwiÅty
Maksymilian zostaû zamordowany za-
strzykiem fenolu. Zwûoki ÃwiÅtego usi-
ûowano spaliå w krematorium. Pûomie-
nie ogarnÅûy caûe ciaûo, ale nie ulegûo
ono spaleniu. Nastâpiûa niesamowita
konsternacja, ponownie wûoÒono ciaûo
ÃwiÅtego do innego pieca, lecz i tam nie
ulegûo Ono spaleniu i po dûuÒszym o-
kresie czasu zostaûo wyjÅte z pieca i po-
grzebane na terenie obozu. 

Nie wiadomo  tylko w którym miej-
scu. 

Dlatego zwracam siÅ z ogromnâ
proÀbâ do byûych wiÅÎniów K.L.Au-
schwitz o informacjÅ na temat tego wy-
darzenia.

Niemieccy oprawcy to wydarzenie
trzymajâ w gûÅbokiej tajemnicy, ale jak
wiemy, wÀród rzâdzâcych hitlerowców

byûo wielu Ïydów i masonów, oni prze-
kazali to wydarzenie wûadzom Àwiato-
wej organizacji Òydowskiej, która po
wkroczeniu sowietów do Polski, Òeby to
wydarzenie nie ujrzaûo Àwiatûa dzienne-
go w obawie przed Polakami, rasiÀci Òy-
dowscy przejÅli patronat nad obozem i
utworzyli z tego najwiÅkszego cmenta-
rza Polaków muzeum, którego strzegâ
do dzisiaj, jak oka w gûowie. Nawet
modliå siÅ pod KrzyÒem na Ïwirowisku
nie pozwalajâ, bo za modlitewne spot-
kanie z okazji piâtej rocznicy profanacji
KrzyÒy ukarany zostaûem przez Sâd w
OÀwiÅcimiu grzywnâ 330 zû. Pytam dla-
czego?  

Bojâ siÅ, Òe te oszczerstwa jakie Òy-
dowskie Àrodki przekazu rozpowsze-
chniajâ na temat K.L. Auschwitz, iÒ to
Polacy utworzyli ten obóz w celu likwi-
dacji Ïydów i inne brednie na temat o-
bozu zostanâ w koºcu ujawnione.

W 67 rocznicÅ Àmierci najwiÅksze-
go wspóûczesnego Polskiego ÃwiÅtego,
Maksymiliana Marii Kolbego  zamor-
dowanego przez Niemców w K.L. Au-
schwitz,  powoûane zostanie w Katowi-
cach “Stowarzyszenie PamiÅci Pola-
ków Zamordowanych przez Niemców
w K.L. Auschwitz im. Àw. Maksymilia-
na Marii Kolbego w OÀwiÅcimiu.” Naj-
waÒniejszym  celem naszego dziaûania
bÅdzie utworzenie z KL.Auschwitz, tej

niemieckiej fabryki Àmierci, “Mauzo-
leum MÅczeºstwa Narodu Polskiego”.
Nie wolno nam nadal bezczynnie pa-
trzeå, jak rasiÀci Òydowscy bezczeszczâ
na Polskiej ziemi nasz cmentarz narodo-
wy, na którym Niemcy ukryli ciaûo na-
szego najwiÅkszego ÀwiÅtego, który ca-
ûe swoje Òycie poÀwiÅciû naszej Królo-
wej Polski, Maryi Niepokalanej, oraz
walce z rasizmem Òydowskim i maso-
neriâ. Nie moÒe nadal byå tak, Òeby w
naszej OjczyÎnie na naszej polskiej zie-
mi najwiÅkszym cmentarzem Polaków
w Àwiecie, rzâdzili rasiÀci Òydowscy,
wrogowie Narodu Polskiego. 

Dlatego zwracam siÅ z apelem do
Polaków w kraju i Òyjâcych poza grani-
cami naszej Ojczyzny, którym dobro
Polski leÒy na sercu a szczególnie do
wiÅÎniów K.L.Auschwitz i ich rodzin, o
wûâczenie siÅ w dziaûalnoÀå naszego po-
woûanego w Katowicach Stowarzysze-
nia.

SzczÅÀå BoÒe

Kazimierz Ãwitoº

Katowice dnia 10. 08. 2008r 

Adres: Kazimierz Ãwitoº 
ul. Mikoûowska  30 m 7 
40-066 Katowice 
tel. 0-602-842-174x

18.08.08

Szanowny Pan
Kazimierz Ãwitoº
Prezes Stowarzyszenia 

Szanowny Panie Kazimierzu,

Otrzymaûem Paºskâ wiadomoÀå z a-
pelem do Polaków Òyjâcych w kraju i za
granicâ naszej Ojczyzny o poparcie dzia-
ûalnoÀå powoûanego w Katowicach
“Stowarzyszenia PamiÅci Polaków Za-
mordowanych w K.L. Auschwitz im.Àw.
Maksymiliana Marii Kolbego w OÀwiÅ-
cimiu”. My wszyscy, którzy jesteÀmy
byûymi wiÅÎniami niemieckich obozów
koncentracyjnych chcemy poprzeå Paº-
skâ wzniosûâ i bardzo potrzebnâ inicjaty-
wÅ.

PozwolÅ sobie podaå mojâ wiÅzien-
nâ historiÅ.

W sierpniu 1943 roku, majâc 19 lat,
zostaûem aresztowany w Warszawie
przez niemieckâ ÒandarmeriÅ polowâ i o-
sadzono mnie jako wiÅÎnia politycznego
w wiÅzieniu w celi 202 na Pawiaku,
gdzie gestapo trzymaûo wiÅÎniów “w
trakcie Àledztwa” i na Alei Szucha gdzie
przesûuchiwaûo nas gestapo. PamiÅtam,
co noc gestapo wyprowadzaûo grupÅ
wiÅÎniów, którzy zostali skazani na roz-
strzelanie i w getcie odbywaûy siÅ egze-
kucje. NastÅpnego dnia rozwieszali pla-
katy na warszawskich ulicach z nazwis-
kami zabitych wiÅÎniów. Byûbym z pe-
wnoÀciâ rozstrzelany, gdyby nie fakt iÒ
moja sprawa poszûa dalej w gestapo. Je-
dnego dnia pod wieczór przyszûo dziwne
rozporzâdzenie z Berlina do wiÅzienia na
Pawiaku  o natychmiastowej ewakuacji
caûego wiÅzienia do OÀwiÅcimia z powo-
du na przypuszczalne rozruchy w War-
szawie - przypuszczam, Òe byûo nas oko-
ûo 2 tysiÅcy wiÅÎniów. PamiÅtam, Òe
czÅÀå wiÅÎniów- najbardziej “niebezpie-
cznych” z Pawiaku miaûa byå odûâczona
od reszty i mieli byå natychmiast roz-
strzelani w getto. W tej grupie byûo nas o-
koûo 100 osób. Czekajâc na egzekucjÅ,
pamiÅtam poznane tam dwie osoby. 

Byû to starszy Pan, warszawiak, dy-
rektor jednego z banków w Warszawie -
Centkiewicz i ten drugi wspóûwiÅzieº na-
zywaû siÅ Hebda. Przyszûa do nas wiado-
moÀå przez kalefaktora,  Òe zostaniemy
wywiezieni do obozu do OÀwiÅcimia.
Dowiedziaûem siÅ potem z niewielu kar-
tek od mojej rodziny z  Warszawy, Òe jak
nas nagle wywieziono do obozu myÀleli
Òe nie ÒyjÅ, gdyÒ nasze pozostaûoÀci -
osobiste rzeczy jakie nam zabrano pod-
czas wchodzenia do wiÅzienia na Pawia-
ku - wiÅzienie odesûaûo je do naszych ro-
dzin i podano, Òe nie Òyjemy. Moja rodzi-
na dowiedziaûa siÅ, Òe ÒyjÅ dopiero wtedy
gdy nam pozwolono wysûaå kartki na
ÃwiÅta BoÒego Narodzenia z obozu w
Guzen. Potem zaûadowano nas do wago-
nów towarowych i wczesnym rankiem
byliÀmy w OÀwiÅcimiu. Caûy czas byliÀ-
my strzeÒeni przez SS. PamiÅtam, kiedy
wysiedliÀmy z tych wagonów w OÀwiÅ-
cimiu, stali tam SS-mani wraz z Kapos
Òydowskimi z Brzezinki. Jeszcze na pe-
ronie tatuowano nam na podramieniu nu-
mery. Mnie wytatuowano numer
156228. Potem nas zaprowadzono do o-
bozu OÀwiÅcim, który byû bardzo trud-
nym wiÅzieniem, gdzie trafiali przede
wszystkim Polacy i polscy wiÅÎniowie
polityczni. Byûo tam niewielu Òydów.
Ïydzi byli przetrzymywani gûównie w
Brzezince. PamiÅtam, Òe po kilku dniach
przeniesiono nas do Birkenau. OÀwiÅcim
byû bardzo przepeûniony. W Birkenau by-
li Òydzi i pamiÅtam byûa tam teÒ grupa
partyzantów  z Jugosûawii. 

Tak jak w OÀwiÅcimiu, jak i Brzezin-
ce, byûy komory gazowe i krematoria. 

Wszyscy wiedzieliÀmy, Òe nie byûo
stamtâd wyjÀcia. Jedyne jakie istniaûy, to
wywiezienie do innego obozu. Drugie
wyjÀcie to wszystkim znane - przez ko-
min - czyli Àmierå. 

A ostatnim sposobem na wyjÀcie z o-
bozu to byûa wspóûpraca  z nazistami,
czyli wspóûpraca jako szpieg. Dlatego
wszyscy siÅ dziwimy i pytamy, jaki to
cud spotkaû antypolaka, Òyda Bartoszew-
skiego, który twierdzi, Òe go “zwolnio-
no” z obozu???? Ponoå go odwieziono
pociâgiem w luksusowych warunkach do
Warszawy!!!! Dla mnie, byûego wiÅÎnia

obozu koncentracyjnego to niemoÒliwe i
nie do pojÅcia. Do koºca wojny byûem
przetrzymywany jeszcze w wiÅzieniach
w Mauthausen, Gross Rosen, Flossen-
burg, Natzwailer i Dachau i w wielu in-
nych  w czasie ewakuacji . Z poczâtkiem
maja1945 roku z obozu  w Dachau wy-
swobodzili nas Amerykanie. Potem po
1992 roku agenci postkomuny wymazali
moje dane z dokumentów z obozu w OÀ-
wiÅcimiu. Na szczÅÀcie, dziÅki istnieniu
na Àwiecie organizacji paºstwowych i
Czerwonego KrzyÒa, otrzymaûem doku-
ment ze wszystkimi danymi z obozów
koncentracyjnych  z Czerwonego KrzyÒa
ze Szwajcarii potwierdzajâcy mojâ obo-

zowâ historiÅ. Posiadam takÒe dokument
z paÎdziernika 2007 roku rozstrzygajâcâ
decyzjÅ Kierownika UrzÅdu ds. Komba-
tantów  i Osób Represjonowanych, przy-
znajâcâ mi uprawnienia kombatanckie w
wymiarze jednego roku i oÀmiu miesiÅcy
z tytuûu przebywania od sierpnia 1943
roku do koºca kwietnia 1945 roku w hit-
lerowskich wiÅzieniach i obozach zagûa-
dy. 

Panie Kazimierzu, ja naturalnie po-
pieram Paºskâ inicjatywÅ i bardzo proszÅ
nas informowaå na bieÒâco jak siÅ posu-
wa caûa ta sprawa ze stowarzyszeniem i
caûym projektem.

Jeszcze raz Panu bardzo dziÅkujÅ za

przesûanâ korespondencjÅ i za prowadze-
nie tak potrzebnej inicjatywy spoûecznej.

Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie
i ÒyczÅ wszelkiej pomyÀlnoÀci  w podjÅ-
tej ciÅÒkiej pracy na rzecz obrony praw-
dziwej historii Polski.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kobylaºski
Prezes USOPAò

PS. Posyûam ten list do wiadomoÀci
wszystkich osób zainteresowanych dla
informacji

Wielka tajemnica!

Numer obozowy Jana Kobylañskiego
Fot.: AO
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