
Obóz na Majdanku w relacji Andrzeja Stanisławskiego 
na podstawie wspomnień „Pole śmierci” 

Andrzej Stanisławski urodził się w 1923 r. W sierpniu 1942 r. został aresztowany i osadzony na

Pawiaku, a następnie 18 stycznia 1943 r. przewieziony do obozu na Majdanku. Udało mu się zbiec w

Kraśniku podczas ostatniego transportu ewakuacyjnego do KL Auschwitz. W sierpniu 1944 r. podjął

pracę w agencji prasowej Polpress w Lublinie. Rok później powrócił do rodzinnego Poznania, gdzie do

1953 r. kierował stworzonym przez siebie oddziałem Polskiej Agencji Prasowej. Był publicystą „Głosu

Wielkopolskiego. Od 1954 r. związany z Gdańskiem i „Dziennikiem Bałtyckim”. Swoje przeżycia

obozowe opisał w książce „Pole śmierci”. Był świadkiem w procesach przeciwko załodze obozowej

Majdanka. Zmarł w 1996 r.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, potocznie nazywany Majdankiem, funkcjonował w latach

1941-1944. Zajmował powierzchnię 270 hektarów i składał się z trzech sektorów: gospodarczego,

więźniarskiego z pięcioma tzw. polami więźniarskimi oraz administracyjnego dla załogi. W obozie

więziono ogółem około 150 tysięcy osób różnych narodowości, z czego życie straciło około 80 tysięcy.

Jedną z metod przekazywania wiedzy na temat historii Majdanka mogą być jednostkowe relacje osób

osadzonych w obozie. Indywidualne losy odnoszą się zawsze do konkretnych zdarzeń. Na podstawie

fragmentów wspomnień uzupełnionych zdjęciami, można poznać miejsca i obiekty znajdujące się na

głównej trasie zwiedzania muzeum.



Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie



[…]Przywożono tego lata olbrzymie ilości Żydów i Żydówek z

różnych krańców Polski i Europy. Poddawano ich pobieżnym

selekcjom w osławionym Rosengarten – „różanym ogrodzie”: tak

Niemcy z wrodzoną sobie perfidią nazywali spory plac – poczekalnię

śmierci tuż obok komory gazowej, ogrodzoną płotem kolczastym.

Niewielu Żydów kierowali Niemcy z Rosengarten do obozu,

gremialnie natomiast wysyłali ich do komory gazowej. Na porządku

dziennym hitlerowskich praktyk było rozdzielanie rodzin, z których

część gazowano natychmiast, zaś reszta oczekiwała na swoją kolej

parę godzin, dzień lub nawet dwa[…].

Plac selekcyjny w pobliżu dwóch budynków łaźni

[…] Nic nie wiedziałem, dokąd idziemy, gdzie jesteśmy, jakkolwiek nazwa

„Lublin” obiła mi się parę razy o uszy, kiedy staliśmy jeszcze na rampie

dworcowej po wyładowaniu z wagonów. Nie znałem zresztą Lublina,

nigdy w nim nie byłem, poza tym szliśmy w ciemności i trudno było w

takich warunkach doszukać się czegokolwiek. Wreszcie w dali

zamajaczyły jakieś odległe światła, powoli ale stale zbliżające się do nas.

Na koniec weszliśmy w sąsiedztwo silnie oświetlonych drutów

kolczastych, potem stanęliśmy. Zjawił się tłumacz w mundurze SS.

Najpierw rozległ się napuszony charkot niemiecki, po czym usłyszeliśmy

„tłumaczenie” w języku polskim: - Jesteście w obozie koncentracyjnym

Majdanek[…].

Ogrodzenie z drutu kolczastego



[…] Wykorzystując aktualny pęd do ozdabiania Pola – Zelent zaproponował
ustawienie kilku rzeźb. Ich współtwórcą był krakowski rzeźbiarz Albin Boniecki,
miły, sympatyczny człowiek. Niemcy nie dostrzegli żadnej symboliki np. w
wielkim żółwiu, oglądającym się za siebie, a ustawionym tuż przy bramie
wejściowej. Był to milczący nakaz dla wszystkich więźniów wychodzących do
pracy: „Bądź, jak ten żółw: pracuj powoli, bo robisz to dla Niemców.” Ci zaś byli
zachwyceni tą rzeźbą, wykonaną na drewnianym rusztowaniu, oplecionym
tynkarską siatką[…].

Rzeźba żółwia – wystawa w dawnym warsztacie szewskim

[…]Wyprowadzono naszą kolumnę naprzeciwko III Pola –

były to tereny przyszłych garaży warsztatów

samochodowych – i kazano kopać. Każdy z nas usiłował

udawać, że pracuje, ale kapowcy, Vorarbeiterzy i

esesmani prędko nas przywołali do porządku. Kije, pejcze

poszły w ruch, oprawcy biegali z miejsca na miejsce jak

szaleni – bili, bili, ile i gdzie popadło[…].

Baraki warsztatów i magazynów



[…]Stanęła w tym miejscu kolumna-cokół, okrągła, betonowa, z
trzema stylizowanymi orłami wzbijającymi się do lotu, wokół niej
jakiś trawniczek ze ścieżkami, schodkami. Oczywiście Niemcy nie
byli informowani, że myśmy układali symboliczne orły. Dla nich były
to jakieś zwykłe ptaki, ot, taka sobie dekoracja[…].

[…]Nazajutrz – nasz pierwszy poranny apel jako ludzi-numerów…

Nie mieliśmy już nazwisk ani imion: liczył się i ważny był wyłącznie

numer. Jego posiadacz mógł zdychać lub żyć – Niemcom było to

obojętne, byłe numery się zgadzały. Apel trwał dość długo[…].

[…]Olbrzymi, prostokątny plac, spięty z czterech stron podwójną

linią płotu kolczastego, miał w swych czterech rogach wieże

strażnicze, na których za dnia bez trudu widzieliśmy esesmanów,

przyczajonych za karabinami maszynowymi. Po obu stronach

placu usadowiono po 11 identycznych, jak nasz, baraków.

Ponadto barak kuchenny, pobudowany w samym końcu Pola

(patrząc od strony wejściowej) był niemal podwójnej wielkości,

załamany pod kątem prostym w kształcie wielkiej litery „L”. Taki

sam barak , którego przeznaczenia wtedy jeszcze nie znałem, był

postawiony dokładnie vis a vis kuchni, symetrycznie w przeciwnej

linii 11 baraków[…].

III pole więźniarskie

Kolumna Trzech Orłów na placu apelowym – III pole więźniarskie



[…]Żydzi musieli rozbierać się w Waschbaracke do naga, tu

pozostawiali wszystkie swoje rzeczy, stanowiące przecież „własność III

Rzeszy”. Następnie wąskim, specjalnie przygotowanym rowem

pomiędzy przeciętymi drutami przechodzili gęsiego na teren przyległy

do wielkiego krematorium. Tu musieli układać się warstwami, jedni na

drugich, w głębokich dołach (owych rzekomych pozycjach pod

stanowiska artylerii przeciwlotniczej). Brzegiem rowów szli esesmani z

pistoletami maszynowymi w rękach i długimi seriami strzelali do

leżących ludzi. Na zabitych, lecz często także tylko na ranionych

(później okazało się, że niektórzy skazańcy w ogóle nie byli nawet

ranni) musieli kłaść się następni[…].

[…]Posłano mnie kiedyś do krematorium, gdzie wstęp wszystkim więźniom

był zakazany. Krematoryjny piec przypominał swym zewnętrznym wyglądem

olbrzymi, piekarniczy piec, z tym jednak, że po każdej z obu stron miał

bodaj że po pięć palenisk, zamykanych dwuskrzydłowymi drzwiami

metalowymi. Na każde palenisko upychano po kilka trupów, które skrapiano

metanolem dla lepszego, a przede wszystkim szybszego ich spalania. Zwłoki

układano na płaskim wózku z dwoma kółkami wspartymi na szynach. Jeden

z więźniów obsługujących krematorium łapał wózek z trupem za uchwyty,

wsuwał szybko do pieca, drugi wielkim widelcem zsuwał ciało w

płomienie[…].

Krematorium

Rowy egzekucyjne
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