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Kochana mamo! 

Tak bardzo tęsknię za Tobą, marzę, aby Cię znów spotkać. Piszę do Ciebie z obozu przejściowego z 
Lamsdorf. Panują tu okropne warunki, racje żywnościowe są bardzo małe. Jeden nieduży chleb  
musi wystarczyć  6 dorosłym mężczyznom. Nie mamy żadnych noży do krojenia, posługujemy się 
jedynie metalowymi płytkami z numerem identyfikacyjnym, lecz trudno jest sprawiedliwie 
podzielić pieczywo. Traktują nas jak bydło. Nie szanują nas, zmuszają do ciężkiej pracy. Nie 
mamy już siły jej wykonanywać. Jestem wiecznie głodny, nie mogę wyzdrowieć i zregenerować się. 
W południe dają nam posiłek. Są to pomyje, które składają się z brukwi, rzepy pasternej zalanych 
wodą. Jeśli ktoś nie ma czym odebrać zupy, nie je. Mieszkamy w barakach, w których panuje 
brud. Śpię na ostatnim piętrze pryczy, przez co w lecie się duszę, a zimą marznę. Z dachu spadają 
na mnie pluskwy. Jest tak ciemno, że nawet ich nie widzę. Największy problem jest z higieną. 
Jedynym sposobem na pozbycie się robactwa z ciała jest zdejmowanie garściami wszy z ciała i 
wrzucanie ich do ognia. Miałem kilka momentów, w których chciałem się poddać, rzucić się na 
drut kolczasty lub się okaleczyć. Pracuję ciężko w kopalni, gdzie łatwo o urazy.  Czasami liczę na  
okaleczenie bo będę wtedy mógł dostać się do szpitala. Najgorsze są apele, podczas których musimy 
stać nawet po 3 godziny. Wiele osób pada z wycieńczenia. Myślałem, że nie przeżyję psychicznie 
tych okropnych warunków, ale dzięki pomocy dwóch osób udało mi się wytrwać w ciężkich 
chwilach. Spotkałem ojca Maksymiliana Kolbego, który mnie pocieszał, pomagał mi uwierzyć, że 
kiedyś będę wolny. Gdy traciłem wiarę w Boga, to on mi pomógł na nowo uwierzyć, że wojna się 
skończy. Gdy mnie błogosławił, odradzał się we duch walki o życie. Nie załamywałem się, gdyż 
miałem na nowo dla kogo żyć. Niestety już go nie ma przy mnie. Słyszałem, że został wywieziony 
do obozu w Auschwitz. Bałem się, że i mnie spotka taki los. Starałem się o tym nie myśleć. Wtedy 
poznałem Denholmme Elliotta, Brytyjczyka, który był radiooperatorem i strzelcem pokładowym 
w Królewskich Siłach Lotniczych. Ma talent aktorski i niedawno utworzył amatorską grupę 
teatralną „No Name Players” . Oglądając jego przedstawienie choć na chwilkę mogłem zapomnieć 
o wszelkich trudach, z którymi codziennie się spotykam. Odkryłem wtedy, że teatr pomaga mi nie 
zwariować.Wierzę…, że Cię zobaczę, że wrócę do domu. Bardzo Cię kocham, tęsknię. Mam nadzieję, 
że uda mi się jeszcze w pełni skorzystać z młodzieńczej wolności. Chcę do domu…. 
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