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Kiedy latem 1944 roku do zaj-
mowanej przez Niemców 
Warszawy zbliżały się woj-
ska radzieckie, okupanci na 

gwałt rozpoczęli ewakuację urzędów 
i niemieckich pracowników cywilnych. 
Postanowili również wywieźć do obo-
zów koncentracyjnych polskich patrio-
tów więzionych na Pawiaku.

Koszmarny postój
Jeden z ostatnich transportów więźniów 
wyruszył z Warszawy 30 lipca 1944 
roku. Około 1800 Polaków popędzono 
na rampy i załadowano do wagonów 
bydlęcych z zamiarem dowiezienia ich 
do obozów w Groß-Rosen i Ravens-
brück. Wśród więźniów było trzydzie-
stu mieszkańców miejscowości Kołbiel, 
położonej na południowy wschód od 
Otwocka. Byli to głównie żołnierze AK, 
aresztowani jako zakładnicy. Pociąg ru-
szył, ale zatrzymał się w rejonie dworca 
Warszawa Zachodnia. Podczas długiego 
postoju zamkniętym w wagonach lu-
dziom doskwierał głód. Nie było czym 

Wagon śmierci
Szymon Nowak

Niejeden z polskich jeńców, 
przewożonych do obozów 
bydlęcym wagonem 
w katastrofalnych 
warunkach, mógł umrzeć 
z duchoty i pragnienia. 
Wielu z nich zginęło 
w jeszcze okrutniejszy 
sposób.

  Płonący wagon, 
31 lipca 1944 roku 

oddychać. Najbardziej brakowało wody.
Antoni Wojnarowicz z Brwinowa 

wspominał: „Cały pociąg rozbrzmie-
wa histerycznym rykiem: wody, wody! 
Duszę się! Zabijcie mnie! Nie wytrzy-
mam! Widzimy kobiety pędzące do na-
szego pociągu z wiadrami. Chcą nam 
pomóc, lecz strzały SS-manów prze-
pędzają je na cztery strony. Pozostały 
tylko porzucone kubły i bańki, z któ-
rych woda wsiąka w rozpaloną ziemię. 
Z rozpaczy kilku gryzie deski […]. Za-
pada zmierzch. Ludzie jęczą, depczą je-
den drugiego, szukają miejsca dla sie-
bie. Słuchać tylko przejmujący refren: 
Wody! Wody! – i przeraźliwe krzyki 
więźniarek. Było w naszym transpor-
cie około 400 kobiet. Jest mi słabo. Nad-
ludzkim wysiłkiem wyrywam się gdzieś 
do przodu, szarpiąc i kopiąc. Dostaję 
w łeb i tracę przytomność”.

Nauczyciel z Kołbieli, Tadeusz Drecki, 
opowiedział wszystko żonie Feliksa Fi-
jałkowskiego (kierownika szkoły), któ-
ra potem to opisała: „W dniu 30 lipca 
1944 roku załadowano cały Pawiak do 
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wagonów. Wszyscy z Kołbieli byli ra-
zem. Dzień był upalny, wagon omalże 
był hermetycznie zamknięty. Okna miał 
pozabijane. Ludzi w wagonie było około 
120. Obecni w wagonie poczęli mdleć, 
dusić się. […] W wagonie nie było gdzie 
leżeć. Jak pierwszy zemdlał, kładł się 
już na niego następny, który tracił przy-
tomność itd. Do wagonu byli załadowani 
o 4 rano, o 2 po południu umarł pierwszy. 
Do 9 wieczorem umarło 44 ludzi… Po-
ciąg ciągle stał na stacji w Warszawie”.

Po zachodzie słońca zrobiło się tro-
chę chłodniej, a dodatkowo więźniowie 
powybijali z okien zabi-
te deski, co umożliwiło 
dopływ świeżego powie-
trza. Dopiero rankiem 
następnego dnia pociąg 
ruszył na zachód. Na 
stacji w Skierniewicach 
transport zatrzymano. 
Niemcy otwierali kolej-
ne wagony i rozkazali 
wynosić poduszonych. 
Antoni Wojnarowicz: 
„Z każdego wagonu 
wyrzucają po kilku nie-
szczęśników. Wszyst-
kich wnoszą do jedne-
go wagonu. Niektórzy 
udają nieżywych. Liczą 
na to, że gdy pociąg odjedzie, jakoś 
zdołają umknąć”. Z pewnością kilku 
bądź kilkunastu z więźniów udawa-
ło martwych, aby po odjeździe maka-
brycznego transportu spróbować szu-
kać ratunku w ucieczce. Lecz zapewne 
byli i tacy, którzy zaduszeni i zemdle-
ni, pomyłkowo zostali wzięci za mar-
twych i wyniesieni do wagonu z trupa-
mi. Transport ruszył dalej i dojechał do 
Łowicza, gdzie wreszcie umęczonym 
więźniom Niemcy pozwolili napić się 
wody z pompy parowozowej.

Płonący wagon
Tymczasem na stacji kolejowej w Skier-
niewicach Niemcy rozkazali, aby ma-
szynista przetoczył wagon z zaduszo-
nymi na boczny tor nieopodal tartaku. 
Według niektórych relacji wagony były 
dwa. Stamtąd po odczepieniu parowóz 

kierowany przez Stefana Tarnowskie-
go odjechał, a do pracy przy wagonie 
Niemcy zagonili radzieckich jeńców ze 
skierniewickiego obozu. Leopold Czer-
wiński, żołnierz AK, który jako strażak 
tego dnia pełnił służbę na dworcu, wspo-
minał: „Pod nadzorem banhnschutzów 
przy wagonie kręcili się jeńcy radziec-
cy. Zaczęli kopać dół, a jeden na dachu 
wagonu siekierą rąbał otwór, drugi zaś 
pod wagonem układał drewno do pod-
palenia. Gdy zbliżałem się do wagonu, 
przez tory biegł do mnie olbrzymi pies 
wilczur, usłyszałem głos: Weg! Na na-

sypie stał żandarm w hełmie, ukryty za 
krzakami, i trzymał pistolet maszyno-
wy gotowy do strzału”. Odegnany przez 
wartownika, Leopold Czerwiński po-
został nieopodal i w dalszym ciągu ob-
serwował, co się dzieje. Jeńcy radziec-
cy pod okiem niemieckich strażników 
pracowali przy wagonie. Kiedy wyko-
pany dół był już duży, otwór w dachu 
wybity i ustawiony pod wagonem od-
powiedni stos drewna, strażnicy zabrali 
Rosjan. Wtedy przez górny otwór do 
wagonu na zamęczonych więźniów wla-
li benzynę lub inną łatwopalną ciecz. Po 

chwili ten makabryczny 
stos podpalono. Kiedy 
płomień ogarnął cały 
wagon, w ciszę letnie-
go dnia pod samo nie-
bo popłynął okropny 
krzyk i wycie ludzi pa-
lonych żywcem. Jak się 
okazało, pośród trupów 
byli i żywi, którzy te-
raz zamienieni w ludz-
kie pochodnie, do nie-
ba wykrzykiwali swą 
skargę na niemieckich 
morderców. Okropność 
tej zbrodni chyba zasko-
czyła samych Niemców, Fo
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którzy raczej nie się spodziewali, że po-
śród poduszonych w wagonach trupów 
znajdą się jeszcze żyjący. Ponownie od-
dajmy głos Leopoldowi Czerwińskie-
mu: „Wszystkie pociągi do Warszawy 
i Łodzi zostały wstrzymane, aby nie 
było świadków tej strasznej zbrodni. 
Gdy obudowa wagonu została całko-
wicie spalona, pozostał szkielet z żela-
za, a na nim czarna masa ludzka. Jeńcy 
masę ludzką rwali bosakami i ściąga-
li do przygotowanego dołu. Był to ok-
ropny widok. Hitlerowcy obserwowa-
li tę robotę i wypatrywali, by nie było 
świadków ich zbrodni. Gdy szczątki 
pomordowanych męczenników, boha-
terów, więźniów z Pawiaka spoczęły 
we wspólnym dole, jeńcy zasypali go 
i udeptali ziemię. Po wykonaniu tych 
okropnych czynności odprowadzeni zo-
stali do pobliskiego obozu. Gdy masze-
rowali, to ledwo nogi włóczyli, przygar-
bieni, głodni i okopceni”.

Pamięć
W styczniu 1945 roku przez Skiernie-
wice przetoczył się front wschodni. 
14 września 1945 roku na dworcu kole-
jowym w asyście kompanii Wojska Pol-
skiego, z udziałem duchownych, odbyły 
się ekshumacja pomordowanych Pola-
ków oraz uroczysty pogrzeb. Wydobyte 
zwęglone szczątki 78 więźniów Pawiaka 
umieszczono w siedemnastu trumnach 
oraz dwóch skrzyniach. Trumny i skrzy-
nie załadowano na konne wozy i pod ho-
norową eskortą żołnierzy zawieziono na 

skierniewicki cmentarz św. Józefa. Tam 
78 spalonych ciał pochowano we wspól-
nej mogile, na której – dzięki staraniom 
ks. Józefa Kopalińskiego, miejscowego 
dziekana – wybudowano pomnik. Na 
miejscu spalenia stanął drewniany krzyż, 
a o tragicznym wydarzeniu z 1944 roku 
przypominają przed budynkiem dwor-
ca niewielki pomnik oraz tablica. Spo-
śród 78 zamordowanych udało się ustalić 
dane personalne 27 osób.
Szymon Nowak – historyk, znawca Powstania 
Warszawskiego, skierniewiczanin

   Wspólny grób pomordowanych na 
cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach
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