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WACLAW LURADE 
DÖDEN I AUSCHWITZ
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1961 frågade Harriett som var lärare på 
samma skola som Sixten och Karin  
Widerstedt om de kunde tänka sig att 
bjuda hem en ensam polack som hette 
Waclaw och som suttit i koncentrations-
läger? Sixten och Karin bjöd hem Waclaw 
på familjemiddag, det blev starten på 
en livslång vänskap. Waclaws stora 
engagemang för utsatta människor i 
sitt hemland Polen smittade av sig på 
Sixten och Karin och med tiden skulle 
detta engagemang utveckla sig till att bli 
föreningen Hjärta till Hjärta. Men vem var 
egentligen Waclaw Rosowski som  
inspirerade Sixten och Karin att starta 
upp Hjärta till Hjärta och hur och varför 
hade han kommit till Sverige?

Barndomstiden
Waclaw Rosowski föddes i staden Lublin, 
cirka 12-13 mil söder om Warzawa i Polen 
14 mars 1910.  Landet var då ockuperat av  
Ryssland. Waclaw ville helst inte berätta 
om sin barndomstid, men man förstod på  
honom att han hade fått vara med om sådant 
som ett barn inte ska behöva vara med om. 
30 juli 1915 erövrades Lublin av Österrikis-
ka trupper och familjen Rosowski tvingades 
fly till Ryssland där Waclaw tillbringade en 
stor del av sin barndom. Tiden i Ryssland 
var mycket fattig och fylld av umbärande 
för familjen Rosowski. Enligt Waclaw var 
det så fattigt i Ryssland att många inte hade 
råd med skor utan fick gå barfota även på 
vintern. På vintern eldade de hela stockar i 
långa kaminer som kallas för galtar för att 
hålla den bitande ryska vintern borta. 

Pappan mördades av bolsjeviker
Den 11 november 1918 utropade Polen sin 
självständighet i Warzawa. Det dröjde inte 
länge innan landet var i krig igen. Det polsk-
sovjetiska kriget utkämpades mellan 1919-
1921. När Waclaw bara var 9 år gammal mör-

dades hans pappa av bolsjevikerna i Ryssland. 
De sovjetiska truppernas anfall mot Warszawa 
slogs tillbaka i mitten av augusti 1920 i något 
som skulle kallas undret vid Wisla. Detta fick 
slut på stridigheterna mellan polacker och 
sovjeter och ledde till att ett fredsavtal skrevs 
mellan de stridande parterna 1921. Waclaw 
och hans mamma flyttade tillbaka till Lublin 
i Polen 1920. Det var inte lätt för dem att få 
ihop ekonomin i den hårt ansträngda efter-
krigsekonomin och de livnärde sig på att till-
verka tvål. Med tiden fick Waclaw och hans 
mamma det lite bättre och Waclaw kunde 
utbilda sig till låssmed. Waclaw blev frälst, lät 
döpa sig och gick med i baptistförsamlingen i 
Lublin någon gång på 1930-talet. 

Protest mot ockupationsmakten
1 september 1939 anfölls Polen av Nazi-
tyskland vilket blev startskottet för det andra 
världskriget. Den 17 september anföll Sov-
jetunionen de östra delarna av Polen och 
landet kapitulerade inför övermakten den 27 
september. När nazisterna ockuperade Lublin 
1939 blev livet mycket tuffare. Judar och den 
polska intelligentian började förföljas. Vid 
den här tiden var Waclaw förlovad med en 
ung kvinna som han träffat i församlingen 
och de hade bestämt sig för att gifta sig i 
slutet av sommaren 1940. Nazisterna såg de 
slaviska polackerna som en lägre stående ras 
som de kunde behandla precis som de beha-
gade. Allra lägst i rang stod de polska judarna 
som hade samma låga status som skadedjur i 
nazisternas ögon. Till sist kunde inte Waclaw 
och hans fästmö som var kristna tiga längre 
och de bestämde sig för att protestera mot 
nazisternas övervåld. De blev genast tillfånga-
tagna och fängslade av Gestapo. Waclaw och 
hans fästmö skildes åt och fördes till olika 
uppsamlingsplatser av tysk militär. Waclaw 
visste inte då att han aldrig skulle få träffa sin 
älskade fästmö igen.  
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Ett stort fält med vita kors
Efter att Waclaw hade blivit tillfångatagen 
av Gestapo föstes han och många andra 
män ihop på brandstationen i Lublins hårda  
betonggolv av tungt beväpnad militär. Ett 
befäl röt åt dem att de skulle sova ordentligt 
så att de var pigga och utvilade inför mor-
gondagens förhör. De fick inga sängkläder 
eller sovsäckar och Waclaw rullade ihop sin 
jacka och använde den som kudde. Framför 
honom la sig en gammal farbror med ett stort 
yvigt skägg. Waclaw hade inte sett den gamle 
mannen tidigare men han tyckte ändå att det 
var något bekant över hans ansikte. Trots det 
hårda golvet och den omilda behandlingen 
lyckades Waclaw få ett par timmars sömn. 
Under sömnen drömde han att han stod på 
ett stort fält som var fyllt med mängder av 
vita kors. Han stod och tittade ut över kor-
sen och visste inte vad han skulle göra eller ta  
vägen. Då föll en skugga över honom och när 
han vände sig om såg han att det var Jesus 
som stod där. När han vaknade på morgonen 
berättade han för den gamle mannen att han 
hade haft en så konstig dröm.
Mannen var nyfiken på drömmen och bad 
honom att berätta. Waclaw beskrev dröm-
men för honom och när han talat färdigt sa 
mannen: 
– Alla korsen som du såg i drömmen kommer 
du själv att få bära under den tid som du kom-
mer att vara fängslad. Men Herren kommer att 
vara med dig och du kommer att gå levande 
igenom alla strapatser som du kommer att ut-
sättas för. 
Waclaw träffade aldrig den gamle mannen 
igen, men hans ord skulle hålla hans näsa 
ovanför vattenytan under  de fem svåra år som 
han satt i nazisternas koncentrationsläger och 
under de dödsmarcher som han tvingades ut 
på när nazisterna evakuerade dödslägren.

Ett likbärarlik
Under åren som han satt fången fick Waclaw 

vara med och se och uppleva mycket sådant 
som en människa varken ska behöva se eller 
utsättas för. När någon av hans kamrater i 
fänglägret dog tvingades Waclaw som själv 
bara var skinn och ben att bära sina döda 
vänners kroppar till massgravarna. De tyska 
vakterna skrattade åt honom och sa:
– Titta, där kommer ett likbärarlik och bär på 
ett lik. 
När döden stod för dörren för Waclaw fick 
han reda på att nazisterna sökte en tolk. De 
var väldigt noga med protokollföringen och 
för att kunna fylla i alla uppgifter korrekt 
behövdes tolkar. Waclaw som var duktig på 
språk såg sin chans att komma undan lik-
bärarjobbet och uppbådade sina allra sista 
krafter. Han hade inte längre kraft att gå på 
sina ben och han kröp upp till kontoret. När 
han kommit fram reste han sig sakta upp och 
anmälde sedan till kommendanten att han 
kunde tolka på det språket som efterfråga-
des. Då det inte fanns några andra tolkar att 
tillgå fick han genast extra mat och när han 
hade fått återhämta sig ett par dagar kunde 
han börja arbeta som tolk. Efter det höll han 
alltid extra koll på om det fanns några fler 
tolkuppdrag. Om det fanns sådana uppdrag 
betydde det att han fick extra matransoner. 
Tack vare tolkuppdragen kunde Waclaw  
hålla sig vid liv i Auschwitz.
När Karin och Sixten frågade honom om hur 
han stod ut under alla de fem åren som han 
satt fängslad i Auschwitz svarade han:
– Jesus har aldrig varit så nära mig som i 
Auschwitz.

Dödsmarschen från Auschwitz
Waclaw ville helst inte berätta om de svåra 
umbäranden och de fasanfullheter som han 
fick uppleva när han och hans medfångar 
evakuerades från Auschwitz av Waffen-SS. 
Han beskrev det vid något tillfälle som det 
värsta som han någonsin hade blivit utsatt 
för. Under vintern 1945 tvingades 66 020 
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fångar från Auschwitz ut på en lång döds-
march i riktning mot koncentrationsläger i 
Tyskland. Tusentals fångar i dessa vandrande 
dödskolonner avled av svält och utmattning 
eller sköts helt enkelt till döds när de inte 
orkade gå längre. 
Nazisternas tanke var att döda alla fångar 
som var kvar i lägret och som var allt för svaga 
att flytta på sig. Sedan skulle de bränna och 
spränga alla byggnader för att inte sanningen 
om deras industriella folkmord skulle falla i 
de sovjetiska truppernas händer. Men de hann 
aldrig verkställa sin ondskefulla plan och fick 
fly vind för våg när de sovjetiska trupperna 
bröt igenom försvaret och befriade de kvarva-
rande fångarna i Auschwitz 27/1-1945.
Men räddningen var fortfarande utom räck-
håll för Waclaw och efter den långa döds-
marchen hamnade han och många av hans 
medfångar från Auschwitz i koncentrations-
lägret Sachsenhausen som ligger 30 km norr 
om Berlin. 

En andra dödsmarch till Lübeck
Den 18 april 1945 när den 1:a polska armén 
och den 1:a vitryska fronten inom den sov-
jetiska Röda Armén trängde fram i riktning 
mot Sachsenhausen. Beordrade lägerkom-
mendanten Anton Kaindl att de 38 000 
fångarna som kunde ta sig fram för egen 
maskin skulle tvångsförflyttas mot de nord-
östra delarna av Tyskland. Under marchen 
från Sachsenhausen dog många fångar av 
köld, utmattning eller sköts ihjäl av SS-vak-
ter. Man tror att upp till 7 000 fångar dog 
under dödsmarchen från Sachsenhausen. 
De 3 000 orkeslösa fångarna som fortfaran-
de fanns kvar i Sachsenhausen befriades av 
Röda Armén den 22 april 1945. 

Befrielsen
Waclaw och hans medfångar gick mot  
Lübeck i nordvästra Tyskland och den 3 maj 
1945 befriades de av västallierade soldater. 

Waclaw stannade i Lübeck i drygt två måna-
der och återhämtade sig innan han och andra 
före detta lägerfångar fick åka vidare till Ystad 
den 10 juli 1945 under överseende av svensk 
rödakorspersonal. När han kom ombord på 
färjan till Ystad fick han nya byxor, de gamla 
hängde som trasor på hans ben. Några vän-
liga rödakorsarbetare ville hjälpa honom av 
med lägerjackan. Men han vägrade att ta av 
sig den. Han kavlade upp ärmen och sa:
– Aldrig jackan! Det här numret som står på 
min arm står också på min jacka, det är en del 
av mig och jackan behåller jag!
Till sist hamnade Waclaw i Linköping, där 
han fick ett arbete som finmekaniker på  
ASJ:s järnverksverkstad. 
I stort sett alla pengar som Waclaw fick över 
efter att han hade betalt sina räkningar gick 
till paket som han packade för att skicka 
hem till Polen. Så snart han hade fått ihop 
ett paket på 10 kilo gick han till posten och 
skickade det.

En livslång vänskap
1961 blev Waclaw hembjuden på middag till 
Sixten och Karin Widerstedt i Vikingstad,  
det blev startskottet på en livslång vänskap 
och med tiden blev Waclaw nästan som en 
familjemedlem. Sixten och Karin inspirera-
des av Waclaws engagemang för sina fattiga 
landsmän. De engagerade sig också i hans 
arbete att skicka hjälppaket till sina släkting-
ar och vänner i Polen. Från 1961 fram till 
1981 hjälpte de och deras vänner Waclaw 
att fylla paketen till Polen.Waclaw berättade 
för sina vänner om tiden i Auschwitz och 
om de umbäranden och de hemskheter som 
han fått utstå. Han orkade inte själv berätta 
sin livsberättelse för större grupper men han 
anförtrodde åt Sixten och Karin att göra 
det. Under många år åkte Karin och Sixten 
runt i kyrkor och skolor och berättade om 
Waclaws livsöde och de hade alltid med sig 
hans fångjacka. 
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Inspiratör till Hjärta till Hjärta
1981 blev det lättare för svenskar att få  
visum för att åka till Polen. Många svenskar 
började åka med hjälpsändningar till Polen. 
I den vevan frågade Waclaw om inte Sixten 
och Karin kunde be om att en extra kollekt 
i Vikingstads Missionsförsamling som de då 
var medlemmar i. Kollekten skulle gå till 
en hjälpsändning till Waclaws gamla hem-
församling, baptistförsamlingen i Lublin i  
Polen. Pastorn hörsammade hans önskan 
och han lät inte bara en utan två kollekter 
gå till ändamålet. Waclaw ville inte åka till 
Polen utan bad sina vänner Sixten och Karin 
att åka dit i hans ställe. Men de ville inte åka 
själva och en ung man som hette Leif åkte 
med på deras första hjälpsändning till Polen. 
Resan till Lublin blev mycket strapats- och 
innehållsrik och när ressällskapet pustade ut 
på färjan på hemväg från Polen bestämde sig 
Sixten och Karin för att hörsamma Herrens 
kallelse och fortsätta köra hjälpsändningar 
till Polen och sedan dess har det rullat på. 
1991 startades föreningen Hjärta till Hjärta 
som i över 20 års tid har förmedlat bistånd 
till mottagarländer i främst de östra delarna 
av Europa. Så här i efterhand kan man säga 
att det var där på färjan mellan Polen och 
Sverige som Hjälpverksamheten Hjärta till 
Hjärta föddes och initiativtagaren var på sätt 
och vis Waclaw Rosowski. 

I mitten av februari 1993 var Sixten och 
Karin på besök hemma hos sin vän Waclaw. 
Han tittade allvarligt på dem och räckte fram 
sin fångjacka och sa: 
– Jag vill att ni ska ta hand om min fångjacka 
från Auschwitz. Jag vill att ni ska ha den med 
er när ni är ute och berättar om mitt livsöde för 
andra människor. 
Waclaw orkade aldrig åka tillbaka till sitt hem-
land Polen igen. Han dog i en ålder av 82 år 
den 16 februari 1993. När Karin Widerstedt 
röjde i Waclaws bostad efter hans död hittade 

hon tre stora buntar med kvitton från alla de  
paket som Waclaw hade skickat till behövan-
de i Polen genom åren. 
Waclaws fångjacka hänger nu på en heders-
plats på Hjärta till Hjärtas huvudkontor i 
Linköping. 

Uppenbarelseboken 7:13-17
En av de äldste frågade mig: “Dessa som är 
klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån 
har de kommit?” Jag svarade: “Min herre, 
du vet det.” Då sade han till mig: “Dessa är 
de som kommer ur den stora nöden, och de  
har tvättat sina kläder och gjort dem vita i 
Lammets blod. Därför står de inför Guds  
tron och tjänar honom dag och natt i hans 
tempel, och han som sitter på tronen skall  
slå upp sitt tabernakel över dem. De skall  
aldrig mer hungra eller törsta, inte heller 
skall solen eller någon annan hetta träffa 
dem. Ty Lammet som står mitt för tronen 
skall vara deras herde och leda dem till 
livets vattenkällor, och Gud skall torka bort
alla tårar från deras ögon.”
 
Jag är övertygad om att Waclaw Rosowski 
sitter på den eviga bröllopsfesten i himlen 
tillsammans med sin älskade fästmö som  
försvann ur hans famn en varm sommardag i 
Lublin 1940. Jag tror att Gud själv har torkat 
alla tårar från deras ögon. Efter de fasansfulla 
vedermödor som de fick gå igenom för att de 
valde att rakryggat stå upp mot den nazistiska 
ockupationsmakten i sitt hemland Polen.

Text och foto: Mikael Good, 
Kommunikatör, Hjärta till Hjärta

Texten om Waclaw Rosowski bygger på en intervju 
med hans nära vänner Sixten och Karin Widerstedt 
samt på historiskt material, källor och uppgifter 
från Jewish Gen, Wikipedia, Jewish Holocaust 
Centre, Simon Wiesental Center samt boken Polens 
Historia av Peter Johnsson
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Waclaw Rosowski med den fångjackan som han bar under  
sina 5 år i Auschwitz. Arkivbild, Hjärta till Hjärta
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