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19590
„Zwątpiłem w człowieka… jest zdolny do każdej podłości,
za kawałek chleba wszystko zrobi…”

alBIn
KIReJcZyK
Ur. 1916 w Małyszówce, pow Sokółka.

Kiedy Albin miał dwa lata, stracił rodziców. Wówczas
zaopiekował się nim stryj. W 1936 roku ukończył
gimnazjum w Różanymstoku i rozpoczął studia prawnicze
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

1,2,3. Albin Kirejczyk z kolegami – jako gimnazjalista i student w okresie międzywojennym

Kiedy wybuchła wojna został zmobilizowany. Kampanię
wrześniową zakończył 22 września 1939 roku we Lwowie.
Z bliska obserwował wejście wojsk radzieckich i sowiecką
okupację Po powrocie do domu pracował u stryja na
gospodarstwie.. „Tak już nas Polaków Rosjanie zaczęli wywozić,
aresztowywać, że myśmy Niemców oczekiwali jak zbawienia…
Ale nie wiedzieliśmy, że aż tak to może być…”

4a-4c. Okupacyjne ogłoszenie o poszukiwaniu zbiega
i rozstrzelaniu zakładników

5. Witold Matuszewski, który ukrywał się
w domu Albina Kirejczyka

W 1941 roku Albin został wciągnięty do organizacji Polski
Związek Wolności. Jego zwierzchnikiem był dr prawa Witold
Matuszewski. Podczas ucieczki przed niemieckimi żandarmami
zabił on jednego z nich. Chwilowe schronienie znalazł w domu
Albina, po czym przedostał się do Warszawy. W odwecie
Niemcy wzięli 100 zakładników i 25 spośród nich rozstrzelali.
Ktoś doniósł, u kogo ukrywał się zbieg i Albin został aresztowany
21 października 1942 roku.

6. Obozowa karta personalna Albina Kirejczyka
z podaną przyczyną osadzenia jako zakładnika

Przez cztery miesiące przetrzymywano go w więzieniu w Grodnie.
Tam poddawany był przesłuchaniom, próbowano go nawet
przekupić: „Ja się nie zgodziłem. Wiedziałem, że i tak mnie
zastrzelą, to po co miałem jeszcze kolegę wydać”.
Kiedy nie udało się wyciągnąć od niego żadnych informacji,
został przewieziony do więzienia w Białymstoku, następnie
do Królewca. Do Stutthofu przybył 18 lutego 1943 roku,
otrzymał numer 19590.

W obozie pracował m.in. w Waldkolonie i w cegielni. Obie te
prace były bardzo ciężkie i wyczerpujące. W dniu 15 sierpnia
1944 roku, w tzw. trzecim transporcie, został wywieziony
do podobozu w Policach koło Szczecina. Przebywał tam
do 22 kwietnia 1945 roku. Wtedy przeprowadzono ewakuację
obozu na Zachód. Wyzwolony został przez Armię Radziecką
1 maja 1945 roku w okolicach Rostocku.
Po powrocie do domu i dojściu do zdrowia ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Do 1954 roku
pracował w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, następnie
przeniósł się do Białegostoku, gdzie został radcą prawnym
w Wojewódzkim Zarządzie Młynów Gospodarczych. Po odbyciu
aplikacji, w 1960 roku rozpoczął praktykę adwokacką.
Mieszka w Białymstoku.
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19590
„Zwątpiłem w człowieka… jest zdolny do każdej podłości, za kawałek chleba wszystko zrobi…”
Albin Kirejczyk
Ur. 1916 w Małyszówce, pow Sokółka.
Kiedy Albin miał dwa lata, stracił rodziców. Wówczas zaopiekował się nim stryj. W 1936 roku ukończył
gimnazjum w Różanymstoku i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie.
Kiedy wybuchła wojna, został zmobilizowany. Kampanię wrześniową zakończył 22 września 1939 roku
we Lwowie. Z bliska obserwował wejście wojsk radzieckich i sowiecką okupację. Po powrocie do domu
pracował u stryja na gospodarstwie. „Tak już nas Polaków Rosjanie zaczęli wywozić, aresztować, że
myśmy Niemców oczekiwali jak zbawienia… Ale nie wiedzieliśmy, że aż tak to może być…”
W 1941 roku Albin został wciągnięty do organizacji Polski Związek Wolności. Jego zwierzchnikiem
był dr prawa Witold Matuszewski. Podczas ucieczki przed niemieckimi żandarmami zabił on jednego
z nich. Chwilowe schronienie znalazł w domu Albina, po czym przedostał się do Warszawy. W odwecie
Niemcy wzięli 100 zakładników i 25 spośród nich rozstrzelali. Ktoś doniósł, u kogo ukrywał się zbieg
i Albin został aresztowany 21 października 1942 roku.
Przez cztery miesiące przetrzymywano go w więzieniu w Grodnie. Tam poddawany był przesłuchaniom,
próbowano go nawet przekupić: „Ja się nie zgodziłem. Wiedziałem, że i tak mnie zastrzelą, to po co
miałem jeszcze kolegę wydać”. Kiedy nie udało się wyciągnąć od niego żadnych informacji, został
przewieziony do więzienia w Białymstoku, następnie do Królewca. Do Stutthofu przybył 18 lutego
1943 roku, otrzymał numer 19590.
W obozie pracował m.in. w Waldkolonne i w cegielni. Obie te prace były bardzo ciężkie i wyczerpujące.
W dniu 15 sierpnia 1944 roku, w tzw. trzecim transporcie, został wywieziony do podobozu w Policach
koło Szczecina. Przebywał tam do 22 kwietnia 1945 roku. Wtedy przeprowadzono ewakuację obozu
na zachód. Wyzwolony został przez Armię Radziecką 1 maja 1945 roku w okolicach Rostoku.
Po powrocie do domu i dojściu do zdrowia ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.
Do 1954 roku pracował w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, następnie przeniósł się
do Białegostoku, gdzie został radcą prawnym w Wojewódzkim Zarządzie Młynów Gospodarczych.
Po odbyciu aplikacji w 1960 roku rozpoczął praktykę adwokacką. Mieszka w Białymstoku.
1,2,3. Albin Kirejczyk z kolegami – jako gimnazjalista i student w okresie międzywojennym.
4a–4c. Okupacyjne ogłoszenia o poszukiwaniu zbiega i rozstrzelaniu zakładników.
5. Witold Matuszewski, który ukrywał się w domu Albina Kirejczyka.
6. Obozowa karta personalna Albina Kirejczyka z podaną przyczyną osadzenia jako zakładnika.
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