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 PREFACE 
  
 The following oral history testimony is the result of a taped interview with Anna Szyller 
Palarczyk, conducted on August 19, 1996 on behalf of the United States Holocaust Memorial 
Museum. The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of 
oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust Memorial 
Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from this 
transcript without first checking it against the taped interview. 
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ANNA SZYLLER PALARCZYK 
August 19, 1996 

 

Interview with Anna Palarczyk nee Szyller 

(odchrz_kuje) 

Question: (English) OK, stand by, please. Anytime. 

Answer: Tak. Naz- 

Q: Prosz_ z _aski swojej __________ si_ przedstawi_ i ... 

A: Nazywam si_ Anna Szyller Palarczyk, to znaczy, u_ywam nazwiska Palarczyk, ale b_d_ tu- 

wspomn_ nazwisko Szyller, poniewa_ w O_wi_cimiu by_am jako Hanka Szyller. Urodzi_am si_ 

dwudziestego pierwszego eh- lipca, tysi_c dziewi__set osiemna_cie w Krakowie, w _rodowisku 

inteligenckim. Eh, ojciec by_ naukowcem, no i do wojny, eh, ehhs- to znaczy po maturze 

studiowa_am prawo w Krakowie, i wybuch_a wojna; musia_am przesta_, p- przest- przerwa_ 

studia, bo oczywi_cie Uniwersytet by_ zamkni_te, wszystko by_o zamkni_te, i- i pracowa_am w 

sklepie jako sprzedawczyni. Eh, je_eli chodzi o moje zainteresowania, no to tak: uczy_am si_ 

j_zyków. Uczy_am si_, znam francuski, znam niemiecki, znam troch_ w_oski, eh- polityk_ si_ 

nie interesowa_am specjalnie. I, je_eli chodzi o -u (odchrz_kuje), acha, wi_c pracowa_am -

pracowa_am -pracowa_am w czasie wojny pracowa_am w sklepie, no i eh- zosta_am wci_gni_ta 

do pracy w tajnej organizacji, w organizacji podziemnej, w Zwi_zku Walki Zbrojnej, wci_gn__ 

mnie tam mój ówczesny uh- ukochany mój ch_opiec (z lekkim _miechem). Eh- Potem to si_ tak 

przedziwnie sko_czy_o, _e - przecie_ z tego jestem dumna, _e zosta_am aresztowana i posz_am 

do obozu, a jego nie wsypa_am. Nawiasem mówi_c, on si_ po tamtym czasie, kiedy ja by_am w 

Brzezince, on si_ o_eni_, no ale to ju_ nie jest, to nie jest, to nie jest wa_ne dla -dla -dla ca_ej, 

dla ca_ej historii. W czterdziestym drugim roku, w czerwcu, ca_a nasza grupa z tej -z tego eeh- z 

tej organizacji zosta_a aresztowana jednej nocy - przyszli po mnie Gestapowcy w nocy do domu, 

zabrali mnie i zawieziono mnie na -do wi_zienia na Montelupich razem z moimi kolegami, 

którzy w_a_nie w tej_e samej grupie pracowali. Na Montelupich w_a_ciwie powodzi_o mi si_ s-
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stosunkowo ju_ dobrze, poza oczywi_cie przes_uchaniami, gdzie zosta_am skazana na - jak ju_ 

pó_niej dowiedzia_am - bo przecie_, nie mó- nie mówiono, pods_dnemu, czy of- t- tej ofierze, 

która by_a, znaczy przes_uchiwanemu, nie dowiad- nie dowiadywa_ si_ jaki dosta_ wyrok, en- 

eh- wyrok Gestapo. Przes_uchiwa_a nas Gestapo. Ale pó_niej w- ch- kiedy by_am w 

O_wi_cimiu, moje kole_anki chodzi_y do —m -em -b by_o takie komando o_wi_cimskie, które 

chodzi_o do Politischeaptailung (ph)[German], czyli do Gestapo, i tam by_y nasze akta. Tak, _e 

zajrza_a- zajrza_y do naszych - do moich akt, i tam by_ wyrok: “obóz do ko_ca wojny, a potem 

proces.” To st_d przypadkiem zupe_nie wiem, co si_ ze mn_ mia_o dzia_. Zosta_am wybrana 

do__ eeh- przez no- jak sprz- jako sprz_taczka do Lauderkomendanta (ph)[German-but keep 

Polish “a” ending], Otto Schmidt si_ nazywa_ Komendant Montelupich - w stosunku do mnie 

si_ zachowywa_ bardzo przyzwoicie. Nawet troszk_ mnie bawi_o to, bo on by_ w stopniu 

Unterscharfuhrer- (ph)[German] Understormfuhrera (ph)[German-keep “a” ending], a 

przygotowywa_ si_ do- chcia_ awansowa_, i do tego musia_ si_ przygotowa_ do egzaminu na 

Oberstormfuhrera (ph)[German-keep “a” ending]. No, i w tym celu uczy_ si_, uczy_ si_ historii, 

i uczy_ si_ tak_e - i czyta_, uczy_ si_ na pami__ “Mein Kampf” (ph)[German]. Bardzo to by_o 

zabawne, bo ja na przyk_ad szorowa_am _azienk_, a on wrzeszcza_ przez ca_e mieszkanie: 

“Anna, kiedy by_a rewolucja francuska?” (z lekkim _miechem). Wi_c ja mu odkrzykiwa_am 

dat_ z _azienki, potem on si_ uczy_ dalej. Bardzo mn- bardzo mnie to bawi_o, _e Komendant 

Montelupich pyta si_ wi__nia kiedy by_a rewolucja francuska. I jak powiedzia_am, by_ do mnie 

_yczliwie usposobiony, i eh- poradzi_ mi, _ebym poprosi_a o paczk_, o przes_anie mi z domu, 

co by_o wtedy dozwolone, paczki ciep_ej bielizny, bo poniewa_ jestem skazana na O_wi_cim, a 

tam jest bardzo strasznie - wi_c eh- no wi_c po prostu _ebym by_a zabezpieczona, i tak_e, 

_ebym- _ebym si_ do- acha, nawet zwraca_ uwag_, _ebym si_ dobrze od_ywia_a, bo w 

O_wi_cimiu b_dzie bardzo _le. Dlatego o tym mówi_, _e kiedy przyjecha_am do O_wi_cimia, 

oczywi_cie ca__ t_ ciep__ bielizn_ mi odebrali, czyli z tego wynika, _e Komendant O_wi_- 

Montelupich w czterdziestym drugim roku, eh- w czerwcu w Krakowie, nie wiedzia_ o tym, _e 

w O_wi_cimiu wi__niowie s_ rozbierani do naga i odbiera si_ im wszystko co- cokolwiek ze 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  3 
 

sob_ przywie_li. W sierpniu dziewi__set czterdzie_ci dwa, to znaczy konkretnie siedemnastego 

sierpnia, zosta_am wywieziona (odchrz_kuje) do O_wi_cimia. To by_- eh- wyjecha_- 

wyjecha_y_my autobusem - nasz transport liczy_ sze__dziesi_t siedem kobiet z wi_zienia, czyli 

wszystkie mia_y_my jakie_ sprawy, jakie_ akta, by_y Polki, chyba by_y dwie _ydówki mi_dzy 

nami, ale po przyje_dzie do O_wi_cimia, eh- (odchrz_kuje), to znaczy chcia_am si_ tylko tu 

powiedzie_, _e wyjecha_o nas sze__dziesi_t siedem, a w O_wi_- a o- do- z obozu wysz_o nas - 

siedem, czyli sze__dziesi_t umar_o, bo nie, bo w Brzezince w_a_ciwie by_o stosunkowo 

niewiele wykonywanych wyroków _mierci. Eh- nie na, nie na skutek jakiej_ _askawo_ci 

Niemców - tylko na skutek nieprawdopodobnego ba_aganu, który panowa_ w tamtejszych 

aktach. I mia_am kole_ank_, o której zreszt_ b_d_ wspomina_ w tym moim opowiadaniu, pani_ 

Antonin_ Pi_tkowsk_, która mia_a wyrok _mierci, i spokojnie z tym wyrokiem _mierci 

prze_y_a do ko_ca wojny, wysz_a- i wysz_a z obozu, nie dla tego, _eby by_a u_askawiona; 

tylko dla tego, _e ino po prosto jej akta gdzie_ si_ zawieruszy_y i Gestapo na nie, na nie nie 

natrafi_o. Pod tym wzgl_dem, du_o wi_kszy porz_dek, je_eli chodzi o wykonywanie wyroków, 

panowa_ w — O_wi_cimiu murowanym, to znaczy w Auschwitz Einz (ph)[German], w tym -

__________ starym lagrze w tej centrali, no tam- tamte akta by_y bardzo- bardzo porz_dnie 

przestrzegane. Wiem, _e tak samo wyroki wykonywano bardzo sprawnie w Ravensbrück, w 

innych obozach, ale u nas w Brzezince, stosunkowo - nie mówi_, _e nie wykonywano wcale, bo 

wiele by_o- wiele by_o osób, które posz_y na _mier_, poza gazowaniem, bo nie- niezale_nie- to 

by_y- to by_y dwa sposoby zabijania ludzi, prawda: jeden to by_ eh- akta, w aktach wyrok 

_mierci; ten wyrok _mierci by_ w- w- by_ zosta_ wy- wykonany przewa_nie przez rozstrzelanie, 

albo mo_na by_o i__ do gazu. No i drugie zabijanie dla zasady, takie zabijanie jako to by_ obóz 

zag_ady Harnistungslager (ph)[German] Brzezinka, i, i tak to w_a_nie (odchrz_kuje) to si_ 

odbywa_o. Wi_c jeszcze zanim- zanim wejd_ do obozu, to chcia_am powiedzie_, (kaszle) _e 

Brzezinka powsta_a w czterdziestym pierwszym roku, budowali j_ Rosjanie. Nie wiem, czy to, 

mo_e nie wszyscy o tym pami_taj_. Przyjecha_o- przywie_li- Niemcy przywie_li trzyna_cie 

tysi_cy je_ców wojennych z obozu jenieckiego rosyjskiego, przywie_li ich do O_wi_cimia. Z 
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tych wi_- ci wi__niowie w_a_ciwie zostali wszyscy wymordowani. I tak jak si_ opowiada o 

ro_nych wielkich morderstwach, które si_ odbywa_y, no o Katyniu i w ogóle o ro_nych- to 

jako_ o tych trzynastu tysi_cach _o_nierzy i oficerów, jako_ si_ ma_o ws- ma_o mówi. Oni 

budowali Brzezink_, i byli z tym- przy- eh- budowali eh- bloki w Brzezince, to znaczy ca_y ten 

obóz drewniany, który by_ obok mm- który powsta_ obok w czterdziestym pierwszym roku. 

(kaszle) Ci Rosjanie byli strasznie mordowani, mi_dzy innymi wiem, _e byli eh- na mrozie 

polewani zimn_ - szlauchem zimnej wody, jak stali apel na mrozie w styczniu, tak ich polewali 

zimn_ - po prosto chodzi_o o to, _eby p- _eby pr_dzej umarli. I pierwsze gazowanie, które by_o 

w O_wi_cimiu eh- murowanym, czyli w Auschwitz Einz (ph)[German], w tym nazywa_o si_, _e 

tam zagazowali przede wszystkim politruków, czyli _o_nierzy politycznych z tego- z tego- z 

tego transportu tych wi__niów eeh- radzieckich. Ja nie wiem, mi si_ zdaje, _e za- za-, _e w ogóle 

zagazowali ca__ grup_ oficerów, i troch_ _ydów i troch_ chorych; to by_o to pierwsze takie 

próbne gazowanie, które odby_o w O_wi_cimiu Pierwszym - nie, u nas jeszcze wtedy nie by_o 

ani krematoriów, ani jeszcze si_ tam nic nie dzia_o. To, o czym ja b_d_ mówi_, to ju_ b_dzie 

tylko Brzezinka, bo ja przysz_am do obozu w tydzie_ po powstaniu kobozu obieceg- obozu 

kobiecego w Brzezince. 

Q: A krematoria ju_ wtedy istnia_y? 

A: Nie. Nie by_o jeszcze krematoriów. Ja mo_e powiem, jak wygl_da_o moje wej_cie do obozu, 

no wi_c, my_my przyjecha_y autobusem do O_wi_- – znaczy, _e autobusem, no eeh- eeh- 

samochodem ci__arowym do O_wi_cimia, i stamt_d- 

Q: I gdzie konkretnie, przepraszam, dok_d konkretnie w O_wi_cimiu? Do Brzezinki, czy do- 

A: Nie, do Brze_- do- do- ja przyjecha_am do murowanego O_wi_cimia, i stamt_d - tam- tam 

wysiad_y_my, i Auserein (ph)[German], czyli dozorczyni, posz_a z nami pieszo, to jest par_ 

kilometrów, to jest jakie_ sze__ kilometrów do- do Brzezinki ona nas zaprowadzi_a. Jak 

przesz_am tak ci_gle jeszcze wi_zienie j- eh- to wszystko, co si_ dzia_o, to jako_ by_o realne i- i 

zwyczajne. Znaczy, niezwyczajne, by_o okropne, by_o okrutne, ale jak przysz_am do Brzezinki 

i zobaczy_am ob- wesz_y_my do B-Einz-A (ph)[German], czyli do- do- l- do- do- do 
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ówczesnego kobiecego lagru, to wydawa_o mi si_, _e to jest co_ nieprawdziwego, _e to jest, to 

by_o, to by_o takie “horror film”, zupe_nie co_ niezwyk_ego. Prosz_ sobie wyobrazi_: teren 

ogrodzony drutami kol- eh- pod wysokim napi_ciem, teren eh- zupe_nie bez jednej zielonej 

trawki, bez jednego zielonego drzewka, bez _adnego ptaszka _piewaj_cego, nic kompletnie, 

tylko glina ubita, ubita _ó_ta glina, która potem w czasie jesieni zmienia_a si_ w straszliwe 

b_oto w s- w którym mo_na by_o uton__ w tym b_ocie. No i - wesz_y_my do tego obozu, i 

zobaczy_y_my tak: po jednej stronie - rz_dy takich przedziwnych niskich baraków, no one s_ 

dzisiaj do ogl_dania, to by_y te kamienne baraki, po drugie stronie sta_y drewniane baraki, a na 

Lagerstrasse (ph)[German], czyli na ulicy biegn_cy przez ca_y obóz, mm- k__bi_y si_ takie eh- 

przedziwne postaci, ja nie wiedzia_am co to s_ za ludzie. Mia_y ogolone g_owy, wojskowe 

mundury, i miski w r_kach, takie blaszane miski, i z tymi miskami chodzi_y od jednej strony 

Lagerstrasse (ph)[German] - tam by_ g__boki rów - do drugiej. To by_y holenderskie _ydówki, 

które by_y ubrane w radzieckie stare- stare mundury - mundury po tych pozabijanych Rosjanach, 

i poniewa_ nie by_o dla nich innej roboty w danym momencie, przenosi_y b_oto z jednego rowu 

do drugiego rowu i - z powrotem. Takie mi si_ to wydawa_o po prostu niesamowite - acha 

jeszcze jedna rzecz mnie uderzy_o jak wesz_am do obozu: smród. Brzezinka straszliwie 

_mierdzia_a. _mierdzia_a eh- no, ludzie chorowali na durfal (ph)[German], czyli na- na- na- na- 

na dyzenteri_, no zreszt_ o tym b_d_ mówi_ pó_niej. Brzezinka potem _mierdzia_a jeszcze 

wi_cej, jak zacz__y dzia_a_ krematoria, to wtedy ten zaduch by_ zupe_nie nie do- znaczy ju_ 

trudno powiedzie_ “nie do wytrzymania”, bo si_- tam si_ wszystko wytrzymywa_o. Ale to by_y 

takie, to to, co mnie pierwsze uderzy_o, to ten s- smród w Brzezince, no i te zupe_nie z- 

niezrozumia_e dla mnie czynno_ci tych- tych kobiet na Lagerstrasse (ph)[German]. 

Zaprowadzono nas do zauny (ph) [German-keep Polish “y” ending], zauny, czyli przybytku do 

mycia i przyjm- i k_pieli, tylko _e tam nie by_o wody. Tam nas spisano, eh- dano- ogolono nam 

g_owy, zabrano ubranie, dosta_y_my ubranie lagrowe, zamiast butów dosta_y_my drewniaki, no 

i dosta_a- dosta_y_my numery. No wi_c mój numer jest siedemna_cie tysi_cy pi__set 

dwadzie_cia cztery. I pierwsze zosta_y_my skierowane najpierw na b- na kamienny blok, wtedy 
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by_ jeden kamienny blok po- na którym mieszka_y Polki, Czeszki, Rosjanki, i- to by_ blok 

pierwszy. Na innych blokach eh- eh- kamiennych mieszka_y _ydówki - Ro- eh- Niemki i 

Jugos_awianki (sic) mieszka_y na drewnianych blokach, to by_y lepsze baraki, my_my posz_y 

do tych- do- do tego- do tych bardzo ci__kich baraków, ale te_ oni, co zaraz powiem, natomiast 

od razu po przyj_ciu, od razu nam powiedziano, _e tutaj gazuj_, _e tu morduj_, _e tu jest 

strasznie, powiedzia_y kole_anki te starsze, które przedtem przyjecha_y, i mia_am szcz__cie, bo 

od razu dosta_am si_ do tak zwanej “schelkuche” (ph)[German] czyli obieranie ziemniaków. I 

zaraz nast_pnego dnia posz_am tam pracowa_. To by_a praca siedz_ca, wi_c eeh- korzystna. 

Przesz_y_my na inny blok, w_a_nie przesz_y_my na blok drewniany, tam by_a taka bardzo 

sympatyczna _ydowska blokowa, nazywa_a si_ Edit, ale niestety, n– zupe_nie nie, zupe_nie nie 

pami_tam jej nazwiska. Bardzo jako_ tak- te same rzeczy, które musia_y by_ zrobione, mo_na 

by_o ró_nie wykonywa_. Wi_c powiedzmy, rano uuh- pami_tam jej taki mi_y g_os, jak nas bu- 

budzi_a wo_aj_c po s_owacku: “Kuchynia ,wstawa_, kuchynia, wstawa_” (z lekkim _miechem). 

No, to- to- to- t- to by_a dobra kobieta. I my_l_, _e ona mo_e chyba prze_y_a obóz, bo j_ potem 

pó_niej te_ spotyka_am. Takie jeszcze jedno wspomnienie z szelkuchni (ph): Nie by_o w lagrze 

wody. Prosz_ sobie wyobrazi_ - jest sierpie_ - t_umy kobiet, i nie ma wody - nie ma wody. Jak 

my_my wychodzi_y z tej kuch- z tej- z- eh- po pracy z tej schelkuche (ph)[German], a to by_a 

d_uga praca, bo my_my w- zaczyna_y pracowa_ przed apelem, a ko_czy_o si_ po apelu. Wi_c 

d_u_ej pracowali_my, ale za to nie sta_y_my apeli. I jak si_, jak ju_ my_my wraca_y na blok, to 

sta_y takie ca_e t_umy kobiet, to by_y _ydówki holenderskie i belgijskie, które b_aga_y o wod_. 

My_l_, _e uwa_a_y, _e my z kuchni mo_emy jak__ wod_ przynie__, my_my nie mia_y dost_pu 

zupe_nie do wody. (Kaszle) I to: “wasser, wasser, wasser, lo”, tak je doskonale zapami_ta_am, 

bo du_o pó_niej widzia_am- eh- one mia_y numery, ja mam siedemna_cie tysi_cy, one mia_y 

numery trzyna_cie, czter- eh- trzyna_cie, dwana_cie, dziesi__, takie ni_sze troch_ ode mnie 

numery, przyjecha_y troch_ wcze_niej. I potem pami_tam, widzia_am “numerbuch”, czyli 

ksi_g_ eh- ksi_g_ numerów, i przy tych wszystkich numerach by_y krzy_yki, czyli one 

wszystkie chyba, prawie wszystkie, w ogóle, na pewno wszystkie zgin__y, zosta_y- zost- zos- 
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zo- zosta_y- zosta_y zagazowane. Nikt, nikt chyba nie prze_y_. One by_y w bardzo trudnej 

sytuacji, bo oprócz tego, _e przyjecha_y do okropnego obozu, gdzie okropnie by_y traktowane, 

to jeszcze one nie zna_y j_zyka, bo w O_wi_cimiu wi__niowie si_ porozumiewali po polsku, po 

s_owacku i po niemiecku, a te dziewczyny z- z Belgii z H- z Holandii, nie- nie zna_y tych 

j_zyków, wi_c jeszcze, jeszcze nie bardzo mog_y uzyska_ jak__ pomoc od- od- od innych wi_- 

od starszych, czy- czy- czy w lepszej sytuacji b_d_cych wi__niarek. W tej szelkuchni, czyli w 

tym- w tej kuchni eeh- kartoflanej, _e tak powiem, pracowa_am nie- niezbyt d_ugo, bo zaraz 

dosta_am tyfusu. By_ flegtyfus (ph)[German]. By_y wszy. Jeszcze pami_tam z tego- z- 

zdo_a_am sobie zorganizowa_, czyli zdo_a_am zdoby_ za jaki_ chleb, czy za co_, eh- sweter. 

Ten sweter by_ zawszony. No i, od razu dosta_am tyfusu. I mimo, _e mi odradzano, _eby nie i__ 

na rewir, _e na rewir- _e na rewirze wybieraj_ do gazu, ja si_ czu_am tak strasznie _le, mia_am 

tak wysok_ gor_czk_, _e zdecydowa_am si_, zg_osi_am si_, _e chc_ i__ w rewir, to by_ szpital 

obozowy. Teraz, jak to wygl_da_o to przyj_cie na t- do- do tego- do tego- do tego szpitala 

obozowego? Przysz_y_my tam rano po apelu, i by_a nas ca_a grupa, bo wiedzia_y_my, _e, 

powiedziano nam, _e musimy sta_ i czeka_ na SS-lekarza, a_ przyjedzie z O_wi_cimia, wobec 

czego, sta_y_my nago, rozebrane do naga, na s_o_cu z t_ gor_czk_, sta_y_my trzy równe- trzy 

godziny, zanim na rowerze przyjecha_, to by_ Doktor Kitt (ph). Doktor Kitt przyjecha_, stan__ 

od nas w odleg_o_ci dobrych dziesi_ciu metrów, chyba, ta na nas patrza_ (sic), a natomiast, 

Anna Weiss (ph), czyli ówczesny naczelny lekarz eeh- re- rewiru, zreszt_ ona nie by_a wcale 

lekarzem, ona by_a studentk_ medycyny. No, ale- ale to by_a bardzo- bardzo pozytywna posta_, 

i bardzo wdzi_cznie j_ pom- wspominam, bo ona w_a_ciwie mi uratowa_a _ycie, i w_a_nie 

chcia_am to powiedzie_, _e dwa razy w moim _yciu obozowym uratowa_y mi _ycie _ydówki. 

Zawsze si_ mówi o tym, _e- _e- _e Polacy ratowali _ydów, ale mnie dwukrotnie uratowa_y 

_ydówki. I Anna Weiss patrz_c na mnie, powiedzia_a: “Das ist gryppe” (ph)[German] - “To jest 

grypa”. Ja jeszcze nie widzia_am, _e ona w tej chwili mi ratuje _ycie, bo potem wszystkie te, 

które zosta_y zapisane jako tyfus, które mia_y jak__ wielk_ wysypk_ - ale zreszt_ Anna 

przewa_nie mówi_a: “Gryppe das ist - alle is gryppe” (ph)[German] - “To jest wszystko grypa”. 
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Ona ich ratowa_a od _mierci, naratowano nas od _mierci, bo Niemcy postanowili zwalcza_ eh- 

zwalcza_ epidemi_ tyfusu, która by_a coraz wi_ksza, bo by_a straszna epidemia, w ten sposób, 

_e tych wszystkich zabijali, wszystkich tych, którzy mieli tyfus, to znaczy ci, te dziewczyny, 

które mia_y tyfus dostawa_y potem zastrzyk _miertel- zastrzyk fenolu, za_atwili chorego na 

tyfus, czyli epidemia powinna by_a wygasn__. Oczywi_cie, nie zabijali wszy, nie- nie dawali 

_adnych warunków, mo_liwych warunków sanitarnych. A jak zosta_am przyj_ta na rewir, eh- to 

wygl_da_o w ten sposób, _e najpierw (z lekkim _miechem) musia_y_my z drug_ kole_ank_, z 

tak_ Zosi_ Wa_ (ph), z któr_ by_am, z mojego transportu, zdoby_ sobie _ó_ko. Na rewirze by_y 

_ó_ka trzypi_trowe, drewniany barak, trzypi_trowe _ó_ka, blok dwudziesty czwarty ten, na 

którym by_am. Najpierw trzeba by_o wynie__ trupa, który le_a_ na- na- na- na tym przyznanym 

dla nas _ó_ku, wi_c wywlok_y_my (sic) t_- t_ nieszcz_sn_ kobiet_ pod blok, bo tam si_ 

uk_ada_o te- tych zmar_ych pod blokiem. Teraz wykombinowa_y_my sobie jaki_ - wszystko co 

z t_ gor_czk_ czterdziestu stopni - to jest, chodzi o to, co cz_owiek- co cz_owiek potrawi - 

siennik. Siennik by_ - no, paskudny by_ siennik, bo by_ pokrwawiony, pobrudzony no po 

chorych, no mo_na sobie wyobrazi_; jeszcze zdoby_y_my jaki_ zawszony koc, po_o_y_y_my 

si_, no, i by_y_my w_a_ciwie bardzo szcz__liwe, _e m- _e mog_y_my le_e_. Lekarstw nie 

dostawa_o si_ absolutnie _adnych, i to co ja opowiadam, to jest rok czterdzies- to jest eh- wrze- 

pocz_tek wrze_nia- wrzesie_ czterdzie_ci dwa. Oczywi_cie, _e pó_niej by_o wiele razy ca_kiem 

in- ró_ne rzeczy b_d_ pó_niej wygl_da_y inaczej, ale to, ja opowiadam to co by_o chyba w tym 

najgorszym- najgorszy okres w Brzezince, to jest czterdzie_ci dwa, czterdzie_ci trzy do lata, 

mnie wi_cej, tak, to jest ten najstraszniejszy okres. 

Q: I jaki to by_ blok dwudziesty czwarty, __________ ? 

A: Dwudziesty czwarty r- re- szpitala. 

Q: W Brzezince, tak __________ ? 

A: Brzezinka. Ca_y czas siedz_ w Brzezince, ja w ogóle poza Brzezink_ nie wychodzi_am. 

Q: I to by_o uh- uh- i- dwudziesty czwarty brok- blok, to by_ jeden z tych baraków 

drewnianych? 
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A: Jeden z baraków drewnianych, tak. Mog_ go na planie pokaza_, gdzie, gdzie on si_ 

znajdowa_. No wi_c, ta- tam by_o strasznie. W- eh- eh- tak. Wi_c _adnych lekarstw si_ nie 

dawa_o, no, ale- ale- ale si_ le_a_o, wi_c to by_- to by_- to by_ ten plus. Pi_ si_ chcia_o 

wszystkim, znowu nie by_o picia, a te- ten brak wody, brak picia by_ zupe_nie straszny i 

okropny. Oczywi_cie mowy nie by_o o _adnym myciu ani o- ani o- ani o- ani o lekarstwach. 

Jedyn_ czynno_ci_, któr_- lekarsk_, któr_ robiono, to mierzono temperatur_, mierzono nam 

temperatur_, ale to nie- nie chodzi_o o mo_e- _e tak powiem, _yczliwo_ci dla pacjentów, tylko 

chodzi_o o to, _e je_eli komu_ spad_a temperatura, tego natychmiast wypisywali z rewiru. A 

tyfus ma to do siebie, _e po bardzo wysokiej gor_czce, spada potem gwa_townie, i jest si_ 

strasznie s_abym. No i taki by_- taki by_ mój los. To znaczy po kilku dniach bardzo wysokiej 

gor_czki, postanowiono mnie wypisa_ z rewiru. Wi_c ja jeszcze- szcze- a ja- a moje nogi w 

ogóle nie chcia_y chodzi_, moje nogi nie chcia_y sta_, no. No i jeszcze mo_e powiem o 

warunkach sanitarnych, jakie tam panowa_y. Wi_c nie by_o oczywi_cie mycia, nie by_o 

lekarstw. By_o tylko jedno wiadro, jeden kibel, do którego mo_na si_ by_o za_atwia_. To by_o- 

to- to- to- to- to- to- to- to by_o- to by_o wszystko. Acha, jeszcze by_a kl_ska szczurów. By_o 

mnóstwo szczurów, i te szczury biega_y po- te szczury odgryza_y te nie- jeszcze nieszcz_sne 

zw_oki le__ce pod br- pod blokiem. Tak, _e te szcz- no odgryza_y je, no, po prostu, zjada_y je. 

Bo to wynoszono tych zmar_ych pod blok, no i zanim przyjecha_o auto, które je zawioz_o do- 

do- do krematorium, to te szczury si_ tam nimi za_atwia_y. Eh- a poza tym jeszcze biega_y nam 

po- biega_y nam po _ó_kach, wi_c to by_o obrzydliwe to uczucie, _e __________  jeszcze taki 

szczur próbowa_ ugry__ _ywego- _ywego- _ywego cz_owieka. Tam prze_y_am pierwszy 

sorteirung (ph)[German], czyli pierwsz_ wybiórk_ do gazu. Ja nawet nie zdawa_am sobie 

spraw_ z tego, co to jest. Przyjecha_ SD - “Sanitete Dinskgerheirfe” (ph)[German] to si_ 

nazywa_o - SDG Nied_wiedzki nazywa_ si_, szed_ wzd_u_ baraku, patrza_ na _ó_ka, i która 

mu si_ nie podoba_a, to wali_ kijem w to _ó_ko i t_ dziewczyn_ _ci_gano, no, _ci_gano z _ó_ka 

i ustawiano tam na- na- na- na korytarzu. On przeszed_, i potem eh- a ja si_ dopiero w trakcie 

tego- tego- z- tego zorientowa_am po przera_eniu moich kole_anek _ydówek, które wiedzia_y, 
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co si_ dzieje, w_a_nie pami_tam, jak kto_ mówi_- jedna z nich mówi_a; “To mnie moja matka 

uratowa_a, moja nie_yj_ca matka mnie uratowa_a” __________, bo w_a_nie przesz_a to 

szcz__liwie. Potem podjecha_o auto ci__arowe, te dziewczyny zabrano, i, to znaczy, te kobiety 

zabrano, i pojecha- i wywieziono do- je wywieziono prosto chyba do krematorium, to znaczy, to 

nie by_y jeszcze wtedy te wielkie krematoria, wtedy by_y takie tak zwane dwa bia_e- dwa 

domki, bia_y i czerwony, takie prowizoryczne krematoria w lesie, w kt- gdz- gdzie gazowano. 

Pami_tam, w sze- w tysi_c dziewi__set sze__dziesi_tym czwartym zeznawa_am jako _wiadek w 

procesie frankfurckim we Frankfurcie na procesie przeciwko SS- za_odze z O_wi_cimia. I 

wtedy pad_o pytanie, sk_d ze- ze- ze strony adwokata, obro_cy SS-manów, sk_d ja wiedzia_am, 

_e one pojecha_y na _mier_? Sk_d ja wiedzia_am, _e- _e one- _e- _e- _e- _e to by_ sorteing 

(ph)[German], _e to sz_o- sz_o na _mier_. No wi_c, s_dzia moje wyja_nienie, _e widzia_am, jak 

je _adowali na auta, jak potem w- auto wyjecha_o i pojecha_o w_a_nie w kierunku tego- eh- 

doko_a obozu w kieru- w kierunku krematorium. No, tutaj musz_ wspomnie_ o mojej kole_ance, 

która umar_a w O_wi_cimiu, nazywa_a si_ Marysia Strachak, i Marysia - ja nie mog_am ci_gle 

chodzi_ po tym tyfusie, mia_am nogi tak ci__kie, _e nie mog_am chodzi_. Chodzi_o mi jeszcze, 

_ebym mog_a ze trzy dni przynajmniej pole_e_, zanim- zanim mnie stamt_d wypisz_. I Marysia 

za trzy porcje swojego chleba, to znaczy trzy dni nie jad_a chleb, kupi_a trzy papierosy, i 

przynios_a to flejgerce, to znaczy “fleigerein” (ph)[German], czyli taki ni- eh- piel_g- nie niby 

piel_gniarce, i za te trzy dni- za te trzy papierosy dosta_am trzy dni, zo- zosta_am d_u_ej trzy 

dni. Dalej mówi_? 

Q: Ja mam jedno pytanie a propos tej osoby, która dokonywa_a tej selekcji. 

A: No. 

Q: To by_ eh- wi_zie_ __________ ? 

A: To by_ SDG Nied_wiedzki. Mog_ Panu powiedzie_, co si_ z nim pó_niej sta_o. To znaczy 

on eh- w czasie procesu, on mia_ by_ na tym procesie we Frankfurcie. Zreszt_ on mi znacznie 

pó_niej, znacznie pó_niej - to by_a zupe_nie osobna historia, on mi pomóg_. I on mnie poda_ na 

_wiadka, na _wiadka obrony, bo chcia_, _eby mó- _ebym mówi_a o tym, _e po- _e on pomóg_, 
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no, ale ja musia_am tak_e powiedzie_ o tym, _e on przeprowadza_ eh- przeprowadza_ selekcj_, 

i ja na tej selekcji by_am, prawda, no on wtedy jeszcze, no potem mojej matce uda_o si_ tam 

jako_ tam trafi_ do niego, _e chcia_- _e chcia_ mi- po- pomoc, ale to o tym pó_niej. 

Q: By_ SS-man? 

A: Prosz_? 

Q: On by_ SS-man? 

A: SS-man, SS-man! Tak zwany sanitariusz, o. Tak bym to okre_li_a. On by_ sanitariuszem. 

Q: Uhuh. 

A: No i teraz wypisali mnie z tego rewiru, no wi_c ja, ledwo _a__c posz_am sobie, posz_am do- 

do tych moich schelkuche (ph)[German], maj_c nadziej_, _e mnie tam przyjm_, _e b_d_ mog_a 

siedzie_. Ale kapo, Friedl (ph) mia_a ma imi_, kapo- kapo- Niemka z czarnym winklem, z 

czarnym winklem, to znaczy to by_a albo prostytutka, albo tak, prostytutka to by_a, bo czarny 

winkiel mia_y prostytutki, zielony winkiel mia_y eh- eh- z_odziejki. Bo w ogóle wtedy w 

obozie, rzadzi_- obóz, znaczy jako pierwsze do obozu przyjecha_o tysi_c Niemek z Rav- 

dziewi__set dziewi__dziesi_t dziewi__ Niemek z Ravensbrück, które si_ zg_osi_y do 

zak_adania nowego kobiecego obozu. Te dziewi__set dziewi__dziesi_t dziewi__, to by_a 

malutka grupka komunistek, bardzo niewiele, a natomiast wi_kszo__ to by_y z_odziejki i 

prostytutki, i to by_ straszny element. One by_y jeszcze gorsze ni_ SS-manki. No wi_c, jak 

przysz_am i zapyta_am si_, czyli mog_abym wróci_ do komanda, to dosta_am w pysk po prostu, 

i jako jedyn_ odpowied_, wi_c musia_am i__ na- i wróci_am na ten blok pierwszy, na ten blok 

kamienny, i pierwsze dni chodzi_am do budowy drogi - budowano wtedy drog_ do krematorium. 

Jeszcze krematorium nie by_o, jeszcze krematorium nie sta_o, __________ tamto ju_ zacz_to 

budowa_. Ale no ja w ka_dym b_d_ razie by_am na tym odcinku budowania drogi do 

krematorium. 

Q: __________ przerwa_ __________. 

A: A to jest dopiero sam pocz_tek. 

Q: No to dobrze. 
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A: (_miech) Acha - mog_ si_ _mia_? 

Q: Oczywi_cie. __________. 

A: (_miech) __________. 

Q: Ja my_l_, _e- czy Pani chce zosta_ tu? (break) 

A: Ja chcia_am jeszcze wróci_ do moich wspomnie_ o rewirze. Prawie ju_ z rewiru w moim 

opowiadaniu wysz_am, ale jeszcze chc_- zapomnia_am powiedzie_ o jednej rzeczy, mianowicie, 

na rewirze by_y trzy bloki: dwadzie_cia cztery, dwadzie_cia trzy, dwadzie_cia dwa. Blok 

dwudziesty drugi - oczywi_cie to wszystko co mówi_ dzieje si_ w roku dziewi__set 

czterdziestym drugim - pó_niej si_ wszystko pozmienia_o. Wi_c na bloku dwudziestym drugim 

mieszka_a Niemka, tak zwana “Schvesterklara” (ph)[German] z zielonym winklem, czyli 

zbrodniarka, i ona by_a od zabijania dzieci. Bo jednak w obozie rodzi_y si_ dzieci, mimo 

wszystko. Rod- rodzi_y si_ dzieci, to znaczy, z- z- z tymi porodami to by_a taka- taka sprawa: 

je_eli chodzi o wi_zienia, to zasadniczo w wi_zieniu, je_eli kobieta by_a w ci__y, to j_ 

zatrzymywali a_ do rozwi_zania, i potem jecha_a dopiero do obozu - to te kobiety, które by_y w 

wi_zieniu. Ale te, które przyje_d_a_y z transportów RSHA, czyli tych zbiorowych wielkich 

transportów, czy- czy z _apanek, no to jak wchodzi_y do lagru, to je_eli SS-man z-, je_eli SS-

mani zauwa_yli, _e ona jest w zaawansowanej ci__y, no to sz_a wtedy do komina od ra- zaraz 

wtedy sz_a do gazu bezwzgl_dnie. No, ale nie zawsze by_o te ci__y wida_, prawda, wi_c potem 

si_ te dzieci jednak- jednak rodzi_y, nie tak wiele ich by_o, ale jednak si_ rodzi_y. No wi_c 

Schvesterklara (ph)[German], która by_a - nazywano to przed wojn_ takie kobiety 

fabrykantkami - anio_ków to si_ tak nazywa_o, to by_y przest_pczynie, które nielegalnie, 

znaczy, no które zajmowa_y si_ przede wszystkim przerwaniem ci__y - nie- nielegalnym 

przerwaniem ci__y, tak t-, no. No i Schvesterklara (ph)[German] mordowa_a te dzieci, je_eli si_ 

dziecko urodzi_o, no to mor- to- to- to- to- to- to im rozbija_a g_ówki uderzeniem o- o- o- o 

barak.  (odchrz_kuje) To by_a straszna posta_. Ona chyba nie wysz_a z obozu, bo nie pami_tam, 

_eby ja- pó_niej nie pami_tam. My_l_, _e tam- my_l_, _e tam szcz__liwie umar_a. No to by_o 

taki dodatek do- do tego co by_o, znaczy do tych wszystkich okropno_ci rewirowych w tym 
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czasie, znaczy eh- braku wody, szczury, trupy, brak lekarstw, no i zabijanie wszystkich 

urodzonych dzieci. I ta zasada zabijania dzieci trwa_a do roku czterdziestego trzeciego do 

wiosny, chyba, potem dopiero nast_pi_a zmiana w tym, ale ja jeszcze mo_e do tej sprawy wróc_ 

chronologicznie. Wi_c tak: zacz__am pracowa_ do- na tej drodze do krematorium, ale 

stwierdzi_am, _e nie jestem w stanie pracowa_. Tam by_ tak - by_ wielki walec drogowy, 

ci_gni_ty przez kobiety. By_- a my_my nosi_y- ja nosi_am na przyk_ad ziemi_ i kamienie w ta- 

w tragach tak zwane “tragi” to by_y, to by_a skrzynia z dwoma, z czterema takimi uchwytami, i 

trzy- dwie kobiety musia_y t_ ziemi_ nosi_. Wobec tego spróbowa_am ucieka_ od pracy, czyli 

rano po apelu nie stawa_ do komand wyruszaj_cych do roboty, tylko chowa_ si_ na bloku. W 

tym mi oczywi_cie troch_ pomogli - pomog_a mi kole_anka, no nie od razu, ale po ma_u 

zacz__y mi pomaga_ kole_anki, te które mia_y prac_ w obozie. Najpierw, co- co robi_y_my 

najpierw. Najpierw zajmowa_am si_ wynoszeniem trupów spod bloku, bo tak - by_a wielka 

_miertelno__. (odchrz_kuje) Stan musia_ by_ (kaszle) - stan lagru, stan bloku musia_ si_ zawsze 

zgadza_, a wi_c, je_eli kto_ umar_ przed apelem, to le_a_ do_o_ony do- do- do  bloku jako eh- 

no, nale__cy do stanu _ywych, prawda? Po apelu natomiast jak umar_, no to i- od- go ju_ 

odpisywano od nast_pnego tak zwany “bloksterke” (ph)[German], czyli czy- czy- czy- czyli 

stanu bloku. Wi_c pod- pod blokiem zawsze le_a_y te- le_a_y- le_- le_a_y zw_oki, Wi_c 

my_my nosi_y te zw_oki, to znaczy we dwójk_, jedna trzyma_a za nogi, druga trzyma_a za 

r_ce, i tak zanosi_y_my to do “Leichenhalle” (ph)[German] “Leichenhalle”, czyli eh- no, 

trupiarnia. Tak- tak- tak to nazwa_. To by_o takie obszerne pomieszczenie, i tamtych wszystkich 

si_ uk_ada_o pod- pod _cian_, i do niej od czasu do czasu przyje_d_a_o auto i- ci__arowe i  

zabiera_o. Dla tego mówi_ o tej leichenhali i o tych zw_okach, no to by_o tak bardzo- bardzo 

przera_liwy, ponury widok, oczywi_cie, i tam siedzia_a i pilnowa_a ich starsza _ydówka 

s_owacka, Frau Polak (ph) si_ nazywa_a. Frau Polak by_a odpowiedzialna za te- za ten stan tych 

wszystkich zw_ok, które, no to zawsze si_ musia_a zg- musi- musia_a si_ ci_gle zgadza_ liczba, 

bo ci_gle- ci_gle wszystkie eh- wszystkie utrudnienia i udr_czenia pochodzi_y st_d, _e si_ co_ 

nie zgadza_o. No, Frau Polak, dlatego to- to opowiadam, _e w k_ciku mia_a, by_ taki ma_y 
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piecyk, i ona na tym piecyku sma_y_a sobie przy- przydzia_ow_ pasztetówk_. I to jest moje 

takie bardzo mocne wspomnienie, ta pasztetówka pachnia_a cudownie, i Frau Polak mnie 

pocz_stowa_a ta pasztetówk_ - da_a mi jej troch_ zje__, sama jej nie mia_a za du_o, ale da_a mi 

zje__ tej pasztetówki, i ja sobie wtedy pomy_la_am, _e to w_a_ciwie jest nieprawdopodobne, bo 

na oko_o le__ zmarli, mnóstwo z- trupów, my nie wiemy co b_dzie za chwil_ z nami, ale ta 

pasztetówka, to by_a chyba najlepsza rzecz, jak_ w _yciu jad_am, ju_ nigdy nic nie jad_am 

równie dobrego, jak- jak- jak ta pasztetówka. Prawdopodobnie Po- Frau Polak prze_y_a, ale 

zachowa_am jaki_- jak__ g__bok_ wdzi_czno__ dla niej za to, to by_o taki- taki bardzo ludzki 

odruch, prawda, _e ona mi tej pasztetówki da_a troch_ zje__. No teraz, jak mo_e wygl_da_o 

_ycie na bloku i stan bloku. Ja jestem na bloku kamiennym, na bloku (odchrz_kuje), na bloku 

najp- siódmym, najpierw by_am na pierwszym, potem by_am na bloku siódmym, i tam s_ koje, 

tam nie ma _ó_ek, tylko s_ koje. Te koje s_ trzypi_trowe, znaczy jest dó_, _rodek eh- i pi_tro na 

górze. Najgorsze by_y te koje na ziemi. Bloki nie mia_y pod_ogi, mia_y tylko glin_ u- ubit_ 

glin_. Teraz z chwil_, kiedy zacz__y si_ deszcze i zacz__o- zacz__o by_ na zewn_trz b_oto, no 

to, te bloki by_y równie_ zab_ocone. By_y równie_ pe_n- pe_ne b_ota. I te kobiety, które spa_y 

na dole, na tych kojach na dole, no to one wszystkie chyba bardzo szybko umiera_y. No bo 

prawie _e spa_y w wodzie tam, one sobie k_ad_ jakie_ ceg_y, na tych ceg_ach by_y dwa 

sienniki, no i- i nie wiem, ile ich- ich tam le_a_o. Ja mia_am koj_ _rodkow_, _rodkow_, dwa 

sienniki tam wchodzi_y, wi_c powiedzmy, _e we dwójk_ to by si_ tam jako tako spa_o - ale 

my_my spa_y we cztery, a to wcale nie by_o du_o, bo czasami musia_y spa_ w sze__ albo i 

siedem, to w ogóle st_oczone jedna na drug_. Co najbardziej dokucza_o? Dokucza_y, no no- 

jeszcze wracam do braku wody - ci_gle nie by_o wody. Pierwszy raz umy_am si_ w 

O_wi_cimiu, w Brzezince, trzy la- trzy miesi_ce po przyje_dzie. Moja kole_anka pracowa_a w 

kuchni, i z kuchni wynios_a mi wieczorem wiadro wody ciep_ej. Ja si_ umy_am po trzech 

miesi_cach po raz pierwszy, na- nawet nie my_am oczywi_cie ani r_k, ani- no w ogóle si_ nie 

my_am. Eh- tu od razu mo_e dodam, _e kobiety traci_y menstruacj_. To- to z tym nie by_o 

problemu, bo ja tak mam __________, _e my_l_ “Bo_e, a co to b_dzie.” No, ale okaza_o si_, _e 
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od razu przestawa_y ju_ __________, menstruacja si_ ko_czy_a. I (odchrz_kuje) no wi_c, woda. 

By_y zbudowane tak jak na planie Pan widzia_, by_y waszraumy (ph), czyli miejsca, gdzie by_y 

tak niby klozety, no i niby umywalnie. Klozety to wygl_da_o w ten- wtedy, czterdziesty drugi 

rok, jesie_ czterdziesty drugi rok, zima, to jest to co ja mówi_, bo to pó_niej je- pó_niej je 

wyko_czono. To by_o po prostu do_y obmurowane, takie d_ugie, pod_u_ne, dopiero pó_niej na 

nie porobiono przykrycia i jakie_ otwory i- i to nabra_o jakiego_ wygl_du zbiorowego ust_pu. 

No i by_ kurek, z którego kapa_a woda. I do tego kurka sta_y ca_e kolejki nieszcz_snych 

ró_nych tak zwanych muzu_manów, to znaczy kobiet bardzo s_abych, no- no, zreszt_ wiadomo 

ogólnie chyba, co- co- co-, jak- jak- jak wygl_dali muzu_mani. I- i tam s- eh- i tam si_ te chore 

na, poniewa_ panowa_a ogromna epidemi_ dyzenterii- dyzenterii, wi_c ci_gle by_y kolejki do 

tych- do tych- do tych- do- do- do tych klozetów, no ale, poniewa_ tam si_ pcha_y jedna na 

drug_, no- no- no- no- no straszne to by_o, nawet zdarza_o si_, _e wpada_y do _rodka i topi_y 

si_ w tych nieczysto_ciach. Brak wody, to jeszcze jest, prawa [sic] by_a jedna studnia. Tej studni 

ju_ w tej chwili w obozie nie wida_, je_eli si_ pojedzie, bo ona zosta_a zasypana. Ko_o kuchni 

by_a studnia - studnia, w której co rano prawie znajdywano kogo_ utopionego. Pochodzi_o to 

st_d, _e kobiety naraz wszystkie pragn__y tej wody. Wi_c pcha_y si_ do tej studni, i no, i 

zawsze która_ wpad_a no to ju_ wpad_a, no wpad_a, i to si_ utopi_a, no, i to rano wyci_gano i 

studni- wod_ ze studni, przecie_ nie czyszczono tej studni, tylko u_ywa_o si_- u_ywa_o si_ jej 

dalej. I jeszcze od razu mo_e powiem o takim zjawisku bardzo powszechnym, które prawie do 

ko_ca obozu istnia_o, ale pó_niej, na ciemniejszym stopniu. To by_o tak, to by_a forma 

samobójstwa: chodzenie na druty. Druty by_y pod wysokim napi_ciem. Chwycenie si_ drutu, no 

to powodowa_o bardzo szybk_ _mier_. Oprócz tego, zewn_trz ko_o drutu stali SS-mani, za- eh- 

sta_o- stali posten (ph), czyli stra_nicy SS, którzy do takiej osoby zbli_aj_cej si_ do- do drutu 

strzelali. No wi_c _mier_ by_a pewna. I co noc, co wieczór po apelu, kto_- kto_ pope_ni_ 

samobójstwo, czasem wi_cej, czasem mniej. One potem tak wisia_y na tych drutach, bo jak si_ 

schwyci_y, chodzi o jak pr_d z_apa_ tak, to one zostawa_y na- wisz_ce- wisz_ce na- na- na- na- 

na- na- na tych drutach. No wi_c tak: brak wody, chodzenie na druty, i jeszcze jedno um_czenie 
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tego- tej zimy, bo to by_a straszna zima czterdzie_ci dwa/czterdzie_ci trzy - to by_ brak _wiat_a. 

Brak elektrycznego _wiat_a na, prosz_ sobie wyobrazi_, obóz sk_adaj_cy si_ z kilkunastu 

tysi_cy kobiet, bez _wiat_a. Jak si_ odbywa_o teraz rozdzielanie jedz- jedzeni- rozdzielanie 

jedzenia. Wraca_y komanda, które po marszu, no mo_e jeszcze ja powiem tak, _e rano si_ 

zaczyna_ dzie_ w obozie, od- od budzenia,  wychodzenia na apel. Wychodzi_o si_ na ten apel, 

du_o, du_o wcze_niej ni_ by_o trzeba, to by_o to jedno z wielkich um_cze_. Po apelu by_ 

“Arbeitsformirung” (ph)[German], czyli us- czyli formowanie komand, i koman- komanda 

wyrusza_y do pracy. I pó_niej, te- zosta_a zorganizowana orkiestra w czterdziestym drugim ro- 

czterdziestym trzecim chyba rok- powsta_a ta orkiestra, nie pami_tam dok_adnie, chyba w 

czterdziestym trzecim powsta_a orkiestra, i ta orkiestra przygrywa_a tym komandom wy- 

wychodz_cym do pracy. Wi_c, ponem- one wraca_y po po_udniu sta_- sta_o si_ znowu na 

apelu, na tych apelach si_ sta_o z regu_y bardzo d_ugo, strasznie d_ugo, to by_a oczywi_cie 

forma dr_czenia ludzi, ale tak_e sta_y_my te nieszcz_sne apele dlatego, _e ci_gle si_ nie 

zgadza_o, ci_gle si_ nie zgadza_ ap- stan bloku, stan lagru, no i one, godzinami si_ sta_o, a one 

goni_y, liczy_y, wrzeszcza_y, czasami to si_ zdarza_o z t- z tego powodu, _e która_ kobieta 

zosta_a eh- tam gdzie_ po_o_y_a si_, przespa_a, schowa_a s- chowa_a si_, by_y tak_e takie 

niem_dre, które, no czy one by_y takie niem_dre - one by_y og_upia_e, no k- przecie_ 

wi_kszo__ tych- wi_k- wielka liczba tych kobiet by_a po prostu og_upia_a, przera_ona, 

_miertelnie przera_ona, nie rozumiej_ca co si_ doko_a dzieje. No wi_c jaka jedna schowa_a si_ 

(odchrz_kuje), apel si_ nie zgadza_, my_my sta_y godzinami, potem wreszcie j_ gdzie_ znale_li, 

no to j_ t_ukli w okropny sposób, no bo przecie_ ca_y lagier przez ni_- przez ni_ sta_. No i po- 

po apelu, odbywa_o si_ rozdawanie eh- jedzenia. Jedzenia, to znaczy chleba i zupa- zupy. Chleb, 

no, to by_ taki kawa_ek chleba, trudno mi powiedzie_ jaki, ja wiem, no taki gruby. Ta- to by_ 

taki du_y bochenek chleba dzielony na cz- jedn_ ósm_ dostawa_y_my z tego, wi_c tego by_o 

bardzo ma_o, no i bardzo wstr_tna zupa lagrowa, któr_ si_ przynosi_o w kot_ach z kuchni. 

(kaszle) Teraz robi si_- jest pó_na jesie_ i robi si_ zima. Jest straszne b_oto, kobiety wracaj_ z 

pola z- potwornie zm_czone, przemoczone, g_odne, no i teraz trzeba im rozda_ to jedzenie. To 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  17 
 

jedzenie si_ rozdawa_o przy _wieczce, prosz_ sobie wyobrazi_ rozdzielenie jedzenia dla 

o_miuset kobiet przy dwóch _wieczkach _wiec_cych stoj_cych tam gdzie_ na belce. 

Oczywi_cie, przy tym by_y i nadu_ycia i kradzie_e, i nadu_ycia mi_dzy wi__niarkami, bo tam 

kombinowa_y, _eby dosta_ wi_cej tej zupy, czy wi_cej tego chleba. Potem zostawa_y takie, 

które nic nie dosta_y, no, wrzaski, awantury, bardzo to by_o, bardzo to by_o straszne. Wi_c tak; 

by_ brak wody, by_ brak _wiat_a, i by_y wszy. By_y fantastyczne ilo_ci wszy, to si_ nie da 

opisa_. Wi_c, jak- i ja- ja ju_ by_am po tyfusie, wi_c drugi raz si_ nie dostaje tyfusu plamistego. 

No, ale niemniej te wszy trzeba by_o zabija_. No wi_c na swojej koji, zdobywa_y_my jako_ po 

_wieczce, bo _wieczka by_a jedynym _ród_em _wiat_a, oczywi_cie, zdobywa_y_my, to znaczy 

kupowa_o si_ za chleb, po prostu trzeba by_o nie je__, _eby co_- _eby co_ kupi_, no, a czasem 

si_ od kogo_ dosta_o w prezencie. (kaszle) no wi_c zabija_- odbywa_o si_ zabijanie wszy. 

Liczy_y_my, kto ile zabi_, wi_c mój re- mój rekord, to by_o sto - dziennie. Ale s_ takie, które 

twierdz_, _e zabija_y wi_cej, no s_ takie, które zabija- zabija_y mniej. Wi_c to by_o- to by_o 

w_a_ciwie w tej chwili sobie zdaj_ spraw_ z tego, _e to by_o potwornie obrzydliwe, ale wtedy 

my_my tego nie odczuwa_y jako tako obrzydliwego. Nie by_o na bloku zimno, nie dlatego, 

_eby by_o ogrzane, tylko by_o tak strasznie du_o ludzi. O, bloki murowane zawiera_y, 

powiedzmy na naszym bloku by_o osiemset kobiet. osiemset kobiet, do tysi_ca, to tysi_c, to ju_ 

by_o bardzo du_o, na _ydowskich blokach by_o do tysi_c trzysta, tam wi_c by_o ich jeszcze 

znacznie wi_cej, by_o- one mia_y jeszcze znacznie gorsz_ sytuacj_. Natomiast Niemki, 

Jugos_awianki mieszka_y na blokach drewnianych, no i tam ka_da mia_a swoje _ó_ko, wi_c to 

eh- to by_a zupe_nie, zupe_nie inna sytuacja, i bloki by_y znacznie mniej liczne. No wi_c ja tak 

si_ obija_am, stara_am si_ - acha - zacz__am pomaga_ na bloku, stara_am si_, zawsze tam co_ 

jaka_ pomoc by_a potrzebna, bo blok- (kaszle) admin- administracja bloku wygl_da_a 

nast_puj_co: by_a “Blokelteste” (ph)[German], czyli blokowa. By_a jej zast_pczyni, 

“Fertreterine” (ph)[German], i by_ tak zwany “Schtubelisnst” (ph)[German], czyli cztery-pi__ 

kobiet. Które sprz_ta_y blok, utrzymywa_y w czysto_ci i opowiada_y za jego- za jego- za jego 

stan. I - zaraz, zaraz, ja stan__am - no wi_c - 
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Q: __________. 

A: jest, jest zima. Jest zima czterdzie_ci dwa/czterdzie_ci trzy, jest straszna zima. Jest _nieg, my 

stoimy apele - acha - no i wtedy, w tym okresie, s_ ci_g_e sorteirung (ph)[German], te 

sorteirungi, to by_o co_ strasznego z tego powodu mo_na by_o- mo_na by_o po prostu oszale_. 

Ci_gle - w tym okresie wybierano z wszystkich z bloków do gazu - przypuszczam, _e na 

niemieckim nie, my_l_, _e n– n– nie wybiera- nie robiono tego na niemieckim bloku. Natomiast 

na naszych wszystkich blokach, i _ydowskich, i polskich, wszystkich, prawie, w tym okresie, 

prawie po ka_dym apelu by_ jeszcze dodatkowe stanie, i przychodzi_a: “Ause ober Ausen 

Mandl, Raportfuhrerein Margot Drexler, Raportfuhrer - ” (ph)[German] - eh, Raportfuhrerein, 

powiedzia_am Drexler. Przychodzi_ taki: Anton Taube, o którym s_ysza_am, _e podobno go w 

tej chwili z_apali, tak_, tak_, nie wiem, czy to prawda, czy nie prawda. Mandl zosta_a 

powieszona w Krakowie, natomiast Drexler, Taube, Hasse, ona by_a arbeitvicfuhering 

(ph)[German], Hasse, no i szli ju_ wzd_u_ bloków i wybierali, i wybierali ludzi do, wybierali 

ludzi do gazu. Doprowadzili do tego, _e by_ raz sorteirung (ph)[German], poniewa_ panowa_a- 

panowa_ _wierzb, panowa_a tak zwana “krese” (ph)[German], po niemiecku nazywano. _e by_ 

taki sorteirung (ph)[German], _e pokazyw- krese zaczyna si_ tu - na- 

Q: Uhuh. 

A: Tu- tu- tu jest pocz_tek. _e by_ taki sorteirung (ph)[German], _e wszystkie sta_y_my i tak 

pokazywa_y_my r_ce, czy nie mamy “krese” (ph)[German], za- za- za- za _wierzb, za tak lekk_ 

chorob_ przemijaj_c_, brali na- na ten nieszcz_sny dwudziesty pi_ty blok. Teraz o tym okresie 

jest bardzo du_o do opowiadania. No, chronologicznie bior_c. Wi_c na przyk_ad, pami_tam, jak 

na obo- jak na jednym apelu, jedna kobieta zacz__a rodzi_. Ja by_am wtedy tak m_oda i 

strasznie g_upia, i pami_tam, _e zacz__am jej t_umaczy_: “Niech Pani zaczeka, niech Pani si_ 

powstrzyma.” (Ze _miechem), No, oczywi_cie, ona si_ nie mog_a powstrzyma_, ale jako_ zaraz 

po apelu, odprowadzi_am j_ na rewir, no bo jako_ si_ zaczepi_am na tym bloku i tak co_ 

pomaga_am, to zacz- do moich obowi_zków nale_a_o chodzenie z chorymi, odprowadzanie 

chor- tych, którzy si_ zg_osili jako chorzy, odprowadzanie ich na- na rewir, czyli do- do- do 
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szpitala. Wiec j_ odprowadzi_am do tego szpitala, i za dni pó_niej, przyszed_ Tottenmeldung 

(ph)[German], czyli, eh- za_wiadczenie o _mierci jej i dziecka, czyli zosta_a- zosta_a tam 

wyko_czona, to by_ taki dowód, prawda, _e- _e oni wtedy kobiety w ci__y po prostu zabijali, 

Wiem, _e w zwi_zku z tym eh-, na rewirze stara_y si_ ratowa_, w_a_nie je_eli która_ _ydówka, 

która_, a nawet _ydówka czy nie _ydówka, wszystko jedno, kto, by_ w ci__y, to robi_y 

skrobanki, czyli prze- robi_y przerwanie ci__y, ale tego by_o bardzo niedu_o, bo to by_y bardzo 

rzadkie wypadki. No i teraz jest ta straszna zima, i brak _wiat_a, brak- brak wody, i- i pami_tam 

tak_ straszn_ rz- eh- straszny moment - nie potrafi_ okre_li_ kto to by_, sk_d by_y te dziewcz_ta 

- przed po_udniem, z- z_apano wszystkie, które- które zosta_y na lagrze - bo przecie_ nie tylko 

ja si_ ukrywa_am od chodzenia do roboty w pole, ale by_o takich wi_cej - zrobiono nam taki 

ekstra apel postawiono nam. Przywieziono- przyjecha_o auto pe_ne bardzo _le wygl_daj_cych 

kobiet, bardzo _le wygl_daj_cych m_odych dziewcz_t. Podobno to by_y _ydówki z- z bud. 

Budy, to by_o- to by_o osobno komando, to osobny temat. I to by_a jedna z najgorszych rzeczy, 

które widzia_am w _yciu. Hasse i Taube zabijali je na naszych oczach, ale nie strzelali, tylko je 

t_ukli tak straszliwie t_ukli, _e to wszystko le_a_o, jak taka skrwawiona masa, to by_o straszne. 

I- i nigdy si_ nie dowiedzia_am, kto to by_, eh- podobno na budach by_ jaki_ bunt, ale tego- 

tego nie mog_ powiedzie_, bo- bo nie jestem- bo nie jestem tego pewna. Wiem tylko to- to co 

widzia_am, to- to- to by_o straszne. I to by_a Lizabet Hasse (ph) SS-man, znaczy, eh- Auserein 

(ph)[German], i Anton Taube (ph), którzy to robili, przy pomocy- tymi re- rewolwerami t_ukli. 

Ja by_am zdziwiona, _e oni ich nie wystrzelali, no ale by_a jaka_ taka- taka okrutna forma kary 

czy- czy- czy czego. I potem wszystkie je zabrali na blok dwudziesty pi_ty. Blok dwudziesty 

pi_ty, to by_ blok _mierci. To by_ blok, gdzie czeka_y te kobiety, które mia_y zosta_ 

wywiezione do krematorium, to znaczy, ja mówi_ w tej chwili “krematorium” ogólnie, to 

znaczy, czy to jest krematorium ju_ stoj_cy, dwójka, trójka, czwórka, te krematoria wielkie, czy 

jeszcze jest ten- eh- ten domek ma_y. Czy s_ te, no, no po prostu (odchrz_kuje) okre_lam tak. 

Ten blok by_ oddzielony murem, to zreszt_ mo_na zobaczy_ dzisiaj w O_wi_cimiu, i na tym 

bloku, one czasami te biedaki czeka_y, czasami czeka_y kilka dni, czasami czeka_y nawet dwa 
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tygodnie, a_- a_ b_dzie- a_ b_dzie transport do- do zawiezienia to gazu. To chyba by_o dno 

piek_a, blok dwudziesty pi_ty. One przewa_nie by_y chore, by_y __________, poza tym one 

wiedzia_y, _e one id_ na _mier_, bo ci, których przywo_ono ze _wiata, to oni nie wiedzieli, a 

natomia- znaczy wiedzieli polscy _ydzi, polscy _ydzi wiedzieli o tym, _e- co ich czeka. 

Natomiast _ydzi z Francji, z eh- z Grecji nie- nie mieli poj_cia o tym, co- co si_ b_dzie dzia_o, a 

te na dwudziestym pi_tym bloku wiedzia_y. Na dwudziestym pi_tym bloku blokow_ by_a Cili 

(ph). Teraz tu jest znowu taka rzecz, o k- której, któr_ bym chcia_a powiedzie_. Cili, to by_a 

s_owacka _ydówka, mia_a lat szesna_cie. Prosz_ zrozumie_, _e szesnastoletni_ dziewczynk_ 

zrobili, Niemcy nie tylko mordowali, nie tylko nas prze_ladowali, oni jeszcze demoralizowali, 

usi_owali zdemoralizowa_, zniszczy_ jako_ godno__ cz_owieka. No to by_a szesnastoletnia 

dziewczynka, no ona si_ zachowywa_a okropnie, t_uk_a, bi_a w_asn_ matk_ za- __________ 

b_d_ powtarza_a, ona w_asn_ matk_ za_adowa_a na transport do gazu. Zdarza_o si_, zwy- by_o 

zwykle tak, _e je_eli wybrano córk_ na _mier_, to matka z ni_ przewa_nie si_ ra- zg_asza_a 

dobrowolnie, dobrowolnie si_ wolno by_o zawsze zg_osi_, je_eli si_ chcia_ jecha_ na _mier_. 

Je_eli- je_eli jecha_a matka, tak_e by_y wypadki, _e córka pojecha_a z matk_, nie- nie- nie 

chcia_a jej opu_ci_. Oczywi_cie, ten dwudziesty pi_ty blok, to by_o jeszcze mo_liwo__ 

wielkich kradzie_y, bo przecie_ Ci ludzie byli- prawie nic nie jedli, no ale dostawali przydzia_: 

margaryny, kie_basy, tego- tego- tego wszystkiego, co- co- wy_ywienia. Natomiast im si_ 

chcia_o ci_gle nieludzko pi_ i chci- z tego- z tego bloku, tylko dochodzi_y j_ki: “Wasser, 

wasser!” Oczywi_cie do bloku si_ nie wolno by_o zbli_y_. By_ jeden wypadek, o którym chc_ 

powiedzie_, _e jedna Francuzka - teraz wychodz_ troch_ naprzód w chronologii - jedna 

Francuzka poda_a misk_ wody jako_ przez okno, czy komu_, poda_a misk_ wody t- na 

dwudziesty pi_ty blok. To zauwa_y_ SS-man, Anton Taube. Poniewa_ równie- równocze_nie 

przyjecha_y eh- ci__arówki, _eby zabra_ te kobiety do krematorium, on t_ Francuzk_, 

komunistk_ francusk_, wsadzi_, kaza_ j_ wsi___ razem i wys_a_- i wys_a_ j_ do krematorium. 

Ona zd__y_a tylko powiedzie_, znaczy zawo_a_a po francusku, my_my tam akurat by_y dwie, 

które_my zna_y francuski, eh-: “Powiedzcie, powiedzcie (z p_aczem) mojemu synowi 
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(odchrz_kuje), powiedzcie mojemu synowi, _e zgin__am, ja- ja- jako cz_owiek - broni_cy 

cz_owieka.” No i - za- za- zagazowali j_, zabili j_. __________ bo ona zgin__a dobrowolnie, nie 

zgin__a ani z matk_, ani z siostr_, ani z kim_, tylko zgin__a z tymi- z tymi wszystkimi, co- 

(kaszle) co tam- co- co sz_y na _mier_. Chcia_am powiedzie_, _e te transporty, które jecha_y do 

krematorium, no to jecha_y z biednymi nieszcz_snymi kobietami. Ale by_y, i pami_tam to 

doskonale, by_y tak_e auta, które jecha_y, jecha_o jedno auto polskie, które _piewa_o 

“Serdeczna Matko”. Jecha_y _ydówki, które _piewa_y chyba “Kadysz”. Oczywi_cie, to by_y 

jakie_ takie, one _e- one musia_y by_ w lepszym stanie zdrowia, prawda, bo je_eli le_a_y tak, j- 

j- ju_ na pó_ _ywe, no to n-, ale te i te, i kilkakrotnie w_a_nie widzia_am na w_asne oczy, jak 

jecha_o t- auto do krematorium, i one _piewa_y “Kadysz”. 

Q: Czy Pani chce ju_ przerwa_ __________ ? 

A: Mo_e (ze _miechem) mi- minutk_. 

Q: Dobrze, to ju_ w ogóle sko_czmy teraz. (English) I think that it’s- that’s enough for this 

t__________. Idziemy sobie do __________. 

A: Co to, ju_, przerwa? 

Q: __________ to ju_ __________ przyjdzie __________  

A: (kaszle) 

End of Tape One. 
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Tape Two 

Q: Teraz ju_ gotowi jeste_my. __________ jeszcze __________ (English - third person) 

Whenever you’re ready. 

A: Tak 

Q: Tak. 

A: W Birkenau i w O_wi_cimiu by_a jeszcze jedna dr_czenia wi__niów, no wi_c by_y tak: by_y 

sorteirungi (ph)[German-keep Polish “i” ending], by_a ci__ka praca, by_y straszne apele, no, do 

reszty, no umiera_o si_ dobrowolnie, umiera_o si_ na tyfus, przede wszystkim na tyfus i na- na 

dyzenteri_. Eh- jesie_ czterdzie_ci dwa, pami_tam, ta glina, któr_ widzia_am jaka, jak wesz_am 

do obozu, zmieni_a si_ w straszne b_oto, b_oto, w którym si_ ton__o dos_ownie po, no prawie 

po kolana. Teraz przecie_ my_my nie mia_y butów, tylko mia_y_my drewniaki. Te drewniaki 

si_ zwykle rozlatywa_y i- i- no prawie _e si_ chodzi_o boso. Ja wtedy, o ile pami_tam, to 

chodzi_am boso do listopada. Wi_c to ju_ by_o bardzo zimno. I to by_ okres, w którym, w tej 

chwili mówi_ troch_ o sobie - tej- to by_ okres, w którym by_am tak zwanym “muzu_manem”, 

to znaczy, eh- w- jeszcze po tym tyfusie, wi_c wychudzona, zasmarkana, eh- wiecznie, z 

wiecznym durfalem (ph)[German-keep Polish “em” ending], snuj_cy- z t_p- z t_pym wyrazem 

twarzy, chyba wygl_da_am bardzo _le. Ale trzyma_am si_ jeszcze tego- tego bloku pierwszego i 

tej pomocy, chodzi_am na rewir do eh- z chorymi. I tam przychodzi_y tak_e, tam wtedy 

pozna_am takie trzy bardzo mi_e dziewczyny, to by_a: Herta Rott (ph), Mala Cimetbaum (ph) i 

Sala (ph), nie pami_tam jak si_ Sala nazywa_a. Moja znajoma, Mala Cimetbaum (ph), o której 

jeszcze b_d_ opowiada_, to b_dzie pó_niej, mo_e to pó_niej omówi_. Ale chcia_am powiedzie_, 

_e wtedy- wtedy bliska tego, _eby si_- _eby si_ sko_czy_ - niemniej pomogli mi, pomogli mi 

ludzie, pomog_y mi kole_anki, wi_c pomog_a mi Karolina Wili_ska (ph) na bloku, która by_a 

blokschreiberein (ph)[German], i która mnie zacz__a tak przygarn__ do pomocy- do pomocy, ja- 

__________ ja- by_am tak_ nieoficjaln_ pomoc_, co si_ da_o zrobi_, w_a_nie do- do noszenia 

trupów, do odprowadzania chorych na rewir, do przynoszenia jakich_ kot_ów, tak co_- co_ 

mog_am pomaga_. To by_a Lola Wili_ska. W pewnym momencie, pomog_a mi bardzo w_a_nie 
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Herta Rott, która, eh- te- te by_y “Lauferinein” (ph)[German], czyli _adne, zdrowe, m_ode 

wi__niarki, które by_y do dyspozycji zawsze SS-manów przy- one sta_y przy 

Blokfuhrerschtubie (ph)[German-keep Polish “ie” ending] wtedy, tam mia_y wart_. I cokolwiek 

trzeba by_o za_atwia_ na obozie, to by_ wrzask: “Lauferinein” (ph)[German], i- i- i ta 

dziewczyna musia_a lecie_ i za_atwi_ to, tamto, czy-, t- by_y, one by_y w lepszej sytuacji, by_y 

czyste, by_y _adne, no te_ ju_ mia_y ten tyfus za sob_ jako_, w ka_dym razie, te najgorsze 

chwile mia_y ju_ za sob_. I one by_y dla mnie bardzo mi_e. Pami_tam, _e Herta Rott da_a mi 

na przyk_ad paczk_ herbaty, zorganizowan_ gdzie_ paczk_ herbaty, i mówi: “Na Twój durfal 

(ph)[German] najlepiej zaparz sobie mocnej herbaty, albo gry__ herbat_”, bo to, no, nie by_o 

_adnych lekarstw, __________ to pomaga. A Mala Cimetbaum objecha_a mnie (kaszle) 

objecha_a mnie, w ten sposób powiedzia_a: “Musisz si_ umy_, musisz- musisz zadba_ o swoje 

ubranie, mo_esz buty kupi_ od -” tam a tam, tam od takiej kole_anki , która pracowa_a w 

magazynach. A ja mówi_ tak: “Ja nie mam za co kupi_.” Mala na to mówi: “To nie jedz - to nie 

jedz przez trzy dni, i kupisz buty za trzy porcje chleba.” Ja tak zrobi_am - kupi_am buty. 

“Musisz o siebie dba_, bo inaczej- bo inaczej tu zdechniesz. To by_ taki szorstki sposób 

mówienia, ale który mi _wietnie- _wietnie zrobi_, i w_a_nie zachowa_am w bardzo dobrej 

pami_ci te dziewczyny, znaczy zachowa_am w dobrej pami_ci te wszystkie momenty pomocy - 

pomocy i _yczliwo_ci ludzkiej, które by_y tam tak bardzo- bardzo wa_ne. I- w- no wi_c, to 

by_o- to by_o- to by_o straszne, eh- wsz_dzie znowu taki ponury moment pami_tam na b_- w 

b_ocie le__ca kobieta umieraj_ca, ja nie wiem, czy to by_a Polka, czy to by_a _ydówka, le_a_a 

w b_ocie, i mia_a oderwany - my_my mia_y przy naszych ubraniach, tu mia_y_my przyszyty 

numer, numer, winkiel który oznacza_, winkiel czerwony znaczy_ polityczny, czarny znaczy_ 

asocjale, czyli eh- prostytutki, zielone znaczy_ kriminele (ph)[German], czyli kryminalne, 

gwiazda oznacza_a _ydówki. No i t- ta- ta umieraj_ca, dos_ownie umieraj_ca w tym b_ocie 

dziewczyna nie mia_a, mia_a oderwany ten numer, czyli nie by_o wiadomo, kto ona jest. I nad 

ni_ sta_a auzjerka (ph), bi_a j_ i kopa_a, i wrzeszcza_a: “Daj numer, daj numer”, bo chodzi_a o 

to, jej chodzi_o o to, _eby zapisa_ który numer umar_, prawda, który numer- numer umiera. I to 
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by_o takie stra- ja my_l_, w_a_nie _e to by_o takie straszne, _e to by_o jej godzina _mierci, 

prawda, ona umiera_a, i a- a- a- a- a tamta nie- nie pozwoli_a jej le_e_, bo mia_a ona 

__________ o numer, nie wiedzia_a jakiego numeru, nie wiedzia_a jakiego numeru. Wi_c, 

epidemia tyfusu w obozie by_a ogromna, na szcz__cie zacz_li na ni_ chorowa_ równie_, i 

umiera_, SS-mani, i- i najpierw metod_ zwalczania tyfusu by_o zabijanie wszystkich wi__niów, 

którzy byli chorzy na tyfus, no, potem, podobno do tego si_ przyczyni_, tak opowiada_ i tak na 

pewno by_o - Herman Langbein (ph), który zdo_a_ wyt_umaczy_ swojemu en- em- 

“Standardardstowi” (ph)[German-keep Polish “owi” ending], najwy_szemu lekarzowi w 

O_wi_cimiu, który by_ równocze_nie w tej randze wojskowej, co komendant, bo to by_y, 

prawda, dwie sprawy: by_a sprawa funkcji, któr_ pe_nili w obozie, i sprawa stopnia 

wojskowego. Wi_c Standardardstfuh- Standardardst (ph)[German], to by_ Doktor Wirt (ph), no 

wi_c, rozumia_ to, _e- _e nie zabijanie ludzi, tylko zabijanie wszy mo_e pomóc na- na 

zako_czenie tej epidemii. (kaszle) No wi_c, zacz__y si_ odwszenia. Znaczy, sam pomys_ mo_e 

by_ s_uszny, tylko wykonanie by_o straszliwe. Pierwsze odwszenie, to by_a makabra. 

Pami_tam, ono by_o szóstego grudnia dziewi__set czterdzie_ci dwa. Dlatego to pami_tam tak 

dobrze, _e wtedy dosta_am pierwsz_ malutk_ tak_ male_k_ paczuszk_ z domu. To by_a 

pierwsza paczka, która mnie si_ wydawa_a jak__ _wi_to_ci_, po prostu, nawet- nawet nie 

zjad_am jej od razu, dlatego, _e- _e to by_o co_ do-, bo tam by_o, nie wiem, kawa_eczek chleba 

i jaka_ czekolada, mo_e, nie- nie pami_tam dok_adnie co tam by_o. No, tymczasem, w dniu 

odwszenia przyszli, wyrzucili nas wszystkich z bloków, wyrzucili wszystkie nasze rzeczy, no, 

by_y mi_dzy innymi, moj_ paczk_ wdeptali w b_oto, a nas pop_dzili do zauny, gdzie si_ 

odbywa_o odwszenie. Odwszenie odbywa_o si_ w ten sposób, _e kobiety rozbierano do naga, 

one musia_y znowu sta_ na zimnie; wszystkie ich ubranie wrzucano do kot_a celem odwszenia, 

a jako upokorzenie, to byli tam m__czy_ni, którzy golili kobiety, golili je w tych wszystkich 

miejscach na ciele, które s_- które s_ ow_osione. Wi_c to by_o, to- to by_o (odchrz_kuje) - 

ostatecznie przecie_ mogli byli to zorganizowa_, mog_y to by_y chyba robi_ kobiety, tak_e, 

prawda? Które by_yby potrafi_y zrobi_. Ale to chodzi_o o upokorzenie nas do- do- do- do 
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samego- samego ko_ca. A najgorsze by_o to, _e z tych kot_ów wcale (kaszle) z tych kot_ów, 

wcale eh- te- wcale te wszy nie gin__y, to by_o jako_ nieporz_dnie zrobione, to by_o- 

dostawa_y_my z powrotem zawszone ubrania, co gorsze, nie dosta_am ju_- nie dostawa_o si_ 

swojego ubrania, tylko tak, jak- tak, jak lecia_o, takie- takie eh- to- to- to- to- to- to co by_o. Po 

czym nie dawali w ogóle je__ ani pi_, po czym wyp_dzili nas z lagru na tak zwan_ “vize” 

(ph)[German]. “Vize”, to by_a __ka, ja to potem Panu poka__ na planie, na __k_, która by_a 

przed blokiem, i tam si_- tam czasem zosta- by_a- by_a u_ywana przez- przez obóz do jakich_ 

takich celów. No wi_c w_a_nie, wyp_dzili ca_y lagier na “viz_” (ph)[German-keep Polish “_” 

ending], potem mm- w zmarzni_ciu, niejedzeniu, po tej k_pieli, która by_a zimna, i- i- i okropnie 

nieprzyjemna, i na tym- tam musia_y_my sta_- sta_- sta_, po prostu sta_. Eh- ja my_l_, _e wtedy 

ju_ doprowadzi- te- __________ jednak tak jak k_piel by_a, wi_c my_l_, _ wtedy ju_ woda 

zosta_a doprowadzona do g_ównych punktów ii- w obozie, a wi_c na przyk_ad do zauny, czyli 

do- tak si_- to si_ nazywa_a zauna, to- no to by_o miejsce do k_pieli, która pó_niej 

funkcjonowa_a, ale wtedy funkcjonowa_a tylko wyj_tkowo. No i kiedy sta_y_my ca_y dzie_ na 

tej “viz”- ca_e popo_udnie, w_a_ciwie, do przed po_udniem by_o to odwszenie na tej “vizie” 

(ph)[German-keep Polish “ie” ending], znowu bez jedzenia, bez wszystkiego, znowu si_ odby_ 

sorteirung (ph)[German], i znowu ca__ mas_ ludzi zabrali do gazu. To by_o- to by_o takie 

straszne odwszenie szóstego grudnia dziewi__set czterdzie_ci dwa. No, potem by_o Bo_e 

Narodzenie. No, Bo_e Narodzenie, to mia_y_my cich_ nadziej_, _e - Niemczy bardzo przecie_ 

obchodz_ Bo_e Narodzenie, to jest ich wa_ne _wi_to, tymczasem Bo_e Narodzenie i Wigilia, to 

by_ tak samo dzie_ pracy, jak ka_dy inny, nie dosta_y_my nic lepszego do jedzenia, no mia_o 

si_ cich_ nadziej_, _e oprócz zupy, _e mo_e- mo_e to b_dzie jaka_ dodatkowa kie_basa albo 

co_, tak zwana dodatkowa __________. Po czym, po apelu, po d_ugim apelu, pozwolono nam s- 

postawiono nas na Lagerstrasse (ph)[German], i tam sta_a choinka - wysoki _wierk z lampami - 

osobno sta_y Niemki, osobno sta_a reszta obozu, no i- Niemki _piewa_y “Stille Nacht” 

(ph)[German], – t_ kol_d_ niemieck_, potem pozwolili nam za_piewa_, k- Polkom pozwolili 

za_piewa_ jedn_ kol_d_ po polsku, i wtedy zobaczy_y_my, _e od bramy- od bramy przy- tam 
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przy Blokfuhrerschtubie A (ph)[German-keep Polish “ie” ending], kto_ wchodzi do obozu, 

wchodz_ jaki_ [sic] par_ osób do obozu, prowadzonych przez SS-mana. To by_a kobieta z 

dwojgiem dzieci. Dwoje dzieci mia_o co_ siedem, dziewi__ lat, takie ma_e dzieci. Jedno 

dziecko by_o _lepe. Sk_d oni si_ wzi_li? Oni si_ wzi_li zupe_nie przy- mm- no to po prostu oni 

byli z okolic O_wi_cimia. Nic nie robili, tylko, obok nich mieszka_ SS-man, i ten SS-man 

oskar_y_ ich, _e oni ukradli mu królika, ja po prostu nie wierze w to, _eby oni mu ukradli tego 

królika, i- i- i do tego piek_a wesz_o tych dwoje dzieci z t_- z t_ kobiet_, no my_l_, _e no co- 

co- co teraz b_dzie, no to przecie_ b_dzie co_ strasznego, i jedno dziecko by_o niewidome. Ale 

co_ zdo_a_a jako_ za_atwi_ Anna Weiss (ph), w_a_nie ta, o której ju_ wspomina_am, z rewiru, 

– na- naczelny lekarz- lekarz na rewirze, _e wzi_to je od razu na rewir. Ono posz_o od razu na 

rewir, i szcz__liwie sobie zaraz umar_o. Tak, _e, nie- nie, no co by by_o z tym _lepym 

dzieckiem? No- no to jedyne wyj_cie dla nie- jedyny ratunek by_a- to- to- to- to- to by_a 

w_a_nie _mier_. No wi_c tak bardzo ponura by_a ta Wigilia, ale jeszcze gorsze okaza_o si_ 

Bo_e Narodzenie, bo nast_pnego dnia, to jest Bo_e Narodzenie dziewi__set czterdzie_ci dwa. 

Nast_pnego dnia, u nas zarz_dzili “Blokspere” (ph)[German], czyli bloki zamkni_te, nie wolno 

wychodzi_, a ja si_ dosta_am do takiego bloku trzynastego, z którego by_o wida_ co si_ dzieje, 

bo wiedzia_y_my, _e co_ z_ego si_ b_dzie dzia_o. Otó_, podobno, tak s_ysza_y_my, _e SS-

mani, którzy nie dostali wolnego na Bo_e Narodzenie, bo oni te_ chcieli mie_- mie_ swoje 

wolne, urz_dzili sobie prywatnie (odchrz_kuje), prywatn_ tak_ zabaw_. To znaczy, wygnali 

m__czyzn z m_skiego obozu, przede wszystkim _ydów. I ci ludzie biegali z takim w- w tych, to- 

to by_o wszystko ob__kane. Oni w eh- w kurtkach nosili piasek i- i kamienie, a Niemcy ich 

t_ukli- SS-mani ich t_ukli i strzelali do nich, wystrzeli_: “Freiluchen- Freinaiveinenacht” 

(ph)[German], i strzelali. Jak którego_ zabili, to- to zasypywali tym piaskiem tego, i strzelali 

dalej. To by_o co_ okropnego, i ja nie wiem ilu tych ludzi oni wymordowali. By_o potem jaka_ 

sprawa s_dowa, i nawet by_am przes_uchiwana na sprawie s_dowej, bo kto_ tam by_ 

podejrzany, _e by_ organizatorem tej- tej- tej- takiej makabrycznej- tej makabry. Ale przecie_ 

pe_no trupów le_a_o na Lagerstrasse (ph). Wtedy tak moja kole_anka by_a strasznie przera_ona, 
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bo ba_a si_, czy tam jej ojciec nie- nie- nie- si_- si_ nie znalaz_. Potem te- te trupy posprz_tali, i 

krew zasypali piaskiem, no i sko_czy_y si_ _wi_ta. To by_y _wi_ta Bo_ego Narodzenia w 

czterdziestym drugim roku. Eh- strasznie ponure _wi_ta. Potem, jest stycze_ czterdzie_ci trzy. 

Acha, no jeszcze tylko powiedzie_, _e w tym wszystkim, zasada by_a taka, _e na te- znaczy 

zasada by_a taka w naszym obozie: by_y _ydówki, by_y Polki. Co do _ydówek, by_o wiadomo, 

_e one nie maj_ prawa wyj__ _ywe z obozu. My_my teoretycznie mia_y szanse _e wyjdziemy z 

obozu _ywe. Ale zwolnie_ nie by_o _adnych. Przewa_nie si_- bardzo- bardzo niewiele osób 

posz_o na wolno__, ja nie wiem, mo_e kilka za- za- za- za ca_y- za ca_y ten czas. No i teraz w 

styczniu czterdzie_ci trzy, rozlega si_ taka wiadomo__ po obozie - przyjecha_y komunistki 

francuskie. Przyjecha_a grupa kobiet z Francji, ich by_o chyba dwie_cie, du_o ich by_o. To 

by_y, to by_a jaka_ elita francuska, to by_y same intelektualistki, pisarki, eh- jedna by_a Marau- 

Marie-Claude Vallaine-Coutoulier (ph), która by_a pos_em komunistycznym. Marie-Claude 

Vallaine-Coutoulier, potem by_a eh- nie, teraz zapominam nazwiska, niestety. Jedna by_a- 

powiem, _e jedna by_a profesorem uniwersytetu, profesorem eh- eh- tej- biologii. Przyjecha_a 

Danielle Cazanova (ph), to by_a równie_ dzia_aczka komunistyczna, to by_y wszystko 

wspania_e kobiety, i one wesz_y d- o, acha - a przyjecha_y pod- to znaczy ca_a ta grupa mia_a 

kryptonim “Nacht und Nable” (ph)[German], to znaczy “Noc i mg_a”, czyli one mia_y znikn__, 

bo teoretycznie jako Aryjki, mia_y prawo pisa_ do domu. Mog_y by_y otrzymywa_ ewentualnie 

paczki, ale one by_y wymazane a ewid- znaczy, nie by_y w naszym lagrze wymazane z 

ewidencji; one na zewn_trz by_y wymazane z ewidencji. No i te kobiety, te dziewczyny wesz_y 

do lagru, i jak zobaczy_y to wszystko, ten straszny lagier, tak zacz__y _piewa_ “Marsyliank_”. 

(lekki _miech) Ca_a ta grupa maszerowa_a przez Lagerstrasse i _piewa_a “Marsyliank_”. 

__________ ja nie wiem, czy to zrobi_o wstrz_saj_ce wra_enie, bo ten lagier wygl_da_ 

okropnie, prawda, by_ ca_y jeszcze zasypany _niegiem. By_y te pod- przeponure baraki 

kamienne, no ale có_ - acha - jeszcze potem jak je- jak je- eh- przy przyj_ciu, przy zapisaniu, bo 

ka_dy z nas jak przyjecha_, prawda, to wype_nia_- wype_nia_a tak zwany “Fragenboggen” 

(ph)[German], czyli eh- arkusz pyta_, za co przy- za co- kiedy aresztowany, imi_ ojca, nazwisko 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  28 
 

matki, no taki, taka- taka- taka- taka- taka- taka statystyczna, i potem golili g_owy i przebierali. 

No wi_c te Francuzki jeszcze przedtem wymalo- pomalowa_y si_ kredkami, poró_owa_y si_, 

w_a_nie chcia_y okaza_, _e one si_- one si_ tego wszystkiego nie boj_. No, ale Niemcy sobie z 

nimi poradzili. One posz_y, wszystkie posz_y na blok dwudziesty siódmy wtedy, w styczniu 

czterdzie_ci dwa [sic], to by_ blok kamienny, który nie mia_ szyb w oknach, i nie dosta_y kocy. 

I dosta_y straszn_ blokow_, blokow_ Steni_ Starostk_ (ph), Polk_, która potem zosta_ skazana 

w Muneburgu (ph) na dziesi__ lat wi_zienia i zosta_a- zosta_a- w Muneburgu (ph) - pope_nia 

samobójstwo. Mm- Bardzo z_a kobieta, w_a_ciwie nie wiem, czy tak bardzo z_a, czy tak 

bardzo, no nie wiem - tchórz. 

Q: W styczniu czterdziestego trzeciego roku? 

A: Prosz_? 

Q: W stycze_ czterdzie_ci trzy? 

A: Jeste_my w styczniu czterdzie_ci trzy, i w_a_nie przyjecha_y Francuzki i- i to si_- i to si_ od-

.(odchrz_kuje) Z tym, ja dlatego o tych Francuzkach wi_cej mówi_, poniewa_, _e ja zna_am 

Francuzki, i wiedzia_am, _e one by_y strasznie biedne, bo one znowu nie zna_y ani po 

niemiecku, ani po polsku, ani- ani po s_owacku, czyli _adnym z tych panuj_cych j_zyków w 

obozie nie mog_y si_ dogada_, no nie mog_y si_ porozumie_. Wi_c ja tam do nich chodzi_am 

no i pomaga_am jak musia_y si_ wystara_ o buty, co_, co_ tam - i tego. No i poza tym one mnie 

bardzo interesowa_y, bo to by_y, to by_y na prawd_ ciek- ciekawe i m_dre kobiety. Danielle 

Cazanova (ph) umar_a na tyfus, zreszt_, zaraz mo_e o t- sko_cz_ si_ z tym, co si_ potem dzia_o. 

Wymar_y ich - no ja nie wiem ile zosta_o, mo_e kilka, mo_e kilkana_cie. Potem tak_- t_ 

niezwyk_a metod_ lagrow_ - z chwil_ kiedy ten transport prawie _e wymar_, to tych kilkana_cie 

posz_o do bardzo dobrego komanda, do Rajska (ph), czyli do “Prantzentzuch” (ph)[German], to 

znaczy, to by_o ehh- to by_o gospodarstw- g- g- gospodarstwo do_wiadczalne, które chowa_o- 

które si_ zajmowa_o no hodowl_ “koksagisu” (ph), koksagis, to by_a ro_lina, z której mieli za- 

Niemcy zamiar osi_gn__ sztuczn_ benzyn_. Wi_c to- do- do- i- no i one tam mia_y dobre 

baraki; tam zreszt_ by_y Polki, by_y _ydówki, by_y tam wszystkie- wszy- wszystkie 
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narodowo_ci tam by_y. To by_o poza Brzezink_. I powietrze by_o przyzwoite, i mog_y sobie 

zorganizowa_ jakie_ jarzyny mo_na co_- co_- co_ zje__, no i wszystkie mia_y bardzo dobrego 

szefa, który- który o nie dba_, i znowu ten szef, Doktor Cezar (ph), który sobie wyobra_a_, _e 

stworzy benzyn_ syntetyczn_ z tych ro_lin, by_ w takim samym stopniu- by_ “Sturmbanfuhrer” 

(ph)[German] Sturmbanfuhrer - on by_ w tym samym stopniu, co Komendant obozu, a wi_c, 

znowu ten stosunek tych dwojga- on w s- on w sprawie swojego- swoich ludzi móg_ si_ 

postawi_, prawda, eh- bo to- bo to co innego, jak to by_ ma_y sz- ma_y- ma_y podoficer, a co 

innego, jak by_ pu_kownik; on by_ pu_kownikiem, wi_c- wi_c to zupe_nie inaczej wygl_da_o. I 

one si_ tam bardzo- bardzo im si_ szcz__liwie wiod_o w ty- w tym Rajsku, no mia_y dobr_ 

prac_. No to ci__k_ prac_. Ale- ale- ale na _wie_ym powietrzu, no zreszt_ h- do_wiadcza- 

hodowla do_wiadczalnych- do_wiadcz- hodowla do_wiadczalnych ro_lin, no to zupe_nie inaczej 

wygl_da_o ni_- ni_ budowa do k- drogi do krematorium, czy- czy kopanie rowów, czy- czy- czy 

c- co_- co_ takiego. No i te Francuzki si_ tam znalaz_y. Tam by_o kilka _ydówek, no mo_e 

nawet nie kilka, znaczy ja mówi_ o tych kilku, które- które prze_y_y, bo- bo tak __________ 

transport. No i w_a_nie by_a ta Marie-Claude Vallaine-Coutoulier (ph), bardzo znana osoba; ona 

potem by_a _wiadkiem w Norymberdze, a natomiast- na procesie norymberskim, a natomiast 

Danielle Cazanova (ph) eh- te_ dzia_aczka komunistyczna francuska, no umar_a na tyfus. Eh- 

te_ dosta_a si_ do jakiej_ dobrej- dobrej pracy, bo ona by_a w “Zahnstacion” (ph)[German], 

czyli- czyli w stacji dentystycznej, w takim punkcie dentystycznym. No i wi_c tak- tak- tak by_o 

z Francuzkami. Teraz, stycze_ czterdzie_ci trzy. Teraz jest ci_gle jeszcze jest bardzo _le, i 

bardzo- bardzo- bardzo strasznie w O_wi_cimiu, w Brzezince. Teraz przychodzi jedno z na- 

najgorszych- jedno- jedno z najgorszych moich wspomnie_. T znaczy wspomnie_, co do- co do 

losu ca_ego lagru. Urz_dzili general- tak zwany “general apel” szóstego lutego czterdzie_ci trzy. 

Wszystkich rano nas wyp_dzili z bloków. Nie posz_y komanda do pracy, tylko ca_y lagier na 

tak zwan_- na “viz_” (ph), ja to potem poka_e na eh- na planie, jak- g- gdzie to by_o - i na tej 

“vizie” sta_y_my calusie_ki dzie_ bez jedzenia, bez- i bez picia. Teraz sobie prosz_ uwa_y_, _e 

by_y osoby starsze, by_y osoby chore, by_o no- no zreszt_ najzdrowszy cz_owiek by_by si_ 
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bardzo _le czu_ w t- tym- w tej sytuacji. Sta_y na tym- sta_y_my ca_y dzie_ na tej “vizie” tak 

zwanej, bo tak si_ mówi, “vize” (ph) to znaczy __ka po niemiecku, po czym wieczorem, pod 

wieczór, ekipa Ma- Ausier Mandl D- Blandl (ph), a przede wszystkim Ausierein Hasse (ph) 

otwar_y bramy obozu, i kazano nam biec. Trzeba by_o bie- one sta_y z kijami i wali_y. Trzeba 

by_o biec. Je_eli kto_ si_ potkn__, szed_ na dwudziesty pi_ty blok, od razu. Od razu, eh- to by_a 

forma takiego straszliwego sorteirungu. Je_eli kto_ mia_ przecie_ te- te nogi zdr_twia_e, 

zmarzni_te, no g_odne, s_abe, no, trzeba by_o biegiem z tej “vizy” wchodzi_ do obozu, i one po 

drodze jeszcze wali_y takiego cz_owieka i jak wali_a- waln__a mocniej i ta si_ wywróci_a, to 

sz_a na _mier_. I równocze_nie eh- Auserein Hasse (ph), która si_ zdaje si_ popisywa_a, po 

prostu, swoj_ eh- swoj_ lojalno__ hitlerowsk_, bo tam ju_ sta_y auto- sta_y ju_ przygotowane 

ci__arówki do wywo_enia do krematorium, to wszystko ju_ by_o gotowe, bo by_o wiadomo, _e 

b_dzie wi_cej ludzi, ni_ si_ na bloku zmie_ci, no i jako_, poniewa_ Hasse uwa_a_a, _e to za 

szybko- za wolno idzie, odepchn__a tego kierowc_ z tej ci__arówki, sama siad_a za kierownic_, 

i sama wozi_a transport- znaczy, nie tylko ona, bo tych- bo- bo tych aut ich by_o kilka do krem- 

do- do krematorium. To jest jedno z najgorszych, najbardziej makabrycznych wspomnie_ z 

takiego- z takiego- takiego- takiego mas- takiego masowego- masowego mordu, bo to by_- to 

by_ mord masowy. Wtedy jakie_ my si_ znalaz_y wieczorem na bloku, no bo ja przebieg_am 

szcz__liwie i tam- tam te_ ró_ne ko-__________ prze-__________, stwierdzi_y_my wtedy, 

pami_tam by_ taki moment, _e pe_ny by_ za_amania, _e nie warto walczy_, bo - no bo si_ tego 

nie wytrzymam, tego si_ nie da wytrzyma_. Je_eli jeszcze par_ takich —z- bloków- par_ takich 

apeli urz_dz_, to, no to cz_owiek musi zgin__, a w ko_cu chcia_o si_ _y_. I by_a taka 

wspania_a Polka, eh- n– on- eh- Tipi (ph), ona opowiada_a Pani- Pani Tichauer- Tipi Tichauer- 

opowiada_a o niej, no, tak_e __________, Pani Tosia Pi_tkowska. Tosia Pi_tkowska - i ja nigdy 

(lekki _miech) tego nigdy w _yciu nie zapomn_: wszysc- ca_- wszystkie wróci_y prze- 

przemarzni_te, g_odne, zm_czone, mokre, no przera_one, zupe_nie wyko_czone, a Tosia 

wychodzi wysoko na pia- na- na najwy_sz_ koj_ i wrzeszczy na- na- na ca_y blok: 

“Dziewczynki, nic si_ nie martwcie! Za dwa tygodnie idziemy do domu!” (lekki _miech) No 
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my_my si_ zacz__y _mia_, no bo by_o wiadomo, _e za dwa tygodnie nie pójdziemy do domu i 

nie wiadomo, kiedy pójdziemy, ale to by_o, wie Pan, to by_o eh- to by_o jakie_ przerwanie tego 

eh- tego eh- te- tego strasznego nastroju, po prostu ten nastrój si_ prze_ama_, no to_my ruszy_y, 

to zacz__y_my suszy_ buty, to zacz__y_my szuka_ co_- eh- z- eh- _eby si_ napi_ co_ gor_cego, 

co_ si_ zapali_o w piecu, no- no- no jednym s_owem, eh- powróci_o si_ do- do normaln- to by_ 

sp- dziewczynki za dwa tygodnie id_ (lekki _miech), to jest- i to jest eh- szósty luty cz- 

dziewi__set czterdzie_ci trzy, czyli wojny jeszcze, hola i ho ho. Tak. No teraz, zaraz musz_ si_ 

zastanowi_, co- co- co wypada w kolejno_ci. 

Q: __________ chronologii. Z powrotem do chronologii, je_li by_my mogli __________. 

A: No wracam- wrac- wracam do- do chronologii. No w_a_ciwie, acha - no wi_c, o- o _yciu na 

bloku, no to ju_ chyba o- opowiada_am, _e z- z t- by_y koje, najgorsze By_y te koje na dro- na 

dole, bo tam si_ w_a_ciwie umiera_o si_, powiedzmy b- blokowa si_- dobra blokowa stara_a 

si_, _eby nikt nie mieszka_ na- na- na tych dolnych kojach. No ale po pierwsze, nie wszystkie 

blokowe by_y dobre, a po drugie, no jak my, jak by_o pe_no ludzi, no to- no to musia_- 

musia_y- musia_y si_ tam k_a__. No rano si_ wstawa_o bardzo wcze_nie na apel, po apelu by_ 

wymarsz komand, i odprowadzenie chorych na- na rewir, no potem po po_udniu si_ przynosi_o 

kot_y z jedzeniem do eh- i- i chleb przynosi_o si_ do- eh- na blok, i tak. By_o takie pytanie w 

czasie, gdy rozmawia_am z nasz_ przyjació_k_, Pani_ Tychauer, gdzie by_o lepiej, na- w 

m_skim obozie Birkenau, ja mówi_ w tej chwili o Birkenau, bo my_my w tej chwili “B-Einz-A” 

(ph)[German], to jest obóz kobiecy, “B-Einz-B”, to jest obóz m_ski - czy u nas. Wi_c nie mog_ 

si_ z ni_ zgodzi_, bo ona mówi bardziej dba_y o swój obóz, i- i _e by_o czy_ciej - bo my_my si_ 

bardzo stara_y. Ale przecie_ m__czy_ni potrafili wszystko sobie zrobi_. Oni sobie zaprowadzili 

_wiat_o bardzo wcze_nie. Bo eh- powiedzmy Lagerfuhrung (ph)[German], ko- ten te w_adze 

obozowe si_ nie sprzeciwia_y, je_eli oni powiedzieli ‘my mamy druty’, czy ‘my zrobimy my to 

_wiat_o’, i tak dalej, no- to- to- to by_o dobrze. By_y ponaprawiane dachy, nigdzie si_ nie- nie 

la_o, no bo eh- no b- bo to umieli- umieli zrobi_. Porobili sobie kamienne pod_ogi w b- 

barakach, kamiennych, zro- t-, czyli- czyli znowu nie by_o tego b_ota straszliwego, które by_o u 
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nas, i tak_e z dop_ywem wody tam by_o lepiej. No, to by_o wszystko - plusy, które- które- które 

by_y w m_skim eh- w m_skim lagrze w B- Brzezince. Natomiast u nas, to wszystko sz_o 

strasznie powoli, bo to sz_o tylko wtedy, jak zarz_d obozu, po prostu jak administracja obozu to 

postanowi_a zrobi_. Ale - przychodzi_y na- na nasz lagier komanda m_skie, w_a_nie, czy 

jednak czasem naprawi_ jaki_ dach, czy co_, no wi_c teraz za_atwia_o si_ ro_ne rzeczy na lewo. 

Na lewo, to polega_o na tym, _e ci- ci którzy przyszli dostali kostk_ margaryny, albo - no 

przewa_nie kostk_ margaryny, bo ta margaryna by_a takim obiektem handlowym. No i oni, i- i- 

i co_ i mo_na by_o sobie co_ c- co_ zrobi_, co_ poprawi_, co_- co_- co_- co_ urz_dzi_. To 

oczywi_cie na czym to polega_o, to polega_o na okradaniu wi__niów, no bo blokowa dostawa_a 

tyle a tyle kostek margaryny na tyle a tyle wi__niów, dostawa_a tyle a tyle chlebów, no i 

dostawa_a tyle a tyle albo sera- sera takiego eh- paskudnego, albo eh- czasem by_a kie_basa, 

czasem by_a ta pasztetówka, czyli to no, no wi_c wobec czego, ona to dzieli_a, wobec czego 

zdzieli_a tak, _eby jej zosta_o, albo na jej w_asne potrzeby, albo na- albo na no- no- no- no- no- 

no- no- na- na za_at- na za_at- na za_atwienie czego_ dla- dl- dla bloku, ale przewa- 

przewa_nie- przewa_nie ch- eh- korzysta_a z tego sama, to- to- to- to n– n– n– nie miejmy 

z_udze_, _e- _e- _e by- by_y-. A najbardziej okradano, oczywi_cie najstraszliwiej okrajadany 

[sic], to by_ blok dwudziesty pi_ty, bo tam, te kobiety rzeczywi_cie, ju_ nie bardzo mog_y je__, 

i- (westchnienie) i - ja jeszcze wracam do tego drugiego pi_tego bloku, i do tej dziewczyny - to 

by_a _liczna dziewczyna, ta szesnasto- ta szesnastolatka, Cili (ph) s_owacka. Ona prze_y_a do 

ko_ca, um- by_a bardzo okrutna, ba_a si_, b- t_uk_a te swoje- te swoje eh- osoby, te- te- te- ten 

te- te- eh- by_a wstr_tna,  

Q: wstr_tna 

A: ale przecie_ oni jej z_amali _ycie, bo ona wysz_a, ona wysz_a i wróci_a do Czech, wróci_a 

do Czechos_owacji, no i zrobili jej proces - nie, ja nie wiem, jak- nie wiem, czy zrobili proces, 

czy nie, no musia_ by_ jaki_ proces, w ka_dym razie, nie pozwolili jej studiowa_, i ca_e _ycie 

pracowa_a w jakim_ PGRze, eh- eh- eh- eh-, znaczy w jakim_  

Q: __________  
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A: -eh takim gospodarstwie pa_stwowym. 

Q: Uhuh. 

A: Znaczy, nie wiem, czy ca_e _ycie, bo ju_ przecie_ ona jest te_ stara, ale- ale, no spaskudzili 

jej ca_e _ycie, które- które sobie jako_ zdo_a_a uratowa_ z tego- z tego O_wi_cimia, ale w 

nader sposób okrutny. Czy ona mog_a - o no ja si_ nieraz zastanawiam, czy ona mog_a 

odmówi_ tego, _eby nie by_ t_ blokow_, jaki- jaki by_by- jaki- jaka by_aby reakcja w_adz 

obozowych na to, gdyby ona nie chcia_a by_ na tym bloku. Ona mog_a to tylko by_o jako_ 

przesyci_, ale my_l_, _e nie by_o ani jednego kandydata na jej miejsce, i nie wiadomo by_o, kto 

by- kto by na je- kto by na jej miejsce przyszed_. 

Q: Czy nie mog_a by_ mniej okrutn_ b_d_c ju_ blokow_? 

A: Mog_a. Ja my_l_, ona nic tam nie mog- ona nie mog_a nikogo uratowa_, uratowa_ nie 

mog_a nic, ale ja my_l_, _e ona im mog_a organizowa_ wi_cej tego picia, to znaczy kot_ów z 

herbat_ tak zwan_ - co_- co_ tam co_ mo_na by_o zrobi_ - tylko, _e to by_o dno piek_a. Wi_c 

_atwo nam mówi_, _e- _e co_ mo_na by_o zrobi_, ale pami_ta_ trzeba, _e to by_o zupe_ne dno 

piek_a, Cili, taka _adna Cili. No i, teraz, acha - i teraz w czterdziestym trzecim roku zaczynaj_ 

ju_- ju_ si_- zaczyna si_ ta wielka akcja zwo_enia _ydów z ca_ego _wiata, zaczynaj_ si_ 

przychodzi_ w k- w kwietniu czterdzie_ci trzy, przychodz_ transporty greckie, pierwsze- 

pierwsze wielkie transporty z Grecji. Mówiono mi w O_wi_cimiu, to zreszt_ mówi_ w_a_nie 

kolega Smole_, _e na dworcu w O_wi_cimiu, na tym dworcu zwyczajnym, którym ludzie 

korzystaj_, znale_li w jakich_ pakach czterdzie_ci tysi_cy biletów drukowanych eh- “Saloniki - 

Auschwitz”, czyli czy- tym- tym- ludziom mówiono, _e ja- ja- _e jad_ w t-. I teraz nast_pi z- w- 

w_a_ciwie w naszym _yciu obozowym, nast_pi wielka zmiana. Poniewa_ zaczynaj_ 

przychodzi_ wielkie transporty, buduje si_ t_ lini_ kolejo- powstaje ta linia kolejowa do 

krematorium, i krematoria, SS-mani zaczynaj_ by_ zaj_ci wie- przede wszystkim transportami 

przychodz_cymi, tym wi_cej, _e to by_a okazja do- o- wzbogacania si_, do kradzie_y, przecie_ 

te transporty przywozi_y ze sob_ nieprawdopodobne rzeczy, przecie_ ludzie przywozili ca_y 

swój maj_tek, ca_y swój- i- mówi_- eh- te eh- rzeczy z tych- rzeczy z pozabijanych, rzeczy tych, 
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którzy poszli do gazu, by_y porz_dkowane w tak zwanym- w tak zwanej “kanadzie”, “kanada”, 

to by_o takie komando, gdzie- gdzie zajmowano si_ tymi rzeczami. To wiem od dziewcz_t, 

które tam pracowa_y, i na przyk_ad, w_a_nie te nieszcz_sne _ydówki, które przyjecha_y przede 

mn_ troch_, czy troch_ po mnie z Holandii, to jako zawód, bo w- w tych- w tych listach, które 

omówi_am, _e widzia_am wsz_- wsz_dzie przy nich krzy_yki, by_o przewa_nie jako zawód 

“Diamantenschluferein” (ph)[German], czyli to by_y szlifierki diamentów, te- te, one pr- one 

pracowa_y przy diamentach. By_a podobno taka peruka, jedna _yd- kobiety _ydowskiej, ca_a 

wytapetowana brylantami w _rodku, jak_- tak_ znale_li. No wi_c, co- co si_ robi_o, oczywi_cie, 

eh- cz___ tych rzeczy oddawa_y, ale one prowadzi_y tak_e bardzo dzielnie sabota_ o ile si_ 

da_o, no na czym polega_ sabota_, to co si_ rzuca_o gdzie_ do latryny, gdzie_- gdzie_- gdzie_ 

si_ to- gdzie_ si_ to likwidowa_o, potem jak mi opowiada_y, _e na przyk_ad, jaka_ by_a pi_- 

je_eli by_a jaka_ pi_kna sztuka jedwabiu, albo jaki_ pi_kny, eh- no w ka_dym razie jaki_ 

materia_, jaki_- jaki_, no nie dywan, no jaki_- w ka_dym razie, jaki_ szal wspania_y, to w 

_rodku wycina_y dziur_, _eby zniszczy_, no bo ca_y- ca_y ten dobytek jecha_ potem do 

Niemiec, do niemieckich banków, do- w_a_nie do- jakich_ eh- instytucji w Niemczech i by_ 

u_ywany oczywi_cie, no na cele wojenne, i tak dalej. Teraz nast_puje pewne rozlu_nienie w 

O_wi_cimiu, dlatego, _e przy tych rzeczach pracowali wi__niowie. A przy- SS-mani nie- no i 

by_ oczywi_cie SS-man odpowiedzialny, ale zwykli SS-mani, inni SS-mani nie mieli do tego 

dost_pu. A przecie_ wiedzieli o tym z_ocie i o tych- i o tych z_otych dolarówkach, i o- no 

__________ z_oto, z_oto, z_oto, z_oto, i o bi_uterii i o tym wszystkim. No wobec czego 

przekupywa_o si_ wi__nia, to znaczy za flaszk_ wódki, to szed_ tam jaki_ tam z_oty 

pier_cionek, czy co_ takiego, i tak dalej, no i SS-mani przynosili w_a_nie eh-. No ja z tym 

bezpo_rednio nie mia_am do czynienia, bo ja nie pracowa_am przy tym, ale wiem, 

(odchrz_kuje) wiem, _e z_ot- z_oto, zegarki, ró_ne- ró_ne- ró_ne rzeczy, które one zdo_a_y 

wynie__, a zreszt_, je_eli wynosi_y, to wynosi_y znowu z nara_eniem _ycia, bo przecie_ gdyby 

j_ z_apano przy tym, _e wynosi_a z magazynu co_ takiego, no to- no to oczywi_cie by_a kara 

_mierci, a kara _mierci by_a strasznie- strasznie szybko tam eh- st- strasznie eh- mog- mog_a 
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nast_pi_. No wi_c zaczyna si_ równocze_nie demoralizacja SS, to znaczy, zaczynaj_ si_ takie 

kontakty mi_dzy wi__niami a SS-manami, zw_aszcza to robili m__czy_ni, bardziej m__czy_ni, 

ni_ kobiety, ale kobiety te_, te_ mia_y, mia_y takie mo_liwo_ci kradzenia, wi_c to jest w 

styczniu w czterdziestym trzecim roku, to teraz chyba zaczn_ d_ug_ opowie__ o Katji Singer 

(ph), bo to jest osoba, o której eh- wi_c tak: Stoimy straszliwie d_ugie apele, bo ci_gle si_ nie 

zgadza. Trzeba powiedzie_, _e ci SS-mani, to byli wszy- nasz- nasza za_oga SS, to by_a bardzo 

prostacka za_oga, to byli eh- parobkowie, czy ja wiem, to byli ludzie bez wykszta_cenia, jak 

który mia_ trzy klasy, to pewno by_o du_o. Eh- no- no straszny prymityw. Teraz, biuro- bo 

w_a_nie panowa_a ogromna biurokracja, czyli mu- wszystko musia_y by_ spisane i zapisane, i 

zestawione eh- w t_ stron_, w tamt_ stron_. Za to odpowiedzialni byli SS-mani, za od- za apel 

odpowiada_ Raportfuhrer (ph)[German], za stan pracy, tak zwany Arbeitseinzatz (ph)[German], 

który codziennie szed_ do Berlina, odpowiada_ znowu Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German], to 

polega_o na tym, _e eh- to- to by_o te_ taka gimnastyka biurokratyczna. Wi_c rano, po- po 

apelu, wyr- wychodzi_y komanda do pracy, a równocze_nie, w_a_nie to biuro Arbeitseinzatz 

(ph)[German], a w_a_ciwie ta- g_ównie ta- ten no- ta kapo tego Arbeitseinzatzu (ph)[German-

keep Polish “u” ending], musia_a sporz_dzi_ wykaz co robi ka_dy wi_zie_ w obozie, 

dos_ownie. To znaczy, oczywi_cie, _e to by_ lipny wykaz, roz- ro- ro- to- to- to- to nie by_o- to 

nie by_o- to nie by_o prawdziwe. Ja sobie tak wyobra_am, przecie_ to by_o niemo_liwo_ci_ - 

kilkana_cie tysi_cy wszystkich, wi_c tyle komand posz_o tu, tyle komand posz_o tu, i b- tyle 

komand tu, i to musia_a zrobi_ w bardzo krótkim czasie, bo przyje_d_a_ goniec z O_wi_cimia 

m_skiego, ehh- SS-man albo- nad-SS-man, przewa_nie, albo wi_zie_, i zabiera_ to i odwozi_ to, 

i to wszystko sz_o do Berlina. Codziennie szed_ raport telegraficzny do Berlina, co si_ dzieje w 

obozie, co- co- co, kto, gdzie, i jak- jak pracuje teraz nigdy w _yciu nie by_o ani jednego 

Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German-keep Polish “a” ending], który by_ to potrafi_ zrobi_. Wi_c by_- 

byli ca_kowicie zale_ni od tej swojej kapo, czyli stoj_cej na czele, to si_ nazwa_a, ta- za- zaraz 

powiem jak si_ nazywa- (odchrz_kuje) nazwa_a. 
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W ka_dym razie, kapo Arbeitseinzatzu (ph)[German-keep Polish “u” ending] U- Ula Ra- Ula 

Rate (ph) si_ nazywa, Ursula Rate (ph), eh- sporz_dza_a to galopem pisz_c na maszynie, i eh- i- 

i- i to przygotowywa_a. No wi_c, ci_gle nie mogli sobie da_ rad_, ci_gle nie wiedzieli, ile maj_ 

ludzie w obozie. Znaczy, je_eli chodzi o nasz- o nasz- nasz Frauenlager (ph)[German]. 

Opowiada_am w_a_nie te_ Katja Singer (ph), o której b_d_ zaraz mówi_, _e eh- do ko_ca 

obozu, kiedy ju_ potem stan by_ uporz_dkowany i wszystko ju_ by_o- by_o- by_o z- z- 

zgadza_o si_, do ko_ca obozu p-, one musia_y prowadzi_ w wykazie “sverf unbekampe leichen” 

(ph)[German], “i dwana_cie nierozpoznanych zw_ok”. No bo, jako_ im to- im to nie wysz_o, no 

bo przecie_ Berlin wymaga_, _eby by_o wiadomo o ka_dym wi__niu co_- co si_ z nim sta_o. 

Wi_c Katja Singer (ph), to by_a S_owacja _ydówka, eh- która przy- pochodzi_a z ma_ej mia- z 

ma_ego miasteczka Marykova (ph) na S_owacji, i to jest w_a_ciwie naj- jeden z 

najprzedziwniejszych romansów, jakie by-, znaczy nie romansów - historii, jaka- jaka by_a w 

Brzezince, to by_a bardzo inteligentna musia_a by_, i bardzo zdolna dziewczyna. No ona mia_a 

pewno osiemna_cie lat, wi_c nie mog_a, eh- nie mog_a mie_ _adnego wy_szego wykszta_cenia, 

ale mia_a bardzo uporz_dkowane w g_owie. I ona zosta_a w pewnym momencie 

Raportschreiberein (ph)[German], czyli by_a Raportfuhrerein (ph)[German], ta SS-manka od- 

Margot Drexler (ph) odpowiedzialna za eh- za stan obozu, za ilo__, bo Arbeitsyntzfuhrer 

(ph)[German] by_ za- odpowiedzialny za- za prac_, a- a- a Raportfuhrerein (ph)[German] by_a 

odpowiedzialna za stan obozu, za zgodno__ apeli z tym, gdzie kto co robi_, i to- gdzie- gdzie kto 

by_, i tak dalej. No i jej odpowiednikiem wi__niarskim by_a Raportschreiberein (ph)[German], 

czyli Katja Singer (ph). Te straszliwe stania apeli godzinami ca_ymi, które przed tym by_y w 

czterdziestym drugim roku wynika_y nie tylko z ch_ci dr_czenia nas, ale z tego, _e oni ci_gle si_ 

nie mogli doliczy_, liczyli, liczyli, i ci_gle si_ nie mogli doliczy_. Katja zrobi_a to nies_ychanie 

inteligentnie, to znaczy uh- wypu_ci_a nas znowu na te- wysz_y_my znowu na t_ “viz_” na t_ 

__k_, która __________ strasznie_my si_ ba_y, co to b_dzie, a Katja przysi_ga_a, _e nie b_dzie 

nic, i spisywa_a- spisy- spisano wszystkie- wszystkie numery. Spisano wszystkie numery 

_yj_cych, osobno zrobili szpital, ale wszystkich _yj_cych pracuj_cych- pracuj_cych w obozie. 
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My_my wtedy ju_ chyba by_y wytatuowane, bo do- wytatuowali nas dopiero w zimie po 

ucieczce - ju_ uciek_a jedna Polka - Bieda, Zofia Bieda uciek_a, i wtedy najpierw- wtedy- wtedy 

nas- wtedy- z- wytatuowano nas wszystkie. M- Jednym s_owem, Katji uda_o si_ uporz_dkowa_ 

stan lagru. No i to by_ po prostu __________ cud, bo nagle zacz__o si_ zgadza_, bo ju_ by_o 

wiadomo, _e na tym bloku jest tyle, na tym bloku jest tyle, oczywi_cie, to kosztowa_o troch_- 

troch_ pracy, i tam pomaga_a jej Schreibschtube (ph)[German], pomaga_a jej ta Tipi Tichauer 

(ph), pomagali jej inni, ale w ka_dym razie, eh- jej osi_gni_ciem jest to, _e uporz_dkowa_a stan 

liczbowy eh- wi__niów. No is teraz jest co_, co ja uwa_am, _e by_o bardzo wa_ne, i mo_e o- i 

mo_e nikt o tym specjalnie nie wie. Otó_ jednego dnia, no ja zna_am C- zna_am Katj_, n- 

zna_y_my si_, nie specjalnie blisko, ale- ale_my si_ zna_y. Pewnego dnia, przysz_a Katja na 

nasz blok, na ten Polski blok, ten, _e tak - powiedzmy s_owia_ski blok, bo- bo tam by_y jeszcze 

Czeszki i Rosjanki, i razem z blokow_ i ze mn_ siedz_c w takim k_cie, mówi- powiedzia_a tak - 

oczywi_cie najwi_kszym- jednym z najwi_kszych utrapie_ naszym, to by_y te Niemki z 

Ravensbrück, te z czarnymi winklami, które by_o kap- kapos albo blokers (ph)[German], ale 

pra_y niesamowicie, strasznie t_uk_y, eh- kopa_y, by_y brutalne, eh- no przekupne, no wstr_tne 

by_y, donosicielskie ws- paskudne by_y. Nawet to jest wszystko za ma_o okre_lenie. I Katja 

powiedzia_a tak: “S_uchajcie, sytuacja jest w lagrze taka, _e na skutek tyfusu, mas_ tych 

Niemek wymar_o. Ja mam w tej chwili wakaty, jest wakat. Ro_ne komanda nie maj_ swoich 

szefów wi__niów, bloki s_ bez blokowych.” Katja powiedzia_a tak: “Ja nie mog_ obsadzi_ 

wszystkich _ydówkami. My si_ musimy porozumie_, _ydówki i Polki. B_dzie cz___ _ydówek, 

cz___ Polek, na st- na- na tych wszystkich  stanowiskach. Ja my_l_, _e od tej chwili, bardzo si_ 

zmieni_a, po- bardzo si_ poprawi_a sytuacja w lagrze, bo jednak bardzo wiele przyzwoitych 

osób - nie twierdz_, _e wszystkie polki by_y przyzwoite, nie twierdz_, _e wszystkie _ydówki 

by_y przyzwoite, ale w wi_kszo_ci to by_y osoby przyzwoite - zacz__y- zacz__y_my dba_- 

zacz__y_my jako_ same urz_dza_ lagier. To by_o tak_e dlatego mo_liwe, _e równocze_nie p- 

przycho- zacz__y przychodzi_ ogromne transporty, i SS-mani mieli skupion_ uwag_ na eh- na- 

na- na tych transportach. Przy- wtedy w_a_ciwie si_ sko_czy_y te nieustanne sorteirungi na 
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lagrze, dlatego, _e to by_o przecie_ du_o bardziej interesuj_ce eh- rabowa_ tych, którzy- którzy 

przyje_d_ali, ni_- ni_ tych nieszcz_snych eh- wyniszczonych wi__niów, któ- którzy byli. No i to 

jest eh- wielk- acha - wielka zas_uga Katji, a przy tej okazji, tak si_ zacz__a moja kariera w 

obozie, bo potem si_ zaczyna moja kariera i mniej uci__liwe jest- jest mniej- znacz- znacznie- 

znacznie lepiej. Jeszcze mówimy dalej, tak? 

Q: Tak, oczywi_cie. (English) __________, just ask her if- if internal selections stopped. 

Obviously, when the transports come in,  

Q: Uhuh- 

Q: they selected people, but ask her if that’s what she __________. 

Q: Czy- czy te- to co Pani mówi_o, czy to znaczy, _e te wewn_trzne selekcje, które by_y, 

A: Tak? 

Q: w momencie jak transporty zacz__y przychodzi_, w ten sposób __________  

A: To si_ zmniejszy_y, bar- bardzo. 

Q: One si_ zmniejszy_y, one nie zosta_y __________  

A: Nie, _e one tak zupe_nie zosta_y zlikwidowane, i ja my_l_, tak mi si_ zdaje, ale nie 

przysi_gn_, _e od czterdziestego trzeciego eh- od wiosny, przestali eh- przestali wybiera_ do 

gazu polskie bloki, znaczy polskie bloki, 

Q: Uhuh. 

A: aryj- aryjskie, Aryjczyków tak zwanych. Natomiast jeszcze zosta_y na rewirze, na rewirze si_ 

odbywa_y w_ród chorych, no i w_a_ciwie- w_a_ciwie si_ bardzo zmniejszy_y, tak_e 

Q: Uhuh. 

A: ja- ja ju_ nie mam w pami_ci tak tylu ty- nie, nie mog_ powiedzie_, _e przesta_y by_ w ogóle 

n– to- to tak- w takiej sy- taka sytuacja, to dopiero by_a, zdaje si_, w czterdziestym czwartym 

roku, si_ okaza_o, _e wolno wybiera_ do gazu, ale to by_o dopiero czterdziesty czwarty rok, w 

czterdziestym trzecim jeszcze wybieraj_, tylko po prostu nie maj_ czasu, _eby- _eby si_ tym 

zaj__. No i teraz Katja Singer, jako ta Raportschreiberein (ph)[German] mia_a znakomite 

stosunki, jak ona to potrafi_a zrobi_, w ka_dym razie, ta eh- Auserein Drexler, Raportfuhrerein 
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Drexler (ph), szalenie j_ lubi_a, mia_a do niej pe_ne zaufanie, i no by_a jej wdzi_czna, bo ona 

zdawa_a sobie spraw_ z tego, _e ona jej uporz_dkowa_a stan obozu, prawda, tak zwan_ 

“Lagersterte” (ph)[German], wreszcie by_o wiadomo, ile il- ilu wi__niów jest, ja- ja- jak to 

prowadzi_. Katja z ni_ umia_a bardzo du_o rzeczy za_atwi_. Eh- my_my w_a_nie dyskutowa_y, 

_e (odchrz_kuje) to- to porozumienie to, przecie_ nie by_o oficjaln- to przecie_ ni- nie Katja 

mianowa_a eh- znaczy, Katja mianowa_a blokowe, ale za zgod_ Raportfuhr- Raportschreibe- 

eh- tam- tak Raport- 

Q: fuhrerein 

A: fuhrerein, eh- zgadza_a- Katja jej proponowa_a: “na blok ten i ten mo_e pój__ ta. Na blok ten 

i ten daliby_my te. Do tego komanda damy te.” I Drexler si_ na ogó_ zgadza_a, bo przecie_ to 

mia_a- mia_a to- mia_a to z g_owy. Ona to powinna by_a zrobi_, ale Katja jej to wszystko 

proponowa_a. I wtedy powsta_ pomys_, nie wiem, kto to wymy_li_, _eby stworzy_ blok 

wzorowy, blok wzorowy, który by by_ do pokazywania wszystkim go_ciom, którzy ewentualnie 

przyje_d_aj_. I tym- tym wzorowym blokiem, takim wzorowym blokiem, to zrobiono blok 

dwunasty, eh- to- on jest przy samej- przy samej- drutach, to znaczy przy samej tej drodze do 

krematorium. No i na tym bloku si_ znalaz_a orkiestra mieszka_a, mieszka_y lauerferki (ph), 

mieszka_a Schreibschtube (ph)[German], mieszka_a Politischeaptailung (ph)[German], no bo to, 

ca_a organizacja o- administracji obozu polega_a na tym, _e istnia_o, istniej_ SS-mani do 

pewnych dzia_ów, prawda, Politischeaptailung (ph)[German] no to by_ oddzia_ polityczny to 

by_ Auchnamaptailung (ph)[German], ci, którzy przyjmowali nowoprzyby_ych, Arbeitsdinsdts 

(ph)[German], to by_o zatrudnienie, no Schreibschtube (ph)[German], to by_o to- to by_ stan- 

stan eh- obozu i wszystkie mo_liwe kartoteki i tym podobne, i na czele ka_dego sta_ SS-man, 

jak mówi_, przewa_nie SS-man g_upi, a jego- jego prawa r_ka i absolutnie, to by_a, tak jak my 

si_ _mia_y, to by_a taka metoda w O_wi_cimiu robienia ka_dy- ka_dy taki na takim stanowisku 

si_ robi_ “unerzetslisch unendberlich” (ph)[German], znaczy nie- eh- niezast_piony i jedyny 

mo_liwy do t- do tych funkcji, no oczywi_cie to by_o w interesie tego wi__nia, prawda, _e 

(odchrz_kuje) nikt inny go nie potrafi zast_pi_. No wi_c Katja, Katja ju_ wyrobi_a poj_cie w 
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ca_ym Lagerfuhrung (ph)[German], bo Mandl (ph) tak_e j_ lubi_; ona mówi_a _adnie po 

niemiecku, eh- to by_a ró_nica mi_dzy _ydówkami polskimi a _ydówkami s_owackimi - 

S_owaczki mówi_y prawid_ow_ niemczyzn_. Polki mówi_y Jidysz, i dlatego znacznie trudniej 

by_o, by_a znacznie gorsza sytuacja polskich _ydówek ni_ s_owackich _ydówek. S_owackie po 

pierwsze przyjecha_y pierwsze, od tego trzeba zacz__, one przyjecha_y pierwsze, a te, które 

by_y pierwsze, to te by_y lepsze, bo poobsadza_y wszystkie mo_liwe stanowisk- potem 

ci_gn__o oczywi_cie swoje, a polskie _ydówki mia_y ci__k_ sytuacj_, bo w_a_ciwie nigdzie- 

ci__ko si_ im by_o gdzie_ dopcha_, no oczywi_cie, _e- _e- _e si_ dopcha_y, _e by_y, ale eh- ale 

z- z- ze S_owaczek, _adna nie chodzi_a na- na ausenarbeiten (ph)[German], czyli- czyli w pole. 

No a Katja by_a S_owaczk_. No wi_c jej nie- niezwyk__ pos- niezwyk_a sytuacja pol- na lagrze 

polega_a na tym, _e coraz wi_cej spraw wchodzi_o w jej r_ce, znaczy coraz wi_cej agen- no 

znaczy nie agend, bo formalnie ona by_a tym, czym by_a, ale jej- jej wp_ywy by_y- by_y- by_y 

coraz wi_ksze. Przede wszystkim po pierwsze, Drexler j_ szalenie lubi_a, po drugie, _wi_cie 

wierzy_a, _e wszystko, co Katja robi to jest dobre, dobre i wzorowe. I my_l_, _e wielk_ 

zas_ug_, co zreszt_ __________ Katji jest to, _e ona zdo_a_a uratowa_ mas_ osób od pój_cia do 

gazu. To jest jej wielki- cokolwiek z __________ rzeczy zrobi_a g_upio albo _le, to- to- to jest 

jej niezaprze- no to có_, to by_o uratowanie _y_ ludzkich, to- to- to- to- to- to chyba jest- jest 

najwa_niejsze. Eh- Katja, m- jak si_ to odbywa_o - je_eli by_ sorteirung (ph)[German], no to si_ 

s- spisywa_o numery tych nieszcz__ników, którzy zostali wybrani na blok dwudziesty pi_ty. Z 

tego, z tych- z tych notatek robionych, Katja to potem zbiera_a i w Schreibschtubie 

(ph)[German-keep Polish “ie” ending] pisa_o si_ list_ “SB”, te- te listy, które zachowa_y si_, 

“Sonderbehandlong” (ph)[German], to- to musia_o by_- bo trzeba im by_o wyci_gn__ kartoteki 

tych- tych- tych- tych- osób, prawda, tych dziewcz_t skazanych na _mier_. No wi_c, i- imi_, 

nazwisko, numer, sk_d pochodzi, to si_- to- to wszystko eh- to wszystko w niej spisywa_o. 

Teraz, na czym polega_y czary. No- – znaczy, co si_ starano robi_. Eh- z tych notatek, 

wpisywa_ w te numery- miejsce tych numerów, (odchrz_kuje) list_ zm- im- numer zmar_ych. 

No pomy_ka, pomy_ka, pomy_ka, nas- no- nas- no- no- nast_pi_a po prostu pomy_ka, no wi_c 
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ehh- zawsze przecie_ to by_o robione w ogromnej atmosferze tragedii eh- p_aczu, no ehh- 

zamieszania pewnego i tak dalej, no wi_c mo_na si_ by_o pomyli_. No i w ten sposób, kto_, kto 

by_ tam wpisany zostawa_ uratowany przez to, _e- _e nie poszed_ do tego gazu, no bo- no bo to 

nie on- ona- by_a, tylko to by_o numer, numer zmar_ej osoby, zmar_ej dziewczyny na t- na- na 

t- na- na tym polega_a technika ratowania, bo zazwyczaj, jak ju_ ona wybra_a i odstawi_a t_ 

grup_, znaczy one wybra_y i odstawi_y t_ grup_ przeznaczon_ na _mier_, no to ju_ tam t- eh- 

pilnowano ich, prawda. My_my ich ehm- spisywa_o si_ nu- numery tych- tych- tych- tych 

wszystkich, no ale potem jeszcze- jeszcze przy ostatecznym wpisaniu si_, to ko_czy_o. No wi_c 

Katja - Katja by_a postaci_ niezwyk__, to by_a bardzo _adna dziewczyna. Eh- acha - no i mnie- 

acha - i wtedy mnie zrobi_a - w_a_nie jej te_ zawdzi_czam w_a_nie moj_ karier_ w obozie - 

mnie zro- zro- ona zorganizowa_a ten blok wzorowy, blok dwunasty. I, no i na tym bloku 

dwunastym, Niem- s- ob- t_- blokow_ - Blokelteste (ph)[German] zosta_a Niemka polityczna, 

sk_d ona t_ jedn_ polityczn_ Niemk_ znalaz_a, bo Niemek w_a_ciwie politycznych prawie nie 

by_o, Bertl Wagner (ph), Bertl- Bertl Wagner-Kabelka (ph) si_ nazywa_a, a ja zosta_am jej 

zast_pczyni_, i we dwójk_ my_my tam na tym bloku gospodarowa_y, a si_ wtedy si_ troch_ 

poduczy_am niemieckiego, bo no- no- no bo by_am z t_ Niemk_. Niemka by_a bardzo 

przyzwoita. No i pó_niej, kiedy nast_pi_o przeniesienie - przeprowadzenie kobiet z B- znaczy 

rozszerzenie obozu kobiecego (kaszle) z B-Einz-A (ph)[German] posz_y_my na B-Einz-B 

(ph)[German], ale znaczy zosta_y obydwa te- obydwa te obozy (odchrz_kuje) by_y kobiece dw- 

obydwa te odcinki, B-Einz A i B-Einz-B (ph)[German] by_y kobiece. To my_my z tego bloku 

dwunastego posz_y_my na tak zwany- na blok czwarty, te_ drewniany barak, no i o tym bloku 

czwartym to jeszcze b_dzie sporo- sporo do- sporo do opowiadania. Katji si_ zacz__o troch_ 

em- __________ okre_li_, zacz__o przewraca_ w g_owie, (odchrz_kuje) ale do ko_ca, do ko_ca 

by_a w_a_nie uczynna i, je_eli chodzi_o o- o mo_liwo__ ratowania ludzi, no to- no to bezdennie 

to robi_a, z ni_ mo_na by_a bardzo du_o rzeczy za_atwi_, i ona potrafi_a to za_atwi_. 

Q: W jakim wieku ona by_a? 
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A: Eh- mia_a osiemna_cie lat, dwadzie_cia lat, dwadzie_cia lat, dwadzie_cia lat, taka ta, no. 

Jeszcze co_? 

Q: Tak, tak! Jeszcze, jeszcze mamy __________  

A: No wi_c jeszcze b_d_ mówi_a o Katji. (odchrz_kuje) Katja- Katja potem mieszka_a na tym 

bloku czwartym. No wi_c, z takich rzeczy zabawnych, no to Katja ehh- n- zorganizowa_a sobie, 

nosi_a, mia_a ca_y dwór swoich wielbicielek i to by_a cz__ciowo jej rodzina, cz__ciowo to 

mia_a swoj_ osobn_ sprz_taczk_, mia_a swoj_ em- n- nosi_a b__kitny p_aszcz i zacz__a sobie 

malowa_ w_osy, to by_o, przecie_ to wcale jej w tym nie by_o _adnie, bo to ona by_a bardzo na 

prawd_ _adna, i jak si_ pomalowa_a po- po- utleni_a te w_osy, to wygl_da_a znacznie gorzej. 

Ale to s_- to s_ drobiazgi. Jak ona bardzo potrafi_a wmówi_ tym swoim SS-manom, _e bez niej 

nie s_ w stanie nic zrobi_, to najlepszy dowód, _e kiedy nast_pi_a potem pewna zmiana eh- i 

obra_ __________ Mandl, ja ju_ nie wiem z jakich powodów odesz_a na jaki_ czas, i przyszed_ 

Untersturmfuhrer (ph)[German] Hessler (ph). Hessler zrozumia_ jedno, _e bez Katji, to on w 

ogóle tego obozu nie potrafi_ prowadzi_. No i to jest- to mo_e w to- w to dzisiaj nikt nie 

uwierzy, bo to trudno sobie wyobrazi_, ale ja wiem to na pewno, _e Hessler przywozi_ Katji 

ciasteczka pieczone przez jego _on_. Wi_c (westchnienie) 

Q: (lekki _miech) 

A: Acha - Hessler mia_ auto. Przyje_d_a_ autem, no i _eby jej zrobi_ przyjemno__, to j_ 

przewozi_ po Lagerstrasse (ph), ale tylko od bramy- od bramy do- do bramy na spacer po 

Lagerstrasse. To s_ takie- takie zupe_ne paradoksy w O_wi_cimiu, bo z jednej strony w 

O_wi_cimiu jest straszna n_dza, straszne- straszna bieda i s- straszliwe mordowanie ludzi, a z 

drugiej strony jest mas_ z_ota, mas_ mo_liwo_ci, mas_ nieprawdopodobnych karier, które nagle 

ludzie robili, a potem te kariery si_ ko_czy_y, zreszt_ kariera Katji te_ si_ potem sko_czy. Wi_c- 

w- wi_c- wi_c tak to by_o. Eh- ale Katji zas_ugi s_ ogromnie du_e je_eli chodzi w_a_nie o- o 

ratowanie lu- eh- 

Q: I kiedy z ni_ __________  

A: Ja si_ z ni_ widzia_am po wojnie potem. 
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Q: No w_a_nie, o to chcia_em si_ __________  

A: Widzia_am si_ po wojnie. By_am najpierw w Pradze, i tam si_ z ni_ widzia_am, ona wysz_a- 

wysz_a ca_a z t- ale przedtem mia_a ponur_ histori_, by_a aresztowana i ró_ne rz- ró_ne rzeczy 

z ni_. Ona- wi_c tak - mia_a ró_nych wielbicieli, tak_e z m_skiego obozu, ch_opcy j_ bardzo 

lubili, co znaczy “ch_opcy” - “ch_opcy”, to znaczy m_scy wi__niowie, bardzo by_a lubiana, p- 

za_atwiali sobie przez ni_ mnóstwo ró_nych rzeczy, no bo jak przyjecha_a czyja_ matka, albo 

przyjecha_a czyja_ siostra, gdzie_ trzeba si_ ni_ by_o zaopiekowa_, gdzie_ wsadzi_ do dobrego 

komanda, to wszystko przez Katj_ mo_na by_o bardzo dobrze za_atwi_, Katj_ w_a_ciwie. No 

ale Katja sobie eh- w_a_ciwie - prosz_ Pana, czy mog_ co_ si_ zapyta_? 

Q: Tak, oczywi_cie. 

A: T- ale- ale nie, _eby to nie by_o nagrywane. 

Q: Tak. 

A: Tak? 

Q: Przerwie, przerwie mo_e. Bo jeszcze mamy minut_ dos_ownie. 

A: Acha, dos_ownie minut_. 

Q: Uhuh. 

A: (odchrz_kuje) Wi_c ja mia_am stosunki z Katj_ bardzo dobre, i w_a_nie by_am- by_am t_- 

chocia_ eh- Raportfuhrerein Drexler mnie osobi_cie bardzo nie lubi_a i bi_a mnie po pysku z 

du_ym zami_owaniem, ale (westchnienie) ale- ale Katja umia_a mas_- mas_- mas_- mas_- mas_ 

rzeczy za_atwi_, i stosunki z ni_ by_y bardzo dobre. 

Q: Mo_emy sko_czy_ teraz. 

A: I mo_e sko_czymy na tym. 

Q: Tak, dobrze. (English) The end. 

A: Nie, bo ch- 

End of Tape Two. 
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Tape Three 

Q: OK. 

A: Jeste_my w tej chwili w roku, w naszym opowiadaniu jeste_my w roku dziewi__set 

czterdziestym trzecim. Eh- w tym roku nast_pi przeprowadzka z odcinka B-Einz-A, n- n– tak_e 

na B-Einz- to znaczy nast_pi powi_ksz- wielkie powi_kszenie eh- obozu kobiecego. Ale jeszcze 

chcia_am dorzuci_ par_ s_ów na ten temat, co jeszcze w czterdziestym trzecim roku na- jeszcze 

jeste_my na lagrze “A” w tej chwili, ja si_ znajduje na bloku dwunastym, na tym bloku, o 

którym mówi_am (odchrz_kuje), _e Katja postanowi_a zorganizowa_, znaczy Katja nie 

zarz_dzi_a, Katja to zasugerowa_a stworzenie bloku takiego wzorowego. Ten blok by_ przy 

samych drutach, ja to zaraz poka__ na planie, jak- jak to wygl_da_o. Z tego bloku mo_na by_o 

widzie_ doskonale ludzi pro- którzy szli do obozu i którzy szli do krematorium, wzgl_dnie 

których wieziono na autach. Wtedy jeszcze nie by_o zbud- nie by_a zbudowana eh- rampa, to 

znaczy nie by_ zbudowany- nie by_ gotowy ten tor kolejowy, który do- który istnieje jeszcze do 

dzisiaj, który prowadzi_ a_ pod krematorium, tylko eh- t- to- to miejsce wy_adunku 

przywiezionych transportów odbywa_o si_ bli_ej O_wi_cimia, nie potrafi_ dok_adnie 

powiedzie_ w którym miejscu, tam nigdy nie by_am. Ale bl- bli_ej O_wi_cimia m_skiego, 

mówi_ o Auschw- Auschwitz Einz. I stamt_d albo wieziono ich autami, albo te_ wprowadzono 

pieszo, tak jak na przyk_ad mnie przyp- te_ przyprowadzono pieszo do- do- do- do Brzezinki. 

No, z- to by_o zawsze bardzo smutny widok jak si_ patrza_o, _e ci ludzie id_, nie wchodz_ do 

obozu, tylko id_ dalej z walizeczkami, z rzeczami, spokojni, bo przekonani, _e id_ gdzie_ na 

jakie_ miejsce osiedlenia, gdzie_, gdzie- gdzie_, gdzie b_d_ mogli dalej _y_. Ale takie bardzo 

ponure wspomnienie mam z jednej nocy. Wozili na autach, na ci__arówkach, dzieci. To by_y 

dzieci, polskie dzieci, to by_y dzieci polskich _ydów, polskie _ydowskie dzieci, które krzycza_y, 

bo te dzieci widzia_y chyba, _e si_ je spotka co_ strasznego, one krzycza_y eh- ten, znaczy, t- 

ten konwój samochodów na chwilk_ si_ zatrzyma_. S- mniej wi_cej na wysoko_ci naszego 

bloku. Te dzieci krzycza_y: “Mama, Mama, Mama, Mama”, i pami_tam taki ryk SS-mana: 

“Deine mutter is schoen beim Toeffel” (ph)[German] - “Twoja matka ju_ jest u diab_a.” No to- 
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to- to by_o straszne z tymi dzie_mi, które jecha_y. (westchnienie) No i potem, w lipcu 

czterdzie_ci trzy nast_puje powi_kszenie naszego obozu, obóz m_ski wyprowadza si_ na odcinki 

B-Zwei (ph)[German-”B-2"] po tej drugiej stronie torów kolejowych, a my obejmujemy B-Einz-

A, znaczy zostaje B-Einz-A i B-Einz-B, z tym, _e zaplanowane by_o, _e B-Einz, _e B-Jeden, nie 

wiem, lepiej mówi_ po polsku czy po niem- po niemiecku? 

Q: Wszystko jedno. 

A: Wi_c B-Einz-B, to b_dzie obóz, nazywa_o si_, to jest obóz pracy, i tam si_ znajdowa_y 

wszystkie urz_dy i w ogóle tam by_y, mia_y by_ baraki do pracy, zaplanowane by_o, _e B-Einz-

A zostaje jako rewir, czyli jako szpital i kwarantanna. Mnie si_ zdaje, _e to nie zosta_o 

dok_adnie przeprowadzone _ci_le, to znaczy, z tego obozu a tak_e wychodzi_y do pracy, bo 

Niemcy czasami co_ projektowali, by_ wielki szum, a potem im to nie wychodzi_o, no i 

w_a_nie tak si_ ko_czy_o. I wtedy my si_ przeprowadzamy, w tej chwili mówi_ o sobie i o 

moich najbli_szych kole_ankach z tego bloku wzorowego dwunastego, przeprowadzamy si_ na 

blok czwarty, B-Einz-B. Z jakiego_ powodu, Bertl Wagner (ph), która by_a blokow_ na - ju_ 

wiem z jakiego powodu - ona pisa_a jaki_ list do kog- do jakiego_ m__czyzny, i ten list zosta_ 

schwytany, zosta_ przej_ty, i ona za to posz_a do “Schtrafkomando”, czyli do karnego komanda, 

i przesta_a by_ blokow_ oczywi_cie. I wtedy blokow_ zosta_am ja. No i by_am blokow_ na 

bloku czwartym a_ do jesieni czterdzie_ci cztery. To by_ dosy_ niezwyk_y blok, i ca_kiem inny, 

nietyp- zupe_nie nietypowy dla- nietypowy dla Brzezinki. To mnie- tak samo by_ zaplanowany 

jako- jak blok dwunasty na blok pokazowy dla wszystkich eh- wysokich go_ci, którzy- którzy 

O_wi_cim- którzy- którzy przychodzili i- i ogl_dali. No ale pierwsze zetkni_cie z tym blokiem 

by_o nawet (cichy krótki _miech) mo_e nawet i troch_ zabawne, je_eli tak mo_na powiedzie_, 

bo na tym bloku zostawionym przez m__czyzn, by_a nieprawdopodobna ilo__ pche_ i szczurów 

i wszy. Tak, _e jake_my wesz_y na ten blok, to te pch_y nas tak obskoczy_y, poniewa_ by_y 

wyg_odnia_y, bo m__czy_ni wyprowadzili si_ par_ dni tem- par_ dni wcze_niej, po prostu nas 

po_era_y te- te- te pch_y. Tak, _e_my pierwsz_ noc sp_dzi_y w ogóle na dworze _pi_c, zreszt_ 

to by_o lato, i ni- ni- nic si_ nam nie dzia_o z tego powodu, no natomiast Overauserein 
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(ph)[German] Mandl, której bardzo zale_a_o na tym, _eby mie_ ten blok taki do pokazania, 

zarz_dzi_a eh- gazowanie tego bloku, znaczy po prostu dezynfekcj_. Pami_tam, jak my_my 

sobie powiedzia_y: “No tak - gazuje si_ szczury, pch_y, tym samym gazem, którym gazuj_ 

ludzi”, prawda, bo ten gaz by_- by_ u_yty. Ten blok by_ urz_dzony w ten sposób, _e by_o 

wej_cie- to by_ blok drewniany. Pierwsza cze__, to by_a Schreibschtuba i Scheifenschtuba 

(ph)[German-keep Polish “a” endings”] d- najpierw by_y dwie takie ma_e klitki. Jedna dla- na 

mieszkanie dla blokowej, czyli dla mnie, a druga by_a dla Katji, czyli Raportschreiberein 

(ph)[German] na przeciwko, to by_o tu_ przy- tu_ przy samym wej_ciu przy- tu_ przy bramie. 

Przy- bo bloki- bloki drewniane maj_ takie wysokie wielkie bra- wielkie- wielkie bramy, nie- 

du_o wi_ksze ni_ te bloki kamienne. Potem by_o biuro Schreibschtuby i Scheifenschtuby 

(ph)[German-keep Polish “a” endings”], potem by_a - niezwyk_a rzecz jak na O_wi_cim - czyli 

by_ tak zwany “Tagesraum” (ph)[German], to by_a obszerna s- s- eh- sala, w której mia_y_my 

malutkie szafki “Dreiteilgeschracht” (ph)[German] to si_ nazywa_o, to by_a taka malutka szafka 

podzielona na trzy cz__ci, no i ka_da z nas mia_a prawo mie_ jakie_ tam swoje rzeczy, które_ 

__________. To by_o te_ niezwyk_e eh- zupe_nie eh- niezwyk_y przywilej jak na O_wi_cim, 

bo za_o_enie by_o takie, _e nie wolno by_o nic posiada_, nic nie wolno by_o mie_, i od czasu 

do czasu auzjerki urz_dza_y na blokach kontrole, i przewa_nie to si_ trzy- to co_, co si_ 

posiada_o, czy jak__ zmian_ bielizny, czy jak__ paczk_, czy jakie_ co_ - trzyma_o si_ w _ó_ku, 

no bo gdzie to by_o trzyma_? No i przy- przychodzi_o od czasu do czasu by_a kontrola, auzjerki 

wyrzuca_y wszystko, depta_y, niszczy_y no, bardzo brutalni si_ z tym obchodzi_y. (kaszle) 

Natomiast tutaj mia_y_my prawo ma- mie_ tak_ ma__, ja wiem, jakiej wielko_ci, kawa_ek 

czego_ dla siebie. I trzecia cz___ bloku to by_ schlafraum (ph)[German], to tam by_y _ó_ka i 

mia_y_my bardzo porz_dne koce. Koce i najpierw do- nawet dosta_y_my prze_cierad_a. To by_ 

szczyt szczytów, te prze_cierad_a. (Kaszle) Przy czym, chc_ zale- zauwa_y_, eh- to mo_e 

b_dzie brzmia_o z_o_liwie, _e w innych obozach koncentracyjnych by_o bez porównania 

czy_ciej i lepiej, bo na przyk_ad, Ravensbrück mia_o swoje prze_cierad_a, a dla nas 

prze_cierad_o by_o czym_ zupe_nie eh- zawrotnym, czym_- czym_ nie- no nieprawdopodobn_ 
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rado_ci_. Tylko nasz blok mia_ prze_cierad_a, inne bloki nie mia_y. Tak wi_c to by_o, t- z 

takich cz__ci si_ s- si_ sk_ada_ ten blok. Teraz, je_eli chodzi o sk_ad bloku, eh- by_o nas 

niedu_o, by_o nas dziewi__dziesi_t sto, troszk_ ponad sto, nigdy nie by_o nas wi_cej, bo 

__________ ilo__ wi__niów by_a ograniczona. By_o mnóstwo narodowo_ci. Ja prowadzi_am, 

jako buchalteri_ broku- bloku prowadzi_am numerbuch (ph)[German], czyli ksi__k_ numerów, 

namensbuch (ph)[German], czyli ksi__k_ wed_ug nazwisk, apelbuch (ph)[German], to by_a 

najwa_niejsza ksi__ka, w której si_ wpisywa_o apele, a oprócz tego jeszcze musia_am 

prowadzi_ nacionalitetenbuch (ph)[German], czyli taki wykaz narodowo_ci. Wi_c st_d, dlatego, 

_e ten wykaz prowadzi_am, pami_tam, _e r- narodowo_ci wylicza_o si_ jedena_cie na na- 

naszym bloku, Nie by_o jedena_- znaczy zale_y jak b_dziemy liczy_, bo _ydówki by_y liczone 

wed_ug krajów, z których pochodzi_y. Wi_kszo__ kole_anek na tym bloku, to by_y _ydówki, 

ale to by_o mniej wi_cej, powiedzmy jaki_ sze__dziesi_t procent, siede- tak, ze sze__dziesi_t 

procent, tak powiedzmy, do reszty by_y Polki, Jugos_awianki, Austriaczka jedna, Czeszki, no 

Rosjanki, Ukrainki, jednym s_owem, ca_a mozaika narodowo_ciowa. (kaszle) Wszystkie mia_y 

dobre prace. Wszystkie- to by_ bro- to by_a eli- sama elita, dlatego du_o rzeczy wiemy i 

pami_tamy, te które na tym bloku by_y, bo u nas si_ koncentrowa_y w_a_ciwie wszystkie 

wiadomo_ci z- bo tak, je_eli- je_eli jedne pracowa_y ju_ w Schreibschtubie (ph)[German-keep 

Polish “ie” ending], drugie pracowa_y w Politischeaptailung (ph)[German], trzecie pracowa_y- 

jedna kole_anka pracowa_a- by_a sekretark_ Mandl- Oberauseirein (ph)[German] Mandl (ph), to 

by_a Lola Wili_ska, i- i eh- czyli si_ nazywa_a Lagerschreiberein (ph)[German], taki mia_a 

tytu_. I no, by_ Arbeitseinzatz (ph)[German], jak mówi_am, by_y Lauferinein (ph)[German], 

Lauferinein, to ju_ wczoraj, to ju_ o nich wspomina_am, _e by_y na posy_ki, na- na- na 

zanoszenie rozkazów SS po ca_ym obozie. A wi_c, je_eli si_ to wszystko zebra_o razem, to 

my_my de facto wiedzia_y wszystko co si_ dzieje w obozie, no bo ka_dy przyniós_ jaki_- jaki_ 

szczegó_ sk_d_, jakie_ wiadomo_ci. I dlatego te kole_anki, które by_y na czwórce, a maj_ dobr_ 

pami__, eh- maj_ poj_cie o ca_o_ci obozu, o tym- o tym, co si_ dzia_o. Eh- no, by_o takie 

pytanie, raz mnie si_ zapytano, jak odnosi_y_my si_ do rozkazów SS-manów, oczywi_cie 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  48 
 

rozkaz, jak przychodzi_ rozkaz SS, no to musia_ by_ natychmiast wykonany. Jaka by_a nasza 

reakcja? Czy on jest bardzo szkodliwy dla nas, czy jest nie bardzo szkodliwy, czy da si_ go 

jako_ obej__, znaczy- da si_ jako_ to- eh- z- no jak- no eh- jako_ zminimalizowa_, powiedzmy, 

zmniejszy_, czy te_ nie ma ratunku, musi by_ wykonany tak jak jest. I to by_o- to po prostu 

mia_y_my- eh- mia_y_my we krwi. To by_- znaczy by_ rozkaz i natychmiast si_ my_la_o, co 

si_ z tym rozkazem- jak ten rozkaz ma by_ potraktowany. Eh- by_a mowa o tym, no jakie b- by- 

by_y takie pytania o- o ruch oporu. Ruch oporu, ja osobi_cie nie by_am w ruchu oporu. Je_eli 

chodzi- mówi_, podkre_lam to dlatego, _e bardzo wiele osób dzisiaj opowiada co- co dzia_a_y 

w ruchu oporu, a mi si_ zdaje, _e ten ruch oporu w obozie kobiecym by_ bardzo s_aby. To 

znaczy nie by_ s_aby, on by_ inny. By_a malutka organizacja komunistyczna, do której 

nale_a_a, no niew_tpliwie pos_anka f- do parlamentu francuskiego, Marie-Claude Vallaine-

Coutoulier (ph), do której nale_a_a z pocz_tku, póki _y_a eh- Danielle Cazanova, tak_e 

Francuzka, eh- Betti Vens (ph), Austriaczka, to s_ wszystko komunistki. Przypuszczam, _e 

Wanda Jakubowska, tak my_l_. One tworzy_y m- Eda Heller (ph), s_owacka _ydówka, one- eh- 

ci- one próbowa_y zorganizowa_ tak_ organizacj_, ale mi si_ zdaje, _e to, co one dzia_a_y - 

jestem z ca__ sympati_ i z ca_ym szacunkiem dla nich, eh- one si_ zreszt_ spotyka_y u nas na 

bloku, ale one niewiele mog_y zdzia_a_. By_a bardzo dobrze zorganizowana organizacja oporu, 

ruch oporu w menerlagrze (ph), i w_a_nie w tej, to by_a ta organizacja, któr_ prowadzi_ 

Langbein (ph) przede wszystkim, tam jeszcze wielu m__czyzn, których nie potrafi_ wymieni_, 

ino mi_dzy- z Polski by_ Cyrankiewicz, no i- i jeszcze eh-, no nie pami_tam w tej chwili 

nazwisk tych innych ludzi, którzy tam byli - no Smole_ na pewno, no bo Smole_ wysy_a_ 

w_a_nie te wszystkie wiadomo_ci o stanie lagru, i o tym, co si_ w lagrze dzieje, do- na- na 

zewn_trz. Oni byli- oni mieli kontakty z partyzantk_ i wysy_ali na zewn_trz wiadomo_ci. Eh- te 

wiadomo_ci chyba s_- by_y nies_ychanie wa_ne, bo dzi_ki nim mo_na by_o odtworzy_ ca__ 

mas_ rzezczy, które si_ w lagrze dzia_y. Ale one dotyczy_y tylko obozu eh- murowanego, no 

wzgl_- nie, one dotyczy_y tego, co przechodzi_o przez kancelari_ g_ównego obozu, z tego 

mogli robi_ odpisy, natomiast tego, co si_ dzia_o u nas na przyk_ad, eh- mówi_ to na podstawie 
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tego, _e przegl_da_am niedawno ksi__k_ Pani Danuty Ci- Ciech (ph), która jest- uwa_am, _e 

jest wielkim dzie_em, niezale_nie od b__dów, które s_ chyba niezb_dne w tak wielkiej- w tak 

wielkiej pracy musz_ by_- musz_ by_ __________. No i tam jest bardzo du_o wiadomo_ci. 

Natomiast nie ma wiadomo_ci tego, co przech- co nie przechodzi_o przez- przez kancelari_ 

obozu- obozu m_skiego. Na przyk_ad, wczor- na przyk_ad opowiada_am o tym strasznym 

apelu, który by_ drugie- szóstego lutego  

Q: __________  

A: szóstego lutego w czterdziestym trzecim roku. O- o- eh- ten apel, gdzie- gdzie bito i p_dzono 

na dwudziesty pi_ty blok i wys_ano. Chyba o tym apelu Pani Ciech, ale powo_uje si_ na 

zeznanie Marie-Claude Vallaine-Coutoulier (ph), która zeznawa_a na procesie w Norymberdze, i 

o tym mówi_a. Czyli, nie mia_a _adnej notatki eh- w- z- z kancelarii obozowej m_skiej. Tej- tej- 

w g_ównym lagrze, wzmianki o tym nie by_o. Tam samo odwszenie, odwszenie tam nie 

figuruje, to straszne odwszenie, o którym tak_e mówi_am, tak_e nie figuruje w tych- w ksi__ce 

Ciechównej, bo znowu ono- to by_a impreza, al- albo to- albo ta okropna historia z tym 

zabijaniem eh- w- w- Bo_e Narodzenie _ydów eh- w dru- w pierwsze _wi_to Bo_ego 

Narodzenia. To wszystko by_y, _e tak powiem, imprezy troch_ mo- no trudno powiedzie_ 

“prywatne” - wetn_trzobozowe, tak bym to okre_li_a, wewn_trz- wewn_trz- wewn_trz 

Birkenau. Wi_c- wi_c na tym bloku cz- na bloku czwartym, czwartym, by_y same znakomito_ci 

obozowe. No, przede wszystkim mieszka_a Katja Singer (ph), o której jeszcze b_d_ opowiada_, 

mia_a swoj_ bud_, mieszka_y Lauferi- Lauferinein (ph)[German], czyli lauferki (ph), w_a_nie 

Mala Cimetbaum (ph), eh- Herta Rott (ph) i- i inne. One si_ potem si_ st_d wyprowadzi_y 

gdzie_ indziej, bo sobie znalaz_y lepsze mieszkania. To by_o wszy- to by_a elita obozowa, eh- 

to by_ trudny problem na tym bloku, oczywi_cie nie by_o mowy o wrzaskach, biciu, ani o takich 

rzeczach. To- ale problem polega_ na czym innym, to by_o bardzo du_o wielko_ci, bardzo du_o 

b- wielko- bardzo du_o wielko_ci obozowych, którym- z którymi- które trz- trz- no trzeba by_o, 

_eby dobrze za sob_ wspó__y_y, i trzeba by_o, no równocze_nie to wszystko musia_o 

funkcjonowa_ w ramach przepisów doty- do- do- dotycz_cych bloku. Na przyk_ad wychodzenie 
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ranne na apel, no to by_a moja ci__ka praca, wyrzuci_ to ca_e towarzystwo z _ó_ka, a- no 

niemniej oczywi_cie one wychodzi_y, bo- bo wiedzia_y, _e musz_, (lekki _miech) ale to robi_y 

w ostatnim- ostatniej sekundzie i ju- kiedy ju_ auzjerki biega_y- biega_y i chcia_y liczy_. Eh- 

ale to s_ takie pogodne rzeczy, natomiast mniej pogodne, znaczy by_y konflikty- (kaszle) by_y 

konflikty, no bo w takiej grup- du_ej grupie musz_ by_ konflikty, to jest prawie niemo_liwe. Na 

przyk_ad, J- Jugos_awianki: by_y komunistki, i by_y nacjonalistki, nie rozmawia_y ze sob_, 

mimo _e Jugos_awianki, ale jako_ próbowali_my, no by_a taka historia, mo_e b_dzie, mo_e to 

jest taka raczej anegdotka, ni_- ni_ wa_na sprawa, jedna z Jugos_awianek (sic), komunistka, 

bardzo fajna, bardzo eh- dzielna osoba, odwa_na, w ogóle wspania_a dziewczyna, dostawa_a 

olbrzymie paczki z domu. Dostawa- to by_y gigantyczne paczki. Jeszcze o paczkach b_d_ 

mówi_, bo to te_ jest wa_na sprawa. Wi_c ogromne paki z domu, i dzieli_a mi_dzy t_ grup_ 

komunistyczno-jugos_awia_ska (sic), one- one-. Jednego dnia, zrobi_a si_ okropna awantura - 

zgin__y owoce z jakiej_ paczki, jakie_ suszone owoce by_y, i to- no, zosta_o kradzione 

__________, co jest nieprawdopodobne, _eby to w naszym bloku kto_ krad_, to niemo_liwe. 

Potem zg_asza si_ taka Polka, Pani eh- pani Tosia, o- Pi_tkowska, o której ju_ wspomina_am, i 

Tosia o_wiadcza: “Tak, ja wzi__am te owoce, zrobi_am z nich kompot i zanios_am na rewir dla 

chorej Jugos_awianki (sic) z grupy, eh- jak on si_ nazywa_, ówczesny premier Jugos_awii, 

znaczy ju_ nie, nie premier, bo on ju_ by_ usuni_ty 

Q: Mihailovic (ph) 

A: Mihailovic. Dla Pani Mihailo- widzi Pan, przypomnia_ Pan, dla Pani Mihailoviciowej 

zanios_a kompot, ona ju_ umieraj_ca, ehh- w bardzo z_ym stanie, i tego. No Stefka oczywi_cie 

by_a przeciwniczk_ Pani Mihailoviciowej, no ale powiedzia_a: “No, trudno. Pani Tosia 

post_pi_a s_usznie.” To jest przyk_ad, eh- jedna- ona by_a zajad__ komunistk_, a 

Mihailoviciowa (lekki _miech) by_a jej _miertelnym wrogiem, prawda, ale uzna_a, _e, no, ta 

jest chora, Mihailoviciowa nie mia_a nic kompletnie, by_a- by_a g_odna, by_a biedna, no wi_c 

tamta jej zanios_a ten kompot, wi_c co-. Wi_c to jest- to jest taki przyk_ad (lekki _miech) 

mi_dzynarodowej jakiej_ wspó_pracy, a j- ja by_am zupe_nie zrozpaczona t_ kradzie__ te- te- 
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te- te- tego- tych- tych owoców z tej paczki, no bo to si_ nigdy nie zdarza_o, nikt nikomu u nas 

nic nie wzi__. Wi_c tak, konflikty by_y ró_ne. By_y Ukrainki, które by_y dosy_ nastroszone do 

Polek, bardzo by_y eh- tak eh- tak. No wi_c, to jest o ro- o- o narodowo_ciach. Mo_e od razu 

opowiem, skoro mówi_ o stosunkach wew- panuj_j_cych wewn_trz bloku, (kaszle) o czym_, co 

si_ nam zdo_a_o. Prosz_ pami_ta_, _e nam si_ wtedy powodzi bardzo dobrze, a w ca_ym lagrze 

si_ powodzi tak_e lepiej, nie tak dobrze jak nam, oczywi_cie, ale, po pierwsze, s_- funkcjonuj_ 

waszraumy (ph) i wodoci_gi, a wi_c jest woda. Nie znaczy to, _eby woda by_a na bloku, do 

ko_ca- do ko_ca istnienia obozu kobiecego nie by_o wody w barakach. Eh- bard-bardzo by_o 

zabawne eh- bo na- pod sam koniec istnienia obozu, zacz_to zak_ada_ eh- instalacje 

wodoci_gowe na- na blokach. I tak akurat sko_czyli, po czym przenie_li nas wszystkich na B-

Zwei (ph)[German-”B-2"], tak, _e w ogóle wody- wody nie- nie- no nie- nie- nie korzysta_y_my 

z tego, ale musia_y_my mie_ wiaderka, wiadra na czyst_ wod_ i wiadra na brudn_ wod_. I raz 

by_a awantura, ju_ nie pami_tam o co, i obe- i Auserein Drexler (ph) powiedzia_a za to- za kar_ 

blokowe b_d_ czy_ci_ wiadra, aimerputzen (ph)[German] (kaszle) aimerputzen, i te wszystkie 

wiadra by_y oczywi_cie zu_ywane, czyli by_y bardzo brzydkie, i musia_y_my siedzie_ i 

ceg_ami czy_ci_ je a_ do zupe_nej bia_o_ci, tak, _e si_ b_yszcza_y, jak blokowe, wszystkie 

blokowe, za kar_, “wam si_ powodzi za dobrze, wy ju_ same nie wiecie co- co- co __________ i 

b_dziecie czy_ci_- czy_ci_ wiadra.” I teraz omówi_ naszych kolegów, moich kolegów po 

wojnie, otó_ rozmawia_am po wojnie, pisa_am tam jak__- takie- o organiz- pisa_am taki 

artyku_ o organizacji obozu i o ehh- i o pozosta_ych aktach- o- o archiwum o_wi_cimskim, to 

jest wszystko- to co mówi_ teraz co si_ dzieje po obozie. I rozmawia_am ze Smoleniem i z ju_ 

nie_yj_cym takim te_ dobrym znawc_ obozu, Panem Brandthuberem (ph). I opowiada_am o 

tym, jak my_my czy_ci_y te wiadra. A on si_ pyta: “A po có_ wam by_y wiadra, przecie_ 

mia_y_cie wod_ na blokach.” A ta woda nigdy nie zacz__a funkcjonowa_, ona by_a- ona by_a 

zainstalowana, ale ona nigdy- nigdy nie funkcjonowa_a. No niemniej, by_a- by_a- by_a 

mo_liwo__ k_pieli, bloki chodzi_y do k_pieli co, ja wiem, co tydzie_, zdaje si_, czy- czy mo_e 

co dwa tygodnie, ca_y- z ca- z ca_ego lagru chodzi_y bloki do k_pieli, w ka_dym razie, 
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epidemia tyfusu si_ w_a_ciwie chyba sko_czy_a. Mo_e, na pewno by_y jakie_ pojedyncze 

wypadki, ale epidemii ju_- ju_ nie by_o, no i wszy te_ nie by_o. I teraz, to jest straszne, co 

powiem, ale tak by_o na prawd_. To znaczy, w miar_, jak ju_ zaczynaj_ ogromne transporty 

_ydowskie przychodzi_, te masowe wysy_ane przez “Reichstischerheitshauptampt” 

(ph)[German], to si_ nazywa_ “RSHA” z Berlina, organizowane, to s_ eh- z Drancy, z 

Westerbork, z ró_nych, z przeró_nych obozów ca_ego _wiata. No wi_c, najpierw przede 

wszystkim te greckie, francuskie przychodzi_y ca_y czas, no i potem te straszliwe w_gierskie, to 

na lagrze zaczyna si_ dzie_- dla_- zna- dzia_ znacznie lepiej. Przede wszystkim, uwaga SS-

manów skupia si_ na transportach. Oni wszyscy chc_ by_ przy- zatrudnieni przy transportach, bo 

tam mogli sobie jako_ jednak zdrowo kra__, niew_tpliwie kradli, i nie maj_ czasu, czyli po 

prostu wi__niowie maj_ wi_kszy samorz_d, tak bym to okre_li_a, wi_ksze mo_liwo_ci. 

Poprawia si_ nam jedzenie, bo cz___- p- cz___ tych rzeczy zabieranych tym nieszcz_snym 

ludziom, którzy szli eh- szli do gazu, eh- cz___ jednak tych paczek jedzeniowych przychodzi_a 

do- eh- do kuchni. Wi_c powiedzmy, ten- ta- ta zupa z- robi si_ znacznie lepsza, ni_- ni_ by_a, 

bo tam wrzucaj_ di niej jaki_ t_uszcz, jakie_- jakie_- jak- jak- jakie_- takie rzeczy. __________ 

przychodz_ paczki. Przychodz_ paczki do O_wi_cimia, paczki zasadniczo dostawa_y tylko 

Aryjki - nie, nie dostawa_y te Francuzki, które by_y “Nacht und Nable” (ph)[German], czyli- 

czyli- czyli- czyli nie istnia_y. Przychodz_ paczki dla _ydówek, ale te paczki nie s_ dor_czane. 

To jest w_a_nie bardzo smutne. One si_ czasem dowiadywa_y, _e dla nich przysz_a paczka. 

Natomiast, s_ rozdzi- jest bardzo du_o tak zwanych “tottenpakette” (ph)[German], czyli pa- 

paczek zmar_ych, bo przychodzi_y paczki, a ci ludzie ju_ nie _yli. I te tottenpakette 

(ph)[German] by_y rozdawane, nie- ja nie wiem, czy o- o no na pewno- na pewno SS krad_o 

tak_e. Ale tottenpakette (ph)[German] by_y rozdawane w obozie za jakie_, eh- ja wiem, no- no 

w nagrod_. Tam jakie_ komando dobrze pracowa_o, czy kto_- kto_, eh- powiedzmy tamte 

Lauferinein (ph)[German] dostawa_y te tottenpakette (ph)[German], czy- czy Katja, czy 

wszyscy, czy ludzie po pros- z- znaczy po prostu, no- no z- za- za dobre sprawowanie, za- za 

jakie_- za jak__ nagrod_, te tottenpakette (ph)[German] by_y rozdzielane mi_dzy wi__niów, tak, 
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_e ogólnie. Sytuacja _ywno_ciowa i wszystko si_ znacznie poprawia. Poprawia si_ w zwi_zku z 

tym tak_e mo_liwo__ naprawiania bloków, poprawiania, poza tym, w czterdziestym trzecim 

roku Oberauserein Mandl (ph), nie pami_tam z pami_tam ju_ z jakiego_ powodu, przesta_a by_ 

Lagerfuhrerein (ph)[German] na jaki_ czas, a przez par_ miesi_cy jej nie ma. Czy chorowa_a, 

czy mia_a jak__- nie, nie wiem dlaczego. I przychodzi na jej miejsce Untersturmfuhrer 

(ph)[German] Hessler- Hessler (ph). Hessler, który by_ z zawodu Ovensetzer (ph)[German], 

czyli buduj_ce piece, eh-, 

Q: Zdun. 

A: bo to nam opowiada_. I z Frankfurtu by_, no- no- no mia_ firm_ i budowa_ te piece. I zacz__ 

natychmiast budowa_ piece w naszych barakach, to by_o (odchrz_kuje), to b- to- to by_o jego 

zas_uga, bo zrobi_o si_ ciep_o, zrobi_o si_ znacznie lepiej, i najlepszy numer by_ taki, _e jak on 

na jaki_ blok przyszed_, nale_a_o zwróci_ jego uwag_, _e piec _le funkcjonuje, albo piec to czy 

tamto, zreszt_ szed_ przede wszystkim ogl_da_ piece (lekki _miech), to by_a- to by_a nasza 

wielka rado__, ale He- he- Hessler- Hessler zosta_ powieszony, na pewno mia_ swoje- na pewno 

by_- ró_ne robi_ okrutne rzeczy, nie wiem, natomiast w naszym obozie sprawowa_ si_ bardzo 

przyzwoicie. Przede wszystkim nie bi_, on nie bi_ kobiet. Nie bi_, po prostu nie bi_. Po drugie, 

dzi_ki niemu, zosta_y naprawione dachy, zosta_y porobione rynny, postara_ si_ o- o lepsze no- 

nie wiem, lepsze sienniki, no- no w ogóle lepsze wyposa_enie eh- kobiecego obozu. On uwa_a_, 

_e kobiety tak nie mog_ mieszka_. No (odchrz_kuje) no jako_- jako_ mia_- mia_- niektórzy SS-

mani bili bez- bez- bez wzgl_du na ple_, a niektórzy uwa_ali, _e kobiety jako_ powinne by_ 

troch_ lepiej traktowane. W_a_nie by_y_my lepiej traktowane, ale eh- ale w_a_nie bardzo wiele 

zrobi_ j- w_a_nie chodzi o te instalacje ró_ne, eh- te- on uruchomi_ te waszraumy (ph), on 

doprowadzi_ t_ wod_ do- do- do- na lagier. I takie rzeczy 

Q: W którym roku to by_o, przepraszam? 

A: Te_ czterdzie_ci trzeci rok. 

Q: Ale pó_niej w czterdziestym trzecim roku? 

A: No, tak, to ju_- to ju_ jest czterdziesty trzeci rok, wiosna-lato. 
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Q: Wiosna-lato? 

A: Tak. Koniec? 

Q: Nie, nie, nie. Jeszcze trzy minuty. Jeszcze mamy trzy minuty. 

A: Acha, jeszcze mamy trzy minuty. Eh- no, có_. No, _eby jeszcze- jeszcze co_ opowiada_ o tej 

czwórce. No wi_c, w czwórce, jak mówi_am, mieszka_y same znakomito_ci obozowe, prosz_ to 

wzi__ oczywi_cie w cudzys_ów te znakomito_ci, no mieszka_- mieszka_a Katja, no mieszka_a 

tak_e _yj_ca i znana Pa_stwu Pani Tipi Tichauerowa (ph), czyli wtedy si_ nazywa_a “Tipi”, po 

prostu “Tipi”, albo Helenka Szpicerowa (ph), takie by_o jej nazwisko. Ona mia_a zorganizono- 

zorganizowan_ tak_ osobn_ bud_, bo to tak si_ nazywa_o, to takie przegródki, które by_y 

robione na blokach - tseichenschtube (ph)[German] i tam w tej tseichenschtubie (ph)[German-

keep Polish “ie” ending] absolutnie eh- mia_a _e tak powiem woln_ r_k_. Wykona_a - to co ja 

wiem, co pami_tam: zrobi_a znakomity plastyczny plan obozu, znaczy plan obozu, ale, to by_y- 

to by_y wszystko- ja nie wiem, jak si_ to nazywa. 

Q: Model. 

A: Model. Ona zrobi_a model- model naszego obozu. Zrobi_a to bardzo _adnie, bardzo 

starannie, no i SS-manów wprawi_o to w ogóle w zachwyt, zw_aszcza ob- Oberauserein Mandl 

(ph), jak ktokolwiek jej przyjecha_, przy- przyprowadza_- no w ogóle przyprowadzali nam sta_y 

“Haubesuch” (ph)[German], czyli wielkie- wysokie- wysokie wizyty przychodzi_y zawsze na 

nas- na nasz blok. No i pokazywano jak tu jest pi_knie, tu jest tagesraum (ph)[German], tu- a- a 

tutaj jest schlafraum (ph)[German], a tu jest saichenschtube (ph)[German], w ka_dym razie, te 

wszystkie (odchrz_kuje) te wszystkie pomieszczenia. No, ale szczytem wszystkiego by_ 

w_a_nie ten obóz Tipi, do którego jeszcze eh- jej znajomy elektryk, Henio Por_bski, zrobi_ jej 

o_wietlenie, tak, _e- _e- c- obóz si_ _wieci_. No, oni byli tym- tym- tym wszystkim zachwyceni, 

i no i to by_o _adne, to by_o _adne, a jak si_ dowiedzia_am w tej chwili od Pani Tichauerowej, 

m_ski obóz nie mia_ czego_ podobnego, czyli eh- kobiety by_y- kobieca za_oga o_wi_cimska 

by_a bardzo dumna z tego, _e w_a_nie co_ takiego posiadaj_. Eh- Tipi by_a indywidualno_ci_, 

zdecydowan_ indywidualno_ci_, eh- trzeba si_ by_o z ni_ liczy_, ale równocze_nie by_a bardzo 
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_yczliwa i bardzo dobra dla- dla- dla ró_nych tych, no wi_c, mia_a jakie_ kontak- ona- o- na 

przyk_ad, ona mia_y kontakty z ruchem oporu. Co- na czym to polega_o, trudno mi jest 

powiedzie_, w ka_dym razie, ona- ona by to powiedzia_a lepiej. Eh- do niej przychodzi_ taki 

Henio Por_bsk- Henio- Henio Por_bski, zaraz jeszcze o nim musz_ powiedzie_ kilka s_ów, nie 

wiem, czy teraz, czy- czy ju_- 

Q: To - mo_e ju_ po- po przerwie. 

A: Dobrze. 

Q: Bo to ju_ jest __________ (English) Yes. 

Q: (third person) OK. 

A: Tipi bardzo du_o pracowa_a. Eh- lubi_a mie_ drzwi zamkni_te do siebie do tej swojej budy i 

w_a_ciwie utrzymywa_a w tajemnicy co robi_a. Nas, troszeczk_ nas to _mieszy_o, ale 

ostatecznie, wiedzia_y_my, _e ona rzeczywi_cie co_ robi. Eh- ona wspó_pracowa_a bardzo 

blisko z Katj_ - robi_a dla niej jakie_ wykazy, nie mog_ po- nie potrafi_ powiedzie_, co ona 

robi_a. Pracowa_a tak_e w nocy, bo twierdzi_a, _e w nocy mia_a tylko _wi_ty spokój i cisz_, to 

troszeczk_ prze- przeszkadza_o w uk_adzie m- pracy na bloku, prawda, bo jak by_o “Lageruhe” 

(ph)[German], czyli ju_ spokój, to mia_y by_ wsz_dzie _wiat_a pogaszone, no ale- Tip u Tipi 

si_ _wieci_o, bo ona robi_a te swoje jakie_- jakie_ wykazy. Robi_a dla- wi_c te- to co ona 

opowiada_a o- ona potrafi na pewno znacznie lepiej powiedzie_, co ona konkretnie robi_a, 

rysowa_a jakie_ wykazy, jakie_ diagramy, ja o tym wiem bli_ej, nie wiedzia_am znaczy wiem- 

wiem, _e robi_a, natomiast nie potrafi_ powiedzie_, na czym to polega_o. Mia_a niew_tpliwie 

kontakty z ruchem oporu, czyli z- w_a_nie z tym Heniem Por_bskim, o którym wspomina_am, 

który do niej przychodzi_ i zawsze z ni_ mia_ jakie_ tajemnicze interesy, ale my_my si_ nie 

pyta_y, lepiej by_o nie wiedzie_, ni_ wiedzie_ za du_o, prawda, w ko_cu- w ko_cu to by_o- to 

by_o niebezpieczne. By_a bardzo _yczliwa i na przyk_ad je_eli uda_o si_ zorganizowa_, _e 

przyszed_ kto_ z m_skiego obozu, bo przecie_ - zaraz jeszcze powiem co_ o stosunkach mi_dzy 

m__czyznami i kobietami, to znaczy o tym, jakie by_y uk_ady - i trzeba by_o zrobi_ jakie_ 

spotkanie nieoficjalne jakie_, siostry z bratem, czy ukochanej z ukochanym, by_ taki kolega, 
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który- który mia_ sympati_, Micha_ si_ nazywa_, no to Tipi potrafi_a wyj__ ze swojej szraj- ze 

swojej saichenschtuby (ph)[German-keep Polish “y” ending], i wpu_ci_ ich tak, _eby sobie 

mogli sami ze sob_ porozmawia_ spokojnie. By_a bardzo _yczliw_ i bardzo dobr_ kole_ank_, 

ale dok_adnie o tym, co robi_a, co robi_a dla ruchu oporu, jakie robi_a wykazy i tak dalej, to ju_ 

tego ja potrafi_- nie potrafi_- nie potrafi_ tego- tego- tego- tego powiedzie_. Eh- jak wygl_da_y 

stosunki mi_dzy m__czyznami a kobietami, wi_c to wygl_da_o w ten sposób, _e oczywi_cie nie 

wolno nam by_o rozmawia_ z m__czyznami, nie wolno by_o mie_ _adnych kontaktów, 

_adnych- pisa_ list. Kobietom nie wolno by_o nawet czyta_ gazet i pali_ papierosów, a 

m__czy_ni mieli prawo papierosy i czyta_ gazety. Kobiety- u- u nas to by_o zakazane. Za- przez 

takie przest_pstwo dostawa_o si_ meldung (ph)[German]. Meldung to by_a notatka s_u_bowa, 

któr_ robi_ SS-man do odpowiedniej w- w_adzy, _e wi_zie_ taki a taki dopu_ci_ si_ takiego a 

takiego przest_pstwa, i za to by_a kara. (odchrz_kuje) Bardzo cz_sto t_ kar_ by_o 

schtrafkomando, schtrafkomando (ph)[German], czyli ka- karna kompania, by_a bardzo ci__k_ i 

bardzo eh- no “SK” tak zwana w skrócie. Eh- to- to- to by_a bardzo powa_na sprawa, bo w 

schtrafkomando (ph)[German] _atwo by_o umrze_. I za- w_a_nie za jaki_ list do ch_opca, czy 

list do rodziny, list do ojca, czy list- czy list- czy z drugiej list do- do _ony, do matki, do- do 

ukochanej, w_a_nie schtrafkomando (ph)[German], czyli- grozi_o. To by_o bardzo, oni mieli 

bardzo- bardzo z_ego- bardzo z_ego ehh- szefa SS-mana - Mokrus (ph) si_ nazywa_, 

przypomnia_am sobie w tej chwili, Mokrus, okrutny by_, i- i- w ogóle b- byl- byli u_ywani do 

najgorszych prac, tak, _e to- to- to- to by_a- to by_a bardzo ci__ka sprawa. Ale w miar_ 

przychodzenia wielkich transportów, post_powa_a- nast_powa_a równie_ demoralizacja, 

demoralizacja SS-manów. Wielkie transporty, to by_y masy, masy z_ota, dolarów, tak ju_ o tym 

wspomina_am, które przychodzi_y do obozu. SS-mani wszyscy chcieli to mie_, oczywi_cie nie 

mieli do tego dost_pu. Wi_c- z- wi_c powsta_ czarny handel, czarny rynek powsta_, istnia_- w 

O_wi_cimiu istnia_ czarny rynek. I na przyk_ad, i- i- moja przygoda, to ju_ jest raczej taka 

anegdota, bo to nic wa_nego. Przyszed_ raz na blok - acha, jeszcze wi_c- jeszcze jedn_ rzecz 

wyt_umacz_. Kto przychodzi_ do- do obozu kobiecego? Przychodzi_y specjalne komanda, wi_c 
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komando dachdekerów (ph)[German-keep Polisk “ów” ending], czyli naprawiaj_cy- j_cych 

dachy, komando elektryków, no ci chodzili wsz_dzie, bo eh- po pierwsze, elektryczno__ mog_a 

si_ zepsu_ gdziekolwiek na jakim bloku, po drugie, eh- elektrycz- by_y druty elektryczne, które 

ci_gle musieli sprawdza_, czy- czy- czy s_ pod wysokim napi_ciem i czy- czy wszystko jest w 

porz_dku. Wi_c elektrycy mieli najwi_ksz_ swobod_ ruchu. Malarze, stolarze, eh- kanalizatorzy, 

wszyscy- no wszyscy ci, którzy prowadzili plac- prace budowlane na eh- na obozie- w obozie 

kobiecym. Na czym polega_y kombinacje? Je_eli do- dajmy na to, do tego komanda elektryków 

do__cza_ kt- do__cza_ si_ w m_skim obozie, za zgod_ oczywi_cie tego, bo ka_de komando jak 

przychodzi_o do naszego obozu m_- z roz- m_skiego lagru, no przychodzi_o z SS-manem, 

przyprowadzi_ ich SS-man. On meldowa_ si_ na Blokfuhrerschtubie (ph)[German-keep Polish 

“ie” ending] u nas, tam w_a_nie “A”, “B”, tak jak to wida_ na mapie, meldowa_ si_, m__- ehh 

wprowadza tylu a tylu m__czyzn do obozu, no jest za niego odpowiedzialny, z- zapisywano ich 

numery, wszystko to by_o eh- dok_adnie eh- dok_adnie zrobione. Teraz, je_eli chodzi_o o 

jakie_ spotkanie, zor- zorganizowanie spotkania, no to znowu ch_opcy za_atwiali ze swoim SS-

manem, _e si_ zgodzi_, _e poszed_ z nimi inny wi_zie_, który nie nale_a_ do komand- do ko- do 

komanda, powiedzmy nie by_ tym dachdekerem (ph)[German-keep Polish “em” ending], nie 

by_ ty- tym naprawiaczem dachu, a jednak z- z tym komandem poszed_, bo si_ chcia_ spotka_ z 

matk_ albo chcia_ si_ spotka_ z siostr_. Wi_c w ten sposób robi_o- robi_o si_ takie szwindle 

ma_e, ma_e kombinacje. Ehh- no, te komanda, które przychodzi_y do m_skiego obozu- do- do 

naszego obozu oczywi_cie przynosi- szmuglowa_y listy, bo istnia_a eh- tajna korespondencja 

mi_dzy- mi_dzy kobietami, mi_dzy m__czyznami, mi_dzy ró_nymi obozami. To by_o bardzo 

niebezpieczne, bo w_a_nie za taki list sz_o si_ do- do- do karnego d- do- do karnego komanda. 

Ale, jak byli m__czy_ni i kobiety, to byli wszystko przecie_ ludzie m_odzi, wi_c istnia_y 

oczywi_cie flirty, sympatie i mi_o_ci, no i eh- mi_dzy innymi w_a_nie Katja Singer mia_a 

bardzo wielu swoich wielbicieli, bardzo wielu ch_opców, którzy si_ ni_ interesowali, no mówili 

jej mi_e rzeczy, eh- podkochiwali si_ w niej, by_a tak_ gwiazd_ obozow_, mo_na- mo_na by 

powiedzie_. Eh- równie_, niezale_nie od tego, _e eh- (odchrz_kuje) _e- _e si_ w niej 
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podkochiwali, to jeszcze przez ni_ mogli sobie mnóstwo ró_nych rzeczy za_atwi_. No bo 

istnia_o takie za_atwianie obozowe. To by_ w_a_nie, ja uwa_am, _e to wszystko te_ nale_y to 

ruchu oporu (odchrz_kuje) to co_my robili poza rozkazami i poza poleceniami SS-manów. No 

mo_e teraz powiem ju_ z par_ s_ów o Katji, prawda? Wróc_ do jej historii, _eby- _eby t_ 

histori_ zamkn__, to by_a rzeczywi_cie niezwyk_a posta_ w obozie i jej si_ nale_y troch_ 

uwagi. Eh- Katja dosz_a do- do- potrafi_a tak wyt_umaczy_ w_adzom obozowym, _e jest 

niezb_dna i niezast_piona, _e on- eh- _e na przyk_ad Raportfuhrerein Drexler (ph) w ogóle nie 

wyobra_a_a sobie funkcjonowania eh- funkcjonowania obozu, apeli i tak dalej, bez Katji. No to- 

to- to- to, i my_l_, _e mia_a dla niej wielk_ sympati_, ja podejrzewam, _e- _e Drexler mia_a 

troch_ sk_onno_ci mo_e lesbijskie, mo_e- mo_e- mo_e nie, a mo_e tak. W ka_dym razie Katj_ 

uwielbia_a. No i niestety Katja znalaz_a so- znaczy potem si_ z- powsta_a ta sprawa z Paliczem 

(ph), to znaczy z okropnym SS-manem, z SS-manem, który wykonywa_ wyroki _mierci. To dla 

niego, wyj__ rewolwer i zastrzeli_ kogokolwiek eh- tak sobie, to nie- nie- to nie- to nie- to nie 

by_ _aden problem. Jak to si_ sta_o, _e Katja si_ w nim zakocha_a, czy k- on si_ w niej 

zakocha_, w ka_dym razie, eh- ta mi_o__ by_a mi_o__ bardzo ryzykowna, bo jej grozi_a 

_mierci_, a jemu, karnym obozem i wys_aniem z O_wi_cimia, mimo _e by_ bardzo w hierarchii 

obozowej, hierarchii m_skiego obozu w_ród SS-manów eh- by_ bardzo wa_n_- by_ w- by_ 

bardzo wa_n_ osob_, w_a_nie z powodu- z powodu tych morderstw w nies_ychanej ilo_ci, 

które- które pope_ni_. No wi_c my_my wiedzia_y o tej sympatii wzajemnie istniej_cej, i 

przyznam si_, _e ja osobi_cie umiera_am ze strachu, bo ba_am si_ Palicza (ph), ba_am si_ 

potwornie, _e Palicz (odchrz_kuje), _e- _e co_ si_ mo_e podzia_ bardzo z_ego w zwi_zku z t_ 

mi_o_ci_, niezale_nie od tego, co si_ mo_e podzia_ Katji, co mo_e si_ podzia_ no- no- mog_y 

by_ jakie_ fatalne skutki. I oczywi_cie w ko_cu - teraz powiem co_, co- co tylko s_ysza_am, 

mianowicie, Katja zacz__a rozpowszechnia_ wiadomo__, _e ona nie jest _ydowskiego 

pochodzenia, tylko _e ona jest Aryjk_, tylko przez pomy_k_ razem z jakim_ transportem dosta_a 

si_ jako- jako- jako _ydówka. No, ona pochodzi_a z Marykovy (ph) na S_owacji. I do tego 

stopnia, Lagerfuhrung (ph)[German], czyli Mandl i Drexler, by_y przez ni_ zaczarowanie czy 
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op_tane, czy jak to powiedzie_, _e postanowi_y przeprowa- _e postanowi_y przeprowadzi_ eh- 

post_powanie, _eby- stwierdzaj_ce, czy ona jednak nie jest _ydówk_, _e to jest b__d z- ak- eh- 

w jej zaszeregowaniu, _e jest _ydówk_. To co b_d_ teraz opowiada_, to wiem, bo mog_ by_ 

ró_ne wersje na ten temat, ale to ja s_ysza_am od Karoliny Wili_skiej, nie_yj_cej ju_ kole_anki, 

która by_a szrajberk_ (ph), która by_a s- sekretark_ Oberauserein Mandl (ph), czyli na rewirze 

(sic), czyli by_a przy tak zwanym “Lagerfuhrung” (ph)[German], czyli przy za- przy samym 

zarz_dzie obozu. Wi_c ona powiedzia_a: ”S_uchaj, one zwariowa_y, te- te- te- te- te SS-manki, 

one chc_ wyst_pi_ o to, _e- _e Katja nie jest _ydówk_, _eby przeprowadzi_ takie post_powanie 

uznania jej za- za S_owaczk_, za Aryjk_.” Oczywi_cie Katji na tym bardzo zale_a_o, bardzo jej 

o to chodzi_o. Tak jak mnie si_ zdaje, t tym momencie, Katj_ zacz__o si_ bardzo interesowa_ 

Gestapo. Gestapo, czyli Politischeaptailung (ph)[German], a konkretnie, und- nie- o nie wiem, 

nie pami_tam jego stopnia s_u_bowego, Hustek, Erber Hustek (ph).By_am na jego procesie, by_ 

jego proces we Frankfurcie, i ja by_am na procesie, i o tym zeznawa_am, czyli mówi_am o tym, 

w_a_nie o t- o historii. On si_ zacz__ interesowa_ Katj_, s- przypuszczam, _e ju_ by_y eh- 

wiadomo_ci do- do niego dochodzi_y jakie_ na temat romansu Katji z- z Paliczem, no i 

obydwoje zostali aresztowani. I Katja, to bardzo- przecie_ zabawnie brzmi, _e w O_wi_cimiu _e 

zostali aresztowani, ale oni poszli na blok, znaczy Katja posz_a na blok jede- eh- na blok dzie_- 

jedenasty do- do O_wi_cimia, prze- prz- przerw- znaczy - tu by_a konkurencja mi_dzy 

Politischeaptailung (ph)[German], czyli Gestapo, a Lagerfuhrung (ph)[German], czyli zarz_d- 

czyli administracja obozu, to nast_pi_ konflikt. No ten ko- oczywi_cie wygra_o Gestapo no, bo 

o- oni byli ponad wszystko. Katja zosta_a umieszczona na jedenastym bloku, Palicz równie_ 

zosta_ aresztowany. Przes_u- wed- z tego co s_ysza_am, Gestapo przes_ucha_o w Marykovej 

(ph) rodzin_ Katji, która tam jeszcze _y_a, która tam by_a, brata konkretnie, no i ten brat 

potwierdzi_, _e byla córk_ eh- je- je- je- jego- jego ojca, _e ich by_o tam pi_cioro, _e nie by_a 

_adnym adoptowanym dzieckiem, no i jakie_- jakie_ takie w ka_dym razie- w ka_dym razie to 

wypad_o oczywi_cie dla Katji niekorzystnie. Teraz Palicz poszed_ do obozu, zosta_ skazany, 

poszed_ do obozu dla SS-manów, dla karne- do karnego obozu SS-manów. Palicz, to mo_e 
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dzisiaj sobie trudno wyobrazi_, ale to by_a wielka figura w O_wi_cimiu, to by_- to by_ 

nies_ychanie wa_ny- wa_ny SS-man, jeden z najwa_niejszych. No, a Katja zosta_a wys_ana 

karnie do Schtudhofu (ph)[German-keep Polish “u” ending], do innego obozu. Nie zos- nie 

zosta_a zamordowana, nie zosta_a zagazowana, nie zosta_a rozstrzelana, mimo _e oczywi_cie 

rasenschande (ph)[German] i przest_pstwo by_o ogromne. Ja my_l_, _e ona musia_a mas_ 

rzeczy wiedzie_ o SS-manach, na pewno. B_d_c tak wysoko i maj_c tak dobre stosunki z tymi 

najwy_szymi w_adzami w obozie, musia_a mnóstwo rzeczy wiedzie_, i oni po prostu bali si_ jej 

dalej- jej- jej dalszych przes_ucha_, _e ona zacznie co_ mów- Co- no i w ka_dym razie 

sko_czy_o si_ to, zaraz wyja_ni_ w taki sposób. Katja zosta_a wys_ana karnie do Schtudhofu 

(ph)[German-keep Polish “u” ending]. Dobrowolnie zg_osi_a si_ na wyjazd z ni_ jej kuzynka 

Bo_ka (ph) i druga taka ma_a lauferka, Elzynka (ph). We trójk_, razem z auzjerk_, pojecha_y. 

Ci_g dalszy znam z ust Katji, eh- Katja by_a u mnie w Krakowie, a ja by_a- ja by_am u niej w 

Pradze, potem Katja by_a dwa razy w Krakowie, i Katja to tak opowiada_a. Powtarzam to, co 

ona nam mówi_a. My_l_, _e to by_o prawda. One mia_y ze sob_ z_oto. Eh- ile tego z_ota 

wzi__y, nie wiem jak go przemyci_y, no w ka_dym razie, uda_o si_ im- by_a jako_ lepiej 

traktowana, skoro nie rozebrali jej do naga, nie odebrali wszystkiego, tylko pozwolili im- im tak 

wyjecha_. Po drodze, wed_ug tego, co Katja mówi_a, po drodze z auzjerk_ zacz__y rozmawia_, 

no i auzjerka towarzysz_ca jej, która j_ wioz_a do tego Schtudhofu (ph)[German-keep Polish “u” 

ending], poci_giem oczywi_cie jecha_y, pokaza_a jej dwa pisma. Jedno pismo by_o o- _e jest 

“frum Auschwitz nach Schtudhof Uberschteldt” (ph)[German], czyli przekazana- przeniesiona z 

O_wi_cimia do- (odchrz_kuje) do Schtudhofu, a drugie pismo, _e po przybyciu do Schtudhofu 

ma by_ natychmiast zagazowana. Za- wyrok _mier- znaczy, nie wiem, zagazowana, eh- 

natychmiastowy wyrok _mierci. Po czym Katja mi- tak jak Katja powiedzia_a: “To ju_ by_a- to 

si_ tak szcz__liwie z_o_y_o, _e au- przekona_am auzjerk_, _e da_a- pokaza_a w Schtudhofie 

tylko jedno pismo, to _e jest Uberschteldt (ph)[German]. Czyli ona jej musia_a po drodze 

zap_aci_ za to, prawda. Z- mia_y to z_oto, wi_c musia_a- a- auzjerk_- potrafi_a t_ auzjerk_ 

przekupi_. I tego pisma o wyroku _mierci, zreszt_ trzeba wzi__ pod uwag_, _e to- t- to o czym 
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mówi_ teraz, to jest czterdziesty czwarty rok, front rosyjski idzie coraz bli_ej, Niemcy ju_ wcale 

nie s_ tacy pewni siebie, jak- jak byli, _e rzesza b_dzie trwa_ wiecznie. To b_dzie- to b_dzie 

jaki_ wrzesie_, pa_dziernik cz- czterdziestego czwartego rok, czyli ju_ front si_- front- ofensywa 

rosyjska ruszy_a. (odchrz_kuje) Eh- auzjerka te_ niew_tpliwie ju_ nie wierzy_a w k- szcz__liwy 

koniec wojny tak bardzo, jak wierzy- j- jak wierzy_a przedtem. W ka_dym razie, faktem jest, _e 

Katji si_ nic nie sta_o, (kaszle) i mo_na si_ by_o z ni_ wiedzie_. Wróci_a szcz__liwie do Pragi, 

wysz_a za m__ za oficera Czecha, nie-_yda, i kiedy przyjecha_y_my do Pragi, w_a_nie z 

Wand_ Maroszani (ph), moj_ kole_ank_, eh- w czterdziestym nie- nie w czterdziestym, w 

pi__dziesi_tym pi_- czwartym roku, mniej wi_cej, przyjecha_y_my do Pragi w odwiedziny do 

naszych kole_anek, i widzia_y_my si_ tak_e z Katj_, ale zanime_my si_ widzia_y z Katj_, 

widzia_y_my si_ innymi _ydowskim- _ydowskimi kole_ankami, które powiedzia_y; “S_uchaj, 

my tu w Czechos_owacji nie opowiadamy o- o tej sprawie z Paliczem, a m__ Katji w ogóle nie 

wie, _e ona jest _ydówk_. I prosimy- prosimy, _eby_cie tego nie-.” No, _eby_my si_ 

dostosowa_y do tego. Katja uratowa_a tyle- tyle ludzi od _mierci, ma takie zas_ugi, je_eli 

chodzi o _ycie ludzkie, _e to nie jest wa_ne. No i my_my rzeczywi_cie si_ do tego zastosowa_y, 

i dzisiaj, poniewa_ o tym romansie Katji jednak jest w literaturze, bo i Langbein (ph) o nim 

wspomina w swojej ksi__ce, w_a_nie on tam wspomina tylko o romansie Kat- Katji z Paliczem, 

to jest w_a_ciwie krzywdz_ce, bo, no ale on nie wiedzia_, bo on nie- nie wiedzia_ o Birkenau 

wielu rzeczy, w ogóle nie wiedzia_ o Birkenau, eh- je- s- w- bar- w ka_dym razie, bardzo ma_o 

wiedzia_. Wi_c, eh- wi_c po prostu wydaje mi si_, _e poniewa_ o t- o- o t- o tym historii z 

Paliczem si_ mówi, no wobec tego, dlatego o niej- o niej i tak_e o tym opowiedzia_am. I wtedy 

Katji zapyta_y_my si_: “A co si_ sta_o z Paliczem?” Wi_c, Palicz zgin__. Zgin__ na w- 

podobno na w_gierskim froncie, a Katja to wiedzia_a, to znaczy na froncie rosyjs- rosyjskim 

froncie, w momencie kiedy wchodzili- czyli on poszed_ po- po tym o- po tym pobycie w obozie 

eh- w karnym obozie, poszed_ do- poszed_ do wojska i niew_tpliwie, jako - acha, by_ 

zdegradowany, wi_c poszed_ jako- jako szeregowiec, no i- no i zgin__. No wi_c taka jest 

historia Katji, która eh- zachowa_a si_ w bardzo pi_knej pami_ci u swoich wspó_rodaczek 
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_ydówek cz- eh- s_owackich, ale nie tylko, bo zachowa_a si_ tak_e bardzo dobrze w mojej 

pami_ci i bardzo wielu Polakom i Polkom, którym tak_e pomog_a. Tak chcia_abym, _eby o niej 

zosta_o dobre wspomnienie, a co robi_a, no mój Bo_e, no przecie_ by_a zwyk_a dziewczyna 

osiemnastoletnia, czy tam potem dwudziestoletnia, która w pewnym momencie mia_a ogromn_ 

w_adz_, ogromne znaczenie, zna- w_adz_ nad- de facto nad tysi_cami ludzi, to- to- to mog_o jej 

si_ troch_ przewróci_ w g_owie, jej si_ troch_ w g_owie przewróci_o zreszt_, ale- ale 

nieszkodliwie, bo powiedzmy to by_a- b- zrobi_a si_ bardzo pró_na, uwa_a_a si_- no ale to s_ 

rzeczy _mieszne i ma_o wa_ne, ma_o wa_ne wobec tego wszystkiego dobrego, bardzo du_o 

dobrego co zrobi_a. Ona te_ mia_a pewn_ przykro__, bo w momencie, kiedy eh- zacz__a t_- no 

t_ histori_ z Paliczem, w którym si_ chyba zakocha_a, chyba si_ zakocha_a, bo Katja sobie 

mog_a pozwoli_, je_eli on si_ do niej zaleca_, to ona mog_a sobie pozwoli_ na to, _e- _e- _e nie 

_yczy sobie tego, prawda? No s- opowi- plotki by_y ró_ne, plotki by_y takie, _e Drexler 

uwa_a_a, _e Palicz do niej przychodzi, z ni_ si_ chce widzie_, a- a tymczasem chodzi o Katji, 

ale to ju_- to ju_ nie- to ju_ wszystko nie- nie- nie jest wa_ne. No, ale okaza_o si_, _e jej- swój 

egzamin _yci- znaczy, potem m__czy_ni z polskiego obozu, Polacy, ale w_a_ciwie nie tylko 

Polacy, tylko w ogóle m__czy_ni, zacz_li Katj_ troch_ bojkotowa_, to znaczy, uwa_ali, _e z 

powodu tego eh- romansu z tym- z tym morderc_, no, dawali jej do zrozumienia, _e to jest co_ 

bardzo z_ego, co ona robi. Ale my_l_, _e w sumie, no w sumie jest bardzo pozytywn_ postaci_, 

je_eli chodzi o obóz kobiecy, w ka_dym razie t_ rol_ odegra_a, i przez ni_ mo_na by_o mas_ 

rzeczy za_atwi_, mas_ rzeczy mo_na by_o za_atwi_ przez Katj_. Ona potrafi_a wykorzysta_ 

dobry humor S- SS-manów i- i co_ podsun__, co_ potrzepn__, no poza tym oni byli- byli 

zupe_nie przera_eni jak ona zosta_a eh- zosta_a z- zdegradowana. Na jej miejsce przysz_a Ria 

Wolf (ph) “Mischling” (ph)[German] tak zwany z Frankfurtu, no i jako_ tako_ tam ta Ria Wolf 

dawa_a rad_, no bo w ko_cu te by_y- te rzeczy by_y- b- by_y do zrozumienia- do zrobienia. No 

i- i Ria Wolf ju_ by_a do same- acha, Ria Wolf by_a w dodatku znajom_ eh- Untersturmfuhrera 

(ph)[German-keep Polish “a” ending] Hesslera, bo mieszkali w tym samym domu w- we 

Frankfurcie. I st_d wiedzia_y_my- acha - one pochodzi_y, Ria Wolf i Elsa Wolf (ph), te dwie 
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pochodzi_y z- eh- z mieszanego ma__e_stwa. I Hessler im pomóg_ i za_atwi_, _e wesz_y jako, 

nie jako _ydówki do lagru, tylko wesz_y jako Niemki, z czerwony- z czerwonym winklem, by_y 

“Reichsdeutsche” (ph)[German], one by_y “Reichsdeutsche” (ph)[German]. No i niew_tpliwie, 

Hessler wp_yn__ na to, _e Ria Wolf zosta_a t_ Raportschreiberein (ph)[German] po Katji. N- no 

to- to- to ju_ nie by_a taka mi_a osoba, no- no ale z- ale nie by_a- nie by_a szkodliwa. Bo- bo- 

bo ta Elsa Wolf by_a niesympatyczna, ale ju_- one- on- powiedzmy, one nie by_y szkodliwe, 

one nikomu nie specjalnie- nie szkodzi_y, przynajmniej tak mi si_- tak mi si_ wydaje. Wi_c to 

jest historia- (westchnienie) historia Katji, o której chyba ma_o kto_- o której w_a_ciwie 

warta_oby nam nawet dan- os- osobno napisa_, bo to- 

Q: Mam pytanie takie. Sk_d, jak Pani s_dzi. Sk_d Katja wiedzia_a, co si_ sta_o z Paliczem? 

A: Tego nie wiem. 

Q: Acha. 

A: My_my si_ spyta- a- eh- Katja mówi- nam mówi_a wtedy wt- to by_o w Budapesz- nie w 

Budzpeszcie, tylko w Pradze, w jakiej_ kawiarni. Ona- o- w_- tego ja w_a_nie nie wiem, sk_d 

ona to wiedzia_a. 

Q: Uhuh. No to ciekawe, czy mia_a s- t- kontakt z rodzin_, czy 

A: Jaki_ kont - czy jeszcze mia_a z nim jaki_ kontakt- czy jeszcze mia_a z nim jaki_ kontakt. 

Palicz mia_ przed tym _on_, która umar_a na eh- na tyfus, bo na szcz__cie, SS-mani te_ 

umierali na tyfus, eh- eh- w_a_nie Langbein (ph) w swojej ksi__ce “Menschen in Auschwitz” 

(ph)[German] wspomina tak_ eh- eh- ju_ dla niego to by_o takie szokuj_ce, jak jego- jego szef 

(odchrz_kuje) ten Schtandolt Artz (ph) przychodzi do niego i mówi: “cz- Langbein, czy Ty 

wiesz, co si_ sta_o? _ona Unterszorf- Untersturmfuhrera (ph)[German-keep Polish “a” ending] 

Palicza umar_a na tyfus taki straszny.” I w_a_nie Langbein sobie my_la_, _e jest straszne, 

umar_a _ona Palicza. Te tysi_- tysi_ce umieraj_cych kobiet i m__czyzn w obozie nie- nie robi_y 

na tym _adnego wra_enia, natomiast to, _e _ona Palicza umar_a. No, a Palicz potem- potem 

sobie znalaz_- znalaz_ Katj_. Wi_c to by_ taki wielki romans o_wi_cimski. I teraz, jake_my si_ 

ju_ przenios_y na- jeszcze bym chcia_a opowiedzie_ dwie rzeczy zwi_zane z blokiem 
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czwartym. Jedn_ rzecz- eh- tej- _eby ju_ potem do tej czwórki nie wraca_. Wi_c jak mówi_am, 

udawa_o si_ utrzyma_ dobre stosunki i _yczliwe stosunki na wzajem- wzajemne mi_dzy- 

mi_dzy wszystkimi dziewcz_tami, któ- które tam by_y, no zreszt_ to- no po prostu chyba 

wszystkie rozumia_y, _e w naszym wspólnym interesie jest, _eby_my dobrze ze sob_ _y_y, i _e- 

i _e- i _eby by_a zgoda. No, oczywi_cie by_a tam du_a grupa Polek. I teraz zbli_a_a si_ Bo_e 

Narodzenie, drugie Bo_e Narodzenie, bo pierwsze moje Bo_e Narodzenie, to by_o to straszne na 

Lagerstrasse z tymi, _lepi_ dziewczynk_ i tak dalej. Teraz jest ju_ drugie- B- drugie Bo_e 

Narodzenie, my ju_ jeste_my bogate, bo to jest troszeczk_- O_wi_cim, to jest tak, jak _ycie 

ludzkie cz_owieka, który si_ dorabia, dochodzi do czego_ wielkiego, a potem spada i traci. 

Wi_c, postanowi_y_my, _e rob- urz_dzamy wspóln_ Wigili_, wspóln_ wieczerz_. Zdo_a_y_my 

zdoby_ drzewko, prawdziwe drzewko, no po prostu, eh- komando, które chodzi_o do lasu, 

ukrad_o w k- w lesie drzewko, to drzewko nam- tam przemyci_y do lagru, za to dosta_y eh- co_ 

z paczki, jaka_ eh- (odchrz_kuje) cos dobrego, no jedzenie, przypuszczam, _e tak to by_o. No i- 

n- a do reszty, papier, no te_ w_a_- to ju_ by_a sz- Schreibschtuba (ph)[German-keep Polish “a” 

ending”], te_ by_a Scheifenschtuba (ph)[German-keep Polish “a” ending”], to ju_ potem 

my_my- my_my to drzewko ubra_y. I - to SS-manom nie przeszkadza_o. To jest zdumiewaj_ce, 

jak niektóre rz- niektóre rzeczy wywo_a_y potworne awantury, a ta- to- ta- ta choinka, 

pami_tam, by_ Unterscharfuhrer eh- Reuters (ph) przyszed_, ogl_da_, mówi: “Jak to _adnie 

robicie, ha, ha, ha Wienachten.” (ph)[German] Wienachten, no to jest takie pi_kne _wi_to. No i 

teraz ma by_ kolacja wspólna. I teraz, prosz_ pami_ta_, _e s_ Polki-chrze_cijanki, _ydówki, 

komunistki, Ukrainki. I teraz powstaje konflikt. Chrze_cijanki- no Polki o_wiadczaj_: “Przecie_ 

to jest religijne _wi_to.” A ja uwa_a_am, _e wszyscy mamy siedzie_ razem- razem przy tym 

stole. (lekki _miech) Tak. _ydówki najpierw zacz__y kr_ci_ g_ow_, i ja im zacz__am to 

t_umaczy_, _e to jest _wi_to. To nie chodzi o to, _eby to by_o _wi_to chrze_cija_skie, to chodzi 

o to, _e to ma by_ _wi_to pojednania jakiego_ wspólnego - _wi_to nadziei dla nas wszystkich, i 

jakiego_- _wi_to- _wi_to pokoju, no, t- ta kolacja ma by_ dla nas wszystkich wspólna. Ukrainki 

bo o_wiadczy_y: “My nie mamy teraz _wi_ta, my _wi_ta mamy za tydzie_”, i tak dalej, i tak 
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dalej. Wi_c ja znów ten sam tekst: “S_uchajcie, to nie o to chodzi- to nie o to chodzi, _e to jest 

chrze_cija_skie _wi_to, to chodzi o to, _e to jest nasz wspólny wieczór, który mamy razem 

sp_dzi_, i jako_ z t_- z t_ nadziej_, _e jednak- _e jednak mo_e wyjdziemy z tego obozu.” No i 

uda_o si_ - przysz_y wszystkie. Przy- 

Q: Komunistki te_? 

A: Te_, (lekki _miech) a to by_o ci__ko. To by_a ci__ka sprawa. No i potem, w tydzie_ pó_niej, 

ja zosta_am zaproszona do k_cika, a w k_ciku tam siedzia_y Ukrainki, bo one maj_ _wi_ta 

pó_niej. I one mia_y zro- mia_y zorganizowan_ tak_ mini-kuti_, takie co_- co_ taki- jaki_ ma_y 

obrz_dzik sobie zro- zrobi_y- zrobi_y. To wi_c ja pomy_la_am, _e mo_e jako_- _e mo_e jako_ 

to si_ wszystko uda_o, _e- _e- _e- _e to wysz_o. A te komunistki by_y- 

Q: (English) Ask Anna if the Jewish women celebrated Jewish holidays in Block Four. 

Q: Czy _ydowskie kobiety obchodzi_y _wi_ta _ydowskie w bloku czwartym w ogóle? 

A: Moje _ydówki, one nie- chyba nie by_y bardzo wierz_ce. 

Q: Uhuh. 

A: Nie, no jedna z nich w ogóle chodzi_a- chodzi_a i uczy- twierdzi, _e czyta_a krótki kurs 

WKPB S- S- Stalina (lekki _miech), nie wiem, czy to czyta_a na prawd_, ale w ka_dym razie, 

ale one na ogó_ nie by_y wierz_ce. No te Jugos_awianki (sic) te_ by_- przysz_y komunistki. Ja 

nie jest- ja w tej chwili zastanawiam, czy przysz_a Betti Vens (ph). Nie pami_tam, mo_e ona si_ 

gdzie_- gdzie_ zmy_a. No, ale- ale ja uwa_a_am, _e _ydówki przysz_y. Nie, ch- ch- chyba- 

chyba je_eli obchodzi_y, to mo_e tak, dwie, trzy osobno sobie i cichutko, ale nie robi_y z tego- 

nie ro- nie robi_y z tego _wi_ta. 

Q: Pani ma __________. Mo_e ju_ sko_czymy teraz, bo jest minuta pozosta_a tylko, 

__________. 

A: Ach, tak? 

Q: Tak. 

A: To ju_? Ojej! To ja chyba dostan_ etat u was! 

Q: Dobrze! (_miech) 
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A: No bo to jeszcze- jeszcze przecie_- 

Q: No tak, ale to ju_ __________  

A: Jeszcze mam strasznie du_o do powiedzenia. 

End of Tape Three. 
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Tape Four 

Q: OK. 

A: By_a mowa o tym, _e z chwil_, kiedy zacz__y przychodzi_ wielkie transporty, poprawi_a si_ 

sytuacja na lagrze. Poprawi_a si_ tak_e ja mówi_am o- w zwi_zku z paczkami, które 

przychodzi_y. Tutaj da_aby- doda_abym jedn_ rzecz, mianowicie, by_ problem paczek dla 

_ydów. Paczki _ydowskie nie by_y dor_czane. Tak jak powiedzia_am, t- czasem nawet komu_ 

by_o bardzo przykro, bo przysz_a dla niego paczka, a nie- nie wydawano. Ale w ogromnej ilo_ci 

przychodzi_y te tak zwane “tottenpakette” (ph)[German], czyli paczki dla zmar_ych, bo rodziny 

albo nie by_y zawiadamiane o _mierci czyjej_, albo- o- czyj- o _mierci danej osoby, albo- albo 

wierz_y- nie wierzy_y wr_cz w t_ wiadomo__ i mimo to paczki posy_ali na wszelki wypadek. 

Przychodzi_y paczki z Czerwonego Krzy_a dl- dla _ydówek. Przychodzi_y paczki z 

Czerwonego Krzy_a dla _ydówek, przy czym nieraz mówi_y_my o tym, _e te paczki, _e- _e nie 

by_o _adnej pomocy ameryka_skiej dal nich, _e nie- _e nikt z Ameryki- tak- s- tak- si- tak 

kole_anki _ydowskie si_ skar_y_y, _e w ko_cu w Stanach Zjednoczonych jest tak wielu _ydów, 

a w_a_ciwie w sprawie jakiej_ pomocy, zorganizowania jakiej_ pomocy dla- dla nich, chocia_by 

w minimalnym stopniu, nie by_o. Te paczki by_y- przychodzi_y z Hiszpanii i z- znaczy te 

paczki eh- malutkie paczuszki dla _ydówek przys- przesy_ane przez Czerwony Krzy_, 

przychodzi_y z Hiszpanii i- i z Portugalii. To by_y ma_e paczki, ale to nie wa_n- nie zawsze 

by_o wa_ne nawet co w tej paczce by_o. To by_ jaki_ sygna_, _e kto_ gdzie_ w _wiecie si_- 

tym cz_owiekiem jeszcze- jeszcze si_ interesuje. Ehh- przedtem mówi_am, _e b- z chwilk_- z 

chwil_ przyj_cia do obozu, ko_czy_a si_ u kobiet menstruacja. Urwa_a si_, po prostu koniec, ju_ 

nie by_o. To wraca_o. W momencie, kiedy si_ zacz__y lepsze warunki, lepsze jedzenie, lepsze, 

no bardziej godny s- godny, ludzki tryb _ycia, wszystkie_my dosta_y z powrotem menstruacj_. 

Potem - mo_e teraz wyskocz_ troch_ na przód - potem przyszed_ straszne- straszne zamkni_cie 

obozu, czyli ewakuacja, ewakuacja straszliwa, kilkadziesi_t kilometrów w zimie pieszo, ca_y 

czas bez- w_a_ciwie prawie _e bez przystanku - jedn_ noc my_my nocowa_y, sta_y_my, po 

prostu przesta_y_my par_ godzin na ulicy, to by_ ca_y odpoczynek, potem drug_ noc zdaje si_ 
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nocowa_y_my w takiej jakiej_ prymitywnej eh- obo- eh- schoene (ph)[German], no schoene 

(ph)[German], czyli stodole, i b_d_ o tym mówi_ jeszcze, je_eli wystarczy czasu, to jeszcze co_ 

o tym opowiem. Ale wracaj_c do sprawy menstruacji, jak z chwil_, kiedy_my tak wyruszy_y w 

t_ drog_, ja mówi_: “No s_uchajcie, ale co b_dzie, je_eli- no co teraz- co teraz my zrobimy?” To 

która_ si_ zaczyna _mia_ i mówi: “Nic si_ nie martw. Ju_ znowu si_ sko_czy.” I sko_czy_o si_. 

Nikt z nas nie dosta_y_my menstruacji, dopiero po powrocie na wolno__. Ja w trzy miesi_ce po 

powrocie na wolno__ (odchrz_kuje) zacz__o- zacz__o si_ to, no ja nie wiem, mo_e u kogo- nie 

wiem jak u kogo_ innego, ale typowo by_o to, _e menstruacja znowu si_- znowu si_ urwa_a. A 

teraz chc_ wróci_ do czterdziestego czwartego roku, ju_e_my si_ przeprowadzi_y na ten o- na 

ten nowy obóz, znaczy na ten do- o- o- B-Jeden- B-Jeden-B, i jedno z takich zupe_nie 

makabrycznych wspomnie_ - by_a mowa o tym, _e w_a_ciwie, gazowanie si_ znacznie 

zmniejszy_o wewn_trz obozu, to znaczy, wybiórki do gazu, ale nie sko_czy_y si_ na rewirze, I 

w dziewi__set czterdziestym czwartym roku pami_tam, w styczniu, straszliwy dla mnie eh- eh- 

wywo_enie kobiet z rewiru, wybranych do gazu, nago. By_ stycze_, i im nic nie dali, no 

rozebrali je jeszcze z koszul, zdaje si_, _eby to by_o prostsze, ten- ten- ten konwój prowadzi_ 

Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German] Schultz, nie s_ysza_am nigdy, _eby Schultz za- za swoje- za 

swoje zbrodnie odpowiada_, ale tego- tego nigdy- do _mierci tego nie zapomn_, te nagie kobiety 

w styczniu wiezione do- do krematorium. Jedna z nich uciek_a jeszcze z tego- z tego transportu, 

zacz__a gdzie_ biega_ po obozie, no wi_c oczywi_cie gonili j_ tak, jak zaszczute zwierz_, a 

brali, wi_c to jest taki bardzo ponury- pon- po- ponure wspomnienie tych nagich kobiet wiezion- 

wiezionych do gazu. To jednak by_o przecie_, no by_ kawa_ek drogi, no zreszt_- no zreszt_ by_ 

stycze_. Drugie takie z_e wspomnienie, to jest zupe_nie inne, mianowicie - ja to mo_e potem 

poka__ na- na p- na planie, b_d_ mia_a okazj_ pokaza_ - po naszej przeprowadzce na odcinek 

B-Jeden-B, zosta_a wy__czona na razie z obozu kobiecego na jaki_ krótki okres czasu z jakich_ 

powodów organizacyjnych, z- _a_nia, czyli zauna, i trzy bloki, odgrodzone drutem, i tam zostali 

m__czy_ni. To znaczy, trudno powiedzie_, _e tam zosta_ obóz m_ski - tam zosta_o 

“Aptailungaufnaume” (ph)[German], czyli przyjmowanie cugangów (ph). Po prostu widocznie 
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nie byli gotowi na B-Dwa- na odcinku B-Dwa, jeszcze widocznie tego nie mieli 

zorganizowanego, i tam zosta_ jeden blokowy - nie- _yd francuski, ale ja my_l_, _e on musia_ 

by_ _ydem rosyjskim albo ukrai_skim. Mówi_ po polsku tak, prze- prze- zaci_gaj_c. Nazywa_ 

si_ Pinkus. To- to- to by_ straszny cz_owiek- straszny cz_owiek, strasznie si_ zachowywa_, 

wiem, _e potem po wojnie by_ poszukiwany we Francji, go poszukiwali, bo wyszed_ z obozu. 

Pinkus- pinkus mia_ przydomek - jeszcze sobie zrobi_ “Pinkus-Chmielnicki” si_ nazywa_, i j- 

taki. A dla nas by_ bardzo uprzejmy, bo roz- my_my by mogli przez druty rozmawia_, wi_c dla 

kobiet bardzo- bardzo uprzejmy, i jeszcze sobie dowcipkowa_, bo by_ w obozie taki bardzo 

przystojny Ukrainiec, znaczy w m_skim obozie, nazywa_ si_ Komarnicki, Bogdan Komarnicki. 

To by_ szpicel, donosiciel. Powszechnie_my si_ go wszyscy obawiali, no, to, poza tym, i jeden 

taki z dowcipów Pinkusa-Chmielnickiego, by_o taki: “Co by ten pi_kny” - a po - Chmielnicki 

by_ jeszcze paskudny, szkaradny i jeszcze zewn_trznie bardzo- bardzo brzydki (odchrz_kuje) - 

“Co by ten Bogdan da_ za moje nazwisko, Chmielnicki.” Chmielnicki, no to by_ wielki bohater 

ukrai_ski. Jednego dnia przywie_li ca_y tr- transport m__czyzn (kaszle) ca_y transport 

m__czyzn kalek. Oni byli bez nóg, albo bez r_k, no jacy_ pokraczni, z jakimi_ protezami, ale 

tylko- to- to by_o z- jak- jak z jakiego_ strasznego obrazu, to oni- oni do tej _a_ni pe_zali, bo nie 

mogli i__, albo skakali na jednej nodze. Ich przywie_li z jakiego_ innego obozu, w tej chwili 

znowu zapomnia_am, z którego. Wiedzia_am, ale zapomnia_am nazw_ tego obozu. Z innego 

obozu przywie_li ich po prostu na zamordowanie, bo oni wszyscy poszli do gazu. Ca_y ten 

transport poszed_ do gazu. To jest- 

Q: I to by_o w czterdziestym czwartym roku? 

A: To jest czterdziesty czwarty rok, i przypuszczam, _e to b_dzie do- do je- no mo_e by_ 

pocz_tek jesieni, bo oni- bo pó_niej tamten- eh- ten punkt przyj- przyjmowania m_skich eh- 

cugangów (ph), m_skich nowoprzyby_ych, zosta_ zlikwidowany - my_my go dosta_y, 

obj__y_my ca_y obóz i to. Ale ten, to- to- to s- takie dwa straszne wra_enia, moje wspomnienia 

te s_- to s_ te nagie kobiety wiezione do gazu i ci pe_zaj_cy- te pe_zaj_ce kaleki, które musia_y 
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przepe_za_ od baraku a_ do- a_ do zauny, potem ich chyba za_adowali na- r- rano ju_ ich nie 

by_o. (kaszle) No, chyba teraz chcia_am - 

Q: Jaka rola by_a tego Pinkusa? 

A: No on by_ blokowym, on by_ za- odpowiedzialnym za- za to, on- no on si_ na nich dar_ i 

wrzeszcza_ (odchrz_kuje) i jeszcze ich popycha_. (kaszle) W ogóle by_a z_a rola Pinkusa, bo 

by_ mm- bo by_- by_- by_ poszukiwany po wojnie jako za- za- za przy- za- za okrutne 

traktowanie innych wi__niów. 

Q: Acha. 

Q: (English)  Ask her about the joke, about Kamarowski (sic) - the joke - 

Q: Yeah. 

Q: Ask her. Did she say it? 

Q: Yeah, yeah, she said it. Yeah, she said it. 

Q: Acha. 

Q: I’m sorry. Eh- about eh- Chmielnicki i Komarnicki __________ 

A: __________ Chmielnicki i Komarnicki. 

Q: Tak, _e Pani to powiedzia_a. 

A: A to by_ dowcip. 

Q: Tak, tak, tak, to by_ dowcip. 

A: To by_ dowcip. A teraz mo_e b_d_ mówila o transportach, bo to chyba jest najwa_niejsza 

sprawa, to s_ transporty. 

Q: Tak. 

A: Wi_c jak mówi_am, transporty greckie zacz- zacz__y przyje_d_a_ w czte- z w- z wiosn_ 

czterdzie_ci trzy. Wtedy jeszcze nie by_o rampy, jeszcze- jeszcze nie zaje_d_a_y przed nasz 

obóz, a to by_y transporty olbrzymie, zdaje si_ mówi_am o tych czterdziestu tysi_cach biletów, 

tak, to ju_ o tym wspomina_am. No i takie moje- bardzo blisko mnie dotycz_ce wspomnienie - 

dziewczynki szesnastoletniej, Daisy (ph), Greczynki. Szesnastole- szesna_cie lat mia_a, która, 

jak wesz_- dosta_a si_ na- na mój blok. No i wkrótce, jak si_ zoriento- dowiedzia_a si_, co jest, 
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jak jest, jaka jest, w ogóle gdzie jest i co si_ dzieje, zacz__a straszliwie p_aka_ i rozpacza_. Ona 

przyjecha_a ze swoj_ matk_. Jej matka by_a m_oda, mia_a trzydzie_ci co_ lat, by_a bardzo 

przystojna, mia_a wszelkie szanse, _eby wej__ do obozu, bo jako- jako m_oda kobieta razem z 

córk_ mog_y wej__ do obozu. Ale tam, gdzie podjecha_ ich poci_g, podje_d_a_y- by_y tak_e 

samochody- by_y tak_e ci__arówki. No i SS-man proponowa_ (kaszle) propo- pyta_ si_: “Kto 

si_ _le czuje, albo eh- no- albo jest chory, to prosz_ bardzo wsiada_ na auto, reszta pójdzie 

pieszo.” To by_o straszna forma, bo ci co wsiedli na auto pojechali wszyscy do krematorium. I 

Daisy, bo zamiast- powiedzia_a do swojej matki: “Mamo, to ty si_ nie m_cz i zm_czysz si_, 

mo_e to d_uga droga, wsiadaj na samochód, a ja pójd_ pieszo.” No i matka pojecha_a do 

krematorium, no a córka wesz_a do lagru i - to dziecko d_ugie noce eh- p_aka_o nam w nocy, 

p_aka_a, p_aka_a, _e ona matk_ wys_a_a do krematorium, oczywi_cie nie wiedz_c o tym, bo- 

no bo chcia_a dobrze, chcia_a _eby si_ mama nie zm_czy_a, i pos_a_a mam_ na _mier_. To jest 

takie wspomnienie o greckich transportach. Potem czterdziesty czwarty rok, lato, w_a_ciwie 

chyba od maja czy kiedy_- czerwca, nie pami_tam dok_adnie daty, zaczynaj_ przychodzi_ 

w_gierskie transporty. I to by_o w_a_ciwie chyba piek_o, bo to to by_y- to by_a najwi_ksza 

partia transportów, chocia_ w ogóle czterdziesty czwarty rok, to s_ straszne ilo_ci. No, te 

kominy, a my_- a nasz obóz b- przylega_ przecie_ do krematorium drugiego. Przecie_ te kominy 

dymi_y bez przerwy, pali_o si_ to dzie_ i noc. Wtedy oni nie mogli, mieli takie masy ludzi 

zagazowanych, nie byli w stanie ich pali_ w krematoriach, tylko palili ich w do_ach. Ja tego nie 

widzia_am, ale wiem, _e tak- wiem- wiem doskonale, _e tak by_o. By_ tak straszny smród w 

Brzezince, tak straszny smród palonych cia_, to- to- to w ogóle si_ nie dawa_o- nie dawa_o si_ 

oddycha_. No to si_ odbywa_o w ten sposób, _e zaje_d_a_ poci_g (odchrz_kuje), z poci_gu ich 

wy- eh- wysiadali ci ludzie, przed poci_g- przed Blokfuhrerschtub_ (ph)[German-keep Polish 

“_” ending] “B” stal zawsze Lagerartzt (ph)[German], musia_ by_. By_ Lagerartzt 

(ph)[German], czyli lekarz obozowy, no i kilkoro SS-manów wa_nych, wi_c by_a Mandl, by_a- 

by_a Drexler, eh- by_o Politischeaptailung (ph)[German] z m_s- z O_wi_cimia, wi_c by_ Boger 

(ph), wi_c by_- wi_c by_ Hustek (ph), no jednym s_owem, ca_a- c- ca_a kompania- kompani- 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  72 
 

eh- ca_a- ca_a grupa tych SS-manów sta_a. Zasadniczo to lekarz wskazywa_ - na lewo - do 

krematorium, na prawo - do obozu, to by_y takie wyroki _mierci wydawane, prawda? On- eh- 

je_eli w t_ stron_, na lewo, to by_ kierunek krematorium, oczywi_cie ci ludzie tego nie 

wiedzieli, ustawiali si_ w grupy, tak, _e na- na prawo, wchodzi- wchodzi- wchodzi- wchodzili do 

lagru. Ale nn- to nie znaczy, _e to tylko lekarz ten ruch wykonywa_, bo robili to tak_e inni te_, 

wie- bo przecie_ pomagali sobie, _eby szybciej to sz_o, prawda? Oni dostawali wtedy specjalne 

culagi (ph), specjalne dodatki na- za t_ prac_, i specjaln_- specjalne porcje wódki, SS-mani do- 

do- bo to by_a bardzo ci__ka praca, to- to- ta praca przy tych transportach. Wi_c ci- eh- ci, co 

wchodzili do obozu, no to ju_ podlegali normalnemu trybowi obozowemu, to znaczy sz_y- sz_y 

do _a_ni, tam im golono g_owy, zapisywano, i tak wchodzili ju_- ju_ tak- tak samo jak my, tak i 

oni. A tamci szli w stron_- w stron_ krematorium. I wtedy rozegra_o si_ w_a_ciwie na naszym 

bloku kilka tragedii, bo u nas by_y _ydówki s_owackie, a w_ród transportów w_gierskich 

przyjecha_o tak_e troch_ _ydów ze S_owacji. No wi_c one by_y- one by_y nieszcz_sne te 

dziewcz_ta, bo one ca_y czas by_y, no w dziki- w dzikim- w nerwach i przera_eniu, co- co 

b_dzie, czy- czy kogo_ bliskiego nie zobacz_. Wi_c w_a_nie przed chwileczk_ wspomina_am o 

Cili Weiss (ph). Nie wiem jak ona si_ teraz nazywa, wiem _e _yje szcz__liwie, by_a na naszym 

bloku. I na jej oczach posz_o dziewi__ osób z jej rodziny do krematorium. Ona sta_a, patrza_a 

(sic), gdzie_ tam schowana i- i mog_a- mog_a- mog_a to zobaczy_. Jedna- jedna jej siostra 

wesz_a do lagru. Potem on- Cili j_ przeprowadzi_a na nasz blok, oczywi_cie tego nie wolno 

by_o, ale, no ale u nas by_y takie troch_ lepsze stosunki. I pami_tam t_ dziewczyn_ ogolono, te_ 

tak_ m_od_ ogolono, z- zawi_zano chusteczk_ ca__ zaryczan_, zap_akan_ straszliwie, bo si_ 

w_a_nie dowiedzia_a od siostry, _e tamci wszyscy poszli na _mier_, a ona jedna wesz_a- 

wesz_a do obozu. Potem by_a Edit Linx (ph), Edit Linx pracowa_a w Arbeitseinzatz 

(ph)[German], nie, Edit Linx pracowa_a w Politischeaptailung (ph)[German], chyba, tak, 

Politischeaptailung (ph)[German]. Ale te_ mia_- eh- Politischeaptailung (ph)[German] te_ mia_o 

mo_liwo__ widzenia tego, co si_ dzieje, bo to by_y- to by_y te, które pracowa_y tu_ przy tej 

g_ównej drodze, tam gdzie sta_a Blokfuhrerschtuba (ph)[German-keep Polish “a” ending], 
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Arbeitseinzatz (ph)[German] pracowa_ w ogóle w Blokfuhrerschtubie (ph)[German-keep Polish 

“ie” ending], przez okno mog_y wiedzie_, oczywi_cie im nie wolno by_o patrze_, no ale jak SS-

man n- n- nie by_o, czy odwróci_ si_, czy poszed_, to- to oczywi_cie, _e wszyscy patrzeli (sic) 

na to, co si_ dzieje. A Politischeaptailung (ph)[German] te_ tam __________  urz_dowa_o. I 

Edit Linx zobaczy_a swoj_ siostr_, i zobaczy_a swoj_ matk_, czy babk_, i siostra mia_a na 

r_kach dziecko.  I Edit za- zdo_a_a zawo_a_ przez druty: “Podaj dziecko Babce.” Czy 

rozumiecie, co to by_o, to znaczy ona decydowa_a si_ na _mier_ babki, _mier_ dziecka, Edit jak 

to wo_a_a, ach chcia_a ratowa_ t_ siostr_. Ale ta siostra (p_acz) nie poda_a dziecka babce, tylko 

go przytuli_a do siebie, i- widocznie ju_ wiedzia_a o co cho- wied_- wiedzia_a ju_, co b_dzie. I 

posz_a do krematorium. Arbeitseinzatz (ph)[German] mia_ takiego no- acha, no i w 

krematorium pali_o si_ dzie_ i noc, to mo_na ju_ by_o zwariowa_ po prostu, bo, eh- do 

wszystkiego si_ cz_owiek przyzwyczaja - przyzwyczaja si_ cz_owiek do najokropniejszych 

rzeczy, my_my by_y przyzwyczajone do tego krematorium, które si_ nam pali_o, tym wi_cej, _e 

SS-mani nam bardzo cz_sto tak mi_o mówili: “O co ci chodzi, tak czy tak wyjdziesz kominem.” 

To by_o takie ulu- ulubione powiedzenie o- jak- jak si_ co_ posz_o, _eby za_atwi_, czy- _e- _e 

prosz_, czy mo_na, czy co_ - “O co ci chodzi, i tak-” “__________ kamin geine.” (ph)[German] 

- “Tak czy tak wyjdziesz kominem.” No wi_c, ta- tak- tak my_la_. Ale wtedy, jak przyje_d_a_y 

te w_gierskie transporty, to to by_o straszne, bo - poci_g za poci_giem, poci_g za poci_giem, 

dzie_ i noc si_ odbywa_y te sorteirungi (ph)[German-keep Polish “i” ending]. SS-mani 

oczywi_cie w_ciekli, pijani, rozjuszeni i- i tego, no i ci ludzie, t_umy, t_umy, t_umy, ja nie 

wiem, ile ich przyjecha_o, dwie_cie kilkadziesi_t tysi_cy chyba, nie wiem, jaka_ straszna ilo__. 

(kaszle) I wszyscy poszli. Teraz jak- o jakim_ takim ludzkim odruchu SS-mana, a równocze_nie 

o tym, jakie to by_o straszne. Wi_c Arbeitseinzatzkomando (ph)[German], tam w_a_nie 

pracowa_a Wanda Maroszani (ph), któr_ tutaj ju_ wspominam. Zreszt_, one wszystkie 

mieszka_y u mnie na bloku. Pracowa_a w tej Blokfuhrerschtubie (ph)[German-keep Polish “ie” 

ending] eh- tu_ przy- eh- tu_- tam, gdzie si_ odbywa_ ten sorteirung (ph)[German]. I tam jedna z 

kole_anek- acha, wiem ju_, Friedman (ph) si_ nazywa_a. Tam pracowa_y dwie Friedmanki, 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  74 
 

dwie Friedmanki, (lekki _miech) to znaczy, by_a Elsa Friedman i- Elzynka (ph), a druga, nie 

pami_tam w tej chwili. Z- zobaczy- zobaczy_y swoj_ sios- swoj_ siostr_. No wi_c zupe_nie 

zacz__y szale_, i SS-man, który by_ ich szefem, nazywa_ si_ Perschel (ph) - wcale nie by_ 

dobrym- wc- to zn- wcale- wcale nie nale_a_ do tak zwanych “dobrych” SS-manów, ale czy 

chcia_- czy si_ wzruszy_ ich rozpacz_, czy chcia_ pokaza_ jak- jaki on jest wa_ny, wsiad_ na 

rower i pojecha_ za tym transportem do krematorium, _eby uratowa_ t_ dziewczyn_. To by si_ 

by_o- pewno odby_o si_ w ten sposób, _e on by_ kogo_ innego za ni_ podstawi_, bo liczka si_ 

musia_ zgadza_ zawsze. Pojecha_ do krematorium, wróci_ z tego krematorium, sam zawo_a_ 

Wand_, w_a_nie Wand_ Maroszani, powiedzia_: “Wanda, ja ju_ nie mam odwagi tego 

powiedzie_, powiedz jej Ty, jak przyjecha_em, ta dziewczyna ju_ wesz_a do _a_ni.” - czyli do- 

do komory gazowej - “Wesz_a do _a_ni, i ju_ nie mog_em jej wyci_gn__.” Wi_c, je_eli kto_ 

opowiada, czasami- czasem jeszcze teraz spotykam, _e kto_ zaczyna mi opowiada_, jak to ju_ 

by_ w krematorium, i go wypu_cili, to to nie jest prawda. Kto raz wszed_ do- do tek _a_ni, to 

ten- ten- ten- ten- ten ju_- ten ju_ umar_. O tym, co si_ dzia_o pod krematorium, to my 

w_a_ciwie bardzo ma_o wiemy, w_a_ciwie n- niewiele wiemy, to wiedzia_o oczywi_cie 

Sonderkomando (ph)[German]. Ale pami_tam tak_ histori_ dziewczyny - zaraz, sekund_, _ebym 

sobie przypomnia_a jak si_ nazywa_ ten SS-man. (odchrz_kuje) B- dziewczyny, która- bardzo 

_adnej, podobno to by_a tancerka, bardzo _adna dziewczyna, do której po drodze, w czasie jak 

oni tam czekali, czy- czy eh- czekali przed krematorium, w ka_dym razie, gdzie_ tam stali ci lu- 

ci ludzie przeznaczeni na _mier_. Zacz__ si_ do niej dobiera_, zacz__ j_ zaczepia_ jaki_ SS-

man. Pami_- w tej chwili eh- w tej chwili zapomnia_am nazwisko sobie, no mo_e potem 

przypomn_ ten- tego SS-mana, bo to by_a bardzo znana zreszt_ historia. I ona si_- ona si_ 

zorientowa_a, znaczy, o- o- o co chodzi, wi_c przyj__a go z- jako_ z u_miechem, zacz__a z nim 

niby flirtowa_, po czym wyci_gn__a mu pistolet i zastrzeli_a go. To by_ jedyny taki wypadek, i 

to by_ Schi- nie, nie p-, no za- zapomnia_am niestety nazwisko 

Q: __________ znane jest to nazwisko, te_ __________  

A: Te_ to chyba jest znane nazwisko, bo to jest znana historia. 
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Q: Ale, eh- ciekawi mnie sk_d Pani zna t_ histori_? Ju_ b_d_c w obozie Pani s_ysza_a? 

A: Tak, oczywi_cie. 

Q: Tak. 

A: No to oczywi_cie my_my od razu wiedzia_y. No przede wszystkim, by_ straszny krzyk, _e S- 

zgin__ S- zgin__ SS-man, i od- no - no, od razu si_ to wiedzia_o. Jednak, jednak to z- to 

Sonderkomando (ph)[German], jak przechodzi_o, jak wraca_o po pracy, przechodzi_o ko_o tej 

Blokfuhrerschtuby (ph)[German-keep Polish “y” ending], no wi_c da_o si_ przez okno eh- oni 

co_ krzykn_li, co_ powiedzieli, co_- no to przecie_ to by_o- to by_o ogromne wydarzenie. 

Q: No tak. 

A: To by_o- to by_o nies_ychane wydarzenie. Wi_c ci l- w_a_ciwie, ja my_l_, _e te- najwi_cej 

tych plotek, _e tak powiem, co si_ dzia_o pod krematorium, to- to w_a_nie s_ysza_o si_ prz- 

chyba od Sonderkomando (ph)[German], które przechodzi_o, wraca_o do domu, wraca_o na 

swój blok, i po drodze tam jeszcze co_ zdo_a_o powiedzie_, przekaza_, (odchrz_kuje) no mieli 

jakie_ wi_ksze mo_liwo_ci. O tym, jak Moll (ph) ah- strzela_ do- potrafi_ strzela_ do kobiet pod 

koman- pod- pod- eh- krematorium strzela_ raz w lew_ pier_, w praw_ pier_, potem mordowa_. 

To- te wszystkie rzeczy, no to sk_d by_- my_my to wied_- ale my_my o tym wiedzia_y w 

obozie, prawda, wi_c to w_a_nie chyba- ja tak sobie wy- t_umacz_ w tej chwili, eh- _e to- _e to 

wiedzia_o tylko Sonderkomando (ph)[German], i ono- ono- ono musia_o te wiadomo_ci 

przekazywa_. Wi_c takie by_y te- te tragedie, w_a_ciwie to- to by_a jedna wielka tragedia, 

w_a_nie z tymi straszliwymi transportami i - te transporty w_gierskie to by_o co_- co_ 

okropnego, co_ okropnego. SS-mani mówili potem, _e to by_y biedne transporty, bo oni 

przywozili- oni- eh- Holendrzy Hol- Holendrzy przywozili ze sob_ diamenty. Eh- Belgowie, z 

Francji przywozili z_oto, no bo oni- przywo- przecie_ im mówiono, _e jad_ si_ osiedli_ w 

jakim_ eh- specjalnym obozie i tam b_d_ mogli pracowa_, tam b_d_ mogli _y_, wi_c oni 

zabierali to co mieli- to co mieli naj- naj- najlepszego, naj- najcenniejszego ze sob_ zabierali, 

starali si_ wzi__ jak najwi_cej. Oczywi_cie to wszystko im odbierano, i na tym si_ wzbogacili 

Niemcy, wzbogaci_a si_ trzecia rzesza, i w- wzbogacili si_ SS-mani, no i kr__y_o to tak_e po 
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lagrze. (odchrz_kuje) Natomiast, eh- o- o transportach, o tych strasznych transportach 

w_gierskich mówi_o si_, _e to by_y biedne transporty. To przyje_d_ali _ydzi z Rusi 

Zakarpackiej, przed wojn_ istnia_o takie poj_cie, i to byli biedni _ydzi, to byli tak samo biedni 

_ydzi jak Polscy _ydzi byli biedni. Oni przywozili ze sob_ flaszki smalcu, jakie_- jakie_ 

jedzenie, jakie_ takie- eh- takie- ta- ta- takie drob- no, drobne rzeczy - __________  powiedzmy 

ten smalec, to przywozili- to w_a_nie przywozili _ydzi- _ydzi- _ydzi w_gierscy. No, teraz, 

chyba trzeba zmieni_ temat, mo_e b_d_ opowiada_ o Mali Cimetbaum (ph). (odchrz_kuje) 

Mamy jeszcze dosy_ czasu? 

Q: Tak, tak. 

A: Wi_c o Mali Cimetbaum (ph) b_d_ opowiada_ z ca__ sympati_, bo zna_am j_ osobi_cie, 

w_a_ciwie lepiej j_ zna_am w tych bardzo ci__kich czasach w czterdziestym drugim roku, kiedy 

jej jeszcze si_ nie wiod_o tak dobrze, a mnie si_ wiod_o ca_kiem _le, to jest ta, która na mnie 

krzycza_a, _e mam si_ zacz__ my_, eh- zdoby- zdobywa_ buty, i tak dalej, i tak dalej. Wi_c ona, 

to by_a bardzo dobra dziewczyna. Poza tym nas bawi_o, Mala mówi_a po francusku, ja te_ 

mówi_am po francusku, i to by_o jakim_ takim oderwaniem si_ od tego, co by_o. No ona 

czeka_a na swoich chorych pod rewirem, bo odbiera_a zdrowych z rewiru- z- wypisanych z 

rewiru, i ja czeka_am na moich chorych, no wi_c _e_my sobie rozmawia_y, wi_c ona 

opowiada_a, _e ona pochodzi z Brzeska, _e ma rodzin_ w Krakowie, _e rodzina jej mieszka na 

ulicy Lubicz, czy ja znam ulic_ Lubicz, no takie- takie by_- takie by_o sobie gadanie. I mi_dzy 

innymi, w czasie wojny by_a- by_a modna, bardzo modna taka piosenka eh- po niemiecku si_ 

nazywa_ “Komme Zuruch” (ph)[German] Wrac- Wróca- Wracaj- “Wróc_ znów”, czy co_ 

takiego po polsku. 

Q: __________ po francusku. 

A: Tak, tak. (odchrz_kuje) No i- i Mala mówi: “A wie_, a ja to wiem- a ja to umiem po- bo to 

jest piosenka mi_dzynarodowa, ona idzie- idzie przez fronty. I- i w- i we Francji, i w Niemczech 

i w Polsce” - bo ona by_a w ca_ej Europie znana, bo- no to by_o takie- takie te, i nauczy_a 

mnie- nauczy_a mnie francuskich s_ów: “J’atandre, j’atandre toujours le jour, et le nuit j’atandre 
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toujours t’en retours. Carl-” (ph)[French] no i ju_, dalej, mniejsza z tym. W ka_dym razie 

“Carouasu qui ca fui vien trouvez- cherchez son- son nee-” (ph)[French], co_ takiego. T- w tej 

chwili- w tej chwili si_ zdenerwowa_am (_miech) i nie pami_tam dok_adnie. Ale to jest 

w_a_nie takie moje mi_e wspomnienie o Al- o- o Mali - tej- te- ta- te- tej- tej francuskiej 

piosenki. Mala mówi_a po polsku, ale _le mówi_a po polsku. Mówi_a po francusku, mówi_a po 

niemiecku, by_a- by_a t_umaczk_. By_a nie tylko go_cem, ale by_a t_umaczk_ nies_ychanie 

znowu cenion_ i lubian_ przez Raportfuhrerein (ph)[German] Drexler (ph) k- by_a Katja, a 

potem by_a Mala druga, kt- druga jej ulubienica. Ca_a- potem Mala byla przez jaki_ czas na- na- 

na- na czwórce, na bloku czwartym, razem z innymi lauferkami, no a potem stamt_d posz_y- 

stamt_d znalaz_y sobie gdzie_ na innym boku specjaln_ bud_ dla siebie i wyprowadzi_y si_. 

Wtedy ju_ mia_am z ni_ mniejszy kontakt. Raz si_ tylko spyta_am, bo by_o wiadomo, _e- _e- 

_e jest Edek Gali_ski, _e Mala si_ kocha i _e Edek si_ w niej kocha, i _e to jest w ogóle taka 

para. No- ra- by_y takie- znowu takie wspomnienie - pyta_am si_: “Mala, Mala, co u Ciebie 

s_ycha_?” A ona mówi: “Jestem zakochana, jestem bardzo, bardzo zakochana.” No i potem 

nagle - acha, jeszcze jedna rzecz - Mala chor- Mala chorowa_a na febr_, i o czasu do czasu 

miewa_a ataki febry. A oprócz tego, Mala si_ nie przytomnie ba_a _mierci w O_wi_cimiu, to 

by_ jej uraz. My_my si_ wszyscy bali, my_my wszyscy mieli wklepane przez Niemców, _e st_d 

nikt _ywy nie wyjdzie, st_d nie ma wyj_cia. Ale jako_ równocze_nie, jaki_ instynkt 

samozachowawczy nam mówi, _e my b_dziemy do samego ko_ca walczy_, _eby prze_y_. _eby 

prze_y_, _eby za wszelk_ cen_ prze_y_. A Mala jako_ w to nie wierzy_a, ci_gle si_ zd- ci_- 

straszliwie si_ ba_a zagazowania, chocia_ przecie_ mia_a bardzo dobr_ pozycj_, mia_a _wietn_- 

_wietne stanowisko w obozie. I gdyby nie ta ucieczka, to Mala by by_a nawet na pewno 

prze_y_a O_wi_cim, bo, no bo, bo tyfus ju_ mia_a za sob_, najgorsze mia_a za sob_, potem ju_ 

by_o - ci co _yli- ci co do_yli do ko_ca obozu mieli wszelkie szanse na prze_ycie eh- 

przetrwanie wojny. Ale Mala si_ ba_a. No i, podobno ona namówi_a Edka, to znaczy ona by_a 

tym motorem, _eby- _eby uciekli. I pewnego dnia, stoimy na apelu, apel si_ nie zgadza, brakuje 

jednej osoby. Brakuje, brakuje, brakuje, stoimy i stoimy, to ju_ s_ te dobre czasy, kiedy nie ma- 
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nie ma takich d_ugich apeli. Wreszcie okazuje si_, kogo nie ma - nie ma- nie ma Mali 

Cimetbaum (ph), nie ma Mali Cimetbaum (ph), ona ju_ nie by_a wtedy na czwartym bloku, by_a 

na bloku szóstym, u Hildy Leffler (ph). Hilda Leffler (ph) zdenerwowana, no nie wiadomo, co 

si_ sta_o z Mal_. Drexler mówi: “No przecie_ j_ niedawno widzia_am.” I - jeszcze jaki by_ ich 

stosunek - powiedzieli: “Ale Mala- Mali mog_o si_ zrobi_ s_abo, mog_a gdzie_ upa__, ona ma 

t_ febr_...” Jaka- jaki ludzki stosunek by_ do niej. (odchrz_kuje) Trzeba j_ szuka_. No wi_c 

zacz__o si_ szukanie Mali, gdzie_ po drodze mo_e wpad_a gdzie_ do jakiego_ rowu, czy co_. 

No- no- no- no nie ma Mali, no wreszcie d_ugo_my, d_ugo_my sta_y, wreszcie og_oszono - 

zreszt_ równocze_nie zosta_a podana wiadomo__ z m_skiego obozu, _e uciek_ Edek Gali_ski - 

no to my_my ju_ wiedzieli, _e uciekli we dwójk_. 

Q: Uhuh. 

A: No, historia Mali dalej jest znana: eh- jeszcze ksi__ka o niej opisana, wi_c z- zreszt_ - 

wiadomo tylko tyle, _e po dwóch tygodniach ich z_apa_- chyba po dwóch tygodniach ich 

z_apali. Eh- by_y pewne trudno_ci: Mala - (odchrz_kuje) oni uciekali, _e tak powiem, 

prywatnie, to nie by_a zorganizowana ucieczka przez ruch oporu, to nie by_a zorganizowan 

ucieczka przez eh- no bo ruch oporu uwa_a_ tak_e - romantycznych ucieczek oni nie organizuj_, 

oni organizuj_ tylko je_eli kto_ mo_e gdzie_ wyj__ co_, wynie__ jakie_ materia_y, co_ tam 

zrobi_, i tak dalej, i tak dalej. A w tym wypadku, oni uciekali sami. Oczywi_cie, mieli pieni_dze 

- Mala mówi_a _le po polsku, wi_c troch_ si_ obawiano o- d- chyba- chyba musia_ si- g_ównie 

si_ Edek odzywa_ i zwraca_ do- do ludzi, bo (odchrz_kuje) ehh- bo ona by_a- na si- na siebie 

zwróci_a uwag_ z__- z__ polszczyzn_. No ostatecznie z_apali ich w Bielsku, chyba. Chyba. Ale 

to, ja nie pami_tam. W ka_dym razie, zostali po dwóch tygodniach areszt- z_apani, aresztowani i 

przywiezieni do O_wi_cimia, i osadzeni w bloku jedenastym. Czy dalej mówi_? 

Q: __________ to si_ sko_czy __________  

A: Czy- czy- czy ko_czymy teraz, czy mo_e __________ ? 

Q: B_dziemy zaraz ko_czy_, ale prosz_ __________  
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A: Tak. Wi_c Mala za- osadzili w bloku jedenastym, no i - tam, w_a_nie- w_a_nie wczoraj 

rozmawia_am z kole_ank_ z- eh- z- z- z O_wi_cimia, z Pani_ Alicj_ Rel (ph), która by_a 

równie_ w bloku- na bloku dziesi_tym, w tym samym czasie, co Mala. W_a_nie wczoraj si_ o 

tym do- znaczy przedwczoraj si_ o tym dowiedzia_am. No wi_c, Mala si_ zachowywa_a bardzo 

wzorowo si_ zachowywa_a w tym bloku, to znaczy eh- bo oczywi_cie oni- ich dr_czono, _eby 

pz- _eby wyznali, w kogo- kto im pomaga_. Oczywi_cie, _e im kto_ musia_ pomóc, bo nie byli 

w stanie uciec. Eh- Mala wysz_a z obozu w pelerynie SS-manki- nie, eh- w pelerynie SS-manki, 

czy w b- p-cz, jak- w ka_dym razie, n- s_ te rzeczy opisane, to lepiej- lepiej wiadomo, ni_- ni- 

ni_ ja wiedzia_am. (odchrz_kuje) Byli trzymani najpierw w tym bloku dziesi_tym - nikogo nie- 

nikogo nie wsypali. 

Q: Uhuh. 

A: No i potem przyszed_ wyrok _mierci. Edka Gali_skiego powiesili w obozie m_skim. Edek 

zgin__ bardzo dzielnie, to znaczy to by_ taki szyk polski w obozie, a zreszt_ nie tylko polski, bo 

inni to robili te_, mianowicie: jak sta_o si_ na tym sto_eczku i si_ mia_o p_tl_ na szyi, i mia_ to 

kat usun__ ten sto_ek, to oni co_ krzyczeli. No wi_c Polacy krzyczeli: “Niech _yje P-” - 

“Jeszcze Polska nie zgin__a”, eh- komuni_ci krzyczeli c- co_ eh- “My zwyci__ymy” co_ w t- 

co_ w tym sensie - i kopa_o si_ samemu sto_ek, znaczy sam si_ powiesi_, nie- nie pozwoli_ si_ 

powiesi_ ko- wi_c w_a_nie Edek te_ tak zgin__. No, a Mal_ przywieziono do obozu Birkenau. I 

teraz nagle zrobiono apel, taki nag_y, nie przewidziany apel, wszystkie na- i na Bl- na “B-Einz-

B” tu_ przed blokiem czwartym, sta_y wszystkie- wszystkie sta_y_my- to by_o w trakcie, 

znaczy - nie by_o- nie by_o wtedy tych, które posz_y na ausenkomando (ph)[German], bo one 

by_y w pracy, ale wszystkich- wszystkie te- te, które pracowa_y w obozie, na terenie obozu, 

zosta_y zwo_ane, ustawione, przysz_a Ausierein (ph)[German] Mandl, Oberausierein 

(ph)[German] Mandl, i przyszed_ Unterscharfuhrer Reuters (ph) - przyprowadzi_ Mal_. 

Sta_y_my bardzo blisko, i eh- kto_, która_, ja my_l_, _e to by_a jedna z tych Lauferinein 

(ph)[German], Lea si_ chyba nazywa_a, zdo_a_a pod- podej__ do Mali i poda_ jej _yletka. Kto_ 

inny twierdzi, _e to znowu kto_ inny zrobi_, w ka_dym razie, ja- ja uwa_am, _e to zrobi_a Lea, i 
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Lea- Maria- Mala sobie natychmiast potrafi_a przeci__ _y_y. Oberausierein (ph)[German] 

Mandl sta_a z jak__ kartk_ papieru przypuszczamy, _e to by_ wyrok- tak my_l_, bo zacz__a 

czyta_, ale nie zdo_a_a wiele przeczyta_, bo si_ zrobi_o zamieszanie, bo Reuters (ph) zobaczy_, 

_e Mali- _e Mala ma przeci_te _y_y, _e krwawi, i z_ama_ jej r_k_. Z_apa_ j_, i tak z_ama_ jej 

r_k_, _e ta r_ka chrup- ko__ chrupn__a. I wtedy Mala, z t_ z_aman_ r_k_, z t_ krwawion_ no- 

no, uderzy_a Reutersa (ph) w twarz. I uwa_am, _e to by_o jedno z najwi_kszych wydarze_ w 

obozie, _eby wi__niarka skazana na _mier_ uderzy_a SS-mana uzbrojonego, umundurowanego, 

który pe_ni_ swoj_ funkcj_, prawda, bo on- on- on- a- ona Reutersowi (ph) da_a w pysk. To 

by_o - to drugiego takiego wypadku nie by_o chyba w historii obozu. To by_o- to by_o co_ 

wielkiego. Poniewa_ ona bardzo krwawi_a, a oni jednak chcieli j_- j_ zabi_ - oni, _eby zabili, 

wi_c zaprowadzono j_- zaprowadzono j_ na rewir, tam j_ obanda_owa_y, i w b_- na taczkach 

wywieziono w kierunku krematorium - tyle wiemy. Przypuszczamy, _e j_ Reuters tam 

zastrzeli_. S_dz_, _e j_ zastrzeli_, _e ona nie posz_a do gazu, tylko, _e on j_ po prostu 

zastrzeli_. To by_a te_ lepsza _mier_ - zastrzelenie, ni_ to. Z dru- poza tym, mm- poniewa_ on 

zosta_ sponiewierany przez ni_, wi_c mo_e- mo_e tak- ale tego nie wiem na pewno. Natomiast 

nie jest prawd_ opowiadanie, _e sta_a w O_wi_cimiu- _e sta_a w Brzezince szubienica, i _e 

Mal_ na tej szubienicy powiesili - to jest- to jest w filmie Wandy Jakubowskiej, ale si_ nie by_o- 

tak nie by_o na prawd_. I jest rzecz_ charakterystyczn_, _e ca_y szereg polskich wi__n- by_ych 

wi__niarek przysi_ga, _e by_a szubienica, bo film Wandy Jakubowskiej by_ zrobiony bardzo 

szybko po obozie, wszystkie_my go ogl_da_y - te wra_enia, wspomnienia obozowe i bardzo 

zreszt_ wierny film, bo ten film jest bardzo dok_adny, bardzo- bardzo zbli_ony do prawdy, tak 

bym powiedzia_a, (odchrz_kuje) po prostu to- to si_ wszystko razem zlewa, i szereg moich 

kole_anek mówi” “Ale by_a szubienica, by_a szubienica.” Ani razu w O_wi_cim- w Brzezince 

w obozie kobiecym nie sta_a szubienica, ani dla Mali, ani dla tych dziewcz_t z Unionu (ph), 

które- które- które zosta_y powieszone. Eh- natomiast, t_- z t_ szubienic_, z t_ Mal_, na 

przyk_ad nie pami_taj_ tego eh- S_owaczki, nie pami_taj_ tego Niemki, no bo one nie ogl_da_y 

tak od razu tego filmu i tak si_ tym- tym filmem nie przej__y. To jest jakie_ charakterystyczne 
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dla pami_ci ludzkiej, jak to si_ jedno na_o_y_o na drugie. Na pewno, z ca__ pewno_ci_ - to 

powiem ja, to powie Wanda Maroszani (ph), to powie jeszcze kilka osób - nie by_o szubienicy, 

tylko Mala- Mala- Mala zosta_a wywieziona w kierunku krematorium, i na tym si_ sko_czy_o. 

Eh? Koniec? 

Q: __________ te_. 

A: No- no- no- (kaszle). Czy jeszcze co_? 

Q: Pó_ godziny min__o, to chod_my teraz __________ tak? 

A: Chod_my, no. (przerwa) 

A: Chcia_abym jeszcze wróci_ pami_ci_ do eh- do tematu z wcze_niejszego okresu, tego 

w_a_nie bardzo z_ego okresu czterdziestego drugiego roku, o którym zapomnia_am w 

chronologicznym porz_dku wspomnie_. Kiedy pr- by_am tak_ pomocnicz_ pisark_ na bloku 

siódmym, przyjecha_ transport dwudziestu m_odych dziewcz_t z Zamojszczysny, z- z okr_gu 

Zamojskiego. To by_y zak_adniczki, nazywa_o si_, _e s_ zak_adniczkami. To by_y bardzo 

m_ode dziewcz_ta, sie- siedemna_cie, osie- szesna_cie, siedemna_cie, osiemna_cie lat. To by_y 

Polki. I wtedy by_o moje w- w- w- wielkie zdziwienie, ale mnie si_ zapyta_y, czy- czy_my 

widzia_y _o_nierzy radzieckich. No, w czterdziestym drugim roku nie mia_o si_ poj_cia o 

_o_nierzach radzieckich. Tymczasem okazuje si_, _e tam ju_ by_a radziecka partyzantka na- na- 

na tych terenach. Nie wiem, z jakiego powodu one przyjecha_y. Wiem tylko, _e jednego dnia 

dosta_am polecenie, _e one wyje_d_aj_ na transport, wobec czego mamy odprowadzi_ na rewir 

do zbadania lekarskiego przed wyjazdem. Wi_c powiedzia_am im tylko, _e to bardzo dobrze, _e 

wyje_d_aj_ z O_wi_cimia, bo tutaj jest strasznie _le, a zawsze gdziekolwiek pojad_ b_dzie 

lepiej, i odprowadzi_am je do eh- odprowadzi_am je na rewir. One tam siedzia_y, czeka_y na- 

na _awce przed- przed budynkiem, a ja wesz_am do Schreibschtuby (ph)[German-keep Polish 

“y” ending”] rewiru. W Schreibschtubie (ph)[German-keep Polish “ie” ending”] rewiru, mia_am 

te_ dobre znajome - tam pracowa_a Gerda Fuchs (ph), o której jeszcze chyba b_d_ wspomina_, 

pracowa_a Monika Galicyna (ph) i Halina Kinalska (ph) - wszystkie moje dobre- moje dobre 

kole_anki. I patrz_ si_, a one wypisuj_ tottenmeldungen (ph)[German], czyli zawiadomienie o 
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_mierci. Ja si_ pytam: “Co te pisowe (sic) piszecie?” One mówi_: “My to- Ty wiesz, my 

piszemy dla tych dziewcz_t, co tam siedz_ przed blokiem.” One wszystkie dosta_y zastrzyk f- 

fenolu. Wszystkie zosta_y zamordowane. Nie wiem, nie- nie bardzo rozumia_am dla czego, czy 

one by_y zak_adniczkami, co_ si_ sta_o, i tego powodu wykonano na nich wyrok _mierci, ale to 

by_o dla mnie zupe_nie wstrz_saj_ce, jak ja z nimi rozmawia_am, _mia_am si_, a równocze_nie 

zobaczy_am, _e na nie s_ wypisane ju_ zawiadomienie o _mierci. Te eh- takie formularzyki 

ma_e, które przychodzi_y na blok z- _eby wykre_li_ z ewidencji obozowej. Za dwa dni- no 

wysz_am stamt_d tak, _eby si_ ju_ z nimi nie spotyka_, bo nie mog_am na nie- ba_am si_ na nie 

patrze_. No i rzeczywi_cie za dwa dni, przysz_o zawiadomienie o _mierci, o _mierci tych 

dziewcz_t. To by_ taki zbiorowy mord, który by_ dokonany. A potem, jeszcze takie mo_e ma_e 

wspomnienie, ale w_a_nie te_ z tych samych czasów: By_am po po_udniu co_ mia_am w_a_nie 

te_ za_atwi_ na tym rewirze, w ty- w tym- w tym ambulansie, i zobaczy_am tam na stole le__ce 

ma_e dziecko- nie- noworodka zawini_tego w lignin_. To dziecko p_aka_o. Ja by_am tak 

g_upia, _e zapyta_am si_, co si_- co- co- co ma by_ z tym dzieckiem, po co ono tu jest? No na 

co chyba Orli Reichert (ph) - Orli Reichert by_a tak_ starsz_ obozow_ s- na rewirze. Ona 

powiedzia_a: “No g_upia jeste_. Nie wiesz, po co tu jest? Czeka, ma ró__.” Czy ono zosta_o 

potem to- to male_stwo zastrzyk, czy- czy umar_o- czy- czy tak sobie musia_o le_e_, a_- a_- a_ 

umar_o, tego- tego nie wiem. Ale to bardzo ponure wspomnienie, w_a_nie tego ca_kiem ma_ego 

nowour- nowo urodzonego dziecka, które- które musia_o umrze_. No, tak. (westchnienie) No to 

teraz wracam do innego okresu. Ja bym  

Q: (kicha) 

A: chcia_a co_ powiedzie_ o orkiestrze obozowej. Acha, o dwóch rzeczach chc_ powiedzie_: o 

orkiestrze obozowej, a potem jeszcze o bli_niakach i o Doktorze Mengele (ph). Wi_c j- o- eh- 

poniewa_ w m_skim lagrze by_a orkiestra, która przygrywa_a komandom wyruszaj_cym do 

pracy i wracaj_cym do pracy, to te_ by_o do__ makabryczny widok z t_ orkiestr_. Nasza 

Auserein (ph)[German], nasza Oberauserein (ph)[German] zapragn__a, _e obóz kobiecy nie 

mo_e by_ gorszy, wobec czego my te_ musimy mie_ orkiestr_. No wi_c znalaz_a eh- Zofi_ 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.030*0376  83 
 

Czajkowsk_ (ph) eh- z Tarnowa, która eh- która- ona- ona chyba na skrzypcach Zosia, a w 

ka_dym razie z- by_a- by_a dyrygentk_.  I Zosia organizowa_a t_ orkiestr_, przy czym bardzo 

d_ugo trzeba by_o t_umaczy_ Oberauserein (ph)[German] Mandl (ph), _e eh- orkiestry damskie, 

orkiestry kobiece nie by- to nie bywaj_ orkiestry d_te, to znaczy orkiestry z tymi- z tr_bami, z 

tymi- z tym wszystkim, tylko _e to jest orkiestra, jak si_ to nazywa - kameralna, czy samo- 

salonowa. W ka_dym razie, (odchrz_kuje) sk_adaj_ca si_ z skrzypiec, wiolonczeli, z ró_n- no z 

ró_nych instrumentów, ale bez tr_bek. Ale przynajmniej by_y czynele, te czynele, to ty_a by_a 

cala- ca_a rado__, i by_y te czynele, które- które wybija_y takt. No i zosta_a ta orkiestra 

zrobiona- najpierw- zorganizowana. Zacz_- zacz__y gra_, a ca_kiem to nie_le sz_o. Najpierw 

my mieszka_y na bloku dwunastym z tami (sic), potem jake_my si_ przeprowadzi_y na eh- B-

Jeden-B, to ju_ by_a orkiestra eh- ju_ dosta_y swój w_asny blok, razem z tak_ salk_ do _wicze_, 

gdzie mog_y si_ przygotowywa_, no i wybierano, ju_ teraz uwa_ano, wybierano spo_ród 

cugangów (ph), je_eli by_y _piewaczki, je_eli by_y- by_y- by_y skrzypaczki, to wtedy 

anga_owano je do orkiestry. Wreszcie zaanga_owano pewnego dnia Alm_ Roze (ph). 

Przyjecha_a do O_wi_cimia Alma Roze - Alma Roze(ph) by_a si- siostrzenic_ Malera (ph), 

by_a wielk_ skrzypaczk_ austriack_, bardzo z- bardzo znan_, tak, _e nawet- nawet chyba nasza 

au- auzjerki co_ o niej s_ysza_y. No i wtedy zacz__o si_, _e tak powiem, zacz__ si_ rozkwit 

orkiestry. Po pierwsze, eh- do- Alma Roze mia_a wi_cej, no po pierwsze w ogóle by_a chyba 

bardziej utalento- niew_tpliwie by_a bardziej utalentowana, ni_ jej poprzedniczka. Ale przede 

wszystkim mia_a pe_ne poparcie eh- o- w- w- w_adz obozowych. Orkiestra eh- si_- si_ 

powi_kszy_a, _wiczy_a, urz_dza_a koncerty - w niedziel_ by_y koncerty, oprócz tych- tego 

codziennego- t- tej muzyki przy codziennym wymarszu. Eh- by- by- by- bywa_y koncerty, na 

które przychodzili SS-mani, i my_my te_ mog_y- mia_y prawo przys_uchiwa_ si_ tym- tym- 

tym koncertom. By_y _piewaczki, które _piewa_y ró_ne piosenki. I by_a taka piosenka, któr_ 

eh- “Der Olte Jon Schpiltz Harmonika” (ph)[German] - to jest “Stary D_on gra na harmonijce i 

s_ucha go ca_a Ameryka” - “und hertz” (ph)[German] co_ “gantze Amerika” (ph)[German] -no 

wi_c ca_a eh- (kaszle) ca_a nasz- ca_a nasza (lekki _miech) rado__, by_a tym, jak- jak 
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_piewano te- ten refren w tej piosence - to s_owo “Amerika” powtarza- (_miech) powtarzali 

wszyscy, tak bardzo g_o_no, _e- _eby to tak zabrzmia_o jako_ eh- triumfalnie troch_, _e jednak 

jest gdzie_ ta Ameryka, która t_ wojn_ mo_e sko_czy. I- i no i ja specjalnie z Alm_ Roze (ph) 

nie by_am zaprzyja_niona, znaczy zna_am j_, s_ucha_am jej koncerty, bardzo mi si_- bardzo mi 

si_ podoba_a jej gra, no wiem tylko, _e to si_ potem wszystko smutno sko_czy_o, bo ona si_ 

rozchorowa_a, i umar_a. By_y plotki, _e zosta_a otruta. Nie wydaje mi si_ to prawdopodobne. 

Na- bo niby dlaczego by mia_a by_ otruta, i w taki sposób, nie wiem. S_ysza_am- s_ysza_am, 

ale to s_- to wszystko by_y takie plotki, _e gdzie_ by_o przyj_cie, urodzi_a Franci Schmidt (ph), 

a Franci Schmidt (ph) by_a szefem Bekleinungskammer (ph)[German], a Franci Schmidt 

(ph)[German] by_a sekretark_ Benesza (ph)- by_a u Prezydenta Benesza (ph) 

Q: Uhuh. 

A: To by_a Czeszka. Mia_a czerwony winkiel niemiecki, wi_c 

Q: Uhuh. 

A: No i rz- (odchrz_kuje) ona rz_dzi_a tym Bekleinungskammer (ph)[German], bardzo- dal 

mnie by_a osobi_cie bardzo niesympatyczna. No i rzekomo by_y jakie_ imieniny u Szan- u 

Franci Schmidt urz_dzone, oczywi_cie wszystko nielegalnie, wszystko pok_tnie. No i _e one 

pi_y jaki_ alkohol, który by_ eh- no nie czysty alkohol, nie wiem czy- nie wiem co to by_- co- 

co- co to by_ za napój alkoholowy, ale- ale to s_ no- no nie wiadomo- po prostu Alma Roze 

jednego dnia umar_a i- by_a postaci_ tak_e niezwyk__, niezwyk__ dzi_ki swojemu talentowi i 

swojemu- znaczy, _e ona- ona si_ czu_a gwiazd_ dalej b_d_c w O_wi_cimiu, to by_o 

nadzwyczajne, _e ona si_ czu_a nadal- czy- nadal- eh- nadal uwa_a_a si_ za wi- no i s_usznie, 

_e za wielk_ skrzypaczk_, uwa_a_a, _e- zreszt_... w tej s_ysza_am, _e pisz_ o niej jedn_ ksi_- 

jak__ ksi__k_- ksi__k_ pisze jaki_ Pan z Kanady, bo w ka_dym razie, przyje_d_a_ i informowa_ 

si_ w Krakowie u tych kole_anek, które kiedy_ by_y w orkiestrze - jeszcze s_ tylko dwie takie 

_yj_, które pami_taj_, jak to by_o i- i-. By_a tak_ niezwyk_- tak_e niezwyk__- niezwyk__ 

postaci_ w O_wi_cimiu. No, pojawi_ si_ w pewnej chwili na horyzoncie Doktor Mengele (ph). 

Mamy czas, tak? Doktor Mengele, który mia_ swój ob__d w sprawie bli_niaków. (odchrz_kuje) 
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On opracowywa_ teori_, to s_ o Mengele w_a_nie bardzo du_o pisa_o i mówi_o, nawet mo_e 

wi_cej ni_- ni- ni- ni- ni_ on by_ wart tego, eh- on mia_ teori_- pragn__ wyhodowa_ mo_- 

mo_liwo__- znaczy on pragn__ wyhodowa_ bli_niaki, które by mia_y nadal bli_niaki, w tym 

celu, _eby- _eby populacja wielkiej rzeszy podwaja_a si_ znacznie szybciej ni_- ni_ przy poje- 

ni_ przy pojedynczym- eh- urodzeniu dziecka. I odt_d zacz__o si_ zbieranie tak zwanych 

“Zvilingów” (ph)[German-keep Polish “ów” ending] - Zwilingi (ph)[German-keep Polish “i” 

ending] no to s_ __________ po niem- po niem- k-. Je_eli Mengele by_ przy transporcie, je_eli 

zobaczy_ jakie_ bli_niaki, to ich natychmiast wyci_ga_ z tej- z tego- z tego transportu, eh- 

je_eli- je_eli kto_ powiedzia_, _e by_ - przypadkiem, _e by_- _e ma brata bli_niaka, czy siostr_ 

bli_niaczk_, to te_ o ile w mo_no_ci go- go wyci_gano, i nie wiem, nie wiem jakie by_y jego 

dalsze plany. Kole_anki uwa_a_y, _e on ma zamiar eh- te bli_niaki potem jako_ zgrupowa_ i 

po__czy_ je w pary, i próbowa_ wyhodowa_ ludzi, zna- chcia_ po prostu wiedzie_, czy- czy 

bli_niaki b_d_ mia_y na- dalej nast_p- nast_pne eh- w nast_pnym pokoleniu równie_ bli_niaki. 

Czy o chcia_ jeszcze do tego- przy tym stosowa_ jeszcze jakie_ _rodki, tego nie wiem, w 

ka_dym razie bli_niaków by_o w obozie mnóstwo, eh- chyba na specjalnym bloku te bli_niaki 

by_y, bo by_o co_ niesamowitego, bo sz_o si_ przez Lagerstresse i nagle tu jedna twarz taka 

sama, tu druga twarz taka sama, tych bli_niaków by_o strasznie du_o. Ja potem zreszt_ 

wraca_am do o- do Polski wraca_am do domu, z dwiema bli_niaczkami _ydówkami z _odzi. 

By_y starsze kobiety, ca_kiem star- znaczy starsze kobiety, no to- no mia_y po czterdzie_ci par_ 

lat. (odchrz_kuje) nn- jakie- jak mia_y wygl_da_ konkretnie plany Mengelego, tego nie wiem. 

Wiem, _e jako asystentk_ wyszuka_ sobie Pani_ Mari_ Puzyn- nie- Gabriel_, nie pami_tam 

zreszt_ - Puzyn_ (ph), która by_a kiedy_ asystentk_ Profesora Czekanowskiego (ph) - we 

Lwowie by_ taki wielki antropolog polski, znany Mengelemu i zreszt_ znany w ogóle w _wiecie, 

Profesor Czekanowski. N- no i Mengele, jak si_ dowiedzia_, _e asystentka Czekanowskiego jest 

w O_wi_cimiu, to on j_ natychmiast wyci_gn__; zrobi_ z niej sw- z- z niej swoj_ asystentk_. 

Ona nigdy nie zeznawa_a po wojnie, i nigdy nic nie mówi_a o tym, _e zosta_a- w tej chwili ju_ 

nie _yje. Z tego, co si_ z ni_ prywatnie rozmawia_o, no to wynika_o, _e to by_y wszystko 
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dopiero wielkie plany, które mia_y by_ w przysz_o_ci, a czy on co_ rzeczywi_cie jakie_ 

do_wiadczenie zaczyna_ robi_, to o tym, nie potrafi_ tego- tego- tego- tego powiedzie_. Do 

reszty, Mengele by_ taki sam, jak wszyscy inni obozowi lekarze. W tej chwili, jest takie- eh- 

utar_o si_ takie zdanie, _e- w- w ogóle wsz_dzie, gdzie kto_ co_ mówi o jakich_ zbrodniach 

lekarzy o_wi_cimskich, to zawsze si_ wysuwa Mengelego. On by_ akurat tyle sam wart, co jego 

poprzednicy, a wzgl_dnie jego poprzednicy byli warci tyle sam, co on. To znaczy jeden by_ 

wyj_tek, to by_ Doktor Rode (ph). Doktor Rode, który zreszt_ zosta_ powieszony. Taka jest 

przedziwna ironia losu, _e powiesili czasem- zostali skazani i powieszeni ludzie, którzy nie- n- 

to nie byli ci najgorsi, a ci najgorsi, jako_ uda_o si_ im umkn__ kary, czy prze_y_, czy- z- nawet 

na przyk_ad- w_a_nie na przyk_ad, Drexler (ph), na przyk_ad Taube (ph), nigdy- Hasse (ph), 

nigdy nie s_ysza_am, _eby- _eby ponosili- znaczy nie ponosili odpowiedzialno_ci za- za to, co 

zrobili. Ale Doktor Rode, jak przyjecha_ do- jak przyszed_ do O_wi_cimia, i dowiedzia_ si_ o 

tym, _e matki z dzie_mi s_ zabijane - to by_ czterdziesty drugi rok, jako_ mo_e marzec, czy- czy 

co- nie czterdziesty drugi rok, eh- czterdziesty trzeci rok, pocz_tek, marzec, czy co_ w tym 

sensie - podobne interweniowa_ w Berlinie, podobno - tak opowiadano na rewirze. W ka_dym 

razie faktem jest, _e pod- po okresie wiosny czterdzie_ci trzy, przestaje si_ zabija_ ka_de 

urodzone niemowl_ i ka_de urodzone- eh- urodzone eh- dziecko- znaczy ka_de urodzone 

dziecko. I to za- zarówno cyga_skie, j- jak polskie, czy- czy- czy _ydowskie. I te dzieci 

oczywi_cie, one- one przewa_nie umiera_y, bo nie by_y w stanie _y_ w tych warunkach, ale 

niemniej nie by_o z góry wyroku _mierci na- na tego nieszcz_snego male_kiego noworodka. 

Teraz mam ca_a eh- histori_ znowu w sprawie o Mengelim, czy dalej mówi_, czy? 

Q: (English) Eh- how- how long do we have still? 

Q: Seven- seven minutes. 

Q: Tak, w_a_nie siedem minut mamy. 

A: Tak, dalej opowiada_? Eh- wi_c, takie moje osobiste wspomnienie - kontakt z Mengelem. W 

mi_dzyczasie __________, obóz si_ powi_ksza_, przyjecha_ Tereseinschtadt (ph)[German], nie 

mówi_am jeszcze o Theresienstadcie [German-keep Polish “cie” ending], przyjecha_ 
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Theresienstadt, przyjechali Cyganie, to wszystko przychodzi_o na te- na- na te odcinki B-Zwei 

(ph)[German-”B-2"], o którym- o co- o- o którym wspomina_am. I jeszcze by_y dalsze odcinki, 

po prostu obóz si_ coraz bardziej rozrasta_, to by_ tak zwany “Meksyk”, w którym sp_dzali 

kobiety, które eh- nawet by_y nie numerowane, Nie z- nie wiem, czy nie mieli czasu tego robi_, 

czy uwa_ali, _e to jest przej_ciowo. I one _y_y tam w strasznych warunkach, one tam _y_y 

znowu w takich warunkach, jak my w Brzezince na- na- na samym pocz_tku, to znaczy eh- ni- 

nie- by_o dostatecznej ilo_ci pos_a_, ani- ani jakich_ _ó_ek, cz__ciowo spa_y na- spa_y na- na- 

na dworze, i- i nie mieli warunków mycia si_, no bardzo- bardzo- bardzo im tam by_o _le na tym 

“Meksyku”, potem si_ tam troch_, zdaje si_, poprawi_o. Ale to mia_o by_ tak zwane 

“Dursganglager’ (ph)[German], czyli lagier przej_ciowy. Stamt_d mia_y odchodzi_ transporty 

do Niemiec do fabryk, bo równocze_nie przecie_ by_o wielkie zapotrzebowanie na si__ robocz_ 

w ró_nych- eh w ró_nych fabrykach niemieckich, no i przecie_ my_my dostarczali, przecie_ 

by_o Ingefarme Industrie (ph)[German], które korzysta_o z- z- __________, by_o __________, 

by_o- by_o przecie_, bo w mi_dzyczasie powsta_o mnóstwo tak zwanych “Nabenlagrów” 

(ph)[German-keep Polish “ów” ending, czyli tych ogoz- obozów eh- przylegaj_cych, które 

podlega_y O_wi_cimowi, ale- ale by_y tak jak jakie_ kolonie pewnego rodzaju, osobne. Eh- no i 

z tego- z tego “Meksyku” w_a_nie wysy_ano transporty dalej w _wiat. To si_ odbywa_o w ten 

sposób, _e ile_ tam kobiet przywo_ono- przychodzi_o do naszego obozu, najpierw dokonywano 

na nich selekcje, oczywi_cie, a potem, cz___ przygotowywano do- to znaczy, a te które zosta_y, 

przesz_y przez te selekcje, prze_y_- przez- eh- u- przygotowywano do transportu. Ja osobi_cie 

by_am kilkakrotnie przy takich transportach. To si_ odbywa_o w nocy, kiedy na lagrze by_ 

spokój i cisza, no wi_c pami_tam taki transport, który przyszed_, i- by_o oczywi_cie wi_cej ni_ 

tysi_c, bo tysi_c zdrowych mia_o wyjecha_, a eh zawsze odliczano, _e- _e- _e cz___ zostanie- 

zostanie wyselekcjonowana do gazu. No i pami_tam w_a_nie tak_ - doskonale - tak_ selekcj_, 

bo mia_am s_u_b_ wtedy jako blokowa, jako ekstra-robot_, razem z drug_ kole_ank_ s_owack_ 

_u- eh- Suzi (ph) si_ nazywa_a. Mengele wybiera_ do- wybiera_ zdrowe i oddziela_ of chorych. 

To si_ wszystko odbywa_o przed zaun_, czyli przed t_ _a_ni_, gdzie- by_a _a_nia, prawda, 
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wielka sala z- k_pielowa, prócz tego by_y dwa klozety, prócz tego by_o boczne wyj_cie, jednym 

s_owem, to by_o takie do__ skomplikowanie rozbudowany budynek. No i w momencie 

(odchrz_kuje) jak Mengele w_a_ciwie dokona_ tego- eh- tej- tej wybiórki tych- tych- tych 

dziewcz_t do gazu, i zacz__ si_ zajmowa_ czym_ innym, wtedy my, Suzi agat- b_yskawicznie, 

bez porozumienia, te lepiej wygl_daj_ce przepychamy przez- przez drzwiczki do- eh- do klozetu, 

a z klozetu do- do- do tej sali, gdzie one mia_y i__ si_- mia_y si_ i__ k_pa_. Ja- tak mi przez- 

przez pó_ sekundy przesz_o przez g_ow_, _e w_a_ciwie my dokonujemy znowu selekcj_, bo 

my_my wybiera_y spo_ród tych wybranych do gazu, które ju_ wszystkie by_y skazane na 

_mier_, wybra_y_my pi__, czy sze__ takich, które mia_y szanse eh- swoim wygl_dem, nie 

ró_ni_ si_ od- od grupy. Wi_c w_a_ciwie my_my robi_y, my_my z Suz_ (ph) robi_y drug_ 

selekcj_. Niemniej si_ nam to uda_o i tam- tamte_my wepcha_y, n- n- do- do- do tej k_pielowej, 

no i- c- a potem ju_ trzeba by_o spisa_ numery tych, które on wróci_, trzeba by_o spisa_ numery 

tych, które eh- które ehh- które zosta_y do- do- do- do gazu wybrane. Teraz by_o takie pytanie, 

(odchrz_kuje) czy co_ mo_na by_o- i- co i o ile mo_na by_o poradzi_ i pomóc, i si_ zdaje, _e 

prawie w ka_dej sytuacji, co_ troch_ pomóc mo_na, i na- w _yciu czasami s_ sytuacje tak 

straszne, _e w_a_ciwie nic nie mo_na pomóc. Ale tutaj mo_e b_dzie przyk_ad, _e no czasami 

si_ co_ udawa_o. Wi_c to by_y w_gierskie _ydówki, eh- no- bardzo _le traktowane no w tym 

“Meksyku”, potwornie przera_one, zupe_nie rozhisteryzowane, bo by_y przekonane, _e id_- bo 

wiedzia_y ju_ o gazowaniu, wi_c uwa_a_y, _e id_ wszystkie do gazu, i teraz trzeba je by_o, 

_eby si_ uk_pa_y, dosta_y jedzenie, dosta_y buty, i jednym s_owem, _eby je- prze- przebra_y, 

_eby by_y gotowane- gotowe do tego- do tego transportu. Jednym s_owem, znalaz_o si_ tysi_c 

rozhisteryzowanych, nieprzytomnie przera_onych kobiet oszala_ych zupe_nie ze strachu, z 

którymi nie mam- nie ma co zro- nie ma z- eh- nie wiadomo, co zrobi_. Wi_c wtedy, ja wo_am 

do jednej z nich, mówi_: “Znajd_ mi tak_, któr_” - acha - mówi_y- dodatkowo, mówi_y 

wszystkie po w_giersku. (westchnienie) Wi_c wo_am do nich: “Która mówi dobrze po 

niemiecku?” No wi_c, znalaz_y si_ tak- po niemiecku, eh- bo g_osi_o- powiedzia_y_my do nich 

w t- w ten- w ten sposób: “S_uchajcie: Macie szanse wyj__ z O_wi_cimia, tylko musicie si_ 
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uspokoi_ i zrobi_ wszystko to, o co chodzi. Zostaniecie umyte. Je_eli b_dziecie przytomne i 

spokojne, to si_ dobierze Wam buty” - bo dobieranie butów, to te_ by_a straszna rzecz, bo tych 

but- buty by_y zwalone na stosie, i teraz eh- niby by_y po__czone w pary, ale przecie_ w takim 

t_oku i w tym to- to- to by_ strasznie trudny problem. “I _eby_cie wszystkie dosta_y chleb, i 

macie szanse wyjecha_ st_d.” Ju_ pami_tam, _e im powiedzia_am: “Bloss weik fon Auschwitz.” 

(ph)[German] - “Tylko precz z O_wi_cimia, nic- nic wi_cej.” I one si_ uspokoi_y. To znaczy, 

nie uspokoi_y si_ w sekundzie, ale, ale poma_u da_o si_ to zrobi_, to znaczy, rzeczywi_cie si_ 

umy_y, rzeczywi_cie si_ przebra_y, dosta_y te buty, dosta_y chleb, no i potem rano je 

odprowadzi_y_my do- do eh- pod bram_. Rzeczywi_cie sta_ poci_g, pewno, _e czasami te 

poci_gi je_dzi_y eh- do krematorium (ironiczny _miech) jeszcze dalej, ale to b- by_o wida_, _e 

one- _e one wy- _e one wyje_d_aj_ na transport. I mówi_- i mówi_ im:  

Q: Jedn_ minut_ mamy. 

A: Co prosz_? 

Q: Jedn_ minut_ mamy. 

A: Acha. To koniec b_dzie zaraz. No i- (odchrz_kuje) i tak mi si_ potem wydawa_o, _e one si_ 

ze mn_ _egna_y, to znaczy - ja je _egna_am: “No jed_cie, jed_cie” co_ tam tego, a one sypa_y 

na moj_ g_ow_ b_ogos_awie_stwa (lekki _miech), 

Q: (lekki _miech) 

A: no, ta sobie my_la_a, _e ja mo_e dlatego wysz_am z O_wi_cimia, __________, _ebym 

wróci_a szcz__liwie do domu, _eby mu Pan Bóg pob_ogos_awi_, _eby Bóg pob_ogos_awi_. 

Takie bardz- bardzo by_y mi_e. No i pojecha_y- pojecha_y szcz__liwie, wszystko si_ dawno 

sko_czy_o, dawno o wszystkim zapomnia_am, wróci_am do- sko_czy_a si_ wojna, wróci_am do 

domu. Id_ przez ulic_ Szewsk_ nagle -  trzask straszny na ulicy, kto_ mi si_ rzuca na szyj_, 

zaczyna mi _ciska_ i ca_owa_, nie mam poj_cia, co to za kobieta, ona wrzeszczy: “Ty_ mi 

uratowa_a _ycie. Ty_ mi uratowa_a _ycie.” bo t- to by_a taka, co wesz_a do klozetu. I taka, co 

si_ uda_o wsadzi_ do klozetu, a potem- a potem- potem - ona mnie pozna_a, ja by jej nigdy w 

_yciu nie pozna_a, nie wiem-, i zaczyna: "Co ja mog_ dla Ciebie zrobi_. Co ja bym mog_a 
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pomóc. Co ja bym si_ chcia_a wywdzi_czy_, Ty_ mi uratowa_a _ycie.” No i si_ strasznie 

wstydzi_am, bo ona si_ tak dar_a na ulicy, _e to przechodzi_o ludzkie poj_cie. 

Q: Koniec. 

A: Co? 

Q: Koniec ju_, ta_ma si_ sko_czy_a. 

A: Ale jeszcze najpi_kniejszy moment by_ taki, _e ona mi powiedzia_a pó_niej: “Ja ci wszystko 

potrafi_ za_atwi_ - (_miech) mój m__ pracuje w UB.” 

Q: (_miech) 

A: I tak- 

End of Tape Four. 
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Tape Five 

A: Jeszcze kilka fragmentów wspomnie_, które mi wypad_y z chronologii: jedno bardzo wa_ne, 

to jest wspomnienie, zreszt_ krótkie o Theresienstadcie [German- keep Polish “cie” ending]. W 

pewnym momencie, do O_wi_cimia przyjechano- przywieziono ca_y transport ludzie z 

Theresienstadtu [German- keep Polish “u” ending], z- z Czechos_owacji. Eh- nigdy tam nie 

by_am, natomiast moje kole_anki si_ bardzo interesowa_y tym, co si_ tam dzieje. Tam podobno- 

eh- to byli- byli troch_ lepiej trakt- byli lepiej- nieco lepiej traktowani, przede wszystkim, nie 

by_y rozdzielane rodziny, tylko rodziny by_y razem, i jako_ podobno nadzwyczajnie sobie- 

sobie zorganiz- potrafili z- w tych bardzo ci__kich warunkach jednak zorganizowa_ _ycie. Tam 

by_y dzieci, wi_c te dzieci mia_y jak__ eh- jak__ nauk_, jakie_- jakie_ zabawy, wszystko by_o- 

wszystko by_o _wietnie zorganizowane. To by_ jaki_ taki zupe_nie eh- wzór. Ale równocze_nie 

u nas w Brzezince panowa_o ci_gle podejrzenie: “No dobrze, ale po co oni ich tu przywie_li?” 

Je_eli- je_eli oni maj_ zapewnione takie lepsze warunki, czy to- czy maj_ by_ przyk_adem dla 

innych, jakim_ zach_ceniem do osiedlania si_ w O_wi_cimiu, no- nie- nie wiedzia_y_my, o co 

chodzi. No i pewnego dnia, ja- ja wi_c niestety nie- nie potrafi_ wi_cej powiedzie_ o- o tym 

Theresienstadcie [German- keep Polish “cie” ending]- wiem bardzo ma_o. Tylko tyle: Pewnego 

dnia kazano im napisa_ listy do domu - czyli oni- oni mieli prawo korespondencji. Wi_c napisali 

wszyscy l- listy do domu z dat_- antydatowane, to znaczy powiedzmy eh- z dat_, dajmy na to, 

trzydziestego czerwca, a pisali je tam pierwszego czy drugiego czerwca. Po czym wszystkich ich 

wywie_li do gazu. Wszystkich ich wymordowali. Niemniej ju_ w Czechos_owacji nie chciano 

wierzy_, bo ta wiadomo__ o tym, _e ich za- _e- jednak te wiadomo_ci si_ rozchodzi_y. No jaka_ 

wiadomo__ przysz_a o tym, _e- (odchrz_kuje) _e ci ludzie zostali zagazowani. Zostali zabici w 

O_wi_cimiu, bo to- szczegó_ów mo_e niewiadomo. Ale potem przysz_y od nich listy. Wi_c to - 

listy pisane ich r_k- ich- ich r_koma, wi- ju_- ju_ po ich _m- po ich- po ich _mierci. Wi_c 

uwa_ano, _e to- _e- _e to nie prawda, _e wszystkie wiadomo_ci by_y nieprawdziwe, przecie_ w 

czasie wojny by_o strasznie du_o ró_nych nieprawdopodobnych i niepewnych i- i 

niewiadomych i fantastycznych wiadomo_ci, wi_c tak w_a_nie z tym Theresienstadtem 
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[German-keep Polish “em” ending], tak post_pili. Drugi taki odr_bny obóz, to by_ obóz 

cyga_ski. Pewnego dnia zacz_to zwozi_ Cyganów do Niemiec- eh- z- do- z- tak_e z Niemiec. To 

by_y przedziwne rzeczy, dlatego, _e eh- przywieziono na przyk_ad- przywieziono _o_nierza, 

który by_- który by_ w pierwszej wojnie _wiatowej, w drugiej _- wojnie _wiatowej, i mia_ 

krzy_ _elazny, czyli mia_ najwy_sze odznaczenie, ale jako Cygan, zosta_ przywieziony, bo by_- 

bo by_ Cyganem. Zosta_ przywieziony do- do obozu. Przywieziono, wiem, _e tak_ studentk_ 

medycyny, czy sk_d_, no i- zupe_nie nie chodzi_o o z- o tych ludzi koczuj_cych, w_druj_cych 

Cyganach, którzy ostatecznie te_ maj_ chyba prawo do _ycia - ale ludzi, którzy si_ ju_ 

asymilowali w Niemczech. Mimo to, ich przy przywo_ono. No i ten Cygoynerlager 

(ph)[German] mia_ swoje- swoje pewne swobody, to znaczy oni nie chodzili do pracy, nie 

pracowali. Siedzieli tam, troch_ gra_y orkiestry cy- orkiestra cyga_ska, dziewcz_ta ta_czy_y, 

tam SS-mani chodzili, eh- przypatrywali si_ temu, troch_ ich traktowali tak - oni byli traktowani 

troch_ ulgowo. By_o wiadomo, bo oni j- o- odgra_ali si_, _e gdyby ich miano eh- zamordowa_, 

w- gdyby ich miano gazowa_, to oni si_ zbuntuj_ i oni si_ nie pozwol_ zbu- nie pozwol_ si_ 

zbuntowa_, wobec czego pewnego dnia zapowiedziano im, _e ca_y obóz wyje_d_a na transport 

do innego lagru. Podjecha_y poci_gi, oni zostali do tych poci_gów za_adowani, wsiedli, i 

je_dzili gdzie_ kawa_eczek sobie je_dzili, tam i z powrotem, nie wiem dok_adnie, jak to- jak to 

by_o, w ka_dym razie, wyje- niby wyjechali, mimo tego, wrócili do krematorium, i to drugiego 

czerwc- drugiego sierpnia dziewi__set czterdzie_ci cztery, zosta_- zostali wszyscy Cyganie 

równie_ zagazowani i za- za- zamordowani. Z innych obozów, które- a w_a_ciwie z komand, 

którym- którym si_ powodzi_o troch_ lepiej, ju_ wspomina_am wczoraj o Rajsku, to by_o takie 

komando, gdzie prowadzono prace do_wiadczalne, i gdzie szefem by_ Doktor Cezar (ph), 

Obersturmbanfuhrer (ph)[German]. No, to oni- oni prowadzili te prace nad koksagisem (ph), 

które mia_y s- doprowadzi_ do stworzenia syntetycznej benzyny. Tam im si_ powodzi_o bardzo 

dobrze. Tam by_y wszystkie narodowo_ci, by_y Polki, by_y _ydówki, by_y Francuzk- w_a_nie 

te Francuzki, o których mówi_am. I- id_- 

Q: (sygna_ z magnetofonu - przerwa) (English) Sorry. 
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A: Wi_c Rajsko (ph) i Gertneray (ph)[German], to by_y takie dwa dobre komanda, gdzie 

pracowa_o si_ na _wie_ym powietrzu, gdzie rzeczywi_cie mia_y bardzo dobre warunki. 

Wspomi- eh- by_o tak- kto_ z Pa_stwa si_ zastanawia_, czy nie zazdroszczono nam tych 

dobrych warunków na bloku czwartym. Oczywi_cie, _e w pewnym sensie, tak. Ale my_my po 

prostu nale_a_y do tej- do pewnej grupy bardzo uprzywilejowanych bloków, bo oprócz czwórki, 

jak mówi_am, ehh- dobrze si_ mia_y bardzo dziewcz_ta w Schtabskeboide (ph)[German], 

dobrze- dobrze si_ mia_y eh- w SS-kuche (ph)[German], SS-rewir, one zreszt_ chyba w_a_nie 

wszystkie nale_a_y do- do tej grupy Schtabskeboide (ph)[German], mia_y cz-. (odchrz_kuje) 

Je_eli chodzi jeszcze o Rajsko, to tam by_a te_ taka anedyg- anegdotyczna historia - Lagerfuh- 

one- p- tu by_a kwestia organizacji. One podlega_y temu swojemu szefowi, je_eli chodzi_o o 

zakres pracy. Ale administracyjnie podlega_y Oberauseirein (ph)[German] Mandl (ph) i 

nale_a_y do- do- do- do Brzezinki. Eh- oczywi_cie, nasze auzjerki bardzo z_ym okiem widzia_y 

te swobody i te- i pewne wygody, które one- które one mia_y, i w trakcie eh- eh- kiedy raz Cez- 

Doktor Cezar (ph) wyjecha_, przysz_a kontrola, no i zrobiono straszliw_- straszliwe 

spustoszenie w ca_ym- w ca_ych bar- ich barakach, znaczy powrócono ich rzeczy, 

polikwidowano im paczki, tak- no tak, jak si_ zb- zwykle odbywa_a taka rewizja. 

“Blokkontrole” (ph)[German] to si_ nazywa_o, to by_o co_ bardzo nieprzyjemnego. Oczywi_cie 

poniszczy_y przy tej okazji ró_ne inne rzeczy. No wi_c, kiedy wróci_ Cezar, i jego poczucie eh- 

wa_no_ci poczu_o si_- by_o bardzo dotkni_te, no bo przecie_ to by_o jego komando i jego- 

Niemcy bardzo umieli si_ stawia_ za s- za- za swoimi- za swoimi lud_mi, je_eli ju_ kto_ 

pracowa_ i by_o jaki_ zdecydowane, zdecydowana grupa robocza zgrana ze swoim szefem, to 

ten szef ich broni_. No i zrobi_ straszliwe piek_o, mi_dzy innymi podobno zniszczyli mu jego 

w_asne okulary, nie wiem czy to prawda, tak w ka_dym razie opowiadano rado_nie, _e 

zniszczono okulary Cezara, no ale przede wszystki, Cezar o_wiadczy_, _e zniszczono wyniki 

jego prac, wyniki prac, które on mia_ i to- te bezmy_lne auzjerki, które si_ na niczym nie zna_y, 

niewykszta_cone kobiety, poniszczy_y eh- naukow_ prac_ jego i t- co- co- co- co_ w tym sensie, 

nie wiem- nie wiem, czy zo- dok_adnie tak by_o, ale mniej wi_cej w ka_dym razie, to- to by_o- 
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to by_o argumentem, prawda, _e- _e- _eby si_ mu- _eby mu si_ tam wi_cej nie wtr_ca_y. No i 

chyba si_ ju_ wi_cej nie wtr_ca_y. No, potem by_y budy, to by_o gospodarstwo, na którym eh- 

eh- tak si_ im wiod_o ró_nie, raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze mia_y mo_liwo- jakie_ 

mo_liwo_ci do_ywienia si_ troch_. No i potem by_y te obozy podo- podobozy, które- do 

których ju_ w_a_ciwie- nie, kobiety w_a_ciwie tam chyba nie- nie by_o kobiet, bo by_ 

Goleszów, by_o- by_y Ja- Jawiszowice, by_o- by_o tych- tych szereg- szereg obozów- 

podobozów nale__cych- no i Gefardenindustrie (ph)[German] oczywi_cie, Bunawerke 

(ph)[German], Gefardenindustrie (ph)[German], tam kobiety chyba te_ pracowa_y. Tak to 

wygl_da_o. No, to có_? Acha - no wi_c jeszcze, o buncie Sonderkomanda Gefardenindustrie 

(ph)[German-keep Polish “a” ending] mam bardzo ma_o do powiedzenia, to znaczy, 

dowiedzieli_my si_ natychmiast, _e jest bunt. Pozosta_y przeci_te druty i wy__czony pr_d, to 

znowu Henio Por_bski, ju_ wspominany tu szereg razy, da_ nam zna_, co si_ dzieje, bo nie 

wiadomo by_o, jak si_ dalej obróc_ sprawy, czy- czy w ogóle obóz si_ rozleci, czy co_- co_- co_ 

si_ b_dzie dzia_o, no ale potem przysz_a wiadomo__, _e do__- wzgl_dnie szybko eh- SS-mani 

opanowali sytuacj_. Eh- je_eli chodzi o Unionwerke (ph)[German], czyli dziewcz_ta, które 

pracowa_y w Unionie (ph)[German], i te, które dostarczy_y dynamit do- do- do- do 

krematorium, to one by_y bardzo krótko w Brzezince, po prostu jak zacz_to organizowa_- 

Unionwerke (ph)[German], to by_a fabryka broni- fabryka zbrojeniowa. Wi_c mm- one z 

pocz_tku by_y, nawet nosi_y takie _adne bia_e chustki na g_owach, i potem- potem je przenie_li 

i tak, _e potem ju_ z nimi widzieli_my tylko drog_ - wiadomo_ci si_ przekazywa_o, co si_ 

dzia_o i jak si_ dzia_o, tak, _e niestety ani o tych dziewcz_tach, które- które poda_y dynamit, 

ani o samym buncie krematorium, wiem tyle, co- co- co si_ o tym si_ pisa_o, i co- co o tym inni 

opowiadali. No i w tej chwili, nie wiem, no w tej chwili mo_e b_d_ dochodzi_a do ko_ca- do 

ko_ca- do ko_ca obozu. Acha - w mi_dzyczasie, orientowa_y_my si_, co si_ zaczyna dzia_ - 

acha - w mi_dzyczasie zapomnia_am powiedzie_, _e zosta_a wybudowana wielka zauna, w 

której nie by_am, i _e tam zacz__y si_ odbywa_ eh- wi_kszo__ tych spraw, znaczy transporty 

tak przychodzi_y do nas, ale- ale potem do- w- (odchrz_kuje) potem je kierowano do wielkiej 
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zauny, tam si_ odbywa_o ostateczne podziele- ost- ostateczne przyj_cie, ro- rozbieranie i eh- 

przyjmowanie wi__niów. I wi- jak_ pierwsz_ wiadomo_ci_, która mówi_a o zbli_aniu si_ 

frontu, by_ przyjazd obozu z Majdanka, kiedy zosta_ ewakuowany Majdanek i przyjecha_ do 

O_wi_cimia, no to_my si_ zorientowa_y, _e teraz rzeczywi_cie i ofensywa rosyjska idzie na 

prawd_, no bo one ju_- one ju_ ucieka_y przed tym- przed tym __________. I p- jeszcze 

nawi_zuj_c do tego, co wi__niowie mi_dzy sob_ potrafili za_atwi_, co ja uwa_am za prawdziwy 

ruch oporu - w O_wi_cimiu, by_y eh- dwie takie znane p- postaci, je_eli chodzi o- o polskie 

kobiety. Nie wiem, o tym o- mówi_am o Pani Celinie Miko_ajczyowej, _onie Premiera 

polskiego z Londynu, Celina Miko_ajczyk, no a potem Zofia Kossak-Sztucka (ph), to by_a 

znana bardzo polska pisarka. Obie przysz_y do O_wi_cimia. Jak przysz_a Pani Celina 

Miko_ajczyk, to ju_ do- by_ sygna_ z w- z m_skiego lagru, _e przyjdzie Celina- _e przyjecha_a 

Celina Miko_ajczyk, i _e trzeba si_ ni_ jako_ zaj__, _eby- no _eby nie zmar_a natychmiast, 

tylko _eby gdzie_ j_ umie_ci_. Wi_c ona posz_a, nie pami_tam czy do Neschtuby (ph)[German-

keep Polish “y” ending], czy- czyli do- do szwalni, czy do Unterkunskammer (ph)[German], tam 

gdzie pracowa_a Alicja Rel (ph) (odchrz_kuje), w której zajmowa_o si_ kocami, siennikami, 

takim wyposa- wypo- wyposa- wyposa_eniem. To samo si_ dzia_o z eh- z eh- z Kossak-Sztuck_ 

(ph), z tym, _e Kossak-Sztucka by_a- Kossak-Sztucka by_a pod cudzym nazwiskiem, 

przyjecha_a jako _liwi_ska, Helena _liwi_ska, nie wiad- nie- Niemcy nie wiedzieli, _e to jest 

Kossak-Sztucka, a my_my wiedzieli, wi_c- wi_c ja- jaka_ ta- jaka_ ta eh- eh- pod- podziemn- 

podziemne kontakty by_y. I co najzabawniejsze, Kossak-Sztucka po jakim_ czasie, jako Helena 

_liwi_ska, zosta_a zwolniona. Niemcy wcale ni wiedzieli o tym, _e mieli- _e mieli j_ jako- jako 

wa_n_ osob_ z polskiej kultury, tylko n- Helen_ _liwi_sk_, która by_a jaki_ czas, i potem 

zosta_a zwolnion_. N- Pani Celina Miko_ajczyk by_a najpierw eh- w O_wi_cimiu, potem 

zosta_a przekazana do Ravensbrück, ale to te_ by_y pewne mo_liwo_ci, wi_c przysz_o pismo 

do Arbeitseinzatzu (ph)[German-keep Polish “u” ending], _e Celina Miko_ajczyk ma zosta_ 

przes_ana do Ravensbrück. Na to zapytano si_- dziewcz_ta z- z- z Arbeitseinzatzu (ph)[German-

keep Polish “u” ending] zapyta_y C- zapyta_y Pani_ Miko_ajczykow_, czy chce jecha_ do- do 
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Ravensbrück. Ona powiedzia_a, _e nie chce. Wobec czego wzi__y to pismo i wsadzi_y na sam 

dó_ ca_ej korespondencji, która- która tam by_a. Za jaki_ czas, przychodzi nast_pne pismo 

“urgens” (ph)[German], co “my_my ju_ wam posy_ali, pisali, _e ma- Celina Miko_ajczyk ma 

wyjecha_- wi_zie_ Celina Miko_ajczyk ma wyjecha_ do- do- do Ravensbrück.” No to, ta sama 

historia. Wzi__y, wsun__y pod spód. SS-man to za_atwi_ tak leniwie i tak nieporz_dnie (lekki 

_miech), _e nikt si_ tym nie interesowa_. Wreszcie przysz_o trzecie pismo, i w tym pi_mie by_o 

napisane tak: “Ich mache si_ aufmelksam, das Celina Miko_ajczyk is eine Frau von den 

Presidentminister (_miech) der Polischen Rengirung in London” (ph)[German] (_miech), czyli- 

czyli: “Zwracam uwag_, _e Celina Miko_ajczyk jest _on_ Premiera polskiego rz_du w 

Londynie.” To by_a rzecz, która nie istnia_a, prawda, nie- nie- niewymawialna rzecz! No i 

wtedy, rzeczywi_cie, do tego- do tego Ravensbrücku wyjecha_a, a potem z Ravensbrücku 

pojecha_a do- do Szwecji, j_ eh- wyci_gn__ Czerwony Krzy_, z Ravensbrücku wyjecha- 

wyci_gniona do Szwecji. I to- ale to nie by_y odosobnione wypadki, to by_y akurat, powiedzmy 

te dwie panie pami_tam, ale eh- o, przyjecha_a, na przyk_ad, o, to te_ jest pi_kna historia - 

przyjecha_a matka jednego z kolegów z eh- m_skiego lagru. Co prawda, Arbeitseinzatza 

(ph)[German-keep Polish “a” ending] Józefa Minkusia (ph), który mas_ rzeczy wie, gdyby on 

móg_- by_ jeszcze- jest niestety chory, ale gdy by_ w dobrym stanie zdrowia, to na prawd_ by o 

Brzezince m_skiej móg_ mnóstwo powiedzie_. Przyjecha_a jego matka. Albowiem oni byli 

aresztowani ca__ rodzin_. Jego ojca natychmiast rozstrzelali po przyje_dzie do O_wi_cimia. 

Jego zostawili; jego matka pojecha_a do Ravensbrück. Z Ravensbrück zg_osi_a si_ dobrowolnie 

_e chce jecha_ do Majdanka, bo uwa_a_a, _e w Polsce b_dzie lepiej. Eh- z Majdanka eh- eh- 

zmi- jak zacz__a podchodzi_ ofensywa rosyjska pod Majdanek, no to przywie_li j_- j_ do 

O_wi_cimia. Wobec czego, przywie_li j_ do O_wi_cimia, no wi_c oczywi_cie znowu j_ 

ulokowa_y_my w jakim_ takim m- transporcie, w jakim_ takim komando, gdzie mia_a lepsze 

warunki. Ja opowiadam akurat o tych paniach, poniewa_ te panie zna_am, ale te same 

kombinacje robi_y inne narodowo_ci ze swoimi- ze swoimi lud_mi te_, no __________ je_eli 

przyjecha_ kto_ jaki_ wa_ny, to ja wiem, _e tak samo znakomicie robili komuni_ci w tym, w- 
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w- m_skim lagrze, je_eli kto_ przyjecha_ wa_ny, to od razu potrafili go wyci_gn__ is wsadzi_ 

na dobre- na dobre stanowisko, bo to by_a kwestia prze_ycia, albo i nie prze_ycia. No i ta Pani 

Mikusiowa sobie by_a i _y_a spokojnie w O_wi_cimiu, potem przysz_a ewakuacja. Ewakuacja, 

no to by_o- b_d_ zaraz o niej mówi_, no to by_o co_ strasznego. By_o wiadomo, _e eh- no, _e- 

_e- _e ona nie jest w stanie przetrzyma_. Najpierw, gdzie jak__ da_ flaszk_ wódki i za co_ 

jeszcze, dzi_ki temu syn j_ ci_gn__ na saneczkach, wi_c to by_o troch_ te_ nieprawdopodobne, 

te_ jedyny taki wypadek, a potem, oni stan_li przed jakim_ domem, potem my_my sz_y, i 

patrzymy si_, przy- mijamy jaki_ dom polski, _l_ski, niemiecki, niewiadomo, zwyk_ych 

mieszka_ców, dom, tam przed tym domem kupka ludzi - i na _awce siedzi, zawini_ta w chustk_, 

Pani- stara Pani Mikusiowa, i trzyma dziecko na r_ce. Wi_c j_ wykupi_. Po prostu musia_ mie_ 

z_oto, i musia_ za to wykupi_ u- od tego eh- konwojenta, da_ mu z_oto, a ten mu pozwoli_ 

matk_- eh- matk_ wypu_ci_ z szeregu, no i t_- i ta matka sobie m- a- a tam byli ludzie _yczliwi, 

którzy si_ natychmiast ni- ni_- ni_ zaj_li, okryli j_ szmat_, tak _eby nie by_o wida_ jej 

lagrowego ubrania (lekki _miech), dali jej dziecko na r_ce, no to siedzia_a sobie babka, stara 

babka, ona by_a stara... Z tym, wi_c takie- takie nieprawdopodobne rzeczy si_ dzia_y. Wi_c jak 

zacz__a si_ ewakuacja, no znaczy my_my ju_ wiedzieli przede wszystkim jak zacz_to pali_ 

akta. Pierwsza rzecz, która si_ zacz__a dzia_, to palenie akt. Wyci_ganie- my_my ju_ wiedzieli, 

_e front zosta_ prze_amany na Wi_le pod Baranowiczami, chyba tak, albo- albo jak si_ ju_ 

zbli_a_y do tych Baranowicz. Jeste_my wszystkie na B- na lagrze B-Zwei (ph)[German], B-Einz 

eh- B (ph)[German] jest- stoi pusty, i w_a_nie dlatego twierdz_, _e nie wiem __________  na 

pewno, co zosta_o na B-Einz, czy co_ zosta_o dobudowane wtedy, czy nie zosta_o dobudowane, 

bo tamten obóz by_ zupe_nie opustosza_y, a projek- 

Q: Kiedy? 

A: No, bo tu by_- by_ problem, czy- czy n- na B-Einz-A (ph)[German] mog_y zosta_ 

dobudowane jakie_ baraki. No mnie si_ wydaje, _e mog_y by_ dobudowane raz na przyjazd 

dzieci warszawskich, bo przecie_ jeszcze przyjecha_y dzieci po powstaniu warszawskim, 

przyjecha_y eh- kobiety i dzieci z powstania warszawskiego. I oni byli osobno. M- na– na 
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osobnym bloku, no mnie si_, _e by_y na takim _wie_o dobudowanym drewnianym baraku. I 

bli_niaki Mengelego te_ by_y na osobnym bloku. Wi_c tak- ale czy oczywi_cie zosta_y 

dobudowane a_ pi__, tak jak tam na tym planie jest, który mi- który- który widzia_am, to- to 

w_tpi_. No, w ka_dym razie, front si_ zbli_a, (odchrz_kuje) no i pewnego dnia ka__ nam- pal_ - 

pali si_ akta, wyci_gaj_, pal_ akta wszystkie- wszystkim palili, wszystkie Sonderbehandlug 

(ph)[German], wszystkie listy zagazowanych, to by_a pierwsza rzecz, któr_ palili. 

Q: Hm. 

A: Ca_e stosy- z- __________, ale my_my wiedzia_y wtedy ju_, _e si_ wojna ko_czy. Bardzo 

niedu_o tych akt si_ da_o ratowa_, wreszcie si_ nie da_o ratowa_, oni wyci_gali wszystko i 

palili. Ca__ Brzezink_- w_a_nie w Brzezince spalili akta, bo w m_skim lagrze jako_ te lakta- 

akta si_ cz__ciowo przynajmniej uratowa_y. I zaj_- znaczy znale_li je Rosjanie, a my nie. No i 

zaczyna si_ ewakuacja, to znaczy ka_dy z nas dosta_- eh- zabra_ ze sob_ koc, bochenek chleba, 

no i najwa_niejsze by_y buty- buty, no i idziemy. Idziemy przez Jawiszowice w kierunku 

Wodzis_awia. To jest osiemdziesi_t kilometrów; zacz__o si_ to osiemnastego stycznia, 

dziewi__set czterdziesty pi__. I idziemy w_a_ciwie bez przerwy. I nie szli z nami nasi SS-mani. 

Nie szli z nami nasi znajomi SS-mani. Zupe_nie obce SS. Bo gdyby szli nasi SS-mani jako_ 

by_oby si_ wi_cej ucieka_o i wi_cej da_o nawi_za_ kontakty i by_o- i daliby si_ przekupi_, czy 

ja wiem, no co_- co_- (odchrz_kuje) ja osobi_cie nie mia_am _adnego z_ota ani __________, 

ale by_y kole_anki, które- koledzy, którzy mieli. No, a tam nie by_o i- i zupe_nie obce twarze. I 

__________ tak my_l_: “Czy oni b_d_ szli, czy oni b_d_ jechali? Je_eli oni b_d_ szli, to tyle, ile 

oni ujd_, to ja te_ potrafi_ doj__. Ale je_eli oni b_d_ jechali na rowerach albo- albo- albo w 

samochodach, no to- no to nie damy rady.” No i by_o okropne, bo kto zwalnia_ i nie by_ w 

stanie na- nad__y_ marszu, tego strzelali, i strzelali ci_gle. Co chwileczk_ strzelali, i co 

chwileczk_ le_a_y trupy. I pami_tam te_ tak_ Rosjank_, pami_tam, bardzo pi_kn_ Rosjank_, ju_ 

starsz_, z takimi pi_knymi br_zowymi oczami, i w pewnym momencie, widz_, _e SS-man j_ 

odstawi_ na bok drogi i repetuje, nabija karabin, to _- co_ mu si_ zaci__o, i- a ona tak sta_a. I on 

strzela, raz nie- nie wystrzeli_, drugi raz, wreszcie za trzecim razem strzeli_ i zabi_ j_. To- to- to 
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by_o co_ prze- przeponurego, taka- ta- ta- ta- tak- nigdy tego- tego nie zapomn_. No, potem, 

moja kole_- poniewa_ to sz_y takie grupy, oddzia_y tych wi__niów - raz to m__czy_ni, raz sz_y 

kobiety, no a po nich- po nich le_a_y trupy, które- tych- tych- po k- po- ka_dej grupie, bo ci_gle 

nie mogli wy- nad__y_. Z- wi_c rozpacz mojej kole_anki, która ci_gle mi_dzy zastrzelonymi 

m__czyznami szuka_a ojca, bo jej ojciec by_ stary, i ba_a si_, _e- _e po prostu, _e go gdzie_ po 

drodze zastrzel_, bo- no, bo nie- nie dojdzie. I z- tym razem powodzi_o si_ inaczej i jeszcze on 

szcz__liwie prze_y_. No, ale to by_a- to by_a taka- taka zmora. No i potem pierwszy nocleg 

odbywa_ si_ chyba w Dziedzicach, i polega_ na tym, nocleg polega_ na tym, _e_my sta_y na 

ulicy. I wtedy si_ przekona_am, _e mo_na sta_- _e mo_na spa_ stoj_c, dos_ownie. Sto- stoi si_ i 

si_ _pi, mimo wszystko. (Westchnienie) Potem z Dziedzic, potem sz_y_my dalej, potem 

nocowa_y_my, nast_pny nocleg by_ w jakiej_ schoene (ph)[German], czyli- czyli w jakiej_ 

ogromnej stodole. A tam w_a_nie by_ wielki strach, ba_y_my si_ strasznie, _eby która_ nie 

zacz__a pali_ papierosa, bo w ko_cu papierosy eh- by_y, funkcjonowa_y eh- no- no, przecie_ 

gdyby si_ zacz__o papierosa, i- i- i móg_ wybuchn__ po_ar, i by_yby_my si_ wszystkie 

podusi_y w tej- w tej- w tej stodole. Tam by_a straszna rzecz. Oczywi_cie pi_ si_ chcia_o, 

przede wszystkim chcia_o si_ nam wszystkim pi_. Jaki_ SS-man, który_ z tych konwojentów, 

który sta_ przed t_- przy tej- przy wej_ciu do t- do tej- do tej szopy, postawi_ swoj_ manierk_, 

tak_ _elazn_, drewnian- tak_ metalow_ eh- manierk_ z wod_, czy z kaw_, nie wiem z czym- z 

czym, na ziemi. Podesz_a jaka_ dziewczyna, _ydówka. Pi_ si_ jej chcia_o, widzia_a manierk_ i 

nie widzia_a tego SS-mana, wzi__a t_ manierk_ i na- zacz__a- napi_a si_ z niej troch_. On j_ 

zastrzeli_. On j_ zastrzeli_, dlatego, _e si_ napi_a z jego manierki. To- to- to- t- i to, i jeszcze tak 

u progu wolno_ci, bo, eh- my_my ju_ wiedzia_y, _e idziemy na wolno__, to znaczy, nie 

wiedzia_y_my, czy do_yjemy tej wolno_ci, ale to ju_ by_a droga ku wolno_ci, O_wi_cim si_ 

sko_czy_, wojna si_ ko_czy_a, to ju_ my wiedzia_y. (z p_aczem) No i w_a_nie ta dziewczyna, 

taka m_oda, zastrzelona dlatego, _e si_ napi_a z manierki SS-mana. 

Q: Ona nie widzia_a tego SS-mana? 
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A: Ona nie widzia_a, _e to jest jego. Chyba by nie by_a pi_a tego, gdyby wiedzia_a. Ona 

my_la_a, _e to czyj- czyj- czyj- czyja_ tam stoi, i napije si_. To by_o- no i strzelali dalej. 

Strzelali dalej tak, a_ _e_my doszli do Wodzis_awia. W Wodzis_awiu by_y poci_gi, na których 

mieli_my wsi___. Przed Wodzis_awem min__ nas- min__o nas - na sankach jecha_ - eh- 

Oberscharfuhrer (ph)[German], czy jak ma tam- B- Boger. On by_ sadzony potem we 

Frankfurcie na procesie zest- pami_tam. Jecha_, p_dzi_ na saneczkach. Mia_ taki pi_kny 

ko_uszek zakopia_ski taki z- eh- na sobie eh- ni i eh- pistolet, czy jak to si_ nazywa, w ka_dym 

razie, mia_ bro_ przy sobie. Potem dojecha_y_my do- dosz_y_my do- ci_g- i to strzelanie by_o 

ci_gle, ci_gle, ci_gle. No potem która_ próbowa_a uciec, to te_ by_a straszna historia. Mnie 

namawiano na ucieczk_, ale ja uwa_a_am, _e to mi si_ ni- _e to jest ryzykowne, _e mnie z_api_. 

Nie bardzo wiedzia_am, gdzie jestem, nie wiedzia_am, gdzie- gdzie si_- gdzie si_ zwraca_ o 

pomoc na _l_sku, a po trzecie, uwa_a_am, _e je_eli ju_ nas wyprowadzili z O_wi_cimia i 

idziemy, to jeszcze tamten miesi_c czy ile_, to jeszcze jako_ wytrzymam, prze_yje do- do- do 

ko_ca wojny. Ale no na przyk_ad jedna z kole_anek, te_ no z pierwszego polskiego transportu, 

schowa_y si_ w sianie, schowa_y si_ w sianie na- które sta_o na wozie, no i SS-mani wid_ami je 

pozabijali, bo- do doszukali wid_ami, czy tam nie ma kogo_, no znale_li je, zak_uli je w 

straszny- okropny sposób, wi_c-. To te_, te wszystkie _mierci tu_ przed wolno_ci_, to- to- to- to- 

to co_ makabrycznego. No i potem wsiad_y- za_adowali nas na  

Q: __________  

A: lory, na otwarte lory. Na otwarte lory eh- no do poci_gu, upychaj_c ile- ile si_ da_o, i tymi 

lorami wozili nas po Niemczech, ja nie wiem ile dni, ale dobrych- dobrych par_ dni, z tym, _e 

nie dostawa_y_my ani je__, ani pi_, tylko raz dziennie, czy dwa razy dziennie, poci_g stawa_ i 

wtedy mo_na by_o wysi___ i zrobi_ siusiu, a poza tym - acha - no i jeszcze, któ- które_ _apa_y 

troch_ _niegu, _eby- _eby po- poliza_- poliza_ _nieg. I tak dojecha_y_my do Ravensbrück, w 

Ravensbrück nas przyjecha_y_- (sic) ale no to by_a ca_- to by_a ca_a gehenna, bo najpierw 

jecha_y_my do Gross-Rosen, i tam _e_my si_ dowiedzia_y, _e ju_ nie ma miejsca. Wobec tego 

dalej, do Oranienburga, do Sachsenhausen, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Wreszcie 
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stan__y_my w Berlinie na dworcu. Ja sobie my_l_: “No tak - i teraz cze__. Teraz b_dzie 

bombardowanie Berlina, i ja po to wysz_am z O_wi_cimia, _eby mnie tutaj zbombardowali”, bo 

przecie_ jasne, _e eh- w co wal_? W- w- w dworce, przede wszystkim bombardowa_o si_ 

dworce, prawda? No, ale jako_ szcz__liwie nas nie- nie- nie zabili. I stamt_d pojecha_y_my do 

Ravensbrück, gdzie nas jako_ bardzo nie mi_o przyj_to, i 

Q: Znaczy, kto nie mi_o przyj__? Wi__niowie tamtejsi, czy 

A: Eh, jakie_ baby, które sta_y i wrzeszcza_y na nas: Wy_cie mia_y z_oto, wy_cie mia_y 

m__czyzn, (_miech) wracajcie do O_wi_cimia.” Jakie_ takie paskudne. 

Q: Straszne! (_miech) 

A: Nie, no wi_c Ravensbrück by_ ju_ potwornie przepe_niony, bo ju_ straszliwie by_o pe_no, i 

ju_ wiad- ju_- ju_ si_ nie mogli pomie_ci_. Zacz_li tam robi_, tam ju_ zacz_li te_- te_- te_ 

gazowa_, wi_c- wi_c ju_ te_ by_o bardzo nieprzyjemnie. No, w ogóle uzna_y_my, _e tam nie- 

_e tam nie ma co robi_ w tym Ravensbrücku, no strasznie by_o ciasno, no, z nami nie by_o- 

oczywi_cie te, które by_y zasiedzia_e, które tam mieszka_y, tam si_ eh- no zreszt_ mas_ 

przysz_o, no je_eli przysz_o kilkadziesi_t d- czy kilka- wystarczy, _e przysz_o kilkana_cie 

tysi_cy kobiet naraz do- do- do zorganizowanego, urz_dzonego lagru, to ju_ nie wiadomo by_o, 

co si_- co- co- co  si_ z nimi ma robi_. No i ja si_ zg_osi_am, cz___- potem w- wysy_ano 

transporty. Cz___ jecha_a do Malhofu (ph), na przyk_ad w_a_nie Pani Tipi Tichauer (ph) 

pojecha_a do Malhofu (ph), a my_my pojecha_y do Neustadt-Glewe, do innego podobozu, tam 

by_a fabryka, i my_my si_ zg_osi_y do tej fabryki, _e jedziemy. Jake_my przyjecha_y do 

fabryki, okaza_o si_ ju_, _e fabryka jest zbombardowana, wi_c pracowa_ si_ nie da, natomiast 

by_ idealny g_ód. To znaczy, w ogóle kompletnie nie by_o nic do jedzenia. Dostawa_y_my 

cieniusie_k_ kromk_ chleba dziennie, i- i troch_ zupy, bardzo wodnistej. No, tu jest jeszcze 

jedna malutka tylko historia, kt- acha, i tam dosta_am tyfusu brzusznego, bo ja mia_am 

__________  dostawa_, w_a_nie eh- nie- flegtyfus (ph)[German], to jest plamisty, a p- acha, to- 

to mia_am w O_wi_cimiu tamtym, a b- bauchtyfus (ph)[German], czyli brzuszny, mia_am- 

mia_am tutaj, tu_ przed wej_ciem aliantów. Ale, teraz jeszcze chcia_am powiedzie_ jedn_ rzecz, 
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i_- wracam do tego, ile razy mi w _yciu pomog_y _ydówki. Jak mi pomog_a Anna Weiss (ph), 

jak mnie uratowa_a wtedy podaj_c, _e- _e- _e by_am chora na gryp_, potem jak mi pomog_a 

Katja, wi_c teraz jeszcze b_dzie jeden moment. By_a- mia_y_my- na czwórce, by_a taka Paula 

Katz (ph). Paula Katz (ph) przyjecha_a, zdaje si_ rodziców jej zabili, mia_a brata Ludwika i 

siostr_ mm- i siostr_ Ilonk_. Paula mia_a osiemna_cie lat, a mo_e siedemna_cie lat; Ilonka 

mia_a pi_tna_cie, Ludwik szesna_cie, no wi_c, przera_aj_ce. No, Paula si_ czu_a strasznie 

odpowiedzialna za to- za to- za to swoje rodze_stwo. No mo_e jeszcze eh- wróc_ si_ i - mamy 

czas na tyle, czy? 

Q: Tak. Tak, tak. 

A: Wróc_ si_ jeszcze do jednej historyjki o Pauli Katz n- w Arbeitseinzatzu (ph)[German-keep 

Polish “u” ending]. Wi_c, gdzie jeszcze- jeszcze by_y- jeszcze by_y _m- tam w Brzezince 

jeszcze w bloku- jeszcze w bloku czwartym, Paula Pracowa_a w- w Arbeitseinzatzu 

(ph)[German-keep Polish “u” ending], ona razem z Wand_ Maroszani (ph), razem eh- no z 

reszt_ z- z reszt_ towarzystwa. I pewnego dnia, Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German] Perschel (ph), 

ten sam, który- ten sam, który je_dzi_ do- do- do komory gazowej, _eby wyci_ga_ tam jedn_ 

kole_ank_, znaczy jedn_ kole- nie jedn_ kole_ank_, tylko siostr_ kole- siostr_ kole_anki, na 

darmo. Perschel zobaczy_- gdzie_ szuka_ czego_ w kartotekach, i znalaz_ po_czoch_, a w tej 

po_czosze by_o pe_no z_ota. No wi_c straszna historia. N- no kara _mierci oczywi_cie. Czyje to 

z_oto? Nikt si_ nie przyzna_, cisza. On mówi: “W takim razie, ca_e komando - albo si_ zg_osi 

ta, która to- która to z_oto tam schowa_a, albo ca_e komando idzie- idzie- idzie do gazu, 

wszystkie idziecie.” No to nie ma co. No i na to zap_akana wstaje- wstaje Paula Katz (ph), i 

mówi: “To jest moje, to ja schowa_am.” “No, dlaczego_ to schowa_a, dlaczego_ to ukrad_a to 

z_oto?” “Bo ja mam brata, bo ja mam siostr_, bo ja si_ liczy_am, _e pojedziemy na transport, _e 

nie wiedzia_am, gdzie si_ znajdziemy. Ja to dla nich chowa_am, dla nich i dla siebie.” “No, to 

trudno, musisz ponie__ konsekwencje. A na to wstaje jedna Jugos_awianka (sic), w tej chwili to 

eh- Pan to- Pan to lepiej doceni, bo ona mówi_a tak_ _aman_ polszczyzn_, bo Arbeitsyntzfuhrer 
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(ph)[German] Perschel by_ _l_zakiem; pochodzi_ z D_brówki Wielkiej, czy z D_brówki Ma_ej, 

wszystko jedno. 

Q: Uhuh. 

A: I (kaszle) i Stefka Schteiblert (ph), Jugos_awianka (sic) wsta- Slowenka- Slo- nie Slowenka, 

no- no tak, Slowenka, Slowe- jest Sloweni- Slow- 

Q: S_owenia, tak __________, bo S_owaczka __________  

A: S_owenia. Tak, S_owenia, Slowenka wstaje - komunistka, ta która by_a- ta, której ukradli 

paczk_- której 

Q: Uhuh, uhuh. 

A: p- paczk_ zabra_a Tosia tego- i- i Stefka wstaje, mówi: Pane- A- Pane Aitzba- 

Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German], Panu si_ to przyda, dla Mamusi, dla Tatusia (lekki _miech) na 

gwiazdk_, dla dziewczyny. Niech Pan we_mie to z_oto, a nam da spokój.” 

Q: (_miech) 

A: Jo- “Pane Arbeitsyntzfuhrer (ph)[German], dla Mamusi, dla Tatusia, na Bo_e Narodzenie.” 

(_miech) 

Q: (_miech) Niesamowite. 

A: Niesamowita ta historia. No wi_c oczywi_cie, odwaga Stefki by_a ogromna, no ale- no i 

Perschel wzi__ z_oto i komando mia_o spokój, nic si_ z_ego nie sta_o. (_miech) No i ten- 

my_my z Paul_ si_ bardzo lubi_y. No i potem, znalaz_am si_ w tym Neustadt-Glewe, ju_ wtedy 

by_am przesta_am by_ wa_na, przesta_am by_ blokow_, w ogóle- w ogóle by_am sobie 

Saremheftlingiem (ph)[German-keep Polish “iem” ending] na nowo, takim od samego pocz_tku, 

i pierwsz_ noc sp_dzi_y_my z Wand_ Maroszani (ph) w takie strasznej sztubie (ph), gdzie by_y 

same Ukrainki. W mniejszym pokoju, w takim pokoju jak pó_ tego, w takim pokoju 

sze__dziesi_t kobiet, tak wepchni_tych, zduszonych, jedna Bu_ga- ani siedzie_, ani le_e_, ani 

nic. I te Ukrainki chcia_y nas udusi_. Nn- dusi_y nas do _ciany - przyciska_y- przyciska_y nas 

do _ciany, chcia_y nas dusi_. Mm- popycha_y nas tymi- k- mia_y jakie_ drewniaki. No- nie 

wiem- nie wiem, to by_a okropna noc, straszna noc. Ja my_la_am, _e w_a_nie tu_ przed sam_ 
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wolno_ci_ sobie- sobie po prostu umr_. Wylecia_y_my na korytarz, i stwierdzi_am, _e jest w 

ogóle czarna rozpacz, nie- nie da si_ _y_. I zjawia si_ Paula Katz - Paula Katz zosta_a w 

Neustadt-Glewe blokow_, i mówi: “To ja Was zabieram do siebie na _ydowski blok.” Tego nikt 

nie mo_e zrozumie_, _e ona mi uratowa_a _ycie, bior_c mnie z aryjskiego bloku na blok 

_ydowski. Znaczy nie tylko mnie, by_a Wanda, obie nas wzi__a. I tam nam znalaz_- mie_ci_a w 

takiej sztubie (ph), by_o nas tam dziesi__ tych-. Eh- to by_y same _ydówki i- i my dwie. Ale 

by_o miejsce, i b- i- i- da_o si_ _y_. No i tam my_my dotrwa_y do- do- do- do a_- a_- a_ do 

wolno_ci. No i ja tam oczywi_cie w_a_nie tego bauchtyfus (ph)[German-keep Polish “u” 

ending], to znaczy dosta_am jeszcze tego- tego dur- dur- durdzus (ph)[German]. A jeszcze- 

jeszcze Paula mówi_a, _e “A bo Ty_” (ph)[German], bo co_ tam tego, bo Ilonka- bo- bo Ilonka 

przychodzi_a, a ja bym to __________. No- no by_a, jednym s_owem w_a_ciwie ja uwa_am, _e 

Paula nas wyci_gn__a z- z okropnej sytuacji. By_a jeszcze jedna, o której chc_ tu wspomnie_ 

koniecznie. To by_a Gerda Fuchs (ph). Gerda Fuchs pracowa_a eh- w O_wi_cimiu pracowa_a w 

“Rewirschreibschtubie” (ph)[German-keep Polish “ie” ending] To by_a prze_liczna dziewczyna, 

to by_a naj_adniejsza _ydówka, jak_ w _yciu widzia_am, przepi_kna dziewczyna; mia_a takie 

br_zowe oczy, no cudna, tak jak sarna mia_a te oczy, _liczna by_a. I Gerda Fuchs mia_a 

gru_lic_. Póki jako_ by_a w O_wi_cimiu, to jeszcze wszystko by_o dobrze, potem pami_tam, _e 

w tym Neustadt, by_o to jeszcze jako_ przedtem ja si_ znalaz_am z ni_ razem, i one mnie 

wzi__a na swój siennik, potem mi kole_anki mówi_y: “S_uchaj, przecie_ ona ma otwart_ 

gru_lic_, Ty _pisz z ni_ razem pod jednym kocem i na jednym _ó_ku”, znaczy nie na jednym 

_ó_ku, tylko w jednym k_cie “nie _pij z ni_”, no bo ona kaszla_a, plu_a, no tego- eh- nie 

dosta_am tyfu- nie dosta_am tej gru_licy do dzisiejszego dnia. I- i ona si_ potem znalaz_a na 

rewirze. I teraz, to jest co_ takiego bardzo osobistego, i w_a_ciwie dla mnie bardzo przykrego, 

to, co chc_ powiedzie_. Ja nie mia_am butów. Sko_czy_y mi si_ buty. A buty, to by_y kwestia 

_ycia i _mierci. Jest tam w_a_ciwie koniec wojny, i ja nie mam butów. A Gerda Fuchs by_a 

umieraj_ca i mia_a wspania_e buty. Ja my_la_am tak: przecie_ je_eli ona umrze, to natychmiast 

te buty ukradn_. Ale jak ja j_ mog_ i__ prosi_ o te buty, przecie_ nie mog_ jej p- i__ prosi_ o te 
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buty. No i posz_am do niej i zacz__am jej mówi_: “Wiesz co? Gerdeczko, czy tak na kilka dni - 

ja Ci, na pewno Ci te buty oddam, czy Ty by_ mi je mog_a po_yczy_?” Ona mówi: “We_ sobie 

te buty, one mi ju_ nie s_ potrzebne.” Ja wzi__am te buty. Ona umar_a za dwa dni pó_niej. Ona 

nie doczeka_a no- si- to te_ okropne, umar_a par_ dni przed wej_ciem _o_nierzy- _o_nierzy 

ameryka_skich. I da_a mi t- przecie_ w tym momencie, jak ona mi te buty dawa_a, to ona ju_ 

wiedzia_a, _e ona umrze, i _e te buty ju_ jej nie b_d_ potrzebne, i da_a mi te buty. B- buty, to 

by_a kwestia _ycia i _mierci w obozie. To by_o bardzo- w_a_nie dla tego ja jej nigdy nie 

zapomn_. No potem - acha - no, g_ód by_ straszny, no i jeszcze pe_no by_o- pe_no ró_nych 

innych historii. Bombardowali nas. Poza tym, my_my le_a_y, nasz obóz le_a_ na szlaku, 

któr_dy lecia_y samoloty alianckie na Berlin - bombardowa_y, by_o tak zwane “dywanowe” ba- 

bombardowanie Berlina. To by_o co_ nieprawdopodobnie pi_knego, sz_y tak szalenie wysoko, 

takie malusie_kie samolociki lecia_y bardzo wysoko, hucza_y, hucza_y, hucza_y, sz_y- sz_y, i 

potem wraca_y, i równocze_nie sz_y drugie. I mówi_am sobie, my_l_: “Oni si_ tam _wietnie w 

tym Berlinie.” Bo on- to by_o jakie_- czter- czterdziesto-o_miogodzinne bombardowanie 

Berlina - non-stop Berlin by_ bombardowany, bez przerwy. A nad nami o- t- t_dy by_a droga 

samolotów, i my_my tylko tak patrza_y (sic), i one tak wysoko sz_y i wraca_y. Dla nas to by_o 

podnosz_ce na duchu. No i potem jednego dnia, wjecha_y- wjecha_ taki ma_y- ma_y- malutki g- 

_azik, a w nim _o_nierze ameryka_scy. Który_ z nich wysiad_, zobaczy_ takie trupy le__ce tam 

pod blokami, no i ni- bo tam by_o znowu bardzo _le w tym Neustadt-Glewe. Wysiad_, 

popatrzy_ na nas, i zacz__ p_aka_. On potem powiedzia_, _e oni- jech- _e oni jechali 

czterdzie_ci- _e oni s_ czterdzie_ci- eh- godzin ju_- ju_ w akcji, _e- eh- bez przerwy s- bo to 

by_- by_a taka czo_ówka dojecha_a. No, ale ten m_ody ch_opak, który st- patrzy_, patrzy_, i 

rozp_aka_ si_ na nasz widok. No i to ju_ by_, to ju_ by_ koniec wojny. Potem jeszcze 

widzia_am spotkanie armii rosyjskiej i ar- i armii n- ameryka_skiej. 

Q: Na _abie, tak? 

A: To by_o na _abie. Bo to- bo to by_o Neustadt-Glewe i le_a_o nad sam_- 

Q: Uhuh. 
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nad sam_ _ab_. I to by_o - tak. Na- wi_c my_my ju_ wysz_y z lagru, no i tak chodzi_y_my, nie 

bardzo wiedzia_y_my, gdzie si_ mamy podzia_. Bo jeszcze te armie si_ ni- jako_ nie zesz_y. 

By_a- w pewnym momencie, by_a zupe_na cisza. Zobaczy_y_my jakiego_ u- uciekaj_cego S- 

SS w takim aucie jecha_, z broni_, taka gotow_; my_my si_ schowa_y, bo by- bo by nas 

zastrzeli_ tak s- tak tylko sobie by_ by nas zastrzeli_ pewno. I potem widzia_am taki widok - 

acha, nie - najpierw przyjecha_, z jednej strony przyjecha_ taki ma_y wózek ameryka_ski, taki 

ma_y- ma_y jeep, nie jeep, taki wi_cej ni_ jeep, bo to by_a taka pancerka ma_a, a z drugiej 

strony, patrzymy, a tu jedzie olbrzymi taki wielki jak dom (lekki _miech) czo_g, a na ff- a na 

czo_gu wysoko siedzi _o_nierz w czapce, w takiej futrzanej czapie z czerwonym kwiatem. 

(_miech) To by_ radziecki _o_nierz. Oni stan_li na przeciwko siebie, wysiedli, szli, (_miech) 

u_cisn_li sobie r_ce i zamienili sobie czapki, bo to by_y takie (_miech) 

Q: (_miech) 

A: zamieniania czapek. No, a chwil_ potem, to byla taka scena, a ta scena by_a bardzo pi_kna. 

Eh- ca_a m- przede wszystkim, ca_a masa Niemców ucieka_a na Zachód. Oni uciekali, uciekali, 

wszyscy chcieli ucieka_ na zachód, nie chcieli zostawa_ na wschodzie. Bo- i widzia_am, jak 

ca_e- jaki_ oddzia_ wielki armii poddawa_ si_ do niewoli. I tak - sta_ sobie _o_nierz 

ameryka_ski, _u_ gum_, mia_ taki jaki_ rewolwer-nie-rewolwer, co_ takiego, i tak sobie go 

podrzuca_, do góry podrzuca_. A tu- i pokazywa_ tylko tym _o_nierzom, _e tu maj_ zrzuca_ 

bro_. Oni podchodzili, ciskali bro_, ciskali bro_, poddawali si_ z r_kami do g- do g-, szli- szli 

dalej. No i przyszed_, podszed_ Genera_ niemiecki z czerwonymi lam pasami, z wszystkimi 

odznaczeniami, z- _- z _- z _elaznym krzy_em, no w ogóle z samym __________, siwy starszy 

pan z sz- z szabl_, i pokazuje na migi temu- temu Amerykaninowi, _e on chce si_ odda_ do 

niewoli, no oficerowi, chce si_ odda_ jako_ do niewoli honorowo, prawda? A ten tylko - 

(d_wi_k _ucia gumy), 

Q: (lekki _miech) 
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A: i _uje- _uje gum_. Wi_c temu znowu t_umaczy po niemiecku, po angielsku, nie wiem po 

jakiemu mu t_umaczy, _e- _e- _e on pokazuje swoje odznaczenia, pokazuje szabl_, on chce po 

prostu i__ do niewoli w sposób honorowy. A ten (d_wi_k _ucia gumy). To by_o bardzo pi_kne. 

Q: (_miech) __________  

A: I on w ko_cu zrzuci_ t_ swoj_ szabl_ i poszed_ razem z innymi. Na tym koniec. 

Q: Na zako_czenie wojny bardzo pi_kne, prawda? 

A: Zako_czenie wojny by_o- ten Genera_, który- i- i- ale _eby Pan widzia_ wyraz jego twarzy, 

to by_o- to by_o straszne cierpienie, on okropnie cierpia_ ten cz_owiek, ja- ja mu si_ nic nie 

dziwi_. A ten, z tak_ zupe_nie oboj_tn_- ino i ci_gn__, tylko _u_, _u_ t_ gum_, i pokazywa_, _e 

tam ma i__ (_miech) __________, by_o mu wszystko jedno. 

Q: __________ (English) No, no, it’s ok. __________ We have fifteen minutes. I think, if she 

can __________ I’m sure __________ 

A: No tak, ju_ dochodzi trzecia za dwadzie_cia. 

Q: __________ do the map, unless she wants to say something about __________  

Q: Teraz mo_emy zrobi_ map_, 

A: Dobrze. 

Q: je_li Pani ma ochot_, chyba, _e Pani co_ chce jeszcze do- dopowiedzie_. 

A: Nie, ja ju_ nic nie chc_ powiedzie_, chc_ i__ do muzeum (lekki _miech). 

Q: (_miech) (English) She wants to see the- the Dutch Masters. 

Q: (English) Do you- do you want to do the map? 

Q: Yes, yes __________  

A: Nie, nie, poka__ na mapie, oczywi_cie, to- to- 

Q: (English) And what about your questions? 

Q: (English) No no no, it’s too much. I have twenty questions, it’s too much. So let’s do it- let’s 

do the map- 

A: Eh- 

Q: Map_ teraz zrobimy. 
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A: Tak, zrobimy map_. 

Q: I to wszystko. 

A: I to wszystko. Wi_c- eh? 

Q: (English) Yeah, ok, yeah 

Q: Wi_c, to jest lagier kobiecy B-Einz-A (ph)[German] w dziewi__set czterdziestym drugim 

roku, w jesieni, eh- z pocz_tkiem wiosny. Ja wchodz_ do obozu t_dy, tutaj jest ta Lagerstrasse 

(ph)[German] z- na której eh- te _ydówki holenderskie wybieraj_ce wod_- wod_ z ro- z rowów. 

Najpierw przesz_am na blok pierwszy, bo ja tam by_am bardzo krótko, potem by_am na bloku 

dziesi_tym, kiedy by_am w schelkuche (ph)[German], no potem chorowa_am - tutaj jestem 

wtedy na rewirze, nie potrafi_ dok_adnie powiedzie_. Tutaj jest blok dwudziesty pi_ty, ten 

straszny blok _mierci, a to s_ waszraumy (ph), i wtedy jeszcze ma_o funk-, no nie wyko_czone 

budynki, w których si_ znajdowa_y klozety i mia_a si_ znajdowa_ woda, której nie by_o. 

Pó_niej, kiedy si_ ju_ w roku czterdziestym trzecim, kiedy zaczyna si_ poprawa i zaczyna by_- 

eh- powstaje projekt eh- utworzenia lepszego bloku, takiego wzorowego, to zrobiono go na 

bloku dwunastym, blok drewniany. To s_ bloki murowane - to s_ bloki drewniane wszystkie, 

ca_a ta partia. Na bloku dwunastym. Tu na tym bloku dwunastym, s_ysza_am wtedy te 

przewo__ce- przewo_one w nocy dzieci krzycz_ce, które wieziono do gazu, które wieziono 

gdzie_ tu, nie potrafi_ dok_adnie powiedzie_, w które miejsce, gdzie by_y eh- no- eh- gdzie- 

gdzie z- gdzie by_y gazowane i wzgl_dnie gdzie nawet znajdowa_y si_ do_y, w których zw_oki 

palono, bo krematoria jeszcze nie by_y gotowe. To jest rok czterdziesty drugi. W lecie 

czterdzie_ci trzy, przeprowadzamy si_ - ci m__czy_ni, którzy byli tutaj na B-Einz-B 

(ph)[German], przeprowadzaj_ si_ na B- na A- eh- B-Zwei (ph)[German], na- na- na t_ stron_, a 

w mi_dzyczasie zostaje wybudowana tutaj eh- ta magistrala, to znaczy eh- kolej zostaje 

wybudowana, a my z bloku dwunastego przenosimy si_ na blok czwarty. Z samego pocz_tku, 

zanim zacz__ eh- no- znaczy, zanim w pe_ni zacz__ funkcjonowa_ nasz obóz, zatrzymano- 

m__czy_ni zatrzymali sobie tutaj t_ zaun_ i te dwa bloki. To jest blok pi_ty, szósty, i zauna. 

Tutaj urz_dowa_ Pinkus (ph), tu by_y ci- te kaleki, ci- ci lu- ci ludzie tacy zmasakr- no- no 
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kalecy, których- których widzia_am prze- eh- prze- pe_zaj_cych, i tutaj by_o wej_cie na- w- 

wej_cie na- na to terytorium. Co by_o jeszcze do powiedzenie? No - krematorium. Krematorium 

wybudowano tu. Z tego krematorium - my jeste_my tu - no to by_o ile? pi__set metrów, tysi_c, 

nie by_o kilometra. To by_o bardzo blisko. 

Q: Przepraszam. Prosz_ pó_niej powiedzie_, jak dalej si_ Pani przenios_a, jak ju_ przed sam_ 

ewakuacj_, w które miejsce dalej by_- 

A: B-Zwei-B (ph)[German] 

Q: Tak. 

A: B-Zwei-B (ph)[German]. Potem przenios_am si_ przed sam_ ewakuacj_ znajdowa_am si_ 

tutaj, na bloku drugim w B-Zwei-B (ph)[German] 

Q: Uhuh. 

A: A potem, przy- jak ju_- jak ju_ ewakuowano nas, no nas p- przeprowadzono do obozu 

m_skiego w O_wi_cimiu, i stamt_d ju_ ca_y lagier kolumnami wyrusza_ na ewakuacj_. 

Q: (English) “Na zdrowia” (sic) (lekki _miech) 

A: Co? 

Q: (English) No, that’s not what I meant. 

Q: What did you mean? 

Q: (English) “_ynkuje” (sic) 

A: Dzi_kuj_. 

Q: (English) “_ynkuje” “_ynkuje” (sic) (_miech) 

A: Prosz_. 

Q: (English) “Na zdrowie” is- is a toast for the- 

End of Tape Five 

Conclusion of Interview 
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