
INTERVIEW No. 42: NARCYZA MATERLIK 

 

- Prosimy 

- Nazywam się Narcyza Materlik z domu Kielan i aresztowana byłam pod nazwiskiem Kielan 

- Czy może pani powiedzieć kiedy się pani urodziła? 

- Urodziłam się 1 czerwca 1921 roku w Rawie Mazowieckiej to jest centralna Polska. Do 
szkoły powszechnej chodziłam w moim rodzinnym mieście a potem do szkoły średniej do 
gimnazjum poszłam do Łodzi i tam całą średnią szkołę do 39 roku chodziłam tam do 
gimnazjum. Po 39 roku 

- Czy wojna zastała panią w Łodzi? 

- Nie. Dlatego że te 1 września ja miałam jechać do szkoły ale już się mówiło, że że wojna tuż 
tuż i ja już nie wróciłam do Łodzi tylko zostałam w rodzinnym mieście razem z rodzicami, 
miałam sześcioro, nas było sześcioro rodzeństwa jeszcze, pięć sióstr i najmłodszy brat. 

- A czym się zajmowali rodzice pani? 

- Mój ojciec miał dosyć duży warsztat szewski 

- W Rawie Mazowieckiej było dużo Żydów przed wojną 

- Bardzo dużo i miałam też najserdeczniejsze przjaciółki Żydówki bo bo u nas nie było 
oddzielnej szkoły tylko myśmy chodzili razem do szkoły i tak samo w Łodzi w gimnazjum 
też miałam bardzo, to było prywatne gimanzjum Janiny Czapczyńskiej i tam też chodziło 
bardzo dużo Żydówek, to były bardzo zdolne dziewczyny i tam chodziły tylko właściwie 
córki adwokatów, adwokatów, lekarzy, dyrektorzy fabryk jeśli chodzi o Żydówki, no ale ja 
miałam dosyć dużą zniżkę do opłacania czesnego i dlatego tam i dobrze się zresztą uczyłam i 
dlatego tam chodziłam do tej szkoły. 

- I znaczy miała takie koleżanki przyjaciółki i w Rawie i w Łodzi? 

- I w Łodzi, tak 

- I bywała też w domach żydowskich? 

- Tak tak, tak. Bardzo, bardzo, nawet muszę opowiedzieć takie śmieszne historie że zawsze na 
szabas to ta moja przyjaciółka miała na nazwisko Regina Rozen Rozenberg jej dziadek był 
taki welkim husytem ii ona jej dużo rzeczy nie było wolno ale ona ponieważ była zawsze z 
nami to ona przychodziła do nas do domu to jadła chleb ze smalcem tak jak my jedliśmy w 
domu a ja chodziłam do niej na sobotę na czujen to było to ja nie wiem 

- Czulen 

- Czulen, czulen to był jakiś tam łój, groch czy fasola jakieś takie zapiekane specjalnie i to 
jedliśmy. I właściwe z nią mam bardzo takie duże przeżycia bo my to się bardzo przyjaźnuły, 
potem jak było getto to ja już byłam aresztowana  

- Może od początku bo pani pamięta ten dzień kiedy wybuchła wojna 
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- Tak 

- I jak to było może było z pani punktu widzenia 

- To było strasznie bo myśmy w ogóle nie wierzyli w ogóle nie pomyśleli przez moment takie 
było nastawienie patriotyczne że my możemy przegrać. Ja miałam taką sympatię obok w 
sąsiednim miasteczku i on dostał powołanie do wojska, jeszcze pamiętam do 25 pułku 
artylerii w Kaliszu i przyjechał się do mnie pożegnać, i mówi no ja ci napiszę z Berlina itd. to 
takie to po prostu nierealne opowiadania, a potem co się stało. No i w 39 roku jak wybuchła 
wojna to my uciekaliśmy, była ewakuacja tak że my młodsze rodzeństwo z mamą, a ojciec ze 
strażą pożarną, mój ojciec był prezesem straży pożarnej w tym miasteczku i on z całym 
ewkipunkiem, i z autem strażackim jechał aż daleko na wschód dopiero wrócił w 
październiku a my, a moja siostra była nauczycielką w Nowym Mieście, to jakieś 30 
kilometrów od Rawy Mazowieckiej i my do tej siostry uciekaliśmy bo to niby było na 
wschód. I na tej wsi zostało, zostały trójka, to mój brat i dwie młodsze ode mnie siostry 
zostały tam na wsi gdzie moja siostra była nauczycielką i w jej mieszkaniu a moja siostra i 
narzeczony jej jego pracownik i my trzy to znaczy ja i dwie starsze siostry byliśmy na 
ewakuacji. No i pieszo, pieszo, okropnie mieliśmy tam mama zapakowała jakiś bagaż, to było 
wszystko za ciężko, wszystko zostawialiśmy w rowie i i po prostu uciekaliśmy niby 
pojechaliśmy aż za Radom, w Radomiu było okropne bombardowanie, ale straszne 
bombardowanie bo szliśmy główną ulicą wzdłuż takich zakładów zbrojeniowych w Radomiu, 
przed wojną były takie duże zakłady, no strasznie i potem myśmy tam się ukrywali gdzieś, po 
prostu nas ukrywali ale staliśmy gdzieś po stodołach tu tam. Jak było takie bombardowanie to 
po prostu wrota stodoły się otwierały, to było okropne straszne przeżycie. No i później za dwa 
trzy dni i tam już widziełam pierwszy raz trupa to było coś niesamowitego, on się schował w 
takim mostku gdzie był rów, takie takie dreny i po prostu jemu ucięło nogi. Ten rów nie był 
taki taki szeroki, to to było w ogóle straszne no. No i potem okazało się że Niemcy są już tuż 
tuż i trzeba było iść do miasta w ogóle szukać jakiegoś pożywienia i ja poszłam z tym 
pracownikiem to był też młody chłopak i w Radomiu do piekarza. No więc piekarz piekł 
chleb i tam można było kupić ale okropne kolejki i to tam zobaczyłam te zwarte szeregi 
Niemców, uzbrojeni szli. No wszyscy się chowali, to było wojsko, nie było co, bo moja 
siostra nawet zabrała dyplom że będzie uczyła, że przecież za Bugiem, że że potrafimy się 
obronić jednak, że gdzieś, ale w ogóle to tak szybko szło, tak że w październiku my znowuż 
wracaliśmy z powrotem do domu. Wróciliśmy najpierw do tego mieszkania mojej siostry i 
tam była mama z tymi młodszym rodzeństwem no i potem dojechaliśmy do Rawy, oczywista 
mieszkanie było ograbione, z tym że trochę bielizny pościelowej i to było pochowane w 
piwnicy no to ocalało no i trzeba było zaczynać od nowa. Ale mój ojciec miał bardzo dobre 
stosunki muszę powiedzieć z Żydami, bo wtedy jeszcze nie było getta nie było nic, tak że  
powiedzieli że pożyczymy panu pieniądze, damy panu towar na rozruch i rzeczywiście ojciec 
zaczął pracować, miał bardzo duży zbyt bo to potem rzeczywiście te buty były potrzebne a 
mój ojciec robił specjalność takie oficerki no i jakoś tam ciężko było ale ponieważ to było 
małe miasto i bliżej bliżej wsi to łatwiej było o jakieś jarzyny o jakieś mleko jakieś to, tak że, 
no i potem 

- Czy w pierwszym okresie były jakieś prześladowania Żydów? 

 

- Nie 
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- W tych pierwszych miesiącach 

- Nie, nic nie było 

- Nic nie było 

- Na razie było wszystko razem to ja nawet byłam aresztowana proszę pana 22 czerwca w 42 
roku to u nas jeszcze nie było getta z tym że przed moim aresztowaniem jedna koleżanka 
uciekali przed gettem łódzkim do Warszawy bo w Warszawie jeszcze nie było getta i ona taką 
niedużą ciężarówką tam część rzeczy wiźli ona z rodzicami i ona wiedziała, że ja przecież 
mieszkam w Rawie znała adres więc ona mnie odszukała i potem pojechała, była cały dzień u 
nas i potem pojechali i jeszcze mieszkali na ulicy Ogrodowej bo ja z nią, w Warszawie, bo ja 
z nią korespondowałam to jeszcze nie było getta w Warszawie 

- To było w listopadzie 42 roku 

- Tak tak, to nie było jeszcze getta w Warszawie no i potem właściwie ja zaczęłam pracować 
ponieważ ja zawsze chciałam studiować prawo bo myślałam że będę sedzią dla nieletnich i 
pomyślałam i zaczęłam pracować u adwokata, u adwokata taka biuralistka. Mała kancelaria, 
prowadziłam rejestr spraw, robiłam protokoły w sądzie, przygotowywałam akta na rozprawę 
adwokatowi za jakieś tam pieniądze nieduże, no tak jak wtedy i po prosty zostałam 
zaprzysiężona, bo właściwie tych dziewcząt takich w moim wieku było bardzo mało w szkole 
średniej, chłopców to jeszcze bardziej rodzice wysyłali żeby kształcić ale dziewczyny nie, ale 
nasz ojciec miał wielką ambicje w stosunku do nas, jedno wychodziło ze szkoły to drugie 
szło, akurat tak się składało. Starsza siostra nauczycielka to później też pracowała jeszcze 
pomagałam jej trochę jak ja tam była w tej Łodzi, bo musiałam się utrzymać całkowicie, żeby 
nie spać na stancji i wyżywienie i wszystko, jeszcze szkołę płacić to nie było bardzo lekko 
wtedy. No i zaangażowałam się, zaangażowałam się w pracę konspiracyjną i mieliśmy ja 
miałam taki punkt kontaktowy w aptece w rynku, to była apteka magistra Rudnego i tam 
ponieważ do apteki każdy mógł wchodzić i tam łatwy był dostęp bo tam była ta skrzynka 
kontaktowa a ja byłam tam łączniczką no i ja byłam zaprzysiężona zdaje się 15 lipca w 41 
roku a byłam aresztowana 22 czerwca w 42 roku. I wtedy było bardzo duże aresztowanie to 
była jakaś okropna wsypa, właściwie z tego małego miasteczka wzięli bardzo dużo, prawie w 
całym mieście z poczty, adwokatów, nas młodych i dużo tam bo to może była grupa około 40 
osób. I to, my byliśmy aresztowani przez gestapo, które u nas nie było, u nas była tylko 
żandarmeria, ale gestapo przyjechało z Tomaszowa i w nocy nas wszystkich zabrali najpierw 
na żandarmerię no a potem wywieźli do Tomaszowa i w Tomaszowie byliśmy chyba 2 czy 3 
tygodnie w takim budynku, była taka willa przed wojną to się nazywało kropla mleka bo tam 
biednym jakoś tam dzielili mlekiem a potem to się nazywało kropla krwi bo tam były 
straszne, straszne prześladowania, to znaczy dochodzenia, dochodzenia śledztwa po prostu. 
No i po tych śledztwach no tam się każdemu dostało okropnie bo się pytali kto gdzie jak, 
jeżeli się nic nie mówiło to dawali spokój bo wiedzieli że nic nie wydobędą. Ale jeżeli kto 
tylko cokolwiek powiedział to ciągnęli dalej. W każdym razie nas z tego Zapiecka, myśmy 
tak w pod w suterynach byli bez sienników bez niczego na gołych podłogach razem 
mężczyźni, dziewczyny, kobiety wszystko razem to było coś niesamowitego, to jednego 
wieczoru przyszli i zabrali trzy osoby, jedną jedną panią starszą ona była malarką i byli z nią 
razem aresztowani jej dwie siostry i brat to tylko ją zabrali, to jeden taki urzędnik skarbowy 
przed nią, ale on był talo trochę chromy utykal na nogi, to jego zabrali i jeszcze jedną osobę i 
już więcej ich nie widzieliśmy to najprawdopobniej wywieźli do lasu i rozstrzelili bo ta na 

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. 



śledztwie była strasznie pobita ona była tak że po prostu siedzenie to było sine i ropą 
podchodziło i oni po prostu może nie chcieli mieć kłopotu z więzieniem z wywożeniem, i tak 
dalej najprawdopodobniej, w każdym razie tak to, tak to widzimy że to tak musiało być. No i 
potem to dali nas do więzienia, do więzienia w Tomaszowie Mazowieckim ale to też na 
bardzo krótko, nie wiem tydzień czy dwa tygodnie. Moja mama tam próbowała znaleźć jakieś 
dojścia bo wtedy była jeszcza nasza granatowa policja  też ta przy więzieniach, to wiem że 
tam przez jakiegoś tam policjanta jakieś tam kromkę chleba czy coś jakieś śniadanie zamiast 
sobie to mnie przynosił. To to tyle, a potem już dali nas do dużego więzienia do Piotrkowa 
Trybunalskiego i tam, tam to już była tylko służba więzienna niemiecka i już był rygor 
okropny no i pewnego razu nas załadowali na ciężarówki i wywieźli do Kielc, ale tylko na 
jedną noc i to była potworna noc okropna, kogo tylko mogli złodziei nie złodziei razem z 
nami do jednej olbrzymiego pomieszczenia i później stamtąd nas załadowali do autobusu i 
zawieźli do Oświęcimia. Jak zobaczyliśmy Auschwitz to już wiedzieliśmy gdzie jesteśmy. 

- Jeszcze na sekundę czy możemy się troszeczkę cofnąć 

- Bardzo proszę 

- Na parę chwil. Pani została aresztowana w 42 roku w czerwcu prawda? 

- Drugim, tak 

- Czy przez te powiedzmy niemalże dwa i pół roku utrzymywała pani kontakty ze swoją 
przyjaciółką Reginą? 

- Tak, zawsze, cały czas 

- Może pani opowiedzieć o tym 

- Cały czas. A poza tym ja miałam też koleżanki, ich matka była nauczycielką Żydówką, 
uczyła w naszej szkole i tam były trzy dziewczyny, Krzak się nazywała, ta Hela była w moim 
wieku, Felicja była starsza i była ta Sabina i my zawsze razem bo my nawet w jednym 
podwórku mieszkaliśmy, a jeszcze muszę powiedzieć że przed tym, przed moim 
aresztowaniem bo już potem byliśmy wysiedleni mieszkaliśmy w Rynku to przed tem na 
Warszawskiej mieszkaliśmy to całą oficynę zajmował rabin, rabin. Tak że to sąsiedzi sąsiedzi 
to mojego ojca i to w najlepszej komitywie, to to nie było jakichś żadnych tam, to były 
bardzo, bardzo w przy w wielkiej przyjaźni się żyło z nimi 

- A proszę powiedzieć kiedy zostało utworzone getto w Rawie? 

-  Nie wiem, mnie już nie było wtedy 

- Już pani nie było? 

- Już mnie nie było ale moja młodsza siostra chodziła do getta uczyć się niemieckiego i tam 
zanosiła chleb i to a ta moja przyjaciółka pracowała w centrali telefonicznej w gettcie bo jej 
wuj był radnym radnym w gminie żydowskiej 

- Był członkiem Judenratu po prostu 

- Tak. Judenratu tak on był zdaje się przewodniczącym Judenratu, ale z tego co wiem co mi 
moja rodzina powiedziała po powrocie to ta moja przyjaciółka ta Regina Rozenberg to ona 
żyła do końca w tym gettcie i potem jak likwidowali getto to w ogóle się też podobno Nimecy 
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zupełnie nie patyczkowali wszystkich wystrzelali to nawet całe Judenrad, i całą tą obsługę 
tych urzędników, wszystkich, wszystkich, jak długo mogli to tam oni się bronili stale, to tyle 
złota, to tyle pieniędzy to to podobno ii to było okropny czas i potem przez całe miasto z tego 
getta wywozili na furmankach bo to nie było innych środków lokomocji tylko furmanki. 
Podobno krew ciekła strasznie, strasznie ludzie to okropnie przeżywali bo to wszyscy byli 
znajomi 

- Ale to oczywiście pani wie z opowieści swej siostry już 

- To już wiem tak 

- Proszę powiedzieć do tego czasu znaczy pani aresztowania czy Żydzi w Rawie byli w 
jakiejś specjalnej sytuacji gorszej od was Polaków 

- Byli o tyle że potem już zaczęłi zabierać sklepy i dali dawali prozendlerów takich, takich w 
ogóle zabierali i dawali prozendrelów do zarządzania, także oni jeszcze jakieś tam krawcy i to 
jeszcze sobie jakoś radzili, ale to już było bardzo trudno. 

- A czy ten rabin mieszkał aż do pani aresztowania razem w tej oficynie? 

- Tak.  

- Z państwem? 

- Tak, tak 

- I Niemcy tam nie nachodzili go? 

- Nie, chyba nie, nie wiem 

- Nie widziała pani przypadków bicia Żydów na ulicy 

- Nie, nie, to nie mogę powiedzieć 

- A nosili oni opaski? 

- Opaski nosili tak, nosili i w Rawie musieli nosić bo wszyscy się znali bo to było bardzo 
małe miasteczko, ja nie wiem ile tam było, pięć tysięcy ludzi w ogóle, czy trzy tysiące, nie 
wiem 

- A czy na przykład w rozmowie ze swoją przyjaciółką Reginą czy z innymi Żydówkami 
miała pani takie przeczucie że ich sytuacja jest bardziej niebezpieczna niż powiedzmy pani, 
znaczy nie pani bo pani była w innej sytuacji ale po prostu innych ludzi 

- No tak tak tak, to się dało odczuć no bo jak już zabierali te najlepsze sklepy te najlepsze 
warsztaty wszystko to już się wiedziało że to jest nie bo jednak Polakom nie zabierali 
sklepów prawda 

- W Piotrkowie na przykład .... getto w 39 roku pod koniec w Łodzi jeszcze, w Łodzi później 

- W Łodzi później 

- Później 

- W Łodzi później 
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- Pod koniec 39 roku, a w Rawie Żydzi tak jak zrozumiałem z tego co pani powiedziała żyli w 
miarę normalnie 

- Normalnie, ja byłam w 42 aresztowana to jeszcze getta nie było 

- Nie było  specjalnie ... 

- Nie, nie nie było 

- Sporo z nich uciekło z Rawy jak się  

- No na pewno, na pewno, na pewno. Tak jak ci z Łodzi uciekli do Warszawy potem w 
Warszawie ich jednak mimo wszystko getto zostało 

- Tak. Dobrze to może wrócimy teraz do pani aresztowania i pani powiedziała że pani 
przyjechała autobusami do Oświęcimia? 

- Tak, tak 

- A czy to były normalne autobusy? 

- Tak, nie to były to były takie przystosowane ciężarówki, 

- Ciężarówki? 

- Tak, taka z plandeką i to wszyscy wszyscy my którzy byliśmy aresztowani w Rawie i z 
Kielc z więzienia 

- Tak 

- Bo to był taki łączony transport i to się nazywało transport radomski więc ja nie wiem czy 
jeszcze tam ktoś z Radomia był, wszyscy się nie znali, trzymaliśmy się razem wspólnie ze 
znajomymi no ja 

- Czy pani wiedziała dokąd was wiozą? 

- Nie nic nie powiedziano dopiero jak zobaczyliśmy przejeżdżaliśmy obok dworca w 
Oświęcimiu był napis Auschwitz to już wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, bo jednak się słyszało, 
to się słyszało o tym obozie 

- Co pani słyszała w ogóle w 42 roku przed swoim aresztowaniem na temat Auschiwtzu 

- Że jest obóz gdzie wysyłają ludzi, przecież u nas oprócz tego że były takie aresztowania z 
domu to aresz, to były takie łapanki ale to się nazywało że to będą wywozić na przymusowe 
roboty, przeważnie to tak było, to wywozili do Częstochowy i z Częstochowy dopiero do 
Niemiec na te przymusowe roboty 

- Znaczy jak by było wiadomo, że w Auschwitz mordują Żydy mordują ludzi pani to 
wiedziała przed swoim aresztowaniem 

- Nie, ale wiedziałam że jest taki obóz, to wiedziałam, to już wiedziałam 

- I cóż i państwo przejeżdżała koło 

- Koło dworca, koło dworca to widzieliśmy napis i ja moż ejeszcze nie, bo ja byłam jedną z 
tych młodszych bo były przecież starsze panie to one tam więcej wiedziały, to one były 
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przerażone jak powiedzieli że jedziemy że jedziemy do Oświęcimia i przyjechaliśmy 
wieczorem, było okropnie, zapakowali nas do takiego jednego baraku 

- A może 

- I czekaliśmy do rama 

- Proszę bardzo. A może pani powie jak w ogóle, jak schodziło się to było tutaj w Auschwitz 
przed główną bramą 

- Tak, tak, no i potem zaprowadzili nas do jakiegoś bloku 

- Tak zaprowadzili tak krzyczeli 

- Nie, no krzyczeli, poganiali to jest jasne to nawet się nie mówi już na ten temat bo właśnie 
wszyscy już wiedzą jak to było, no do tego bloku a na drugi dzień to gonili nas, to było 
straszne, w więzieniu to myśmy jeszcze sobie na na papiloty robiły tam jakieś fryzury robiły a 
potem nam wszystkie włosy obcięli maszynką normalnie i jeszcze czasem jak było dobrze 
ostrzyżone równo to jeszcze to jakoś wyglądała, ale postrzępili no okropnie. Myśmy się 
nawzajem jak myśmy wychodzili, potem była taka kadź napełniona wodą, zimną wodą i się 
niby wchodziło myć a to było żadne mycie bo tam więcej włosów niż wody i to było straszne 
i właściwie my po tym ostrzyżeniu i po przebraniu nas nie pozwałałyśmy się do tego stopnia, 
że myśmy się nie poznawały do tego stopnia i dopiero jak zaczęłyśmy mówić czy pytać się 
czy coś, no jedna dostawała suknię do ziemi a druga dostawała krótką, ale jak to Polki to tam 
zmieniałyśmy sobie i to żeby jako tako wyglądać 

- Również pani otrzymała numer obozowy 

- 13155 

- To był wytatuowany numer? 

- Wytatułowany ja mam go. Taki mały. Ale jak ja przyszłam do obozu to jeszcze nie było 
tauażu i nas przywieźli tutaj do głównego obozu i dali nas na blok 4 i na piętro i wszyscy tam 
nie było żadnych sienników, nic tylko goła goła ziemia i tam już były transporty ze Czecho 
słowackie Żydówki to były te pierwsze transporty, potem było trochę, nie wiem 30 zdaje się 
Niemek które miały zaraz te funkcje wszystkie, kapo, kapo tam arbajten i tak dalej a my nas 
pędzili ponieważ to już był lipiec to nas pędzili do żniw, i to było coś potwornego, te żniwa 
były, te żniwa były, szło się po prostu my nigdy w ogóle nie pracowałyśmy w polu ani nic, 
trzeba było te snopki wiązać myśmy nie umieli wiązać, jeździł taki esesman z pejczem i 
poganiał jak się źle, jak jeszcze wziął te te się nie trzyma i ten snopek a tu trzeba było się 
bardzo spieszyć bo za plecami, bo to była taka żniwiarka, za plecami szedł koniec, koń ze 
żniwiarką to to koń żeby cię nie stratował to było coś strasznego. Poza tym dawali nam buty, 
ale jak szliśmy na te na te żniwa to trzeba było iść boso a tam mogłyśmy sobie zakładać ale 
co z tego że oni podawali nam z różnych innych transportów na francuskich obcasach, 
lakierki jakieś takie buty że to ani pasowało na nogę ani nie można było w pole iść więc to 
było straszne, miałyśmy ogolone głowy to jak wróciłyśmy wieczorem to miałyśmy strupy na 
głowach bo akurat nam zabrakło chusteczek bo tak to dawali takie białe chustki na głowę i to 
było coś strasznego 

- To było daleko od obozu te żniwa? 
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- Tak, no tutaj gdzieś ja myślę Babice tam te pola, te pola okoliczne 

- To parę kilometrów 

- Tak, to trzeba było rano i rano już na apel to nas budzili o 4 rano o drugiej rano bo to 
wszystko było tak nie zorganizowane, mieliśmy stać w szeregach, liczyli, liczyli nie umieli 
się doliczyć, ktoś zaspał gdzieś w bloku został, nie mogli się doliczyć, to szukali aż ten apel 
się zgadzał, to było coś strasznego i potem dopiero był apelfornir arbajtforniru no to już do 
jakiego tam komanda, gdzie kto mógł to się dostał, tak że  najgorsze były te żniwa, potem 
były sianokosy to znowu to było Charmęże to też nas tam gnali 

- A proszę powiedzieć, jeżeli pani pozwoli pani była w bloku cztery na początku 

- Nie, na końcu 

- A pierwszy pani blok jaki był? 

- Siódemka 

- Siódemka? 

- Siódemka, wszyscy cuganci przechodzili przez blok siódmy 

- I kto tam był w tym bloku? Kogo pani tam zastała? To były już te transporty Żydów ze 
Słowacji już tam były? 

- Tak. One były pierwsze, bo one na nas straszne wrażenie zrobiły, one miały takie jakieś 
wojskowe spodnie i takie bluzy, no okropnie wyglądali jak nie ludzie to potem te 

- To były te spodnie te bluzy tych jeńców rosyjskich? 

- To chyba tak, to chyba tak. 

- A one były sympatyczne, miłe? 

- Tak, ja mam kontakty do dzisiaj z tymi Słowaczkami no już niektóre poumierały 

- A czy może pani pamięta kilka imion, nazwisk z tego blok u tych Żydówek ze Słowacji 
które były z panią jeżeli oczywiście pani pamięta 

- Tak, Gertruda Gutman potem taka Cil była, wiem że ona jest gdzieś teraz w Ameryce bo 
mnie Wanda Marszani mówiła o niej że ona jest gdzieś w Ameryce, ale nie pamiętam 
nazwiska, potem była taka Czecho, Czeszka Wlada ale, później była Lusia Hornowa, z 
Koszic była jedna, tak że potem jak ja pracowałam w biurze to pracowałam razem z nimi, to 
ja potem pracowałam w biurze 

- A kto był blok L to się inaczej nazywało ja nie znam niemieckiego 

- To najpierw to była Stenia Starostka 

- Ta słynna Stenia? 

- Tak. Stenia, Stenia, a potem ona awansowała na lageresteste ale tama na tym bloku była, 
była Tosia Piątkowska i Lidia Wicher, no było, było kilka, to było kilka, było bardzo dużo. 

- A czy Stenia bardziej nie lubiła Słowaczek, Żydówek ze Słowacji niż Polki? 
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- No ja myślę że tak, ja myślę że tak. No ona ona najpierw to do nas to też okropnie 
wymyślała i biła i to ale jak my potem pozajmowałyśmy jakie takie funkcje to ona się też 
bardzo liczyła z nami, bo jej chłopcy też przykazywali, ona się potem bardzo zmieniła, to to 
nie było tak jak na początku że ona wymyślała i biła i kopała iiii, a potem nie, potem nie, ona 
się bardzo bardzo bardzo zmieniła. 

- A proszę powiedzieć w tej celi bloku siedem ile w ogóle dziewczyn było tam? 

- To był blok taki kamienny z takimi 

- Ja wiem, ale w jednej takiej w jednej celi, w jednej takiej sali to można nazwać 

- 8, 10 tak że jak myśmy się przewracały to musiałyśmy na komendę przewracamy się bo nie 
można było się poruszyć, no bo to było coś strasznego a na podłodze była glina, jak był 
deszczowy dzień to to było coś strasznego, na szczęście ja zawsze na ostatnim piętrze spałam 

- Pani była tam w tej sali ze swoimi przyjaciółkami z Rawy? 

- Tak, tak 

- A gdy pani tam przyszla pani powiedziała wcześniej że Słowaczki, Żydówki ze Słowacji już 
tam były? 

- Były 

- One już były zadomowione 

- Tylko one już miały funkcje i to i tamto i to potem, potem jakoś tak się zżyłyśmy jak już my 
doszłyśmy do jak do do, że tak powiem do jakiejś funkcji 

- A czy w tym okresie, w tym pierwszym okresie 

- Okropnie było 

- Było strasznie? 

- To było strasznie no bo to pędzili nas do roboty okropnie, bo chodziło się na przykład na na 
Chermęże, takie było komando zbierania pokrzyw do jedzenia bo oni gotowali to i nam 
dawali no to też te pokrzywy rwanie były strasznie, albo koszenie trway i to czasem było po 
prostu tam były takie stawy duże 

- Tak 

- Trzeba było zbierać taż trawę to to było straszne, ale na szczęście ja to niedługo byłam wie 
pan ja miałam szczęście 

- Bo pani była na tych żniwach na początku 

- Tak 

- I tam byli tylko te nowe więźniarki 

- Tak, tylko nowe, tylko nowe bo te starsze to już szukały gdzieś pracy pod dachem, pod 
dachem 

- Jak długo pani tam była na tych strasznych żniwach? 
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- Do jesieni, potem byłam do szelkuchni, to była też ciężka praca ale się siedziało na 
szczęście na polu, deszcz nie deszcz bo to było przed kuch, tak z boku kuchni poustawiane 
takie takie ławy i myśmy przy nich siedzieli a tego ale to były te pognite ziemniaki, tak że 
ropne takie zapalenia mieliśmy i to trzeba było tam tą ilość którą oni nakazali zrobić, tak że 
siedzieliśmy od rana do późna wieczora przy tych ziemniakach, ale na szczęście potem 
przyszedł jeden eseseman i szukał kogoś ze znajomością języka no ja znałam tylko tyle co ze 
szkoły z gimnazjum bo to był obowiązkowy, francuski, niemiecki albo, no łacina, i łacina, tak 
że ja rozumiałam dużo ale o mówieniu przecież mowy nie było, ale ponieważ już w tym 
czasie pod koniec 42 roku już wolno nam było pisać jeden list na miesiąc to ja pisałam te listy 
ale co to było, Im bingen zon im file by gut ... i tam grise tam albo to, każdy mi powiedział 
czy ciocię pozdrawia czy mamę czy kogo całuję i to były takie szablonowe listy, i ja to 
pisałam bardzo dużo, wszyscy pisali ci co chociaż trochę ten niemiecki znali bo po niemiecku 
trzeba było napisać, a bardzo mało było tych ludzi co znali niemiecki. No i koleżanki mnie po 
prostu powiedziały, ja się bałam bo ja myślę sobie biuro to, wiedziałam że on szuka do biura 
to ja przecież nie znam na tyle niemieckiego żebym ja mogła w biurze pracować, no ale 
koleżanki powiedziały że ja mam no i ja musiałam wystąpić to on mnie tam zadał kilka zdań, 
skąd ja umiem niemiecki ja powiedziałam że się uczyłam w gimnazjum, mówi że w 
licmansztad to dla nich to też to było niemieckie miasto tak że on mnie wziął do tej 
szrajbsztuby i jak 

- Przepraszam kaseta 

01.34.48 koniec tape 1 

Tape 2 

02.00.50 

- Tak 

- Ja jeszcze zapomniałam powiedzieć że zanim się dostałam do szrajbsztuby to byłam jeszcze 
w jednym komandzie efinger komando, to było wszystkie rzeczy które zabra zabierali 
więźniom, ale Żydom, nie aryjczykom, bo aryjskie rzeczy to były ewidencjonowane każdy 
miał swój worek i tak dalej. Ale Żydom które przywozili całe transporty, to było takie 
komando które zbierało na rampie te wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy jakie cokolwiek 
mieli i później to przychodziło myśmy pracowali w takim jednym baraku niedaleko zauny i 
tam naszym szefem to był Efinger i on sobie wybierał, nas ja nie wiem było ze 30 tylko 
dziewcząt i my przeszukiwaliśmy te rzeczy wszystkie więc to była w sumie dobra praca bo 
tak gdzieś w kieszeni było kawałek cukru, jakieś tam biskwit, jakieś tam suchar czy coś. I my 
wyłapywaliśmy wszystkie biżuterię, Boże jaka biżuteria, więc tam jak przychodziły na 
przykład holenderskie transporty to były bardzo bogate transporty to oni mieli na przykład 
szlafrok przyszytych pełnych guziczków i te guziczki to były obciągnięte tym materiałem 
szlafrokowym a to wszystko były albo brylanty albo jakieś inne trudno mi mówić o, ale było 
tak strasznie dużo, potem tutaj powypychane były pasy damskie do pończoch, to było 
wszystko pozaszywane, pozaszywane biżuterią to myśmy to także w ciągu dnia to były całe 
walizy jak były te transporty. No a jak przychodziły transporty z Salonik z Grecji to znowuż 
cały obóz miał figi, figi to stamtąd, z Węgier to znowuż duński smalec i tak to myśmy mieli 
miały już jedli to mogliśmy sobie coś zjeść przy okazji i po prostu pod dachem byłyśmy 
ciepło bo tam były na kocach siedziałyśmy i szukałuśmy tylko tego. Z tym że tam znowuż 
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były takie rygory, że do ubikacji musiałyśmy chodzić wszystkie razem, on wyznaczał kiedy 
do ubikacji no wtedy się zabierało też jakąś biżuterię albo coś i wyrzucało po prostu do 
kloaki, a wolno nam było tylko przychodzić do pracy tam w jednej sukni, w jednym swetrze, 
czy tam bielizna, to my tylko w sukni się szło a się zakładało jakąś bieliznę czy skarpety czy 
buty, mydło jakieś czy co i się wychodziło, on nas wprawdzie rewidował ale czasem nie 
rewidował, tak że my właściwie zaopatrywałyśmy tam najpierw tych najbliższych znajomych 
z którymi się tam żyło i mieszkało razem i ze znajomymi a potem szło na cały obóz, tak że 
dużo dużo rzeczy bo to była taka straszna zima, w 42 roku była zresztą taka straszna epidemia 
tyfusu, zresztą to nie ominęła nikogo ta epidemia, to bardzo dużo wtedy zmarło, bardzo dużo 
zmarło no i ja tam byłam właśnie i z tamtego komanda dostałam się dopiero do szrajsztuby, 
ale to już był 43 rok. 

- Tak. I pani powiedziała że mimo wszystko tej kontroli rewizji można było coś jednak 
wynieść 

- Coś niecoś tak, tak. Zresztą myśmy tam byłyśmy bardzo sprytne, ale poza tem my sobie nie 
zdawałyśmy sprawy, że to, po prostu któraś chciała coś potrzebowała to się to robiło, albo 
umawiało się z nią w ubikacji dokładnie mniej więcej na tą godzinę to przychodziła i się 
zdejmowało z siebie sweterek czy bieliznę czy cokolwiek i się dawało 

- I również tą biżuterię tam panie  

- Słucham? 

- Biżuterię również się wynosiło? 

- Ja niepamiętam, ale nie jest wykluczone że tak 

- A czy to że panie rzucały do tej kloaki to złoto 

- Po prostu żeby niszczyć to normalne żeby niszczyć, żeby oni nie wywozili bo przecież 
wieczorem przyjeżdżali i zabierali całe walizy biżuterii, pieniędzy pieniędzy, biżuterii 

- Pani powiedziała te transporty były i z Holandii  

- Tak 

- i z Grecji 

- I Grecji i z Francji 

- Tak 

- Z Francji było bardzo dużo. Więc w zimie, w zimie przyszedł transport 100 osób to na 
wiosnę nie było ani jednej osoby z tego transportu bo źle trafili, po prostu przyszli w zimie 
nie przystosowali i wszystko poprzeziębiało się i poumierało, po prostu naturalną śmiercią 
umierało. Mój transport na na szczęście był w lecie i my zdążyliśmy się zaaklimatyzować po 
prostu 

- Czy razem z panią pracowały te Żydówki ze Słowacji? 

- No one pracowały razem z nami bo one zostały na tych stanowiskach bo obóz się rozszerzał 
coraz większe transporty 
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- Ja mówię o tej pracy ten Efinger 

- U Efingera? 

- Tak 

- U Efingera były tylko Polki 

- Tylko Polki? 

- Tylko Polki, tylko Polki ale jak ja pracowałam w szrajsztubie to pracowały i Żydówki i 
polskie Żydówki na przykład była taka jedna z Judenratu taka Salomea, przyszła z Berlina 

- Dojdziemy do tego, jak długo paniu była w ogóle u tego Efingera? 

- Niedługo 

- Niedługo? 

- Niedługo, bo potem poszłam do szrajsztuby 

- I panią przyjęli, pani zdała ten egzamin? 

- Tak, ja nie wiem to chyba od Boga że ja tak dobrze wszystko odpowiadałam, i ja stale 
mówiłam że ja nie znam tak dobrze, że ja rozumiem, ale ja nie potrafię mówić, ale mówiłam 
chyba tak płynnie że on mnie wziął do tej szrajsztuby, okazuje się że wcale nie trzeba tak było 
umieć, bo my w szrajsztubie dostawałyśmy cuganglisty, wie pan to te były te listy 
przychodzacych do obozu. I my z tego robiliśmy kartotekę, bo to przecież kiedy data i 
nazwisko i to i to jak się to wiedziało to się to wpisywało i nie trzeba było nic mówić. 

- Czy może pani określić tą kartotekę jakie tam były rubryki? 

- Tak, tak, no takie właśnie dane personalne, nazwisko, imię, adres, adres, data urodzenia 
potem nawet religia, jaka religia i narodowość 

- I religię i narodowość? 

- Tak. Tak to było też tylko 

- Rasę? 

- I to były takie dosyć duże zielone kartoteki 

- Jeśli chodzi o Żydów jak to było sformułowane? 

- Też było, kartoteki też miały 

- Ale to było i narodowść żydowska i religia 

- Tak. I wie pan co to było. Przyjechała, na przykład przyjechał tansport Żydówek z Niemiec i 
raz się podawały za Niemki i raz się podawały za podawały za Polki bo to były z Polski 
Żydówki, które były potem w Niemczech i tego to był okropnie, to było okropne. I 
pracowałam najpierw te kartoteki wypisywałam a potem prowadziłam nacjonalitey, wie pan 
to był taki, taka duża płachta wszystkie narodowści jakie były w Niem, jakie były w obozie: 
Polki, Rosjanki i Greczynki i Francuzki wszystko, aryjki i Żydówki 

- To było dla ...... 
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- To było tak jak zgłosili to po prostu wie pan  i ja i mnie zgłaszały bloki, blokszrajberki 
przychodziły codziennie z raportem jaki mają stan na bloku, i to musiało się zgadzać według 
przychodu cugangu i adgangów to co umarło na rewirze albo to co poszło do gazu bo ja 
dostawałam listy znowuż że odeszło i ja zawsze miałam ten cały stan na każdy dzień a ja 
musiałam mieć tylko rubryki według narodowości 

- A to było również i z Ausachwitz i z Birkenau pani otrzymywała te 

- Nie, ja tylko w Birkenau bo ja już jak potem stąd to nas przenieśli jak Birkenau powstał w 
sierpniu w 42 roku to ja przeszłam tam do Birkenau i ja byłam na, ja byłam cały czas w 
Birkenau i proszę sobie wyobrazić że ja się namęczyłam przy tych bo te blokowe to też tak 
podawały te statystyki, mnie to nigdy nie grało, to właśnie przez to że mówi przyjechała z 
Francji to raz się podawała za Francuzkę a raz że że urodziła się w Polsce za polską Żydówkę, 
to było coś strasznego. I ja potem tak się wycwaniłam w tym że to co było na stanie na 
blokach to musiało grać, a to co odeszło to ja kombinowałam rewir, bo w rewirze nigdy  by 
się w życiu nie nie doliczyli, bo przecież byli i nieprzytomini, i bardzo chorzy byli i nawet 
tacy co nie umieli odpowiedzieć kim są i tam i potem, potem to ja miałam tą robotę robioną 
bardzo szybko 

- Pani otrzymywała te listy również z transportów które przychodziły prawda 

- Tak, tak 

- I to było kilka dni po przyjściu transportu czy natychmiast? 

- To zależy jak jak jak polityszaptajlung przyjęło ich, jak robili z nich listy. To czasem jeden 
dzień, dwa dni 

- No bo potem jak już pani sporządziła tą pierwszą listę to ewentualne zmiany były tylko przy 
zgonach prawda czy 

- To też ja sobie ja tego, ale ja musiałam robić na posdtawie tego bo zależy na który blok 
poszły te cugangi prawda, albo z którego bloku odeszły, bo przecież codziennie były turpy nie 

- Według bloków te listy przysyłali? 

- Tak, tak według bloków i narodowści 

- Czyli w związku z tym pani wiedziała czy w danym bloku ktoś tam w ogóle grupuje 

- Tak. 

- Czy może coś pani na ten temat powiedzieć 

- Tak. Były bardzo różne, były też tylko same żydowskie bloki ale były też mieszane bloki, ja 
na przykład zawsze byłam, na czwórce był mieszany blok bo tam pracowały w szrajsztubie i 
w polityszeabtajlung nawet i w paczkarni i Żydówki i Polki i czasem Rosjanka się zdarzyła 
też. 

- Rosjanka - Rosjanka, nie-Żydówka rosyjska 

- Nie, nie. Aryjka, aryjka Rosjanka. 
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- Ja niby znam plan obozu ale gdzie znajdował się ten blok w którym pani pracowała 
wypisując te karto, te listy całe, gdzie to było w ogóle 

- na czwórce 

- Na czwórce ale tam 

- Duży blok zielony 

- To było w tym bloku w obrębie obozu kobiecego? 

- Kobiecego, zielony duży blok, na początku była szrajsztuba, a za tym to było tak 3/4 bloku 
to my mieszkaliśmy tam na tym bloku, to już był taki, taki muszę powiedzieć prominencki 
blok, szybciej nas tam do kąpieli czy coś, już miałyśmy takie jakieś chody. 

- Przepraszam na sekundę bo ja sam zrobiłem, szybko szedłem z panią, pani powiedziała 
wcześniej że pani pracowala przy selekcji, taką małą przerwę zrobimy 

- Tak 

- Tych ksoztowności gdy przychodziły transporty, ale samych transportów pani kiedykolwiek 
widziała które przychodziły? 

- Widziałam naturalnie przez druty, naturalnie, to ta rampa była między, między naszym i 
męskim obozem, widziałam, to były straszne rzeczy proszę pana się działy. Ja na przykład 
znam taką sprawę że nasza koleżanka słowacka Żydówka ona jest Edit Links ona jest teraz w 
Londynie w Anglii i zobaczyła w jednym transporcie przez druty swoją matkę i siostrę z 
dzieckiem, ona już była w obozie i oni przyszli i ona zaczęła krzyczeć przez druty żeby ta jej 
siostra oddała dziecko matce, bo ona wiedziała że matka pójdzie do gazu bo oni zaraz 
sortowali prawda na lewo na prawo, że matka pójdzie do gazu to z tym dzieckiem a ta siostra 
się uratuje i rzeczywiście tak było, ona się uratowała, ale ona nigdy tej swojej siostrze tego 
nie wybaczyła, że ona musiała oddać dziecko 

- To ona krzyczała żeby oddać dziecko 

- Krzyczała oddaj to mamie, oddaj to dziecko mamie 

- Napewno tam był potworny rozgardiasz 

- No rozgardiasz ale 

- Ona słyszała 

- Tak, słyszała, słyszała i tak zrobiła 

- Ona wiedziała że to siostra krzyczy 

-  Tak, one się poznały naturalnie 

- Przecież to była odległość między jednym a drugim blokiem 

- Ale to było, to było słychać a my się też porozumiewaliśmy z mężczyżnami też na odległość 
na migi 

- To było ja nie wiem jak to nazwać to było straszne  
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- No nie, to 

- Przyjeżdża transport i nagle wychodzi ktoś bliski, ona nie widziała co to będzie 

- Tak, to było coś strasznego, ona przeżywała to strasznie. A miałam też jedną koleżankę 
Mela Ślączka się nazywała to była starsza pani już miała dziecko i męża i miała zresztą tu w 
Katowicach prywatną aptekę to była to była Żydówka z tym że ona jakoś się przemyciła jako 
aryjka i myśmy wiedziały o tym ale ona razem z nami pracowała i tego i jak przychodziły 
transporty ponieważ najprawdopodoniej jej syn poszedł do gazu i mąż to jak przychodziły 
transporty i te kominy dymiły to ona przechodziła strasznie, to ona płakała, okropne to było. 
Tak że zdarzały się takie bardzo różne rzeczy 

- A czy może pani opisać, ja wiem że to straszne były, żeby pani spróbowała jednak jak 
wysiadali ci ludzie, jak wypędzali z tych wagonów 

- No wypędzali z tych wagonów i wszystko odbierali i było takie komando więźniów którzy 
te tobołki wszysko zabierali i zawozili tam do Efingera do tego konfekcjekamer a tych 
ustawiali, ci ludzie byli zdezorientowani, oni nie wiedzieli co się dzieje i tam opowiadali że 
oni jadą do pracy i Bóg wie co i potem ten okropny szok, gdzie nie dali im nawet myśleć, i 
tych starych chorych dzieci to od razu to nie wchodziło, to to w ogóle nie szło przez żadną 
statystykę nic, to wszystko szło od razu do gazu, a dopiero tych młodych co 
wyselekcjonowali to dawali to dawali na obóz. 

- Znaczy pani była świadkiem naocznym tych spraw 

- Tak, no naturalnie 

- Jak to było? 

- No byłam świadkiem i sama też bo nie mogli się doliczyć bo ukradli numer, numery 
miałyśmy przyszyte na na tych kurtkach czy na sukniach, a potem umarł jakiś więzień to to tą 
kurtkę wziął inny i nie mogli się doliczyć i dlatego stąd to tatułowanie, przecież w żadnym 
obozie niemieckim koncentracyjnym nie było tatuażu, tylko w Oświęcimiu bo nie mogli się 
doliczyć 

- A czy jest prawdą to że wszyscy co się pisze w książkach dokumentalnych 

- Tak 

- Ze przy selekcji stał esesman czy lekarz i na prawo i na lewo 

- Tak 

- Pani to widziała 

- Tak, tak, tak widziałam, widziałam ja już zresztą byłam 3 lata proszę pana, miałam czas 
obejrzeć wszystko 

- I pani to widziała z tego komanda, gdzie pani te 

- Tak, naturalnie no przecież my potem już nawet poruszałyśmy się też po blokach nie 

- A proszę powiedzieć a ci którzy szli do gazu 
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- Oni w ogóle nie wiedzieli co się dzieje wie pan, przeważnie nie, gorsze były selekcje tych 
chorych którzy na oazie były, to one wiedziały co ich czeka, ale przeważnie były tak 
apatyczne, takie chore zgnębione, że też nie reagowały, nie reagowały. Myśmy wiedziały całe 
tran, całe ciężarowe wozy ludzi upchanych wieźli do krematorium, a mało było tego 
krematorium to potem już jak tak bardzo palili jak zaczęli likwidować już trochę ten 
Oświęcim, już tak nie wysyłali do innych obozów to zrobili takie stosy to po prostu na tych 
stosach palili 

- Czy pani również to widziała? 

- Tak, tak tak, tak widziałam to bo to było coś strasznego, to się nie da opowiedzieć. 

- Jak daleko było od tej rampy do komory gazowej do której ich prowadzono? 

- O z kilometr, półtora 

- A powiedzmy kąt pani widzenia mogła pani zobaczyć? 

- Wszystko, całą trasę naturalnie 

- Poganiali ich? 

- Różnie, różnie, poganiali ale to właściwe to wszystko było takie bezwolne wie pan, z tym że 
oni wszyscy byli wprowadzani w błąd bo potem opowiadali że że im powiedzieli że jadą 
gdzieś i że będą pracować czy że to że tamto. 

- Ale tego to nie mogła wiedzieć, to opowiadali ludzie więźniowie którzy pracowali 

- Którzy przyszli no tak, no a miałam też taką koleżnakę, to jest ciekawa historia, jak 
zaczynam gadać to już tak ja Bielecki 

- No bardzo dobrze 

- Proszę pana więc ja miałam koleąnkę Niemkę, to nie tylko ja, w szrajsztubie pracowała z 
nami, nazywała się Eliza Rappaport i ona była Niemka z czerwonym winklem wię polityczna 
nie żadna złodziejka ani ani socjale i ona mi opowiedziała historię, w 38 roku ona była na 
wakacjach w Sopot nad morzem, Niemka i tam poznała swojego męża Rappaporta syna 
takiego dużego fabrykanta łódzkiego, to był zresztą słynne materiały garniturowe rappaport i 
on i ona wyszła za mąż za niego i przyjechała do Polski i mieszkała w tej rodzinie tych 
Rappaportów z tym że ona mówiła że tam się mówiło po niemiecku że ta teściowa, że 
wszyscy ci Żydzi i nie mówili po żydowsku tylko mówili po polski polsku albo po niemiecku, 
z nią w każdym razie po niemiecku, ona kilka zdań po polsku umiała, dobrze, przepraszam 
tam, dziękuję to, kilka bo służba była też polska no i jej ją i jego aresztowali jeszcze zanim 
było getto w Łodzi i ją wysłali do Oświęcimia a ona nie wiedziała gdzie jego ii ją wzywali co 
miesiąc do polityszeapcajlung to przychodzili to przychodzili ją tutaj do głównego 
Oświęcimia czy ona podpisze z nim rozwód to ona będzie zaraz wolna bo do niej nic nie 
mieli bo to była czystej krwi Niemka, ale ona powiedziała nie, i ona powiedziała że ona nigdy 
w życiu się go nie wyprze i powiedziała że ona ma pewność że on jeszcze żyje jeżeli jak 
długo oni ją molestują, jak długo oni ją namawiają żeby podpisała z nim rozwód, to ona mówi 
to ja wiem bo jakby on już zmarł albo zginął albo coś by się z nim stało to oni by ją zostawili 
w spokoju i ona była spokojna, cicha i ona nie miała nic wspólnego z tymi rozkrzyczanymi 
Niemkami nic, nic, ona bardzo blisko z nami żyła i właśnie bardzo często o niej myślę i 
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jestem ciekawa czy ona przeżyła czy on się z nim spotkała czy co, jakoś nigdy niegdy nie 
spotkałam 

- A kiedykolwiek nawiązała z nim kontakt w obozie, wiedziala że on jest? 

- Nie, nie ona nawet nie wiedziała czy on jest w Oświęcimiu czy on jest w jakimś innym 
obozie 

- Czy to nie było tak ż ejego wysłali do getta, kiedy ją w ogóle aresztowano? 

- Nie wiadomo, to nie wiem tak dokładnie, już nie pamiętam 

- A kiedy pani przyszła ona już tam była? 

- Nie, ona miała późniejszy numer niż ja, późniejszy numer 

- To jest sznasa że on był w gettcie albo był się ukrywał 

- To nie wiadomo 

- Nie wie pani czy poznała 

- Nie, ona twierdzi, ona twierdzi że on musiał siedzieć też gdzieś w obozie, że oni chcą tego 
jej zrzeczenia się tego małżeństwa, to ją by z miejsca wypuścili bo oni do niej nic nie mieli 

- To ona pozostała przy tym że 

- Że że  nie, że nie, że ona za każdą razą przyjeżdżała i mówiła nie, znowuż się pytali, 
odmówiłam, nie nigdy w życiu się go nie wyrzeknę 

- Pani również wspomniała że pracowała z panią znaczy Żydówka która była w Birkenau na 
tak zwanych aryjskich papierach 

- Tak. Bradzo dużo było 

- Na przykład? 

- Chyba kilka nazwisk mogę panu powiedzieć 

- Bardzo proszę 

- Maria Rzumańska, z tym że ona miała męża aryjczyka, Maryla Kozakiewicz, która potem 
była w Anglii jej mąż był pułkownikiem, Żydówka, a on aryjczyk, to ona już jechała na tym 
że aryjka bo bo on był on był, on wtedy był w randze kapitana, ona ona mu ułatwiła przejście 
przez granicę jako tam żeby on szedł do wojska polskiego i potem po wojnie się spotkali i ona 
go szukała i spotkali się i byli razem, dwoje dzieci mają i nawet te dzieci nie wiedziały, że 
matka była Żydówka, ona się nie przyznawała nikomu, ja nawet byłam u niej i ona mieszkała 
w Bradford, ona mnie tam zaprosiła, to ja byłam to ona się nie przyznawała po prostu, dzieci 
posyłała do do przedszkola i do szkoły do zakonu, tak że ta córka była bardzo bardzo 
praktykująca,i pobożna bardzo, no syn, ale też tak ten syn tragicznie, ona to okropnie 
przeżyła, on już był adwokatem już pracował w Londynie i pojechał sobie samolotem na 
przejażdżkę i jak wysiadł z samolotu zamiast w lewo to był takie jeszcze w prawo i skrzydło 
bo to skrzydła jeszcze jeszcze obracały się i z miejsca zabiły, strasznie to przeżyła ale ona też 
już teraz nie żyje, zmarła 
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- Czy były jeszcze takie przypadki tych Żydów na aryjskich papierach oprócz tych dwóch? 

- Dużo, dużo, potem była taka Alinka Rozmus no to ona była, to była córka i też się nie 
przyznawały do siebie to znaczy że ta matka próbowała tam pomagać bo ona pracowała na 
bloku to też miała lepszą pracę to mogła coś zorganizować tej córce a jej córka była na 
żydowskim bloku i też się nie przyznawali 

- Matka i córka, chodzi o 

- Matka i córka, z tym że matka była bo miała męża tego, ale ona bo była rozwiedziona z 
Żydem i ta ta dziewczyna to była całkiem Żydówka bo miała matkę i ojca Żyda to się nie 
przyznawali 

- To była jej macocha na tym bloku tak? 

- Nie. 

- No bo się 

- To była matka, a matka była na aryjskim bloku a ona na niemieckim, bo matka była 
rozwiedziona z jej ojcem, a matka była Żydówka i ona była Żydówka 

- To kto był w takim razie na tych aryjskich papierach jej córka tak? 

-Nie. 

- Matka? 

- Matka, matka bo miała męża aryjczyka Rzumański 

- Tak ... 

- Nie, to one tam się kontaktowały, ale to nikt nie wiedział że to jest matka i córka 

- Ale jak to jest możliwe znaczy że pani wiedziała i pani wiedziała że 

- Wszyscy wiedzieli. Widzi pan to nie wiem czy to by było możliwe na męskim obozie, tam 
była większa zawiść i tam były dużo różnych rzeczy, ale na naszym obozie nie było donosów, 
nie było donosów, myśmy dużo wiedziały 

- Ale skąd panie mogły wiedzieć, znaczy pani wiedziała z tych kartotek narodwościowych też 
nie 

- Też nie, też aryjki ale to się wiedziało wie pan 

- One opowiadały? 

- Czasem opowiadały 

- Miały jakby wielkie zaufanie 

- Tak. tak, tak nigdy, przyszedł jeden jeden transport ja panu powiem spod Kielc takie małe 
żydowskie też miasteczko, w tej chwili mi wyleciało z głowy, to przyszło 18 i przez pomyłkę 
wszystkie były zarejestrowane jako aryjki, aryjki Polski i nikt nie doniósł i nikt nie doniósł, 
kogo to interesowało, każdy się bał o swoją skórę żeby przeżyć, a gdzie komu 

- ..... znaczy że one wolały być na aryjskich papierach 
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- No no jasne, to nie brali tak od razu do gazu prawda, chociaż w 42 roku brali i aryjki i 
aryjczyków, bo moi koledzy którzy byli razem ze mną aresztowani z tym że nie wiem czy nie 
chorowali najpierw to poszli do gazu pierwszy okres a potem to już nie brali tak aryjczyków 
do gazu to albo szpilowali albo w każdym razie jak już mieli takie już konkretne że taki 
mocno tak konspiracyjna działalność czy coś, ale tak to nie, to zawsze była, zawsze liczyli się 
bardziej z aryjkami a poza tym oni mieli taki szacunek to bym nie powiedziała, ale tak 
uznawali jak ktoś umiał po niemiecku to się wiedziało jak się ma poruszać, ja wiedziałam jak 
mam stanąć żebym nie była kopnięta albo uderzona nie, bo się wiedziało, a tak to się 
denrwowali mówił, mówił, mówił i coś tam kazał zrobić czy podnieść czy iść a ten ktoś nie 
wiedział  o co mu chodzi zdenerwował się to kopnął albo uderzył i koniec a taki kto rozumiał 
to to jednak się chronił, to się chronił, zawsze łatwiej było 

- Oczywiście. Przepraszam że ja tak panią męczę ale czy może pani coś powiedzieć na temat 
tej sytuacji ta matka Żydowka i ta córka na papierach aryjskich 

- One obydwie wróciły 

- Ja wiem, ale one się spotykały jako matka i córka 

- Nie, nikt nie wiedział 

- Nikt nie wiedział? 

- Nikt nie wiedział, tylko one wiedziały, nikt nie wiedział 

- Pani się o tym dowiedziała dopiero po wojnie? 

- Po wojnie, ale byłam w przyjaźni z nimi z jedną i z drugą niedawno ta jedna umarła zmarła 
chyba dwa lata temu w Warszawie a matka wcześniej 

- A czy może pani powiedzieć jak się nazywała ta zmarła w Warszawie? 

- Tak, Rozmus, Alina Rozmus, Alina Rozmus, byłyśmy wielkimi przyjaciółkami, myśmy 
wyjeżdżałyśmy teraz za granicę, razem byłyśmy na wycieczkach za granicą 

- Ale wtedy w Birkenau pani wiedziała, że jej matka jest też tam 

- Tak 

- Tak 

- Tak, tak, dużo było proszę pana na naszym kobiecym lagrze było dużo, dużo. No sporo też 
miało mężów aryjczyków Polaków i to już nazwisko i wszystko 

- Znaczy były przypadki że były Żydówki które miały mężów Polaków aryjczyków na 
wolności 

- Tak 

- I one w tym okresie jeszcze można było pisać, ja rozumiem że to było kntrolowane 

- Nie wiem dokładnie czy one kortespondowały pisały, ale przypuszczam że tak 

- Ale tam, oni byli na wolności ich mężowie 

- No to się też napewno ukrywali albo gdzieś  
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- Tak 

- To nie siedzieli tak w sowich domach, nikt nie siedział w swoim domu w czasie okupacji 

- Może wrócimy do tej chronologii, pani powiedziała że pani pracowała w tym 
szrajberkomando  

- Tak 

- Miała pani tam kartoteki i tam wiele was pracowało? 

- Tak, tam nas pracowało może 12, z tym że tam były Czes, słowackie Żydówki, jedna czes. 
Czeszka, ale aryjka i nas było chyba 3 czy cztery Polki i tak że mówię panu może 10, 12 osób 
tam było tylko 

- Czy była też jakaś Żydówka polska też z wami tam razem? 

- Tak. Tak, Salomea ale jak ona się nazywała, ona przyszła, ona pracowała jako sekretarka w 
Judenracie w gettcie w Berlinie, starsza pani siwa świetnie, no świetnie znała niemiecki, ale 
wie pan to nie trzeba było tak znać niemiecki, ja moją przyjaciółkę z więzienia wciągnęłam 
do szrajsztuby bo to była bardzo dobra praca prawda i ona nie umiała ani słowa po niemiecku, 
najn, ja i nic więcej, i jak ona zawsze siedziała obok mnie i wypisywała te kartoteki bo jej 
powiedziałam gdzie co ma z tej listy po prostu wpisywać, ale jak przychodzili esesmani albo 
co to jak się jej coś pytali to ja odpowiadałam i zawsze się bałam że ja oberwę za to ale jakoś 
mi się to udawało, ona kiwała głową a ja odpowiadałam po niemiecku 

- To była dobra praca ponieważ była pod dachem? 

- Pod dachem i no zawsze człowiek już nie szedł zimno w deszcz w pole do pracy tylko to już 
to już była jakaś dobra funkcja 

- A stosunek esemanów do was był jaki? 

- My tam same byłyśmy, naszą, naszą naszą taką szefową to była 

raportszwajber to była ta Katia ta czeska, słowacka Żydówka i ona była tak że ona się znami 
bardzo liczyła, zresztą ona miała sympatię Polaka to ona bardzo się podchlebiała nam że tak 
powiem. 

- Znaczy ona miała sympatię Polaka ... 

- Tak, tak tak. A ona też widzi pan po wojnie wróciła i wyszła za mąż za oficera czeskiego i 
nikt poza nim nie wiedział że ona była Żydowką, w czasie obozu nosiła utlenione włosy, 
blondynka bardzo fajna 

- Bo pani miała z nią również kontakt po wojnie? 

- Tak, miałam z nią kontakt bo ona przyszła do Warszawy, ona pracowała wie pan jest takie 
w Warszawie takie, taki instytut kulturalny czesko-polski i ona tam przyjeżdżała coś 
załatwiać służbowo, nie wiem w jaki w jakim jaką funkcję miała tyle nie wiem. 

- Jak długo pani pracowała w tym 
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02.34.48 Koniec tape 2 

 

Tape 3 

03.00.50 

- Proszę 

- Tak że Hanka Walarczyk 

- Hanka Walarczyk 

- I tą relację składała też? 

- Składała też tam już właśnie po mnie, bo mnie pisała ta właśnie Alicja Ryll to jest też 
Żydówka 

- A kto to jest? 

- Też więźniarka 

- I ona była z panią? 

- Tak, tak, 

- A  skąd 

- Ona pracowała w betlajtumskamer jako szrajberka a jej kapo była była taka hrabina 
przedwojenna polska Felicitas Iwanoska i też w Ameryce jest i one się kontaktują z sobą. 

- A jak długo pani pracowała w tym szrajberkomando? 

- Do końca 

- Do końca to znaczy do? 

- Do końca do ewakuacji 

- Do 45 roku? 

- Ja wyszłam, tak, do stycznia 45 roku, 18 stycznia ostatnim transportem myśmy wyszli 

- Zaraz dojdziemy do tego, pani tam pracowała to jest jakieś półtora roku tak? 

- No chyba tak 

- Czy, ja wiem to jest taka długa żmudna praca czy może pani utkwiło w pamięci jakieś 
zdarzenie wyjątkowe 

- W szrajsztubie? 

- Tak 

- Tam to było straszna praca jak przychodziły transporty już później takie  nagminnie te getta 
likwidowali, z całej Europy te transporty to myśmy musieli dzień i noc pisać bo to nie tylko te 
kartoteki o których ja mówiłam i te nacjonalitety które prowadziłam, tylko po prostu dzień i 
noc się przjmowało tych cugangów i to pisało się listy, więc jedna pisała na maszynie a 
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druga, a druga dyktowała, dyktowała dane, to wie pan to myśmy zawsze zasypiały nad tym, 
myśmy zasypiały, to była mordercza praca, ale trzeba było robić to jednak lepsze niż iść w 
pole z motyką i kopać rowy no. 

- czy pani się również natknęła na ludzi ze swojego miasta? 

- Tak, no więc 

- ... 

- Tak 

- Znaczy na tych listach? 

- Tak, ja zawsze, ja pracowałam w szrajsztubie więc ja mogłma chodzić po blokach też bo jak 
mnie na czas nie przynieśli meldunku to ja po prostu szłam, to jak ja wiedziałam że jest nowy 
transport to ja zaraz szłam do tego baraku, gdzie spisywali i szukałam i znajdowałam takich 
ludzi 

- To były przypadki Żydówek, Żydów Żydówek z 

- Nie 

- Z Rawy 

- Nie, nie, nie, tylko aryjki, z Rawy nie. Z Rawy wszystko do getta i potem zlikwidowali 
getto, wiedziałam tam w jak straszny sposób 

- Tak że pani to spisywała tak jakby do końca 

- Tak do końca, do 18 stycznia, a potem nas załadowy, szliśmy 

- Może kolejno, będziemy troszkę jeżeli pani pozwoli 

- Proszę, proszę, proszę 

- Znaczy w Birkenau były również dzieci, były dzieci również? 

- Tak. Były dzieci. 

- Pani widziała je? 

- Tak, tak 

- Oglądała? 

- Naturalnie 

- Czy może pani o nich opowiedzieć 

- Na rewi 

- Co pani widziała? 

- Na rewirowym bloku. Najwięcej było dzieci po Powstaniu Warszwskim, przywozili całe 
transporty matki z dziećmi i to zrobili jeden taki blok bo myśmy latały tam jak miałyśmy coś 
do zjedzenia czy coś, czy z paczek bo potem już nam wolno było do nas przysyłać paczki to 
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myśmy już tam jakieś skromne paczki jakiś czosnek chleb i tam coś czy cebulę się dostawało 
to my zanosiliśmy dla tych dzieci żeby ich dokarmiać, to były dzieci naturalnie 

- A czy również były te bliźnięta na których robiono? 

- Tak, tak tak były bliźnięta ale to jest, to jest już wcześniejsza historia 

- Tak 

- To był doktór Mengele i on miał taką polską polską lekarkę antropologa Martyna Kuzyna, 
nazywała się Martyna Kuzyna ona potem była w Anglii i potem była w Afryce, jej mąż był 
wysokim oficerem przed wojną i on ją tam ściągał był potem w armii na zachodzie i on ją 
ściągnął po wojnie z nią też miałam kontakt to, ale ona podobno nie chce na jego temat 
zeznawać czego ja zupełnie nie rozumiem, ale on napewno ją dobrze traktował, bo to był 
doktór po doktoracie antropolog, więc ta dziedzina która go interesowała i ona robiła te 
wszystkie badania na tych, oczy, czaszki, grubość włosów tak to wszystko, to nie tylko na 
bliźniakach, ale jeszcze i na liliputach, na Cyganach, na dzieciach cygańskich, tak że ona to 
wszystko robiła, była taką jego prawą ręką. 

- A czy pani ją znała z okresu obozowego? 

- Tak 

- I ona o tym pani mówiła o swojej pracy wtedy jeszcze? 

- To się wiedziało, bo my wiedzieliśmy bo my dużo wiedzieliśmy ci co tak mogli chodzić po 
całym obozie i tak dalej, to się wiedziało 

- Tak że pani widziała tych liliputów i te bliźnięta? 

- Tak, tak tak 

- Czy powiedzmy warunki życia tych bliźniąt były lepsze? 

- No może trochę lepiej może ich trochę bardziej żywili na okres na okres ich badań 
wszystkich bo on robił jakieś prace naukowe on miał po prostu taką ideę fix na ten temat 

- A czy również pani widziała dzieci cygańskie? 

- Tak 

- A gdzie one były? 

- Na obozie cygańskim razem z rodzicami 

- Ale pani nigdy nie była na obozie cygańskim? 

- Ale przez druty, przez druty widziałam, i tą straszną noc co się działo jak jak jak 
liwkidowali obóz cygański, wywozili ich wszystkich do krematorium cały obóz likwidowali 
cygański, cały odcinek bo to był ten nasz obóz w Brzezince był podzielony na takie odcinki 
męski, meksyk, cygański i fraulager 

- Co oni robili tej nocy że pani pamięta? 

- No proszę pana to było słychać bo ci wiedzieli że idą do gazu, bo oni już byli oni jakiś czas 
byli na tym obozie, tak samo wiedzieli ci co byli na tym odcinku familienlager to był taki 
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obóz z Tereziensztadt ze Słowacji, przywieźli całe getto całe getto i oni jakiś czas mieszkali 
razem z rodzi, dzieci i rodzice wszyscy razem mieszkali i potem oni się zorientowali jak to, to 
to były okropne krzyki to był lamnet to było coś strasznego to było nie do zniesienia 

- A czy ten obóz rodzinny a Terezensztadt oni przyjechali jakby 

- Do pracy niby tak 

- Z getta wzorowego jak  nazywali wtedy 

- Tak, tak z Terenziensztadtu 

- I byli 

- Trochę byli na obozie i potem ich i wszystkich zagazowali to było straszne, a w ogóle 
wszyscy wiedzieli że się gazuje, kto był chociaż tydzień na obozie bo przecież smród 
niesamowity bo przecież palące się te ciało to było coś strasznego, to wszystko było nie na 
dużej przestrzeni 

- Ale pani również widziała, czy widziała te transporty Żydów węgierskich które 

- Tak tak 

- Przyjeżdżały? 

- Węgierskich, francuskich, holenderskich, greckich 

- Czy na pani bloku nie było Żydówek z tego z Grecji 

- Z Grecji były same Żydówki 

- Ja wiem ale czy na pani bloku, czy pani znała 

- Nie, nie nie nie one były no zresztą trudno było się dogadać, w ogóle w Oświęcimiu to był 
taki język mieszany, każde słowo w innym języku żeby się z kimś dogadać 

- A czy z Żydówkami węgierskimi był lepszy kontakt? 

- No też był trudny kontakt ale po niemiecku one znały, Węgrzy znają niemiecki 

- A czy były jakieś no powiedzmy, pani wie no zwozili tam tyle narodowości nawet wśród 
Żydów byli i Słowaczki, Węgierki 

- Tak, naturalnie 

- Czy były jakieś niesnaski pomiędzy nimi właśnie na tym tle? 

- Nie, nie nie nie nie nie nie 

- Bo wszystkie tutej i pani i pani koleżanka mówiły w takich dobrych słowach na temat 
Żydówek ze Słowacji 

- Tak, no na przykład Wanda Maruszani, wie pan tak z Wandą to miałam takie że od 
pierwszergo dnia jak myśmy się poznały byłyśmy stale razem, z tym że ja była w szrajsztubie 
a ona w arbajtajnzacu to też było biuro i myśmy zawsze mieszkały razem obok siebie i 
wracałyśmy do Polski razem, niech pan sobie wyobrazi, że  ta ta ewakuacja była straszna 
wtedy. To pierwsze dojście do Wodzisławia wie pan, 
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- Tak 

- Zawieja, huragan, lasami, tam olbrzymie lasy pszczyńskie i myśmy szły i Wanda się 
strasznie martwiła bo jej ojciec też miał iść w tej kolumnie i co tam zabity jakiś leżał więzień 
na  na poboczach wie pan na poboczach szosy to ona mi mówiła idź zobacz czy to nie jest 
mój ojciec bo ja mu takie skarpety posłałam, bo ona też była i u Fingera i ja musiałam iść 
oglądać i oczywiście mówiłam że nie, bo nie był, a ona mówi nie bo ty mnie nie chcesz 
powiedzieć itd. przeżywała straszne historie i okazało się że pan Maruszani jej ojciec był 
gotowy do drogi tak jak wszyscy i gdzieś przysiadł wie pan i usnął i te kolumny wypędzili 
pognali a on został, tak że on był wcześniej niż ona w domu bo on był 27 oswobodzony to on 
chyba 28 czy 29 był pieszo niedaleko do Krakowa, jak ona wróciła to ona zastała już ojca, ale 
matka zginęła w obozie na tyfus zmarła. 

- To znaczy że pani była w tym co jest znane jako marsz śmierci 

- Śmierci 

- Czy pani wiedziała że wojna się zbliża ku końcowi w styczniu 45 roku 

- Tak, my cały czas właśnie z Wandą chciałyśmy uciekać, zresztą bardzo dużo uciekło, ale 
Wanda mówi nie jeszcze nie teraz jeszcze zobaczymy, jeszcze to jeszcze tamto i po prostu 
byłyśmy niezdecydowane 

- Bo pani mówi o tym marszu samym 

- O tym samym marszu 

- A proszę powiedzieć jakie były przygotowania do tego marszu? 

- A żadnych przygotowań 

- Powiedzieli 

- Idziecie i koniec  

- I koniec tak. 

- Tak, to jeszcze ja miałam jeszcze takie ciasne buty jakoś tak mi się przytrafiło, że ja przez 
całe te trzy tygodnie co myśmy byli w tym marszu ii spaliśmy po stodołach to ja nie 
zdejmowałam z nóg butów bo były mokre bo bałam się że nie włożę je że będę musiała iść 
boso, ja się męczyłam strasznie, strasznie aż do Ravensbrücku 

- A czy były przypadki próby ucieczek 

- Bardzo dużo, znam te koleżanki. Taka Monika Galicyna uciekła, potem Lusia Pohorecka 
uciekła też oświęcimianka tutaj mieszka w Oświęcimiu, w dalszym ciągu Wala Konopska 
uciekła, Danka Mikuszowa uciekła, no dużo dziewcząt uciekło, miały odwagę, no po prostu 
nocowali gdzieś w tych zagrodach w stodole i byli ludzie którzy ich po prostu ukryli, 
schowali i one mogły zostać no ja tak nie trafiłam na nikogo 

- A ten kto nie mógł iść? 

- Strzelali, strzelali. Ja miałam taki okres załamania to w nocy taka straszna noc była, ja 
mówię jak mam, mają mnie zamordować za dzień to już lepiej tego, usiadłam nie chciałam 
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iść dalej, no ale koleżanki nie pozwoliły ciągnęły mnie po prostu i ja potem mówię że one 
ledwo idą jeszcze mnie ciągną i później to ja je ciągłam, po prostu chwila taka załamania 

- Pani  również widziała kiedy strzelano do tych którzy nie mogą już iść 

- Tak, tak, ale wie pan że ja nie wiem u kobiet to się tak nie zdarzało ale u mężczyzn bardzo, 
bardzo, było więcej mułzumanów wie pan bardziej wycieńczonych, dłużej zresztą byli byli po 
5 lat  w obozach 

- A dlaczego kobiety łatwiej sobie dawały radę? 

- No nie wiem, chyba tak, kobiety w ogóle lepiej sobie chyba dawały radę w życiu niż 
mężczyzna, jak zostanie wdowa to sobie jakoś radzi bo potrafi koło siebie coś zrobić tego a 
zostaje stary stary mężczyzna to nie po prostu  jest niezaradny nie umie sobie zrobić 
najprostszych rzeczy i wykańcza się 

- Wasza grupa szła do Wodzisławia tak 

- Wodzisławia tak 

- Jak długo było to z Oświęcimia 

- A wie pan że ja nawet nie wiem chyba dwa dni, noc, myśmy o szóstej o osiemnastej 
wieczorem wyszły 18-tego to dwa, dwa dni i noc a potem nas załadowali na takie lory 
odkryte wagony i tyle nas załadowali do jednego wagonu, że myśmy były tak ściśnięte, że 
nawet jak któraś chciała się załatwić albo coś do załatwienia jakieś tam miski garnki tam z 
sobą to nie mogła przykucnąć, to było coś strasznego a śnieg padał, śnieg padał zbite 
wszystko. Jak potem były takie postoje bo tam zmieniali, zmieniali tam lokomotywę to albo 
coś to pozwalali nam wychodzić no to pod wagonami myśmy się tam załatwiały, a a spuszczli 
bo to były jeszcze te lokomotywy parowe to spuszczali taką ciepłą wodę to my tak z 
naczyniami co kto miał jaieś puszki po konserwach to tą wodę łapałyśmy i to piłyśmy, głód 
był straszny, niesamowity wie pan jeszcze gorzej niż w Oświęcimiu, tak samo było w 
Ravensbrücku, tam Revenbrück była tak 

- A proszę powiedzieć w tym transporcie wszystkich załadowano tak i tą Katię Słowaczkę 
która była wtedy z wami 

- Nie, nie, Katia wróciła 

- Nie, nie, ja mówię tylko o marszu śmierci potem 

- One powracały wszystkie te Żydówki z nami, te wszystkie tak 

- Stenia też była z wami? 

- Nie. Stenia podobno uciekła z jakimś esesmanem ale wie pan to są takie jedna pani drugiej 
pani powiedziała 

- No właśnie 

- Więc ja nie mogę stanowczo powiedzieć jak to było 

- Czy jest prawdą że ona jechała z wami transportem i jakiś esesman ją zabrał 

- Tak, to podobno tak 
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- Tak było 

- Podobno tak było ale ja nie pamiętam bo to było przecież kilkanaście wagonów ludzi 
przecież 

- Jak długo szła ta ta 

- Chyba trzy tygodnie, chyba trzy tygodnie, myśmy stali gdzieś tam nie było wjazdu na tych 
rozjazdach to było coś strasznego, potem jak przyjechaliśmy do Ravensbrück 

- Było jakieś jedzenie jakieś picie? 

- Nic nie było  

- Śnieg 

- No mówię panu to tylko co spuścili z tej lokomotywy no to było, śnieg, śnieg, śnieg zima, 
straszne to było 

- Znaczy pani mówi że jechała pani tym odkrytym wagonem 

- Odkrytym wagonem 

- Trzy tygodnie do Ravensbrück? 

- Tak 

- I wtedy jak przyjechaliście 

- I wtedy jak przyjechaliśmy to tak było przepeł, najpierw nas chcieli zawieźć do Gross-
Rosen bo to podobno po drodze i tam nie było miejsca nas nie przyjęli no i to potem do 
Ravensbrücku w  Ravensbrücku był tak zapchany bo ze wszystkich innych podobozów 
pościągali tam takie małe komanda to wszystko, że nas dali albo pod celty pod namioty w 
zimie albo był taki odcinek jugenklager się to nazywało to było w lesie takie zwykłe baraki i 
tam oni dawali na wykończenie same stare kobiety te w Ravensbrücku i to nas tam dali, tam 
nie było sienników, tam nie było nic gołe deski i my tak tam ale to nie niedługo, to ja nie 
wiem może dwa, trzy tygodnie tam byliśmy a potem nas powiedzieli że do pracy do fabryki 
samolotów że mamy tam jakieś części robić coś i wysłali nas do Nojsztad-Glebe to był taki 
pododdział i tam się dopiero zaczęło, tam był taki straszny głód że myśmy oczywista, żadnej 
fabryki nie bo to wszystko zlikwidowali tam nic nie było i nas tak trzymali bez jedzenia, 
potem esemani zaczęli uciekać przebierać się w normalne ubrania i uciekali po prostu 
wiedzieli że to już jest koniec a my o własnych siłach nie potrafiłyśmy z podłogi wstać, to 
było, to było to było jeszcze gorsze niż Oświęcim, to było coś strasznego taki rozgardiasz, nie 
było nic do tego a potem jak nas Anglicy oswobodzili no to otworzyli bramy i co, głód jak nie 
wiem i tam był olbrzymi magazyn i niech pan sobie wyobrazi tam było setki paczek z unra i 
w takiej paczce było wszystko i suchary i chleb i dżemy i czekolada i tam już nie wiem co i to 
oni wszystko trzymali i nic więźniom nie dali, no a potem to więźniowie rozbili to i jasne i 
kto mógł się tam dostać do tego, kto się dorwał to było no i potem zaczęliśmy myśleć o 
powrocie do Polski 

- A dlaczego nic nie dali więźniom 

- No nie wiem dlaczego 
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-  No bo 

- Niemcy to trzymali i nie dawali, olbrzymie magazyny 

- Były wypadki 

- Pudełki UNRA, wielkie pudła UNRA, nic nie dali 

- Którego, w ogóle jaka była data wyzwolenia pani? 

- 2 Maj 

- 2 maja 

- Drugi maja 

- Jak się pani poczuła pierwszy raz na wolności? 

- A ja wiem, człowiek był oszołomiony nie wiedział co ma robić, daleko do domu, bo my 
właściwie tak jak byłyśmy w Oświęcimiu to te które miały mogły mieć jaki taki wpływ albo 
co, miały możliwą pracę to chciały tam zostać do końca bo my wiedziałyśmy że my jesteśmy 
w Polsce, że jeżeli będzie koniec a koniec się stale mówiło, takie bajki nie to na Boże 
Narodzenie to na Wielkanoc to wtedy to już będzie koniec i to tylko właściwie no nas to 
trzymało przy życiu że już niedługo że już niedługo, ale potem jak już była ta ewakuacja to 
nie było zostawili tylko chorych takich którzy zupełnie nie mogli chodzić i dzieci. A resztę 
wszystko musiało iść w transport i jak to nas pędzili oni nie dlatego żeby nas chronić oni się 
bali, że Rosjanie są tuż  tuż, że przede wszystkim oni byli zagrożeni, cała nasza obsługa, 
jeden drugi poganiał, ci ci oficerowie wielcy, ci szarfirerzy i to to autami jechali a ci na 
rowerach albo tak pieszo też za nami ci zwykli Niemcy 

- Gdy oswobodzili was Anglicy ta powiedzmy ochrona 

- Anglik przyjechał na na na, pamiętam przyjechał takim dżipem no i powiedział jesteście 
wolni Niemcy kaput no i koniec. 

- A Niemcy którzy was pilnowali co było z nimi? 

- Oni pouciekali jeszcze wcześniej, już później nie było żadnej żadnej żadnej obsługi i 
żadnego pilnowania nic nie było no zaczęliśmy się zbierać w grupki, te które tam 
najserdeczniej z sobą żyły i szłyśmy z powrotem. Spotkaliśmy wojsko polskie 

- A gdzie? 

- Wie pan ja już nie umiem panu powiedzieć bo to ten Nojsztad-Glebe to jest dosyć daleko na 
północy i tak po kilku dniach podróżowania to spotkaliśmy polskich żołnierzy no oczywista 
że z ruskimi orzełkami itd. ale już mówili po polsku i to, no to oni nam dali jakieś konserwy, 
dali nam chleb no i tak, no ale ta droga to też była droga przez mękę bo ci prawdziwi Rosjanie 
to są po prostu bandyci to my was oswobodzili my choczu pohulać, rozumie pan, nie tego 

- Tak. 

- To co oni robili coś niesamowitego z tymi naszymi dziewczynami no, ja jakoś tak, ja byłam 
z Wandą Maruszani, z Hanką Palarczyk, Tola, Tola Pilińska, i ja pięć nas było i Wanda sam 
tak to myśmy się tak trzymały i do nas się tak dołączyło dwóch panów, jeden oświęcimiak, 
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jakiś pan z Rabki ale wie pan że ja nawet nie pamiętam jego nazwiska to był taki starszy pan 
przedwojenny oficer dużo od nas starszy i tak jakiś młody chłopiec ze wsi z Kalisza. To 
szliśmy tak w siódemkę wie pan pieszo pieszo, potem jak ci nasi żołnierze jacyś 
kościuszkowcy to nam zorganizowali jakąś furmankę tam od Niemców i tego, więc na tej 
furmance to mieliśmy jakiś tam tobołek i  my a my pieszo a która nie mogła iść to kawałek 
tam mogła jechać no ale jedna przez drugą to jedź ty bo ty się gorzej czujesz, ale w każdym 
razie w wielkiej zgodzie jechaliśmy, no i potem jedną noc gdzieś zanocowaliśmy w  jakiś taki 
tak dosyć daleko od innych domów, odległa taka taki dom willa opuszczona całkowicie przez 
Niemców no maj wie pan ślicznie było te bzy pachniały i myśmy się tam rozłożyli spać więc 
tam była taka wielka sypialnia takie dwa łoża małżeńskie to my pięć na tych łożach a w 
sąsiednim pokoju z tym że było wejście tak do naszego tych dwóch panów no i my już tam 
fajno bo ten młody człowiek łapał tylko kury bo to wszystko chodziło to wszystko nikt nie 
pilnował tych gospodarstw nie było tych gospodarzy nie było wszystko pouciekali, kury i 
tylko tylko najładniejsze kury, ucinał głowę skubał, no myśmy gotowały tak że  już po trochu 
tylko się upominałyśmy żeby nie jeść dużo żeby przetrzymać, żeby to bo były takie wypadki 
że z przejedzenia potem tego, konie leżały pozabijane przecież no to ci więźniowie to 
kawałek ukroili takiego końskiego mięsa i potem smażyli czy gotowali i to jedli no co móżna 
było i pewnej nocy przyszło dwóch takich ciubaryków do nas i właśnie my was oswobodzili 
my choczu pohulać, wie pan co się działo, straszne rzeczy i Hankę Palarczyk wyprowadził na 
muszce  z pokoju, ale on był pijany i ona jak się dostała na podwórze gdzieś go popchnęła i 
uciekła a w między czasie jakieś tam ich dpwódca przyszedł i ich zabrał, a ja byłam taka 
najmłodsza ja zresztą ja mam taką szeroką twarz kałmucką to mnie owijały ręcznikiem że 
bolnaja, ja nawet nie wiem skąd znały te rosyjskie słowa te moje koleżanki, że bolnaja, że 
chora im to nic nie zawadzało to że ktoś był chory, to był ta podróż była straszna, ale potem 
już wiedziałyśmy że nie możemy nigdzie na odludziu, że nigdzie same tylko w gromadzie no 
i dotrwałyśmy aż do granicy polskiej do Krzyża, zdaje się Krzyż taka miejscowość to już 
pociągi potem chodziły no to do pociągu do Poznania i w Poznaniu wysiadły te cztery 
koleżanki bo one jechały do Krakowa a ja jechałam na Łódź bo ja jechałam do Rawy 
Mazowieckiej do rodziców no i tam myśmy się pożegnały i do widzenia, tak się skończyła 
nasza katorga 

- I przyjechala pani do Rawy Mazowieckiej 

- Tak. tak przyjechałam do Rawy Mazowieckiej i niedługo byłam w tej Rawie Mazowieckiej, 
wróciłam jedna mimo wszystko jedna z pierwszych i to był też nieprzyjemny okres bo 
wszyscy którzy mieli tam kogoś w obozach to się pytali, no o niektórych wiedziałam no o 
niektórych nie powiedziałam no powinna żyć, bo potem nas wszystkich przecież gdzie indziej 
porozdzielali i to tak, a potem ci co już wiedzieli, że już nie wrócą to pan wie tak te msze 
święte to było to na każdej być to też był okropny okres. No i ponieważ moja siostra ze 
szwagrem pracowali też w konspiracji w AK ich, jak Rosjanie wkroczyli to chcieli ich 
aresztować wie pan, chcieli ich aresztować i oni nawet nie weszli do siebie do domu, na 
schodach im powiedzieli i uciekli na ziemie odzyskane do Bytomia. Wie pan jak ja wróciłam 
to ja wysłałam im telegram z tym że oni pisali ale na inne adresy nie do domu bo ich wiecznie 
szukali, ich wiecznie szukali, rok ich szukali no i że siostra tak by się chciała tak bardzo ze 
mną zobaczyć itd, tyle myśmy się nie widzieli i ja przyjechałam do Bytomia, jak ja 
przyjechałam do Bytomia to siostra już mnie nie puściła, powiedziała wszystko jedno gdzie 
zaczniesz pracować i my tutaj jesteśmy tacy sami możesz być u nas no i to ja zostałam, a jak 
ja zostałam to potem tam w Rawie znów nie było liceum, młodsza siostra tutej już były 
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wszystkie szkoły to się ją ściągnęło no i potem ojciec zmarł to mamę ściągnęliśmy no i tak że 
wszyscy jesteśmy na Śląsku z przypadku, z przypadku. Tak że teraz więcej jestem 
mieszkałam na Śląsku niż tam niż w centralnej Polsce 

- Czy pani po wyzwolniu zrobiła jakąś szkołę? 

- Nie ja już nie szłam, siostra płakała że ja nie idę, ja chciałam iść na studia ale po prostu nie 
zmobilizowałam się, pracowałam 

- Proszę powiedzieć jak pani wróciła do Rawy Mazowieckiej po tej po wojnie tam również 
jacyś Żydzi wrócili? 

- Tak. 

- Dużo? 

- Jak wie pan, też jakiś dziwny wypadek jak jeszcze zanim ja wróciłam to wrócił z 
Oświęcimia jeden Żyd cholewkarz wie pan i on u mojego ojca pracował i on się zaraz ożenił 
tam z jakąś taką Żydówką która przetrwała i a potem oni się przenieśli do Łodzi oni się 
przenieśli do Łodzi ale u mojego ojca pracował, jak ja wróciłam to go jeszcze tak przychodził 
do pracy, ona mu zresztą obiady przynosiła i takie szukali się po prostu, ludzie się szukali po 
wojnie 

- A czy pani przyjaciółka Regina przeżyła wojnę? 

- Nie, w gettcie została zastrzelona jak likwidowali getto 

- Ale to oczywiście pani wie, już dowiedziała się pani o tem po wojnie 

- Po wojnie, rodzice mi powiedzieli, rodzice moi 

- No coż dziękujemy pani bardzo 

- Zobaczyć czy tam kolega nie ma jeszczw jakichś pytań 
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