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Kaseta Wideo 1 
 
 
Wywiad ten jest prowadzony z Panią Antoniną Blońską, która jest ocalałą obozu zagłady 
w Oświęcimiu. W tych rozmowach opisuje ona, jak jej się udało przeżyć w tym obozie 
jak i innym, do którego została później przeniesiona. Skupia się nad traktowaniem 
więźniów przez władze i komentuje stan żywnościowy, sanitarny i medyczny w obozach. 
Pani Blońska była także świadkiem kilka egzekucji jak i procedury stosowanej w 
krematoriach. 
 
Ponadto wspomina Pani Blońska o kilku konkretnych osobach z władz obozu, i 
relacjonuje losy paru znajomych, którzy też trafili to obozu. Opisuje także swoje 
przeżycia w niemieckiej fabryce wojennej, poczym relacjonuje ostatecznie jej powrót do 
domu tuż po oficjalnym zakończeniu wojny. 
 
 

Kaseta 1 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 07:49:59 
 
Pani Blońska omawia jak się znalazła w obozie w Oświęcimiu i stan tego obozu; opisuje 
jak oną i ok. 1000 innych osób wzięto w niewole i przewieziono do obozu; przypomina 
sobie pewną orkiestrę która grała w obozie; komentuje segregację więźniów po 
przyjeżdzie, opisuje oznakowanie więźniów; komentuje straszny stan sanitarny w 
barakach; komentuje powiedzenie jej, że kominy w obozie były częścią fabryki; 
komentuje potwornie mizerne zaopatrzenie żywnościowe; opisuje wymóg pisania listu do 
rodziny o jej rzekomym powodzeniu w fabryce i otrzymanie w zamian 250g paczkę od 
rodziny; komentuje utopienie kilka więźniów w beczkach pełnych wody; opisuje surowe 
warunki podczas zimy w obozie; opowiada o chorobach i zarażeniach w obozie. 
 
[01:] 07:50:00 – [01:] 15:49:59 
 
Pani Blońska omawia swoje czynności i działania w obozie, jego strukturę/układ i kilka 
procedur stosowanych w nim; opisuje procedury pracy w obozie; komentuje piosenkę 
którą więźniowie musieli śpiewać; wspomina jak ona i inni życzyli sobie aby samoloty 
latające nad obozem go zbombardowały, to będący lepszym końcem niż trafieniem do 
krematoriów; opisuje 2 kominy i budowę trzeciego; opisuje rampę prowadzącą do 
krematoriów i ciężarówki przywożące ludzi do nich; komentuje nie do wytrzymania 
smród; wspomina bycie mocno pobitą przez pewnego oficera pod imieniem Tauber; 
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komentuje stratę poczucia czasu w obozie; opisuje bycie wybraną na zastrzyk fenolu do 
serca i jak jej pewna pielęgniarka Ewa uratowała życie; wspomina bycie prawie jedyną 
osobą w jej grupie która przeżyła do następnego dnia; komentuje obiekty sanitarne i 
pewien incydent którego ledwo przeżyła; komentuje swoje szczęście podczas różnych 
selekcji; opisuje jak więźniowie musieli nosić zmarłych do krematoriów. 
 
[01:] 15:50:00 – [01:] 26:09:59 
 
Pani Blońska omawia swoją prace w 19. komendzie; opisuje szefa jej grupy i jego córkę; 
wspomina wyjątkowe traktowanie grupy i ją osobiście przez szefa; komentuje zabijanie 
więźniów niezdolnych do pracy; opisuje trafienie do ‘rewiru’; komentuje zamordowanie 
tysięcy Cyganów i wyrzucenie kości na plac; opisuje procedurę spalania zwłok; opisuje 
pracę przy krematorium, przenosząc walizki i inne rzeczy pozostawiane po więźniach; 
wspomina widzenie kilka puszek Cyklonu B; opisuje wygląd i układ krematoriów; 
opisuje jak grupy ludzi były regularnie spalane na żywo paliwem. 
 
[01:] 26:10:00 – [01:] 38:59:59 
 
Pani Blońska omawia cotygodniową procedurę selekcji więźniów do zamordowania; 
wspomina o urodzonym dziecku w obozie i utopienie tego dziecka przez lekarzy 
Mengele i Boger; przypomina sobie jak chorzy dostawali zastrzyki fenolu zamiast leków; 
wspomina bycie wybraną do ‘rewiru’ 6 razy; opisuje przyjaciółkę Jolę i jak obydwóm się 
udawało uniknąć selekcji z ‘rewiru’ do krematorium; wspomina jak kilka Amerykańskich 
żołnierzy przyszło do obozu w 1944 r. i jak Jola im powiedziała co się działo w obozie; 
mówi, że ‘rewir’ został zlikwidowany po tym incydencie. 
 
[01:] 39:00:00 – [01:] 49:59:59 
 
Pani Blońska omawia lekką poprawę warunków w obozie w 1944r. i stopniowe redukcja 
mordowania; opisuje swoją prace; opisuje losowe zastrzelenia i powieszenia; wspomina 
jak Mengele eksperymentował na jej ranach u nóg; opisuje kolejne transporty ludzi 
przyjeżdżających do obozu i strzelanie do tych którzy próbowali uciec. 
 
[01:] 50:00:00 – [02:] 02:39:59 
 
Pani Blońska opisuje pewną przyjaciółkę z Serbii i jej nieudaną próbę ucieczki z obozu; 
opisuje żyjące w barakach szczury; wspomina jak Mengele, Tauber i Hess ogłaszali 
możliwość wyjazdu do Niemiec do pracy w fabrykach, i jak Jola i ona się na taki wyjazd 
zgłosiły; wspomina ich trafienie do fabryki produkującej spadochrony; opisuje pobicie na 
śmierć grupę ludzi podejrzanych o sabotaż. 
 
[02:] 02:40:00 – [02:] 06:38:00 
 
Pani Blońska opisuje prowadzenie pod koniec wojny wielu ludzi na ‘marsz śmierci’; 
wspomina niemiecką atrapę amerykańskiego Czerwonego Krzyża, w której zabijano 
ludzi; omawia przeżycie długiej, 3-tygodniowej trasy bez właściwych prowizji. 
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Tape 2 
 
 
[03:] 00:39:00 – [03:] 07:59:59 
 
Pani Blońska kontynuuje w punkcie w którym poprzednia kaseta się skończyła; opisuje 
walki w powietrzu i spadające części samolotów i ludzi; wraca do warunków 
żywnościowych w obozie w Oświęcimiu. 
 
[03:] 08:00:00 – [03:] 23:24:59 
 
Pani Blońska opisuje bardziej szczegółowo, jak się znalazła w obozie w Oświęcimiu; 
opisuje wstępne procedury po przybyciu do obozu; wspomina łaźnie i golenie więźniów; 
opisuje procedurę numerowania więźniów; [pokazuje swój numer wytatuowany na 
przedramieniu]; [pokazuje zdjęcie profilowe siebie]; omawia organizację i pracę komend 
w obozie; opisuje narzucaną dyscyplinę; wspomina o swoich różnych planach ucieczki 
podczas prac w łąkach; opisuje kilka rodzajów kar wymierzanych na więźniach. 
 
[03:] 23:25:00 – [03:] 29:49:59 
 
Pani Blońska opisuje procedurę selekcji ludzi do zabicia; wspomina o różnych 
powieszeniach; przypomina sobie jak ludzie byli zakopywani na żywo. 
 
[03:] 29:50:00 – [03:] 48:09:59 
 
Pani Blońska opisuje koniec wojny i jej powrót do domu; wspomina o utopieniu 
wszystkich mężczyzn z jej grupy; opisuje jak warunki się nie poprawiły pod sowiecką 
władzą z powodu gwałtów i morderstw; opisuje jak się kryła przed sowieckimi władzami 
i żołnierzami podczas powrotu; wspomina o zgwałceniach i morderstw wielu znajomych 
podczas powrotu; opisuje jak przyjaciółka i jej narzeczony, którzy obydwoje byli w 
obozie w Oświęcimiu się odnaleźli; wspomina swoje dotarcie do domu i rodziny, która 
myślała że zginęła w obozie; opisuje jeszcze raz wiele z bezwzględnych morderstw które 
widziała popełnionych przez sowieckie siły zbrojne; stwierdza, że bardziej się bała 
Sowietów niż Niemców. 
 
[03:] 48:10:00 – [03:] 53:29:59 
 
Pani Blońska wspomina jeszcze raz szefa jej grupy w obozie, którego bardzo mile 
wspomina; opisuje jego i jego rodzinę, jak i jego zainteresowanie jej życiem; opisuje jak 
po kryjomu dał jej leki kiedy była chora; wspomina pracowanie 2 razy u jego 
gospodarstwie; opisuje swoją próbę znalezienia go 10 lat temu (wspomina, że nazywał 
się najprawdopodobniej Adolf Rudolf); wyraża swoją wdzięczność wobec niego, 
wspominając jak próbował utrzymać swoją grupę przy życiu. 
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[03:] 53:30:00 – [03:] 56:19:59 
 
Pani Blońska omawia kilka z dziwniejszych zdarzeń w obozie; opisuje jak pewien 
niemiecki oficer został więźniem obozu za pozwolenie swojej grupie na odpoczynek po 
wcześniej zakończonej pracy; wspomina poznanie w obozie rodzinę niemieckich 
świadków Jehowy; opisuje jeszcze dokładniej transporty przyjeżdżające do obozu; 
opisuje więźniów pracujących przy komorach gazowych. 
 
[03:] 56:20:00 – [04:] 06:32:00 
 
Pani Blońska opisuje swoje wrażenia lekarzy Mengele i Boger; wspomina jak krematoria 
ledwo nadążały z ilością przywożonych więźniów; wspomina jak było niekiedy słyszeć 
grupy ludzi palonych na żywo; opisuje konfiskowanie od więźniów różne kosztowności. 
 
 

Tape 3 
 
 
[05:] 00:32:00 – [05:] 08:54:59 
 
Pani Blońska opisuje traktowanie więźniów w obozie; wspomina o skrajnym braku 
wody; komentuje jeszcze raz szefa jej grupy; komentuje jak większość rzeczy dziejąca 
się w obozie były zwykłym okrucieństwem. 
 
[05:] 08:55:00 – [05:] 22:05:59 
 
Pani Blońska opisuje trochę lepszą sytuację w obozie do którego ją przeniesiono 8 
miesięcy po trafieniu do Oświęcimia; wspomina przydzielenie jej nowego numeru 
identyfikacyjnego; wspomina jak w obozach na obszarze Niemiec nie było prawie 
żadnych żydów, ale że było wiele Ukraińców, Rosjan, Włochów, Czechów, Greków, 
Serbów i Afrykanów; wspomina jak kradła jedzenie w fabryce; opisuje bunkry używane 
podczas bombowań; wspomina pewne jednoosobowe bunkry; wspomina spotkanie 
dwojga znajomych z jej miasta i relacjonuje ich losy; wspomina o dwóch bliźniętach i 
komentuje specjalne traktowanie bliźniąt w obozach; opisuje jak niebezpiecznie było 
nawet po wojnie, i nawet w domu, z powodu obecności sowieckich władz. 
 
[05:] 22:06:00 – [05:] 31:14:59 
 
Pańi Blońska opisuje przywóz transportu karzełków do obozu w Oświęcimie; wspomina 
o transporcie Afrykanów; wspomina eksperymentowanie na bliźniętach; opisuje selekcje 
kobiet do żołnierskiego domu publicznego; opisuje zachowanie niektórych strażników; 
wspomina nieudaną próbę ucieczki; komentuje nieefektywną wydajność systemu 
kremacyjnego, zaznaczając że z powodu niej udało jej się przeżyć. 
 
[05:] 31:15:00 – [05:] 36:35:59 
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Pani Blońska omawia stratę tożsamości w obozach i przydzielanie więźniom numerów 
identyfikacyjnych; opisuje jak grupy ludzi zostawiano na dworze w zimie bez żadnych 
ubrań aby się zamrozili na śmierć; relacjonuje jej nieustanne chorowanie i wygłodzenie; 
komentuje sytuację współczesną. 
 
[05:] 36:36:00 – Koniec 
 
Pani Blońska odpowiada na kilka konkretnych pytań; potwierdza, że bliźnięta, które 
poznała były pochodzenia polskiego; opisuje w bardziej szczegółowo procedury 
związane z przejechanymi transportami; relacjonuje jeszcze raz jak ludzie byli paleni 
żywcem; opisuje jej wizyty w obozie po jego staniu się muzeum i jej poszukiwanie 
dokumentów o niej z czasów gdy była więźniarką w nim. 

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. 




