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Tape 1, Side A 

 
Q:  Tylko punkty tutaj zapisane. 
 
A: Ja mam nadzieję, że to nie obala. 
 
Q: Nie, skąd. 
 
A: Nie? 
 
Q: Nie, to nie są takie ______.  
 
A: - 
 
Q: Dzień dobry. 
 
A: Dzień dobry. 
 
Q: Może zaczniemy od tego, że pani się przedstawi. 
 
A: Nazywam się Karolina Cieśla, z domu Dresler. Urodziłam się w Łodzi na ulicy 

Piotrkowskiej 79. I tam mieszkałam do początku wojny. Ojciec był tapicerem. Mieliśmy 
warsztat połączony z mieszkaniem. A mama zajmowała się gospodarstwem. 

 
Q: Proszę opowiedzieć o rodzinie, jak się pani nazywa, czym się rodzice zajmowali. Czy 

byliście… żyliście stosunkowo bogato, biednie? Proszę opowiedzieć troszkę o domu 
rodzinnym przed wojną. 

 
A: Więc, urodziłam się 10 grudnia 27-go roku w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 79. 

Nazywam się Cieśla Karolina dzisiaj, Dresler z domu. Ojciec był tapicerem, tapicer-
dekorator właściwie i miał warsztat połączony z mieszkaniem. Mieszkaliśmy właśnie w 
związku z tym na parterze. Mieszkanie nie było bogate, ale mieszkaliśmy w najlepszej 
dzielnicy miasta – Piotrkowska 79, to jest naprzeciwko Grand Hotelu. Bo ojciec robił 
taką robotę trochę artystyczną, też tapicerską i dekoracyjną i w związku z tym 
potrzebował zamożnych klientów. Więc trzeba było mieszkać w dobrej dzielnicy, w 
gorszym mieszkaniu, żeby można było tam mieć pracę. Więc, także mieszkanie było 
nieduże. Mieliśmy jeden pokój taki gościnny. Potem była olbrzymia kuchnia, która 
właściwie służyła do wszystkiego. Tam się jadło, piło, robiło lekcje. No i był oprócz tego 
ten warsztat, który był też duży taki – duże pomieszczenie, pokój właściwie. I były dwa 
wejścia – jedno od frontu, jedno z korytarza. Moje dzieciństwo upłynęło spokojnie, bo ja 
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miałam tylko jedną siostrę, starszą ode mnie o trzy lata. Właściwie mam, do 120. Ale 
chodziłyśmy do szkoły, miałyśmy tylko swoje dziecinne sprawy i nic więcej. Rodzice 
bardzo się nami zajmowali, bo pomagali nam w sprawach szkolnych. Szkoła, nauka – to 
było na pierwszym miejscu i całe ich życie to było poświęcone nam. Także wyrosłyśmy 
dwie wypieszczone dziewczynki, aż zaczęła się wojna.  

 
Q: Czy pamięta pani wejście Niemców do Łodzi? 
 
A: Tak, oczywiście. Nie tylko pamiętam, bo… na tyle byliśmy głupi, że wyszliśmy na ulicę, 

wyszliśmy na Piotrkowską, a przez Piotrkowską przechodziła… wchodziła armia cała. 
Oczywiście, że tam wchodzili ci już – to nie była, to nie była początkowa armia, ale już 
była parada. I myśmy wyleciały przed dom patrzeć, co się dzieje. No i już wisiały 
sztandary, już stali ludzie, wiwatowali. Była część widocznie bardzo duża Niemców tam, 
bo tam było zresztą niemieckie gimnazjum i oni wiwatowali, witali tych Niemców. A 
myśmy nie bardzo rozumiały, co się dzieje.  

 
Q: Co mówili rodzice w domu? 
 
A: Rodzice byli zatroskani, byli niespokojni, ale nikt nie mógł przewidzieć tego, co się 

stanie potem. Tego nawet najmądrzejszy umysł nie mógł. 
 
Q: Czy wy jako młode dziewczynki zadawałyście pytania rodzicom – co będzie, jak to 

będzie? 
 
A: W tym czasie ja nie pamiętam, żebym ja się czymś interesowała. To było bardzo 

wszystko bardzo dziwne i aż do czasu, kiedy oni zaczęli wchodzić, to było już po kilku 
dniach, można powiedzieć, jak zaczęli wchodzić Niemcy w podwórka i interesować się 
tym, co się dzieje w środku i zaczęli ciągać mężczyzn do pracy. Łapali, łapanki były. Do 
tego czasu to minęło to, to bardzo krótko – może tydzień, może dwa – trudno mi to 
powiedzieć dokładnie. I dopiero wtedy nastąpił ten strach. Bo przedtem to armia, ja 
wiem, to też… To było bardzo wszystko takie jakieś, jakby z nieba spadło. Człowiek 
tego nigdy przedtem czegoś takiego nie widział. A oni byli tak potężni i tak wspaniali, 
może trzeba to powiedzieć, że to było pełne podziwu, jak wchodziła armia ludzi 
eleganckich, wyczyszczonych aż do ostatniego guzika. Ale prawdopodobnie to byli tylko 
ci, którzy szli przez Piotrkowską. Bo armia ta, która szła przez fronty prawdopodobnie 
wyglądała trochę inaczej. Na pewno byli trochę zabłoceni.  

 
Q: Czy pamięta pani moment, w którym nastąpiło ogłoszenie, że wszyscy Żydzi muszą 

nosić opaski, czy na początku, a potem…? 
 
A: Dokładnie nie wiem, dokładnie nie wiem, ale to było dosyć szybko. Bo myśmy byli przez 

pierwsze pół roku do pójścia do getta byliśmy jednak w domu, a łaty nosiliśmy dosyć 
długo. Czyli to musiało być zaraz na początku. Dokładnie to, to nie wiem. Nie pamiętam. 

 
Q: Jak pani pamięta swoje uczucia wtedy w sprawie tej łaty? Co to oznaczało dla pani? 
 

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-  

 

A: Ja, powiedzieć, jako dziecko nie zdawałam sobie sprawy, że to jest jakiś… że to jest 
jakaś obraza… że to jest jakiś… nie z tego… w każdym razie nie pamiętam. Dzisiaj 
żebym powiedziała, że byłam z tego powodu – że czułam się upośledzona – nie. Ale 
potem, kiedy trzeba z tym było wyjść na ulicę… i bałam się, że mnie złapią, że chciałam 
gdzieś pójść, gdzie mi nie wolno było pójść, Wtedy nastąpił ten strach. Że tam mi nie 
wolno iść, a wczoraj dopiero szłam. Szczególnie chodziło o przechodzenie przez 
Piotrkowską na drugą stronę ulicy. Nam nie wolno było w ogóle wyjść na Piotrkowską, 
Żydom. Także, jak trzeba było się porozumiewać z rodziną, która mieszkała po drugiej 
stronie – 88 – mieszkały cztery ciotki – siostry mamy, bo mama się bardzo dobrze z nimi 
trzymała i oni… Byliśmy zawsze w kontakcie i tam były dzieci w moim wieku, u 
różnych ciotek. Także, jak trzeba było – rodzice się bali przejść przez ulicę, to dawali 
nam… dawali mi szalik. Sobie zarzucałam szalik na tą łatę, bo była łata i z przodu i z 
tyłu, to ten szalik tak się kombinowało, żeby przykryło tą łatę i jakoś, ale to już było w 
przypadkach naprawdę koniecznych, kiedy rodzice chcieli się z rodziną porozumieć. A 
pójść dookoła, to ja nawet nie wiem, dokąd trzeba było chodzić, żeby tam do nich się 
dostać. Bo to było po drugiej stronie. 

 
Q: Czy ojciec był brany do prac przymusowych? 
 
A: Łapali go kilka razy. Kilka razy go łapali… i właśnie siostra moja jeden raz była obecna 

przy tym, jak ojca złapali i ona poleciała za nim. Poleciała za nim, żeby zobaczyć, co się 
dzieje. Ładowali coś, czy na, na... jakieś ciężarówki. I ona stała tak długo, żeby zobaczyć, 
kiedy ojca puszczą do domu. I padał okropny deszcz, i ona tak stała w tym deszczu, i 
mokła, i jeden nawet Niemiec zlitował się nad nią. Zapytał, czyja to jest córka i odesłał 
ojca z nią do domu. To był jeden taki wypadek.  

 
Q: Opowiedziała pani kiedyś, że raz Niemcy pobili tatę.  
 
A: Tak, to już było tak… już było parę miesięcy, że, że już… na ulicę nikt specjalnie nie 

wychodził, tylko jak się musiało iść po jakieś zakupy, po chleb – bo były jednak 
piekarnie otwarte i można było czasami chleb kupić… Tośmy nie wychodzili, a Niemcy 
coraz częściej zachodzili w podwórka i wyciągali ludzi do pracy. I jednego dnia weszli 
do nas do mieszkania – było ich dwóch, czy trzech – i… siostra była chora, leżała w 
łóżku z gorączką. I jak oni weszli do pokoju i się pytali, co jej jest, a matka powiedziała, 
że ona ma gorączkę – oni się strasznie bali, że się czegoś tam zarażą, to widzieli, że nie 
wezmą stąd ojca, bo się bali też – może on też chory, czy co. To, miał szpicrutę w ręku… 
to ze złości to… zdzielił ojca po twarzy. I wylecieli. Jak usłyszeli, że jest gorączka, to 
trwało sekundę i wyszli. Także śmy zostali w domu i ojciec został. A potem to już nie 
pamiętam, czy jeszcze go brali, czy nie, to już nie pamiętam.  

 
Q: Czy tata był religijnym człowiekiem? 
 
A: On był wierzący, ale nie religijny. Ojciec był wierzący, ja tak myślę, Bo jednak trzy razy 

do roku do bożnicy chodził. Ale na co dzień nie nosił czapki. Na ulicę oczywiście 
kapelusz, bo to wszyscy chodzili w kapeluszach wtedy. Ale mama była religijna i była… 
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pilnowała koszerną kuchnię. To było dla niej najważniejsze. Bo tak to była ubrana 
nowocześnie, peruki nie nosiła – normalna kobieta, ale kuchnię pilnowała bardzo.  

 
Q: Czy w domu mówiliście po polsku wyłącznie? 
 
A: Do nas – tylko. Ja z siostrą i rodzice do nas zawsze tylko po polsku, ale między sobą 

rodzice mówili jidysz.  
 
Q: Opisała pani w książce scenę, w której tata po tym, kiedy był pobity, zaprosił znajomych 

_____. Proszę powiedzieć o tej scenie. 
 
A: Tak. To było zaraz na początku, jeszcze zanim Niemcy weszli… Znaczy, kiedy ojciec… 

jak był… to było w tygodniu, kiedy zaczęli przechodzić granicę Niemcy do Polski. I był 
wielki ruch na Warszawę – i wojska ciągnęły, żeby bronić Warszawy, i ludność cywilna, 
i żołnierze, i młodzi ludzie – wszyscy szli na Warszawę. I ojciec też poszedł na 
Warszawę, żeby bronić Warszawy, bo coś ludziom się wydawało, że jak obronią 
Warszawę, to będzie wszystko w porządku. [Śmieje się.] No, ale Niemcy byli szybsi. 
Zanim oni doszli gdzieś do połowy drogi, może i nie, to nadjechały samoloty i 
zbombardowali. I… potem już nadjechały też... ciężarówki z wojskiem i połapali tych 
ludzi wszystkich, którzy szli. I jednocześnie były bombardowania. Ojca pobili - ja już nie 
wiem jak, kiedy, dokładnie jak. Pobili go tak, że jak wrócił, to był cały posiniaczony. I 
potem oni się schowali – ojciec się schował – w jakimś kościele i udało mu się uciec. I 
zaczął wracać. To trwało, aż on wrócił do domu, to trwało, chyba ze dwa tygodnie go nie 
było. I wrócił do domu. Jak wrócił do domu, to był wycień… znaczy wrócił – to ja w 
książce to potem opisuję – na tą Franciszkańską do mieszkania ciotki – tam mieszkała 
ciotka – Franciszkańska 15 – które potem należało do getta. I on tam wczołgał się do 
ciotki na górę, bo dalej bał się chodzić, bo już nie wolno było tam wszędzie chodzić 
Żydom. I on został u niej jakiś czas, kilka dni. Zawiadomił nas, znaczy dzieci przyszły od 
cioci zawiadomić i poszłyśmy do niego na górę. Tam on trochę poleżał, kilka dni, żeby 
wrócić do siebie. I wieczorem jakiegoś dnia myśmy poszły z matką, żeby go 
przyprowadzić do domu do nas, bo to trzeba przyjść… przejść spory kawał miasta. Bo ta 
Franciszkańska to jest na uboczu, a myśmy mieszkali w centrum. No i jak ojciec wrócił, 
to uważał, że odżył jakby na nowo i zamówił minian [fon.] – ja tego nigdy przedtem nie 
widziałam. Znaczy widziałam w synagodze, że się ludzie modlą, ale że do domu… To 
zamówił kilku mężczyzn i ktoś tam modlił się. I to mi bardzo… mną wstrząsnęło, bo 
jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Ojciec się ubrał w ten tałes [fon.] i modlili się. To 
widocznie było – nie wiem, czy to było, że dziękował bogu, czy prosił o łaskę na dalszy 
ciąg – nie wiem, co to było. 

 
Q: Może to była Rosz Haszana? 
 
A: Nie wiem, nie wiem.  
 
Q: A kiedy pani – czy pamięta pani otrzymanie wiadomości, że musicie opuścić swoje 

mieszkanie na Piotrkowskiej i przeprowadzić się? 
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A: Oficjalnie to ja, kiedy to było, to nie wiem, ale też po krótkim czasie zaczęli mów… już 
chodziły takie słuchy, że robi się, że szykuje się getto i że wszyscy będą musieli – bo w 
związku z tym, że nie wolno nam było chodzić po pewnych ulicach, to przecież życie 
było niemożliwe, i że Żydów i tak stąd wyganiają, także nie ma znaczenia, czy można 
chodzić po tej ulicy, czy nie, bo nikt tu nie będzie chodził. 

 
Q: Co to dla pani oznaczało, jako małej dziewczynki, wyjście ze swojego mieszkania? 
 
A: Sam moment wyjścia był oczywiście dramatyczny, ale przedtem, przejście do tego 

miesz… żeby mieszkać gdzie indziej, to mnie jakoś tak bardzo nie poruszyło. Dopiero 
jak myśmy przeszli i zobaczyliśmy dokąd, to była już wieka różnica, dlatego że jednak 
mieszkaliśmy przyzwoicie, powiedzmy nie bogato, ale przyzwoicie. A przeszliśmy do 
jakiejś komórki, do jakiegoś maleńkiego pokoiczku. Także to był ten… to dopiero wtedy 
sobie uświadomiłam, co tu się stało. 

 
Q: Co mogła pani wziąć ze sobą ze swoich rzeczy?  
 
A: Więc właśnie dopiero wczoraj myślałam o tym, jak… że rodzice przede wszystkim 

rzeczy drobne ruchome, wszystko – co można było wziąć, to wzięli – pościel, bieliznę. 
Uświadomiłam sobie, że w domu było trochę i srebra, i kryształów i tych rzeczy nie było 
w getcie. Także sobie tak pomyślałam, że prawdopodobnie rodzice to sprzedawali 
jeszcze przedtem, żeby było z czego żyć. Bo taka praca jak tapicer, to jak wojna 
wybuchła, to nikt tapicerką się nie zajmuje. I od razu ojciec był bez pracy. 

 
Q: A jeśli chodzi o pani prywatne rzeczy, zabawki… 
 
A: Moje prywatne rzeczy, to ja… osobiste ubranie, takie rzeczy to się zabrało, ale ja miałam 

kącik dla lalek – bardzo ładny, z takim wielkim kredensem, takie różne rzeczy… i ja to 
chciałam zabrać i tego mi rodzice nie dali. Bo powiedzieli, że na razie – to ja to też 
wspominam – na razie, na razie nie warto dokąd położyć, że biorą tylko to, co jest 
najkonieczniejsze, ale my tu jeszcze wrócimy i weźmiemy to. Oczywiście, żeśmy nie 
wrócili i to tam zostało. 

 
Q: Dokąd przeprowadzicie się? 
 
A: Przeprowadziliśmy się na tą właśnie Franciszkańską 15 do tej ciotki. Ciotka tam 

zorganizowała dla nas dwa pokoje, do które wprowadziło się chyba cztery czy pięć 
rodzin – te wszystkie ciotki z Piotrkowskiej i my – wszyscy żeśmy tam spędzili, nie 
pamiętam, jedną, dwie, czy kilka nocy – tego dokładnie nie pamiętam. Ale 
wpakowaliśmy się wszyscy do dwóch pokoików maleńkich na poddaszu, na czwartym 
piętrze w dwóch maleńkich pokoikach, ja nie wiem nawet ile ludzi było, ale dzieci było, 
zdaje się, dziewięcioro. [Śmieje się.] No i rodzice tych dzieci – także było dużo ludzi. I 
spaliśmy pokotem… spaliśmy cztery w łóżku – to było takie, widocznie, większe łóżko, 
ja nie wiem, ale spaliśmy. Także śmy spali cztery… ojciec i matka i my przy nogach. I 
tak żeśmy spali, ale… dzieci były podniecone, bo dzieci, jak dzieci, jak dzieci, nie bardzo 
wiedzą, co się dzieje. To tak, jakbyśmy na letnisko pojechali, czy gdzie… 
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Q: Przygoda? 
 
A: Przygoda. A mamy szalały, bo trzeba było coś od razu zorganizować jeść, coś kupić, 

ugotować. Także bałagan był straszny, no i szum. No, ale rodzice – ojcowie – zaraz 
wypuścili się do, do… na teren getta – tam do władz – i każdy jakiś przydział dostał, 
jakiś pokoik i od razu się to rozładowało, bo to było nie do wytrzymania, to było. Ale 
dzieci, no byłyśmy małe. Ja należałam do tych średnich, bo były młodsze ode mnie i było 
kilka starszych ode mnie, ale nie dużo – dwa, trzy lata starsze. Także była nas gromadka, 
cała masa dzieci i rodzice. 

 
Q: Kiedy życie wróciło do rutyny, to znaczy rodzice pracowali… 
 
A: Chyba od razu zaczęli pracować, bo trzeba było mieć… bo jak się pracowało, to była i… 

zapłata była. Pieniądze były potrzebne. Nikt niczego nie dawał. Nawet tą rację, żeby 
wykupić, to też ________ według spisu była przeznaczona. Trzeba było wykupić za 
pieniądze. Jak tam dokładnie wyglądało to ja nie wiem, ale w każdym radzie rodzice 
zaczęli od razu pracować. 

 
Q: Jeśli o panią chodzi, o pani życie? 
 
A: Ja jeszcze byłam dosyć mała, żeby sobie tak… żeby tak nie cierpieć. Przede wszystkim 

mama się mnie jakoś starała dogodzić jedzeniem, bo ja byłam wybredna, nie jadłam, 
byłam mała i chuda. To zawsze coś tam dobrego jeszcze dla mnie się tam znalazło. Ale to 
też bardzo krótko… [Śmieje się.] bo to się i to skończyło. 

 
Q: Kiedy otworzono szkoły w getcie? 
 
A: Tak. Szkoły otworzono, można powiedzieć, od razu, bo byli przecież fachowcy, ludzie, 

nauczyciele. To wszystko – ta cała gromada – przeszła do getta i ci ludzie też chcieli 
zorganizować swoje życie, też mieć tą pracę. No i prawdopodobnie na czele to był ten 
Rumkowski – oni tym… oni decydowali gdzie, co. Ale były też szkoły, które istniały 
przedtem. Tam były polskie dzieci, to weszły… to nasze dzieci weszły tam. Były rzeczy 
zorganizowane i z tych zorganizowanych miejsc getto korzystało. 

 
Q: Pamięta pani powrót do szkoły już w getcie? 
 
A: ________ 
 
Q: A czy pamięta pani swoje zmartwienia wtedy? O czym pani myślała? Czy myślała pani, 

co będzie? Czy martwiła się pani o to, że koleżanek nie ma, że się zmieniło zupełnie 
wszystko? 

 
A: No, w szkole byłam dosyć samotna. Znaczy, z początku jeszcze chodziłam do szóstej 

klasy, jak weszliśmy do getta i właściwie nie miałam tam żadnych koleżanek. Ja nawet 
nie wiem, jak ja się tam znalazłam. Rodzice mnie tam zapisali i tam… z tamtej szkoły nie 
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pamiętam nic. Ale jest zdjęcie i ja tam na tym zdjęciu jestem. Jedyna rzecz, którą 
pamiętam, to żeśmy tam biegali po… po podwórku i grali w dwa ognie. [Śmieje się.] 
Jakieś dziwne sporty. 

 
Q: Czy pamięta pani, jakie przedmioty uczyliście się w szkole? 
 
A: Tak, ja nie tylko przedmioty, ja pamiętam piosenki, wiersze. Uczyli nas niemieckiego. 

Uczyli nas… ten, hebrajski to chyba nie tam, ale niemiecki i ten… pisaliśmy gotykiem. I 
wiersze. 

 
Q: Jakie piosenki pani pamięta? 
 
A: O, jest taka niemiecka piosenka. [Recytuje tekst piosenki w języku niemieckim.] Potem 

była piosenka do matki.  
 
Q: Może pani to zaśpiewać? 
 
A: [Śpiewa piosenkę w języku niemieckim.] To była druga piosenka po niemiecku. Potem 

była jeszcze jedna, ja już nie pamiętam tak dobrze.  
 
Q: Po żydowsku też śpiewałyście? 
 
A: Po żydowsku nie. Nie, nie było lekcji żydowskiego. Nie. 
 
Q: A czy mówiłyście w domu, czy słyszała pani rozmowy na temat przyszłości, co będzie 

później? 
 
A: Tak, z ojcem, to już były w tych… kiedy… bo był okres potem w getcie, znaczy 

czterdziesty… krótko przed śmiercią ojca – bo on zachorował dosyć nagle – to był okres, 
kiedy zbliżał się front radziecki, który stanął za Wisłą gdzieś tam… i jakieś słuchy 
dochodziły, więc liczyło się o to ____ wojna się skończy. I ojciec więcej z siostrą niż ze 
mną, ale ja też uczestniczyłam w tym, bo żeśmy chodzili czasami _______ na spacer. I… 
co będziemy robić, jak wojna się skończy? Więc ojciec mówił, że są dwie możliwości – 
można pojechać do Palestyny, jeżeli… damy radę, a może do Związku Radzieckiego – 
tam jednak jest już ten raj, ten socjalizm. No i takie były rozmowy, bo ojciec taki był 
trochę… ja wiem… socjalny taki i… on należał do Poalej Syjon Lewica, czy coś takiego. 

 
Q: A w tej szkole, pani powiedziała, że nie znała nikogo? 
 
A: Nie, ja tam nikogo nie pamiętam, nikogo nie… bo to był taki… tam dzieci z wielu szkół 

– tam była olbrzymia szkoła. Tam się z wszystkich szkół, które… pozbierali to tam dali i 
też nawet nie wiem, czy te klasy były podzielone jak się należy, bo to tak bardzo… A 
wszystkiego to byłam tam jakieś dwa, trzy miesiące. Tak, bo to był już koniec roku 
szkolnego. 

 
Q: I co potem było ze szkoła? 
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A: Potem… potem się… już otworzyli tą szkołę, była szkoła już na Marysinie. To jak się 

skończyła ta szkoła tutaj, to ja nawet nie wiem, czy była przerwa, czy nie było przerwy, 
ale poszłam na Marysin, do pierwszej klasy. Czy to było automatycznie te dzieci 
przeszły, to ja nie wiem. Wiem, że ja od któregoś tam dnia zaczęłam chodzić na Marysin, 
do gimnazjum, do pierwszej klasy i rodzice bardzo się z tego cieszyli… że chociaż ja. 
Siostra już nie zdążyła, ale… ona poszła do pracy. 

 
Q: W szkole… co było najważniejszą częścią dnia w szkole? 
 
A: No, były normalne lekcje… były normalne lekcje, ale co było bardzo przyjemne w tej 

szkole, że to było na Marysinie, żeśmy siedzieli na świeżym powietrzu. Bardzo dużo 
lekcji wyprowadzali nas tak po prostu do ogródka, siedzieliśmy na ziemi i jak były takie 
wykłady, to… gdzie nie trzeba było pisać, więc można było słuchać, tośmy… to się 
odbywało na świeżym powietrzu. I szczególnie właśnie lekcja historii z naszą dyrektorką 
szkoły – ona właśnie nas uczyła historii. Rain [fon.]… albo Rainer [fon.], albo Rain 
[fon.] – ja nie wiem na pewno – Wanda, zdaje się Rain [fon.], czy Rajnerowa [fon.] – 
mówili na nią Rajnerowa, ale możliwe, że Rain.  

 
Q: Może opowie pani troszkę o tym wujku Jakubie. 
 
A: Tak, to był w tym samym czasie.. to było w pierwszym roku od razu, chyba jeszcze przed 

gimnazjum. To on… to te domki tam, to były… mieszkali tam kiedyś Polacy i oni je 
opuścili. I stały puste domki i były ogródki takie. Przy każdym domku były ogródki. 
Niektórzy dostawali tam jakoś pozwolenie użytkować ten ogródek. I ten wujek, to był 
mąż cioci – jednej z sióstr mamy – która nie miała dzieci. On bardzo nas kochał, bardzo 
się nami zawsze bardzo interesował. I on zorganizował taką działkę w Marysinie i na tej 
działce rosły truskawki, i myśmy coś tam posadzili – jakaś cebulka - prawdopodobnie 
rzeczy, które zostały już zasadzone przez tych, którzy tam mieszkali. I to rosło już samo. 
I to też było piękne lato, bo wszystko kwitło, wszystko było zielone i dodawało nam też 
trochę – były owoce, tam były jakieś różne, ja wiem, maliny, ja wiem, co tam wszystko, 
już nie pamiętam co, ale truskawki były na pewno. Bo pamiętam, żeśmy się nimi 
zajmowały i wujek nas uczył, jak… żeby to podtrzymać i to był bardzo… to tak, to było 
rzeczywiście jak letnisko. No chodziliśmy tam na kilka godzin dziennie i żeśmy wracali 
do domu. I to nam też zabrali. Ja w ogóle mam wrażenie, że potem właśnie w tych 
domkach zrobili to gimnazjum, bo to był ten sam teren. Nie powiem dokładnie, gdzie, ale 
to był ten sam teren. Prawdopodobnie oddali to… tam też zrobili dom dziecka, też tak na 
terenie Marysia. To były takie ładne domki – jedne bogatsze, drugie średniej klasy – 
może nie jakieś wille – takie średnie. I tak żeśmy z tego bardzo pięknie korzystali to 
pierwsze lato. 

 
Q: Jaka była sytuacja z prowiantem później? 
 
A: Z prowiantem to się robiło coraz gorzej. Właściwie, najgorzej to się zrobiło już po 

szperze. Od szpery to już w ogóle było źle. Bo przedtem jakieś każdy ktoś zapasy jakieś 
coś może jeszcze miał. Tak jak mówiłam, wspomniałam, że z domu zniknęły te 
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wszystkie… Ja sobie to uświadomiłam, że myśmy jedli blaszanymi łyżkami, a przecież w 
domy były piękne nakrycia ze srebra. To gdzieś rodzice widocznie sprzedali. Oni nam 
wszystkiego nie mówili przecież. Nie chcieli dzieciom opowiadać takie rzeczy. 

 
Q: Czy pamięta pani, kiedy nagle ogłoszono, że szkoły są zamknięte? 
 
A: Nie. Tego nie pamiętam. Wiem, że pewnego dnia nie kazali więcej chodzić i… To też się 

tak zaostrzało stopniowo, to tak nie tak w jeden dzień. _____ też zima była już, zaczęła 
się zima, a tam zimą dobrnąć, to było bardzo ciężko i nie byliśmy ani ubrani, ani nie 
przystosowani do tego. No i tam ogrzewania nie było – to w ogóle było niemożliwe, żeby 
tam zimą. Także ja przypuszczam, że pod koniec jesieni, chyba, zamknęli te szkołę. 
_____ 

 
Q: Czy pamięta pani zupy, które dostawaliście w szkole? 
 
 
End of Tape #1, Side A 
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Tape #2, Side A 
 
A: Nie pamiętam, ale wyobrażam sobie, że były – ja nie pamiętam tych dokładnie. Ale 

chyba tak. 
 
Q: Co się stało po zamknięciu szkoły? Co pani robiła ze swoim czasem? 
 
A: Po zamknięciu szkoły od razu mama wzięła mnie do siebie do pracy. 
 
Q: Gdzie? 
 
A: To był ten okres właśnie, kiedy łapali już dzieci, bo zamknęli szkołę. Nie wolno było… 

szkół nie było, to kto nie pracował – to już zaczęło się te dostawianie tych… ilości ludzi 
tam na wysyłki – wysyłki były cały czas. Była taka fabryka tekstylna… nie tekstylna… 
czy… szyli tam – konfekcja. Szyli suknie, koszule – takie różne rzeczy dla… przeważnie 
dla kobiet, mam wrażenie. I tam mama pracowała. Mama musiała zabrać swoją maszynę 
z szycia z domu. Dzięki temu dostała tam pracę. To mama mnie od razu tam zabrała ze 
sobą i przyszli też inni rodzice. Widocznie już było wiadomo, że dzieci, które nie pracują 
to wysyłają, łapią… i w związku z tym trzeba pracować. I z początku nas posadzili tam… 
w jakimś kąciku i dali nam do wycinania kółka z materiału do robienia poduszeczek do 
sukien. [Śmieje się.] Była nas gromadka, ja wiem, może dziesięcioro dzieci w różnym 
wieku. Były też młodsze ode mnie. I kazali nam wycinać te kółka. No i wycinaliśmy, 
wycinaliśmy i tych kółek już było tak dużo, że ci… kierownik tej fabryki widocznie – oni 
się tam naradzali, co dalej z tymi dziećmi zrobić. W tym czasie zorganizowali tę szkółkę. 
Właśnie ten Glazer [fon.] – on kierownik, dyrektor, czy on właściciel były – tego ja nie 
wiem – tej fabryki. Zorganizowali tę szkółkę. To właśnie było, jak ja to pamiętam na 
Franciszkańskiej 15. Tam w międzyczasie powysiedlali ludzi, bo tam ja nie pamiętam, 
żeby ktoś mieszkał. Natomiast była tam ta, ta… ta szkółka i tam nas uczyli. 

 
Q: Czego? 
 
A: Uczyli na kroju i szycia. Były same dziewczynki, zdaje się, że same dziewczynki – nie, 

byli chłopcy też. Byli chłopcy też. Uczyli na kroju i szycia. Dali nam bardzo dobrą 
nauczycielkę, która rzeczywiście uczyła nas od podstaw i ja to do dzisiaj pamiętam – ja 
potrafię nawet dzisiaj zrobić szablon według rozmiarów. I oni nas tego rzeczywiście tam 
uczyli. Przy tym zorganizowali tam kółko artystyczne. Także jednak dzieci miały jakieś 
dzieciństwo minimalne. To poza tymi lekcjami, to był… było kółko dramatyczne, były 
śpiewy i tańce, i występy na scenie. No i tak żeśmy się ratowali. 
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Q: Czy miała pani jakąś rolę w tych występach? 

A: Tak, tak. Ja dużo, ja dużo… też i tańczyłam, i recytowałam, i śpiewałam. 

Q: Pamięta pani jakieś…? 

A: Ja pamiętam te występy, ale nie pamiętam… Wiem, że przy takim był taki bardzo piękny 
wiersz po żydowsku i że… jedna z koleżanek – ona też tu jest w Izraelu – nie wiem, czy 
pani z nią miała kontakt. Ona tańczyła – była bardzo zdolna, utalentowana dziewczynka. 
No już… też już miała swoje trzynaście, czternaście lat. I ona tańczyła, i ja recytowałam 
do jej słów. I była jeszcze zdaje się jakaś _______ ale to ona miała jakiś akompaniament.  

Q: Pamięta pani ten wiersz? 

A: Tylko urywki. 

Q: Okay. Może pani coś…? 

A: [Recytuje wiersz w języku niemieckim.] _____ nie pamiętam. ________ ale to był 
piękny wiersz i mam wrażenie, że jakiegoś znanego poety [Śmieje się.] 

Q: Czy pamięta pani również jedzenie w tej szkółce? 

A: Też tam… zupę. Jedzenia nie było, oprócz zupy to nie było. Tylko raz dziennie zupa i to 
wszystko.  

Q: Po powrocie do domu ze szkółki, z pracy czym się pani zajmowała? 

A: No, ja miałam te… te kółko artystyczne. Potem, nie wiem w jaki sposób zostałam 
skontaktowana z Szamajem [fon.] Rosenblumem [fon.] i on organizował wieczory takie 
dla młodzieży, dla dzieci… wieczory takie, że ze śpiewem. Uczuliśmy się wierszy i 
miały… i były jakieś małe występy też, ja już nie pamiętam dla kogo, ale wiem, że 
myśmy stale chodzili na jakieś próby. Również śpiewaliśmy i to nas rzeczywiście bardzo 
zajmowało. I on nas też skierował na ten – potem się okazało, że on miał kontakty z 
syjonistami, bo on też sam był widocznie syjonistą, bo to co wiersze, które on recytował, 
to były o Palestynie. Ja wtedy nie bardzo wiedziałam – ja zresztą tytułem książki da… 
wybrałam jego właśnie…  że naprzeciw piasku – w piasku rosną domy. On miał taki 
bardzo piękny wiersz, on miał piękny głos, pięknie recytował. I on nas skontaktował 
właśnie z taką… ja nawet nie wiem, co to było – to było jakieś miejsce, że tam 
organizowali dla nas Onek Szabat [fon.]. To już była dosyć duża grupa… młodzieży, no i 
dzieci, ja wiem, od 12-tu do 17-tu, 16-tu tak mniej więcej. I tam już po prostu 
śpiewaliśmy i tam po hebrajsku trochę. I dawali nam tam jeść. To była taka kolacja i to 
się nazywało Onek Szabat [fon.]. To było dla wybranych okazało się potem, bo tylko 
niektórzy tam mogli dojść w ogóle. I to było związane z tym Szamajem [fon.] 
Rosenblumem [fon.]. Myśmy też śpiewali jakiś czas w teatrze. Był wielki chór – też nie 
pamiętam, kto go zorganizował – wiem, że był wielki chór i śpiewaliśmy tam arię z 
Aidy… Coś taki potężny chór i ja tam też śpiewałam. [Śmieje się.] To było wszystko 
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takie bardzo rzeczy krótkie, przelotowe. Także ja miałam jakieś zajęcia moje. No i też w 
nocy chodzić nie wolno było – trzeba było gdzieś z tym do szóstej, siódmej do domu 
wrócić. Także po tej pracy jeszcze jak miałam to kółko od czasu do czasu, nie wiem, czy 
co dzień, bo tego nie pamiętam, to ja byłam zajęta.  

Q: Lubiła pani siedzieć w domu? 

A: W domu siedzieć – nie. No, co to było za siedzenie w domu. To był – to była klatka, ten 
dom. Ja wylatywałam… na ulicę, jak tylko można było. Jeszcze byłam w wieku, że 
dziecko potrzebuje biegać. 

Q: Czy miała pani jakieś zabawki? 

A: Nie, tam zabawek już nie miałam. Nie było już zabawek. Ale z kolei miałam już 
koleżanki, dlatego że właśnie spotykaliśmy się na tych… żeśmy się spotykali. 
Chodziliśmy… trochę chodziliśmy tu, chodziliśmy tam, po ulicach, bo tam specjalnie nie 
było… Ale miałyśmy jakieś swoje zajęcia. 

Q: Czy czytała pani książki? 

A: Tak, książki czytałam. Książki przynosiła do domu moja siostra. Ona miała kontakty z 
młodzieżą starszą i ona właściwie przynosiła różne książki do domu i czytałam książki. 
Czytałam po polsku oczywiście. 

Q: Proszę powiedzieć o chorobie taty. 

A: Tatuś zachorował bardzo gwałtownie… i krótko. Dostał gorączki, zapalenia płuc, nagle. 
To było krótko przed szperą. To było w lipcu – on umarł w lipcu 42-go roku. I… dostał 
gorączki, no i… przecież nie było czym leczyć przecież. I w ciągu może miesiąca 
rozpętały się suchoty, galopujące suchoty. I pluł – to było straszne. 

Q: Kto się nim zajmował? 

A: Mama, tylko mama. 

Q: A kiedy mama chodziła do pracy, to co? 

A: No, jak chodziła do pracy, to chodziła do pracy, ale jak była w domu… on zostawał sam. 
Zostawał sam w domu. Zostawał sam, ale to było tak wszystko gwałtownie. Jeszcze w 
tym czasie, żeśmy wszyscy chorowali na dyzenterię. To było w czasie, kiedy ojciec już 
chorował. Wszyscy mieliśmy dyzenterię. Ale jakoś z tej dyzenterii żeśmy wyszli.  

Q: Kiedy tata umarł, jak zmieniła się atmosfera w rodzinie? 

A: Przed wszystkim to mama już nie była tym człowiekiem, co była przedtem. Była 
zgaszona zupełnie. Tyle tylko, że była tak bardzo obowiązkowa i tak się o nas troszczyła, 
że… on trzymała się… dla nas… żeby nam gotować, żeby nam zrobić, żeby nam dać to 
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co można, żeby było wyprane, żebyśmy były czyste, żebyśmy były ubrane, uczesane – 
bardzo o to dbała. I… no i… bardzo mało mówiła… bardzo mało. A oni wiecznie z 
ojcem coś tam mieli do gadania, wiecznie mieli ze sobą jakieś sprawy. Także to na mamę 
bardzo, bardzo źle wpłynęło. No i oczywiście, no i na nas… to jest… to była… dziura w 
sercu, to było ______. Ale wtedy rzeczy się potoczyły tak szybko… 

Q: Proszę powiedzieć o tym zegarze. 

A: Tak, ten zegar tośmy… rodzice przydźwigali…  

Q: Proszę opisać go. 

A: To był drewniany zegar, taki, ja wiem… pół-zegar, to znaczy nie od podłogi, ale wiszący. 
W takiej drewnianej brązowej skrzyni ładnej ze… pod szkłem i z tym wahadłem. I on 
miał taki piękny głos i miał taki… cichy taki… głębokie tony… tak bardzo ładnie 
wybijał, tą godzinę. I ten zegar to rodzice przytaszczyli do getta jako największy nasz 
skarb, bo mebli nie można było wziąć, to ten zegar. I… w dniu, kiedy – jego się co dzień 
nakręcało, ten zegar – i w dniu, kiedy ojciec umarł, a może już przez ostatnie kilka dni – 
to nie wiem – nikt go nie nakręcał – zegar stanął. I tak, czy to prawda, czy nie, tak nam 
się wydaje, że zegar stanął wtedy, kiedy ojciec umarł. Taka była wersja w domu. 

Q: Jak pani się toczyło po śmierci ojca?  

A: To było straszne, straszna pustka, straszna pustka. Ja w ogóle nie… nie chłonęłam tego, 
że to jest możliwe. No, ale jednak. To była prawda, byliśmy na pogrzebie. 

Q: Jak to wyglądało? 

A: Ojca zabrali wcześniej. To ten wóz, co przyjeżdżał zabierać. A potem myśmy poszli z 
matką, bo nie było, że się chodziło za pogrzebem, czegoś takiego nie było. I… bo 
określonego dnia, znaczy widocznie w tym samym dniu, ja nawet nie wiem… czy 
nazajutrz… poszliśmy z matką i przyszedł tam… rabin, był rabin. Ojca pochowali przy 
nas i rabin odmówił modlitwę. Było tam… straszny moment też, o którym ja nie lubię 
mówić  ani wspominać… Ojciec już po śmierci dostał krwotoku, po śmierci był wylew i 
jak jego przywieźli tam, to ten, ten… ten cały był zakrwawiony… i odkryło się… odkryła 
się twarz. No, nie lubię o tym mówić, ale… jakoś tak mi wyszło. I to ja mam w oczach. 

Q: W książce pani napisała, że… śmierć ojca oznaczała koniec pani dzieciństwa. Czy może 
pani troszkę mówić o tym? 

A: Tak, bo już… jakoś już nie było ani planów na przyszłość, ani jakiejś radości… i od razu 
ta szpera się zaczyna, i to ukrywanie się, to chowanie się – to wszystko razem to już… I 
bez ojca. 

Q: Czy mogłaby pani to opowiedzieć jeszcze raz? O swoich uczuciach w czasie choroby 
ojca, co pani… czy była pani w strachu i o tym dniu właśnie, kiedy ojciec… 
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A: Ja widocznie jeszcze byłam dosyć młoda i głupia, bo ja wierzyłam, że ojciec 
wyzdrowieje. Zresztą każdy tak… ponieważ chce, żeby wyzdrowiał… Ale mama 
wiedziała, potem już, rozumie się… mama była jedyna, która wiedziała, że ojciec umiera. 
Myśmy nie wiedziały na tyle. I tego dnia, kiedy wracałam do domu, to… ze szkółki 
widocznie. Wracałam do domu, bo był bardzo gorący dzień – to był lipiec – i spadł 
deszcz bardzo gwałtowny, deszcz, taka ulewa – i ja leciałam, ja pamiętam, że skakałam 
przez kałuże _______, leciałam do domu szybko – byłam nie ubrana – i taką miałam 
nadzieję, że ten deszcz spowodował – bo ojciec nie mógł oddychać, jemu było ciężko 
oddychać – że to mu pomoże, że on… och, ten deszcz – to ojciec chyba się lepiej czuje, 
już on wyzdrowieje. No, jak przyszłam na górę, to... mama nas nie wpuściła, nie 
wpuściła nas do pokoju. Nie dała nam wejść. Zostałyśmy w korytarzu, na schodach 
_________. I... mama powiedziała: „Nie ma taty”. Nie dała nam wejść. Sama go obmyła, 
sama go ubrała – wszystko sama.  

Q: Czy z siostrą mówiłyście o tym – o śmierci taty? 

A: Tak, z siostrą mówiłyśmy bardzo dużo. 

Q: Wtedy? 

A: Wtedy, tak. Byłyśmy zrozpaczone. Płakałyśmy z, z… No, ale co było zrobić? 

Q: Proszę powiedzieć o tym uczuciu, że skończyło się dzieciństwo. 

A: Może to ja tego wtedy nie rozumiałam, ale tak to się stało. Coś w życiu się urwało 
bezpowrotnie – już nikt się to… oprócz mamy, która nie mogła wszystkiego. Ojciec w 
domu to zawsze ta postać dominująca. Mama to jest taka… rzecz codzienna, a ten ojciec 
to jest ten, który planuje, który daje jakieś kierunek w życiu, który pomaga, bo to jest 
ojciec. Wprawdzie u nas w domy trochę sytuacja była taka, że mama była tym… 
motorem – mama była bardzo energiczna i bardzo stanowcza – no, ale to też… ja tego 
nie widziałam też wtedy, ja to zrozumiałam później, po latach dopiero. 

Q: Czego pani się bała najbardziej? 

A: Bałam się właściwie, że nie wiadomo było, co będzie za godzinę. To niewiadome, to było 
to straszne. Bo wtedy jakoś ja nie myślałam, że ja umrę, że mnie zabiją – o tym nie 
myślałam. Ale co będzie za godzinę? Co znowu wymyślą? Co znowu się stanie? 

Q: Nadszedł wrzesień 42-go roku i jest… 

A: Ta szpera, szpera. 

Q: Proszę opowiedzieć od początku. 

A: Szpera to było… _______ kazali wszystkim... dostarczyć tych wszystkich, którzy nie 
pracują. I wszystkie _______ dzieci, chorych i starych, których… kto nie jest 
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produktywny, to nie ma prawa być w getcie. I oni zaczęli to sami przeprowadzać. 
Znaczy, kto się nie zgłosił sam, to szli i wyciągali.  

Q: Czy w domu mama wam to wytłumaczyła? 

A: Nie, ale były ogłoszenia różne… i słyszało się, rozmawiało się. Mama specjalnie nie 
musiała z nami na ten temat mówić, bo wszyscy o tym mówili. Były też ogłoszenia, że 
mają się stawić tu, stawić się tam, na te transporty, na wyjazdy. Zresztą już nasza rodzina 
się przerzedziła – ciotki, tego złapali, tamtego złapali – już było wiadomo – chorych. Już 
jedna ciotka była w szpitalu, to ją tam razem z tym szpitalem wywieźli. Także te rzeczy 
dochodziły, wiedziało się. Był jeden kuzynek, który został już bez rodziców, bo mu 
ojciec gdzieś był... gdzieś go złapali i matkę wywieźli – ona była chora. Także te rzeczy 
już… to tak na raz ______ powoli – nie stało się jednego dnia. Jednego dnia to zamknęli 
getto. Powiedzieli, że nie wolno wyjść, że... wszystkie... wyciągają oni – Niemcy. 
Niemcy weszli wtedy na teren getta, bo przedtem na terenie getta ich nie było widać. No i 
myśmy się postanowili ukryć.  

Q: Dlaczego? 

A: Nie wiem jak, żeby się nie dać złapać. Bo wiadomo już było, dokąd wywożą; że nic 
dobrego z tego wywożenia to… tam nikt do pracy nie jedzie… że wywożą gdzieś, nie 
wiadomo dokąd i ci ludzie nie wracają, ci ludzie… nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Bo 
jeszcze nie wiem na jakiej… wtedy był Auschwitz, na ile był rozwinięty. Co oni tam 
robili, nie wiem, ja nie mam takich danych. Ale są materiały, które… 

Q: Proszę mówić tylko o tym, co pani wiedziała wtedy i co pani… 

A: No więc, to były… chodziły takie słuchy, że trzeba się chować, trzeba się ukryć, po to, 
żeby się nie dać złapać teraz, jak Niemcy są na terenie getta. No więc, pierwsze… dwa 
czy dzień – ja nawet nie wiem dokładnie ile – schowaliśmy się na strychu w naszym 
domu. Tam był strych i tam siedzieliśmy całą noc i dzień. I było z nami maleńkie 
dziecko, noworodek – nawet nie wiem, parę miesięcy. I to dziecko popłakiwało, jak… 
normalnie. I potem, jak żeśmy tam… I przyszedł Niemiec nawet, wlazł tam na górę, 
zajrzał na te – myśmy jego widzieli, on nas nie, bo tam na końcu, gdzie ten dach jest 
całkiem niski, tam była przegródka i myśmy za tą przegródkę wleźli – żeśmy się tam 
wczołgali. I to było tak od strony strychu, to było po to, żeby ludzie nie powypadali. 
Zrobili taki ________, tam dalej się nie chodziło. Strych był w użytku. Tam się wieszało 
bieliznę, a tam dalej była taka jakby komórka i myśmy się tam wszyscy do tej komórki 
wepchnęli. Jak ten Niemiec wszedł na górę – myśmy widzieli jego głowę, on wszedł po 
schodkach – to on tylko zajrzał. I jak on nikogo nie widział, to on coraz więcej się bał, że 
mu ktoś może w głowę dać. 

Q: Co pani wtedy czuła, siedząc tam? 

A: Strach, napięcie! To jest strach, który, który… dusi za gardło… który, doprowadza do, 
do… – po prostu strach. Strach… zupełnie trzęsły się nogi, ręce i ________. I żeby 
usiedzieć cicho, żeby nie ___________. No i potem mama doszła do wniosku – potem, 
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jak oni… zeszli… Mam wrażenie, że nastąpiła noc, bo myśmy zeszli, poszli jednak spać 
do pokoju, do naszego mieszkania poszliśmy spać. I nazajutrz mama powiedziała mi: 
„Tutaj więcej na górę nie pójdziemy. Pójdziemy się schować gdzieś indziej”. Tymczasem 
druga strona naszej ulicy już była oczyszczona – oni już stamtąd wracali. Oni tak ulicami, 
ulicami. To mama powiedziała: „My się tam na drugą stronę jakoś przerwiemy, jak 
zobaczymy, że nikogo nie ma. Przerwiemy się na druga stronę”. Na drugiej stronie były 
takie ruiny, jakby zrujnowany dom. I myśmy tam się schowały do tego… rzeczywiście 
do tego domu. I tam żeśmy przesiedziały, ja nawet nie wiem, jak długo. I potem ucichło. 
Widzieliśmy, że już jest cicho – Niemcy nie wracają – tośmy się odważyły wrócić do 
domu. I wtedy zaczęli ludzie wyłazić z kątów, z różnych dziur. Oczywiście, że była już 
połowa, bo oni wyłapali i wywieźli te szpitale, i wywieźli… to, co tylko mogli złapać, to 
złapali, nawet tak z ulicy. Bo przetrzebili getto. 

Q: Czy potem, kiedy szpera się zakończyła, w domu mama mówiła z wami, czy z siostrą, z 
panią mówiła, na czym to polegało, o co chodziło, czy… ? 

A: Nie, było wiadomo, że Niemcy chcieli wysłać jak najwięcej Żydów z getta. Po prostu oni 
likwidowali te – przez cały czas likwidowali, przez cały czas były zsyłki – to nie było nic 
nowego. Teraz oni znajdowali różne preteksty, żeby się… powiedzmy… jeżeli w 
pierwszym okresie Niemcy brali do pracy ludzi i dostawali nawet rodzice tych, 
powiedzmy, młodych ludzi, którzy wyjeżdżali do pracy, dostawali pieniądze za nich, 
dostawali jakąś opłatę. Mój kuzyn pojechał niby do pracy i widocznie rzeczywiście 
pracował, bo jakiś czas rodzice dostawali za niego pieniądze. Ale po jakimś czasie 
powiedzieli, że ci wszyscy, którzy dostali pieniądze mają się stawić na plac na wyjazd. 
No, tak to wyglądało. Oni cały czas tak… przerzedzali to getto. 

Q: Czy należała pani do jakiejś organizacji? 

A: Tak, ja należałam potem już, tak można powiedzieć, w ostatnim roku, to już było po 
szperze, po tym… pod koniec, 43-ci rok może, to zostałam zorganizowana tak, przez 
młodzież. To była organizacja komunistyczna, antyfaszystowska, która organizowała 
sabotaże na fabrykach w getcie. I ja zostałam zwerbowana, że tak powiem, do luźnej 
piątki – jeszcze nie byłam członkiem, byłam na wakandzie [fon.]. I… to był krótki okres. 
Oczywiście, że się przedtem naczytałam literatury sowieckiej, ile można było… [Śmieje 
się.], żeby się uświadomić, no i działało na mnie bardzo przekonywująco, zresztą jak na 
całą młodzież – to była nadzieja. To była nadzieja na równo… na sprawiedliwość, 
równość, braterstwo, na te wszystkie piękne hasła, które oprócz tego, że w getcie, to 
każda młodzież tego pragnie, ma fantazję – zdaje im się, że świat zmienią. No, i tak 
żeśmy zostali, zostałam wciągnięta do tej organizacji. 

Q: Kto panią zwerbował? 

A: To było ciekawe, ona już nie żyje. Nie wiem, czy pani znała taką rodzinę Radzynerów 
[fon.] – Tola Radzyner [fon.]. On był też działaczem na terenie getta w naszej 
organizacji. A ona… __________ 

Q: Kto była? 
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A: On był jednym z przywódców… 

Q: Kto, kto to był dla Toli? 

A: Mąż. 

Q: Mąż jej? 

A: Potem był jej mężem, tak. Radzyner – on, to nazwisko jest jego. On zresztą ma ______, 
to jego, jego… kuzyn czy wujek, coś, ma biuro adwokackie. I on był poważnym, tam, 
jednym z przywódców. A ona potem została jego żoną. Ale ja ją wtedy znałam – ona 
jeszcze nie była – ona się wtedy nazywała Tola Fajflowicz [fon.] – może troszkę starsza 
ode mnie, może w wieku siostry, ale nie dużo chyba, może jeszcze rok. I ona mnie wzięła 
na rozmowę i… wzięła mnie na taki długi spacer – ona była bardzo wysoka, przystojna, 
ładna kobieta – i ona mnie tak klarowała, jaki ten socjalizm dobry, jakie to jest. A ja 
wtedy byłam trochę związana z tymi syjonistycznymi grupami. Ale ja nie bardzo 
rozróżniałam, mnie tam [Śmieje się.]… nie robiło na mnie wielkiego wrażenia. Tam… ta 
Palestyna, to… to i swoją drogą, a to swoją drogą. Zresztą oni też mieli w jednym z 
programów tej partii, to było zrobić socjalizm w Izraelu. Przecież ci kibucnicy, co tu 
przyjeżdżali – także to jedno drugiemu to nie przeszkadzało. Mogła być i Palestyna i 
socjalizm razem. I ja wtedy chodziłam do tamtej organizacji, ale to było absolutnie 
nieświadome. Mnie się tam podobało, ja miałam towarzystwo, mnie tam było dobrze. No 
i te plany na przyszłość, na Palestynę, to też było ładne. 

Q: Dlaczego było lepiej niż być w domu z mamą? 

A: Przede wszystkim mama pracowała. Mama pracowała, wracała do domu późno. I jak 
mama wracała do domu, to zawsze coś trzeba było coś zrobić. Zresztą ja też, do kolejek 
chodziłam, mnie posyłali przeważnie do kolejek, jak trzeba było coś kupić. Iść odebrać 
ten prowiant, czy jak żeśmy chodziły, przynieść trochę węgla do domu, to z siostrą razem 
żeśmy dźwigały. To już nie mama, to ja z siostrą żeśmy dźwigały. To się szło na tam… 
na jakiś plac, według przydziału, żeby dostać tam troszkę węgla. Tośmy z tym workiem 
potem się ciągnęły do domu. Także, było co robić. I trzeba było wyprać, i trzeba było coś 
zjeść, i ugotować. Także te godziny… no i bardzo wcześnie się szło spać, dlatego że było 
zimno. Się właziło pod – latem to lepiej było – ale zimą właziło się pod pierzynę i… tak 
żeśmy spały w trojkę z mamą, w jednym łóżku. I mama dostawała ataków astmy, to 
musiała takie swoje odkaszleć trochę, parę… z godzinkę i dopiero potem zasypiała. Też 
nie wiem, kiedy się ta astma pojawiła, ale widocznie z wilgoci, z zimna, ja wiem z czego, 
z tych warunków doskonałych tam. Mama się myła w zimnej wodzie. I myśmy to się 
wykręcały, jak żeśmy mogły się nie… mama pilnowała, żeby się umyć. 

Q: Dyscyplina i higiena była ważna? 

A: Tak, bardzo. Mama to, to… jak żołnierz. 

Q: I rozumiem, że potem, w 44-tym, w trójkę pojechałyście do Oświęcimia. 
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A: Tak, w 44-tym roku, do Oświęcimia. Jeszcze była z nami jeszcze rodzina częściowo, ale 
rodzina się też rozpadła – powywozili część. Część pojechała – już nie było w ogóle 
kontaktu – żeśmy się już nie, nie spotykali.  

Q: W samym Oświęcimiu mama była dalej z wami? 

A: Nie, mamę zabrali od razu - od razu przy zejściu z wagonów i... Ja, siostra i ciotka, która 
była razem z nami i była – ta ciotka właśnie z tym moim kuzynkiem małym i z jej mężem 
i ich zabrali do mężczyzn – od razu tego chłopczyka – on był trzy lata młodszy ode mnie. 
Jego zabrali do mężczyzn, a mnie mamę i ciotkę – mnie, ciotkę i siostrę przepuścili… do 
pracy, no można powiedzieć, do pracy – do żywych. A mamę od razu zabrali, od razu ją 
skierowali w drugą stronę. Jak żeśmy się obejrzały, to mama była daleko, żeśmy nawet 
nie zdążyły zobaczyć kiedy. Bo mama stała za nami. 

Q: Czy to było jasne dla was? 

A: Nie. Nie. Było tylko… to było wszystko bardzo też… oni to tak szybko robili. Oni tak 
gonili, że człowiek się nie zdążył opamiętać nawet, co się z nim dzieje. Ale byłyśmy na 
tyle przytomne, żeśmy się trzymały razem, a to było źle… bo kiedy człowiek widział, że 
– kazali nam zabrać na drogę, kazali nam zabrać paczki, ubranie i zabrać chleb, na drogę. 
Po co nam kazali chleb nam zabierać? A potem kazali to wszystko zostawić w wagonie. 
W ogóle żeśmy tego z wagonów nie wyjmowali. To było, żeby spokojnie przejechać te 
kilkaset kilometrów _______.  

Q: Ja myślę, że tutaj zakończymy. 

A: Tak ja też myślę.  

Q: Dziękuję. Bardzo dziękuję. 
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