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Transport

Siedzia³am w wiêzieniu na Zamku Lubelskim, gdy pew-
nego styczniowego dnia „wyczytano” mnie na transport.
Wszystkie wyczytane kobiety spêdzono do specjalnej celi
transportowej. Nastêpnego dnia znów wyczytano inny trans-
port, a kobiety nale¿¹ce do niego ulokowano w s¹siedniej
celi. ¯y³yœmy w niepewnoœci, bo nigdy nie by³o wiadomo,
gdzie nas mog¹ zawieŸæ, czy do jakiegoœ innego obozu, czy
na „rozwa³kê”. Opuœci³am celê, w której zna³am ju¿ wszyst-
kie kobiety i wiedzia³am, za co która siedzi, mia³am wœród
nich poczucie pewnego bezpieczeñstwa. W nowej celi czu-
³am siê osamotniona, gdy¿ nie zna³am ¿adnej z kobiet.

Na drugi dzieñ zaprowadzono nas do ³aŸni, gdzie po raz
pierwszy k¹pa³am siê nie sama, lecz w licznym towa-
rzystwie wspó³wiêŸniarek. PóŸniej zaprowadzono nas do
lekarza, który musia³ orzec, czy jesteœmy zdrowe i czy
któraœ z nas nie jest w ci¹¿y. Ciê¿arne kobiety zostawa³y
w wiêzieniu, tutaj rodzi³y, a dzieci, o ile nie zmar³y, co
najczêœciej siê zdarza³o, odbierano matkom i umieszczano
w niemieckich zak³adach wychowawczych. Bezczynne sie-
dzenie ca³ymi dniami bardzo nas mêczy³o, kryminalistki
chodzi³y do pracy, a my im zazdroœci³yœmy. Jedynym
naszym zajêciem by³o polowanie na wszy, których by³o
bardzo du¿o, lub opiekowanie siê pobitymi na gestapo – pod
Zegarem. Podczas tych czynnoœci zawsze któraœ opowia-
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da³a, za co zosta³a aresztowana. W nowej celi by³yœmy
sobie obce i zawsze ba³yœmy siê, czy nie ma „wtyczki”.
Kobiety chore i u³omne zosta³y w wiêzieniu, bo do obozu
jecha³o siê do ciê¿kiej pracy.

Kobiety z drugiej celi transportowej nie by³y ani w ³aŸni,
ani u lekarza. By³a to z³a zapowiedŸ dla transportu. Sie-
dzia³yœmy ciche i skulone, bo nigdy nie by³o wiadomo, czy
nie nast¹pi¹ jakieœ zmiany. Ten drugi transport odszed³
z Zamku pierwszy. Widzia³yœmy przez „judasza” kobiety
ustawione pod œcian¹ d³ugiego korytarza. „Krowa” (tak
nazywa³yœmy gestapowca o byczym karku, g³owie zawsze
pochylonej do przodu i zawsze bardzo g³oœno krzycz¹cego)
kaza³ im zostawiæ na korytarzu zawini¹tka i paczuszki,
które mia³y ze sob¹. Teraz by³yœmy ju¿ pewne, id¹ na
„rozwa³kê”. Nastêpnego dnia wyprowadzono nas na ko-
rytarz. Sprawdzono personalia i wyprowadzono na du¿y
dziedziniec wiêzienny. Tam czeka³y ciê¿arówki, do których
nas za³adowano, upychaj¹c, bo by³o nas du¿o. Dziedziniec
wiêzienny roi³ siê od gestapowców i psów. W koñcu oto-
czone siln¹ eskort¹ opuœci³yœmy teren Zamku. Gdy z ulicy
Zamojskiej nie pojecha³yœmy na dworzec, lecz na szosê
che³msk¹, wiedzia³yœmy, ¿e jedziemy na Majdanek.



Obozy





Majdanek

Obóz na Majdanku podzielony by³ na numerowane pola.
Nasze, kobiece pole, znajdowa³o siê na pocz¹tku obozu
i by³o oznaczone numerem 1. Drugie pole, oddzielone od
naszego drutami, zamieszkiwali jeñcy wojenni. Dalej sz³y
nastêpne pola mêskie, rewirowe i inne, a na koñcu znaj-
dowa³o siê krematorium, obok którego odbywa³y siê egze-
kucje. Ca³y obóz by³ otoczony drutami pod napiêciem
elektrycznym, a prócz tego ka¿de pole otoczone by³o sieci¹
drutów kolczastych. Miêdzy polami znajdowa³a siê spora
przestrzeñ, tak ¿e porozumiewanie siê z s¹siednim polem
by³o wykluczone. Obok naszego pola znajdowa³a siê z jed-
nej strony „Sauna”, z drugiej pole jenieckie.

Nasze ciê¿arówki zatrzyma³y siê w³aœnie przed „Saun¹”
i tu nas wy³adowano. Wesz³yœmy do du¿ej sali, w której
sta³o parê ³awek, a pod œcian¹ stó³, za którym siedzia³
jakiœ mê¿czyzna, obok stali dwaj inni mê¿czyŸni przy
stosie jakichœ papierów. Na œrodku sta³a oberka, wysoka,
zgrabna, bardzo ³adna, ale jak siê póŸniej okaza³o, z³a
i okrutna. Kaza³a nam rozbieraæ siê, a gdy waha³yœmy siê,
machnê³a w powietrzu pejczem i powiedzia³a, ¿e nie takie
jak my rozbiera³y siê tutaj. Trzeba by³o rozebraæ siê
i z ubraniem oraz bielizn¹ podejœæ do sto³u, podaæ swoje
imiê i nazwisko oraz ka¿d¹ czêœæ garderoby osobno. Mê¿-
czyzna przy stole zapisywa³, drugi k³ad³ podane mu rzeczy
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do papierowego worka. Mówili nam, ¿e przy wyjœciu
z obozu ka¿da dostanie swoj¹ garderobê. Mówili po polsku
i jak siê póŸniej okaza³o, byli wiêŸniami z mêskiego pola.

Z tej sali wesz³yœmy do innej, równie du¿ej, gdzie do-
sta³yœmy prysznic (znów wspólna k¹piel, ale dozorowana
przez aufzjerki). Gdy ju¿ zmy³yœmy z siebie wiêzienny
kurz, przesz³yœmy do ma³ej salki, gdzie otrzyma³yœmy
obozow¹ odzie¿. Ja dosta³am koszulkê do pasa, ale z d³u-
gimi rêkawami, reformy bardzo obszerne, pasiak, „jakê”
(rodzaj ¿akietu) i poñczochy. Tylko obuwie zostawiono
nam nasze. Z poñczochami mia³am du¿o k³opotu, bo nie
chcia³y siê trzymaæ na nogach, opada³y, a nie by³o czym
ich przytrzymaæ. Zreszt¹ by³y z ostrymi w³óknami i dra-
pa³y nogi. Musia³am z nich zrezygnowaæ i chodzi³am bez
poñczoch. By³a zima i moje go³e nogi zwróci³y uwagê
blokowej z s¹siedniego bloku. Gdy jej wyt³umaczy³am
powód bojkotowania poñczoch, dosta³am od niej inne,
miêkkie, ale ka¿d¹ innego koloru. Zreszt¹ prawie wszyst-
kie kobiety stosowa³y siê do tej mody.

Gdy ju¿ by³yœmy ubrane po obozowemu, zaprowa-
dzono nas na kobiece pole, do „szrajbsztuby”. Tutaj trzeba
by³o d³ugo czekaæ, ale czasu mia³yœmy du¿o, do domu nie
spieszy³yœmy siê! W koñcu po sprawdzeniu personaliów
ka¿da z nas dosta³a okr¹g³¹ blaszkê z numerem, któr¹
nosi³o siê na sznurku na szyi (cetelek). Stamt¹d zapro-
wadzono nas na kwarantannê, która, tak jak inne bloki
rewirowe, sk³ada³a siê z dwóch sal: jedna by³a gêsto za-
stawiona trzypiêtrowymi ³ó¿kami, z szerszym przejœciem
przez œrodek – by³a to sypialnia. W nigdy nie ogrzewanej
sypialni wolno by³o przebywaæ tylko od apelu wieczornego
do apelu porannego lub jeœli jedna z nas by³a chora. Ca³y
pozosta³y czas spêdza³yœmy w jadalni, w której by³o parê
sto³ów, a przy nich sto³ki. Naturalnie sto³ków by³o du¿o
mniej ni¿ kobiet. Dlatego co rano odbywa³y siê do nich
wyœcigi, bo ¿adna z nas nie mia³a chêci staæ ca³y dzieñ.
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Zima by³a ostra, bloki s³abo opalane. Siedzia³yœmy
wiêc skulone, w³asnymi cia³ami ogrzewaj¹c jadalniê i cze-
ka³yœmy. Czeka³yœmy, a¿ skoñczy siê okres kwarantanny
i przydziel¹ nas do pracy albo wyœl¹ dalej. Ze wszystkich
obozów czêsto odchodzi³y transporty, a ludzi na transport
wybierano najczêœciej z kwarantanny. Jeœli ktoœ gdzieœ
pracowa³, móg³ byæ spokojny, rzadko wybierano na trans-
port z innych bloków. Ba³yœmy siê transportu wœród takiej
zimy. Aby skróciæ czas oczekiwania, trzeba by³o rozma-
wiaæ z s¹siadkami, wys³uchiwaæ skarg i ¿alów, pocieszaæ.
Mówi¹cych by³o du¿o, bo ka¿da chcia³a zrzuciæ ciê¿ar
z serca. Ka¿da zostawi³a rodzinê i mia³a swoje k³opoty oraz
zmartwienia.

Blokow¹ nasz¹ by³a m³oda Niemka (te¿ wiêŸniarka),
która z luboœci¹ patrzy³a na wyœcigi do sto³ków, a przy
rozdawaniu posi³ków „pantin¹” utrzymywa³a porz¹dek
w kolejce, bij¹c po g³owach na prawo i lewo.

Pewnego wieczoru, ju¿ po apelu, gdy wszystkie by-
³yœmy w ³ó¿kach, wesz³a blokowa z misk¹ zupy w rêce
i zawo³a³a pewn¹ star¹ Rosjankê. Obieca³a jej daæ zupê,
jeœli ³adnie zatañczy kozaka. Kobieta ta podobno stale
by³a g³odna i czêsto tañczy³a za zupê. Owego wieczoru
mia³a na sobie tylko spódnicê, tañczy³a kozaka z przy-
siadami. Widok by³ tak makabryczny, ¿e du¿o z nas po-
chowa³o g³owy pod koce.

Gdy wyje¿d¿a³am z Zamku, pani Jadwiga Tele¿yñska
powiedzia³a mi, ¿e je¿eli zawioz¹ nas na Majdanek, abym
tam odszuka³a jej kuzynki – ¯urowskie – które ju¿ d³u¿szy
czas tam przebywaj¹, wiêc mo¿e bêd¹ mog³y mi pomóc.
Z kwarantanny nie wolno by³o wychodziæ, okna by³y po-
zamarzane, wiêc nie widzia³yœmy, co dzieje siê na ze-
wn¹trz.

W parê dni po przybyciu na Majdanek jedna kobieta
z naszego transportu zachorowa³a, trzeba by³o zanieœæ j¹,
na noszach, na rewir. Naturalnie znalaz³am siê zaraz przy
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noszach. By³a okazja zobaczyæ obóz i pójœæ na rewir.
Zaprowadzono nas do jakiegoœ bloku rewirowego, gdzie
przekazywano chor¹. W tej chwili spostrzeg³am œliczne,
m³ode dziewczê plus minus 16-letnie, podesz³am wiêc do
niej i spyta³am, czy nie zna pani ¯urowskiej. Na to ona
odpowiedzia³a: „Ja jestem ¯urowska”. Okaza³o siê, ¿e jest
to najm³odsza z córek pani ¯urowskiej, Kama. Wtedy
powiedzia³am jej, sk¹d znam to nazwisko, a ona obieca³a,
¿e powie o mnie swojej siostrze Marysi, bo matka jest
chora i le¿y na rewirze. Œrednia siostra ju¿ wtedy nie ¿y³a.
I rzeczywiœcie, wieczorem przysz³y obydwie, pyta³y, co mi
jest najpotrzebniejsze. Pytanie by³o proste, ale odpowiedŸ
trudna, bo ³atwiej by³o powiedzieæ, co mam, ni¿ czego
potrzebujê. Przez te parê dni nie my³am siê, bo myd³o
i rêcznik zabrano mi w Saunie. Rêce i twarz wyciera³am
do³em pasiaka. Panny ¯urowskie zajê³y siê mn¹ ¿yczliwie
i dostarczy³y wszystkiego, co by³o w ich mocy.

W jednej z rozmów ze mn¹ spyta³a mnie Marysia, czy
chcia³abym pracowaæ na rewirze jako pielêgniarka. Lekar-
k¹ naczeln¹ jest Polka, dr Perzanowska, która chêtnie po-
maga innym. Naturalnie zgodzi³am siê z radoœci¹ i w dwa
dni póŸniej przeniesiono mnie na blok rewirowy, blok
dzieci rosyjskich gruŸliczych.

Blokow¹ by³a pani Oleñka Jackowska. Personel bloku
by³ bardzo sympatyczny i zgrany. Poniewa¿ by³am „Zu-
gangiem”, panie spodziewa³y siê, ¿e jestem biedna w odzie¿,
zaraz przynios³y mi sweter, ciep³e reformy i inne drobiazgi.
Blok, w porównaniu z kwarantann¹, by³ elegancki. Nasze
panie pomalowa³y brudne œciany „bolus alb¹”, któraœ
z kolorowego papieru, w który by³a opakowana dla niej
paczka, powycina³a ró¿ne ozdoby i nalepi³a na œcianach.
Pod³oga i sto³y by³y czysto wyszorowane. W tym w³aœnie
bloku pracowa³y Marysia i Kama ¯urowskie. Panny ¯u-
rowskie dostawa³y paczki, których zawartoœæ dzieli³y na
cztery czêœci: matka, one dwie i ja. Nie pomaga³y moje
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protesty i zapewnienia, ¿e to, co dostajê, zupe³nie mi
wystarcza. Jad³am wiêc to, co i one jad³y, choæ by³o mi
bardzo nieprzyjemnie, ¿e je objadam.

Praca moja na tym bloku polega³a na wyprowadzaniu
rano dzieci grupkami do „Waschraumu” (coœ w rodzaju
³azienki), umyciu ich (woda w kranach by³a zimna), przej-
rzeniu bielizny, usuniêciu wszy, ubraniu i zaprowadzeniu
do sypialni, rozdaniu leków, robieniu opatrunków, bo
dzieci by³y owrzodzone. W koñcu œniadanie, trzeba by³o
nakarmiæ m³odsze i te, które nie mog³y same jeœæ. Dzieci
by³y smutne, chore, nad wiek powa¿ne, nie œmia³y siê, nie
biega³y. Po wy¿ej opisanych zajêciach mia³am bawiæ siê
z nimi. Nieznajomoœæ jêzyka rosyjskiego bardzo utrud-
nia³a mi pracê. Dzieci rozumia³y mnie, ju¿ siê troszkê
nauczy³y, ale ja nie rozumia³am rosyjskiego, a tym bar-
dziej ich dzieciêcej gwary. To by³a dla mnie tragedia,
chcia³am im pomóc lub zorganizowaæ jak¹œ zabawê, jak
bawili siê nasi synkowie, a zapytana o coœ przez któreœ
dziecko nie rozumia³am go. Zreszt¹, dzieci te, chore, ze
strasznymi, gruŸliczymi wrzodami, nie mia³y chêci do
zabawy.

My, personel, mieszka³yœmy w s¹siedniej sali, w której
jednym k¹cie robi³yœmy opatrunki i zastrzyki, drugi k¹t
by³ k¹tem gospodarczym, gdzie dzielono ¿ywnoœæ. Oby-
dwa przedziela³ spory wystêp, który tworzy³ sieñ. Przeciw-
leg³a œciana i œrodek sali zastawione by³y piêtrowymi
³ó¿kami, na których spa³yœmy.

Znajdowa³yœmy siê wiêc w bliskim s¹siedztwie dzieci,
które w nocy krzycza³y, p³aka³y, wo³a³y „mama”. Noce te
by³y dla mnie koszmarem, bo przecie¿ niedaleko, w Lubli-
nie, by³y moje dzieci, moi dwaj mali synkowie. Zdawa³o mi
siê, ¿e to oni mnie wo³aj¹, a ja nie mogê do nich pójœæ.
Pobyt na tym bloku, mimo ¿yczliwoœci kole¿anek, by³ dla
mnie nie do zniesienia.
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W³aœnie w tym czasie spodziewany by³ transport cho-
rych z Ravensbrück na Majdanek. Szykowano dla nich
bloki rewirowe i dobierano personel. Mo¿e by³am nie-
wdziêczna dla Marysi ¯urowskiej, ale poprosi³am j¹, aby
pomog³a mi dostaæ siê na blok gruŸliczek z Ravens. Ma-
rysia pomog³a mi, a ja przesta³am nareszcie objadaæ je
i mog³am w nocy, nie s³ysz¹c jêków dzieci, spaæ spokojnie.

Blok gruŸliczy by³ bliŸniaczo podobny do bloku dzie-
ciêcego, tylko mia³ œciany nie malowane, co czyni³o go
wiecznie smutnym i brudnym. Zreszt¹ póŸniej ju¿ mnie to
nie razi³o. Blokow¹ by³a bardzo mi³a i kulturalna, niska,
lecz bardzo proporcjonalnie zbudowana blondyneczka,
pani Emilia Ostaszewska – Mila. By³y dwie „starsze
siostry”: pani Wanda Or³osiowa i pani Hanka Protaso-
wicka, obydwie bardzo mi³e i sympatyczne. Wanda O. by³a
zawodow¹ pielêgniark¹, wiêc te¿ by³a wymagaj¹ca. Pie-
lêgniarkami, czyli jak potocznie mówi³o siê „flegerkami”,
by³y: Irka (nazwiska nie pamiêtam, chemiczka, która
tu przyjecha³a z Oœwiêcimia), Muszka Burkowska, dwie
siostry Wanda i Irena Petersówny, Zosia Wróblewska i ja.
Naturalnie póŸniej by³y zmiany. „Szrajberk¹” by³a starsza
pani, pani Halina Stypu³kowska. By³a to osoba krótko-
wzroczna, której okulary czêsto spada³y. Niezgrabnie te¿
chodzi³a po œniegu obozowych ulic w swoich pantofelkach
na wysokich obcasach. Jej obowi¹zkiem by³o chodzenie
na apele i meldowanie stanu chorych i personelu na
bloku. Chc¹c czymœ wype³niæ czas, bardzo czêsto wy-
rêcza³am pani¹ Halinê i chodzi³am za ni¹ na apel.

Na du¿ym placu, miêdzy blokami roboczymi a blokami
rewirowymi, ustawia³y siê kobiety id¹ce do pracy. By³y
one liczone, gdy ¿adnej nie brakowa³o, apel by³ przyjêty
i sz³y do pracy. My, rewir, sta³yœmy ka¿da przy swoim
bloku, czeka³yœmy, a¿ skoñczy siê apel roboczy i „wrony”
(aufzjerki) przyjd¹ do nas, aby nas policzyæ i przyj¹æ
raport o iloœci chorych na bloku. Aufzjerki na zielonych
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mundurach (zielony ¿akiet i spódnica-spodnie) nosi³y
czarne peleryny, które chód lub wiatr rozwiewa³ i to czy-
ni³o je podobnymi do wron z rozpostartymi skrzyd³ami.
Dlatego nazywa³yœmy je „wronami”.

Na Majdanku pracowa³yœmy na trzy zmiany. Rano
rozdawa³yœmy leki, robi³yœmy opatrunki i zastrzyki. Leki
dostarcza³ PCK i RGO, tak ¿e chore mog³y byæ leczone. Te
zajêcia zabiera³y nam czas do obiadu, gdy¿ chorych by³o
du¿o. Rozdawaniem posi³ków zajmowa³y siê siostry gos-
podarcze. Na drugiej zmianie mniej by³o pracy, polega³a
ona na jakiejœ doraŸnej pomocy, pilnowaniu porz¹dku,
podawaniu basenów. Wtedy mo¿na by³o porozmawiaæ
i poznaæ chore. By³o ich oko³o 150 w naszym bloku. Du¿¹
wiêkszoœæ stanowi³y Polki, trochê Rosjanek, parê Czeszek,
trzy Francuzki, dwie Jugos³owianki i jedna Luksembur-
¿anka. By³a te¿ jedna m³oda Niemka z Jugendlagru w Ra-
vensbrück. Opowiada³a okropne rzeczy o tym lagrze, ba³a
siê Niemców. By³a ciê¿ko chora na gruŸlicê i wkrótce
umar³a. Mnie bardzo ciekawi³y Rosjanki, z którymi ze-
tknê³am siê pierwszy raz w ¿yciu. Bardziej chore kobiety
le¿a³y nisko, mniej chore na wy¿szych piêtrach.

Aby poznaæ Rosjanki, trzeba by³o wybieraæ zdrowsze
tote¿ wdrapywa³am siê do nich na trzecie piêtro i tu
odbywa³a siê moja nauka jêzyka rosyjskiego i tu po-
znawa³am kobiety rosyjskie. Niektóre inne chore by³y
zazdrosne i pyta³y mnie, czy po wojnie wybieram siê do
Rosji. A Rosjanki by³y bardzo sympatyczne i uczynne.

Trzecia zmiana – nocka – by³a najprzykrzejsza. Okna
w bloku by³y zawsze otwarte, chore chcia³y œwie¿ego po-
wietrza i nie pozwala³y zamykaæ okien. W dzieñ, w ruchu,
nie czu³o siê tego zimna, ale w nocy, gdy trzeba by³o
czuwaæ i byæ gotow¹ na ka¿de zawo³anie, by³o zimno.
Pali³o siê co prawda w piecyku (¿elazna „koza”), ale ch³ód
dokucza³. Wiêkszoœæ chorych spa³a. Podczas moich nocek
zbiera³y siê niemog¹ce spaæ kobiety i opowiada³y swoje
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prze¿ycia. Czasem któraœ z nich wziê³a wiadro, wysz³a
przez okno, nabra³a œniegu, rozpuœci³a go na piecyku,
a gdy woda by³a ciep³a, my³a sobie g³owê. Ja te¿ mia³am
w ten sposób myte w³osy i uk³adane fale. Przez noc przy
piecyku w³osy wysch³y. W „Waschraumie”, w zimnej wo-
dzie, w dzieñ, gdy trzeba by³o pracowaæ, o myciu g³owy nie
mo¿na by³o marzyæ. Ale wiêkszoœæ nocek by³a niespo-
kojna, przerywana jêkami, kaszlem, wo³aniem o basen.
Przy drzwiach do naszej sali, przez któr¹ trzeba by³o
przejœæ do Waschraumu, w którym by³y muszle klozetowe,
stawia³o siê na noc dwa „kible”, aby chore, czêsto cho-
dz¹ce jedna za drug¹, nie budzi³y pielêgniarek stukaniem
drewniaków. Chore czêsto dodatkowo cierpia³y na Durch-
fall – biegunkê. Pamiêtam jedn¹ chor¹, nosz¹c¹ literê F,
czyli Francuzkê, ale by³a Angielk¹, która wysz³a za m¹¿ za
Francuza. Biedna ta kobieta biega³a czêsto od ³ó¿ka do
„kibla” i czêsto zostawia³a za sob¹ cuchn¹c¹ stru¿kê,
któr¹ musia³am sprz¹taæ. Francuzki w ogóle by³y bardzo
nieporadne w obozie, bez ciep³ej wody nie umia³y siê myæ,
a z³apane wszy wyrzuca³y za okno.

Ka¿da z nas, flegerek, mia³a swoj¹ podopieczn¹. Jedna
kole¿anka opiekowa³a siê Francuzk¹, pani¹ Pélétier, która
we Francji zostawi³a szeœcioro dzieci. Bardzo nas wzruszy³
ten fakt, chcia³yœmy jej pomóc, ale pani Pélétier nie chcia-
³a nic przyjmowaæ poza przydzia³em z kot³a. Ale po d³u¿-
szych pertraktacjach ustali³yœmy, ¿e jedna z kole¿anek
bêdzie siê u niej uczy³a francuskiego, w zamian za co ta
kole¿anka da jej coœ ze swojej paczki. Francuzki nie dosta-
wa³y paczek. Jugos³owianki, Czeszki i my dostawa³yœmy
raz na miesi¹c paczki z domu i od lubelskiego Czerwonego
Krzy¿a.

Moj¹ podopieczn¹ by³a madame Demouth, jedyna
Luksembur¿anka, bardzo kulturalna osoba. Ona te¿ nie
otrzymywa³a paczek, nie chcia³a nic od nas przyj¹æ, jeœli
siê j¹ czymœ czêstowa³o. Mówi³a dobrze po francusku,
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angielsku i niemiecku. Rozmawia³yœmy po francusku,
niemieckiego u¿ywa³o siê tylko z musu. Zawsze musia³am
upatrywaæ moment, gdy pani Demouth wyjdzie do Wasch-
raumu, aby po³o¿yæ jej pod koc coœ z mojej paczki. Ona
odgadywa³a kto podrzuca jej smako³yki (chleb, cebulê,
cukierki, kawa³ek boczku). S¹dzê, ¿e s¹siadki jej o tym
mówi³y. Na Majdanku, na rewirze, gdzie rz¹dzi³a dr Pe-
rzanowska, panowa³ ³ad, nie kradziono. Perzanowska by³a
wymagaj¹ca, surowa, ale sprawiedliwa. Tutaj pielêgniarki
by³y dla chorych, a nie jak w innych obozach, chore by³y
dla pielêgniarek.

W ³adne, pogodne, mroŸne dni wolno by³o wypro-
wadzaæ chore na spacer, na plac apelowy. Plac by³ pusty,
bo kobiety z bloków roboczych by³y w pracy, wiêc nasze
chore mog³y swobodnie chodziæ, a nawet biegaæ po œniegu.
Cieszy³y siê tymi spacerami, mia³y z³udzenie wolnoœci,
mog³y oddychaæ œwie¿ym powietrzem, bo w bloku, mimo
stale otwartych okien, panowa³ zaduszek od tylu Ÿle umy-
tych, poc¹cych siê cia³. Chore chêtnie chodzi³y na spacer,
mia³y trochê ruchu, bo w bloku nie wolno by³o chodziæ,
trzeba by³o le¿eæ na swojej pryczy.

Aby chorym skróciæ czas i aby trochê zapomnia³y
o swojej niedoli, doktor Perzanowska zorganizowa³a ze-
spó³ „artystyczny” spoœród pielêgniarek. Odwiedza³y one
bloki rewirowe, deklamowa³y, œpiewa³y piosenki, najczêœ-
ciej powsta³e w obozie, jak: „Pasiaki”, „Weso³y na Maj-
danku dzieñ” i inne. Po koncercie chore mia³y du¿o tema-
tów do rozmów i dopytywa³y, kiedy znów „artystki” nas
odwiedz¹.

Pracowa³yœmy na trzy zmiany. Po oœmiu godzinach
pracy mia³am 16 godzin wolnych. Dla skrócenia czasu
chodzi³am na salê chorych, aby z nimi porozmawiaæ,
po¿artowaæ. Nie mia³am jeszcze przyjació³ek na innych
blokach, do których w wolnych od pracy godzinach mog³a-
bym chodziæ. Chore lubi³y mnie, ale moja za czêsta obec-

17



noœæ u nich zjedna³a mi wiêksz¹ sympatiê ni¿ ta, któr¹
obdarzane by³y moje kole¿anki. Zreszt¹ ka¿dej z nas
grozi³o zara¿enie siê. Dlatego pani Wanda zabroni³a mi
bywania na sali poza dy¿urem. Szuka³am wiêc innego
zajêcia. Przy³¹czy³am siê, na ochotnika, do kobiet no-
sz¹cych wêgiel dla rewiru. Wêgiel znajdowa³ siê w stodole,
blisko szosy che³mskiej. Widzia³o siê wiêc trochê wolnoœci,
ludzi je¿d¿¹cych do i z Lublina. Zdawa³o mi siê, ¿e po-
wietrze by³o tam jakieœ inne, œwie¿sze ni¿ wœród bloków,
pachnia³o wolnoœci¹.

W naszej sali, na œcianie dziel¹cej nas od sali chorych,
sta³y pó³ki, które same zrobi³yœmy z zepsutych ³ó¿ek i za-
s³oni³yœmy przeœcierad³ami. Ka¿da z nas mia³a tam miejsce
na swoje pude³ko (paczka z domu) i na swoj¹ miskê. Miski
znaczy³yœmy, aby ich nie zamieniaæ.

Z tymi pó³kami te¿ by³a zabawa. Kiedyœ jedna z kole-
¿anek wpad³a na pomys³ zrobienia pó³ek na nasze paczki,
które zazwyczaj trzyma³yœmy w ³ó¿kach. Mila zgodzi³a siê
na to i pó³ki stanê³y. Przyszed³ na wizytacjê lekarz – gesta-
powiec, s³ynny König, zobaczy³ je i kaza³ rozebraæ, ro-
zebra³yœmy. Ale ledwo wyszed³, pó³ki znów stanê³y. Na
nastêpnej wizycie znów je zobaczy³ i znów kaza³ rozebraæ.
Tak by³o trzy razy, potem udawa³, ¿e ich nie widzi. My te¿
nie stara³yœmy siê zwracaæ jego uwagi na nie. No i pó³ki
sta³y!

Gdy któraœ chora zmar³a, zdejmowa³yœmy jej z szyi
cetelek, a numer wypisywa³yœmy „sepso” na piersiach.
Zmar³¹ trzeba by³o rozebraæ i nago wynieœæ do Wasch-
raumu, gdzie na pod³odze czeka³a do nastêpnego rana.
Rano przyje¿d¿a³ dwuko³owy wózek ci¹gniêty przez wiêŸ-
niów i eskortowany przez „wronê”. Mê¿czyŸni z „wron¹”
wchodzili do Waschraumu, jeden kopniêciem w szczêkê
otwiera³ usta zmar³ej i jeœli mia³a z³ote zêby, wyjmowa³ jej
szczypcami. PóŸniej zanosili j¹ na wózek i jechali do na-
stêpnego bloku po inne zmar³e. GruŸliczki wymiera³y doœæ
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szybko. Cetelki wraz ze sprawozdaniem odnosi³a szraj-
berka do szrajbsztuby. Te cetelki znów by³y dawane œwie-
¿o przyby³ym kobietom.

Pamiêtam, by³o to 1-go kwietnia, któraœ z kole¿anek
znalaz³a na pó³ce, za swoim pude³kiem, nie¿yw¹ sp³asz-
czon¹ mysz. Musia³a przygnieœæ j¹ ubieg³ego dnia swoj¹
paczk¹. Poniewa¿ w szrajbsztubie pracowa³y Polki, które
zna³yœmy z czêstej tam bytnoœci, postanowi³yœmy zrobiæ
im „prima aprilis”. Na liœcie zmar³ych, na koñcu napisa-
³yœmy: „Zuzanna Mysz, urodzona na Majdanku, zmar³a 1 IV”.
Wszystkie kole¿anki ze szrajbsztuby szuka³y kartoteki
Zuzanny Mysz, a¿ w koñcu pani Halina przypomnia³a im,
¿e to jest w³aœnie 1-szy kwiecieñ. Wiêc kawa³ uda³ siê.

Rewir na Majdanku by³ pod energicznymi rz¹dami
doktor Perzanowskiej. Godziny pracy i odpoczynku by³y
œciœle przestrzegane. W bloku musia³o byæ czysto, pie-
lêgniarki schludne i uprzejme. Pielêgniarki by³y dla cho-
rych i musia³y spe³niaæ wszystkie ich ¿yczenia. Nie wolno
by³o nic od chorych przyjmowaæ.

Pewnego razu pali³am papierosa. Zobaczy³a to pani
Wanda i spyta³a, sk¹d mam papierosy. Dosta³am je od
Jugos³owianki, która przez szwajcarski Czerwony Krzy¿
dosta³a paczkê, a w niej papierosy. Jugos³owianka nie
pali³a, zreszt¹ chorym nie wolno by³o paliæ, wiêc papierosy
mi odda³a. Niestety, nie wypali³am ich, musia³am dla
przyk³adu oddaæ je dla mê¿czyzn, na mêskie pole. W ogóle
w obozie nie wolno by³o paliæ, ale jak nie wolno, to prêdko,
byle ¿aden Niemiec nie zobaczy³. Za palenie bardzo bili,
a nawet mo¿na by³o wylecieæ z rewiru do ciê¿kiej pracy na
lagrze. Ja pali³am. Lubi³am paliæ w ³ó¿ku przed snem.
A moje kole¿anki narzeka³y, ¿e ich sienniki s¹ coraz
chudsze, bo ja im wszystko siano z sienników wyci¹gam
i wypalam.

Jeszcze przed moim aresztowaniem wiedzia³am, ¿e mój
szwagier jest na Majdanku. Gdy wiêc jako tako oswoi³am
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siê z Majdankiem, zaczê³am go szukaæ. Szuka³am go przez
kobiety, które z naszego pola chodzi³y na mêskie pola do
pracy. No i znalaz³am go. Kobiety, które pracowa³y w ko-
szykarni, powiedzia³y mi, ¿e taki jest, ¿e pracuje w koszy-
karni, ¿e nosi na plecach i na piersiach du¿e czerwone
ko³o (niebezpieczny, nie wolno mu by³o wyjœæ do pracy
poza obóz). Pewnego dnia, gdy mia³am wolne, poprosi³am
blokow¹ z bloku, z którego kobiety pracowa³y w koszy-
karni, a którym noszono od nas kot³y z obiadami, aby mi
pozwoli³a iœæ z obiadem. Droga nie by³a ³atwa. Na bramie
sprawdzono nas, spisano numery wychodz¹cych. Kocio³
by³ ciê¿ki, œnieg przylepia³ siê do drewniaków, nogi wy-
krzywia³y siê w kostkach. Drewniaki po¿yczy³am, bo
w swoich pó³butach nie mog³am brn¹æ po œniegu. Ale
dosz³am. Teraz trzeba by³o ustawiæ warty, aby „wrona” ani
¿aden „posten” nie weszli i nie zobaczyli, ¿e rozmawiam
z wiêŸniem. Rozmowy kobiet z mê¿czyznami by³y zabro-
nione i surowo karane. Radoœæ nasza i smutek z tego
spotkania by³y wielkie. Musia³am szwagrowi opowiedzieæ
o siostrze, ich dzieciach i o ca³ej naszej rodzinie. Mój
szwagier, Jan Aftanas, zawodowy oficer, nigdy koszy nie
robi³ i jestem pewna, ¿e nie wiedzia³, z której strony trzeba
zacz¹æ robotê kosza. Coœ robiæ musia³, nie wolno go by³o
wysy³aæ poza obóz z powodu czerwonego ko³a na bia³ym
tle, które nosi³ na plecach i piersiach. Zg³osi³ siê jako
„koszykarz – amator” do koszykarni. Pozna³am tam paru
jego kolegów, którzy go bardzo chwalili, ¿e jest kole¿eñski,
¿e podtrzymuje ich na duchu, ¿e im œpiewa i opowiada
kawa³y. Spotka³am tam te¿ Wacka Lipskiego, mê¿a mojej
dobrej znajomej z wolnoœci. Lipscy razem byli aresztowani
w Lublinie, ale Myszkê Lipsk¹ wywieziono z Zamku do
Ravensbrück.

Chodzi³am tam parê razy. Pewnego dnia rozesz³a siê
u nas wiadomoœæ, ¿e z mêskiego pola odchodzi transport.
Zwolni³am siê na moim bloku, kole¿anka mnie zast¹pi³a,
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a ja posz³am znów z obiadem dla naszych kobiet. Zobaczy-
³am Jaœka ju¿ w kolumnie, gotowej do wymarszu z obozu.
Widzia³ mnie te¿ i z dala po¿egna³, jecha³ do kamie-
nio³omów. To by³o ostatnie nasze widzenie siê. Po wojnie
dowiedzia³am siê, ¿e jego ostatnim obozem by³o Dachau,
sk¹d ju¿ nie wróci³.

Lubelska Rada G³ówna Opiekuñcza i PCK przysy³a³y
na Majdanek lekarstwa i ¿ywnoœæ dla chorych Polek. Leki
bardzo siê przydawa³y. ¯ywnoœæ dzielona by³a miêdzy
chore i po³owê personelu. Co drugi raz ka¿da z nas dosta-
wa³a przydzia³ ¿ywnoœci. By³yœmy m³ode i ³atwo mog³yœmy
zaraziæ siê gruŸlic¹. Raz dosta³yœmy kocio³ bia³ych klusek
ze skwarkami. To by³a uczta na rewirze! Jeszcze dzisiaj
pamiêtam smak tych klusek!

Na Majdanek przychodzi³y paczki od rodzin. Z ka¿dego
bloku sz³y dwie kobiety z tragami pod blok administra-
cyjny i sta³y pod oknem, w którym urzêdowa³a „wrona”
i któraœ Polka ze szrajbsztuby. Polka bra³a paczkê le¿¹c¹
na stosie innych, czyta³a nazwisko i blok, aufzjerka prze-
cina³a sznurek, odwija³a paczkê i bada³a jej zawartoœæ. Nie
wolno by³o przesy³aæ leków, listów ani suchego prowiantu.
Przegl¹da³a wiêc skrupulatnie, czy nie znajdzie czegoœ, co
mog³aby skonfiskowaæ. Jednak na rewir, dla chorych,
pozwalano przesy³aæ suchy prowiant. Zabiera³yœmy nasze
paczki i póŸniej w bloku by³a radoœæ, bo kobiety czêsto-
wa³y siê, a my, pielêgniarki, mia³yœmy dodatkowe zajêcie,
bo gotowa³yœmy dla naszych chorych kasze i makarony
na rurze od piecyka. Raz w miesi¹cu ka¿da wiêŸniarka
mog³a dostaæ paczkê. Mia³yœmy te¿ drukowane karty z po-
dziêkowaniem za paczkê i z pouczeniem, co mo¿na wys³aæ
w paczce do obozu. My tylko podpisywa³yœmy siê.

Miêdzy wspomnian¹ pó³k¹ na œcianie a piêtrowymi
³ó¿kami, na których spa³yœmy, sta³ d³ugi stó³, zawsze
czysto wyszorowany, a wokó³ niego ³awki. Przy tym sto-
le jada³yœmy nasze posi³ki. Pewnego dnia pani Wanda
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„zorganizowa³a” przeœcierad³o, podzieli³a je na tyle czêœci,
ile nas by³o i powiedzia³a, abyœmy sobie zrobi³y serwetki
pod miskê i chleb. Mnie serwetkê obr¹bi³y chore, rade, ¿e
mog³y siê czymœ zaj¹æ. Sk¹d wziê³y nici, by³o i jest dla
mnie tajemnic¹.

Któregoœ piêknego marcowego dnia 1944 roku przysz³a
do nas doktor Perzanowska i powiedzia³a, ¿e wszystkie
chore maj¹ wyjechaæ do Oœwiêcimia i ¿e Oœwiêcim za¿¹da³
50 pielêgniarek z Majdanka. Wiêc która chce, mo¿e jechaæ
do Oœwiêcimia. Naturalnie ona nie mo¿e zarêczyæ, ¿e
bêdziemy pracowa³y na rewirze. Pozosta³e pielêgniarki
maj¹ jechaæ do Ravensbrück. Chorowa³am wtedy na angi-
nê, a moje anginy s¹ przewlek³e, ale zg³osi³am siê do
Oœwiêcimia. Zostawa³am w Polsce, mia³am nadziejê pra-
cowaæ na rewirze, a jad¹c do Ravens mia³am pewnoœæ, ¿e
bêdê pracowa³a w fabryce amunicji. Teraz zacz¹³ siê okres
przygotowywania chorych do transportu, a chore by³y
podejrzliwe, ba³y siê transportów. Gdy wyje¿d¿a³y z Ra-
vens, powiedziano im, ¿e jad¹ do gazu. Musia³yœmy im
t³umaczyæ i zapewniaæ, ¿e i my jedziemy z nimi. Na drogê
dano dla chorych pantofle wydr¹¿one w jednym kawa³ku
drewna. Jak w tym chodziæ? Dano te¿ chorym reformy
p³ócienne, których jedna nogawka by³a uszyta z p³ótna
w niebiesk¹ kratkê, a druga w ró¿ow¹. Piêkne by³y! W³o-
¿y³am wiêc „pantofle” i reformy i posz³am do chorych
pokazaæ, jakie piêkne balowe pantofle dali nam Niemcy na
bal maskowy. Mia³am poczucie humoru, lubi³am ¿ar-
towaæ. Chore ju¿ zna³y mnie z tego, wiêc uda³o mi siê je
przekonaæ, ¿e takie pantofle i reformy s¹ lepsze ni¿ ¿adne.

Gdy transport by³ przygotowany, zaczêto wywoziæ cho-
re ciê¿arówkami na dworzec w Lublinie. Ostatni¹ ciê-
¿arówk¹ pojecha³yœmy my, pielêgniarki, oraz dwie lekarki:
doktor Perzanowska i doktor Ada Brudkowska. W samo-
chodzie sta³yœmy i tyle ogl¹da³yœmy „wolnoœæ”. Poci¹g
nasz sta³ na bocznicy, wagony towarowe by³y wy³o¿one
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s³om¹, o co postara³ siê PCK. Ale w wagonach by³ t³ok, nie
wszystkie chore mog³y le¿eæ, k³ad³y siê wiêc jedne na
drugie, przygniata³y sobie nogi, powstawa³y spory. Wa-
gony zamkniêto. W k¹cie sta³ „kibel”. W naszym wagonie
by³o nas 50 i parê ciê¿ej chorych, te¿ ciasno, a drzwi by³y
otwarte, przy nich sta³a ³awka, na której siedzieli wartow-
nicy. Byli to Jugos³owianie, ust¹pili nam ³awkê, a sami
siedzieli w drzwiach, maj¹c nogi spuszczone na zewn¹trz.
Poci¹g jecha³ wolno, któryœ z wartowników zasn¹³ i wy-
puœci³ karabin z r¹k. Towarzysze obudzili go, wyskoczy³
z poci¹gu, odnalaz³ karabin, dogoni³ poci¹g i wskoczy³ do
wagonu. Ale przed wiêkszymi stacjami zamykano nas.
Jecha³yœmy parê dni. Ogl¹da³yœmy bezlistne lasy, szare
pola, na których w za³amaniach widaæ by³o jeszcze œnieg.
By³ pocz¹tek kwietnia.



Oœwiêcim

Trzynastego kwietnia w nocy poci¹g nasz stan¹³. Nie
wiedzia³yœmy, co to znaczy, ale raniutko zaczêto otwieraæ
drzwi. Œwita³o, by³o mglisto i zimno. Jacyœ ludzie w pasia-
kach podbiegli do drzwi i kazali nam wychodziæ. Wy-
sz³yœmy, zbi³yœmy siê w kupkê i z lêkiem rozgl¹da³yœmy
siê na boki. A to, co widzia³yœmy, nie by³o przyjemne.
Pootwierano wszystkie wagony i wyprowadzono chorych
(jecha³ z nami te¿ i rewir mêski). Mo¿na sobie, a raczej
trudno sobie wyobraziæ, w jakim stanie znajdowali siê
chorzy po paru dniach jazdy w zamkniêtych wagonach.
Wielu umar³o, tych wyci¹gano z wagonów za rêce i ci¹g-
niêto dalej. Przy tej czynnoœci z wychudzonych cia³ zsu-
wa³y siê spodnie i przytrzymywane przez obute stopy
wlok³y siê po ziemi. Ludzie wy³adowuj¹cy transport uwijali
siê szybko, poganiani przez esesmanów. Dooko³a by³a mg³a,
wiêc wygl¹dali jak zjawy. My sta³yœmy z boku i przy-
gl¹da³yœmy siê temu. Trudno zapomnieæ ten widok. W po-
równaniu z Majdankiem Oœwiêcim wyda³ nam siê strasz-
ny. Po jakimœ czasie za³adowano nas na ciê¿arówki i za-
wieziono na Brzezinkê, s³ynne Birkenau.

Wyjecha³am z Majdanka z angin¹, w drodze nie mog-
³am jej wyleczyæ, wiêc mia³am wysok¹ temperaturê, ledwie
trzyma³am siê na nogach. Kole¿anki mnie podpiera³y,
trzeba by³o ukryæ chorobê, bo s³ysza³yœmy, ¿e w Oœwiê-
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cimiu nie wolno chorowaæ, a ju¿ pielêgniarka nie mo¿e
sobie pozwoliæ na chorowanie, traci pracê i znów jest do
dyspozycji, a wiêc bior¹ tak¹ do najciê¿szych robót, gdzie
szybko siê wykañcza.

Zapêdzono nas do jakiegoœ pustego baraku i tu mia-
³yœmy czekaæ, czekaæ, ci¹gle czekaæ. Blok nie mia³ pod³ogi,
tylko klepisko, na którym porozrzucane by³y ceg³y. Ko-
biety siada³y na tych ceg³ach, dla mnie te¿ znalaz³y siê
ceg³y, na których usiad³am, opieraj¹c siê o œcianê. Jeœæ
nam nie dano. Dojada³yœmy resztki z paczek i to, co która
zaoszczêdzi³a z chleba danego nam na drogê. W tym
baraku czeka³yœmy do nastêpnego dnia, podczas gdy eses-
mani ze specjalnym komandem zajmowali siê chorymi,
które szybko trzeba by³o rozlokowaæ na rewirze. Nastêp-
nego dnia kazano nam wyjœæ przed barak. Ustawiæ siê
w dwa szeregi i podchodziæ do dwóch wiêŸniarek, ¯ydó-
wek, które nas tatuowa³y. Stoj¹c w ogonku, obserwo-
wa³yœmy tatuowanie. WiêŸniarka, która tatuowa³a nasz
szereg, wypisywa³a du¿e niezgrabne cyfry, a ta druga
robi³a ³adne ma³e cyferki. Orzek³yœmy, ¿e ma „³adniejszy
charakter pisma” i kilka z nas przenios³o siê do niej. W ten
sposób moje lewe przedramiê jest ozdobione ³adnym, ma-
³ym dowodem przyjaŸni niemiecko-polskiej! Tutaj dosta³y-
œmy ju¿ kolejne numery, które zaczyna³y siê od 77 tysiêcy.
Numery nie powtarza³y siê tak jak na Majdanku. Gdy
któraœ kobieta tam umar³a, jej numer dawano nowo przy-
by³ym.

We wszystkich obozach wszystkie wiêŸniarki mia³y
numer. Nosi³o siê je na lewej piersi, drukowane na skraw-
ku bia³ego p³ótna. Pod numerem nosi³o siê „winkiel”,
trójk¹t równoramienny, wierzcho³kiem w dó³. Trójk¹ty
by³y ró¿nego koloru: czerwone – polityczne, zielone – kry-
minalistki, czarne – aspo³eczne, fioletowe – badaczki
Pisma Œwiêtego. Na winklach by³y litery odpowiadaj¹ce
pañstwowoœci wiêŸniarki, np. P – Polka, F – Francuzka,

25



T – Czechos³owaczka, I – W³oszka, R – Rosjanka; S.U. – So-
viet Union mia³y Rosjanki s³u¿¹ce w wojsku. Niemki mia³y
winkle bez litery, ¯ydówki ¿ó³te gwiazdy. W Oœwiêcimiu
¯ydówki mia³y pod tatua¿em trójk¹t (pó³ gwiazdy), a Cy-
ganki pod numerem wytatuowan¹ literê Z.

Pod wieczór, ju¿ wszystkie z tatua¿em, zaprowadzono
nas do sauny, do du¿ej sali z betonow¹ pod³og¹, œwie¿o
zmyt¹ wod¹, ale niewytart¹. W tej sali mia³yœmy spêdziæ
noc bez koca na mokrym betonie. Ale poniewa¿ by³yœmy
zmêczone, wiêc spa³yœmy, siedz¹c lub le¿¹c. Rano pod³oga
by³a ju¿ sucha.

Id¹c do sauny, z prawej strony, ko³o drzwi, widzia-
³yœmy stos czegoœ. Jestem krótkowidzem, szk³a odebrano
mi jeszcze w wiêzieniu, wiêc dopiero gdy podesz³am bli¿ej,
zobaczy³am, co to by³o. By³ to stos nagich, wychudzonych
mê¿czyzn. Wielu z nich ju¿ nie ¿y³o, ale niektórzy z nich
jeszcze ¿yli. Jeden modli³ siê. Nie mog³yœmy mu pomóc,
musia³yœmy iœæ dalej. Na drugi dzieñ rano przyjecha³a
ciê¿arówka i zabra³a ich do krematorium. Podczas gdy my
spa³yœmy na mokrym betonie, oni umierali za drzwiami
z wycieñczenia i zimna.

Tego dnia zaprowadzono nas znów do sauny. W saunie
pracowa³y wiêŸniarki – ¯ydówki. Najpierw przejrza³y na-
sze pude³ka, co uzna³y za niepotrzebne nam, a potrzebne
im, zabra³y. Nastêpnie ogoli³y nas „na kolano”, w ogóle
usunê³y nam wszystkie w³osy z cia³a, bo Niemcy obawiali
siê, abyœmy nie przynios³y wszy z Majdanka, a z nimi
tyfusu. Zabrano nam pasiaki i bieliznê, powieziono to
wszystko na specjalnych wózkach i dano do prania. Przed
wejœciem do sali, w której zainstalowane by³y prysznice,
znajdowa³o siê zag³êbienie w betonie. To zag³êbienie wy-
pe³nione by³o wod¹ z dodatkiem jakiegoœ p³ynu odka-
¿aj¹cego i ka¿da z nas musia³a tam zamoczyæ nogi. Nie
wiem, jaki mia³o mieæ cel to moczenie nóg w tej samej
wodzie przez setki osób.
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K¹piel, a raczej prysznic, by³by przyjemny, bo woda
by³a ciep³a, ale pod œcianami stali esesmani i przy pomocy
wê¿y p³ukali nas zimn¹ wod¹. Po k¹pieli przesz³yœmy do
drugiej, mniejszej salki, w której czeka³yœmy d³ugo na
nasze wyprane ubrania. Wszyscy wiêc wiêŸniowie chorzy
i chore dostali nowe, to znaczy inne ubrania. A nam dano
nasze pasiaki z Majdanka. Z sauny zabrano nas na kwa-
rantannê.

Obóz Oœwiêcim II, czyli Brzezinka (Birkenau) by³ po-
dzielony na dwie czêœci szerokim pasem ziemi, po której
bieg³ tor kolejowy prowadz¹cy do sauny i krematoriów.
Z prawej strony tego pasa rozmieszone by³y lagry mêskie
(na Majdanku mówi³o siê pola), cygañski lagier rodzinny,
a tu¿ przy wejœciu do obozu by³a kwarantanna. Po lewej
stronie torów kolejowych rozci¹ga³ siê F.K.L. (Frauen-
konzentrationslager) – obóz kobiecy. Wszystkie te lagry
oddzielone by³y od siebie kolczastymi drutami, przez które
przep³ywa³ pr¹d elektryczny.

Kwarantanna przedzielona by³a drutami na dwie czêœ-
ci: mêsk¹ i kobiec¹. Na mêskiej czêœci kwarantanny by³
ambulans, a na kobiecej znajdowa³a siê kuchnia. Cho-
dzenie z jednej czêœci do drugiej by³o zabronione. Przez
obydwie te czêœci przechodzi³a uliczka, na której przy
drutach dziel¹cych mêsk¹ i kobiec¹ kwarantannê stali
greccy ¯ydzi zamieszkali w mêskiej czêœci i pilnowali
przejœcia. Ale mê¿czyŸni musieli chodziæ do kuchni po
chleb i kot³y z jedzeniem, a my nieraz potrzebowa³yœmy
œrodków opatrunkowych i leków. W takich wypadkach
mo¿na by³o dostaæ pozwolenie na przejœcie do drugiej
czêœci. Czêsto ktoœ mia³ znajomych lub krewnych na
s¹siedniej kwarantannie, wiêc dochodzi³ do porozumienia
z ¯ydami, którzy „udawali” Greków i przepuszczali.

Oœwiêcim, jak wszystkie inne obozy, otoczony by³ dru-
tami pod napiêciem elektrycznym. Na linii drutów co jakiœ
kawa³ek umieszczone by³y na s³upach budki wartowni-
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cze, w których czuwali postenowie i w razie, jeœli im siê coœ
nie podoba³o w obozie – strzelali. W nocy œwieci³y silne
reflektory. Bloki by³y bardzo du¿e, œrodkiem bieg³ d³ugi
„japoñski” piec. Przy dwóch d³ugich œcianach bloku sta³y
„buksy”, coœ w rodzaju wieloosobowych prycz. Trzypiêtro-
we, przymocowane do œcian, w g³owach podniesione tak,
¿e le¿¹cy w nich ludzie opierali siê stopami o doln¹ kra-
wêdŸ. W „buksie” le¿a³o 5-6 chorych. Bloki nie mia³y
okien, w¹skie okienka umieszczone by³y wysoko w suficie,
tak jak wywietrzniki w tramwajach. Przed du¿¹ „sal¹” by³a
sieñ, która mia³a po obu stronach ma³e pokoiki, w których
mieszka³ personel bloku. Okna tych pokoików wychodzi³y
na sieñ. W bloku by³o duszno i ciemnawo. Waschraum,
osobny budynek, znajdowa³ siê przy drutach oddziela-
j¹cych mêsk¹ czêœæ kwarantanny i tam chodzi³yœmy po
wodê, aby umyæ chore, które nie mog³y wstaæ.

Ten Waschraum to by³ ciekawy budynek. Zaraz przy
wejœciu znajdowa³y siê drewniane koryta umieszczone na
podmurowaniu, a nad nimi bieg³y rury z kranami. Tam
my³yœmy siê. Dalej, za drewnian¹ œcian¹, by³y ubikacje.
By³y to cztery rzêdy desek z okr¹g³ymi otworami. Tam
najczêœciej odbywa³y siê spotkania znajomych, bo na obce
bloki nie wolno by³o chodziæ. A jeszcze dalej by³o ma³e
pomieszczenie, do którego wynosi³yœmy zmar³e.

Jedzenie z kuchni przynosili nam owi greccy ¯ydzi.
Trzy razy dziennie zg³aszali siê u nas i dy¿urna flegerka
sz³a z nimi do kuchni, aby dopilnowaæ iloœci kot³ów.
Nocny dy¿ur koñczy³ siê z chwil¹, gdy do bramy zapukali
nasi nosiciele ¿ywnoœci. Rano by³ jakiœ zielonawy p³yn,
podobno by³a to gotowana, suszona pokrzywa. Na obiad
by³a, jak zawsze, brukiew p³ywaj¹ca gdzieniegdzie w burej
wodzie. Nasze chore by³y bardzo chore i nie mog³y jeœæ,
wiêc czêsto zostawa³o sporo zupy w kot³ach. Nasi nosiciele
¿ywnoœci czekali przed blokiem na puste kot³y, które
odnosili znów do kuchni. Na wynoszone kot³y rzucali siê
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z ³y¿kami w rêkach, odpychali siê, bili, aby tylko móc wy-
skrobaæ resztki z kot³ów. Nie raz zdarza³o siê, ¿e te smêtne
resztki wylewa³y siê z kot³ów w czasie szarpaniny.

Nosiciele byli zawsze ci sami. Id¹c do kuchni, mia³am
czas rozmawiaæ z jednym z nich, który zna³ jêzyk fran-
cuski. Wiedzieli, co ich czeka w Oœwiêcimiu. Stara³am siê
dodaæ mu otuchy i trochê podtrzymaæ go na duchu, ale on
uœmiecha³ siê gorzko. I rzeczywiœcie, któregoœ dnia og³o-
szono „Blocksperre”, nie wolno by³o wychodziæ z bloków.
Ale we wrotach by³y szpary i przez nie widzia³yœmy, co
dzia³o siê na lagrze. Na ulicê lagrow¹ zaje¿d¿a³y ty³em
samochody i stawa³y w przejœciu z czêœci kobiecej na
mêsk¹. Na mêskiej czêœci, przy przejœciu, zgromadzeni
byli ¯ydzi, którzy musieli rozebraæ siê i wejœæ nago na
ciê¿arówkê. Gdy samochód by³ pe³en, odje¿d¿a³, a pod-
je¿d¿a³ nastêpny. By³yœmy bardzo wstrz¹œniête t¹ akcj¹.

Do ambulansu trzeba by³o chodziæ doœæ czêsto, bo
kobiety mia³y ró¿ne wrzody, krosty i œwierzb. Ile razy
by³am w ambulansie, tyle razy widzia³am tam ró¿nych
„gamli” (w innych obozach byli to „muzu³manie”, a w jesz-
cze innych „szmuksztyki”). Byli to ludzie chorzy, brudni,
zaniedbani, opuchniêci lub szkielety okryte w pasiaki.
Kobiety lepiej trzyma³y siê, by³y schludniejsze, jakoœ prê-
dzej udawa³o siê je sk³oniæ do mycia, jeœli nie one same, to
flegerki pilnowa³y porz¹dku. Ci biedacy stali w ogonku
i czekali na opatrunki lub lekarstwa. A lekarstw by³o
ma³o, to ju¿ nie Majdanek i PCK oraz RGO nie mia³y tutaj
dostêpu. Wygl¹dali strasznie, poowijani w koce, ko³dry
(wczesna wiosna), ledwie trzymaj¹cy siê na nogach.

O lekach nie mo¿na by³o marzyæ. W ambulansie do-
stawa³yœmy trochê waty, papier toaletowy jako banda¿,
trochê ró¿nych kropelek i maœci, najczêœciej na „krecê”
(œwierzb). I to mia³o byæ wszystko dla ciê¿ko chorych.
Tote¿ leki trzeba by³o zast¹piæ uœmiechem, ¿artem, hu-
morem, dobrym s³owem. By³am kiedyœ w ambulansie po
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œrodki opatrunkowe, wydawa³ je fleger z liter¹ F na czer-
wonym winklu, wiêc Francuz. Rozmawia³am z nim po
francusku, a¿ tu przyszed³ jakiœ „hefling” i mówi do niego
po polsku. Zdziwi³am siê, ¿e tak dobrze mówi po polsku.
Okaza³o siê, ¿e by³ to ¯yd z Równego, który przed wojn¹
wyjecha³ do Francji i tam go aresztowano. Mia³ na imiê
Jerzy – Georges, wiêc nazywali go ¯or¿yk. Bardzo siê
speszy³, gdy mu zrobi³am wymówkê, ¿e przecie¿ ³atwiej
nam rozmawiaæ po polsku. On te¿ poszed³ do gazu.

Kiedyœ by³am na mêskiej kwarantannie z kole¿ank¹,
Kazi¹ Bruka³o, której m¹¿ le¿a³ chory w jednym z kwa-
rantannowych bloków. I w³aœnie tam spotka³am znów
Wacka Lipskiego, by³ chory, ma³o wychodzi³.

Pewnego dnia przyszed³ do nas lekarz, wiêzieñ, Polak,
dr Piechowiak z mêskiego lagru. Wypytywa³, czego nam
brak, jak siê czujemy, sk¹d jesteœmy itd. Poniewa¿ wie-
dzia³am, ¿e w Oœwiêcimiu jest cioteczny brat mojego mê-
¿a, Bogdan Tarchalski, wiêc zapyta³am, czy przypadkiem
nie spotka³ takiego. Okaza³o siê, ¿e s¹ na jednym lagrze
i dobrze siê znaj¹. Przes³a³am Bogdanowi pozdrowienia,
a w dwa dni póŸniej ten sam lekarz przyniós³ mi paczkê,
w której by³ chleb, papierosy, pude³ko sardynek i para
krótkich mêskich kalesonów. Na mêskim lagrze wiedzia-
no, ¿e transporty s¹ rozbierane przed k¹piel¹, a póŸniej
bardzo sk¹po ubierane, wiêc czym móg³, tym podzieli³ siê
ze mn¹. Kole¿anki œmia³y siê z tych kalesonów, ale za-
zdroœci³y mi. Poniewa¿ na kwarantannie nie pracuje siê,
wiêc karmiono nas bardzo sk¹po, w myœl zasady, ¿e kto
nie pracuje, ten nie je. Z prowiantów przyniesionych przez
owego lekarza urz¹dzi³yœmy sobie lukullusow¹ ucztê.

W jaki sposób któraœ z kole¿anek zdoby³a karty, nie
mam pojêcia. Ale karty przyda³y siê, gdy mia³yœmy wolny
od pracy czas, gra³yœmy w ró¿ne gry. Pewnego dnia, gdy
gra³yœmy, a ja siedzia³am ty³em do okna, zobaczy³am, ¿e
moje kole¿anki nagle rzuci³y karty na stó³ i utkwi³y oczy
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w oknie. Obejrza³am siê i œcierp³am, za oknem sta³ eses-
man. Wszed³ do naszego pokoiku i uspokoi³ nas, mówi¹c,
¿e on zosta³ przydzielony do SS, ale nie jest Niemcem, lecz
S³owianinem.

Poniewa¿ nasz pobyt na kwarantannie zbli¿a³ siê ku
koñcowi, mia³ przyjœæ „Arct”, aby obejrzeæ flegerki, czy nie
s¹ chore. Na oœwiêcimskiej kwarantannie dosta³am dziw-
nych, swêdz¹cych wyrzutów na ciele, które, szczególnie
noc¹, bardzo swêdzi³y. Obawia³am siê, ¿e to mo¿e byæ
œwierzb, a w takim razie nie mog³abym byæ pielêgniark¹.
Smarowa³am siê ró¿nymi mazid³ami, ale nic nie poma-
ga³o. Uda³am siê wiêc do dr Perzanowskiej, która uspo-
koi³a mnie, mówi¹c, ¿e jest to awitaminoza. Z awitaminoz¹
walczy³am do koñca mojej obozowej kariery, a i póŸniej, po
wojnie, zêby mi wypada³y, mia³am bóle ¿o³¹dka z powodu
braku kwasów ¿o³¹dkowych. D³ugo te¿ mia³am sine plamy
na nogach.

W koñcu kwarantanny znajdowa³ siê blok zajêty przez
¯ydówki przywiezione z Majdanka. Pewnego dnia by³a
znów „blokszpera”, miano wywieŸæ ¯ydówki, ale te broni³y
siê, by³a strzelanina, podobno wszystkie zabito.

Przed przejœciem na F.K.L. postara³am siê o widzenie
z Wackiem Lipskim. Wygl¹da³ Ÿle, po¿egna³am siê z nim
i zostawi³am mu skarpetki we³niane, które zrobi³a mi
jedna chora ze starego swetra. Sk¹d wziê³a druty, nie
wiem, ale drut kolczasty mo¿na by³o znaleŸæ. Chore chêt-
nie coœ robi³y, bo bezczynne le¿enie w „buksach” bardzo
dokucza³o.

F.K.L. by³ podzielony na lagier A i na lagier B. Ka¿dy
otacza³a sieæ drutów. Spor¹ czêœæ lagru A, oddzielon¹
drutami, stanowi³ rewir – szpital obozowy. Najpierw umiesz-
czono nas (50 pielêgniarek i 2 lekarki) w zwyk³ym bloku.
Cztery takie bloki mia³y jeden blok waszraumowy i jeden
ustêpowy. Mo¿na sobie ³atwo wyobraziæ, ¿e tak do jed-
nego, jak i do drugiego, trudno by³o siê dostaæ. Przy
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wejœciach do tych bloków sta³y funkcyjne wiêŸniarki, któ-
re mog³y nie wpuœciæ wiêŸniarki, jeœli ta im siê nie po-
doba³a.

Ostatni blok przeznaczony by³ dla rekonwalescentek,
ale w bloku mog³y one tylko spaæ w nocy. Po rannym
apelu, a¿ do apelu wieczornego, wychodzi³y za blok na
„Wiese” – ³¹kê. Ale na tej ³¹ce nie ros³o ani ŸdŸb³o trawy,
le¿a³o tylko trochê kamieni, na których owe rekonwa-
lescentki siedzia³y, czekaj¹c na przydzielenie do pracy
albo na transport.

Gdy pierwszy raz zobaczy³am F.K.L., ujrza³am kobiety
nosz¹ce ceg³y. Chodzi³y wolno, nosi³y po 2-3 ceg³y. Po-
myœla³am, ¿e przecie¿ mo¿na by nosiæ wiêcej i chodziæ
szybciej, a po skoñczonej pracy odpocz¹æ. Ale jak¿e siê
myli³am! Nie zna³am lagru, wtedy jeszcze nie wiedzia³am,
¿e gdy przenios¹ wszystkie ceg³y, bêd¹ musia³y odnosiæ je
z powrotem na dawne miejsce.

Trzy dni chodzi³yœmy pod aryjski ambulans (bo by³
i ¿ydowski, ale gdzie indziej) i czeka³yœmy na Arzta. W tym
czasie nie dawano nam jeœæ. Karmi³y nas oœwiêcimianki,
przynosz¹c kawê w dzbankach i chleb w fartuchach.
W koñcu przyszed³ Arzt i podzieli³ rêk¹ nasz¹ kolumnê:
po³owa na rewir, po³owa na lagier. Nie pyta³ czy która by³a
zawodow¹ pielêgniark¹, czy te¿ – jak ja – ochotniczk¹.
W ten sposób i tutaj dosta³am siê na rewir.

Przydzielono mnie i trzy inne kole¿anki do bloku, który
by³ w remoncie. Uk³ada³yœmy pod³ogê z cegie³, rozra-
bia³yœmy i nosi³yœmy cement. Po u³o¿eniu pod³ogi ma-
lowano œciany wapnem, przy czym pochlapano pod³ogê,
któr¹ musia³yœmy skrobaæ, aby oczyœciæ ceg³y. Gdy ceg³y
by³y ³adne, czerwone, ustawia³yœmy ³ó¿ka (piêtrowe pry-
cze). Blok ten by³ dawniej blokiem durchfallowym (bie-
gunka), wiêc sienniki by³y przegni³e, le¿a³a ich du¿a sterta
w pewnej odleg³oœci od bloku. Trzeba je by³o przejrzeæ
i wysypaæ z nich przegni³e wiórki drzewne (bo sienniki
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by³y nape³nione wiórkami). Blokow¹ by³a tu Polka, Magda
Hermes z £odzi, osoba niedobra, ³asa na pochlebstwa.
Lubi³a, gdy jej mówiono: „Ach, jak pani blokowa ³adnie
dzisiaj wygl¹da” albo coœ w tym rodzaju. Poniewa¿ ja nie
mia³am zamiaru stosowaæ siê do tego zwyczaju, nie lubi³a
mnie i da³a jako „pucerkê” do pielêgniarki, która nie
potrafi³a chorej zmierzyæ temperatury. Naturalnie blo-
kowa wyznaczy³a mnie do tych sienników. Praca by³a
ohydna.

Gdy pewnego dnia przysz³a do mnie, do naszego bloku,
moja podopieczna z Majdanka, madame Demouth, która
jako niegor¹czkuj¹ca chora kopa³a rowy na lagrze, a po-
tem je zasypywa³a (du¿o kobiet tak pracowa³o), nasza
blokowa zrobi³a mi awanturê, a pani¹ Demouth wyrzu-
ci³a. By³a wczesna wiosna, kobieta chora (gruŸlica), ciê¿ko
pracowa³a, by³a zmêczona, wiêc chcia³a odpocz¹æ trochê
pod dachem (jeœli chora nie mia³a 39°C temperatury, nie
wolno jej by³o przyj¹æ na rewir i wyrzucano j¹). Ale trzeba
trafu, ¿e kiedyœ, póŸniej, gdy pani Demouth zachorowa³a
na tyfus brzuszny (a nasz blok by³ blokiem tyfusowym)
i le¿a³a na naszym bloku, przechodzi³a nasza Lagerälteste –
Orli (Aurelie), zobaczy³a pani¹ Demouth i pozna³a j¹.
Zna³y siê z czasów, gdy Orli musia³a kiedyœ uciekaæ przed
gestapo z Niemiec i schroni³a siê w Luksemburgu. Orli
odwiedza³a czêsto pani¹ Demouth, a Magda by³a teraz dla
niej s³odziutka, ale pani Demouth w ogóle jej nie do-
strzega³a.

W Oœwiêcimiu pielêgniarki mia³y du¿o ciê¿kiej pracy.
Mieszka³yœmy w bloku personalnym, sk¹d chodzi³yœmy
do swoich bloków do pracy. Rano budzi³ nas gong. By³ to
kawa³ek szyny wisz¹cy na drucie, w który ktoœ mocno
uderza³ kawa³kiem ¿elaza. I zaraz blokowa wo³a³a „Auf-
stehen”. Trzeba by³o szybko ubraæ siê i biec do kuchni po
kot³y z kaw¹ (ale to nie by³a kawa, lecz jakaœ lura). Kot³y
mia³y uchwyty, w które wk³ada³o siê dr¹gi i na tych
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dr¹gach nosi³yœmy ciê¿kie kot³y do bloków. Rozdawa-
³yœmy „kawê” chorym, przynosi³yœmy wodê do mycia, bo
tylko w jednym gruŸliczym bloku by³ kran z wod¹. My-
³yœmy chore niewstaj¹ce, poprawia³yœmy koce, my³yœmy
baseny, szorowa³yœmy pod³ogê (a do wszystkiego nosi-
³yœmy wodê), no i nareszcie mog³yœmy siebie doprowadziæ
do porz¹dku. Chore chodz¹ce my³y siê same, ale wodê
trzeba by³o im przynieœæ. Ka¿dy blok podzielony by³ na
„sztuby”, ka¿da „sztuba” mia³a swoj¹ pielêgniarkê, a po-
niewa¿ moja pielêgniarka, Janka, nie nadawa³a siê w³aœ-
ciwie na pielêgniarkê, wiêc mia³a mnie, „pucerkê”. Ka¿da
pielêgniarka mia³a wiadro i 2-3 miednice do mycia. Wszyst-
kiego trzeba by³o pilnowaæ jak oka w g³owie, bo tych rzeczy
blokowa nie dawa³a, trzeba by³o kupowaæ za chleb.
A czêsto zdarza³o siê, ¿e te przedmioty ginê³y i by³y znów
przedmiotem handlu. My³yœmy siê na tych s³awnych japoñ-
skich piecach.

Po tych zabiegach mierzy³yœmy chorym temperaturê
i czeka³yœmy na lekarkê, wiêŸniarkê, obchodzi³yœmy z ni¹
chore, zdawa³yœmy sprawê z tego, jak siê która czuje, roz-
dawa³yœmy „kropelki”, bo leków nie by³o. Zaraz potem
by³o rozdawanie chleba (raz dziennie). Raz w tygodniu do-
stawa³yœmy maleñk¹ kosteczkê margaryny, a raz cieniut-
ki plasterek kie³basy. Ale jakoœ nie r¿a³yœmy po niej. Po
rozdaniu chleba, który pobiera³yœmy w pokoiku blokowej,
pokrojony i tyle porcji, ile mia³yœmy chorych na sztubie
(naturalnie chleb krojono tak, aby zosta³y oszczêdnoœci,
które blokowa z przyjació³kami sma¿y³a na piecu w swoim
pokoiku, a my w¹cha³yœmy smakowite zapachy i po³y-
ka³yœmy œlinê). PóŸniej sz³yœmy z dr¹gami po obiad, rozda-
wa³yœmy go, pozbiera³yœmy puste miski, pomy³yœmy je
w Waschraumie i teraz nastêpowa³a godzina „ciszy po-
³udniowej”.

Ka¿da pielêgniarka mia³a na swojej sztubie wolne ³ó¿-
ko, w którym przechowywa³a swoje skarby: paczkê z do-
mu, miskê, ³y¿kê, grzebieñ, myd³o, szczoteczkê do zêbów
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itd. Na tym ³ó¿ku odpoczywa³am godzinê, jeœli nie mia³am
dy¿uru. Dy¿urna pielêgniarka musia³a podczas tej go-
dziny podawaæ baseny chorym z ca³ego bloku, jeœli chore
tego potrzebowa³y. Potem znów mycie pod³ogi, zajêcia przy
chorych i apel.

Apel mia³yœmy na placu miêdzy blokami rewirowymi,
odbiera³ go Lagerältester, Niemiec, wiêzieñ, nazywa³ siê
Schuster, wiêŸniowie z mêskiego lagru chwalili go. Towa-
rzyszy³y mu Lagerälteste Orli i Lagerkapo Greta. Obydwie
by³y Niemkami, wiêŸniarkami, mia³y niskie numery i by³y
sympatyczne (polityczne). Po apelu sz³yœmy na blok per-
sonalny, opowiada³yœmy sobie wra¿enia dnia, wspomina-
³yœmy czasy wolnoœci i snu³yœmy marzenia na przysz³oœæ.
Czêsto przychodzi³a do nas Orli i rozmawia³a z nami.

Bloku ustêpowego na rewirze nie by³o, tylko by³y tak
zwane „suche klozety”. Obowi¹zkiem pielêgniarek by³o
wynoszenie „kibli” do specjalnego do³u betonowego, za-
krytego, który mia³ otwór zas³oniêty gêst¹ krat¹. Przy tym
otworze sta³a wiêŸniarka z kijem, którym sprawdza³a, czy
w wylewanym „kiblu” nie ma szmat. Dlatego przed wy-
niesieniem musia³yœmy w blokach sprawdzaæ to samo.
Jeœli coœ znalaz³a, zapisywa³a numery pielêgniarek, które
przynios³y „kibel”. Bo gdy wybierano z do³u, a coœ zatka³o
rurê, to ona by³a karana. Tak siê kiedyœ z³o¿y³o, ¿e przy
sprawdzaniu nic nie zauwa¿y³yœmy, ale ta przy dole wy-
ci¹gnê³a kawa³ek gazy, no i zapisa³a nasze numery. Wie-
czorem, po apelu Lagerältester wyczyta³ nasze numery. Za
takie przestêpstwo sz³o siê na lagier, do okropnych bloków
i do pracy w polu. My mia³yœmy ciê¿k¹ pracê, ale pod
dachem, nie dokucza³o nam s³oñce ani deszcz. Rewir by³
oddzielony od reszty lagru drutami i nie wolno by³o prze-
chodziæ z rewiru na lagier ani zdrowym z lagru na rewir.
Aby utrudniæ nam „przeciekanie” na lagier, dawano nam
nie pasiaki, lecz cywilne sukienki z bia³ym pasem, na-
malowanym olejn¹ farb¹ od karku do do³u sukienki.
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Pasiaczki na lagrze nazywa³y nas z przek¹sem „die Damen
von Revir”. Wiêc ¿adna z nas nie chcia³a zamieniæ rewiru
na lagier. I traf chcia³, ¿e wszystkie szeœæ wyczytanych
numerów zaczyna³y siê na 77 tysiêcy, wszystkie szeœæ
by³yœmy z Majdanka. Lagerältester, Schuster, zapyta³ nas,
czy umówi³yœmy siê i dlaczego tak zrobi³yœmy. Nie uma-
wia³yœmy siê i sta³o siê to bez naszej woli. I, rzecz nie-
bywa³a, jako karê wyznaczy³ nam przez tydzieñ, po wie-
czornym apelu, podlewaæ grz¹dki w œwie¿o za³o¿onym
ogródku ko³o ambulatorium aryjskiego. Wszystkie ko-
le¿anki chcia³y nam pomagaæ.

W Oœwiêcimiu, na rewirze, œmiertelnoœæ by³a du¿o
wiêksza ni¿ na Majdanku. Nie wolno by³o d³ugo chorowaæ,
tote¿ bardzo czêsto chore, które w ¿adnym wypadku nie
mog³y iœæ na lagier, przekazywane by³y z jednego bloku na
drugi. W ten sposób mog³y d³ugo wêdrowaæ z bloku na
blok i jakoœ przetrzymaæ. By³o du¿o starszych kobiet,
które w ten sposób by³y przechowywane na rewirze. By³y
takie dwie panie, pani Panenková i pani Prausová, na
wolnoœci by³y przeciwniczkami politycznymi, a tutaj ¿y³y
w du¿ej zgodzie.

Do du¿ej œmiertelnoœci przyczynia³y siê te¿ „odwsza-
wiania”. Bo wszy by³o bardzo du¿o, a Niemcy bali siê
tyfusu, wiêc co jakiœ czas urz¹dzano nam „odwszawiania”
i „odszczurzania”. Szczurów te¿ by³o du¿o, piszcza³y wie-
czorami i goni³y siê po bloku, a my ba³yœmy siê ich
i ucieka³yœmy na piêtrowe ³ó¿ka. Szczury czêsto zjada³y
chleb kobietom, które le¿a³y na najni¿szych ³ó¿kach, a ka-
wa³ek chleba zostawi³y sobie na rano.

Podczas takich akcji wszystkie chore musia³y wyjœæ
z bloku, zostawiaj¹c w nim wszystko, co mia³y, Na go³ych
cia³ach mia³y tylko koce. Ustawia³y siê w pi¹tki i ma-
szerowa³y do sauny, do k¹pieli. K¹pano je partiami,
a reszta, przed lub po k¹pieli, czeka³a na dworze, dopóki
wszystkie bêd¹ wyk¹pane. Koce zabierano do parowania,
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co mia³o zatruæ resztê wszy. Po k¹pieli kobiety dostawa³y
inne koce, zawsze wilgotne i wraca³y ju¿ na inny, pusty
blok. A stary blok zamykano i gazowano, aby wszy
i szczury wyginê³y. Nic wiêc dziwnego, ¿e po takim spa-
cerze, staniu na zimnie i k¹pieli du¿o chorych umiera³o.
Zmar³e, jeœli by³o ich ma³o w ci¹gu dnia, zanosi³yœmy do
Waschraumu, jeœli du¿o, sk³ada³yœmy je pod d³ug¹ œcian¹
bloku. Stamt¹d specjalne Leichenkommando zabiera³o je
do Leichenhalle – kostnicy (zwyk³a szopa), a póŸniej, noc¹,
³adowano je na ciê¿arówki i wieziono do krematorium. Tê
czynnoœæ wykonywa³y te¿ wiêŸniarki z Leichenkomman-
do. Ale pewnego razu, nie wiem dlaczego, kazano pielêg-
niarkom wykonaæ tê czynnoœæ. Naturalnie, jako pierwsz¹,
Magda wyznaczy³a mnie. Cieszy³yœmy siê, ¿e bêdziemy
mog³y odbyæ spacer w nocy po lagrze. I naprawdê obu-
dzono nas w nocy, przysz³a po nas aufzjerka i prowadzi³a.
Noc by³a ³adna, ksiê¿ycowa, ale konkurencjê ksiê¿ycowi
robi³y kominy krematorium, wydzielaj¹ce md³y, gor¹cy,
czerwony dym. Gdy przysz³yœmy pod kostnicê i trzeba
by³o wejœæ do œrodka, ja z jedn¹ kole¿ank¹ (Bielicka,
imienia nie pamiêtam) wycofa³yœmy siê do ty³u. Zauwa-
¿y³a ten nasz manewr aufzjerka i kaza³a nam wejœæ na
samochód i odbieraæ zw³oki podawane przez inne ko-
le¿anki. To by³a dla mnie najprzykrzejsza praca na re-
wirze. Bra³yœmy biedne zmar³e i uk³ada³yœmy je na dnie
ciê¿arówki, ostro¿nie, jedna obok drugich. Ale wkrótce
zabrak³o miejsca, musia³yœmy wiêc rzucaæ jedne na dru-
gie. Zw³oki by³y ró¿ne, jedne lekkie, wychudzone, inne
nabrzmia³e, ciê¿kie, a wszystkie okropnie zimne i twarde.
Tote¿ czêsto wychyla³yœmy siê „za burtê” i oddawa³yœmy
nawet œniadanie.

Po tej pierwszej, nocnej wyprawie nie czu³yœmy siê
nawet ludŸmi, bo kobietami dawno przesta³yœmy byæ.
Czu³am siê tak za³amana, tak zmaltretowana, ¿e zdawa³o
mi siê, ¿e nie bêdê mog³a ju¿ nigdy wróciæ do dzieci i do
mê¿a. R¹k nie mog³yœmy domyæ, chêtnie odr¹ba³abym je
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sobie. Na nastêpne nocne wyprawy dawano nam rêka-
wiczki.

Jeszcze na Majdanku opiekowa³yœmy siê m³odziutk¹
Polk¹, Muszk¹ Szpiterówn¹, która by³a ciê¿ko chora na
gruŸlicê. Matka jej zosta³a w Ravensbrück, poniewa¿ by³a
zdrowa. Mimo naszej troskliwej opieki, dziewczê zmar³o.
Któraœ z kole¿anek zdoby³a gdzieœ ma³¹ zielon¹ ga³¹zkê
(w obozie nie by³o drzew, trawy, ¿adnego ptaka ani nawet
much czy komarów) – mo¿e od kobiet, które wychodzi³y na
„aussen” – tê ga³¹zkê po³o¿y³a jej na piersiach, gdy na
„tragach” odnoszono j¹ do kostnicy. To by³o wszystko, co
mog³yœmy jej daæ.

Pewnego razu umar³a u nas kobieta na jak¹œ nieznan¹
chorobê. Miano j¹ zanieœæ do prosektorium na sekcjê,
wiêc zanios³yœmy j¹ pod krematorium. We cztery nios³yœ-
my j¹ na „tragach”, towarzyszy³ nam posten. Po wyjœciu
z F.K.L.-u sz³yœmy drog¹ wzd³u¿ bocznicy kolejowej. Na
drodze znajdowa³yœmy pieni¹dze z napisem „Litzmann-
stadt” (£ódŸ). Zanios³yœmy j¹ pod krematorium, które by³o
otoczone murem. W murze by³a furtka i tutaj odda³yœmy
mê¿czyznom tragi ze zmar³¹. Ci mê¿czyŸni obs³ugiwali
krematorium. T¹ sam¹ drog¹, z pustymi „tragami”, wró-
ci³yœmy na rewir.

Bardzo czêsto bloki rewirowe odwiedzane by³y przez
lekarzy. By³o ich trzech. König, Mengele i trzeci, którego
nazwiska nie pamiêtam. Towarzyszy³a im zazwyczaj dr Ena,
wiêŸniarka, s³owacka ¯ydówka. Aby nie byæ zaskoczo-
nymi, wystawia³yœmy przy bramie wartê, która, gdy zoba-
czy³a zbli¿aj¹cych siê lekarzy, wo³a³a „Besuch” lub „Arzt”.
Wtedy zaczyna³ siê niebywa³y ruch. Poprawia³yœmy szyb-
ko koce u chorych, zbiera³yœmy najdrobniejsze py³ki
z ceglanej pod³ogi, sprawdza³yœmy nocniki (bo przed ka¿-
dym ³ó¿kiem sta³ nocnik, ale musia³ zawsze byæ pusty
i czysty), poprawia³yœmy swoje bia³e fartuchy i stawa-
³yœmy na bacznoœæ, ka¿da przy swojej „sztubie”. Za naj-
mniejszy nieporz¹dek Arzt „wybiera³” na lagier.
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Od czasu do czasu trzeba by³o odes³aæ parê zdrowych
kobiet na lagier. Kobiety odchodz¹ce z rewiru, ubrane
tylko w koce, siedzia³y na piecu (niski, biegn¹cy wzd³u¿
bloku) i czeka³y. A gdy przyszed³ Arzt, wstawa³y, zosta-
wiaj¹c koce na piecu. Arzt ogl¹da³, czy nie maj¹ œwierzbu
lub innych wyrzutów.

Mia³yœmy du¿o lekarek na rewirze, przewa¿nie Polek,
by³a wiêc dr Perzanowska i dr Brudkowska, znane jeszcze
z Majdanka, by³a bardzo mi³a dr Tetmajerówna, Bia³ówna,
Jasielska, Koœciuszkowa, £aniewska, dr Ovole – Fran-
cuzka, dr Lubow – Rosjanka i du¿o innych, których na-
zwisk nie pamiêtam. Naszym blokiem opiekowa³a siê dr Pe-
rzanowska.

Kiedyœ König poleci³ Perzanowskiej, aby na nastêpny
dzieñ wypisa³a 30 kobiet na lagier, bo blok jest prze-
pe³niony. Ale nasza dr Perzanowska niechêtnie s³ucha³a
rozkazów. Wybra³a wiêc trzy najzdrowsze kobiety i po-
sadzi³a je na piecu. Gdy König wszed³ do bloku, zatrzyma³
siê ko³o drzwi i zawo³a³ „Lupe, Lupe”. Perzanowska po-
desz³a do niego, a on powiedzia³, ¿e przecie¿ ¿yczy³ sobie 30,
a nie 3. Ale Perzanowska powiedzia³a, ¿e u niej s¹ chore
i ¿e wiêcej nie mo¿e daæ. I nie da³a.

Jedna z wizyt Arzta, zaskoczy³a Perzanowsk¹, gdy ta,
stoj¹c w ganku miêdzy ³ó¿kami, pali³a papierosa. Gdy jej
któraœ kobieta powiedzia³a, ¿e jest „Besuch”, Perzanow-
ska rzuci³a papierosa pod ³ó¿ko i wysz³a do Arzta. Roz-
mawiali, id¹c przez d³ugi blok, a gdy byli ju¿ przy drugich
drzwiach, Arzt powiedzia³: „A teraz mo¿e pani iœæ skoñczyæ
tego papierosa”. Jej odwaga, dzielna postawa i energia
imponowa³y Niemcom.

Bardzo lubi³am m³od¹ i ³agodn¹ dr Ovole, która czêsto
przychodzi³a do mnie na papierosa. Przy okazji polityko-
wa³yœmy. Nie wiem, jakimi drogami, ale wieœci z zewn¹trz
dociera³y do nas. Czêsto przychodzi³a jakaœ kobieta i mó-
wi³a: „Dziewczynki, cieszcie siê, Niemcy dostaj¹ w skórê.
Najdalej za miesi¹c, dwa bêdziemy uwolnione”. Gdy przy-
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chodzi³a dr Ovole, bardzo wyczerpana, ja j¹ karmi³am tymi
wiadomoœciami, którymi inne kobiety nakarmi³y mnie.
Wychodzi³a zawsze pokrzepiona na duchu. Gdy moje do-
bre wiadomoœci nie potwierdza³y siê, t³umaczy³am jej, ¿e
nie zawsze jest tak, jak chcia³oby siê, ale ¿e teraz to ju¿ na
pewno nied³ugo bêdziemy wolne. Naraz dr Ovole zginê³a
mi z oczu, przesta³a przychodziæ. Okaza³o siê, ¿e wys³ano
j¹ z transportem do Ravensbrück. ¯a³owa³am jej, bo by³a
sympatyczna, mi³a, kole¿eñska, ale pomyœla³am, ¿e do-
brze, bo nie przyjdzie do mnie z wymówkami, ¿e to, co jej
obiecywa³am, nie spe³nia siê. I traf chcia³, ¿e gdy pod
koniec wrzeœnia i ja wyl¹dowa³am w Ravens, spotka³am
dr Ovole, a ta zapyta³a: „No i kiedy bêdzie koniec wojny?”.
W Ravens widzia³yœmy siê tylko dwa razy, poniewa¿ ja
by³am na kwarantannie i znów bez mo¿liwoœci wyjœcia
z bloku.

S¹siedni¹ sztub¹ zajmowa³a siê Stasia Chutkiewicz,
bardzo mi³a i oddana kole¿anka, du¿o prze¿y³yœmy razem.
Stasia mia³a, tak jak i my wszystkie, krótko ostrzy¿one
w³osy, ale jak ¿adna, tak by³a podobna do m³odego ch³op-
ca. Jak ja wygl¹da³am – nie wiem, bo nie by³o siê w czym
przejrzeæ. Mia³am czerwon¹ sukienkê w bia³e groszki,
kole¿anki œmia³y siê, ¿e brak mi tylko skakanki. Pa-
miêtam scenê, w której dwie chore, le¿¹ce na jednej pryczy
„na waleta”, œmia³y siê jedna z drugiej ze wspania³ej
fryzury, a obydwie mia³y obciête w³osy do go³ej skóry.

Czêsto te¿ dr Ada Brudkowska, przechodz¹c, wstêpo-
wa³a do mnie na papierosa. Doktor Ada by³a przeciwieñ-
stwem dr Perzanowskiej, du¿o m³odsza, bardzo ³agodna,
chore prosi³y o dr Adê, bo nie krzycza³a na nie, a ³agodnie
t³umaczy³a. Palenie by³o surowo zabronione, ale zawsze
mo¿na by³o kupiæ papierosy za chleb. Sk¹d sprzedaj¹ce
bra³y te papierosy – nie wiem. W obozie handlowa³o siê
wszystkim, mo¿na by³o kupiæ, prócz papierosów, ³adne
swetry, koszule jedwabne, paski do poñczoch, gorsety lub
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inne czêœci bielizny. Te rzeczy kupowa³o siê u kobiet, które
pracowa³y w „kanadzie” – Effektenkammer, gdzie segrego-
wano rzeczy odebrane ludziom wziêtym do obozu, a ostat-
nio transportom ¯ydów z ca³ej Europy. Najczêœciej p³aci³o
siê chlebem, cebul¹, kawa³kiem kie³basy albo boczku
z paczki. Cebula by³a w du¿ej cenie. W czasie mego pobytu
w Oœwiêcimiu tylko raz dosta³yœmy jako przydzia³ do
chleba po ³y¿eczce marmolady morelowej. Podobno trans-
porty ¯ydów z Wêgier przywioz³y jej bardzo du¿o. Tak
dobrej marmolady nie jad³am nigdy w ¿yciu.

Oœwiêcim znany by³ z koncertów. Orkiestra z³o¿ona
z wiêŸniarek (ubrane by³y w granatowe spódniczki i bia³e
bluzki) przygrywa³a co dzieñ wychodz¹cym do pracy wiêŸ-
niarkom i wita³a je, gdy wraca³y zmêczone, czêsto nios¹c
jak¹œ zmar³¹ w pracy kole¿ankê. Mêski lagier te¿ mia³
swoj¹ orkiestrê, która gra³a wiêŸniom i wita³a transporty
wje¿d¿aj¹ce do obozu. Transporty wy³adowywane na sta-
cji – sz³y do obozu, do pracy, a transporty wje¿d¿aj¹ce do
obozu – sz³y do krematorium. Prócz tego urz¹dzano kon-
certy na rewirze, dla chorych. W ³adne, ciep³e, letnie dni
wynosi³yœmy chore, spragnione nie tyle muzyki, co œwie-
¿ego powietrza i jakiejœ zmiany monotonii chorowania na
rewirze, na plac miêdzy blokami. Uk³ada³yœmy je na ziemi
lub sadza³yœmy pod œcianami bloków, aby mog³y oprzeæ
plecy. L¿ej chore same wychodzi³y, bo by³a rzadka okazja
wyjœcia na dwór. Te siedzia³y lub le¿a³y byle gdzie, by³y
szczêœliwe, ¿e mog³y ruszyæ siê z pryczy, bo chorym nie
wolno by³o wychodziæ z bloków. Orkiestra gra³a, a chore
jêcza³y. Na tych koncertach by³am tylko tak d³ugo, jak
d³ugo wynosi³am chore. Miejsce, otoczenie i dymy z kre-
matoriów by³y tak niestosownym t³em dla tego rodzaju
imprez, ¿e nie mog³am tego znieœæ.

Raz, gdy koncert odbywa³ siê w bloku i akurat œpie-
waczka œpiewa³a „Ich brauche keine Millionen, mir fehlt
kein Pfennig zum Glück, ich brauche nur deine Liebe und
Musik, Musik, Musik...” wszed³ Arzt. Ona nie przesta³a

41



œpiewaæ, a on wolno, uwa¿nie przeszed³ przez blok, a sce-
na by³a bardzo przykra, jêcz¹ce chore, wdziêcz¹ca siê
œpiewaczka i dumny, okrutny nadcz³owiek.

Gdy którejœ nocy obudzi³a nas g³oœna muzyka, rzu-
ci³yœmy siê do bramy, ale w nocy nie wolno by³o wychodziæ
z bloku (posten móg³ z wie¿yczki obserwacyjnej strzeliæ
i zabiæ, bywa³y takie wypadki), a to, co zobaczy³yœmy, by³o
okropne. Ca³y cygañski lagier by³ rzêsiœcie oœwietlony,
orkiestra gra³a marsze, a wœród g³oœnych krzyków eses-
mani ³adowali Cyganów (obóz rodzinny) na samochody,
które odje¿d¿a³y pe³ne niesamowitego krzyku, aby po krót-
kim czasie wróciæ po nowe ofiary. Krematorium bowiem
by³o blisko. A lekarzy i pielêgniarki z tego lagru pos³ano do
„Strafkommando” (karna kompania), za z³e (!) obchodze-
nie siê z Cyganami.

Od pocz¹tku maja 1944 r. obowi¹zywa³a na rewirze
„Blocksperre”. Nie wolno by³o nam wychodziæ z bloków.
Rano przychodzi³a po nas Orli, na blok personalny, i od-
prowadza³a do bloków pracy. Dopiero po apelu same
sz³yœmy do naszego bloku. „Blocksperre” zarz¹dzono z po-
wodu przybywania du¿ej iloœci transportów ¯ydów z ca³ej
Europy. Ka¿dy taki transport wita³a orkiestra. Poci¹gi
wje¿d¿a³y do obozu, miêdzy lagier mêski i kobiecy. Wa-
gony by³y towarowe, pozamykane, specjalne mêskie ko-
mando otwiera³o wagony i wy³adowywano ludzi (wszystko
to widzia³yœmy przez szpary w drzwiach, bo by³y takie jak
wrota w stodole). Ludzie ci byli ró¿ni, m³odzi, eleganccy,
w œrednim wieku, starzy i dzieci. Widzia³am eleganckie
panie w letnich sukienkach i kapeluszach, z parasolkami,
inne pchaj¹ce wózeczki z dzieæmi. Widzia³yœmy te¿ star-
ców prowadzonych pod rêkê przez m³odych ludzi. Raz
widzia³am m³odego mê¿czyznê nios¹cego na plecach dru-
giego mê¿czyznê. Wszystko odbywa³o siê szybko, w takt
marszów. Wiedzia³yœmy, dok¹d id¹ ci ludzie, lecz oni nie
wiedzieli.
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Mniej wiêcej w tym czasie urz¹dzono na lagrze se-
lekcjê, wybierano kobiety, które z jakiegoœ powodu nie
podoba³y im siê, i kierowano je do krematorium. Przy-
bieg³y wtedy do mnie, na rewir, dawne pielêgniarki z Maj-
danka, które rêk¹ w³adcy – lekarza SS – zosta³y skierowane
na lagier, by³a to Janka Grabska i Marynka Rozner i pro-
si³y o przechowanie ich przez jedn¹ noc, u mnie, na
sztubie. Naturalnie chêtnie to zrobi³am. Rano okaza³o siê,
¿e masê kobiet zabrali z lagru.

Przez ca³y czas pobytu w Oœwiêcimiu utrzymywa³am
³¹cznoœæ z Bogdanem. By³ on aresztowany razem ze swoj¹
siostr¹, która umar³a na F.K.L.-u. Na lagrze i na rewirze
budowano drogi – ulice. Budowali je mê¿czyŸni z lagru „D”.
Jednym z buduj¹cych tê drogê by³ starszy pan, in¿ynier,
pu³kownik WP, zwany „Dziadzio” Rymkiewicz. Ten „Dzia-
dzio” przechodzi³ ko³o naszego bloku, a przechodz¹c, schy-
la³ siê i coœ d³uba³ ko³o buta. W ten sposób wyjmowa³ zza
cholewki list i k³ad³ go pod kamieñ, którym przytrzy-
mywane by³y drzwi. W bloku, z powodu braku okien, by³o
niezbyt widno, ale za to dobrze widzia³yœmy, co dzia³o siê
na zewn¹trz. Wiêc gdy „Dziadzio” odszed³, bieg³am po list.
Bardzo czêsto w liœcie by³y papierosy. Bogdan pisa³: „Jeœli
ju¿ palisz, to pal, ale nie kupuj papierosów za chleb”.
Wieczorem z tego samego miejsca „Dziadzio” bra³ od-
powiedŸ. Rozmowa wiêŸniów z wiêŸniarkami by³a surowo
karana. OdpowiedŸ pisa³am w czasie ciszy po³udniowej,
a moja s¹siadka, pani Sa³aciñska, mówi³a: „Pisz, pisz, bo
inaczej zapomnisz, jak siê trzyma o³ówek w rêce”.

Gdy zbli¿a³a siê jesieñ, Bogdan zapyta³ mnie listownie,
czy mam coœ ciep³ego do w³o¿enia na pasiak. Jeœli nie, to
on wystara siê dla mnie o marynarkê, tylko muszê mu
podaæ szerokoœæ ramion. Najpierw wiêc trzeba by³o zdobyæ
sznurek, potem zmierzyæ szerokoœæ ramion, ale kto to
umie zrobiæ? Poniewa¿ ¿adna z kole¿anek nie zna³a siê na
tym, wiêc zmierzono mi szerokoœæ ramion na mniej wiêcej,
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ale raczej na wiêcej, aby marynarka nie by³a za ma³a,
doda³y te¿ trochê „na wszelki wypadek”. Ale ja jestem
szeroka w ramionach. Wyobra¿am sobie, jak musieli siê
œmiaæ mê¿czyŸni na lagrze „D”, jeœli Bogdan napisa³, ¿e ja
nie mam pleców, ale bary, i ¿e nie chcia³by siê ze mn¹ biæ.
A marynarkê przys³a³ wózkiem wo¿¹cym papier toaletowy
do naszej kantyny. Marynarka by³a ³adna, ciep³a, na-
turalnie za szeroka w ramionach, ale w biodrach dobra.
Niestety, wyje¿d¿aj¹c z Oœwiêcimia, musia³am j¹ zostawiæ,
odebrano mi j¹.

Nastêpnym moim blokiem by³a 12-tka, z blokow¹ Ink¹
Szablowsk¹, bardzo mi³¹ osob¹. Przeniesiono mnie tam,
bo Zosia Krasiñska nie mog³a daæ sobie rady, a dr Pe-
rzanowska uwa¿a³a, ¿e ja jestem energiczniejsza. Zosta-
³am wiêc pielêgniark¹ przy wariatkach.

W obozach by³o du¿o kobiet chorych umys³owo.
W Oœwiêcimiu te kobiety zajmowa³y pokój, do którego
wchodzi³o siê z ambulansu ¿ydowskiego i którego okno
wychodzi³o w³aœnie na ten ambulans. To wszystko by³o
przedsionkiem bloku 12, na którym mieœci³a siê interna.
Pokój by³ doœæ du¿y, zastawiony piêtrowymi ³ó¿kami. Przy
drzwiach sta³ sto³ek z miednic¹, obok niego wiadro, a na
futrynie drzwi wisia³ d³ugi, skórzany pas. Gdy zapyta³am,
do czego on s³u¿y, dosta³am odpowiedŸ, ¿e do bicia. Ale
nigdy nie musia³am uciekaæ siê do jego pomocy. Stosunki
moje z chorymi uk³ada³y siê dobrze. Zawsze potrafi³am
przekonaæ chore, ¿e trzeba siê umyæ, zamieœæ pod³ogê
i mieæ porz¹dek na swojej koi.

Jedna chora, Rosjanka, ju¿ starsza, le¿a³a stale i œpie-
wa³a: „Wor, wor, wor, gdie twój dwor”, a do taktu stuka³a
srebrn¹ ³y¿eczk¹ w ³ó¿ko (sk¹d ona wziê³a tê ³y¿eczkê?).
To dra¿ni³o inne chore, a szczególnie m³od¹ Ukrainkê,
Nadiê, która wyjmowa³a deskê z ³ó¿ka i rzuca³a siê z ni¹
na œpiewaj¹c¹. Ten monotonny œpiew denerwowa³ i mnie.
Musia³am pilnie uwa¿aæ i rozbrajaæ napastniczkê. A to nie
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by³o ³atwe, nie raz dosta³am i ja t¹ desk¹. Zaczyna³am
rozmowê ze œpiewaj¹c¹, aby jej przerwaæ koncert. Biedna
kobieta domaga³a siê zawsze kwaszonej kapusty i zsiad³e-
go mleka, a nie mo¿na by³o uczyniæ zadoœæ jej ¿¹daniom.

Wœród chorych by³a Marusia, bardzo silna, m³oda Ro-
sjanka. Przyjecha³a z Majdanka, na rêkach mia³a blizny
od sznurów, którymi mia³a skrêpowane w drodze rêce.
Marusia by³a „szachtiork¹” i stale pyta³a, gdzie jest Wiktor
Wiktorowicz; kim on by³ dla niej, nie mówi³a. Zapytana
o to podnosi³a dwa palce prawej rêki do oczu rozmów-
czyni, obraca³a je szybko i mówi³a: „A ja tobie zrobiê tak”.
I gwi¿d¿¹c, odchodzi³a. Nikt nie wiedzia³, co to mia³o
znaczyæ. Prawie nigdy nie mia³a nic na sobie, wszystko
dar³a i wchodzi³a w siennik. I tak tam spa³a. Ale gdy
pali³am papierosa, widzia³am, ¿e Marusia po¿era mnie
oczami. Zapytana, czy pali, przytaknê³a. Odt¹d zawsze
dostawa³a resztki moich papierosów. I nie wiem dlaczego,
ale zmieni³a siê, przesta³a drzeæ sukienki, chêtnie robi³a
wszystko, co jej poleci³am.

Jedna z chorych nazywa³a siê Maria Walewska. Sie-
dzia³a na najwy¿szym piêtrze z kocem na g³owie, a gdy coœ
jej siê nie podoba³o, sfruwa³a, jak ptak wielkoskrzyd³y, na
dó³, bi³a na prawo i lewo. Nie rozmawia³a nigdy z nikim,
tak ¿e nic o niej nie by³o wiadomo.

Chore te nie dostawa³y ¿adnych leków, zajmowa³a siê
nimi, to jest tylko wizytowa³a, lekarka, austriacka ¯y-
dówka. Nie wiem dlaczego, ale nie mia³a ona ¿adnych
przyjació³ek, ale ja bardzo dobrze rozumia³am siê z ni¹,
by³a bardzo mi³a. Kiedyœ nawet zaprowadzi³a mnie na
lagier B, do bloku naszej orkiestry, która w wiêkszoœci
sk³ada³a siê z ¯ydówek.

Moje podopieczne mia³y dobry apetyt i du¿o jad³y.
Tote¿ gdy na bloku chore nie mog³y jeœæ i brukwianka
zostawa³a, rozdawa³am j¹ moim chorym. Bo wiadomo, ¿e
cz³owiek g³odny jest z³y, a wariat g³odny nie panuje nad
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sob¹. Pewnego razu, podczas wizyty lekarzy SS, któryœ
zapyta³ mnie, ile chore dostaj¹ jeœæ. Powiedzia³am, jak
robiê, ale to nie podoba³o siê jemu. Zabroni³ dawaæ cho-
rym wiêcej ni¿ normaln¹ porcjê. Odpowiedzia³am, ¿e za-
stosujê siê do tego ¿yczenia, ale robi³am tak jak dawniej,
rozdawa³am moim chorym to, co zosta³o z bloku. Po paru
dniach ten sam lekarz znów zada³ mi to samo pytanie,
odpowiedzia³am, ¿e stosujê siê do jego polecenia. Wtedy
spyta³ o mój numer. Przeliczy³am w myœli moje grzechy,
nie wiedzia³am, za który bêdê teraz odpowiada³a, ale nu-
mer musia³am podaæ. I tak go widzia³, bo numer no-
si³yœmy pod winklem z liter¹ „P”, na lewej piersi. I co siê
okaza³o, za dobre obchodzenie siê z chorymi i za pos³u-
szeñstwo przyznaje mi 3 „Prämienscheiny”. Odmówi³am
przyjêcia nagrody, twierdz¹c, ¿e nie na ochotnika przy-
sz³am do lagru, aby pielêgnowaæ chore, ¿e wype³niam
tylko swój obowi¹zek wobec wspó³wiêŸniarek. Ale boj¹c
siê go rozdra¿niæ – przyjê³am.

Kobiety na lagrze dostawa³y czasem za pracê takie
Prämienscheiny, ale nie wszystkie i nie wszêdzie. Za Prä-
mienschein mo¿na by³o w kantynie obozowej kupiæ papier
listowy, toaletowy, pastê do butów i do zêbów, szminkê (!),
kminek (!) i jeszcze jakieœ niepotrzebne drobiazgi, ale nic
do jedzenia.

Po jakimœ czasie przeniesiono mnie z moimi chorymi
do innego bloku, gdzie blokow¹ by³a m³oda Jugos³owian-
ka, Ela. Minê³y ju¿ te czasy, gdy blokowymi by³y zielone
albo czarne ³aty (winkle). Na bloku pod³oga by³a z cegie³,
ale sieñ mia³a klepisko, na którym po deszczu tworzy³y siê
bajorka. W³adze obozowe kaza³y wiêc zrobiæ w sieni pod-
³ogê z cementu. Pracê tê wykonywali mê¿czyŸni. Wylali
cement i po³o¿yli parê desek, aby po nich chodziæ, ale do
naszego pokoju zabrak³o desek. W³aœnie w tym czasie
przysz³a do mnie kole¿anka i powiedzia³a, ¿e jest do mnie
paczka, po któr¹ mam iœæ do magazynu. Paczki by³y
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zawsze upragnione, tote¿ nie mog³am czekaæ, a¿ cement
wyschnie lub a¿ po³o¿¹ mi deskê. Skoczy³am, ale tak
nieszczêœliwie, ¿e upad³am. Nie mog³am wstaæ, kole¿anki
podnios³y mnie i zaprowadzi³y do sto³ka. Noga w kostce
spuch³a okropnie. Sprowadzi³y lekarkê, chirurga, dr Lu-
bow, ta kaza³a moczyæ nogê w zimnej wodzie i le¿eæ.
Le¿a³am wiêc na tym samym bloku, z nog¹ silnie skrêpo-
wan¹ banda¿em. Le¿a³am na œrodkowym piêtrze i pewnego
dnia, gdy s¹siadka zajmuj¹ca kojê nade mn¹ wchodzi³a do
siebie, przytrzymuj¹c siê krawêdzi mojego ³ó¿ka, deska
tak siê odchyli³a, ¿e ja wraz z siennikiem i deskami,
spad³am na ³ó¿ko parterowe. Ca³e szczêœcie, ¿e s¹siadka
z do³u wysz³a, bo mog³am j¹ boleœnie przygnieœæ. Jedna
z kole¿anek, Irka Lipiñska, przychodzi³a co dzieñ i robi³a
mi masa¿e. Zabiegi te by³y bardzo bolesne i wyciska³y mi
³zy z oczu.

Pewnego dnia wizytuj¹cy lekarz SS zwróci³ uwagê na
mój wykres temperatury, który tak ³adnie, równo prze-
biega³ na 36°C. Wobec braku temperatury nie mia³am
prawa le¿eæ na rewirze, dopiero 39°C upowa¿nia³o do tego.
Ale dr Perzanowska pokaza³a mu moj¹ nogê, a on kiwn¹³
g³ow¹, ¿e zezwala na le¿enie. Le¿a³am 3 miesi¹ce. Marusia
ze swego pokoju zagl¹da³a do mnie i jeœli musia³am wyjœæ,
to nikt nie mia³ prawa mnie prowadziæ, tylko ona.

Po trzech miesi¹cach blokowa powiedzia³a mi, ¿e d³u-
¿ej nie mo¿na chorowaæ, ¿e mog¹ mnie skreœliæ z Pfleger-
standu. Chodziæ nie mog³am, noga mnie bola³a, wiêc
blokowa zaproponowa³a mi „Nachtwache”. Na to zgodzi-
³am siê i zosta³am nocn¹ pielêgniark¹. W nocy mniej by³o
pracy, nie by³o wizyt lekarskich, ale czêsto trzeba by³o
podawaæ baseny. Niektóre mniej chore kobiety nie mog³y
spaæ w nocy, przychodzi³y do mnie, rozmawia³yœmy, wy-
rêcza³y mnie w podawaniu basenów, obserwowa³yœmy
przeloty samolotów i czas szybciej schodzi³. Ale na apele
musia³am chodziæ. Moja s¹siadka z ³ó¿ka na trzecim
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piêtrze, pani Sa³aciñska, po¿ycza³a mi swoje sznurowane
buciki z cholewkami i w nich chodzi³am na plac apelowy.
Wychodzi³am z bloku du¿o wczeœniej, bo sz³am, odpo-
czywaj¹c i opieraj¹c siê o bloki.

Gdy ju¿ lepiej chodzi³am, a noce d³u¿y³y siê, trzeba
by³o je jakoœ urozmaicaæ. Chodzi³am wiêc do s¹siednich
bloków, do kole¿anek. Raz wpad³yœmy na pomys³, aby
dostaæ siê do bloku personalnego. Przemknê³yœmy siê
miêdzy blokami, ostro¿nie, aby nikt nas nie zauwa¿y³, bo
noc¹ nie wolno by³o chodziæ. A tam dopiero zaczê³yœmy
rozrabiaæ. Pozamienia³yœmy kole¿ankom sukienki, buty,
bieliznê i t¹ sam¹ drog¹ wróci³yœmy do naszych bloków.
A rano by³ rwetes, szukanie, nie ka¿da znalaz³a swoje
rzeczy. Hanka Mierzejewska wysz³a na apel bez sukienki,
tylko w fartuchu, ale Schuster tego nie zauwa¿y³, a ko-
le¿anki mia³y zabawê. Po jakimœ czasie, gdy ju¿ jako tako
chodzi³am, zosta³am znów pielêgniark¹ dzienn¹.

Chore przychodz¹ce na rewir musia³y rozebraæ siê
i umyæ przed po³o¿eniem siê nago do i tak ju¿ brudnego
³ó¿ka, gdzie koce by³y zmieniane tylko przy odwszawianiu.
Pewnego razu przyprowadzono na moj¹ sztubê chor¹
Niemkê. Nie chcia³a siê myæ, twierdz¹c, ¿e przecie¿ nie
idzie na randkê i ¿e tutaj nie jest „Zirkus”. Trzeba by³o
mieæ du¿o cierpliwoœci i poczucia humoru, aby umieæ
wyt³umaczyæ i sk³oniæ chore do pos³uszeñstwa.

Innym razem dosta³am na sztubê ¯ydówkê, która „po-
sz³a na druty”. D³onie mia³a poparzone, trzeba by³o wszyst-
ko przy niej zrobiæ. Lekarka kaza³a jej piæ mleko. Dla
niektórych chorych by³o mleko, jak równie¿, rzadko, nie-
które chore dostawa³y bu³ki. Te artyku³y pobiera³o siê
z dietkuchni. A blokow¹ tam by³a pani Demouth, któr¹ po
przejœciu tyfusu Orli tam umieœci³a. Posz³am wiêc z ku-
beczkiem, ale Demouth zapowiedzia³a mi, abym nie przy-
chodzi³a z kubkiem tylko z garnkiem. £atwo powiedzieæ,
trudniej wykonaæ, bo garnka nie mia³am. Moja druga
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s¹siadka, Marysia Jaszczukowa, zdoby³a sk¹dœ dzbanek.
No i chodzi³am z tym dzbankiem, a mleko dostawa³y
wszystkie chore na mojej sztubie. Czêœæ jednego dnia,
nastêpnego dnia inne i tak do koñca.

£ó¿ko znajduj¹ce siê naprzeciw mojego zajmowa³a
pani Wanda Miszewska z Warszawy, pe³na humoru. Wspa-
niale opowiada³a ¿ydowskie kawa³y, a jeszcze lepiej je
nam urz¹dza³a. Kawa³y broni³y nas przed za³amaniem siê
i pójœciem do wariatek.

Jeden z lekarzy SS zajmowa³ siê Zwillingami (bliŸniê-
tami). Wy³owiono wiêc z ca³ego lagru kobiety, które uro-
dzi³y siê jako bliŸniaczki, urz¹dzono dla nich specjalny
blok, nie chodzi³y do pracy, podobno by³y lepiej ¿ywione.
Jaki by³ ich dalszy los – nie wiem, bo wyjecha³am z trans-
portem przed likwidacj¹ Oœwiêcimia.

Wczesn¹ jesieni¹ zaczê³y do nas przychodziæ trans-
porty z Warszawy, z powstania. Lokowano te nieszczêsne
kobiety na naszym lagrze na rewirze i na jednym mêskim
lagrze. Biega³yœmy wtedy na lagier mimo zakazu i strachu
przed lag¹ Steni (Lagerkapo z lagru kobiecego A, Stenia
Starostka, bi³a chêtnie ka¿d¹ i za najmniejsze przewinie-
nie, a by³a ³adn¹ brunetk¹, nosi³a ¿ó³ty sweter i br¹zow¹,
plisowan¹ spódniczkê). Ka¿da z nas chcia³a dowiedzieæ siê
czegoœ o swoich bliskich. Jedne spotyka³y kogoœ z rodziny,
inne znajome. Ja, na szczêœcie, nikogo. Nosi³yœmy im
kawê i chleb zaoszczêdzony, tak jak dawniej nosi³y nam
oœwiêcimianki.

Œmia³yœmy siê nie raz, gdy widzia³yœmy, jak blokowe
stara³y siê ustawiæ „warszawianki” (kobiety z powstania –
to warszawianki, a warszawianki, które ju¿ dawniej by³y w
Oœwiêcimiu i przewa¿nie przesz³y przez Pawiak – to by³y
„pawiaczki”) do apelu. Ale gdy ustawi³y parê pi¹tek, to te
pierwsze rozchodzi³y siê. Kobiety siada³y na ziemi albo
sz³y do bloku, nie chcia³o im siê staæ i czekaæ. A blokowe
ze sztubowymi biega³y, krzycza³y, poszturchiwa³y, zawra-
ca³y uciekinierki i znów ustawia³y. „Warszawianki” wy-
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chodzi³y chyba na godzinê przed apelem, ale w koñcu i one
nauczy³y siê ustawiaæ do apelu.

Na rewirze w Oœwiêcimiu by³o sporo chorych na „pê-
cherzycê”, podobno by³a to nieznana na wolnoœci choroba.
Na ca³ym ciele wystêpowa³y pêcherze wodniste, przy du¿ej
temperaturze. By³a to choroba bardzo zaraŸliwa, trzeba
by³o siê strzec zetkniêcia z ni¹, u¿ywania tego samego
kubka lub ³y¿ki. Te pêcherze pêka³y, s¹czy³a siê z nich
jakaœ ciecz, a miejsce po pêcherzu by³o a¿ fioletowe. Chore
na pêcherzycê po paru tygodniach mêczarni umiera³y.

Prócz transportów do obozu widzia³yœmy te¿ trans-
porty odchodz¹ce z naszej bocznicy. By³y to transporty
m³odych, zdrowych ¯ydów. Niestety, te transporty po
pewnym czasie wraca³y, ale ludzie z wagonów nie wy-
chodzili, wyci¹gano ich zmar³ych lub jeszcze ¿yj¹cych
i palono w do³ach biegn¹cych wzd³u¿ bocznicy. Mówiono
u nas, ¿e pracowali przy osuszaniu jakichœ bagien, Ÿle
¿ywieni, a gdy ju¿ nie mieli si³ do pracy, przywo¿ono ich
z powrotem do Oœwiêcimia.

Ostatnim moim blokiem rewirowym by³ blok 29 – gruŸ-
liczki. Tutaj spotka³am du¿o znajomych z Majdanka, ale
te¿ choroba poczyni³a du¿e postêpy. Sporo z nich le¿a³o na
du¿ej sali w ostatnim stadium choroby. 29-ty blok by³
jedynym blokiem maj¹cym wodê na miejscu. Za blokiem
ros³o parê mizernych krzaków (by³y to jedyne krzaki na
lagrze). Nazywa³o siê to „ogrodem”. Do tego ogrodu mog³y
wychodziæ chore chodz¹ce, ale to im i tak nie dawa³o
zdrowia. W ogrodzie, pod blokiem, sta³y tragi do wy-
noszenia zmar³ych, na nich w godzinie ciszy obiadowej
k³ad³yœmy siê, aby siê opalaæ na wrzeœniowym s³oñcu.
Praca w tym bloku by³a ciê¿ka i przykra, bo patrzy³o siê,
jak kobiety gasn¹ bez ¿adnych leków, a uœmiech i dowcip
tutaj zawodzi³y.

W tym czasie odchodzi³y z Oœwiêcimia liczne transporty.
Du¿o kole¿anek wyjecha³o. Tote¿ nie bardzo zmartwi³am
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siê, gdy i mnie wyznaczono na transport. M-me Demouth
przychodzi³a do mnie, namawia³a, mówi³a, ¿e poprosi Orli,
aby wykreœli³a mój numer z listy transportowej. Ale sto-
sunki na 29 bloku bardzo mnie zmêczy³y. Kole¿anki by³y
samolubne, egoistki, oszczêdza³y siê, a ca³¹ pracê zwala³y
na nas, z Majdanka. Tote¿ podziêkowa³am pani Demouth
za dobre chêci i prosi³am, aby nie interweniowa³a w mojej
sprawie.

Zgromadzono nas w osobnym bloku, wyk¹pano, ode-
brano prawie wszystko, co posiada³yœmy, dano pasiaki,
kawa³ek chleba i wsadzono do bydlêcych wagonów, ale ju¿
bez s³omy. 28 wrzeœnia wyjecha³yœmy z Oœwiêcimia.



Ravensbrück

Droga by³a daleka, przykra, duszno, ciasno i g³odno.
Mia³yœmy po kawa³ku chleba, ale ba³yœmy siê go zjeœæ, bo
nie wiedzia³yœmy, jak d³ugo bêdziemy jecha³y. Drzwi by³y
zamkniête. Nie widzia³yœmy okolic, przez które jecha-
³yœmy, nie orientowa³yœmy siê, gdzie jesteœmy. Jecha³y-
œmy parê dni. W koñcu dojecha³yœmy do Fürstenbergu,
sk¹d pi¹tkami pomaszerowa³yœmy do obozu Ravensbrück.
Ale nie przyjêto nas zaraz. Czeka³yœmy trzy dni na dworze
miêdzy rewirem a nasypem, na którym znajdowa³ siê
wysoki mur okalaj¹cy ca³y obóz. Si¹pi³ jesienny deszcz,
by³o zimno, nie mia³yœmy co jeœæ. Siedzia³yœmy na mok-
rym piachu, przytulaj¹c siê do siebie, aby zatrzymaæ tro-
chê ciep³a. Nie dopuszczono do nas kole¿anek z obozu,
które szuka³y krewnych lub znajomych.

Po trzech dniach tej mêki zaprowadzono nas do sauny,
odebrano resztki z paczek. Po k¹pieli dosta³yœmy imitacjê
bielizny i cywilne sukienki znaczone na plecach krzy¿em
namalowanym olejn¹ farb¹. P³aszczy nie dosta³yœmy, a na
Majdanku i w Oœwiêcimiu prócz pasiaków dostawa³yœmy
na zimê pasiaste ¿akiety, tak zwane „jaki”.

Umieszczono nas na kwarantannie. Dosta³ nam siê
normalny blok, bo inne transporty mieszka³y w namio-
tach. Blok mia³ okna, tote¿ teraz dopiero, mimo odpê-
dzania przez policjantki (nie by³o takich ani na Majdanku,

52



ani w Oœwiêcimiu), wiêŸniarki, blok nasz by³ oblepiony
kobietami z lagru. Czêsto spotyka³y siê krewne, znajome
z wolnoœci lub z innych lagrów. Wtedy „organizowa³a siê”
pomoc dla nowo przyby³ych. Tak siê z³o¿y³o, ¿e i ja spot-
ka³am znajom¹, o której wiedzia³am, ¿e jest w Ravens.
By³a to Myszka Lipska, ¿ona Wacka. Ucieszy³yœmy siê ze
spotkania. Myszka bardzo siê mn¹ zajê³a. By³am pierw-
sza, która mia³a prawdziw¹ bieliznê. Myszka siedzia³a ju¿
cztery lata w Ravens i dostawa³a paczki od rodziny. Przy-
nosi³a mi zimne, gotowane kartofle w ³upinach i od czasu
do czasu dzbanek mlecznej zupy. Myszka pracowa³a
w kuchni, mog³a wiêc coœ zorganizowaæ. Darami tymi
dzieli³am siê z kole¿ankami. Gdy kiedyœ powiedzia³am
Myszce, ¿e dzielê zupê miêdzy kole¿anki, powiedzia³a mi,
¿e „przecie¿ nigdy nie myœla³am, ¿e mo¿esz byæ œwini¹”.

Wszystkie by³yœmy g³odne, bo chocia¿ w innych obo-
zach by³a na obiad zawsze i niezmiennie zupa z brukwi
(Kohlrübe), ale by³o tego ¾ litra, no i czasem uda³o siê
zdobyæ dolewkê. Tutaj dawali nam w kubeczkach bruk-
wiankê, czasem trochê buraków z wod¹ albo jakiœ rodzaj
zbo¿a rozgotowanego. Wszystkiego by³o ma³o, ale kto nie
pracuje, nie ma prawa jeœæ.

Obóz ten nie podoba³ mi siê, bloki zat³oczone bardziej
ni¿ w poprzednich obozach i ustawione ciasno ko³o siebie,
ulice wysypane ¿u¿lem, policjantki. Obóz otoczony by³
wysokim murem, na którym jeszcze by³y druty. Duszno.
Obydwa moje poprzednie obozy by³y du¿e, rozleg³e, miê-
dzy blokami du¿e przestrzenie, a za drutami widaæ by³o
jeœli nie zabudowania, jak w Majdanku, to chocia¿ zielon¹
przestrzeñ, a w pogodne dni Beskidy, jak w Oœwiêcimiu.

W Ravens ³ó¿ka znów by³y inne ni¿ w poprzednich
obozach, te¿ piêtrowe, ale szersze, a spa³o w nich po
5-6 kobiet. Waschraumy i ubikacje by³y we wszystkich
blokach. Ubikacje brudne, cuchn¹ce, w Oœwiêcimiu by³o
czyœciej, suche klozety i pomieszczenia, w których sta³y,

53



wysypane by³y wapnem i chlorkiem. W Ravens w Wasch-
raumach pod kranami sta³o coœ w rodzaju prostok¹tnych
basenów. Tam wchodzi³yœmy i my³yœmy siê w zimnej
wodzie. Siedzia³yœmy wiêc w ³ó¿kach i czeka³yœmy na
koniec kwarantanny.

Jedynym naszym zajêciem by³o robienie dwa razy w ty-
godniu opatrunków. Rozk³ada³yœmy wtedy na stole nasze
mizerne œrodki opatrunkowe i trochê leków. Przewija³ siê
przed nami korowód chorych, wycieñczonych, okaleczo-
nych, owrzodzonych kobiet. Nie ka¿dej mog³yœmy pomóc,
ale kobiety nie chcia³y iœæ na rewir. Rewir w Ravens mia³
gorsz¹ s³awê ni¿ w Oœwiêcimiu, kobiety ba³y siê robionych
tam na wiêŸniarkach doœwiadczeñ.

Na apel wychodzi³yœmy raniutko, bez œniadania (kawa
by³a przyniesiona i styg³a), w samych sukienkach (paŸ-
dziernik). Sta³yœmy tak godzinami, bo gdzieœ apel siê nie
zgadza³. Rozgrzewa³yœmy siê, stoj¹c po dwie ty³em do
siebie albo poklepuj¹c siê po plecach. Ale trzeba by³o
uwa¿aæ, aby nie zobaczy³a aufzjerka (tutaj zwana stró¿k¹),
bo bi³a i wymyœla³a od g³upich krów, œwinio-psów lub
ciê¿arnych pluskiew. Patrzy³am wiêc na szafirowe niebo,
przygl¹da³am siê Wielkiej NiedŸwiedzicy i myœla³am, ¿e
tam, daleko, w Polsce, na wolnoœci, œpi¹ ludzie w ciep³ych
³ó¿kach, i ¿e moi synkowie te¿ jeszcze œpi¹. Ale czy s¹
zdrowi? Bo ¿e nie byli razem, o tym wiedzia³am z listów od
rodziny, które dostawa³yœmy raz w miesi¹cu i raz w mie-
si¹cu mo¿na by³o na nie odpowiadaæ. Korespondencjê
prowadzi³o siê w jêzyku niemieckim.

W Ravensbrück prócz Myszki Lipskiej spotka³am moj¹
szkoln¹ kole¿ankê z Lublina, Joasiê Jankowsk¹, która ju¿
wtedy nazywa³a siê Szyd³owska. Joasia mia³a zawsze
piêkne, gêste, d³ugie w³osy. Uda³o jej siê zachowaæ w³osy,
ale to ju¿ nie by³y te dawne, d³ugie warkocze. Joasia nie
by³a ju¿ t¹ zdrow¹, siln¹ dziewczyn¹, jak¹ by³a w szkole,
by³a „króliczk¹” okaleczon¹ przez lekarzy SS.
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28-go paŸdziernika, siedzia³yœmy, jak zawsze, na ³ó¿-
kach, ja nie mia³am chêci do ¿artów, by³am bez humoru.
Gdy pytana przez kole¿anki, co mi jest, odpowiedzia³am,
¿e w³aœnie dzisiaj s¹ imieniny mojego starszego synka,
Tadzika, wiêc jestem smutna, bo nawet uca³owaæ go nie
mogê. Wtedy Ziutka Wdowska, nasza obozowa farma-
ceutka, któr¹ zna³am jeszcze z Majdanka, poszpera³a
w swoim ³ó¿ku, wyjê³a kromkê chleba posmarowan¹ mar-
molad¹ (siostra jej pracowa³a w kuchni) i da³a mi na
imieniny mego synka. By³ to du¿y dar, bo cierpia³yœmy
g³ód. Niektóre kobiety zbiera³y ³upiny z gotowanych kar-
tofli i jad³y je.

Gdy zbli¿a³ siê koniec naszej kwarantanny, kazano
nam rozebraæ siê ca³kowicie, wyjœæ przed blok i ustawiæ
siê w pi¹tki. Wkrótce przyszli jacyœ cywilni mê¿czyŸni (byli
to podobno majstrowie z fabryk) i wybierali m³ode, ros³e,
silne kobiety do pracy w fabrykach amunicji. Przypo-
mina³o to losy niewolników, ogl¹danie z przodu, z boku,
podnoszenie nóg, badanie p³askostopia.

A my, pielêgniarki, musia³yœmy iœæ na rewir, na oglê-
dziny lekarskie. W d³ugim, zimnym korytarzu sta³yœmy
nagie w ogonku do lekarki. Gdy sprawdzi³a, ¿e jesteœmy
zdrowe, musia³yœmy iœæ, ju¿ ubrane, do lekarza SS, który
zostawia³ na rewirze, na miejscu lub kierowa³ do innych
obozów. Myszka namawia³a mnie, abym udawa³a, ¿e nie
rozumiem, o co mnie pyta, ¿e nie rozumiem niemieckiego,
to wtedy wyrzuci mnie na lagier, a ona postara mi siê
o jak¹œ pracê. Ale mnie dusi³ brak powietrza, ciasnota,
gdzie widzia³o siê tylko niebo nad g³ow¹, a wokó³ mur, a za
murem s³ychaæ by³o dzwonienie przeje¿d¿aj¹cych poci¹-
gów. Nie, nie chcia³am, nie mog³am tutaj zostaæ, wola³am
próbowaæ ¿ycia w innym obozie. Tote¿ odpowiada³am na
zadawane mi pytania. A wynik – transport.

By³o nas 10 pielêgniarek, które mia³yœmy wyjechaæ.
Znów k¹piel w saunie, nowe ubrania. Dosta³am sukienkê
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z niebieskiego sukna, prawdopodobnie uszyt¹ z francu-
skiego munduru wojskowego (szwalnia by³a w obozie,
a szy³y wiêŸniarki), bardzo ciep³a. Dosta³yœmy te¿ p³aszcze
z krzy¿ami na plecach. Potem zamkniêto nas w jakimœ
pokoiku, doœæ ciasnym, przy saunie. Pod œcian¹ zoba-
czy³yœmy tobo³ki. Naturalnie musia³yœmy zobaczyæ, co
zawieraj¹. No i radoœæ, bo w tobo³kach by³a ró¿na gar-
deroba. Nie myœla³yœmy o tym, ¿e to mo¿e byæ czyjeœ,
mia³yœmy okazjê zdobycia czegoœ do ubrania, bo by³ ju¿
listopad. Ja zdoby³am sweter i pasek do poñczoch. Wszyst-
kie przyodzia³yœmy siê dodatkowo, bo zbli¿a³a siê zima.
Nie obchodzi³o nas to, czy te rzeczy by³y czyste, sk¹d
pochodzi³y, kto je nosi³ i dlaczego tutaj le¿a³y.

W tym pokoiku spêdzi³yœmy noc, a rano znów marsz do
Fürstenbergu i odjazd.



Neu Rohlau

Jecha³yœmy z dwoma stró¿kami poci¹giem osobowym,
w oddzielnym przedziale. Ludzie w poci¹gu przygl¹dali siê
nam, jakbyœmy by³y z Marsa. Po d³ugiej podró¿y do-
jecha³yœmy do Berlina. Tutaj przesiadka. Nasze stró¿ki
dosta³y pomoc w postaci dwóch esesmanów. ¯adna z nas
nie mia³a zamiaru uciekaæ, bo có¿ robi³aby w obcym,
wrogim mieœcie, bez dowodu osobistego, bez pieniêdzy,
bez znajomoœci, a w dodatku w p³aszczu naznaczonym
krzy¿em. A miasto by³o solidnie zniszczone, ludzie prze-
mykali chy³kiem, a my sz³yœmy w³aœnie trzymaj¹c siê
prosto. By³ ju¿ wieczór, gdy przysz³yœmy na dworzec g³ów-
ny. By³ zat³oczony, brudny, a my zmêczone i g³odne.
Nasze stró¿ki znalaz³y jakiœ k¹cik, z którego usunê³y
ludzi, gdzie mog³yœmy usi¹œæ na posadzce pe³nej nie-
dopa³ków z papierosów. Ach, jak chcia³o mi siê zapaliæ,
dawno ju¿ nie pali³am papierosa, w Ravens nie by³o za co
i gdzie kupiæ papierosów. O którejœ godzinie w nocy zbu-
dzono nas i pojecha³yœmy dalej. W Berlinie pierwszy raz
jecha³am ruchomymi schodami. W poczekalniach, na pe-
ronach, w poci¹gu t³ok, ale my mia³yœmy wolny przedzia³.
By³o nas 10 i 2 stró¿ki, wiêc by³o luŸno, siedzia³yœmy,
prawie luksus w porównaniu z poprzednimi przejazdami.
Po drodze zostawi³yœmy 8 kole¿anek, oddanych innym
stró¿kom. Pojecha³y do innych obozów. Jeszcze raz prze-
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siad³yœmy siê na jakiejœ stacji, a¿ dojecha³yœmy do Neu
Rohlau w Sudetach, ko³o Karlsbadu. Obozem macie-
rzystym by³ Flossenbürg. Na tym terenie by³o du¿o fabryk,
a przy fabrykach podobozy, z których ludzie dochodzili do
pracy. W Neu Rohlau by³a fabryka s³ynnej karlsbadzkiej
porcelany, a przy tej g³ównej produkcji by³a te¿ uboczna,
paradoksalnie wa¿niejsza, fabryka czêœci do messer-
schmidtów. WiêŸniarki pracowa³y i tu, i tam.

Obóz nasz by³ piêknie po³o¿ony w Sudetach, o jakieœ
2-3 kwadranse drogi od fabryki. Bloki by³y zupe³nie inne
ni¿ w znanych mi obozach. Na blokach by³y ubikacje,
a Waschraum by³ jeden dla ca³ego obozu licz¹cego kilka
bloków. Blok mia³ dwie du¿e sale: jadalniê i sypialniê.
Sypialnia nie by³a tak prze³adowana ³ó¿kami, jak to wi-
dzia³am w poprzednich obozach. Okna by³y dzieñ i noc
otwarte, bez wzglêdu na porê roku i pogodê. Pod³oga by³a
myta co dzieñ, ale rzadko kiedy wysycha³a (listopad), gdy¿
w sypialni nie by³o ¿adnego piecyka. W sypialni pod
oknami le¿a³ œnieg. Do œrodka nie wolno by³o wchodziæ
w butach, lecz w poñczochach, a buty nios³o siê w rêce.
Koce by³y stale wilgotne. Mia³yœmy na sienniku po 2 koce,
jeden sk³ada³yœmy na pó³ i tam siê wsuwa³yœmy, a drugim
przykrywa³yœmy siê. Ale mija³y d³ugie godziny, a my,
zziêbniête, nie mog³yœmy usn¹æ. A rano apel i praca. Nie
wolno by³o spaæ w ubraniu ani po dwie. W nocy spraw-
dzano i za przekroczenie zakazu bardzo bito.

W jadalni by³y sto³y i sto³ki wokó³ nich. By³y te¿ szafki,
w których ka¿da z nas mia³a swój talerz p³ytki i g³êboki
i swój kubeczek. W tym jednym obozie wy¿ywienie by³o
dobre na stosunki obozowe: ró¿ne zupy, do nich gor¹ce
kartofle na p³ytkim talerzu! To by³ luksus!

Pamiêtam, gdy w niedzielê po rannej kawie zbierano
kubeczki, ba³am siê oddaæ swój (mia³am ju¿ dobre do-
œwiadczenie, ¿eby swoich rzeczy nie wypuszczaæ z r¹k), ale
nasze kole¿anki powiedzia³y, ¿e œmia³o mogê oddaæ swój
kubek, tutaj porcelany nie brak. I jakie¿ by³o moje zdzi-

58



wienie, gdy na stole obok talerza z kartoflami zobaczy³am
swój kubek pe³en budyniu. Nastêpnej niedzieli by³ kom-
pot z dyni, ale s³odki i bardzo smaczny. ¯ycie po tamtych
obozach by³o bardzo dobre, ale praca bardzo ciê¿ka.
W niedzielê przy piecu w jadalni zbiera³y siê kobiety.
Jedna mówi³a o literaturze polskiej, inna o historii, jeszcze
inna opowiada³a zapamiêtane sztuki teatralne. By³y dys-
kusje.

Obóz ten by³ ma³y, wiêc dla chorych przeznaczony by³
jeden niedu¿y pokój. By³a jedna lekarka i jedna pie-
lêgniarka, a w owym czasie ¿adnej chorej. Co wiêc mia³y
tam robiæ jeszcze dwie pielêgniarki? Przydzielono nas do
pracy w fabryce, gdzie by³o gor¹co i kobiety tam pracuj¹ce
nosi³y bia³e bluzeczki i cienkie spodnie. My, Zugangi,
zosta³yœmy w naszych ciep³ych sukienkach i drewniakach.
By³o nam bardzo gor¹co i trudno w drewniakach chodziæ
po posadzce. Nie dano nam innego ubioru, bo nie mia-
³yœmy tutaj d³ugo popasaæ. Ile godzin dziennie trwa³a
praca, nie wiem, ale wiem, ¿e gdy wychodzi³yœmy z obozu,
by³o jeszcze ciemno, a gdy wraca³yœmy, by³o ju¿ ciemno.
By³a zima.

Pewnego dnia w fabryce kazano nam nosiæ wazy z dru-
giego piêtra na pierwsze. Praca lekka, uk³ada³yœmy stos z
piêciu waz i nosi³yœmy. Ale wkrótce chodzi³yœmy coraz
wolniej, miêœnie zaczyna³y boleæ. Chodziæ tak ca³y dzieñ
z piêtra na piêtro i z powrotem jest bardzo mêcz¹ce,
przystawa³yœmy na schodach, w korytarzach, gdzie siê
da³o, ale zawsze pod strachem, aby ktoœ nie zobaczy³, bo
nie wolno by³o odpoczywaæ. A wieczorem, po powrocie do
domu, nie chcia³o mi siê myæ ani jeœæ, tylko po³o¿yæ siê
miêdzy wilgotne koce i czekaæ, a¿ w³asnym ciep³em trochê
je osuszê i wreszcie usnê.

Innego dnia pracowa³am przy odbieraniu porcelany,
po k¹pieli w glazurze, przed ostatecznym wypaleniem.
Musia³am przynieœæ deskê spod œciany, postawiæ j¹ na
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specjalnym kozio³ku i ustawiaæ na niej talerze, odnieœæ
deskê na rega³ i znów to samo. Widzia³am, jak kobiety
robi¹ to szybko, deskê z talerzami opieraj¹ na ramieniu
i niemal tanecznym krokiem odnosz¹ j¹ na rega³. S¹dzi-
³am wiêc, ¿e jeœli one tak robi¹, to i ja te¿ tak potrafiê. Ale
myli³am siê, deska z talerzami by³a ciê¿ka, nie by³o mowy,
abym j¹ sobie opar³a na ramieniu. I w drewniakach trud-
no mi by³o zwinnie poruszaæ siê po posadzce. Chodzi³am
jak mucha w mazi, nie nad¹¿a³am. Inne kobiety musia³y
mi pomagaæ, aby nie opóŸniaæ odnoszenia desek i aby
stró¿ka nie zobaczy³a.

Wobec tego nastêpnego dnia majster da³ mnie do
„kapsli” (du¿e formy, w których wypalano porcelanê), do
uk³adania porcelany. Gdy u³o¿y³am warstwê, przykry-
wa³am innym kapslem i znów uk³ada³am porcelanê. Por-
celana by³a tylko wysuszona, sch³a w du¿ych halach na
rega³ach, by³a bardzo krucha. Trzeba wiêc by³o bardzo
ostro¿nie braæ np. fili¿ankê lub spodeczek, bo ³atwo roz-
latywa³y siê w rêkach. A za wiêksze iloœci odpadów ka-
rano. Gdy powsta³ spory stos, odnosi³am do pieca, gdzie
kobiety, bardzo sk¹po ubrane, ustawia³y te kapsle w wy-
sokie stosy i bardzo ciasno ko³o siebie. Gdy piec na-
pe³niono, zamykano go, a w piwnicy pod tym piecem
rozpalano ogieñ. W tym gor¹cu wypala³a siê porcelana.

Pracowa³am te¿ przy sprawdzaniu wyschniêtej por-
celany, przed k¹piel¹ w glazurze, czy nie jest pêkniêta.
W tym celu ka¿dy talerz, wazê lub fili¿ankê bra³o siê
w lew¹ rêkê, a praw¹, pêdzelkiem umoczonym w jakimœ
czerwonym p³ynie, malowa³o siê brzegi i spód naczynia.
Jeœli naczynie by³o pêkniête, robi³ siê zaciek. Takie sztuki
odk³ada³o siê na bok, dobre sz³y do odkurzania, k¹pieli
i do wypalania. Przy tej pracy siedzia³o siê, to by³o przy-
jemne zajêcie. Odkurzanie te¿ by³o przyjemn¹, siedz¹c¹
prac¹. Trzeba by³o szybko, ostro¿nie podstawiæ talerz
wierzchem i spodem pod rurê wci¹gaj¹c¹ kurz, nastêpnie
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ustawiæ go na szerokim, ruchomym pasie. W pewnym
miejscu przy tym pasie siedzia³a przy ramie z glazur¹
kobieta, bra³a talerz, zrêcznym ruchem k¹pa³a go i usta-
wia³a znów na pasie, a bra³a drugi itd. A na koñcu tego
pasa znów jedna kobieta odbiera³a te talerze, obciera³a
dno na wilgotnej, obracaj¹cej siê g¹bce i ustawia³a na
desce, a deski odnosi³o siê na rega³y. Pêkniêta, uszko-
dzona porcelana sz³a na przemia³. Pod koniec dziennej
pracy nosi³yœmy ca³e stosy tej porcelany do specjalnej
sk³adnicy. Dopiero tam mog³yœmy wy³adowaæ siê i ca³e
stosy porcelany rzucaæ na pod³ogê.

Raz tylko pracowa³am przy roz³adowywaniu pieca po
wypalaniu. Robi³o siê to w nocy. Piec by³ bardzo gor¹cy,
tote¿ kobiety, które jakimiœ ¿elaznymi dr¹gami odrywa³y
sklejone w gor¹cu kapsle, by³y tylko w majteczkach i biu-
stonoszach (sk¹d one to mia³y?). Inne, dalej stoj¹ce ko-
biety, by³y te¿ lekko ubrane, tylko my dwie (druga to Wera
Cerber) ciep³o. Ale na to nikt nie zwraca³ uwagi. Na rêce
dosta³yœmy d³ugie pasy jakiegoœ materia³u z dziurami na
koñcach. W jedn¹ dziurê k³ad³o siê du¿y palec, owija³o
d³oñ tak, aby znów du¿y palec trafi³ w drug¹ dziurê. Tak
uzbrojone odbiera³yœmy gor¹ce, chropowate kapsle z por-
celan¹ i podawa³yœmy dalej stoj¹cym. Praca ciê¿ka, rêce
bola³y od ci¹g³ego ruchu. No i materia³ dar³ siê, a rêce
rani³y od chropowatych i parzy³y od gor¹cych kapsli. To
by³a bardzo ciê¿ka i niesamowicie d³uga noc.

Widzia³am, jak w du¿ych zbiornikach mieszano masê,
z której póŸniej kobiety zgrabnie robi³y na obracaj¹cych
siê formach naczynia. Widzia³am te¿ w jednej du¿ej sali
kobiety siedz¹ce przy sto³ach i maluj¹ce wzory na por-
celanie. Malowa³y te¿ dêbowe liœcie na talerzach prze-
znaczonych dla matek, Niemek, które straci³y synów na
wojnie.

W drodze z obozu do fabryki i z fabryki do obozu
pilnowa³y nas aufzjerki. Pilnowa³y te¿ podczas pracy. Sie-
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dzia³a taka stró¿ka, drzema³a i nudzi³a siê. Gdy któraœ
z kobiet musia³a wyjœæ, musia³a prosiæ o pozwolenie. Ale
by³y tak¿e aufzjerki, które wypuszcza³y do ustêpów tylko
w pewnych godzinach, indywidualnych wyjœæ do ustêpu
nie tolerowa³y.

Przed wyjœciem z fabryki rewidowano nas, naturalnie
niemo¿liwoœci¹ by³o dok³adnie zrewidowaæ wszystkie ko-
biety. Kiedyœ, gdy przechodzi³yœmy przez halê, w której
ustawiona by³a skrzynia z porcelan¹, wziê³am do rêki
ma³¹ œliczn¹ fili¿aneczkê do czarnej kawy. Gdy j¹ obej-
rza³am, skrzynie ju¿ minê³yœmy. I co teraz zrobiæ? Odnieœæ
nie mog³am, ba³am siê, bo wiedzia³am i widzia³am jak
„oni” bij¹. Ale nie mog³am nic innego zrobiæ, jak schowaæ
w rêkawie. No i przenios³am j¹. Ale niestety, gdy jedna
z kole¿anek ogl¹da³a j¹, fili¿anka wypad³a jej z rêki i st³u-
k³a siê.

W tym obozie prze¿y³am te¿ nalot. Natychmiast po
alarmie spêdzono nas do piwnic, gdzie palono pod pie-
cami. Musia³yœmy siedzieæ cicho, przytulone do siebie, bo
jednak ba³yœmy siê. Ziemia dr¿a³a, s³ychaæ by³o wybuchy
bomb, ale szczêœliwie ¿adna nie trafi³a w fabrykê. Wo-
la³ybyœmy byæ na wolnym powietrzu i obserwowaæ lec¹ce
samoloty, od których przecie¿ spodziewa³yœmy siê wol-
noœci.

W obozie tym spotka³am Irkê Raszulównê, córkê goœ-
cia, który przywozi³ do mnie z Che³ma materia³y do prze-
kazania dalej. Po trzech tygodniach pobytu w tym obozie
przyjecha³y po nas znów 2 aufzjerki, aby nas zabraæ do
nastêpnego obozu.



Zwodau

Tym razem podró¿ nie trwa³a d³ugo, bo jecha³yœmy do
drugiego ma³ego przyfabrycznego podobozu w pobli¿u
Karlsbadu. Ten obóz podlega³ tak¿e K.L. Flossenbürg. Do
tego obozu przyjecha³yœmy w pocz¹tkach grudnia 1944 r.
Obóz by³ po³o¿ony w pobli¿u miasteczka Falkenau, sk³a-
da³ siê z 3 bloków mieszkalnych, bloku rewirowego
i kuchni, gdzie gotowano dla nas i dla SS oraz z bloków
zajêtych przez SS. Kobiet by³o du¿o, bloki by³y prze-
pe³nione, znów inaczej rozplanowane. W krótkiej œcianie
bloku by³y drzwi prowadz¹ce do sieni. W sieni, po prawej
stronie, by³y ubikacje, a dalej pokój blokowej. Po lewej
stronie by³a jadalnia, w której rozdawano zupê i dzielono
chleb. Wprost by³y drzwi do du¿ej sali sypialnianej, z któ-
rej przechodzi³o siê do drugiej sali sypialnej, a z niej znów
do drugiej sieni. Z tej sieni po prawej stronie wchodzi³o siê
do Waschraumu i dalej do ubikacji, a po lewej stronie do
drugiej jadalni. Drzwi wprost wychodzi³y znów na ty³y
obozu i na druty otaczaj¹ce obóz. W jadalniach i sy-
pialniach by³y ¿elazne piecyki, w których trochê palono.

Na rewirze by³o du¿o chorych, ale rewir by³ opanowany
przez dwie pielêgniarki, które sprzeciwi³y siê przyjêciu nas
na rewir. Gdy pewnego razu przyjecha³a jedna lekarka
z Oœwiêcimia, te da³y jej pokój z zakaŸnymi i nie pozwoli³y
wtr¹caæ siê do rewiru. Mia³y jakieœ „chody”. Chore opo-
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wiada³y, ¿e je tam okradano, zamieniano im buty i ubra-
nia. Dlatego skierowano nas do bloku 2, z tym ¿e ja
mia³am pracowaæ w bloku 2, a Wera Cerber, Czeszka,
w bloku 1. Dosta³yœmy ³ó¿ka obok siebie i zaczê³o siê nowe
¿ycie i nowa praca; by³yœmy pielêgniarkami w blokach.
Rano, na Aufstehen, wszystkie kobiety bieg³y najpierw
myæ siê, a póŸniej porz¹dkowa³y ³ó¿ka. Ale umyæ siê rano
to by³a wielka sztuka, bo kobiet by³o du¿o, a wszystkie co
rano my³y siê dok³adnie, mimo zimnej wody i mimo ¿e
okna by³y bardzo nieszczelne i w Waschraumie by³o zim-
no. Rozbiera³y siê do naga i ca³e my³y siê, stoj¹c na
mokrym i zimnym betonie. Waschraum szybko nape³nia³
siê par¹. A kobiety nie zaziêbia³y siê, by³y zahartowane.
Prêdko ubiera³y siê, wyrównywa³y sienniki i koce, pi³y coœ
w rodzaju kawy i bieg³y na apel. Wszystkie ustawia³y siê
komandami i po apelu sz³y do fabryki. My dwie sta³yœmy
na apelu osobno, w b³ocie po kostki. My³yœmy siê po
apelu, poniewa¿ zostawa³yœmy w bloku. Zawsze zdarza³o
siê, ¿e parê kobiet zostawa³o, one my³y sypialnie i jadalnie.
Kiedyœ, w czasie gdy kobiety by³y w fabryce, przyszed³
komendant obozu. Wszed³ do sypialni, któreœ ³ó¿ko nie
podoba³o mu siê, a ¿e w³aœnie w tym ganku sta³a Niemka,
która tego dnia nie posz³a do pracy, zacz¹³ j¹ biæ po-
grzebaczem. Ona ucieka³a, wrzeszcz¹c, a on j¹ goni³.
Schowa³am siê, aby mnie nie zauwa¿y³, bo te¿ dosta-
³abym.

Aby nam bez pracy nie nudzi³o siê, posy³ano nas do
Falkenau, na pocztê po paczki, które jeszcze przychodzi³y.
Dostawa³y je przewa¿nie Czeszki i Jugos³owianki. By³y to
przyjemne spacery, piêkna górska okolica i rzeki Ohøe
oraz Svatava. Piêknie wygl¹da³a wartka rzeka w górach.
Chodzi³o nas kilka, te, które zostawa³y w bloku, i my
z Wer¹. Powrót by³ gorszy, bo nios³yœmy paczki, a tak¿e
sprawunki, które nasze stró¿ki, przy okazji, za³atwia³y
w mieœcie.
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Raz, pamiêtam, przynios³yœmy paczkê pewnej Jugo-
s³owiance. W paczce by³y miêdzy innymi w³oskie orzechy.
Przy otwieraniu paczek by³a zawsze nasza blokowa, Hane
Baumann, Niemka z zielonym winklem. Patrzy³a ³akomie
na te orzechy, wiêc Jesica da³a jej ich spor¹ garœæ. Ale ten
jej dobry uczynek zosta³ surowo ukarany. Okaza³o siê, ¿e
parê orzechów by³o otwartych, j¹dra wyjête, a w zalepio-
nych ³upinkach by³y grypsy. Blokowa pokaza³a to komen-
dantowi, który podobno by³ jej kochankiem. Wezwano
Jesicê do komendanta, wróci³a zap³akana i pobita, ale nie
chcia³a powiedzieæ, co j¹ tam spotka³o. Nastêpnego dnia
wywieziono j¹ do Flossenbürga. Co siê z ni¹ sta³o, nie
dowiedzia³yœmy siê, do obozu nie wróci³a.

Prócz chodzenia do miasta do nas, pielêgniarek, na-
le¿a³o utrzymywanie czystoœci w ubikacji i w Wasch-
raumie. Ja sprz¹ta³am Waschraum, a Wera ubikacjê. Na
obiad kobiety przychodzi³y z fabryki do obozu, po zje-
dzeniu obiadu my³y miski w Waschraumie. Miski mia³y
przy brzegu dziurki, przez które przewleczony by³ sznurek
i które przyczepiano do pasków. £y¿ki przewlekano przez
dziurki od guzików, na które zapinany by³ pasiak na
piersiach. Ale nie wszystkie kobiety wszystko zjada³y. Co
dzieñ, jak rok d³ugi, we wszystkich obozach, prócz Neu
Rohlau, dawano nam rozgotowan¹ brukiew. Czasem parê
kartofli goni³o siê w kotle. Wiêc te niezjedzone resztki
wylewa³y do koryt w Waschraumie. W Waschraumie sta³y
4 koryta ustawione na nó¿kach, 2 pod œcianami, a 2 na
œrodku, nad nimi bieg³a rura z kranami z wod¹. Odp³ywy
tych koryt zatyka³y siê, a czasem zatyka³y siê i œcieki.
Musia³am to wybieraæ, aby nie zatka³y kana³ów, mu-
sia³am wymyæ koryta, do których la³a siê woda z kranów,
i umyæ betonow¹ pod³ogê. Robota by³a nieprzyjemna, bo
brukiew wybiera³am rêkami, a koryta i pod³ogê zlewa³am
wiadrami wody, tak aby brud zmyæ w kierunku œcieku.
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Od zimnej wody grabia³y rêce, a trudno te¿ by³o unikn¹æ
zapryskania pasiaka.

Z powodu pracy w Waschraumie mia³am kiedyœ przy-
kre zajœcie. W³aœnie my³am Waschraum, gdy przyby³a
jakaœ kobieta i powiedzia³a, ¿e pielêgniarki maj¹ iœæ na
rewir. Zostawi³a wiêc Wera swoj¹ ubikacjê, a ja Wasch-
raum i posz³yœmy na rewir. Wesz³yœmy do jakiegoœ po-
koju, gdzie siedzia³ nasz komendant i dwóch cywilów.
Pielêgniarki z rewiru sta³y pod œcian¹, wiêc podesz³yœmy
i my do nich. Jeden z cywilów zobaczy³ moje rêce, czer-
wone jak raki, zamoczony pasiak i mokre drewniaki, i spy-
ta³, co robi³am. Powiedzia³am, ¿e my³am Waschraum. Ten
zdziwi³ siê, ¿e pielêgniarki s¹ u¿ywane do takich robót.
Obejrzeli nas i rozesz³yœmy siê, ka¿da do swojej pracy. Ale
wieczorem wezwano mnie do blokowej, posz³am, by³ u niej
komendant, spyta³, co robiê w bloku, a gdy na koñcu wy-
liczania moich obowi¹zków powiedzia³am, ¿e myjê Wasch-
raum, nagle poczu³am silne uderzenia i palenie twarzy
z obydwóch stron. Nie zauwa¿y³am kiedy mnie bili, tylko
czu³am. By³am tak og³uszona, ¿e nawet nie spostrzeg³am,
kiedy, kopniêta w siedzenie, wylecia³am za drzwi. Ale nie
posz³am zaraz do kole¿anek, musia³am siê wyp³akaæ i tro-
chê uspokoiæ. Posz³am wiêc do ubikacji, aby mnie nikt nie
widzia³. Od tej pory unika³am komendanta jak ognia. Gdy
on wchodzi³ do bloku, chowa³am siê do ubikacji albo
ucieka³am drugimi drzwiami.

Gdy pierwszy raz wesz³am do bloku, podbieg³a do mnie
pewna Czeszka, któr¹ zna³am z Oœwiêcimia, i zawo³a³a:
„Marija i ty tu jesteœ?”. Odt¹d bardzo du¿o kobiet, cudzo-
ziemek, mówi³o do mnie Marija, by³o to imiê ³atwiejsze do
wymawiania ni¿ moje w³asne. I tym imieniem w innych
obozach czêsto mnie nazywano.

Gdy po pracy wraca³y kobiety z fabryki, blok o¿ywia³
siê, robi³o siê ciep³o. Kobiety opowiada³y o ró¿nych zda-
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rzeniach w fabryce, za³atwia³y interesy, k³óci³y siê, œmia³y,
odwiedza³y. Nastêpnie kolacja, gaszono œwiat³a i spaæ.

W tym obozie zobaczy³am anormaln¹ przyjaŸñ miêdzy
kobietami, ale tylko miêdzy Niemkami. Widzia³o siê bar-
dzo kobiece osoby wdziêcz¹ce siê do kobiet o mêskim
typie. I odwrotnie. Ale musia³y siê bardzo pilnowaæ, bo raz
tak¹ parê komendant postawi³ na ca³y dzieñ przed blo-
kiem i co jakiœ czas aufzjerka oblewa³a je wod¹.

Zim¹ w pierwszej jadalni urz¹dzono sypialniê, w której
Francuzki szy³y cywilne sukienki dla stró¿ek, ¿on eses-
manów i ich dzieci. Robi³y na drutach swetry i skarpetki.
Szy³y te¿ nasz¹ odzie¿ i bieliznê. Od czasu wizyty tych
dwóch cywilów w naszym obozie nie by³yœmy ju¿ za-
trudnione przy utrzymywaniu porz¹dku w bloku. Wera
przesiadywa³a na jedynce, u blokowej, z któr¹ zawar³a
bli¿sz¹ znajomoœæ, a ja siedzia³am u Francuzek. Mia³am
zawsze roz³o¿one na sto³ku pude³ko, w którym przechowy-
wa³am trochê waleriany, aspiryny i jeszcze jakieœ kropelki,
które nie mog³y nikomu zaszkodziæ, a pomaga³y, jeœli uda-
³o mi siê to chorej wmówiæ. Najwa¿niejszy by³ grzebieñ
i kupreks. Zawsze jedna Francuzka mia³a rozpuszczone
w³osy, aby wygl¹da³o, ¿e i ja pracujê. A naprawdê roz-
mawia³yœmy, opowiadaj¹c o swoim kraju, mieœcie, rodzinie.
Albo któraœ opowiada³a czytan¹ kiedyœ ksi¹¿kê, film lub
sztukê teatraln¹. Dobrze ¿y³o mi siê wœród nich.

Tylko w soboty, gdy praca w fabryce koñczy³a siê
wczeœniej, do moich obowi¹zków nale¿a³o przejrzenie cia³
wszystkich kobiet, czy nie maj¹ œwierzbu lub innej wy-
sypki. Przejrzenie bielizny, czy nie jest zawszona. To samo
robi³am w niedziele. Jeœli zauwa¿y³am na ciele jakieœ
wypryski, to albo sama smarowa³am maœci¹, albo wy-
sy³a³am na rewir. Ale kobiety nie lubi³y rewiru, bo tam je
okradano, wola³y iœæ do fabryki ni¿ na rewir. Gdy g³owy
by³y ma³o zawszone, trzeba by³o je zlaæ kupreksem, a gdy
bardzo zawszone – obcinaæ w³osy. ¯adnej kobiecie nie
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obciê³am w³osów, bo by³am zdania, ¿e jeœli kupreks znisz-
czy parê wszy, to mo¿e zniszczyæ i du¿o. Zlewa³am wiêc
g³owy solidnie, zawi¹zywa³am chustk¹ i tak chodzi³y. Wera
chêtnie obcina³a w³osy, tote¿ kobiety z jej bloku, szcze-
gólnie Francuzki, które w obozie by³y bardzo bezradne,
ci¹gle przybiega³y do mnie i prosi³y, abym im obejrza³a
w³osy, bo ba³y siê obciêcia w³osów. D³ugo przekonywa³am
Werê, ¿e nie mo¿na na 5 minut przed koñcem wojny,
obcinaæ kobietom w³osów. Wreszcie ust¹pi³a.

Jak ju¿ pisa³am, kobiety w tym obozie by³y zahar-
towane i wyj¹tkowo czyste. W ka¿d¹ sobotê zdejmowa³y
bieliznê i pra³y j¹ w zimnej wodzie, czasem uda³o siê
zorganizowaæ trochê ciep³ej wody z kuchni. Suszy³y przy
piecykach i zaraz wk³ada³y. Mo¿na sobie wyobraziæ, jaki
ul by³ w bloku w takim dniu.

Dobrze ¿y³am z s¹siadkami z naszego ganku (to by³y
dwa piêtrowe ³ó¿ka stoj¹ce w poprzek bloku, jedno wzd³u¿,
i znów dwa w poprzek). By³y to dwie Czeszki, Paula B�an-
ková i Lida Smrhová, które spa³y nade mn¹. Lida by³a
m³oda, zdrowa jak na obóz, wcale nie szczup³a. Gdy
wchodzi³a na swoje ³ó¿ko, mówi³a: „Uwaga, bo wchodzi
ciê¿ka waga”. Dwie Jugos³owianki: Kristjanka Dobnik,
Marija Kegu (z t¹ ostatni¹ korespondujê), spa³y obok
mnie, Vera Franko, której ojciec by³ Ukraiñcem (wnuczka
Iwana Franki), matka Austriaczk¹, a ona czu³a siê Polk¹.
Urodzona i wychowana we Lwowie. By³a te¿ Helga Mader
ze Lwowa, ci¹gle g³odna. Dostawa³yœmy jednakowe porcje
chleba wieczorem, ona zawsze zaraz wszystko zjada³a, a ja
zostawia³am sobie kawa³ek na rano. Chleb chowa³am pod
siennik, aby mi go ktoœ nie ukrad³, a rano dzieli³am siê
tym chlebem z Helg¹. Ale którejœ nocy z³apa³am j¹, gdy
siêga³a pod mój siennik. Wyrzuci³yœmy j¹ z naszej sy-
pialni.

W tym czasie zwróci³a na siebie moj¹ uwagê inna
wiêŸniarka, m³oda, ³adna blondynka, ale bardzo zanie-
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dbana – szmuksztyk (Schmuckstück), nazywa³a siê Jašlis
Stolle, Litwinka. Nie mia³a nic poza tym, co na sobie, a i to
by³o brudne i podarte. Zajê³am siê ni¹. Trzeba by³o j¹
wyk¹paæ i zdobyæ dla niej czyst¹ bieliznê i œwie¿y pasiak,
bo w tym, co mia³a, mog³a przylepiæ siê do œciany. Aby to
uzyskaæ, wysmarowa³am j¹ czarn¹ maœci¹ przeciw kreczy
(œwierzb) i zaprowadzi³am na rewir do k¹pieli. £achy od-
da³am, a na ich miejsce dosta³am czyst¹ bieliznê, a nawet
wytargowa³am dla niej rêcznik. I tak zaczê³a siê moja
nowa przyjaŸñ, trwaj¹ca do dzisiaj.

W naszym obozie by³o komando wêglowe, które za-
opatrywa³o ca³y obóz w wêgiel. Ca³y dzieñ kobiety nosi³y
na tragach wêgiel sk¹dœ, spoza obozu. By³a to ciê¿ka
praca. Któregoœ dnia oberka wziê³a Jaszkê do tego ko-
mando, posz³a, ale ledwo wróci³a. Zmizerowana, w¹t³a jak
nieszczêœcie, trzeba by³o coœ zaradziæ. Wiêc nastêpnego
dnia schowa³am Jaszkê za ³ó¿ko, a sama sta³am przy
³ó¿ku, aby j¹ lepiej zas³oniæ. Oberka szuka³a, ale nie
znalaz³a jej, wybra³a inn¹ na jej miejsce. Gdyby oberka j¹
znalaz³a, dosta³ybyœmy obydwie porz¹dne lanie. No ale
trzeba by³o ryzykowaæ. Do naszego grona nale¿a³a te¿ pani
Topolska z Konina i pani Jab³czyñska z Sosnowca, oby-
dwie bardzo kulturalne.

W ka¿dym obozie byli ludzie zaniedbani, opuszczeni,
zrezygnowani, niedbaj¹cy ju¿ o nic. Na Majdanku tak¹
osobê nazywano „gamel”, w Oœwiêcimiu „muzu³man”,
a w Ravens i tutaj „szmuksztyk”.

Mia³am parê takich „szmuksztyków” (Niemki i jedna
Francuzka), które trzeba by³o zaprowadzaæ do Wasch-
raumu, umyæ, uczesaæ i ci¹gle mieæ na oku, bo nigdy nie
by³o wiadomo, co mog¹ zrobiæ; zabiera³y innym ró¿ne
rzeczy, psoci³y, a nawet za³atwia³y siê do ³ó¿ka. Kiedyœ
jedna z tych Niemek posz³a do Waschraumu, umy³a siê
sama i przybieg³a do mnie, pochwaliæ siê jak dziecko. Ale
wkrótce wywieziono j¹ do Flossenbürga.
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Obóz nasz by³ bardzo zawszony, kobiety my³y siê,
têpi³y wszy, pra³y nêdzn¹ bieliznê, ale to nie pomaga³o, bo
wszy siedzia³y w siennikach. W nocy czu³am, jak chodzi³y
po mnie, stara³am siê je ³apaæ. Nieraz uda³o mi siê to, wiêc
z³apan¹ k³ad³am na bocznej desce ³ó¿ka i zabija³am. Ale
nie zawsze to siê udawa³o, wesz albo spada³a na dolne
³ó¿ko, albo wraca³a na moje. ¯adne nasze zabiegi nie
mog³y uwolniæ nas od tej plagi.

Kobiety pracuj¹ce w kuchni musia³y byæ zdrowe.
I dlatego jeœli nawet któraœ zachorowa³a, leczy³a siê „po
cichu”, bo nie chcia³a traciæ miejsca, gdzie mog³a sama
zjeœæ i jeszcze kole¿ankom coœ przynieœæ. Pewnego dnia
przysz³a do mnie Liza (Austriaczka) i prosi³a, abym jej
pomog³a, bo dosta³a krecê. Kobiety pracuj¹ce w kuchni
mieszka³y w ma³ej jadalni 1-ego bloku. Chodzi³am tam,
smarowa³am Lizê, która odwdziêczaj¹c siê, dawa³a mi
kawa³ek chleba, a raz dosta³am od niej kawa³ek gotowa-
nego, wo³owego serca. Pierwszy raz jad³am serce wo³owe,
ale by³o wspania³e! Od drugiej mojej pacjentki z kuchni
dosta³am s³oiczek marmolady pomieszanej ze sztucznym
miodem. Skarb ten przynios³am do bloku z myœl¹, ¿e
podzielê siê z przyjació³kami, ale ju¿ ca³y blok spa³, nie
mog³am siê z nimi podzieliæ. Postanowi³am zrobiæ to jutro,
teraz chcia³am tylko spróbowaæ. Ale ta mieszanina by³a
taka dobra, a ja tak spragniona s³odyczy (nic s³odkiego nie
dostawa³yœmy, kawa te¿ by³a nies³odka), ¿e siêgnê³am
³y¿k¹ jeszcze parê razy, za ka¿dym razem postanawiaj¹c,
¿e to ju¿ ostatnia ³y¿ka. Lecz, niestety, nie mia³am tyle
silnej woli, aby oprzeæ siê marmoladzie. S³oiczek by³ nie-
du¿y, tote¿ wkrótce opró¿ni³am go. Wyrzuca³am sobie, ¿e
zjad³am sama, ale by³o ju¿ za póŸno!

Bo¿e Narodzenie w tym obozie upamiêtni³o siê nam
szczególnie. Wigiliê spêdzi³am wœród moich „szmukszty-
ków”. Z okna widaæ by³o w pewnej odleg³oœci rzekê Ohøe,
a za ni¹ Falkenau. Nad miastem unosi³y siê dymy
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z kominów. Ludzie szykowali siê do Wigilii, pogoda by³a
³adna, œnieg le¿a³ na polach. By³o mi smutno i w³aœnie
dlatego posz³am do kobiet najbardziej mnie potrzebu-
j¹cych. Widzia³am pierwsz¹ gwiazdê i myœla³am o swoich,
bo ka¿de z nas czworga znajdowa³o siê gdzie indziej: m¹¿
na wojnie, dzieci u rodziny, a ja w obozie.

W pierwszy dzieñ œwi¹t urz¹dzono nam apel, chocia¿
do pracy nikt nie szed³. Sta³yœmy na tym apelu, wy-
pêdzone niespodziewanie, przez ca³y dzieñ. Za naszymi
blokami i drutami by³ blok, w którym mieszkali W³osi,
chodzili gdzieœ do pracy, prowadzeni przez esesmanów.
Druty dziel¹ce nasze bloki ob³o¿one by³y matami ze s³o-
my, aby utrudniæ ewentualne porozumiewanie siê. Ale
W³osi widzieli, ¿e stoimy tak d³ugo. Z pocz¹tku œpiewali,
póŸniej, gdy nasze stanie przed³u¿a³o siê, gwizdali i coœ
krzyczeli. Nasze stró¿ki zmienia³y siê. Widaæ by³o, ¿e krzy-
ki i gwizdy W³ochów denerwuj¹ je. By³o ju¿ ciemno, gdy
wreszcie zwolniono nas. By³yœmy zziêbniête i bardzo zmê-
czone ca³odziennym staniem o g³odzie. W blokach wszystkie
³ó¿ka by³y rozgrzebane, spl¹drowane, zabrano wszystko,
miski, ³y¿ki, grzebienie, szczotki do zêbów, zapasow¹ bie-
liznê itp. Zosta³yœmy z tym, co która mia³a na sobie.
Dopiero wtedy dano nam zimn¹ brukiew, ale czym tu
jeœæ? Nie ka¿da wziê³a ze sob¹, w œwiêto, na apel, miskê
i ³y¿kê. Wiêkszoœæ zostawi³a „broñ” w bloku. Jakoœ w po-
¿yczonych miskach zjad³yœmy, ale by³yœmy przera¿one t¹
grabie¿¹. Po jakimœ czasie ka¿dej uda³o siê jakoœ „zorga-
nizowaæ” miskê i ³y¿kê, ale inne przedmioty by³y bez-
powrotnie stracone.

Na pocz¹tku stycznia przywieziono do naszego obozu
transport Cyganek. By³y to wêgierskie Cyganki, z których
tylko kilka zna³o jêzyk niemiecki, a wszystkie zna³y piêkny
jêzyk wêgierski. Umieszczono je w drugiej sypialni 1-ego
bloku, gdzie wówczas blokow¹ by³a Czeszka, Dobruška,
która skar¿y³a siê, ¿e nie mo¿e sobie poradziæ z Cy-
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gankami. Nie pomaga³o bicie pantim¹ po g³owach, nie
s³ucha³y, co ona do nich mówi, a ka¿da robi³a co innego.
No i mnie przydzielono jako pielêgniarkê do Cyganek,
które by³y niekarne, wrzaskliwe i brudne. By³y miêdzy
nimi te¿ chore, a poniewa¿ Niemcy bali siê chorób, wiêc
mia³am spokój, bo ¿aden esesman nigdy tam nie zagl¹da³.
Cyganki ubrane by³y w cywilne sukienki i p³aszcze. Po-
niewa¿ nie pracowa³y, dostawa³y tylko po³owê normalnej
porcji chleba. Zup¹ te¿ najeœæ siê nie mog³y, by³y wiêc
stale g³odne. Wstêp do tej po³owy bloku by³ wzbroniony
dla kobiet z lagru. Cygankom te¿ nie wolno by³o wychodziæ
na lagier. Ale w bloku by³y okna. Pod te okna przychodzi³y
kobiety z chlebem, za który kupowa³y swetry i sukienki od
Cyganek, tak, ¿e wkrótce te nie mia³y ju¿ co sprzedawaæ.
A upilnowaæ i przeszkodziæ tym transakcjom by³o bardzo
trudno. Cyganki wychodzi³y do ubikacji lub do Wasch-
raumu i tam, przez okna, dobija³y targu. Tote¿ wkrótce
mia³y na sobie ju¿ tylko p³aszcze. Cyganki nie lubi³y siê
myæ. Gdy je ogl¹da³am i twierdzi³am, ¿e s¹ brudne, od-
powiada³y „nem piszkos” – niebrudne. Urz¹dza³am parê
razy ogólne mycie. W tym celu wyprowadza³am po kilka do
Waschraumu i kaza³am im siê myæ. Te my³y siê, ale inne
nie przychodzi³y albo przychodzi³y te, które ju¿ siê umy³y
i mówi³y, ¿e ju¿ wszystkie s¹ umyte. Gdy znów by³am
w sypialni i partiami wysy³a³am je do mycia, wraca³y zaraz
i mówi³y, ¿e ju¿ siê umy³y. W koñcu zaniecha³am tej
zabawy w „ciuciubabkê”.

Cyganki nie mia³y ³ó¿ek, na pod³odze by³y tylko roz-
rzucone sienniki. W tej sali czuæ by³o nieprzyjemny za-
pach potu, wiêc kaza³am otwieraæ okna. Tote¿ ile razy
wchodzi³am do nich, wita³y mnie s³owa „Ablokat kinyitja” –
otworzyæ okna. Bardzo szybko moje stosunki z Cy-
gankami u³o¿y³y siê jak najlepiej. Siada³am na sto³ku, na
œrodku sali, na drugim sto³ku mia³am swoj¹ skromn¹
apteczkê. Ka¿de krople i ka¿da maœæ leczy³y ich ró¿ne
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dolegliwoœci. Gdy skoñczy³am codzienne zabiegi, Cyganki
uspokaja³y siê, prosi³am, aby œpiewa³y. Œpiewa³y, ³adnie
œpiewa³y swoje cygañskie romanse. Czêsto jedna podczas
œpiewania p³aka³a, a zapytana, czemu p³acze, mówi³a, ¿e
to smutna piosenka. Dobrze mi by³o z Cygankami, ale,
niestety, wkrótce je dok¹dœ wywieziono, a ja wróci³am na
blok 2.

Poniewa¿ w fabryce by³o coraz mniej pracy (wiosna
1945 r., brak dowozu), du¿o kobiet wysy³ano do innych
obozów, tak ¿e blok 1-szy opustosza³. Ale w lutym do na-
szego obozu przyprowadzono pieszo z Ravensbrück nowy
transport. By³y to ¯ydówki, które umieszczono w 1-szym
bloku. Blokow¹ by³a tam wtedy Francuzka, Georgetta,
zwana ¯o¿u. By³a to starsza, szpakowata, bardzo mi³a
kobieta. ¯ydówkom nie dano sienników, spa³y na roz-
rzuconych na pod³odze wiórkach drzewnych. Te kobiety
sz³y zim¹ z Ravens a¿ pod Karlsbad! Ile ich w drodze
zosta³o? A te, które przysz³y, by³y bardzo zniszczone, zmê-
czone, mia³y poodmra¿ane nogi. By³y te¿ bardzo zawszone.
Zosta³am znów pielêgniark¹ na 1-szym bloku i mieszka³am
z ¯o¿u w ma³ym pokoiku. Ale teraz praca by³a trudna,
ciê¿ka, bez leków, bo to, co pomaga³o Cygankom, tym
kobietom nie mog³o pomóc. Tu potrzebny by³ lekarz i le-
karstwa. Teraz nie wolno mi by³o opuszczaæ bloku ani
nikomu obcemu wchodziæ do nas, bo podobno ¯ydówki
mia³y ze sob¹ przywlec tyfus. Ale pewnego wieczoru prze-
mknê³am siê na rewir, gdzie by³a ju¿ lekarka, Zyta Mar-
tynek (z czerwonym winklem, ale bez litery, co oznacza³o
Niemkê). Lekarka ta mówi³a œwietnie po polsku i prawdo-
podobnie by³a Polk¹. Prosi³am j¹ o pomoc dla moich
chorych, ale ona odpowiedzia³a po niemiecku „Die sollen
krepieren” – powinny zdechn¹æ. Odesz³am z niczym.

Te biedne kobiety, ¿arte przez wszy, prosi³y o k¹piel.
Zrzek³y siê kawy na rzecz k¹pieli. ¯o¿u o to zabiega³a.
I urz¹dzono im k¹piel! Przysz³y stró¿ki, wyrzuci³y wszyst-
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kie kobiety na dwór, kaza³y umyæ pod³ogê, wyrzuciæ stare
wiórki. A teraz zaczê³a siê k¹piel, w Waschraumie,
w zimnej wodzie. Dosta³am do pomocy dwie pielêgniarki
i we trzy obcina³yœmy w³osy, które roi³y siê od wszy. Od
tych postrzy¿yn mia³yœmy b¹ble na rêkach. Kobiety roz-
biera³y siê przed blokiem, ca³¹ garderobê rzuca³y na stos,
my³y siê, by³y strzy¿one, sz³y do sali, a na progu dostawa³y
œwie¿¹ bieliznê i sukienki. Ale najczêœciej bielizna by³a
albo za ma³a, albo za du¿a, dzieciêca, a nawet mêska.
A sukienki letnie, przezroczyste, akurat odpowiednie na
zimê! O swetrach ani p³aszczach mowy nie by³o. Najpierw
sz³y te, które mog³y iœæ i same umyæ siê. PóŸniej ju¿ sz³y
s³abe, które musia³yœmy prowadziæ i myæ. A ostatnie
musia³yœmy nosiæ. I tak, Ÿle ubrane, sz³y spaæ na wilgotne
wiórki. Tote¿ œmiertelnoœæ by³a du¿a. Wiórki drzewne,
wyrzucone z bloku, i ca³a garderoba ¯ydówek zostawiona
przed blokiem, by³a polana naft¹ i spalona.

Kiedyœ widzia³am, jak jedna kobieta wraca³a z ubi-
kacji, sz³a na kolanach, kolana mia³a oblepione wiórkami.
Zaprowadzi³am j¹ na jej miejsce i zaczê³am zdejmowaæ
wiórki z kolan, ale gdy odlepia³am te wiórki, z kolan
zaczê³a p³yn¹æ ropa. Innym razem zobaczy³am czo³gaj¹c¹
siê kobietê, nie mog³a chodziæ. Du¿y palec u nogi by³
zgangrenowany, musia³am go odci¹æ.

To znów gdy coœ robi³am przy jednej z kobiet, która nie
wstawa³a, bo mia³a odmro¿one stopy, ta spyta³a mnie, czy
bêdzie mog³a jeszcze kiedyœ tañczyæ. Spojrza³am na ni¹
uwa¿nie i zdumia³am siê, bo zobaczy³am star¹ kobietê.
Zaczê³am j¹ wiêc wypytywaæ i okaza³o siê, ¿e by³a tan-
cerk¹ w Chodov, mia³a 24 lata. Naprawdê, trudno mi by³o
w to uwierzyæ, a przecie¿ nie mia³a powodu, aby k³amaæ.

Dwa razy w tygodniu robi³am opatrunki (brak œrod-
ków), by³ tam œwierzb, ró¿ne wrzody, ropiej¹ce skale-
czenia, jakieœ krosty, pêcherze i bardzo czêsto szkorbut.
Musia³am smarowaæ, banda¿owaæ, przyklejaæ plastry.
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Najgorzej by³o ze szkorbutem, z ust cuchnê³o niesamo-
wicie, a trzeba by³o wszystkie pêdzlowaæ. Gdy by³am tym
zajêta, ¯o¿u zagl¹da³a czasem przez oszklone drzwi, ale
zaraz ucieka³a. Dziwi³a siê, ¿e mogê to wszystko robiæ.
A gdy skoñczy³am i wróci³am do naszego pokoiku, wy-
ci¹ga³a papierosy i mówi³a: „No Marija, teraz mo¿emy
zapaliæ”, i dawa³a mi papierosa. Sk¹d je bra³a, nie wiem,
bo tutaj by³o bardzo trudno o papierosy.

W marcu by³y moje urodziny, na które dosta³am od
Jaszki taki wiersz:

Gdy têsknota mnie wzruszy
I ciê¿ko mi na duszy,
Wyrywam o zmroku
Do pierwszego bloku.
D³ugo tam nie stojê,
Bo siê ¯o¿u bojê.
Ale dziœ nadrabiam miny,
Bo to Cechy urodziny!
Trzeba jej szczêœcia powinszowaæ
I choæ na przestrzeñ uca³owaæ.
Skradam siê wiêc bli¿ej
K³aniaj¹c coraz ni¿ej,
Ogl¹dam siê na strony,
Jak go³¹b sp³oszony...
I choæ mnie tam nikt nie prosi
(Bo Cecha Litwinów nie znosi),
Pcham siê z weso³ym obliczem
I nie nastraszy mnie ¯o¿u niczem.
Gdy widzê z daleka,
¯e Cecha ju¿ czeka,
I miga z okienka
Jej pasiasta sukienka.
Chocia¿ Polak jest goœcinny,
Tu panuje zwyczaj inny.
Do œrodka nie zapraszaj¹
I tyfusem odstraszaj¹.
Nawet kto winszuje szczerze
Siê do œrodka nie dobierze,
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Bo tam siedzi czarny smok
I zabija jego wzrok!
A ja, chocia¿ nie znam trwogi,
Trzês¹ siê pode mn¹ nogi,
I weso³ej nie mam miny
Jak przysta³o w urodziny.
Cecha uœmiech ma na twarzy,
Wszystkich sobie lekcewa¿y
I ma humor bez podniety
Opatruj¹c jud – szkielety.
Na to trzeba nerwów moc,
Aby czuwaæ dzieñ i noc
Nad ¿yj¹cym, ludzkim trupem
Co ju¿ jest Moj¿esza ³upem.
W ¿yciu siê tak zawsze dzieje,
¯e siê œmiech ze ³zami leje,
A ten tylko ju¿ przegrywa,
Komu na uœmiechu zbywa.
Wiêc kto chce humoru kupiæ,
Musi siê do Cechy zwróciæ.
Ma go zawsze pe³en wór,
Chocia¿ w kr¹g jest g³ód i mór!
Ja te¿ do tych drzwi zapukam
Kiedy pocieszenia szukam.
Czasem tak¿e mnie tam zwabi
Pe³na miska Kohlrabi.
Ale dziœ, w ten dzieñ radosny,
Co wylicza Cechy wiosny,
Przysz³am tylko powinszowaæ,
A nie ¿ebraæ lub kupowaæ.
¯yczê wiêc, by zdrowa by³a,
D³ugim ¿yciem siê cieszy³a.
A gdy wojny czas przeleci
Powróci³a do swych dzieci.
I gdy przyjdzie dzieñ szczêœliwy,
Powrotu na rodzinne niwy,
Twarz twa dzielna i weso³a
Powita rodzinne sio³a.
A ¿e dzieñ ten przyjdzie wkrótce,
Spotkamy siê jeszcze przy wódce!
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Gdy na rewirze umiera³y aryjki, ubierano je w pa-
pierow¹ sukienkê, k³adziono do trumny, prostej z nie-
heblowanych desek i odwo¿ono na wózku na cmentarz
w Falkenau. Wózek z trumn¹ wraca³. Ale ¯ydówki z pierw-
szego bloku te¿ umiera³y. Poniewa¿ by³a zima, wiêc ka-
zano nam zawoziæ je w k¹t obozu i tam zostawiæ.

Jednak jest tak, ¿e po zimie nadchodzi wiosna. Co
robiæ ze zmar³ymi le¿¹cymi w k¹cie obozu? Zaraza gotowa!
Wiêc w³adze obozowe przys³a³y ciê¿arówki, na które mu-
sia³yœmy za³adowaæ zmar³e. Robi³yœmy to we dwie z Wer¹,
tote¿ praca trwa³a d³ugo, przerywana, bo musia³yœmy co
jakiœ czas odbiegaæ. Stró¿ki i esesmani stali z daleka
i pokrzykiwali na nas, ale te¿ odwracali siê, bo zapach i do
nich dolatywa³. W koñcu wsiad³yœmy na ciê¿arówkê, przy-
kry³yœmy zmar³e, a wtedy wsiad³a i nasza stra¿. Poje-
chaliœmy na cmentarz do Falkenau. Ale tutaj powsta³a
przeszkoda: zmar³e by³y ¯ydówkami i nie mog³y byæ po-
chowane na cmentarzu chrzeœcijañskim. Targi trwa³y d³u-
go. Nasza stra¿ nie chcia³a wieŸæ ³adunku z powrotem do
obozu, a zarz¹d cmentarza nie chcia³ go przyj¹æ. W koñcu
nasza stra¿ chcia³a zostawiæ zmar³e (aby ich nie woziæ)
gdzieœ w koñcu cmentarza, ale zarz¹d powiedzia³: „Dobrze,
ale postawcie przy nich stra¿”. Te targi stawa³y siê ju¿
œmieszne. A my marz³yœmy przy samochodach, gdy¿ pada³
œnieg z deszczem. A koniec by³ taki, ¿e wróci³yœmy z ³a-
dunkiem do obozu, samochody ustawiono w odleg³ym
k¹cie obozu, a po dwóch dniach odjecha³y do Karlsbadu,
ale ju¿ bez nas. Wkrótce wywieziono resztê ¯ydówek
w nieznanym kierunku, a ja wróci³am znów na drugi blok.

£ó¿ko dosta³am ju¿ inne, obok najbli¿szych kole¿anek:
Jaszki i Wery. Teraz dni wlok³y siê, bo du¿o kobiet zo-
stawa³o w bloku z powodu braku pracy w fabryce. Je-
dzenia by³o coraz mniej. Porcje chleba kurczy³y siê.
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Pewnego dnia przysz³a do mnie jedna kobieta, Polka
(czarny winkiel), i prosi³a, abym jej po¿yczy³a chusteczkê
na g³owê. Potrzebne by³y kobiety do sprz¹tania bloków
aufzjerskich. Za tê pracê dostawa³y jedzenie. Kobiety by³y
g³odne, nie by³o sk¹d zdobyæ jedzenia, wiêc chêtnie zg³a-
sza³y siê do tej pracy. Ta, która przysz³a do mnie, mia³a
chusteczkê podart¹. W tym obozie wszystkie wiêŸniarki
musia³y nosiæ bia³e chusteczki na g³owach, wi¹zane pod
brod¹. Pielêgniarki tylko wi¹za³y chusteczki z ty³u g³owy.
Poniewa¿ mia³am dwie chusteczki, po¿yczy³am jej jedn¹.
W parê dni póŸniej przysz³a do mnie jedna Francuzka
i powiedzia³a, ¿e przysz³y do obozu nowe chusteczki, wiêc
mo¿e mi moje stare wymieniæ na nowe. Zaraz te¿ wy-
mieni³am tê, któr¹ mia³am na g³owie, tê drug¹, która ju¿
dawno przesta³a byæ nowa, chcia³am te¿ wymieniæ. Po-
sz³am wiêc z Jaszk¹ do tej kobiety, której po¿yczy³am
chusteczkê i prosi³am j¹ o oddanie, zreszt¹ na krótko,
tylko do wymiany. Ale ta jakoœ zmieni³a siê i powiedzia³a,
¿e jutro mi odda. Jutro te¿ jej nie mia³a, w koñcu po-
wiedzia³a, ¿e ktoœ jej ukrad³ z ³ó¿ka moj¹ chusteczkê.
Ukrad³, to ukrad³, nie takie rzeczy traci³yœmy czêsto. Gdy
wraca³yœmy z Jaszk¹ do siebie, ta by³a oburzona, ¿e nawet
nie zwymyœla³am tej kobiety. Ale w parê dni póŸniej zjawia
siê ta kobieta i przynosi mi chusteczkê. Zdziwiona mówiê,
¿e przecie¿ ktoœ jej ukrad³ moj¹ chusteczkê. A ta wtedy
powiedzia³a, ¿e poniewa¿ jej nie zwymyœla³am, wiêc ona
musia³a znów komuœ ukraœæ, aby mi oddaæ, co by³a
winna. Gdybym j¹ zwymyœla³a, czu³aby siê skwitowana.

Kobiety pracuj¹ce w fabryce u¿ywa³y tam do czegoœ
„tri”, ¿r¹cego p³ynu pachn¹cego spirytusem. Kobiety by³y
ró¿nego wieku i autoramentu, by³y wiêc i takie, które
lubi³y „zalaæ robaka”. Parê takich spryciarek przemyca³o
w jakiœ sposób „tri” z fabryki do bloku, filtrowa³y, a gdy
uzna³y, ¿e wódka jest ju¿ „wyborowa”, postanowi³y popiæ.
No i popi³y. Kilka z nich po uczcie „zwiedza³o Rygê”,
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a jedna by³a œpi¹ca, wiêc po³o¿y³a siê do swego ³ó¿ka
i usnê³a. Rano apel nie zgadza³ siê, liczono i liczono i ci¹gle
by³o jednej brak. Doszli w koñcu, ¿e brak kobiety z dru-
giego bloku. Zaczê³yœmy wiêc szukaæ, znalaz³yœmy œpi¹c¹,
nieprzytomn¹, z bardzo s³abym têtnem. Wziêto j¹ na rewir,
a gdy trochê przysz³a do siebie, zamknêli j¹ w bunkrze.
Reszta amatorek „wody ognistej” ciê¿ko chorowa³a, ale
leczy³y siê same, ba³y siê iœæ na rewir. Pomaga³a im m³oda,
polska Cyganka pracuj¹ca w kuchni SS, przynosi³a, bar-
dzo siê nara¿aj¹c, mleko do picia. Mia³o to leczyæ po-
parzony prze³yk.

Jedna z wiêŸniarek, Janina Charzewska, która na-
prawdê nazywa³a siê Bilewiczowa, te¿ lwowianka, pra-
cowa³a w szrajbsztubie, a mieszka³a w bloku III. Poniewa¿
aufzjerek by³o teraz wiêcej, bo przyjecha³y ze zlikwido-
wanych na wschodzie Polski obozów, wiêc Janinê wy-
rzucono ze szrajbsztuby. Siedzia³a ca³e dnie w bloku, a¿
kiedyœ zobaczy³a znajom¹ aufzjerkê z Plauen (jednego
z licznie rozsianych obozów przyfabrycznych w Sudetach
i Rudawach), która przyjecha³a do naszego obozu w ja-
kichœ sprawach. Janina wysz³a do niej i rozmawiaj¹c,
gdzieœ odesz³y. U nas na apelu znów jednej brak, znów
szukanie, a¿ ustalono, ¿e Janina zwia³a. Szukali, a¿ tele-
fonicznie dowiedzieli siê, ¿e Janina z aufzjerk¹ pojecha³a
do Plauen. Po paru dniach sprowadzili j¹ i okropnie zbili.
Janina chodzi³a posiniaczona i samotna, bo wszystkie
wiêŸniarki krzywo na ni¹ patrzy³y, bo pracowa³a w szrajb-
sztubie. Wziê³yœmy j¹ na czwart¹ do naszej sypialni.

Gdy przyjecha³am do Ravensbrück, jedna kole¿anka
z Oœwiêcimia, która wczeœniej wyjecha³a do Ravens i wie-
dzia³a, ¿e tajnie korespondujê z Bogdanem, przysz³a do
mnie i przynios³a mi parê fotografii w kopercie. Na ko-
percie by³o nazwisko Tarchalska, a wœród zdjêæ fotografia
Bogdana w mundurze oficera marynarki. Tê jedn¹ zo-
stawi³am sobie. Gdy przyjecha³am do Neu Rohlau, za-

79



brano mi j¹ razem z innymi drobiazgami. Kiedyœ w Zwodau
Janina spotka³a mnie na lagrze (jeszcze pracowa³a w szrajb-
sztubie), a by³ to okres przed Wielkanoc¹, i s¹dz¹c, ¿e
mia³am wówczas fotografiê mê¿a, zapyta³a, czy chcê mieæ
na œwiêta jego zdjêcie. Fotografia ta, wraz z moimi do-
kumentami, jecha³a za mn¹. Oni myœleli, ¿e to by³ mój
m¹¿, a to by³ cioteczny brat mojego mê¿a.

Nie wiem, z jakiej okazji pielêgniarki w tym czasie
dosta³y nowe koszule z granatowego materia³u w bia³e
paski, dosta³yœmy te¿ chusteczki do nosa. To ju¿ by³
luksus!

Od pocz¹tku kwietnia s³ychaæ by³o u nas dalekie,
ciê¿kie grzmoty. Ale te grzmoty s³ysza³yœmy w dzieñ i w no-
cy, wiêc zrozumia³yœmy, ¿e to zbli¿a siê front. Cieszy³yœmy
siê i ba³y jednoczeœnie. Cieszy³yœmy siê, ¿e nareszcie
bêdzie koniec naszej mêki, ale ba³yœmy siê, bo mówiono,
¿e Niemcy gazuj¹ wiêŸniów, a gdzie nie mog¹ gazowaæ, to
zabijaj¹. Dlatego aby nie daæ siê zaskoczyæ, prawie wszyst-
kie spa³yœmy w pasiakach, aby byæ gotowe do ewentualnej
ucieczki. Kobiety ju¿ nie pracowa³y w fabryce, wycho-
dzi³yœmy za bloki, tam siada³yœmy i zgadywa³yœmy, jak
daleko mo¿e byæ front i kiedy mo¿e dojœæ do nas. W tym
czasie dawano nam bardzo ma³o jeœæ, by³yœmy ci¹gle
g³odne, nic wiêc dziwnego, ¿e têskni³yœmy do kuchni
amerykañskiej. To by³y bardzo d³ugie dni.

A¿ 21 kwietnia na apelu powiedziano nam, ¿e jutro
rano mamy byæ gotowe, bo opuszczamy obóz. Poszy³yœmy
wiêc z rêczników woreczki na swój dobytek i przycze-
pia³yœmy je do pasa albo przewiesza³yœmy je przez ramiê.
Szybko by³yœmy gotowe, bo nasze mienie by³o ubogie.
Wolno by³o wzi¹æ ze sob¹ koce, wiêc zabra³yœmy. Rano, po
apelu, dano nam zupê, a na drogê po kawa³ku chleba na
ca³y dzieñ. Wyruszy³yœmy z obozu do Falkenau i dalej na
po³udnie. Mówiono, ¿e idziemy do Bayreuth. Sz³yœmy
chêtnie, bo wiedzia³yœmy ju¿, ¿e koniec wojny blisko i osta-
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tecznie wszystko jedno, w którym obozie nas zastanie.
W Falkenau ludzie przypatrywali siê nam, a miny mieli
zak³opotane. Na drodze te¿ widzia³yœmy du¿o ludzi id¹-
cych lub jad¹cych na po³udniowy zachód. Ci¹gnêli lub
pchali wózki ze swoim dobytkiem. Widok jak w Polsce
w 1939 r.

Pogoda by³a kwietniowa, pó³ godziny œwieci³o s³oñce
i by³o ciep³o, a drugie pó³ pada³ œnieg du¿ymi p³atami. Ale
by³yœmy zadowolone, ¿e idziemy. Okolica by³a piêkna,
górzysta. Czêsto spotyka³yœmy strumienie wartko p³y-
n¹ce, a na ich brzegach kwitn¹ce przebiœniegi. Góry po-
roœniête by³y lasami. Od czas do czasu mija³yœmy zabu-
dowania gospodarskie. Pod wieczór zatrzymano nas na
skraju jakiejœ osady, dano nam znów po kawa³ku chleba
i zapêdzono do stodó³, ale t³ok by³ tak du¿y, ¿e o tym, aby
usi¹œæ, trudno by³o marzyæ. Tak st³oczone, na nogach,
które nios³y nas ju¿ ca³y dzieñ, przesta³yœmy ca³¹ noc,
opieraj¹c siê na s¹siadkach. Ale, odurzone œwie¿ym po-
wietrzem, spa³yœmy, stoj¹c. Rano, gdy otworzono wrota
stodo³y, kobiety wychodzi³y, s³aniaj¹c siê na nogach. Tego
dnia nie sz³yœmy tak raŸno, przemêczone okropn¹ noc¹.
Znów dosta³yœmy po kromce chleba na ca³y dzieñ, to du¿o
za ma³o. A w tym czasie widzia³yœmy aufzjerki jedz¹ce
kie³basê, gdy nam kiszki gra³y marynarskie tango.

By³o ju¿ chyba po³udnie, gdy zatrzymano nas w lesie.
¯o¿u przysz³a do mnie i powiedzia³a, ¿e idziemy do Da-
chau. Ale zdaje siê droga nie jest wolna i komendant
pojecha³ dowiedzieæ siê, co dzieje siê przed nami. By³ to
23 kwietnia, wiêc Jerzego, z³o¿y³am ¯o¿u ¿yczenia rych³ej
wolnoœci. Sta³yœmy tak parê godzin, co bardziej nas mê-
czy³o ni¿ marsz. Siada³yœmy wiêc na kamieniach, na pnia-
kach, na z³amanych drzewach, a nawet na mokrej ziemi.
A¿ w koñcu kazano nam zrobiæ w ty³ zwrot i maszerowaæ
tam, sk¹d przysz³yœmy. By³yœmy bardzo zmêczone i g³od-
ne. Któraœ z kobiet mia³a surowe kartofle, musia³a je
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„zorganizowaæ” w kuchni podczas gor¹czki wymarszu
z obozu. Da³a nam kilka kartofli, ale chocia¿ jeœæ nam siê
bardzo chcia³o, nie mog³yœmy zjeœæ ca³ego kartofla.

Droga powrotna trwa³a d³u¿ej. Noc spêdzi³yœmy w tych
samych stodo³ach, marz¹c o naszych twardych, zawszo-
nych ³ó¿kach w bloku. Ale gdy wróci³yœmy do obozu,
druty by³y czêœciowo zdjête. Na placu odby³ siê apel, ale
teraz podzielono nas na narodowoœci. Polki umieszczono
w bloku nr I, w jednej sypialni, drzwi do drugiej by³y
szczelnie zamkniête. W tej drugiej sypialni mieszka³y
Rosjanki. Wiórków na pod³odze ju¿ nie by³o, mia³yœmy
tylko koc i go³¹ pod³ogê. Z bloków nie wolno by³o wy-
chodziæ, esesmani mogli strzelaæ do kobiet chodz¹cych po
lagrze. Siedzia³yœmy wiêc na pod³odze, bo ¿adna nie
chcia³a ryzykowaæ przejœcia do innego bloku.

Jeszcze na pocz¹tku wiosny Jugos³owianki i Francuzki
prowadzi³y d³ugie rozmowy na tematy kulinarne, œmia-
³yœmy siê z nich, ¿e to im i tak nie pomo¿e, a tylko
podnieca g³ód. A teraz, zamkniête, zaczê³yœmy i my opo-
wiadaæ sobie, co i kiedy gotowa³yœmy lub piek³yœmy. Czasu
mia³yœmy du¿o, wiêc musia³yœmy go wype³niæ. Najczêœciej
jednak siedzia³yœmy we cztery pod oknem, a Vera opo-
wiada³a przeczytane kiedyœ ksi¹¿ki. Opowiada³a bardzo
³adnie, wiêc czêsto mówi³yœmy: „Vera, czytaj ksi¹¿kê”.

Teraz w obozie zacz¹³ siê prawdziwy g³ód. Jedna krom-
ka chleba na dzieñ i zupa bez soli i ju¿ bez buraków.
Nas³uchiwa³yœmy tylko odg³osów frontu, które raz zbli¿a³y
siê, to znów cich³y. Denerwowa³o nas to czekanie. Na noc
naturalnie nie rozbiera³yœmy siê.

Ale któregoœ z pierwszych dni maja przy bramie zrobi³
siê ruch. Aufzjerka wchodzi³a do drugiego bloku i wy-
prowadza³a po 3 kobiety. W tym bloku mieszka³y Niemki
i Czeszki. Przez okna dowiedzia³yœmy siê, ¿e zwalniaj¹ je
z obozu. Daj¹ im jakieœ dowody i wysy³aj¹ za bramê. Teraz
wiedzia³yœmy, ¿e od wolnoœci mog¹ dzieliæ nas tylko dni.
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I w³aœnie 7-go maja, w po³udnie, gdy rozdawano nam
zupê, któraœ kobieta zawo³a³a: „Czo³gi! Amerykanie!” Zer-
wa³yœmy siê z pod³ogi, nie zwracaj¹c uwagi na to, ¿e zupa
siê rozlewa, a spostrzeg³szy czo³gi przy bramie, wybieg³y-
œmy z bloku w ich kierunku. Z innych bloków te¿ wybieg³y
kobiety, ale tylko Francuzki mia³y swój trójkolorowy sztan-
dar i œpiewa³y Marsyliankê. Widzia³yœmy naszych stra¿-
ników i nasze stró¿ki stoj¹ce pod œcian¹ aufzjerskiego
bloku.

Tak skoñczy³ siê czas naszej niedoli. To, co prze¿y-
³yœmy, tego nigdy nikt nie zdo³a opowiedzieæ, poniewa¿ kto
doczeka³ i prze¿y³, ten zaniemówi³, a martwi i tak mówiæ
nie mog¹.

Amerykanie bardzo troskliwie zajêli siê nami. Najpierw
zrobili ogólny apel, aby nas policzyæ (Niemcy zd¹¿yli znisz-
czyæ wszystkie dokumenty). Podczas tego apelu jedna
kobieta zemdla³a, podbieg³ wiêc do niej jakiœ dryblas
amerykañski, wzi¹³ j¹ na rêce, zaniós³ do bloku, a drugi
przyniós³ maszynkê spirytusow¹ i puszkê z roso³em, któ-
ry, zagrzany, ostro¿nie wlewa³ jej do ust. Zakazano nam
opuszczaæ obóz, bo w okolicy mia³y siê krêciæ ró¿ne nie-
bezpieczne elementy. Amerykanie zaczêli nas stopniowo
od¿ywiaæ, dosta³yœmy bu³ki, mas³o, bia³¹ kaszê, zupy by³y
coraz gêœciejsze. Wœród Amerykanów by³ kapelan, Polak,
ksi¹dz Kozikowski. Przyje¿d¿a³ do nas czêsto, wypytywa³,
czego nam potrzeba. Chore zabrali zaraz do szpitala w Fal-
kenau i oddali pod fachow¹ opiekê lekarzy. Jedna chora
Niemka ba³a siê jechaæ do szpitala (chore Niemki i Czeszki
zosta³y), wiêc ja jej t³umaczy³am, ¿eby siê nie ba³a, bo to
nie s¹ Niemcy, tylko Amerykanie i krzywdy jej nie zrobi¹.
To by³a moja zemsta na Niemcach.

Amerykanie nie chcieli, abyœmy chodzi³y w pasiakach,
wiêc przywieŸli nam mundury kobiecych si³ pomocni-
czych angielskich, koloru khaki. W tak du¿ym zbioro-
wisku kobiet musia³ byæ ktoœ, kto móg³by porozumieæ siê
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z Amerykanami. Poniewa¿ Janina zna³a angielski, zosta³a
komendantk¹, a mnie kobiety wybra³y na jej zastêpczyniê,
czyli wszystko zewnêtrzne nale¿a³o do Janiny, a we-
wnêtrzne do mnie.

Wœród nas by³o du¿o m³odych dziewcz¹t z £odzi, te
urz¹dzi³y „ognisko” ze œpiewami harcerskich piosenek
i z tañcami. Ognisko odby³o siê wieczorem na placu
miêdzy blokami. Goœcie siedzieli na sto³kach, a my te¿
pozbiera³yœmy coœ do siedzenia. Ko³o mnie siedzia³ jakiœ
oficer amerykañski mówi¹cy po francusku, spyta³, dla-
czego dziewczêta tañcz¹ boso. Odpowiedzia³am, ¿e nie
maj¹ butów, a w drewniakach Ÿle by³oby tañczyæ. Po paru
dniach przywieŸli nam ca³y samochód butów, bielizny
i cywilnych sukienek. By³y to rzeczy z magazynów odzie¿y
zagrabionej z ca³ej Europy na „Winterhilfe”. Mia³yœmy
z Wer¹ i Jaszk¹ du¿o roboty ze sporz¹dzeniem list wiêŸ-
niarek, aby wszystkie jednakowo obdarzyæ.

Wkrótce do obozu przyjechali Francuzi i zabrali Fran-
cuzki. Jugos³owianie i Rosjanie zabrali swoje kobiety. My
zosta³yœmy najd³u¿ej, po nas nikt nie przyjecha³. Po 3 ty-
godniach, zaopatrzywszy dobrze na drogê, wsadzono do
samochodów i zawieziono do Falkenau, gdzie czeka³y ju¿
towarowe wagony z siennikami. My, kobiety, zajê³yœmy
pierwsze wagony, w tylnych jechali jeñcy wojenni, którzy
mieli swój obóz te¿ w pobli¿u Falkenau.

Do Polski jecha³yœmy 3 tygodnie, bo tory by³y uszko-
dzone i jeszcze jakieœ inne przeszkody. Jecha³yœmy przez
Drezno i cieszy³yœmy siê z jego zniszczenia, k¹pa³yœmy siê
w £abie. Poci¹g mia³ d³ugie postoje, ale cieszy³yœmy siê, ¿e
nareszcie wracamy do Polski.



Wiersze,
teksty piosenek, 

referat





Wiersze z Zwodau 7-ego maja

Chwile ostatnie prze¿ywaj¹c wojny,
My na pod³odze leg³yœmy pokotem,
A na wychud³e, blade nasze twarze
S³oñce przez okna rzuca³o blask z³oty.

Nie mog³o jednak pobudziæ w nas wiary,
¯e wró¿y ono nam dziœ wybawienie.
Na twarz niejedn¹, z g³odu wycieñczon¹,
Œmieræ zaczajona k³adzie ju¿ swe cienie.

W³aœnie by³ moment dla nas najwa¿niejszy,
Bo „wasserzupkê” rozlewaæ zaczêto,
Kiedy ktoœ krzykn¹³ „Jezus, Maria, id¹”,
I tak zaczê³o siê to pierwsze œwiêto.

Na bok rozkazy, krzyki i Befehle,
W baraku nikt ju¿ nie zostanie,
Wszystko wyleg³o, p³acze z rozczulenia
Amerykanie s¹, Amerykanie!

Z p³aczem i krzykiem bieg³yœmy wzd³u¿ drutów,
A si³ nam dziwnie jakoœ przybywa³o,
Na tak¹ chwilê czeka³yœmy lata,
I w³aœnie dzisiaj, dzisiaj siê to sta³o.

I odt¹d ¿ycie sta³o siê tak piêkne
I Bóg tak dobry w tej swojej Wielkoœci,
Bowiem w osobie ksiêdza kapelana
Zes³a³ nam dowód swojej Opatrznoœci.

Ach, drogi Ojcze! Po tych strasznych przejœciach,
Po tych ostatnich, ciê¿kich chwil rozterce,
Przyszed³eœ do nas a¿ z drugiej pó³kuli,
Przynosz¹c w darze szczere, polskie serce.

I tak po prostu nam ofiarowa³eœ
Uczucia swoje i swoje starania,
Jakbyœ nas wszystkie pozna³ ju¿ od dawna
I wiele rzeczy mia³ do darowania.

Dziêki za wszystko! Chodzimy ubrane.
Kaza³eœ zrzuciæ „krzy¿e” i „pasiaki”,
Chodzimy dumne, bo teraz nosimy
¯o³nierzy naszych piêkny kolor khaki.
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Dziêki za wszystko! Za te nabo¿eñstwa,
Za twe przemowy i gor¹ce s³owa,
I za te wszystkie twoje wyst¹pienia,
Gdzie w twoich ustach polska brzmia³a mowa.

Wiemy, ¿e kiedyœ rozkaz ciê odwo³a,
¯e do tej drugiej swej ojczyzny wrócisz,
Cieszyæ siê bêdziemy twoim wielkim szczêœciem,
Lecz swym odjazdem szczerze nas zasmucisz.

Na razie jednak jesteœ jeszcze z nami,
Wiêc znika dla nas dziœ smutku przyczyna.
Pozdrów wiêc tylko twoj¹ zacn¹ Matkê,
Za to, ¿e da³a nam takiego Syna!

W naszym lagrze ¿ycie
Wnet uleg³o zmianie,
Kiedy weszli do nas
Cni Amerykanie.

Wylecia³a z posad
Ta pruska hakata,
Która nas gnêbi³a
Przez calutkie lata.

Bracia z Ameryki
Szczerze was witamy,
Za oswobodzenie
Mocno was kochamy.

Wœród Amerykanów,
Osoba kochana,
Droga naszym sercom
Ksiêdza kapelana.

On to naszym losem.
Zaj¹æ siê dziœ raczy,
Przez niego to wiemy,
Co opatrznoœæ znaczy.

On to kaza³ zrzuciæ
Przebrzyd³e pasiaki,
Przyniós³ osobiœcie
Piêkny mundur khaki.
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Gdy jego samochód
Z ubraniem zawarczy,
Ka¿da tylko pyta:
Czy dla wszystkich starczy?

Starczy, nie bójcie siê,
To widaæ po minie,
Bo siê oczy œmiej¹
A¿ pani Janinie.

Kiedy po niemczyŸnie
Nie bêdzie ni znaku,
Wtedy nasza armia
Ruszy do ataku.

Dowództwo nale¿y
Siê pani Janinie,
Ranga genera³a
Pewnie jej nie minie.

Adiutanta tak¿e
Czeka piêkna s³awa,
Niech siê wiêc szykuje
I pani Czes³awa.

Umundurowane,
Wznosz¹ce okrzyki
Pójdziemy zdobywaæ
Serca Ameryki.



Inwokacja

Polsko! Ojczyzno moja, Ty jesteœ jak zdrowie!
Ile Ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, kto Ciê straci³.
Dziœ ciê¿kim butem srogiego najeŸdŸcy przygniatana,
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e przez wszystkich zapomniana
Nie wrócisz wiêcej. O nie, my wierzymy najgorêcej,
¯e Polska musi byæ, ¿e Polska zmartwychwstanie.

I s³yn¹æ bêdzie jak za Chrobrych i Jagiellonów,
I po wsze czasy zostanie wyzwolona z or³a czarnego

szponów.
Polsko! Staniesz siê s³awna, hen za granic¹,
A okrêt Twój zarzuci o brzegi wszystkich mórz kotwicê.
I pop³ynie o Tobie pieœñ nieprzerwana,
Bo na wieki zostaniesz wielk¹ i potê¿n¹, Ojczyzno

kochana!
I znów powtórzy siê dzieñ wolnoœci, dzieñ 11-ego listopada,
I znów zab³yœnie w s³oñcu polska, u³añska szpada.
¯aden najeŸdŸca ju¿ siê wiêcej nie powa¿y
Stan¹æ na polskiej ziemi i nie bêdzie nas bi³ po twarzy.
Bo w nas zrodzona wielka moc po twardej niewoli,
Chroniæ bêdzie granic i wejœæ nikomu nie pozwoli.

A has³o nasze niechaj rozbrzmiewa wszêdzie,
¯e Polska by³a, jest i bêdzie!
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Ognisko – Zwodau

Ju¿ zapali³o siê ognisko,
Daj¹c nam dobrej wró¿by znak,
Siedzimy wszystkie przy nim blisko
I w ca³ym œwiecie siedz¹ tak.
Siedz¹ Polacy przy p³omieniach,
Ciep³y blask ognia skupia ich,
Wszystko, co z³e, to szuka cienia,
Do œwiat³a dobro garnie siê.
Zrodzi³a nas ta sama ziemia,
Pod jednym niebem siedzimy,
Te same gwiazdy w nocy cieniach
Zsy³aj¹ nam podobne sny.
Wszêdzie w tej chwili ogieñ p³onie,
Po ca³ym œwiecie szerzy blask,
Czy w Ameryce, czy gdzieœ w Polsce,
Czy tutaj w Zwodau poœród nas.
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Ojcze nasz – Zwodau

Ojcze nasz, który jesteœ w niebie i widzisz nasz¹ dolê tu³acz¹,
wejrzyj na swe dzieci i ukój ³zy, co duszê t³ocz¹! Œwiêæ siê imiê
Twoje, a¿ po wszystkie czasy, gdzie wygnani przemoc¹, prosimy
w pokorze, zmi³uj siê nad nami. Wszechmog¹cy Bo¿e! B¹dŸ wola
Twoja, prosimy ze ³zami, ¿e niedola, cierpienie i radoœæ od Ciebie
pochodz¹. Ty nam wszystko dajesz wielki, mocny Bo¿e, a ta wiara
g³êboka dolê nasz¹ s³odzi. Chleba naszego powszedniego nie po-
sk¹p nam Panie, daj si³ê do przetrwania, a dla duszy wiarê, ¿e nie
bez celu jest nasze zes³anie, i ¿e cierpimy mo¿e za swe winy stare.
I odpuœæ nam nasze winy powsta³e ze s³aboœci, gdy ból i rozpacz
dusz¹ w³ada. Niejedna, Panie, pod swym krzy¿em pada. I nie wódŸ
nas na pokuszenie, co nam gubi duszê, ale nas zbaw ode z³ego i daj
szczêœliwy powrót do domu rodzinnego. Amen.
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Referat wyg³oszony na ognisku w Zwodau:

Niemcy i ich przemiany strukturalne, spo³eczne

i kulturalne od 1939 r. do 1945 r. w³¹cznie

Bêd¹c kiedyœ w Niemczech, odnios³am wra¿enie, ¿e Niemcy to
naród silny, zwarty, zorganizowany na wzorach pruskiej hakaty
i uwielbianych krzy¿ackich przodków. Podczas wojny dochodzi³y
nas co prawda s³uchy o g³êbokich zmianach wewnêtrznych, ale
trudno by³o powiedzieæ o tym coœ konkretnego, wobec wolnoœci
prasy i cenzury. Tote¿ zgaduj¹ Pañstwo, z jakim zapa³em i entuzjaz-
mem przyjê³am zaproszenie rz¹du niemieckiego do odbycia krajo-
znawczej wycieczki po Niemczech Trzeciej Rzeszy. Zaproszenie by³o
tak serdeczne, tak mi³e i tak nag³e, ¿e nie zd¹¿ywszy siê nawet
zorientowaæ, ju¿ siedzia³am w poci¹gu.

Nie potrzebujê chyba Pañstwu dodawaæ, z jakimi honorami nas
wieziono, osobne wagony, osobna s³u¿ba, specjalne menu. Drzwi
otwierano i zamykano przed nami, podczas przesiadania zawsze
byli obecni przemili gospodarze. Sami wybierali wagony, sami
uk³adali marszrutê. A tak jakoœ umiejêtnie dobierali trasê, ¿e
by³am i pod granic¹ francusk¹, i w wolnych Niemczech, w Bawarii,
Turyngii i w Sudetach. Z³oœliwi mogliby twierdziæ, ¿e mog³oby to byæ
powodem pewnego chaosu, a to po prostu by³a chêæ przekonania
cudzoziemców, po pierwsze, o goœcinnoœci, po drugie, o tym, ¿e
naród niemiecki tak czysty, szczery w swych postêpowaniach, tak
brutalnie przez Polskê zmuszony do wojny, nie ma nic do ukry-
wania.

Tote¿ pewne spostrze¿enia, jakie odnios³am, je¿d¿¹c wzd³u¿
i wszerz po Niemczech, to zmiana jêzyka ojczystego, tak zwanej
Muttersprache z niemieckiego na rosyjski. Odbijê wszelkie zarzuty,
zetrê w proch wszelkie dowody, bêdê do upad³ego broni³a swej tezy,
bo dowiedzia³am siê o tym nie z ksi¹¿ek, pism i gazet, które
mog³yby byæ na us³ugach wrogiej propagandy, ale z w³asnego
doœwiadczenia, które k³amstwem byæ nie mo¿e. A ju¿ bezapela-
cyjnie twierdzê, ¿e hymnem narodowym niemieckim jest bezspor-
nie, z wielk¹ pewnoœci¹ „Katiusza”. Czy w Linzu, czy w Bergen, czy
w Hanowerze, czy w Berlinie, czy w wielu innych przemi³ych oœrod-
kach niemieckiej kultury, wszêdzie s³ysza³am przemi³e dŸwiêki
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„Katiuszy”. Myli³by siê jednak ten, kto pomyœla³by, ¿e ju¿ nikt
w Niemczech nie u¿ywa dawnej mowy ojczystej. S¹ jeszcze nie-
dobitki, które ni¹ jako tako w³adaj¹. S¹ to tak zwane „Aufzjerki”. S¹
to ju¿ twory szcz¹tkowe, przeznaczone na wymarcie i ró¿ni¹ siê, ¿e
tak powiem, z punktu widzenia naturalistycznego, tylko upie-
rzeniem. Aufzjerki nosz¹ szaro-zielone mundury, a funkcje ich
sprowadzaj¹ siê g³ównie do pilnowania, mówi¹c po niemiecku
„ubornej”, czyli toalety, czyli klozetu. Funkcjê tê, powiedzieæ mo¿-
na, spe³niaj¹ bez zarzutu, jakby by³y do tego stworzone. Poza tym
nie jestem pewna, ale wydaje mi siê, ¿e s¹ to automaty nakrêcone
tylko na jedn¹ p³ytê. Repertuar ka¿dej z nich jest niezmiennie ten
sam; „Ruhe”, „Mund zu”, „du, alte Kuh”, „du Schweinhund”, „du
schwangere Wanze” itd.

Wracaj¹c do ogólnego wra¿enia, jakie uczyni³a na mnie Trzecia
Rzesza, wra¿enia, ¿e tak powiem, z lotu ptaka, to w pierwszym
rzêdzie rzuca siê w oczy wielka zmiana w miastach niemieckich.
Straci³y one swój utylitarny charakter i u¿ywaj¹c nowego terminu,
mo¿na powiedzieæ „zruinizowa³y siê”. Dziêki temu straci³y one swój
utylitarny charakter i sta³y siê frapuj¹ce jedynie dla turystyki,
przypominaj¹c sob¹ malownicze ruiny greckie. Myœlê, ¿e turystyka
po wojnie bêdzie jedynym dochodem Trzeciej Rzeszy. Któ¿ bowiem
odmówi sobie przyjemnoœci widzenia takiego Berlina czy Hano-
weru. Jak¿e malowniczo rysuj¹ siê w œwietle ksiê¿yca lub s³oñca te
urocze ruiny. Tu widaæ smuk³¹ sylwetkê komina, jako jedyn¹
pozosta³oœæ po istniej¹cym niegdyœ domu. Tam melancholijnie
zwisa ma³y masyw pieca na zawrotnej wysokoœci, jakby siê na-
myœla³, czy run¹æ w dó³, czy jeszcze poczekaæ. Ówdzie z samotnej
œciany patrzy ocala³y „landszaft”. A te cudne szkielety domów, które
po¿ar wyretuszowa³ dymem i sadz¹. Nie, doprawdy, trudno od-
malowaæ ten zachwyt maluj¹cy siê na twarzach turystów i tê
b³ogoœæ przepe³niaj¹c¹ serca. Gdy z biegiem czasu ruiny te zarosn¹
traw¹ i zostan¹ oplecione bluszczem, widok bêdzie jeszcze piêk-
niejszy i jeszcze sercu bli¿szy.

Nic wiêc dziwnego, ¿e wobec tego ¿ycie kulturalne i umys³owe
Niemiec przenios³o siê do tak zwanych „Lagrów”. Rozrzucone ty-
si¹cami po ca³ych Niemczech, nada³y im swoisty koloryt i charak-
ter. S¹ to przemi³e, parterowe domki – pensjonaty zwane nies³usznie
barakami, zwykle zielone i ukryte wœród zieleni. Umeblowanie
skromne, ale ³adne, zrêczne i wygodne: trzypiêtrowe ³ó¿eczka,
d³ugie sto³y, mi³e zydelki, obliczone, mniej wiêcej, po jednym na
20 pensjonariuszek, stwarzaj¹ atmosferê domowego zacisza.
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Tu koncentruje siê ¿ycie kulturalne i umys³owe Niemiec. Tu
rodzi siê poezja i sztuka, tu tworzy siê pieœñ i teatr. We wszystkich
utworach przebija siê zwykle gor¹cy afekt do gospodarzy, który
znajduje wyraz w ¿yczeniach do nich skierowanych „ach, pludry
przeklête, abyœcie z piek³a nie wyjrzeli, aby was pokrêci³o, aby was
wymordowano do ostatniego”.

Nie bez wp³ywu na ¿ycie kulturalne pozostaje moda, która jest
zawsze odzwierciedleniem wspó³czesnoœci. Moda mêska nie uleg³a
tak radykalnym przemianom. Ten od³am elegantów, którzy mieli
mo¿noœæ zdobycia amerykañskich ¿urnali, ubiera siê na wzór anglo-
-amerykañski. Pozostali d¿entelmeni nie maj¹ zbyt ujednostaj-
nionego ubioru. Jako wysok¹ cechê maj¹ zwykle kolorowe lampasy
z boku na spodniach lub tam, gdzie plecy trac¹ sw¹ szlachetn¹
nazwê. Moda damska odznacza siê wiêksz¹ rozmaitoœci¹. Naj-
bardziej modne s¹ pasy w kolorze szaro-granatowym, tak zwane
„pasiaki”, noszone z wdziêkiem przez sfery najbardziej arysto-
kratyczne, zaproszone w pierwszym rzêdzie do Niemiec.

Potem, gdy ju¿ fabryki nie mog³y nastarczyæ zamówieñ dla
nap³ywaj¹cych wci¹¿ goœci, przerzucono siê na tak zwane „krzy¿e”.
Te ostatnie s¹ naszywane lub malowane. Naszywane s¹ wyj¹tkowo
eleganckie: na sukience zielonej – czerwony, na ¿ó³tej – niebieski,
na materia³ach w pasy – krzy¿e w kratki. Firma Ravensbrück
przoduje w pomys³owoœci, elegancji i starannym wykoñczeniu.
Spotyka siê te¿ czêsto, zamiast krzy¿y, starannie namalowane K/L.
Wygl¹da to bardzo efektownie i jest prawdopodobnie skrótem od
„koliber”, bo rzeczywiœcie, piêkne panie w tych swoich efektownych
strojach i o smuk³ych kibiciach upodobniaj¹ siê do tych œlicznych
i barwnych ptaków. Noszenie na sukniach tak zwanych inicja³ów,
popularnie zwanych kocami, jako narzutek wieczorowych, nie przy-
jê³o siê na wiêksz¹ skalê i by³o w³aœciwie traktowane jako demi-

-saison, przy koñcu zesz³ego roku.
Je¿eli chodzi o obuwie, to moda lansuje kategorycznie buciki na

drewnianych podeszwach, obk³adane ¿ó³t¹ skórk¹. Jest to ³adne
i praktyczne, szczególnie zim¹, gdy grube pok³ady œniegu oblepiaj¹
podeszwy i piêkne panie wygl¹daj¹ jak na koturnach. Je¿eli chód
ich nie jest wtedy elastyczny, to wina tylko ich wadliwej nie-
zrêcznoœci. Do bucików nosi siê zwykle go³e nogi w kolorze czer-
wonym. Pod koniec zimy lansowane by³y poñczochy, ale zwykle
jedna ró¿na od drugiej lub z³o¿one z kawa³ków. Broñ Bo¿e, aby by³y
we³niane.
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Co siê tyczy bielizny, odznacza³a siê ona, tak jak i strój, nie-
zwyk³¹ wytwornoœci¹. Bardzo zgrabne koszulki z przeró¿nych ma-
teria³ów, pocz¹wszy od barchanu, a skoñczywszy na muœlinie.
Majteczki, jeœli nie w paski, to ³¹czone z 3-4 kolorów. Kiedy w tak
wytwornym negli¿u sznur piêknych pañ mknie noc¹ do toalety,
tworz¹ niezapomniany widok, którego lepiej jednak nie ogl¹daæ.

Je¿eli chodzi o uczesanie, to bezsprzecznie najmodniejsze s¹
go³e g³ówki. Wygl¹da to niezwykle m³odzieñczo i dodaje specjalnego
wyrazu, szczególnie starszym twarzyczkom. Byæ mo¿e, ¿e panom,
którzy d³u¿szy czas nie widzieli swych ¿on i narzeczonych, moda ta
wydawa³aby siê dziwna i mo¿e mieliby obawê, ¿e geneza nowego
uczesania pochodzi z domu wariatów. Wkrótce jednak, przeko-
nawszy siê o popularnoœci nowego uczesania, na pewno zmieniliby
zdanie. Panie, które nie zdo³a³y, z tych czy innych powodów,
ho³dowaæ ostatniej modzie, utrzymuj¹ swe w³osy pod bia³¹ chu-
steczk¹. Moda wymaga wtedy, aby spod chusteczki nie by³o widaæ
ani jednego w³osa. Do sukni natomiast nosi siê ozdoby metalowe
w kszta³cie ³y¿ki zatkniêtej zwykle za dziurkê od guzika, a torebki
nosi siê wy³¹cznie w formie blaszanych misek.

Na zakoñczenie nie mo¿na pomin¹æ milczeniem, ¿e podczas
ca³ego okresu wojny Niemcy coraz bardziej nabierali zalet goœcin-
noœci, przejmuj¹c je chciwie od S³owian. Nie by³a to przykra,
krêpuj¹ca goœcinnoœæ jak np. u Rosjan, ale pe³na umiaru i sku-
tecznoœci. Nie dobierano ordynarnie pokarmów, ale skromne i „ce-
lowo” u³o¿one menu nie przeci¹¿a³o ¿o³¹dka ani kuchni. Najbardziej
jednak goœcinnoœæ niemiecka uwydatnia³a siê w tym, ¿e wszystkich
cudzoziemców chcieli jak najd³u¿ej przetrzymaæ u siebie. Odzwier-
ciedla siê w tym wybitnie przyjêta od Polaków, nasza szlachecka
goœcinnoœæ. ¯e nie odkrêcali kó³ od pojazdów, ¿eby mi³ych goœci
zatrzymaæ jak najd³u¿ej, to tylko dlatego, ¿e w Niemczech wszystkie
ko³a toczy³y siê do zwyciêstwa, jak to mo¿na by³o czytaæ na wszyst-
kich dworcach.



Pasiaki – Majdanek

Wynios³a postawa, pasiasty nasz strój,
Na nogach okropne chodaki,
To bracia i siostry, to m¹¿ mo¿e twój,
Pasiaki, pasiaki, pasiaki.

Od œwiata kolczasty odgradza nas drut,
I posty, i rowy, i bramy,
Lecz wkrótce wolnoœci dope³ni siê cud,
Tej chwili z têsknot¹ czekamy.

Dziœ wielkiej nauki wszak nadszed³ ju¿ czas,
¯e dola dla wszystkich jednaka,
Niech ¿adne niechêci nie dziel¹ tu nas,
My wszystkie wiêŸniarki w pasiakach.
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Weso³y na Majdanku dzieñ

Weso³y na Majdanku dzieñ,
Na wolnoœæ ktoœ wychodzi,
Wiêc na bok wszelki smutku cieñ,
Niech radoœæ ¿ycie s³odzi.

My pozosta³e cieszmy siê,
Nied³ugo œwiat zdobêdziem,
Bo im tam wiêcej, a tu mniej,
Tym prêdzej wolne bêdziem.

O, ¿egnaj ty, co wracasz znów
Do dawnych swych szeregów,
¯egnamy ciê bez pustych s³ów
Piosenk¹ pierwsz¹ z brzegu.

My pozosta³e cieszmy siê itd.
Przeœlij zza drutów jeszcze raz
Ostatni znak mi³oœci,
A my wykrzykniem wszystkie wraz,
Trzymaj siê na wolnoœci.

My pozosta³e cieszmy siê itd.
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Pasiaczko – Majdanek

Pasiaczko, czy ci nie ¿al,
Porzuciæ miasto rodzone,
Odje¿d¿aæ w nieznan¹ dal,
Bydlêcym, ciemnym wagonem.

Pasiaczko, czy ci nie ¿al
Odje¿d¿aæ w nieznan¹ dal.

Pasiaczko, czy ci nie ¿al
Porzucaæ sw¹ mi³¹ celê.
Gestapo i „udziwienie”,
Wa³ówki, grypsy, apele.

Pasiaczko, czy ci nie ¿al...
Pasiaczko, jak tu siê czujesz?
Czy barak dobrze szorujesz?
Czy wszy starannie wybierasz?
Na tyfus czy nie umierasz?

Pasiaczko, czy ci nie ¿al...
Pasiaczko, czy ci nie ¿al,
B³otnisty rzucaæ Majdanek,
„Kibelek” w gwiaŸdzist¹ noc
I apel w zimny poranek?

Pasiaczko, czy ci nie ¿al...
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Zamek

Dumni, zawziêci siedzimy za krat¹,
Nie z³amie serc naszych czas.
Œmiaæ siê bêdziemy pod œwistem ich batów,
Nic nie zwyciê¿y ju¿ nas.

Bo nasza sprawa jest wielka i œwiêta,
Jutrem wolnoœci siê skrzy.
Choæ ten los okrutny w kajdany nas pêta,
Przysz³oœæ narodu to my.

My, co w wiêziennych domach szarych,
Z dumnym uœmiechem przez ³zy
Bia³o-czerwone wyniesiem sztandary
Utkane z mêki i krwi.
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Gdy obóz ujrza³am – Majdanek

Gdy obóz ujrza³am,
Zapa³u nie mia³am,
Ka¿da z nas to zna.
Mijaj¹ miesi¹ce
Ja siedzê bez koñca
I wci¹¿ wojna trwa.

Dziœ nastrój mam lepszy,
To winne powietrze
I ten piêkny czas.
Niech s³abi ³zy lej¹
My ¿yjmy nadziej¹
I œpiewajmy wraz:

Po miesi¹cu pierwszym masz siê lepiej,
Po miesi¹cu drugim humor masz,
A po trzecim wo³asz „obóz krzepi”,
A po czwartym jeszcze trwasz.

Po miesi¹cu pi¹tym wci¹¿ siê trzymasz,
A po szóstym jeszcze nie jest Ÿle,
Tak przemija lato, jesieñ, zima,
A ty wci¹¿ weso³o œmiejesz siê.
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Wierzby – partyzantka

Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce,
Rozp³aka³a siê dziewczyna ma
I zwróci³a swe oczy b³yszcz¹ce,
Na ¿o³nierza, na twardy jego los.

Nie œlijcie wierzby nam,
¯alu, co serce rwie,
Nie p³acz dziewczyno ma,
Bo na wojence nie jest Ÿle.

Czy to deszcz, czy s³oneczna spiekota,
Zawsze s³ychaæ miarowy, równy krok,
To maszeruje polska piechota,
Do góry wzrok, pogodna myœl, miarowy krok.

Do tañca graj¹ nam,
Armaty, stali szczêk.
Œmieræ kosi niby ³an,
Lecz my nie wiemy, co to lêk.

Czy to deszcz itd...
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Choæ biedy dwie – Oœwiêcim

Choæ biedy dwie, nasza wszak m³odoœæ jest,
Nie martwmy siê, oto ¿ycia jest treœæ.
Choæ czêsto Ÿle i choæ pusty mam trzos,
Nie w¹tpiê, ¿e wnet poprawiê swój los.

Bo do nas m³odych w³óczêgów, ca³y nale¿y szeroki
œwiat,

A ka¿dy spotkany ³azik, byle morowy, zawsze nam brat,
A wiêc adieu, w œwiat ruszamy dziœ znów,
Szukajcie nas, tam gdzie zachodzi nów.

Nie wiemy dziœ, gdzie rodzinny nasz dom,
Nie wolno nam dziœ poddawaæ siê ³zom,
Choæ czêsto Ÿle i choæ pusty mam trzos,
Nie w¹tpiê, ¿e znów poprawiê swój los.

W nieznany œwiat wypêdzaj¹ dziœ nas,
Choæ smutne to, ale œmiejmy siê wraz,
A wiêc adieu, w œwiat ruszamy dziœ znów,
Szukajcie nas, tam gdzie zachodzi nów.
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Marsz za druty – Oœwiêcim

O wschodzie s³oñca ruch pod bramami,
Nadchodz¹ w³adze i posty z psami,
Ju¿ siê komanda szykuj¹ na aussen,
Zaraz ruszaj¹ – czekaj¹ draussen.

Codzienna farsa siê rozpoczyna,
Jak ³adnie wije siê dym z komina,
Jak fantazyjnie formuj¹ siê chmury,
Ju¿ dziesi¹tkowe numery do góry.

I marsz jedn¹ i drug¹ bram¹,
Stare i m³ode i wci¹¿ te same,
Wysokie, niskie, chude i grube,
Marsz tras¹ przed blok führerstube,

Przed ka¿d¹ grup¹ id¹ aufzjerki,
Ludzie heftlingi, ludzie numerki,
Buty i trepy, trepy i buty,
Jak uroczyœcie id¹ za druty.

Do beznadziejnej, bez sensu pracy,
Czesi, Wêgrzy, W³osi, Polacy.
Rowy wykopaæ, rowy zakopaæ,
Uwaga, za nami jest Europa.

Wiêc naprzód patrz i wstrzymaj dech,
I prosto chodŸ i nie b¹dŸ frech.
Jak chodzisz Ÿle, to nogê zmieñ,
I przejdzie jeszcze jeden dzieñ.

I przejdzie jeszcze jeden rok,
Zaciœnij piêœæ i równaj krok.
To nic, ¿e deszcz, to nic, ¿e ch³ód,
Poka¿, ¿e lekki jest twój chód.

¯e ju¿ we krwi tê karnoœæ masz,
Odwrócisz siê, dostaniesz w twarz,
Lecz nie p³acz, nie, ani siê skar¿,
Maszeruj w ten tragiczny marsz.

Zd³aw ka¿d¹ myœl i ka¿d¹ chêæ,
Wszystko po piêæ, œwiat ca³y po piêæ,
Muzyka ci wybija takt
Uœwiadom sobie zwyk³y fakt.
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¯e s³yszysz wci¹¿ ten g³uchy dŸwiêk,
To bêben gra, opanuj lêk.
Oberka, patrz jak groŸny sfinks,
Uwa¿aj: links, links, links.

W Dachau, Auschwitz, Gusen, Mauthausen,
Wszystko za druty, wszystko na aussen,
Na wykoñczenie idzie siê w pole,
Z jednej niedoli, w drug¹ niedolê.

Przez pola, ³¹ki i krematoria,
Oto jest wasza wielka victoria.
Czy œnieg, czy b³oto a¿ po kolana,
W b³ocie jest wasza wielka wygrana.

Waszym marzeniem przez d³ugie lata,
Woziæ transporty z ca³ego œwiata,
I wmawiaæ ju¿ ka¿demu dziecku,
¯e œmiaæ siê mo¿e, lecz po niemiecku.

Lecz pamiêtajcie, ¿e miliony ludzi,
Co dzieñ siê z jedn¹ myœl¹ budzi,
I maszeruj¹c w tej gromadzie,
Myœli o innej defiladzie.

A w duszy im radoœnie œpiewa
Wizja przysz³oœci: lewa, lewa.
I przyjdzie znów nasz 3-ci Maj,
Wolnoœci dzieñ, bêdziemy frei.

Miliony wdów i morze g³ów,
W takt naszej pieœni tej bez s³ów,
Bo za nasz ból, mêczarni m³yn
Musi przyjœæ czyn, i tylko czyn.

Nadejdzie dzieñ, ¿e za ten marsz
Bêdziemy was, w szar¿y, bez szar¿,
Bez serca r¿n¹æ, bez koñca praæ,
Muzyka te¿ wam bêdzie graæ.

Bêdziecie wyæ, ¿e macie doœæ,
A my na z³oœæ, a my na z³oœæ,
Za tyle ran i tyle krwi,
Wy zap³acicie i tylko wy.

Za tyle cierpieñ, tyle rózg
W serce wam nó¿, a kulê w mózg,
Za tyle m¹k i tyle skarg
Sztylety w pierœ, bagnety w kark.
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Za tyle westchnieñ, ¿alu, ³ez
Niech ka¿dy z was zdechnie jak pies,
A¿eby ju¿ odetchn¹³ œwiat,
Zetrzemy po was wszelki œlad.

Na wielkim grobie stanie sfinks
I bêdzie krzycza³: links, links, links!



Piêæ kominów – Oœwiêcim

Takie miejsce jest na œwiecie,
To nie bajka, ani sen,
W którym dzieje siê, czy wiecie,
Du¿o makabrycznych scen.

Piêæ kominów dymi gór¹
Jak zaklêty, dziwny czar.
Z g³êbi bucha krwi purpur¹,
Niepojêty, groŸny ¿ar.

Lecz wyzwolenia przyjdzie dzieñ,
Radosny nas ogarnie sza³,
Nie bêdziesz siê ju¿ snuæ jak cieñ
Po Lagerstrasse Birkenau.

Wiêc pasy zdejm i trepy zrzuæ,
Zgolon¹ g³owê w górê wznieœ.
Szczêœliw¹ b¹dŸ, do domu wróæ,
Na ustach miej wolnoœci pieœñ.

Dosyæ mamy ju¿ zugangów,
Dosyæ „zulag”, doœæ „es-ka”,
Dosyæ mamy Lagerruhe,
I orkiestry, co nam gra.

¯egnaj straszny Oœwiêcimiu,
Ty potworne Birkenau,
W twych barakach pustych w zimie
Wiatr ¿a³oœnie bêdzie gra³.

Lecz wyzwolenia przyjdzie dzieñ,
Radosny nas ogarnie sza³,
Nie bêdziesz siê ju¿ snuæ jak cieñ
Po Lagerstrasse Birkenau.

Wiêc pasy zdejm i trepy zrzuæ,
Zgolon¹ g³owê w górê wznieœ.
Szczêœliw¹ b¹dŸ, do domu wróæ,
Na ustach miej wolnoœci pieœñ.

Czasem wspomnisz mile kojê,
Jak to ka¿dy móg³ ciê biæ,
Jak stacza³aœ wielkie boje,
By siê raz na miesi¹c myæ
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I jak sta³aœ na apelu
D³awi¹c w gardle gorzkie ³zy,
Lagerkapo i gestapo
Przesz³y jak nieznoœne sny.

Lecz wyzwolenia przyjdzie dzieñ
Radosny nas ogarnie sza³,
Nie bêdziesz siê ju¿ snuæ jak cieñ
Po Lagerstrasse Birkenau.



Nie p³acz, mamo

Nie p³acz, mamo, nie roñ ³ez,
Choæ czuje serce gor¹ce
Katuszy siñce, biczów œpiew
Wiêzieñ, obozów d³ugie miesi¹ce.
Skrzep³¹ na œcianach widzisz krew,
To – nie ³kaj, mamo, nie roñ ³ez.

Ja przyjdê, stuknê do Twych drzwi,
Cichutko je otworzê
I tak, jak czêsto Ci siê œni,
Ca³us na d³oni z³o¿ê.

Przyjdê! Choæby przez zgryzot stos,
Przez cierpieñ piek³o, mêki,
Choæby mi szkodzi³ wrogi los –
Przetrzymam te mêki.

... A... gdyby p³omieñ ¿ycia sczez³
I sp³on¹³ jak tysi¹ce...
Ty nie rozpaczaj, nie lej ³ez.
Przyjdê, gdy zaœnie s³oñce...

W noc jasn¹ stuknê do Twych drzwi
I – choæ ich nie otworzê,
To tak, jak czasem Ci siê œni –
Ca³us na czole z³o¿ê...

Ty – nie przeklinaj, pomódl siê,
Gdy zniknê nim wzejdzie s³oñce...

B. Najniger
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Droga Krzy¿owa

Klap, klap, szur, szur, klap, klap.
Równaj szeregi „Vorwärts Trab!”
Id¹, szur, klap, noga za nog¹ –
Ciê¿ko siê wlok¹, co iœæ ju¿ nie mog¹.
IdŸ, idŸ, wszystko rzuæ, nawet chleb,
Jak zostaniesz w tyle, kul¹ w ³eb!

Szur, szur, klap, klap, szur, szur,
Idzie szos¹ nieskoñczony sznur,
Id¹ m³odzi i silni i starcy, kaleki –
Ca³y tydzieñ id¹, czy ca³e wieki?
Noga r¹bie o ziemiê jak cep,
Klap, klap, bo inaczej kul¹ w ³eb!

IdŸ, idŸ, bo ciê Niemiec kolb¹ tr¹ci,
Id¹, id¹, a w g³owach siê m¹ci,
Na piasku znacz¹ siê krwawe œlady,
Towarzysz siê s³ania, dr¿¹cy i blady –
IdŸ, nie patrz! Czy droga, czy step,
IdŸ, naprzód, bo kul¹ w ³eb!

Dr Halina Szuman

(Na transporcie wiêŸniów 1945 r., Oœwiêcim)
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Piek³o

By³aby Boska Komedia
Dzie³em nader sensacyjnym,
Gdyby Dante zamiast w piekle
By³ w obozie koncentracyjnym.

Dr Halina Szuman, Oœwiêcim 1944 r.
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Jak Ty, Chryste

I ja by³em z szat odarty i opluwany,
Przez fa³szywych sêdziów o winy pytany.
I nade mn¹ niemiecki Pi³at umy³ rêce,
¯e ¯yd lub Ukrainiec by³ winien mej mêce.
I ja jak pod krzy¿em pod „szip¹” pada³em,
Kopniêciem cucony, na nowo wstawa³em.
Tylko ja tysi¹ce razy odby³em Golgotê,
Pêdzony, jak Ty, Chryste, przez mœciw¹ ho³otê.
Spójrz, Panie, na me cia³o umêczone –
Nawet wszy mi wygryz³y cierniow¹ koronê...

Dr Halina Szuman, Oœwiêcim 1944 r.
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Pytania dziecka

O mamo, czemu ciebie Niemcy zabrali,
Czy oni wiedz¹, ¿e s¹ ludzie mali,
Którzy koniecznie potrzebuj¹ mamusi,
¯e mama jest potrzebna, ¿e mama byæ musi?

O mamo, czemu oni nasz dom rozbili,
I czemu moje ³ó¿eczko spalili,
To moje ³ó¿eczko, czyœciutkie, bia³e
I konika mego, i krzese³ko ma³e?

Czemu ja jestem u obcych ludzi,
Gdzie nikt nie poca³uje, gdy mnie rano budzi,
I nikt nie zapyta, czy chcê wiêcej mleczka?
O mamo, czy ty te¿ nie masz ³ó¿eczka?

Czemu pani Anna, nasza s¹siadka,
Tak czêsto wzdycha: biedna twoja matka!
Czy ty naprawdê przed œwitem, o g³odzie,
W cienkiej sukience staæ musisz na ch³odzie?

Czy ci naprawdê posiwia³y w³osy?
A tatuœ nasz – czy te¿ chodzi bosy?
A mo¿e tatusia Germanie zabili,
Tak, jak wtedy, gdy cioci pieska zastrzelili...

Dr Halina Szuman
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Uzupe³nienie do Oœwiêcimia

Ogólnie mówiono w Oœwiêcimiu, ¿e nasze aufzjerki i esesmani
maj¹ aba¿ury na lampy robione z wyprawionej skóry zdjêtej z wew-
nêtrznej strony ud kobiecych. Ostrzy¿one w³osy te¿ zbierano,
podobno s³u¿y³y do nape³niania poduszek i jeszcze jakichœ niezna-
nych nam celów.

Ze wszystkich obozów próbowano ucieczek. Uciekano w wozach
ze œmieciami, w pustych zbiornikach wywo¿onych z obozu, robiono
d³ugie tunele-podkopy prowadz¹ce za obszar obozu. Czasem
ucieczki te udawa³y siê, ale najczêœciej ³apano nieszczêœliwych
zbiegów, bito ich, prowadzono przez wszystkie lagry z napisem na
piersiach: „Ja, œwinia, chcia³em uciec z lagru”, potem zamykano
nieszczêœnika w bunkrze i tam gin¹³ œmierci¹ g³odow¹. Czêœciej
jednak wieszano skazañca na placu, na który spêdzano wszystkich
wiêŸniów.

Czes³awa Malinowska
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O autorce wspomnieñ

Nasza Mama, Czes³awa Malinowska (z domu Bro¿ek),
urodzi³a siê 28 marca 1907 r. w Skar¿ysku-Kamiennej
jako córka Antoniego Bro¿ka i Stefanii (z domu Krako-
wiñska). Œwiadectwo dojrza³oœci otrzyma³a w czerwcu 1928 r.
w Gimnazjum ¯eñskim Heleny Czarnieckiej w Lublinie.
Nastêpnie podjê³a studia w zakresie romanistyki na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, rych³o przerwane na skutek
zawarcia w 1929 r. zwi¹zku ma³¿eñskiego z Czes³awem
Malinowskim, in¿ynierem elektromechaniki, absolwentem
Instytutu Technicznego Uniwersytetu w Caen we Francji.
Po œlubie, w 1931 r., oboje przenieœli siê do Poznania,
gdzie Ojciec uzyska³ zatrudnienie w Okrêgowej Izbie Kontroli.
W Poznaniu urodzili siê im synowie – w 1932 r. Tadeusz,
a w 1934 r. Andrzej.

W sierpniu 1939 r., gdzieœ na 10 dni lub tydzieñ przed
wybuchem II wojny œwiatowej, po zmobilizowaniu
Ojca – podporucznika rezerwy 17 Wielkopolskiej Dywizji
Piechoty – Mama wyjecha³a z dzieæmi do rodziny w Lubli-
nie. W paŸdzierniku tego¿ roku do³¹czy³ do niej Ojciec,
który po przebyciu ca³ego szlaku bojowego wymienionej
dywizji, ³¹cznie z walkami nad Bzur¹ i obron¹ Warszawy,
nie poszed³ do niewoli. Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e jest
poszukiwany przez Niemców (do Magistratu w Lublinie
wp³ynê³o pismo poznañskiego gestapo o podanie jego ad-
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resu) i poprzez S³owacjê, Wêgry, Jugos³awiê i W³ochy wio-
sn¹ 1940 r. dotar³ do polskich oddzia³ów tworzonych we
Francji. Natomiast Mama, aczkolwiek wspomagana przez
rodzinê, podjê³a pracê zarobkow¹ w ekspedycji kolejowej
w Lublinie. Praca ta umo¿liwi³a jej udzia³ w dzia³alnoœci
konspiracyjnej – poœredniczenie w kontaktach kolejarzy
zwi¹zanych z Armi¹ Krajow¹ na terenach zabu¿añskich,
m.in. w Równem i Kowlu. By³ wœród nich, zreszt¹ starszy
ju¿ wiekiem, mê¿czyzna, którego wojna wypêdzi³a z Bia³o-
œliwia w pó³nocnej czêœci przedwojennego województwa
poznañskiego. Ponadto pozyskiwa³a informacje odnosz¹-
ce siê do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a to przez
kontakty z pe³ni¹cymi tam s³u¿bê Litwinami. W³aœnie
jeden z nich zadenuncjowa³ Mamê, co spowodowa³o jej
aresztowanie. Sta³o siê to 15 grudnia 1943 r., kiedy wczes-
nym rankiem do naszego lubelskiego mieszkania wesz³o
trzech lub czterech cywilnych gestapowców. Rozpoczêli
rewizjê, co nie przeszkodzi³o Mamie wetkn¹æ starszemu
synowi do kieszeni kilku trefnych papierów. Po tej pierw-
szej rewizji kazali Mamie zaopatrzyæ synów w nieco naj-
potrzebniejszych rzeczy osobistych i wyprawiæ do rodziny.
W wyniku tego aresztowania Mamê zobaczyliœmy dopiero
po wojnie, po jej pobycie na Zamku w Lublinie, Majdanku,
w Oœwiêcimiu (Brzezince), Ravensbrück, Neu Rohlau i Zwo-
dau. Starszym synem zaopiekowa³a siê rodzina (Maria
i Stefan Bro¿kowie) w Radomiu, m³odszym – rodzina (Amelia
i Edmund Madejczykowie) mieszkaj¹ca w Lublinie.

Po wojnie, po powrocie Mamy w pierwszej dekadzie
czerwca 1945 r. z obozów, zamieszkaliœmy pocz¹tkowo, do
po³owy 1947 r., w Che³mie, u jej siostry Zofii, której
m¹¿ – wymieniany we wspomnieniach Jasiek (Jan Afta-
nas) po wywiezieniu z Majdanka zmar³ w Dachau. Nastêp-
nie przenieœliœmy siê (po powrocie Ojca z Wielkiej Brytanii
w pocz¹tkach wrzeœnia 1947 r.) do Szczecina: tam Ojciec
podj¹³ pracê w Pañstwowej Fabryce Sztucznego Jedwabiu
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nr 4, natomiast Mama od 1948 do 1950 r. prowadzi³a dla
doros³ych kursy w zakresie szkó³ powszechnych, zorgani-
zowane przy wymienionej fabryce.

Latem 1950 r. Rodzice przeprowadzili siê do Gorzowa
Wielkopolskiego, gdzie Ojciec pracowa³, a¿ do œmierci w li-
stopadzie 1954 r., w Gorzowskich Zak³adach W³ókien
Sztucznych, natomiast Mama ju¿ nie podjê³a ¿adnego
zatrudnienia. Po œmierci Ojca dosyæ d³ugo czeka³a na uzna-
nie jej niezdolnoœci do pracy na skutek przejœæ w niemiec-
kich obozach koncentracyjnych, lecz w koñcu, w 1960 r.,
rentê tak¹ dosta³a. Postêpuj¹cy wiek oraz pogarszaj¹cy
siê stan zdrowia Mamy spowodowa³, ¿e – po d³ugich stara-
niach – w 1976 r. uzyska³a mieszkanie w Poznaniu, gdzie
zmar³a 24 sierpnia 1980 r.

W zwi¹zku z pobytem w niemieckich obozach koncen-
tracyjnych Mama ju¿ 10 maja 1946 r. wst¹pi³a w Che³mie
do Zwi¹zku By³ych WiêŸniów Politycznych, który w 1949 r.
wszed³ w sk³ad nowo powsta³ej organizacji pod nazw¹
Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê. Do ZBoWiD-u
nale¿a³a do koñca swoich dni. Przez jakiœ czas utrzy-
mywa³a kontakt z lubelskim Klubem By³ych WiêŸniów
Zamku i Gestapo w Lublinie, wysy³a³a te¿ materia³y – an-
kiety, wspomnienia – do Pañstwowego Muzeum na Maj-
danku oraz do Pañstwowego Muzeum w Oœwiêcimiu,
które odwiedzi³a w lutym 1968 r. W maju tego¿ roku by³a
przes³uchiwana w charakterze œwiadka w sprawie obozu
w Zwodau przez Prokuraturê Powiatow¹ w Gorzowie Wiel-
kopolskim. O jej relacje na temat Rosjanek wiêzionych
w niemieckich obozach koncentracyjnych zwraca³y siê
organizacje kombatanckie z ówczesnego ZSRR, m.in. z Wo-
rone¿a.

Wreszcie w dwutygodniku „Stilon Gorzowski” (R. 18:
1975, nr 4 [292]) red. Mieczys³aw Miszkin opublikowa³
obszerny artyku³ pt. Byæ cz³owiekiem... poœwiêcony Ma-
mie, w którym znaczna czêœæ – ³¹cznie z tytu³em! – odnosi
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siê do jej prze¿yæ w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych. Jakkolwiek Mama nigdy nie pracowa³a w Gorzo-
wie Wielkopolskim, a Ojciec, dyrektor do spraw inwesty-
cji „Stilonu” (tak¹ nazwê przyjê³y wspomniane Zak³ady
W³ókien Sztucznych) nie ¿y³ ju¿ od dwudziestu lat, to
jednak i utrzymuj¹ca siê pamiêæ o nim, i spotkania
Mamy z pracownikami w klubie fabrycznym, w trakcie
których dzieli³a siê swymi wspomnieniami wojennymi,
sk³oni³y red. Miszkina do napisania wymienionego arty-
ku³u w³aœnie dla czasopisma fabrycznego. Trzeba zreszt¹
dorzuciæ, ¿e Mama spotyka³a siê równie¿ z m³odzie¿¹
szkoln¹, której analogiczn¹ tematykê przybli¿a³a na specjal-
nych lekcjach historii.

Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e wiêkszoœæ przyjaznych kon-
taktów ze wspó³wiêŸniarkami uleg³a po wojnie zanikowi –
ka¿da z nich wróci³a do swojej rodziny, choæ nie zawsze
ju¿ pe³nej, do swoich spraw we w³asnym mieœcie i kraju.
Przez jakiœ czas korespondowa³a z Ver¹ Franko, która
chcia³a siê wydostaæ z ZSRR – ale oczywiste, ¿e Mama nie
mog³a jej w tym pomóc. W latach szeœædziesi¹tych i sie-
demdziesi¹tych utrzymywa³a kontakt z Marij¹ Kegu, od-
nalezion¹ przez starszego syna w Lublanie na podstawie
jej przedwojennego adresu. Jednak¿e przez ca³y czas,
od 1945 r. a¿ do œmierci, by³a w za¿y³ych stosunkach
z Jaszk¹, owym dawnym „szmuksztykiem” z Zwodau.
Kilkakrotnie by³a u niej (czasem zreszt¹ z synami) w Sopo-
cie i Gdañsku-Oliwie, niejednokrotnie te¿ Jaszka (nosz¹ca
po wojnie imiê Janina i nazwisko – najpierw Gorzelañska,
póŸniej Maciejewska), zajmuj¹ca siê t³umaczeniami, pisa-
niem humoresek, wierszy i rozmaitych opowiadañ, opisy-
wa³a prze¿ycia obozowe, wspominaj¹c Mamê, w wydaw-
nictwach literackich i kombatanckich w Polsce i ZSRR.
Jako przyk³ad mo¿na wymieniæ „Tygodnik Kulturalny”
(nr 31: 1962) z jej artyku³em pt. Nie zabijaj oraz to samo
czasopismo (nr 45: 1971) z fragmentem jej pamiêtnika. Pi-
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sze w nim m.in.: „Trzyma³yœmy siê w trójkê z m³odziutk¹
lwowiank¹ Wier¹ Franko, krewn¹ Iwana, i Czech¹ Mali-
nowsk¹, polsk¹ Niobe, któr¹ los roz³¹czy³ z dzieæmi, a pod-
rzuci³ w zamian Wierê i mnie. Czecha z wielk¹ czu³oœci¹
i poœwiêceniem matkowa³a nam, a dobroæ jej przetrwa³a
ogniowe próby hitlerowskiego piek³a i poniewierki”.

Wypada jeszcze dorzuciæ, ¿e przejœcia wojenne, zw³asz-
cza obozowe, Mama g³êboko prze¿ywa³a jeszcze w wiele lat
po zakoñczeniu wojny. Mieszkaj¹c w Gorzowie Wielkopol-
skim, nie chcia³a wybraæ siê do pobliskich rejonów Nie-
miec, kiedy na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia umo¿liwiono takie wyjazdy. Raz uda³o siê starsze-
mu synowi namówiæ j¹ jednak do wyjazdu do Frankfurtu
nad Odr¹. Prze¿ywa³a mocno ów kilkugodzinny pobyt na-
sycony niemieck¹ mow¹, a zobaczywszy drogowskaz z na-
pisem „do teatru”, zapyta³a: „A którêdy do krematorium?”
Prze¿ycia obozowe uzewnêtrzni³y siê tak¿e przed Jej œmier-
ci¹. Ciê¿ko chora, po przebytym wylewie, z zaburzon¹
œwiadomoœci¹, reagowa³a niekiedy tak, jak gdyby znajdo-
wa³a siê nadal w niemieckim obozie koncentracyjnym.

Andrzej Malinowski

Tadeusz Malinowski
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