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Transkription    Ewa Czerwiakowski  

Segmentierung   Anita Szczukowski  
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Graphische Transkriptkennzeichnungen  

 
Kennzeichnungen / 
Grapheme 

Erläuterungen  

 

Mhm… mhm Einsilbige Zustimmung  
 

Hm…. hm Einsilbige Verneinung  
 

nee, äh, öh 
 

Einsilbige Rezeptionssignale 
 

Wort…  
 

Abgebrochenes Wort oder Satz 

Wort (???)    Unverständliche Aussage 
 

{Wort} Vermutetes Wort / unsichere Transkription 
 

Das=das=das  
 

Stottern  

↓ 
 

Tonhöhe der Stimme fällt 

↑ 
 

Tonhöhe der Stimme steigt 

G e d e h n t  Gedehnte Sprechweise 
 

>schneller< Schnellere Sprechweise 
 

„abc“ Anführungsstriche für Zitat  
 

[Lebensmittel]Karten 
 

Hinzugefügte Erläuterung  

 (4.0), (6.0), etc.  Längere Pausen, gezählt ab 4 Sekunden: vier Sekunden 
Pause, sechs Sekunden Pause, etc.  
 

((lacht))  
((holt Luft))  
((staunen)) 
((Klingel)) 

Lachen  
Luft holen  
Staunen 
Klingeln  
 

Sprachüberlappungen 
im Gespräch 

Kennzeichnung durch Unterstriche 
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Maria Andrzejewska (M.A.) : Nazywam się Maria Andrzejewska, z domu Kawecka, ojciec 

Jan, mama Bronisława. Urodziłam się o godzinie 24:10, malusieńka, tak że o godzinie ósmej 

rano byłam już ochrzczona. Bali się, że ja nie doczekam. Byłam bardzo maleńka. Podobno 

miałam dziewięć miesięcy, to już biegałam. Miałam chyba dwa latka, jak się 

przeprowadziliśmy. Ojciec kupił taki ośrodek w majątku, ja pokażę na zdjęciu, gdzie to było. 

Więc to był duży ośrodek, nad dużym stawem. Były torfowiska. No więc ja jako dziecko to 

skakałam po tych bagnach, po tych kępach. No, tam było bajecznie. 

 

Ewa Czerwiakowski (E.C.) : Gdzie to było? 

 

M.A.: W Piotrowie. Mam mapę, pokażę. Tak, ojciec w tym czasie był organistą, no ale potem 

tam... Bo to była dość daleko parafia, stamtąd, gdzie zaczął być. Zrezygnował. No to tutaj, 

gdie się przeprowadziliśmy, został wybrany wójtem. Wójtem był 18 lat. A mamusia 

zajmowała się gospodarstwem. No, rodzeństwo było duże, było nas siedmioro i z nami 

jeszcze była babcia, mama taty. Bardzo ładna kobieta. 

No... Jak ja spędziłam... No, lubiłam... W piłkę grałam, gimnastykowałam się, skakałam. Taką 

ładną huśtawkę nam tatuś zrobił. No. Nad tym stawem. Prom tam był, łódki były, młodzież 

przychodziła do nas z wioski takiej dużej, sąsiedniej. Więc takie to... to dzieciństwo to takie 

było miłe. Takie miłe we wspomnieniach. 

 

E.C.: A gdzie chodziła pani do szkoły? 

 

M.A.: No, ja chodziłam... najpierw to chodziłam... Były takie te... ochronki, a potem to 

chodziłam do Szarowa do pierwszej i drugiej klasy, potem w Kobylnikach. A potem taki kurs. 

To dwa razy w tygodniu jeździłam do Uniejowa – bo ja chciałam sklep – to na taką praktykę. 

No i tam właśnie się na bale... Jeszcze byłam taka młodziutka, ale na bale jeździłam, bo 

bardzo lubiłam tańczyć. Mogłam całą noc przetańczyć. Letnią porą sąsiednie wioski robiły 

takie dożynki, no więc zawsze brałam udział. No, nawet mam kilka zdjęć z takich... te żywe 

obrazy. No, chodziłam do lasu na grzyby. 
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No więc w dniu wybuchu wojny o godzinie piątej rano obudziłam się. My mieliśmy bardzo 

duży ogród, ptaszki tak śpiewały, taki piękny poranek. I ja założyłam słuchawki radiowe. No, 

wtedy to było mało tych radiów, ale myśmy mieli. I usłyszałam komunikat. Jak wysłuchałam 

tego komunikatu, pobudziłam wszystkich, siadłam na rower i pojechałam do tej wioski dużej. 

To była blisko ta wioska, tam było 30 domów. I pędziłam tym rowerem i krzyczałam: „Wojna 

wybuchła! Wojna! Wojna!” Jak wracałam, to już kilka osób mnie zaczepiało, skąd ja wiem. 

No więc wiedziałam z tego komunikatu. Około godziny dziesiątej to już były porozwieszane 

takie obwieszczenia, czyli no... pospolita mobilizacja. Przed wieczorem mężczyźni, którzy 

podlegali tej mobilizacji, to tak około 30 chłopów, zeszli się. Cała wioska się zeszła. No, 

rozpacz była ogromna. Niektóre kobiety były w ciąży, no, narzeczone, matki... No, jednym 

słowem cała wioska płakała. 

No, jak oni odeszli, to tak – bo ja wiem... trudno jest... taka martwota wszystkich opanowała. 

Potem... 

 

E.C.: A kiedy przyszli Niemcy? 

 

M.A.: Zaraz... I zaraz... Zaraz powiem. I zaczęli jeździć uciekinierzy. Czyli wszyscy jechali do 

stolicy, na Warszawę. Ponieważ myśmy mieszkali na uboczu, to do nas no, 60 osób skręciło. 

I oni u nas przetrzymali do października, przesiedzieli. A tam wojsko... 7 września to była 

taka potyczka, mniej więcej dwie, trzy godziny. Wtedy myśmy musieli opuścić dom, bo 

wojsko polskie przyszło, żebyśmy opuścili, bo tu będzie front przechodził. Ale nie doszedł do 

nas, zakończył się w Niewierzu. Dwudziestu Niemców było zabitych, żołnierzy. I potem to oni 

się mścili. No, zabijali kobiety, dzieciom nóżki obcinali... No, w Niewierzu jest pomnik, taki 

bardzo wysoki. Tam jest 240 nazwisk, którzy bylo pochowani w jednym grobie, powrzucani. 

Bo ci, co zostali, to się bali, żeby jakaś zaraza nie zapanowała, to tak jeździli, chodzili po 

polach, zbierali. Bo to były różne, i w kartofliskach, i w różnych bruzdach, na drogach. 

Pozbierali, no i nie było mowy o żadnym tam pogrzebaniu, tylko byle zakopać w ziemię. No 

więc wykopali taki długi rów na cmentarzu w Niewierzu, no i zakopali. No, a teraz tam jest 

pomnik. To było 7 września. 

Ósmego dnia rano myśmy powrócili, bo my niedaleko odjechaliśmy. No i tatuś tak mówi: 

„Jedź zobacz, co jest w Niewierzu. Bo tam w Niewierzu była gmina, kościół, był piękny pałac. 

...I ja pojechałam tam, no i zobaczyłam. No, kościół był spalony, ten pałac był zrujnowany. I... 
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trudno mi było jechać, dlatego że co chwilę to spotykałam na drodze trupa. No i jedna tam 

biegła i woła mnie. No i ona mówi właśnie, że przed chwilą Polaków tam gdzieś znaleźli i 

wykopali grób dla tych żołnierzy niemieckich w Szarowie. Ci mężczyźni, którzy kopali grób 

dla tych żołnierzy niemieckich, po zakopaniu zostali odprowadzeni no, jakieś 200 metrów. 

Tam był taki kanał lączący rzekę Wartę z rzeką Ner, to on nawet przez ten staw nasz 

przepływał. I tam ich rozstrzelali. Jeden z tych niby rozstrzelanych... no, on czuł, że jest... 

dostał kulę, ale żył. No i u nas była taka uciekinierka z Szarowa, z sąsiedniej wsi, której dom 

był spalony. Ale ona pojechała jednym koniem zobaczyć, co się tam dzieje. I ona go 

zobaczyła, jak on się czołgał. Podeszła, była silna kobieta, jakoś go na tę furmankę włożyła, 

go przywiozła. No i u nas... mamusia i tam jeszcze jedna... tak nawet trochę pielęgniarką 

była, oczyściły mu tę ranę. No... spać. Tak że on, jak się obudził – po sześciu godzinach się 

obudził – to odetchnął. Był u nas tydzień czasu. Żona się dowiedziała – to była spod Dobrej 

koło Turku. No i ona zapraszała, żeby tam do niej przyjechać. Ale jak on zajechał i opowiadał 

tam. I ktoś się dowiedział, zaszpiclował. Przyszli do domu, kazali mu wyjść i na progu go 

zabili. Tak. 

A ci uciekinierzy wszyscy to tak kopali bez przerwy kartofle. Był taki duży parnik do 

gotowania, był wyszorowany i tam na okrągło gotowała się zalewajka. 

 

E.C.: A co się działo u Państwa w domu? Do kiedy mogliście być tam, u siebie? Kiedy 

przyszli Niemcy i was wyrzucili? 

 

M.A.: No jak siódmego... wróciliśmy ósmego rano, to już nie ruszaliśmy się. Już nie 

ruszaliśmy się. Już byliśmy do... do przesiedlenia. 

 

E.C.: A kiedy było to przesiedlenie? 

 

M.A.: To było w 41 roku, w sierpniu. 

 

E.C.: I jak do tego doszło? Może Pani opowiedzieć? 

 

M.A.: No, przyjechali o czwartej rano czy o piątej. Czterech Niemców przyjechało. No, dwie 

godziny na spakowanie osobistych rzeczy. Jeszcze pilnowali, żeby tam czegoś nie... nie 
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wziąć niepotrzebnego. No i furmanką nas odwieźli do takiej... No właściwie do tego Niemca, 

który zabrał nasze gospodarstwo. Tam był taki maleńki domek, był pokoik nieogrzewany, 

mała kuchenka. No, nic tam nie było. Nie było przy czym zagotować wody. Ja chodziłam po 

drodze, zbierałam gałązki, żeby zagotować wodę na harbatę. 

 

E.C.: Czy Państwo byliście tylko jedną rodziną wysiedloną z tej wsi, czy inne... też? 

 

M.A.: Wtedy tak. Tak, jedną. 

 

I byliśmy tam... Później, 28 kwietnia chyba, już w 42 roku, zabrano nas... Rodzice, dwaj 

bracia i ja. Bo nas było więcej, ale akurat byliśmy obecni. To... zawieźli nas... takie 

targowisko... No, tam było już dużo ludzi. Miejscowość nazywała się Świnice Warskie. Tam 

była komisja. Ponieważ ojciec miał ranę od kolana do stóp, pokazał tę nogę i został 

zwolniony, a mamusia do opieki nad nim. Ja i dwóch braci byliśmy zabrani. Byliśmy 

zawiezieni do Güstrowa. Mam opis, dam pani ten opis. Do Güstrowa. 

Ja w Güstrowie byłam trzy miesiące. Po prostu udało mi się... 

 

E.C.: A co Pani tam robiła, proszę powiedzieć. 

 

M.A.: Ja byłam u ogrodnika, bawiłam pięcioletnią dziewczynkę. No i trochę do ogrodu. Ale ja 

nie byłam długo, bo tam... Spotkałam studenta medycyny i on mi pomógł zachorować. 

Dostałam tak jakby ataku serca, coś takiego. On mnie nauczył, jak mam się zachowywać, jak 

przyjdzie lekarz. Do szpitala, żebym... No, że rzeczwiście jestem chora. Po tygodniu czasu 

zostałam zwolniona. Lekarz zbadał i mówi: „Nach Hause!”. Czekałam w takiej wielkiej Sali, 

tam nas było, bo ja wiem ile. 100. I Ukrainki były, i Rosjanki... Nie, Rosjanki nie. Ukrainki i 

Polki, które, no, ze względów zdrowotnych wracały do Polski, do kraju. No, sala ta była 

okropna, byłyśmy tak zawszawione. Tam był taki brud. No, byłyśmy zamknięte, ale to nie 

była cela karna żadna, więzienna, bo to było... Zna Pani Güstrow? 

 

E.C.: Nie. 
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M.A.: W tym pięknym pałacu, styl gotycki, to coś pięknego było. Więc tam zrobili szpital, no, 

te sale, to taka była poczekalnia, i zarazem tam było więzienie. W tym pałacu. No i pewnego 

dnia... – takie tam było małe okienko – spojrzałam, jak więźniowie chodzili w takie kółeczko. I 

mnie się zdawało, że ten młodszy brat... No, on miał wtedy piętnaście lat chłopak. A on zdał 

wtedy egzamin do seminarium duchownego, już był po egzaminie. No a... I... Taki Anton, 

Polak – nie wiem za co, ale on był skazany na piętnaście lat więzienia, jeszcze przed wojną 

– i on przychodził do nas. Jak która coś chciała, to zrobił zakupy na mieście. I ja mu mówię, 

żeby się dowiedział, czy taki więzień jest. No i wieczorem mi mówi, że tak. To brat tam... Ja 

byłam chyba dwa tygodnie, nie pamiętam dokładnie. No i potem zwaieźli nas transportem do 

Częstochowy i mieliśmy być, no, rozesłani w Protektoracie do różnych tam... No ale dwóch 

panów poszło do Zarządu Miejskiego i wystarali się tak, że każdy dostał bilet do domu. A 

brat siedział w Güstrowie miesiąc czasu, a potem był przewieziony do Dąbia koło Szczecina. 

Tam przebywał trzy miesiące. 

 

E.C.: Też w więzieniu? 

 

M.A.: Tak. I stamtąd przyszedł półtrupem. No był tak... miał rozległą chorobę płuc, że nie 

dało się go uratować. 

 

E.C.: A dlaczego trafił do więzienia? 

 

M.A.: A daczego? Dlatego że on nie dawał sobie, no, nie mógł poradzić tej pracy trudnej, 

którą mu narzucił bauer. Bo on [usterka, kilka sekund]... on się uczył prywatnie, ale on w 

gospodarstwie nie pracował. I on nie był przyzwyczajony do żadnej pracy, on był 

przygotowany, że będzie księdzem, i u tego bauera nie potrafił nic robić. Bauer go zbił tak 

mocno widłami, pokaleczył go, i on poszedł do lekarza. Jak wychodził od lekarza, to już 

czekał żandarm, i go zabrał do więzienia. O. 

 

E.C.: Dziękuję. Pani Mario, proszę powiedzieć, jak to było z tym narzeczonym. 
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M.A.: Jak ja przyjechałam... No bo o weselu nie było mowy, bo był... ta wojna była. To 

wesele, jak się wojna skończy. Bo hasło było – trzy miesiące i będzie koniec wojny. Jak ja 

przyjechałam z Güstrowa, to on już sobie miał inną pannę. 

[inne ujęcie] 

 

E.C.: Pani Mario, w jakim miesiącu wróciła Pani z tej pierwszej wywózki? 

 

M.A.: W lipcu. Lipiec, koniec lipca. 

 

E.C.: Roku? 

 

M.A.: Ja byłam trzy miesiące. 

 

E.C. 42? 

 

M.A.: Tak. 

 

E.C.: I co się stało później? 

 

M.A.: No więc, co się stało później? Później to ja byłam... Odwiedzałam siostrę, która 

mieszkała 20 kilometrów... Nic nie robiłam. Bo nie było co. Lubiłam jeździć, do Łodzi często 

przyjeżdżałam, bo ja nie mieszkałam przecież w Łodzi. No i właśnie wtedy jechałam z tą 

koleżanką. I tramwaj zatrzymali, jak ruszył od Ozorkowa. Mężczyznom kazano wysiąść, a 

kobiety to zawrócono do Ozorkowa. Tam już konwój czekała na nas, jak z tramwaju 

wysiadłyśmy. Do takiej izby zaprowadzono. Było kilkanaście kobiet. No i to był chyba ostatni 

tramwaj pechowy, bo wkrótce nas już przywieziono do Łodzi, do Placu Wolności, bo tak 

tramwaj dojeżdżał. No i zaprowadzono nas na Wólczańską, bo tam był znowu... zbiorowisko 

z łapanek. I potem nas zaprowadzono na Łąkową na kąpiel taką wstrętną. Ta kąpiel była 

no... przerażająco przykra. Bo... bo ja wiem, ile nas było? 100, 200? Wszystkie się 

musiałyśmy rozebrać, garderobę nam zabrano do parowania, a nam przeglądano wszystkie 

owłosienia. I to było takie wstrętne, bo trzeba się było położyć. Ci mężczyźni tymi łapami od 

jednej do drugiej dochodzili, bez mycia rąk, bez niczego. Przeglądali to owłosienie, no... Ja 
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aż tak się starałam, myślałam, że się rozchoruję, ale udało mi się jakoś tego bąka puścić. 

Temu jednemu na... No, ja myślałam, że ja... no z tego... tego... bo ja wiem? To był wstyd. 

Takie jakieś poniżenie, które jest trudno sobie wyobrazić. Jak... co człowieka spotkało. 

I tak – byłam bardzo ładnie ubrana, ja jechałam z wizytą do cioci. Potem to ubranie dostałam 

takie wymiętoszone z tej parowni. No i wtedy nas zabrano na Kopernika. Tam, na Kopernika 

nas zaprowadzono. I na sali był taki stół, długi, jeden, i jedna ławka. Druga ławka była dalej, 

na której się kobiety kładły, jeśli powiedziały, że są w ciąży. Do spania nie było nic. Było na 

jakieś pięć centymetrów błota. I na tym żeśmy spały. Nie było ani żadnej ławki, nie było 

żadnego krzesła, żeby usiąść. No to ja tam... Poniedziałek to był, pamiętam dokładnie. I 

chyba w sobotę nas wywieźli do Berlina. I cały czas się chodziło po podwórku, i się spało 

na... Nogami to błoto się odgarnęło... Nie wiem, bo o jedenastej takie grupki się potworzyły, 

w tej grupce co ja, było nas sześć. I jedna zdobyła gdzieś takie dwa duże arkusze gazety. To 

był nasz materac. No, pod głowę – no torebkę pod głowę. Do przykrycia przecież nei było 

nic. To nas... na drugi dzień, jak nas tam zaprowadzili, to była komisja lekarska. Tak się szło 

gęsiego. I ja pokazałam dokumenty z Güstrowa ze szpitala i od tego pana, miałam też 

dokumenty z arbeitsamtu, stamtąd miałam dokumenty. I pokazałam, a ten wziął i podarł, a 

kawałki wrzucił do kosza. No, nie miałam możliwości tego zdobyć. No i zostałam pozbawiona 

tych dokumentów. Potem... Tam oni nie badali. Jedna się zgłosiła, ona rzeczywiście była w 

ósmym miesiącu, ją zwolniono. A ona też jechała tym tramwajem. 

No a później nas sprowadzono na podwórko. I znów na podwórku szłyśmy gęsiego, i 

wybierali „na rasę”. Z tego mojego grona, z tych sześciu, jedną zabrano. Na „rasówkę”. No, 

bo ja wiem, czy to się na zgermanizowanie... Nie wiem, jak to tam inaczej określić. No... I 

stamtąd... Tam dawano nam raz dziennie taką zupę przywożoną w takich żelaznych kotłach. 

Ale ani nie miałam łyżki, nie miałyśmy, ani nie było żadnego garnuszka, nie było w co tej... 

No ale taka kobieta siedziała, ona z dziećmi siedziała, tam na błocie, na podwórku. No i 

doszłyśmy i prosiłyśmy, i ona nam pożyczyła takie miseczki. No ale łyżki nam nie dała, tak 

chlipałyśmy, i to szybko, żeby zdążyć, bo się w kotle kończy. Ale ja widziałam, że jeden pan 

podszedł, czapkę z głowy zdjął, podłożył i mu tej zupy nalała. Kolacji żadnej nie było. Rano 

dostawałyśmy taki mały bochenek chleba. To był bocheneczek nieduży, taki bochenek był na 

dwie. Nie było noża, to skubałyśmy tak. 

No więc tam... Takie te dni były dżdżyste, wszyscy po podwórku chodzili. A kartki to tak 

fruwały tylko przez płot, no bo ci, którzy wiedzieli, że z ich rodziny czy znajomy jest 
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zamknięty, to wiadomości sobie przesyłali. I pamiętam raz, taka kartka frunęła i jedna – ona 

w Schöneweide pracowała w Berlinie, też była do Berlina zawieziona – taką miała ładną 

jesioneczkę. Żandarm zobaczył, że ona podniosła tę kartkę, i jak ją kopnął, przewróciła się w 

to błoto. No, tam panowie doskoczyli, podnieśli ją. Cała... tu była obłocona. No i tak 

scyzorykiem ci panowie tak zeskrobali to błoto. No to takie... takie przykre to było. 

E.C.: Czy pani też mogła zawiadomić rodzinę? 

 

M.A.: Nie. Ja dostałam... Ale ta, która była w ciąży, co ją zwolniono, to ona była w tej wiosce. 

Więc ona zaraz wróciła i powiadomiła. Tak że rodzice wiedzieli. I ojciec przyjechał do Łodzi, 

bo znajomy pracował w „Orbisie”. No, ale on mówi, on nic nie poradzi. Ja go spotkałam, ja 

wyjeżdżałam, na dworcu, na peronie był, no ale on nie miał żadnych możliwości, żeby mi tam 

coś pomóc. O, i kuzyn ze mną jechał też. No to ta ciocia właśnie, do której jechałam, no to 

wiedziała. Wizytę jej złożyłam po trzech latach. No i... no i co jeszcze? 

 

E.C.: Dziękujemy na razie, robimy przerwę krótką, dobrze? 

 

J.C.: To był jaki czas, przed deportacją? 

 

E.C.: Tak, to był... 

[kolejny odcinek] 

 

E.C.: Pani Mario, jak to było, kiedy was wywozili do Berlina? Przeprowadzili was przez całe 

miasto? 

 

M.A.: No, z Kopernika. Pani Ewo, to nawet trudno jest opowiedzieć. Bo ludzie... My w 

konwoju chodziłyśmy. Konwój był tak gęsto i tak byliśmy wszyscy strzeżeni – bo to i 

mężczyźni szli, i kobiety – żeby ktoś nie uciekł. A tych widzów, tych, tych, tych ludzi, którzy 

żegnali, krzyczeli i wołali się, i po imieniu, no... ale aż gęsto było. A ja nie pamiętam, w jaki 

sposób, dostałam od kogoś kartę taką... no, kartę pocztową. I ja napisałam do rodziców, że 

dzisiaj odjeżdżam. Jak... będę już osiedlona gdzieś, to napiszę. Nie miałam znaczka. I tak 

rzuciłam, i widziałam, że podniósł to w czarnym mundurze. To Gestapo było? W czarnych 

mundurach chodzili. 
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E.C.: SS. 

 

M.A.: O! I pani wie, że rodzice dostali ze znaczkiem? Widocznie on nakleił znaczek. Bo ja 

napisałam „Nie mam znaczka”, tak. No to w ten sposób. 

Potem tak: pociągi były osobowe, miejsca były siedzące. Jak tylko pociąg ruszył, no to ja 

zaśpiewałam „Serdeczna matko”, potem „Rotę”. Ja w ogóle umiałam bardzo dużo pieśni, bo 

mój ojciec był organistą, to często śpiewaliśmy wieczorem. No i potem takie zmęczone 

posnęłyśmy. Ale w pociągu było wygodnie, miejsca siedzące, nie było za ciasno. Zawieziono 

nas do Wilhelmshagen. Tam, w Wilhelmshagen, nie mogę sobie w żaden sposób 

przypomnieć – bo tam chyba byłyśmy dwa czy trzy dni – żeby nas karmiono. Że jadalni nie 

było, to pamiętam dokładnie. Ale czy nam dawano śnia... nie mogę sobie przypomnieć. Tam 

były do siedzenia tak wokół tych... takie izby były, to były ławki. Można było usiąść. Do 

spania były takie... takie drewniane prycze, drewniane podgłówki, do przykrycia nic. I na tym 

też nic nie było. No, potem porobiono nam... podawano nam takie łańcuchy z numerami, 

robiono zdjęcia, odciski palców. No i stamtąd nas zawieziono do Berlina. 

 

E.C.: Od razu do fabryki, w której Pani pracowała? 

 

M.A.: Tak. Zawieziono nas na... na Waldseestraße. Potem z tej naszej grupy, chyba 

dwanaście czy szesnaście dziewczynek nie przyjechało. Podobno ich zdjęcia się nie udały 

czy tam... nie pamiętam już dlaczego. I one były... taka tam... no, pan Cord to widział. Taki 

mały budynek był przy tej... Bo to była taka duża fabryka, opustoszała, no i tam nas 

ulokowano. Ale to było takie parterowe, na początku to była wartownia i potem to, i tam 

właśnie się te dziewczynki zaczadziły. No to było tak, nie wiem, północ. Ja się obudziłam, bo 

słyszałam takie jęki. No i koleżankę budzę i mówię: „Tonia, Tonia” – mówię – „coś tam na 

podwórku jest, no bo takie słychać jęki”. Włożyłyśmy płaszcze – przecież szlafroka żadnego 

nie miałam – wyszłyśmy i tak widzimy tam gdzieś leży coś, tu leży. I ja dochodzę, i patrzę: 

Stacha. A ona jeszcze miała na tyle przytomności, że doszła i w okno uderzyła do 

wachmana. No i on wtedy wyskoczył i zobaczył. No to jak tam weszłyśmy, to pospadały z 

tych piętrowych łóżek, leżały, jęczały. No, cała ta ulica – bo to była króciutka ulica – była... 

sanitarki. A wtedy przecież Berlin był ciemny, a tam puszczono takie nikłe światełko. A pani 
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wie, że przecież Berlin... to były ulice zaciemnione. Dworce to były zadaszone. Ale wtedy, to 

ja nie wiem, jak oni to światło puścili, takie nikłe światło było. No i zabrali je do szpitala. Ale 

wszystkie uratowali. A po dwóch dniach jedne przychodziły, jedna tylko była miesiąc czasu w 

szpitalu. Tak długo ją tam leczyli. 

 

E.C.: Proszę powiedzieć, co Pani robiła w tej fabryce? 

 

M.A.: Ja kontrolowałam części, czy są dobrze przeborowane, czy... – bo to były takie ringi, 

takie koła, miały cztery takie... naprzeciw... takie dziurki... – czy one są dokładnie zrobione. 

Potem były... krajzler się to nazywało. To było takie coś jak duże jabłko i z takimi jakby... do 

trzymania, i takie piórka. Więc w każdy ten otwór tego piórka trzeba było włożyć takie... 

przyrządy były – czy to dobrze jest no... przecięte. 

 

E.C.: A do czego to były części, wie Pani? 

 

M.A.: Do samolotów i do okrętów podwodnych. Ale co do czego, to ja nie wiem. I potem 

jeszcze były takie blaszki później, takiej wielkości. Tu był otwór, tu, tu i tu. I trzeba było – czy 

ten otwór jest dobry. No i później był jeszcze taki... to się nazywało zegar, coś w rodzaju 

zegara, miał taką rączkę, i wytrzymałość materiału się badało. Ja pod koniec wojny, to byłam 

taka zła, że jak z dziesięć sprawdziłam, że dobre, to jedenastą uznałam, że to jest 

ausschuss. Przybiłam pieczęć i taki... na stos. I to szło... było... do przetopu, bo to była 

taka... W Klausdorfie już nie było do przetopu, tu, w Berlinie. To przetapiali na nowo i znowu 

tam robili. 

 

E.C.: Czyli taki mały sabotaż Pani uprawiała? 

 

M.A.: Ale to już pod koniec wojny, w Klausdorfie. Tu, w Berlinie, nie. 

 

E.C.: Proszę powiedzieć, do kiedy Pani pracowała, zanim... I jak to się stało, że Pani trafiła 

do obozu w Fehrbellinie. 
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M.A.: Pani Ewo, to było tak. Byłam umówiona... Wtedy pamiętam, miałam jechać do 

Schöneweide, do tej znajomej. I ta, która pilnowała naszego lagru, kazała nam wytrząsać 

te... no, oczyścić pluskwy. No to już nie mogłam iść. Na drugi dzień, w niedzielę, była... do 

południa był zamknięty, nie wolno nam było wyjść. Po południu wyszłam i – no bo 

musiałyśmy... zawsze sprawdzali, czy się ma petkę. I tę petkę zabrałam, no to zawsze 

odrywałyśmy, bo nigdzie nam nie było wolno pójść. Ja jeszcze nie zdążyłam oderwać tej 

petki, i szedł taki smarkacz w mundurze Hitlerjugend, i plunął na mnie, i powiedział „polska 

świnia”. Się tak zdenerwowałam. A tam kuzyni mieli... Oni byli zabrani jako „rasowi”, „na 

rasę”, i oni byli na tych warunkach niemieckich, mieli kartki, mieli pokój, mieli wszystko – i 

łóżka, i pościel, i wszystko. I ja z nimi korespondowałam. 

 

E.C.: A gdzie oni byli? 

 

M.A.: Zapomniałam, wioska blisko Leberbergu. Ja się... 

 

E.C.: I pracowali tam u gospodarza? 

 

M.A.: Tak, tak, tak. No ale to oni pracowali mniej godzin, pracowali, wszędzie im wolno było  

iść, wszędzie im było wolno jechać. I ja do nich miałam robić skok. Ale się nie udało. 

 

E.C.: I chciała Pani tam u nich pracować też, u tego gospodarza? 

 

M.A.: Nie, nie, nie, nie. Ja miałam obiecane, że będę sprzedawała w piekarni. 

 

E.C.: W tej wsi właśnie? 

 

M.A.: Tak, w tamtej wiosce. 

 

E.C.: No i jak to było? Pojechała Pani do nich, wsiadła w pociąg... 

 

M.A.: No jak miałam jechać, jak mnie zaaresztowali? 
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E.C.: W którym momencie – gdzie, kiedy? 

 

M.A.: Friedrichsbahnhof, nie pamiętam, czy trzy, czy cztery stacje ujechałam, była kontrola 

ścisła dokumentów. No a ja miałam te dokumenty polskie, a przecież tam żadnym pociągiem 

w ogóle nie wolno było jechać. No i mnie zabrali. Ten żandarm, który mnie holował, mówił 

bardzo dobrze po polsku. No i tak w pewnej chwili spojrzał i powiada: „Wiesz, dziecko, żal mi 

ciebie, że jedziesz do Fehrbellina”. Ja sobie nie zdawałam sprawy. I potem on mówi tak: „No 

ja to bym ci kazał uciec. Ale tak – dokumenty są u mnie, pieniądze mam ja” – bo mi zabrali. 

No, potem to on oddał, ale zabrali. „No i” – powiada – „ja bym ci pomógł, ale dokumentów ci 

dać nie mogę. No, nie masz wyjścia”. No i później, jak wysiadłam w Ferhbellinie, to 

zauważyłam właśnie... Bo jak ja tak poszukiwałam po wojnie – no, prawie nie było 

czasopisma, żebym nie szukała tych świadków – to później, czytając tę książkę, którą od 

was mam, przeglądałam – no najwięcej Raisa Stepiko, chyba się nazywała czy coś... Ja to 

przetłumaczyłam i sobie pomyślałam, że rzeczywiście tam nigdzie na terenie obozu nie było 

żadnego napisu. 

 

E.C.: A skąd Pani wiedziała, że to Fehrbellin? 

 

M.A.: No bo ten powiedział mi, ten żandarm. I jak wysiadłam, to zobaczyłam, że pisało na 

peronie dużymi literami Fehrbellin. Z tego wiedziałam, a tak to bym też nie wiedziała. 

Dlatego... dlatego może właśnie te koleżanki... nikt się nie odezwał. Bo tak jak ja tę książkę 

przeglądałam, to one nie wiedziały, gdzie były. 

 

E.C.: Pani Mario, jeszcze jedno. Jak Panią zatrzymali w tym pociągu, to dokąd najpierw 

Panią zabrali? 

 

M.A.: Dokąd zabrali? 

 

E.C.: Tak. 

 

M.A.: Na taką komendę, coś, taka jakby na dworcu, taka budka była czy coś takiego. 
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E.C.: Długo tam Pani siedziała? 

 

M.A.: Wcale nie siedziałam. Pociąg nadjechał i do pociągu. 

 

E.C.: I zaraz do Fehrbellina? 

 

M.A.: Mhm. 

 

M.A.: A jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że no...  mnie było bardzo... takie smu... smutne 

wspomnienie. No bo jak ja byłam zabrana z tramwaju, ja nie miałam do końca stycznia, bo 

nie wolno było wysyłać Polakom przed świętami paczek, to ja nie miałam ani zmiany 

haleczki, ani majteczek, ani pończoch. Nie miałam się w co przebrać. Taki długi czas 

chodziłam w tej samej bieliźnie. Tam przeprałam, w kocu poczekałam, na kaloryferach, bo 

były kaloryfery, ciepło tam było – w umywalni, poczekałam, jak to wyschło. No ale jakie to 

pranie było? Tylko to, że w gorącej wodzie się. To było takie, no, nieprzyjemne było. 

 

E.C.: Proszę powiedzieć, jak było w Fehrbellinie. Wysiadła Pani, zobaczyła Pani, że stacja  

nazywa się Fehrbellin i co dalej? 

 

M.A.: Tak, no i pieszo doszliśmy. 

 

E.C.: Razem z tym żandarmem. 

 

M.A.: Tak. No i on wszedł tam do tej izby przyjęć, oddał te moje papiery, pieniądze, no i Auf 

Wiedersehen. I poszedł sobie. No, mnie kazano się rozebrać. Ja się rozebrałam, dostałam te 

porteczki, to były takie (wskazuje ręką). Potem żałowałam, że może by mi dała dłuższe, bo 

potem to mi było zimno. Jak pociągnęłam, żeby mi było w nogi cieplej, to mi tu było zimno. 

Szerokie, jakiś sznurek znalazłam, tym sznurkiem te porty ściągnęłam. Bo tylko się miało 

bluzę i spodnie, i żadnej bielizny nie było. No i patrzę, co mi da na nogi. A ona mówiła po 

polsku, ta, co przyjmowała. A co na nogi? „A nic nie dostaniesz na nogi”. No i jak, jak  ona 

mnie tam już umundurowała, to znowu prowadził żandarm też jedną, no to ona mówi, żebym 

zaczekała, że pójdziemy razem, pokaże nam, gdzie będziemy spały, w którym baraku. No 
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to... to znowu tamta no... To była pora obiadowa. Zobaczyłyśmy ten obiad... ah, kapuśniak 

wodnisty... i myśmy tego nie zjadły. A jedna tam obok z więźniarek mówi: „Wy jedzcie, bo 

przecież lepszego nic nie dostaniecie”. No nic.  

No a ja mówię: „Zostaw mi ten grzebień”. I ta sobie przebierała, a ten grzebień mi zostawiła. 

Ja włożyłam pod poduszkę – a te poduszki, to były z tego... z wiórów. Ale wieczorem już nie 

było. No i tego obiadu żeśmy nie jadły.  

No ja poszłam do tej stodoły 7. Tam taka wielka fura lnu była. Kazano mi tam wejść. Ale nie 

pamiętam, czy była drabina, czy tak. Snopy to były takie ogromne jak pół tego stołu. 

Zwaliłam te snopy. I stał taki kocioł, i widzę, że to jest tam picie. I doszłam, i chciałam się 

napić. Żandarm mnie tak tu mocno uderzył, że ja zaczęłam krwawić, nosem, ustami. (Kaszel) 

No a drugi doszedł i mówi, że... co ja zawiniłam, że on mnie uderzył. No a tam były 

wyznaczone godziny i pod wymiarem ten napój. No ale ja nie wiedziałam. No i ten mu mówi, 

że powinien się zapytać... powiedzieć mi. Bo ja pierwsze... bo to były zwei neue, na nas 

mówili. 

A na drugi dzień... A, jak kolacja... to ja nie zdążyłam zjeść tego kawałka chleba, włożyłam w 

spodnie, przykryłam chusteczką, ale ten chleb mi zniknął. W nocy jedna z więźniarek 

posiusiała się. Wachmanka, która nas budziła, zauważyła, i nie dostałyśmy śniadania. I 

poszłyśmy do pracy. Przerzucałyśmy takie plewy z miejsca na miejsce. I śpiewałyśmy. No i 

jedna wachmanka – ona to do... no, jak... dobra była, ta, powiem o niej... doszła i pyta się: 

„Dlaczego wy tak śpiewacie?”  I my mówimy, że nie dostałyśmy śniadania, bo jedna się 

posiusiała. A ona mówi: „O, nie. No to dostaniecie przy obiedzie. To tak nie może być”, 

powiada „bo wy to jesteście stale głodzone, a jeszcze wam wcale nie dać?” I ona się 

wystarała, i te porcje chleba nam przy obiedzie dano. 

I potem... a... I potem jedna... Jak ja mówię, że no..., robi mi się słabo. A jedna powiada: „Ty, 

nasiona zjedz!” No i ja zaczęłam te nasiona tego lnu jeść, gryźć. No a potem konopie. I 

chyba dzięki temu przetrzymałam, bo ta... jedzenie było okropne. Chleb... no, taki kawałek 

chleba się dostawało na śniadanie i w misce trochę kawy niesłodzonej. No, trudno było mieć 

siły po takim pożywieniu. No a raz właśnie ta wachmanka zauważyła, że ja jem ten len, 

podeszła do mnie i mówi: „Uważaj, bo jakby zobaczyli, to pójdziesz do karnej celi”. No to ja 

tak zawsze się obejrzałam, czy ktoś nie patrzy. I w ten sposób. 

No a potem... była Polka kapo. Nie wiem za co, ale ona miała wyrok. Na rok czasu była tam 

przysłana. I ona mówi: „Ty staraj się”... – bo w niedzielę zawsze były przenosiny do tej grupy, 
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czy do tej grupy – „ty staraj się dostać do fabryki”. No i wie pani, że mi się udało. Za 

pierwszym razem nie, za drugim. A w tej fabryce to już było to dobre, że ten cement był 

ciepły od tych maszyn. No to już to było... A poza tym to już tam nie padało. A jak nieraz na 

polu, to zmokłyśmy, w tym mokrym ubraniu, się wkładało to mokre ubranie po kąpieli. Kąpiel 

była tylko raz. Do biadu nie było żadnego mycia rąk. Do kolacji też nie, po kolacji była kąpiel. 

I potem apele. 

Apel był rano. Jak nas obudzili, to trzeba było szybko biegnąć. No, stałyśmy na tym apelu 

różnie. Rano przeważnie pół godziny. Ale wieczorem nieraz i dwie godziny też. Jak 

wchodziłyśmy z pracy, to byłyśmy rewidowane. Co my mogłyśmy ukraść na tym polu, no to 

nie wiem, ale rewizja była. No, co jeszcze, no? 

 

E.C.: Czy miała Pani jakąś koleżankę tam, w obozie? 

 

M.A.: Proszę? 

 

E.C.: Czy jakąś koleżankę miała Pani? 

 

M.A.: Tak, miałam koleżankę. Ona była łodzianką, z zawodu pielęgniarka. Ja ją w Berlinie 

nieraz odwiedzałam. I ja po wojnie poszukiwałam jej, do wydziału zdrowia pisałam, po 

rejonach chodziłam, no, do gazet pisałam, do Czerwonego Krzyża – nie znalazłam jej. Może 

nie wróciła. A ona też pracowała na Reinickendorf. 

 

E.C.: Proszę powiedzieć, ile miesięcy czy tygodni była Pani w Fehrbellinie. 

 

M.A.: Trzy miesiące. 

 

E.C.: I potem? Jak się odbyło zwolnienie? 

 

M.A.: No więc tak – w każdą niedzielę były zwolnienia. No, różnie zwalniali, dziesięć, 

piętnaście, wyczytywali numerami. Jak wyczytali, to zamykali w tych celach karnych. To 

chyba tam... tak, w środę... Poniedziałek... niedziela po południu, poniedziałek, wtorek – w tej 

celi karnej. A w środę... takim samochodem ciężarowym pod plandeką byłyśmy przywiezione 
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do Berlina. W tym Berlinie... ja nie wiem, czy to było więzienie, bo było na pierwszym 

piętrze... taki pokój, ale nie był okratowany. Tam do spania nie było nic i jeść też nam nie dali 

nic. Czysta podłoga. No i na drugi dzień wezwali mnie, takie biuro było. To jak weszłam do 

tego biura i zobaczyłam wachman z mojej fabryki, to już wiedziałam, że z nim pójdę. „Bocian” 

na niego mówiłyśmy, bo był taki wysoki. No i zaprowadził mnie tam do... bo na 

Reinickendorfie już nie było nic, tylko tam na Köpenicker Straße.  

Tam jedna koleżanka była, co była na zwolnieniu, i mnie nie poznała. No ja mówię: „Janka, 

nie poznajesz?”. No, poznała. No i ja mówię, że z więzienia idę. I potem mówię: „Słuchaj, 

niedługo przyjdą dziewczynki, ty nic nie mów”. I żadna mnie nie poznała. I ona mówi: „Nie 

poznajecie Maryli?” „Ach!” No, jak mnie zaczęły gnieść, to myślałam, że mnie zgniotą. I 

wszystkie,  to ich tam było chyba dwanaście, wszystkie swoje miski mi podsunęły, żebym ja 

jadła. 

No i wieczorem – no, tego nie opisywałam, potem żałowałam, że nie opisałam – było wolne 

łóżko na piętrze, ja się położyłam i spadłam. Spadłam na tę cementową podłogę, potłukłam 

się. To do dzisiejszego dnia mi się to żebro nie zrosło. No, dziewczynki narobiły hałasu, 

poszły do wachmana. Wachman przyszedł, powiada, że do takiego czegoś to on nie może 

wzywać pogotowia. Musiałam rana doczekać. No, rano ten Bocian zaprowadził mnie do 

lekarza, no, szedł powolutku, a on taki był... mruczek taki, ale tak spojrzał i: „Boli cię?”. A ja 

mówię: „Boli”. To tam mnie prześwietlili, żebro było pęknięte, dostałam pięć dni wolnego i 

lekarz... a, wysmarował mnie przyzwoicie ten lekarz, taki masaż mi zrobił, i kazał mi leżeć, 

żebym się nie ruszała.  

Po tych pięciu dniach przyszła po śniadaniu do mnie taka stwora – ale garb, zez, tutaj te 

szczęki krzywe, no jednym słowem, no, maszkara. I zaprowadziła mnie do męskiej ubikacji, 

no i wszystko ma błyszczeć. A ona dłubała w nosie, ocierała te palce o moje policzki, ona 

bez przerwy... Te skórki od chleba miała w kieszeni. Wyciągała, gryzła, tak, i o moje czoło 

obtarła. No, tak mi ta cholera dokuczała – przepraszam za wyrażenie – że ja myślałam, że ja 

już nie wytrzymam. 

 

E.C.: Ale kto to był? Ktoś, kto pracował w tej fabryce? 
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M.A.: No ja jej przedtem nie znałam, no ale to była Niemka, no to była... To był człowiek, 

który był upośledzony i umysłowo, i fizycznie. Mnie jej było żal, miałam ochotę ścierą w nią 

trzasnąć, ale przecież ona miała prawo, bo była Niemką, a ja nie. 

I na drugi dzień poszłam i tak stanęłam, oparłam się, wzięłam ścierkę, oparłam się, stoję... 

Idzie jeden z majstrów: „Co ty tu robisz?” I ja mówię, że sracze myję. Popatrzył: „Połóż to”. 

Było wiadro i taki kubeł, to wziął, kazał mi wziąć. Powiada: „Chodź!” Ja mówię, Boże, no jak 

mi każe scheiße wyrzucać, to ja już się do tego kanału rzucę. Zaprowadził mnie do tej 

zbombardowanej fabryki, bo tam tylko dachu nie było. I do tej fabryki wchodziło się w dół. Nie 

wiem, czy dwa, czy trzy stopnie. Tam było dużo maszyn, bo tam była największa hala 

maszyn. I tam padła bomba..., ja nie wiem, jak się nazywała, która w promieniu na 

powierzchni kilkanaście metrów wszystko niszczyła. A ponieważ dach był szklany, to ten 

dach zupełnie, no i wtedy dużo maszyn podcięło, no i wetdy ta hala już była... tego... no, 

zlikwidowana. Te maszyny, które zostały, wywieźli do Klausdorfu. A tutaj – ten majster mnie 

tam zaprowadził, dał mi ten kubeł, pokazał mi, że mam wlać wodę do tego wiadra i do tego 

kanału – to była rzeka, ale zapomniałam, jak się nazywała – żeby wylewać. 

 

E.C.: Ale skąd wodę, skąd wodę miała Pani wynosić? 

 

M.A.: No jak, no, pani Ewo, jak nie było dachu, to przecież padały deszcze. A mury były, bo 

mury nie były uszkodzone. To tej wody tam było, no nie wiem, ale... musiało być dużo, bo nie 

było widać tych schodów. Tak sobie pomyślałam, ja mówię, ja tego basenu to przez tysiąc lat 

też nie osuszę. No ale nic. Chyba wlałam dwa czy trzy kubełki, a on mówi: „Dosyć, dosyć! 

Chodź!”. I mi pokazał, że mam wylewać do kanału. No i poszedł sobie. No to ja, jak on mi 

kazał dwa, no to ja dwa. Potem patrzę – nikt mnie nie obserwuje. A była... taki piękny był 

dzień. Poszłam nad ten kanał, patrzę, jedzie tam barka jakaś, coś, popatrzyłam, pomigałam. 

I mówię „Hajtel, Hajtel” – bo ja na Hitlera zawsze mówiłam Hajtel. I to chyba, nie wiem, chyba 

trzy dni tę wodę tam wynosiłam. No i znowu idzie majster, tego to znałam. I on mówi: „Co ty 

tu robisz?” A ja mówię, że ja osuszam tę halę, mówię, ten basen. To on popatrzył i mówi: 

„Chodź ze mną!” 

Zaprowadził mnie... to nie była duża hala. I było dosyć dużo maszyn, żadna nie była czynna, 

to znaczy – nikt nie pracował. Podprowadził mnie do jednej maszyny, i takie właśnie, takie 

klapki były, i borować te otwory. To była lekka praca. A on mówi: „Ale Maria, tylko wtedy, jak 
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wchodzi obermeister”. No, a ten obermeister to przeważnie raz dziennie robił taką wizytę po 

tych wszystkich halach. A tam Polek to już było mało, bo wszystkie już były w Klausdorfie. 

No i ja nie miałam co robić. No to jak po śniadaniu, to poszłam i tak grzecznie siedziałam 

przy tej maszynie i się oglądałam, czy wchodzi obermeister. Jak wchodził obermeister, to ja 

wtedy przyciskałam. Nieraz nie miałam klapek, to te już, które były. A jak obermeister 

poszedł, to ja już sobie znowu biegałam po fabryce. Do tej koleżanki, do tej koleżanki... tak 

że no takie... żadnego pożytku ze mnie nie mieli. 

 

E.C.: Można powiedzieć, że traktowali Panią łagodniej w tym czasie, jak Pani taka osłabiona 

była po obozie? 

 

M.A.: Tak. 

 

E.C.: Starali się jakoś pomóc, prawda? 

 

M.A.: Tak, tak. 

 

E.C.: Mhm. 

 

M.A.: No i... no i pewnego dnia ten majster: „Maria! Ja półtorej godziny cię szukam, bo masz 

jechać do Klausdorfu”. 

 

E.C.: Mhm. Dziękuję. Teraz zatrzymamy się i opowiemy trochę Giseli. 

 

E.C.: To prosimy. 

 

M.A.: No więc, 28 kwietnia przechodził front, tam, w Klausdorfie. Jak przeszedł front, no to 

zaczęli wojować pijani żołdacy. Oni tacy byli pijani, nieprzyjemnie... A tam w pobliżu był 

magazyn monopolowy, to tak się popili, tego szkła natłukli. Ale był magazyn wojskowy, 

żywnościowy, z którego Polacy mogli brać wszystko. Więc ja z koleżanką przez trzy dni 

robiłyśmy sobie zapasy żywności. Narobiłyśmy sobie zapasy, dużo zostawiłyśmy. No więc 

jeszcze byłam do lipca. Bo Polki porozchodziły się po całym Klausdorfie, dlatego że tak 
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bardzo do tego baraku przychodzili Rosjanie i nie mogłyśmy dać rady. I taka była rodzina z 

Warszawy, po powstaniu przywieziona, no i koleżanka się gdzieś dowiedziała, że tam jest 

pokoik taki mały. I tam poszłyśmy, i tam żeśmy były. One gotowały, myśmy dawały jedzenie, 

bo oni nie... nie tego... nie zaopatrzyli się w nic.  

Tak że my w lipcu dopiero ruszyłyśmy. Trzydzieści kilometrów jechałyśmy z wojskiem. 

Wojsko akurat jechało w kierunku Frankfurtu, tam dwóch ich jechało taką bryczką, i nas 

zabrali. Potem jeden z tych poszedł tam do Niemca, taki wózek ręczny wziął, no bo my 

miałyśmy walizkę, no i szłyśmy tą autostradą Berlin–Frankfurt. Spałyśmy po lasach, pogoda 

była ładna. Do popicia to miałyśmy wino. Nie wiem, jak myśmy nie były pijane, a chyba nie. 

Zawsze szukałyśmy krzaków. W tych krzakach – każda miała z nas dwa koce, to sobie 

kładłyśmy liście paproci, koce i przykrywałyśmy się i daleko odgarniałyśmy, żeby nas żmija 

czasem nie tego... nie ugryzła. No a bałyśmy się iść do Niemców i bałyśmy się iść do 

Rosjan. To trwało sześć... sześć dni.  

Jak do... A, chyba dziesięć kilometrów przed Frankfurtem podwieźli nas Rosjanie i wysadzili 

nas chyba kilometr przed dworcem. Jak wyszłyśmy – tam tyle było tych szyn, takie 

pokrzyżowane w tym Frankfurcie – nie wiedziałyśmy, jak do tego dworca dojść. No ale szła 

Niemka i nam wytłumaczyła. I powiedzieli, że ten pociąg odjeżdża za dwie godziny. To była 

taka platforma. Jak pociąg ruszył – a jeść miałyśmy co, tak żeśmy się zaopatrzyły, no, tak 

bałyśmy się tego głodu, że przez te sześć dni nie zjadłyśmy tego – tam, na tej platformie, bo 

ja wiem, chyba dwadzieścia osób, taki deszcz ulewny zaczął padać, i z tych naszych koców 

zrobiłyśmy parasol. Te koce tak namokły, wyrzuciłyśmy je później. No i jechał taki chłopczyk 

też, może miał dwanaście lat. Patrzymy, a on płacze. Ja doszłam: „Czego ty płaczesz?” No, 

bo go Wołyniacy wywieźli, go puścili, ani on nie miał pieniędzy, nie miał co, był głodny. 

„Głodny jesteś?” Kawał szynki ukroiłam, a suchary tylko miałyśmy, dałam mu sucharów. No i 

potem taki Polak, taki... kawaler, tak patrzy. Ja mówię: „Głodny jesteś?” A on mówi: „No już 

trzy dni nie jadłem. No bo wywieźli nas, pod Berlinem wyrzucili i... – powiada – ani pieniędzy 

nie ma, ani gdzie nie ma... nie ma gdzie kupić”... Nie było już... przecież sklepy były po... 

front przeszedł, to było... te sklepy były porujnowane, rozgrabione. No i też dostał porcję, i w 

Zbąszyniu nam kupił kawy z mlekiem. A w Zbąszyniu, jak wysiadłyśmy, no to było gorzej jak 

zadyma na wojsku. Coś okropnego tam się działo. Nie można było w ogóle... trudno było 

przejść. Tych żołdaków było, pijanych takich, tych ludzi, no, taka gmatwanina. No ale 
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dowiedziałyśmy się, że jedzie... to już był ten... bez dachu, ale już był ten... miał te boki. No i 

tam żeśmy weszły, tę kawę wypiłyśmy, no i do Poznania przyjechałyśmy. 

No i w Poznaniu... A ten chłopczyk miał tabakę. I nam dał... za to, że myśmy go żywiły, dał 

nam tę tabakę. Ta tabaka nam była niepotrzebna. To od kolejarza kupiłyśmy cukru. No i 

kolejarz nam powiedział, gdzie tu dojdziemy do tego dworca w Poznaniu. Jak w Poznaniu 

pociąg był, wyszłyśmy, no to ładnie, usiadłyśmy. A potem Rosjanie przyszli, wyrzucili z 

sąsiednich przedziałów, bo oni sobie wzięli te panienki z sobą. To w naszym przedziale było 

tak ciasno. Ja siedziałam, ale tam jednej katałam, żeby za mną stanęła. No, wyzwiska były 

na te panny z sąsiednich... no, że to one z tymi Rosjanami tak...  

Jak do Łodzi przyjechałyśmy, to taki był tłok, że my nie mogłyśmy z tego pociągu wysiąść. 

No ale jakoś się tam wycisnęłyśmy. No, wsiadłyśmy do tramwaju, i dochodzi konduktor. 

„Bilety!” No, ale ja pokazałam, miałam 10 marek, a on: „No, a co mi z tego?” No ale... 

przypięłyśmy sobie takie... przypinałyśmy... Polki, takie białe z czerwonym, takie paski. No i 

ja mówię, mówimy, że my polskich pieniędzy nie mamy. „No to już jedźcie!” No i w ten 

sposób przyjechałam do Łodzi. 

Później stałam, potem poszłam odwiedzić tę ciocię. No i wysłałam telegram, przyjechała 

mamusia po mnie, no i zajechałam do domu. Jak zajechałam, wróciłam, gospodarstwo było 

takie zrujnowane, te dzieci podorastały wszystkie, nie było co robić. 

 

E.C.: A rodzice wrócili wcześniej na swoje gospodarstwo? 

 

M.A.: No, proszę pani, 17 stycznia tam przeszedł front. A ja wróciłam w lipcu. No tak, ale jak 

rodzice wrócili, to nie było ani kury, ani świniaka, ani krowy, nieczego... ani wozu, niczego nie 

było. No więc ja też przecież ten... w Zbąszyniu walizkę rozwalił mi pijany żołnierz, bo on 

szukał rugi... Pani wie, co to jest? Wizytowe spodnie, bo on na Berlin na dziewczynki idzie. 

No, ja widzę, że... no... nie ma co, trzeba się wziąć za pracę. No i pojechałam na Zachód. No 

i tam mnie zatrymali w Choszcznie. 

Pracowałam w biurze. Tam bardzo się rozchorowałam. I po tej chorobie mamusia tak 

marudziła, że tyle tam, w Berlinie byłam, teraz znowu daleko wyjechałam. A brat mieszkał już 

w Łodzi, no i ja przyjechałam do Łodzi. Przyjechałam do Łodzi, no i było ogłoszenie, na 

politechnice potrzebowali, zgłosiłam się. Siedem lat pracowałam na politechnice, za mąż 
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wyszłam. Miałam przerwę, wychowywałam dzieci. A po przerwie pracowałam w domu 

sprzedaży wysyłkowej, potem nas złączyli z Uniwersalem, no i stamtąd na emeryturę. Tak. 

 

E.C.: A proszę powiedzieć – Pani nam kiedyś pisała, że Pani współorganizowała czy brała 

udział w wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III 

Rzeszę. 

 

M.A.: A tak. 

 

E.C.: To proszę opowiedzieć o tym, jak to było. 

M.A.: No więc, to było ogłoszenie w gazecie, żeby kto ma jakieś dokumenty, coś takiego, że 

będzie wystawa. No i ja zadzwoniłam, przyjechała ta pani kustosz do mnie tutaj, no, 

pozabierała te zdjęcia i te opisy. No i była ta wystawa, ja wam, zdaje się, posłałam kasetę z 

tego. Posłałam, posłałam kasetę... 

 

E.C.: Niestety, nie pamiętam, ale zapytam zaraz. 

 

M.A.: To była z Łodzi i z Bełchatowa. 

 

E.C.: Mhm. 

 

M.A.: I ten bukiecik. Razem. 

 

E.C.: Mhm. Ja zaraz zapytam. 

 

M.A.: Na tej wystawie... na tej wystawie no to był historyk z tej fabryki AEG. Wie Pani o tej 

fabryce? No to on tam... bo teraz czwartego będzie tam stawiana ta tablica... będzie wbijana. 

I to pan Bolesław jedzie. No i tam one mówią... ta jedna z tych pań tam, z muzeum, że 

wszyscy mówią, że na Kopernika było źle, ale nie wiadomo jak. No i ja wtedy opisałam. Mam 

te opisy, naszykowałam dla Pani. No i tego... 

 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Transkript zu dem Video-Interview mit der ehemaligen Zwangsarbeiterin  
Maria Andrzejewska (geb. Kawecka)  
Archivsignatur: dzsw6677 
 
 

DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT       BRITZER STR. 5         12439 BERLIN         TELEFON 030 6390288-16        FAX 030 6390288-29 

 

E.C.: Proszę powiedzieć, czy jeszcze miała Pani jakieś kontakty, czy była Pani aktywna w 

tym Stowarzyszeniu? Czy tylko z tą wystawą? 

 

M.A.: Nie, mało się udzielałam. Wie Pani, że to Stowarzyszenie tak jak zbierali te dokumenty, 

to tak było słabo zorganizowane, takie osoby były niekompetentne, nie wiedziały, jak 

załatwić. No, jedna mówi: „Ludzie, zachowujecie się jak bydło!” Ja mówię: „A dawno Pani 

przestała krowy paść?” Wie Pani, takie no... A to tam taka dziewczynka... No jak ona ma z 

pięćdziesiąt lat, co ona może wiedzieć. A do tego zrobili tylko jedną placówkę na całe 

województwo. Pani sobie wyobraża, jakie były kolejki? Na drugim piętrze było to biuro, a na 

ulicy była kolejka. 

E.C.: A proszę powiedzieć, czy Pani miała jakieś kłopoty z tym tak zwanym 

odszkodowaniem, czy dostała Pani bez problemów? 

 

M.A.: No co, no ja musiałam dokumenty, no to... Koleżanki... przecież świadków to my 

miałyśmy dosyć, prawda? 

 

E.C.: A czy za Fehrbellin też Pani dostała? 

 

M.A.: Za co? 

 

E.C.: Za pobyt w obozie? 

 

M.A.: Nie. 

 

E.C.: Nie. 

 

M.A.: No jak ja? Przecież jak oni by mi wypłacili... Bo jedna koleżanka tu, na Stokach – bo ją 

też złapali, ale ją złapali w Łodzi, jak uciekała – to ona na Stokach siedziała, to ona miała 

bilet, bo po nią wachmanka przyjechała z Berlina, to ich dwie było, to ona miała ten bilet. Na 

tej podstawie to jej przyznali, to ona dostała 200 złotych więcej. 

 

E.C.: Mhm. Tylko 200? 
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M.A.: Tylko 200 i nic więcej. 

 

E.C.: Dobrze, to dziękuję. 

 

 

 


