
 

  E94 M   ארכיון

2001-2500 
 
 
 

DR. DATNER SZYMON  -  2001 -       זהו קטע נוסף מעבודתו של ההיסטוריון לזכרם של   
הפעם הוא מתייחס בעיקר לקבוצה גדולה של יהודי   -והסביבה   BIALYSTOKיהודי  200.000

לגטו שקט  שנחשב BIALYSTOKושאפו בכל כוחם להגיע לגטו  VILNOהעיר שנמצאו בגטו 
הוא מפרסם מסמך שנכתב בידי יהודי שיצא חי מבור ההריגה                - VILNOלעומת 

 IZAAK KAGANהמסמך נכתב בידי יהודי ושמו   - VILNOוחזר לגטו  PONARY  -ב 
אך  BIALYSTOK  -התעודה הגיעה לידי היודנראט ב   - 1/61/61/6 -ובריחתו התרחשה ב

 עדות חשובה ! ! !   -לגרום בהלה הם גנזו אותה כדי לא 
 

 - KLIN JASZA-2002רטיזן ביערות פ  ROZANSK Iספר על העיירותמWOLPA + ROS   
 

- DR. DATNER+BARKIN KALMAN+BAUMEC ELIASZ-2003 וסרים עדות על פרטיזנים מ
   BIALYSTOKהודים באזור י

 
BIALYSTOK - RASZKIN FELICJA - 2004-* העדה מספרת שהגרמנים  -חרי חיסול הגטו א

    - SCHWEIZבוצת ילדים שנשלחים כביכול לקארגנו 
 

  - BABKES IDA+CYTRYN TOBIASZ-2005יפורים קטנים מגטו סBIALYSTOK   
 

- DR. DATNER-2006וטות מגטו זBIALYSTOK   
 

- KWASOWICER MIRA-2007ל גטו עBIALYSTOK   
 

  - SUZANA CUCZER-2008הקבר ב ולניה מעידה על פBIALYSTOK -PIETRASZCZE-   
 

  - JANOWICZ EDWARD-2009הודים בי 0444ולני מעיד על רציחת פBIALYSTOK - 
   - SUBOTNIשבתב
 

-TASMA DAWID-2010 רטים על פ - RAWA MAZOWIECKAדד בכפרי האזור נ 
 

- GOTHAJNER FANNY-2011גטו ב WARSZAWAבצד הארי  ו 
 

- BURG CHANOCH -2012=י הצלתו של העד בכפרים באזור רכדSOKOL   
 

- APELBAUM MOSHE-2013ל העיירה עFIRLEJN   
 

- OPATOWSKI JOZEF - 2014= עד פדה את עצמו בכסף ב ה GESTAPO -ל ש     LUBLIN 
עד מספר על אקציות רצופות כדי ה- WLODZIMIERZ  WOLINSKI - שוחרר ברח ל שאחרי ו
הריגה הור ב  - 2400קציה גדולה הייתה באוגוסט א  - 040444 --דלל את מספר היהודים ל

סתתרים הציתו מבחיפושים אחרי יהודים  -מרוחק מספר ק"מ0 מהעירה -  PETYDNIN היה ב
 זון ומשקאות חריפיםמעל יד בורות ההריגה סידרו שולחנות עם  -את בתי הגטו 

 2403  20 -3 -רכה בחיסול נעהאקצית   -ישבה שם  גם אשת הקומיסר - והושמעה מוזיקה
 עד הסתתר ובסוף דצמבר הגיע ליער שם שרד0   ה
 



 
- LERMAN BELLA-2015יסול גטו ח - LWOWלחמת קיום מ 

 
- ZISMAN SOFIA-2016ל גטו ע ZAWIDOSCעיירות הסביבה ו 

 
 - KLEINFELD RENA-2017-*כפר  -תי אחיות, ילדות קטנות, לבד בעולם שOLSZANKA  

 
- EPELSTEIN SONIA-2018-* ורות המשפחהקמספרת   - 2431לידת י- SIEDLISZCZE   אב ה

 שחרור !!! הנרצח אחרי 
 

 - MAGID ELIAS-2019ניצל מגטו  -יה בשבי ה– MEDZYERZECZ 2401  -זרק מרכבת נ   
 

- NASS ROSA-2020דות נגד ע TONI FEHRINGERאפו בקPLASZOW  -   
 

- LICHT JOZEF-2021ל איש ע GRZYMEK S.S.מחנה ב JULAGבLWOW  -   
 

- MAJERHOF BERTA -2022סתור אצל פולנים במKRAKOW  -  
 

  - MULLER ZOFIA IRENA-2023עידה על עזרת פולניםמ-  
 

- FEDOROWICZ HELENA-2024  יצלה בעזרת פולנים נ 
 

- BERKOWICZ MENASZE-2025 ל עזרת פולנים בעKRAKOW -  
 

STOEGER NORBERT - 2026 – נעזר במשך שנות השואה במר  העדALEKSANDER 

STOLARSKI מכר פולני מקרקוב ששילם את קיום אחיו, אישתו, ילדיו ושל העד עצמו 
 

- WEISS LEON -2027עיד נגד מKRAKOW  - VON MALOTKE  
 

- PREIS ALFONS -2028  ולני מספר על עזרתו ליהודים פKRAKOW  -  
 

- HALPERN ROMAN -2029  זרת פולנים עיד על עמ 
 

0434 -  SCHREIBER IZAK -   עדות על מעשה נפשע שלO.D.  MARCEL  GOLDBERG  ב-  
PLASZOW – הוא הכה אישה בזמן מפקד וכתוצאה של מכותיו היא נפטרה 

 
  - ABRAHAMER LEONORA-2031רשימת  -ם קובלת שבנה הוצא מא"  "SCHINDLER מורת ת

 שוחד 
 

  - FEINER GRETA-2032תיה במחנות שונים  ורוק 
 

  - OTIDETT JACQUICE-2033ורותיו של יהודי יווני מקSALONIKI  -  
 

- MARKEL JOEL-2034סק דין מות לפולניה שמסתירה יהודיהפBRZOZOW -  
 

  - TKACZYK FELIKS-2035ל      ד פולני שדירתו שימשה להברחת יהודיםעSLOWAKIA -  
 

 KRAKOWגטו בבדיקות אנתרופולוגיות אצל נשים צעירות  הגרמנים עורכים -למונית א - 0432

2400 



- MGR. AGATSTEIN DORA - 2037= עדה ערכה רשימות פטירה מתוך יומן הפטירות של ה
  2403 -2434מות נפטרים יהודים בין השנים שKRAKOW -   -חלקת הבריאות בעיריית מ

 רמין( י0 כ - רשימת השמות חלקית מאד ובכל זאת מאות שמות !!!)
 

- SZTUKA STEFAN-2038 ולני מוסר על קיום קבר אחים בפZAKLICZYN  -  
 
=0434  -  NELKEN HALINA -תעופה העדה מספרת על עבודת יהודים בשדה ה     

RAKOWICE סמוך לה  -  KRAKOW-2400הודים עבדו שם עד אפריל י  
 

- LANDAU {BELLER} GIZA - 2040-* ל עדות נדירה של ילדה עTARNOW  - PLASZOW  -  

AUSCHWITZ    
 

- MALZ DAWID-2041 ספר על מ  HERSZ WEBERמJASLO -  
 

  - EPSTEIN LEON-2042רטים על מחנה פFURSTENGRUBE  
 

 - GOETH AMON-2043כתב של מפקד מחנה מ  PLASZOWנכתב בבית הסוהר ש 
 

 - DR.HILFSTEIN CHAIM-2044וסר שמות רבים של ה מ- S.S. ב  KRAKOW  - מעיד על ו
  -  PLASZOWבGOETH עשיו של מ
 

- GOLDBERG SZYMON-2045ל העיירה עDOMARADZ  
 

  - LOEW KAROLINA-2046דות עלע KONRAD FRANK צין ק S.S.בWARSZAWA -   
 

- NELKEN REGINA - 2047-* ספרת תולדות בית היתומים במKRAKOW  -  
 

  -  MIROWSKA SABINA-2048*היתומים ב  בדה בביתע  - KRAKOW  -ספרת תולדותיו מ-  
  0243עדות זהה נמצאת במספר 

 
  - OCHS ABRAM-2049מות ופרטים רבים על מפקדי ש S.S.אזור בTARNOPOL  

 
- GRANEK GENIEK-2050-* חנות שונים אחרי חיסול גטו מLODZ  

 
MIKOLAJEWICZ IZRAEL DAWID -  2051 -   העד מספר על גטוZAKLICZYN –  העד ברח

 BRZESKO  -מבור ההריגה בבית הקברות ב 
 

 - GROSSBARB HIRSZ-2052גטו ב WIELICZKAבמחנות שונים ו 
 

- WIEDEROWNA LILA-2053 וסרת עדות על גטו מTARNOW  
 

- GOLDIN NATAN-2054 ספר על חיסול גטו מWILNA  
 

- MAJERHOF BERTA-2055  סתור אצל פולנים במKRAKOW  -  
 

- PRAGEROWA GIZELA-2056 חוזרת ליהדות  -סווה ארי גם אחרי השואה מ 
 

- BAU REBEKA-2057 ל ע S.S. GLASERפקד המשמר האוקראיני במPLASZOW  -  
 

  - "STEFAN"-2058ולני,שוטר לשעבר, מוסר עדות על גטו פKRAKOW    2403- 2404 



 
  - GOLDMAN BLANKA-2059ופו של גטו סTARNOW  

 
  - ALEKSANDROWICZ JERZY-2060-*לד מספר על גטו יKRAKOW  

 
- LERMER ANNA-2061 יאור מפורט של גטו ת KRAKOWשל ו - PLASZOW בדה            עהעדה

  - BRUNLITZהגיעה לוSCHINDLER ייתה ברשימת ה  - EMALIAב
 

- WINTER LUDWIK-2062 עיד על מחנה שבוים במצודה מ  "CYTADELA"  -בLWOW-  
 

0423 - DRZEWIECKI ZENON -   העד הוא פולני שהייתה לו משרה של אחראי לעזרה
מעדותו אפשר ללמוד   -לפי עדותו הוא עזר לפי יכולתו   - SKIERNEWICZEסוציאלית בעיר 

 על מצב היהודים בעיירה
 

 .Z.I.H  -ב חסר   - 2064
 

  - KORYSKA MIRIAM-2065צלה בעזרת פולנים בהWILNA -  
 

- KARYSKI MIRIAM-2066 צלה בידי פולנים הVILNA  -  - ! עדות חשובה 
 

- DR.GOLDBERG-CHMIELEWSKA-2067ל מחנה עKEISERWALD  
 

 -  KOPELMAN SEWER - 2068-*ספר מ 8לד בן י 
 

0424 – DR. WERTZCHAJZER –  העד הוא עסקן ציבורי הנותן סקירה הנוגעת לעברה הרחוק
 WALBRZYCHשל קהילת 

 
0414 - SZPIEGELMAN CHASKEL –  העד מספר על המסע ל– MAUTHAUSEN  בשלהי

 המלחמה שערכה שבועיים ועל קבלת הפנים הנוראה בהגיעם למחנה
 

0412 - THALER JAKOB – העד מספר על חיסול הגטו בעיירת הולדתוSZCZAKOW  - 
 בהמשך הוא מספר על מספר מחנות ריכוז בהם שהה

 
 - KLEIMAN SZLOJME-2072רים  מ גבה CHELMNO -ובלים אל הגבול הרוסי מ 

 
- KONIECFALER DAWID -2073 נוכחות מניין אמו של העד נפרדת מהעולם ב 

 
0410 - KONIECFALER DAWID -  קורות יהודיCZESTOCHOWA  עד החיסול הסופי- 

20/7/1943     
 

- KONIECFALER DAWID - 2075 רטים על גורל יהודי פCZESTOCHOWA  
 

-  PULAWSKI MOSZE-2076-* צא את ילדתומ העדSLONIM -  
 

- VILNA - KIRSZNER JUDITH-2077-*פרטים על משחקי ילדים -צד הארי ב  
 

  - KREJNOWICZ MALKA-2078קציה ראשונה באWLODAWA -  
 

 אין בתיק  -נבדק   -בתרגום אצל צפורה    0414
 



- MANDEL HENRYK-2080 דות נגד ע GLAZERב פקד משמרמPLASZOW  -   
 

- SCHIF JANINA-2081 10000   יאור האקציה הראשונה בת  - TARNOW -רצחו  נ 
 

- KLARFELD CHARLOTTA-2082ורות העדה עם בעלה הפולניקLWOW  -  
 

  -  GANZA EDWARD-2083-*לד במסתוריLWOW  -  
 

- DULMAN DANK-2084-*  דות מבולבלת של ילדה ע 
 

- KUPERBERG A. LEON-2085 רטים רבים על גטו פKOWNO 
 

  - ROSENTAL SAMUEL-2086רטים רבים על קהילת פBUCZACZ  
 

  - THALER JAKOB-2087טו ג SZCZAKOWמחנות אחרים בוSCHLEZYA  -  
 

- BODNIEWSKI J.-2088*  בעד היה מנהל מחלקת הילדים ליד הועד היהודי ה-- WARSZAWA 

   -  WARSZAWAתונים על יתומים יהודים בנ- 
 

  - WULKAN EGON-2089חנה ריכוז מWALDENBURG   
 

CZESTOCHOWA  S.S ספר על שני צעירים שתוקפים אנשי 0מ  - PANTOFFEL MOSZEK-2090 

 
- PIETRUSZKA  HALINA – 2091 העדה מספרת על מחנות אחדים             

 
 KAPLINSKA LIZA - 2092 -  יסול קהילת ח-  ZJETL 

 

- GOLDBLAT MOSZE-2093  ישרדותה 
 

FERDER  ZEJDL  -  2094 -  העד מספר את קורות יהודיDERECZYN -  ביום האקציה רבים    
  -רבים נלחמו בשורות הפרטיזנים   - מיהודי העיירה ברחו ליער והקימו מחנה משפחות

 בעדות מוזכרים שמות רבים של יהודי העיירה
 

2095 - SZUMAN MOSZE-   -  מ- VILNA פרטיזניםל 
 

- KON-2096 צב הזוגות המעורבים במBRESLAU  -  
 

- MODZENKER MOSZE-2097  ולני מ פ SOKOLOW PODLASKI  -ציל אותו ואת משפחתו ה 
 

- DR. GLADSTERN JERZY-2098 מסתור אצל פולני+ניירות ארייםב - WARSZAWA  
 

 - ROLAND P.-2099הילת ק LODZ2404  - 2434 -ד העברת היהודים לגטוע 
 

0244 – TRUS LEJB – העד הוא ילידBRANSK  -  הוא מוסר שביום חיסול העיירה הצליחו
העד מוסר  – /0יהודים מהם נשארו בחיים ביום השחרור  077להימלט ליערות הסביבה 

 -הם נסו לרצוח גם אותו וזרקו אותו למי הנהר הקפואים  –על מעשי רצח שבצעו כמה פולנים 
 ים אחרים מקימים יחידה פרטיזנית לוחמת העד יחד עם יהוד

 
- TRUS ALTER-2101=גרמניםה עד מצביע על פולני משתף פעולה שמסר יהודים לידי ה-    

 BRANSK  שימת היהודים הנרצחים ר 



 
- SZNAJDER IZAK-2102 עיד נגד רוצח יהודיםמCHOROSZCZA  -    

 
  - RUBIN JANKIEL-2103עיד על רצח שני יהודים ממBRANSK -   

 
 - RUBIN JANKIEL-2104עיד נגד רוצחי יהודים באזור מBRANSK  

 
- LEW GERSZON-2105 דות נגד פולנים רוצחי יהודיםעDROHOCZYN -  

 
- TRUS ALTER-2106=  דות על יהודים מ עBRANSK  -  

 
- WEINBERG ESTER-2107 ורות העדה בזמן הכיבוש  ק 

 
 - TRUS ALTER-2108צח יהודים באזור דות נגד רועBRANSK   

 
-PRYBUT ARIE-LEJB-2109=עיד נגד רוצח יהודים באזור מBRANSK   

 
0224 - TRUS ALTER - עדות נגד משתף פעולה שהסגיר יהודים רבים 

 
- PRYBUT ARIE-LEIB-2111=עיד על פולנים שתפסו יהודים מ מ- BRANSK לידי  מסרו אותם ו

 היהודים נרצחו  -הגרמנים 
 

- BURG CHANOCH-2112 רכי הצלתו של העד בכפרים ובבונקרים שונים ד 
 

  - TRUS ALTER-2113עיד על עזרת פולנים בהצלת יהודיםמBRANSK -  
 

-  SZPILER HANKA-2114  ורות היהודים ב קROZANY -  
 

- ROSENBERG A.+GERSZUNI A.-2115 וסרים עדות על מנהיג מחתרת   מBIALYSTOK  
 

SZIMON DATNER  -  2116 -   בעדות יש רשימה שמית חלקית של הנספים מבין חברי
 BIALYSTOKהעד מספר בקצרה על מספר אירועים בגטו   - BIALYSTOK  -המחתרת ב 

 
SZIMON DATNER  -  2117 DR. -   העד מספר על מספר דמויות בגטוBIALYSTOK  שפעלו

 בהכנת המרד
 

  -  DATNER SZ.-2118מפקד פרטיזנים באזור דות לזכר "סאשה" עBIALYSTOK  
 

 - KUCZYKIEWICZ - 2119=חרית יהודי א  BIALYSTOKב   -  MAJDANEK  -מות הנספים ש 
 

- KUCZYKIEWICZ  -2120 ספר על פולנים שהסתכנו והצילו יהודיםמBIALYSTOK -  
 

TRUMKOWSKI IZAK - 2121 -   העד היה ברוסיה בעת השואה והוא מספר על משפחתו
מוסרת דברים על  JOSELEWSKA   FANIAגם   - BIALYSTOK  -ובה שנספתה ב הקר

SOKOLKA 
 

- BIALOSTOCKI ZALMAN-2122וסר שמות של יהודים מ מ BIALYSTOK  - חזרו מרוסיה ש 
 

RYBALOWSKI RUBEN  -  2123 -   מוסר שמות של יהודים מ-  BIALYSTOK שחיו  ב-  
TASZKENT 



 
 - LIPINSKA FANIA-2124גטו   -מאבק לחיים של משפחה ה BIALYSTOK  2403-2402 

 
- FUMIN ELKA-2125-*  עדה מוסרת על בישול גופות אנוש במחנה ה KELBASIN ידל      

GRODNO -  ספרת על גטו מהעדהAUSCHWITZ ,BIALYSTOK ,GRODNO   
 

 - PIETROCZUK WIERA - 2126ת מנשואי תערובת לא נמלטת מגורלה היהודיבBIALYSTOK   
 

  - SZNAJDER IZAK-2127ל סופה של קהילת עCHOROSCZA  
 

  - TONIN ELKA-2128ל גטו עBIALYSTOK  
 

  - LEWIN IZAAK-2129=עד מספר על הכחדת יהודי ה - NOWOGRUDEKצחר 61/6 יוליב 
ייתה ה 2402כבר בסוף  - הודים בכיכר השוק זאת ראה העד במו עיניוי 07מפקד הגרמני ה

 רטיזנים יהודים פהעד ברח והצטרף לפלוגת   -גדולה ביער לא רחוק מהעיירה שחיטה 
 

- LEW GERSZON-2130-* ורות קהילת היהודים ב ק DROHOCZYN -ל נהר עBUG  
 

- LIACH ARON-2131מחתרת ב -שומר הצעירה- BIALYSTOK - רטיזן ביערות פSUPRAZ  
 

- MANKOWSKI SZYKE -2132 טו ג - BIALYSTOKביער  וחםל- SUPRAZ יוס לצבא האדום ג 
 

- FAKTOR GELIA - 2133 חיים בגטו הBIALYSTOK  
 

- SCHULDINER SAMUEL-2134 יה במחנה הPUSTKOW  
 

- FABER MOSZEK-2135 של מחנה  יאור מפורט ובלתי רגילתPUSTKOWIE  -   העד היה
הוא מגיע עם   -רגילה זאת הוכחה על חיוניות בלתי   -  2400ועד יולי  2404במחנה משנת 

גם עד זה מספר על מקרה יוצא  - AUSCHWITZ  -ל   PUSTKOWמשלוח אסירים ממחנה 
עומד על דעתו שבמשלוח האסירים שהוא הביא    .S.Sדופן שמפקד המשלוח שהוא איש 

 0044 -עדות זהה ב  -הוא רב עם מפקדים מקומיים ומשיג את מבוקשו  -לא יעשו סלקציה
 

 - BRAM MAURYCY-2136ל מחנה עPUSTKOW  
 

 - SCHARF DAWID-2137ל מחנות ע KLETTENDORFוWALDENBURG -  
 

- BIRGER GOLDA-2138גטו בהBORYSLAW -  
 

- LIEBHART NELI-2139גטו בהBORYSLAW -  
 

- REICH -2140 ל העיירה ע DERECZYNעל תנועת הפרטיזנים ביער עד וLIPCZANSKA  
 

- SCHNEIDER BETTY- 2141* צילה את בנה ה ALEXANDERנולד בגטו ש WILNA 2400 -ב    
   3224עדות נוספת תחת מס0

 
SOSNOWSKI ZYGMUNT  - 2142 -  פולני מ-  BIALYSTOK  מספר שהסתיר אצלו ארבעה

 יהודים
 



- ZANDBERG DORA-2143=עדה מספרת על העיירה ה-SKALA PODLASKAאת עדות נוספת ז
 KAMENIEC PODOLSKנגרים שעברו את העיירה בדרכם לאזורל משלוחים של יהודים הוע

 ם הם נרצחו ש  
 

0200 -  GELERNTER MATYLDA –  העדה מספרת על מסתור מאורגן ומצויד בעיר
BOLECHOW  המסתור לא התגלה אך הם  –שם היא שהתה חצי שנה יחד עם יהודים נוספים

 לו שאם הסובייטים לא יגיעו עדהיא הבטיחה  –פולני הסתיר אותה  –נאלצו לעזוב אותו 
בסופו של דבר החזית התייצבה  – אריך מסוים היא תשחרר אותו מנוכחותה ותתאבדת

 והיא נשארה בחיים
 

- GELERNTER MATYLDA -2145=עדה מוסרת שמות אנשי היודנראט ואנשי ה - O.D. רטים פ 
  -BOLECHOWשמות נרצחים בו

 
- PRESSLER HELEN - 2146 טרוט על ספרת בפרומBOLECHOW  

 
 - SIEWER SERGIUSZ-2147-*ולני המעיד כי הוא מטפל בביתו בילדה יהודיה פ 

 
- SZUSTER DORA-2148 ל חיסול קהילת ע - BOLECHOWעדות   -עדה מזכירה שמות רבים ה

  841  - זהה ב
 

- DR. KOLLIN GERMAN-2149 ל גטו ע TREMBOWLAו ן כ  נמ ס0   -יום הקמתו ועד חיסולו מ 
 

 MIRLER -2149ותב לארגון יוצאי כ SAMBORב  NEW YORK -שם ניצולי בSAMBOR  
 

- ASZKENAZE WOLF-2150וסר הרבה פרטים על מTREMBOWLA  
 

- GROLL PINCZUK MASZA-2151 יד אחרי הכיבוש נרצחו אלפי גברים יהודים  מ- 
JUDENRAT  ורכב מנשיםמBRZESK -    

 
- GROLL TOWIA-2152קהילת  ורותקKOWEL  

 
- LIKWORNIK DAWID-2153ספר בפרוטרוט על מ KOLOMYJAעיירות הסביבה  ו 

 
 - ADLERFLUGEL MARIA-2154 העדה  מוסרת על מחנה עבודה ב- AUENRODE -  240492 

 
- KATZ SALOMON-2155 גטו בה TARNOPOL - 2403מאי   -ד סופו ע  

 
- KATZ SALOMON-2156 ירוש היהודים מג- JAROSLAW -  2434 

 
=0211 -  GROLL MASZA -  עדה מספרת על ה  - WYSOKI LITEWSKYיא עברה לה-  

BIALYSTOK  העדה הייתה קשורה לארגון מחתרתי והשיגה לאנשיה  -רי אוחיה תחת מסווה
 נשק ותרופות 

 
- LISAK ESTERA-2158יה ב ח WARSZAWA -ניירות "אריים" ב 

 
- BERGER SABINA-2159אריים והרבה מזל הצילו אותה ואת ילדה יירות נ 

 
MARKOWICZ BRONIA - BORAKS - 2160 -   העדה וילד בגטוWARSZAWA  ובצד הארי 

 
FRIDMAN MARIA  - 2161=  גטו בה RADOM -  



 
BERENBLUM MALA -2162 - יפור חייםס - KIWERC 

   
  .Z.I.H  -ב  סרח  - 0223

 
- BARON SZYMON-2164 עיד על יהודימ  STANISLAWOWשואה ב 

 
- KATZ KLARA-2165 ורות יהודי ק TARNOPOLשואה ב 

 
- ZAJD JAKUB-2166 יסול יהודי חTARNOPOL  

 
0221 - PESTE REBEKA –  העדה מצליחה לשרוד יחד עם בעלה בניירות אריים- KOWEL 

 
- FINGERHOD PINCHAS-2168הודי י DUBNOשמות אנשי  ה  -שואה בJUDENRAT -  

 
0224 -  DR. SZAUDER BERNARD -   העד מוסר פרטים על רצח שכבת האינטלגנציה

הוא מתאר את תהליך איסוף היהודים   - 61/6באוגוסט  STANISLAWOW  -היהודית ב
לפי   -תוך כדי שימוש בתרמית הטעיה כגון שעורכי הדין יביאו גלימותיהם וספרי החוקים 

קחים, המוזיקאים, המורים, המהנדסים, הוזמנו הרו JUDENRAT  -רשימות שהכין ה
העד הוא רופא   -ורובם הגדול לא חזרו משם  GESTAPO  -ה  למטה  הרופאים וכ"ו.

 בהמשך הוא מוסר קורות יהודי העיר  -רנטגנולוג לכן ניצל מגורל חבריו 
 

- CUKIEROW MELCHIOR EDWARDA - 2170 בודה עקידה במחלקת פWARSZAWA - 

JUDENRAT  
 

- BERBER DAWID-2171=עד מספר על חיסול קהילת ה STANISLAWOWמונה את האקציות ו 

 חת לאחת א
 

- STERN REGINA -2172= ני נוער מגטו ב 204 עדה יצאה למחנה עבודה עם עוד ה  

ROZISZCZE  -  המשך היא מספרת חוויותיה בכפרים שונים באזור ב 
 

- GRUBER REGINA-2173 ל מחנה עOBERALSTADT  
 

- AKSELRAD MIRA-WASYLUK-2174 עלה הנוצרי מסתיר אותהבCZORTKOW -  
 

- DR. WACHTEL HENRYK -2175 דות על מחנה עLANGBILAU  
 

  - HONIG FELA -2176ל מחנות ע  FRIEDENBERGוKRATZAU -  
 
+0211  
 

- GRINBERG ROZA  - 2178כחדת יהודי הHORODENKA  
 

- BORGMAN LEJB - 2179= וטרוט על ספר בפרמMAUTHAUSEN  
 

- BACHNER SYLWIA  - 2180 ל מחנה ע SAGAU2400 – ב      
 

- SZECHTER FANNI  - 2181=יפור קהילת ס BORSZCZOW  -  2434903 

 
- KAUFMAN MOTEK -2182 ורות העד ומשפחתו בגטו קHRUBIESZOW  

 



- ZILBERSZTAJN HERSZ  -2183 ורות קהילת קLECZNA  
 

- SZAJNER ZELMAN -2184 ורות יהודי קLUBLIN   
 

- SNIEGEWICZ DOROTA -2185 יסול קהילת ח- KNISZYN עילה בארגון מחתרת פ 
 

- STAJGMAN IRE -2186יסול יהודי חKOSOW  
 

- CHWEDKOWSKI ROMAN -2187=עד מספר על המצב בה- LUBLIN - 2434902 
 
  - WLODAWA LUBELSKIרצח הילדים ב - למוניא - 1622 *
 

- BIRYK IZAK -2189ל הגטו בעLUDWIPOL -  
 

- SZERSZEWSKI MORDKO-2190 ורבן העיירה ח STOLOWICZי ע"BARANOWICZ  
 

- GROTT TUWIA -2191= ימי מלחמה ראשונים וכניסת הגרמנים לעיירה   -טע מיומן ק 
-  KRZEMINIEC 2402 

 
 - LIBHABER GITLA -2192עדה מספרת בפרוטרוט קורות קהילתה CHELM  

 
- GOLDWASER IGNACY -2193=*הוא מתאר את גטו  - דות בלתי רגילה של ילדע 

BORYSLAW   ו   DROHOBYCZ -החלק החשוב של העדות  -את כל האקציות בשני הגטאותו
 זמן של המסתור ביער וקורות היהודים שהסתתרו בו ההוא פרק 

 
0240 - - GROSSMAN LUSIA  באוסטריהנערה יהודיה מגיעה לעבודה 

 
0241 - PANTOFEL MONIEK –  העד מוסר סקירה היסטורית על עלית הפשיזם, כיבוש פולין

 הרבה מלל וריק מתוכן !!! –והשמדת היהודים 
 

- BLEIWEIS HERMINA  -2196 סבל רב  -חנות רבים מ 
 

- ING. GEZUND ARTUR - 2197 יה בה LWOW, GLYNIANI -  ניצל עם     -יערות בסביבה ו
 ישתו וילד א
 

0248 – WISNIEWSKA APOLONIA –  העדה מספרת על העיירהTRUSKAWIEC  -  איסוף
 היהודים נעשה במרמה, נאמר להם להתייצב כי מחליפים אותם באזרחים גרמנים והם

אחרי התנסויות קשות במסווה ארי, היא הופכת להיות סוכנת בית אצל  – נוסעים לטורקיה
 קצין גבוה בגסטאפו

 
DUR  -  2199 -   מכתב מיועד לועד יוצאי העירSAMBOR  באמריקה בו מבקשים כותבי

באותו מכתב שחובר בועד יהודי סמבור בפולין נמצאת רשימת שמות של   -המכתב עזרה 
 יהודים משתפי פעולה

 
מכתבים שהוחלפו ביניהן בעת  21בעדות צרור של   -בנות יהודיות אלמוניות  0  - 0044

 1224  -עדות זהה ב   -תחת מסווה ארי שעבדו בגרמניה 

 
   WARSZAWAאחר מרד גטו ל-  PONIATOW מוסר שמות נספים ב  למוניא  - 0042=
 

- RABINOWICZ MATEL-2202 ופם המר של יהודי סWLODAWA  



 
- DATELKRAMER DAWID-2203 שימת עדים נגד משתפי פעולה יהודים בעיר רSAMBOR  

 
 - GLOGOWSKI JAKOB-2204שבח עבודת מ- Z.I.H. ספר על מPIOTRKOW TRIBUNALSKI  

 
 .Z.I.H  -סר ב ח  - 0041

 
MARKUS RICHARD  -  2206 -   העד שולח מכתב ל- Z.I.H. פרטים על איש  ומבקשS.S. 

 ומתחזה לקורבן הנאצים LODZ  -שפעל ב 
 

- LANG JSRULKE-2207 ל מחנה ע PASTKOFיד לDEBICE  
 

- FUKSMAN-2208= רים לזכרו של אישיות ציבורית ב בד BARANOWICZ -תובים ע"י אחיו כ 
 
 0044 - WINGER ABRAM – העד הוא יליד העיירה MIR המפורסמת בזכות OSWALD 

RUFAJZN  הוא העביר נשק –היהודי במסווה ארי המשמש מתורגמן לממונה הגרמני 
העד מספר גם 13/8/1942 -   –למחתרת והזהיר את אנשי העיירה על מועד אקצית החיסול 

 על החודשים הראשונים של הכיבוש
 

  .Z.I.H  -סר ב ח  - 0024
 

 חסרים דפים+ פגום ללא תקנה   -.Z.I.H       -לא קריא ב  - 2211
 

- GUTMAN MOJZESZ - 2212 רטיזן באזור פKOZY - BUJAKOW  
 

- WOLF BENIAMIN-2212 כחדת יהודי ה- ANTOPOL ס0 נ כ ו ן  מ 
 

 .Z.I.H  -סר ב ח  - 0023
 

 - GRAJNEMAN BORIS - 2214פקד יחידת פרטיזנים יהודים "נקמה" ביערות מNAROCZ  
מספר על רצח יהודים              - ספר על קשר עם הועד היהודי האנטיפשיסטי הסובייטימ
                    RAKOW -ו     WILEJKA -  ב
 

 -  OPENHEIM ALA-2215*יות בורחות מבית סוהר שתי ילדות אח 
 

 .Z.I.H  -חסר ב   -  0022  - 0021
 
הילד מספר כיצד שרד בכוחות עצמו ונפגש עם אמו ואחיו אחרי   -ילד אלמוני - 1162*  

 שלוש שנות פרידה
 

 - NEJTER IZAAK-2219עיד נגד  מ  WARZOG S.S.פעל במחנה שJANOWSKI  
 

 WULWIK SZYMON-2220 -  טו ג - SINIAWAאות והצלה לת 
 

- ROZENEL NUCHIM-2221 ורות היהודים והגטו ב ק- KRASNIK - ירוט רב פ 
 

- NAPADOW HENIEK-2222-* ילד, אביו ואמו נדדו בתוך רוסיה בזמן המלחמה ה 
 

- HORN FAJWL-2223=* אחרי השחרור נודד עד -ורד בכפר כרועה ש BERLIN ו-PARIS  - 
  3223עדות זהה במספר  - ילהיפור על ילד בעל תושייה בלתי רגס



 
- LANDESBERG ROZALIA-2224= ניירות אריים הגיעה עד בBERLIN  

 
0001 – ZADZIEWICZ MARIA –  העדה מספרת שהתגוררה מחוץ לגטוWARSZAWA  אליה
היא נאלצת להיכנס לגטו מפחד של חבורת סחטנים ביניהם  61/6 –ב  – LODZ –מ   הגיע 

שהיה מנהל  WOLFOWICZהעדה מהללת את  – כיר את בני עירוהיה גם יהודי לודזאי שה
העדה מקבלת עזרה רבה  –הוא דאג לעובדים והשתדל למענם  –בפועל את הספרייה 

 מפולנים שונים בצד הארי
 

- GUTMAN JOZEF- 2226= עד הובא ל ה TREBLINKA  -מש בתחילת הפעלת מ 2400 יולי ב
סתתר מ אחרי שבועיים הוא  -לקומנדו קברנים הוא הושאר בחיים וצורף   -חנה המות מ

הקרון מוא קופץ ה- TREBLYNKA -  תחת משלוח בגדים שנשלח בקרון רכבת שיוצא  מ
  וא מספר על מחנה המות אך איש לא מאמין לוה  -  WARSZAWA -ומגיע ל 

 
 - NEY ARTUR -  2227*לד מעיד על מרד גטו י- WARSZAWA יפור הישרדות  ס 

 
 - PAPLICKA JANINA - 2228שרתת פולניה הולכת לגטו עם המשפחה היהודיתמ - 

WARSZAWA  
 

GERCOWSKI MICHAL - 2229 -   עדות נגד ליטאי בשםJOZEF  שהיה יד ימינו של מושל העיר
 הוא השתתף באקציות והרג יהודים במו ידיו   - HORODISZCZE  -הגרמני ב 

 
 - SOHN LEON-2230עיד נגד מפקד מחנה מWARZOG S.S. :JANOWSKI   

 
  - FRIEDMAN BENZION-2231עיד על מעשי רצח שלמ WARZOG S.S.גטו בBRODY  

 
- HEINSDORF MINA-2232* גטו ב LUBLINריים א ניצלה עם ילדה על ניירות  -ד חיסולוע 

 
- SZTYLMAN BRONISLAWA - 2233-*כפרים ובעיירות באזורב 1 -ודדת עם בנה בן ה נ 

DABROWA GORNICA  
 

- GUTERMAN LEA-2234= עדה ובעלה חיים תחת מסווה ארי בין הליטאים באזור הKEIDAN  
 בועיים אחרי כניסתם הגרמנים רוצחים את יהודי העיר בבור ההריגה ש -
 

- HALPERIN PERLA-2235= עדה עם בתה ניצלו בכפר בסביבת ה LUBLINעזרת איכרה ב
 ל כל תמורה ולניה רחמנית שסיכנה חייה מבלי לקבפ
 

 - ORLANSKA GOLDA-2236גירוש מ ה- BIALA PODLASKA - תחפשה לגבר כדי להיכנס ה
 מחנה עבודה ל
 

- FRENCZ ANNA-2237 שפחתה ניצלה בזכות ניירות אריים מ 
 

- LEW AKIWA-2238= יהודים ב –עוזרת לו להינצל  -עד נשוי לפולניה הSAMBOR -  
 

- KROCHMAL RACHELA-2239 במסתור עד השחרור שפחהמDROHOBYCZ -  
 

 -  LWOW - TUNE AKIBA-2240ניירות אריים  -חרי הכיבוש א 
 

- SZULMAN MOZES-2241= עד מספר על אקציות הרציחה ב ה- TLUSTE - חווה שהוא עבד ב
 הודים י 024יום השחרור בשארו בחיים נבה 



 
- TUNE ZYGMUNT-2242 ורות קהילת ק - LWOWפירוט רב -פחה אחתמקביל קורות משב 

 
- JAKUBOWICZ DAWID-2243=עד הוא איכר יהודי מכפר באזור ה- TUREKוא מספר ה

  הכיל שורשו יהודים מעיירות וכפרים מהנפה לאזור כפרי ג 2404בחודש אוקטובר ש
אדמה ולקנות זרעים הילצו את היהודים לעבד את א CIECHULEC -פרים ומרכזו בכפר כ28

 עד היה בין ה- CHELMNO -  בלחו חלק מהיהודים להשמדה ש 2402 במרץ  -על חשבונם 
הוא נשאר בין  -ד אחריתו עLODZ עד מספר על גטו ה LODZ  -      ברים שנשלחו לגטו ג 244

הוא מסתתר וזוכה  -יהודי לאחר החיסול ההיהודים המעטים שנשארו לאסוף את הרכוש 
  - LODZלשחרור ב

 
- BARAN SIMA-2244 רת קורות היהודים ב עדה מספה - OSZMIANA -יא נשלחה למחנה ה  

MILIGAN גיעה       מ אחרי מעברים קצרים במחנות שונים היא  -ם הייתה שנתיים וחצי ש
 צליחה לברוח מ"מצעד המות" ולשרוד ה  -   STUTHOFF -ל 
 

- DR. REICHER EDWARD-2245 רטים על פ - RUMKOWSKIל חיסול יהדות עWARSZAWA  
 יירות אריים  נ WARSZAWA -רטים על מרד גטו פ  -  2400  -ב
 

- KACZEREWICZ ZELDA -2246 היא נפצעה וניצלה  -רו בה ובשלושת ילדיה י-WYSOKI- 

MAZOWIECK   
 

- SZEDLER CHIL -2247 ורות העד בגטו ק BIALYSTOKבמחנותוGLIWYCE ,OSWIECIM  
ORANIENBURG ,JAWORZNO  

 
- SOKOL ABRAM BERL -2248 ופם של יהודי סWISOKIE MAZOWIECK   

 
- SOKOL ABRAM BERL -2249 תאר בפרוטרוט את מAUSCHWITZ   

 
- SOKOL ABRAM BERL -2250 ספר על פגישה במ העד AUSCHWITZ -ם בנו  הע"CAPO"- 

מספר על אחריתם של יהודים בעלי אזרחות זרה שהיו  -רינבוים העסקן הציוני גל יצחק ש
ל ע- AUSCHWITZ - זכיר את האישה שהרגה גרמני ב מ - "HOTEL POLSKI" -ב  רוכזיםמ
 – 304-301-331-004-2241-2820-0014-0188-0480-0234: ריגת הגרמני ראה גם עדויות ה

2341M1E/1357-1366- -   1448  -ב     304  -עדות זהה ל  
 

- CZESLOK HERZKE -2251= עד מספר על יחס קשה לאנשי ה BIALYSTOKצד יהודים מ
בלת קיאור מזעזע על תLIEBE ROSE -ספר על מחנה מ   - BLIZYN ערים אחרות במחנה מ

 תום "מצעד המות" בMAUTHAUSEN הפנים במחנה 
 

- BURSTEIN MIRA-2252 יה מחוץ לגטו ח BIALYSTOKל ניירות אריים  ע 
 

  - ZACHARIASZ CHAIM-2253ד גמר המלחמה וחרר מהשבי וחי בגרמניה כביילורוס עש 
 

BLUMENTAHL ABRAM - 2254 –   העד היה בגטוJEZIORE  וביערות סביב כפר הולדתו
PIETKOWA 

 
LEWIN CHANA BASL - 2255 -   אישה צעירה מ-  LOMZA  זוכה לעזרה מצד גרמני בכמה

 מצבים קשים
 

- KOPIEC JANKIEL-2255רטיזן בנפת פSANDOMIERZ  
 



- BARTNOWSKI SZJE-2256 ספר על ענישה בסירוס על שיחה עם אישה במחנה מ העד
AUSCHWITZ -  עד הגיע ל ה BLECHHAMER -הצליח לברוח משם בשיטה מתוחכמתו- 

וציא את הדפנות, תחב את החבית בין חוטי התיל המחושמלים ועבר המתוך חבית מעץ 
  את הגדר

 
 - ORSZANSKI LEJZER-2257תגלגל עם בנו במספר מחנותה,BLECHHAMER ,AUSCHWITZ  

 JAWORZNO 
 

- KUNICA CYLA+PLEBAN RACHEL - 2258שהובילה יהודים  המונית בקרון רכבת תאבדותה
 BIALYSTOK  229892403 -חיסול גטו ב
 

SIEWER SERGIUSZ  -  2259* -   ב  העד הופיע מיוזמתו בועד היהודי-  BIALYSTOK  ומסר
הוא לקח   - 3וילדה בת  0ות, ילד בן אח ואח 61/1נמצאו בסוף  BIALYSTOKשבכפר ליד 

העד שמע שהילד נמסר לטיפול היהודים   -את הילדה ואישה אחרת לקחה את הילד 
 61/0הדבר מתרחש בפברואר   -והוא בא למסור את הילדה כדי שיהיו ביחד 

 
 - ORSZANSKI MICHAL -2260ורות גטו ק - BIALYSTOKשאר בחיים אחרי חיסול הגטו נ 

 
- ORSZANSKI MICHA L -2261= ית סוהר ב ב BIALYSTOK -229892403-חרי חיסול הגטוא  

 
- ORSZANSKI MICHAL -2262=הודים במחנה ריכוזי 1444 -עיד שירו במBUCHENWALD  -  

092401  

 
ORSZANSKI CHAIM - 2263= -  עד מספר על גטו ה BIALYSTOKל  ד שילוחועAUSCHWITZ - 

 -  -  JAWORZNO שם הוא נשלח למכרות הפחם במ  - 19092403   -אקציה הראשונה בב
 הוא מצליח לברוח ולשרוד   תמצעד המווב
 

- FENDZUCH CHESZKEL-2264 ל כלא ע BIALYSTOKעל מחנה וDZIALOWA  
 

- NACHIMOWICZ EFRAIM-2265 ספר על חברי היודנראט ב  מ- BIALYSTOK  הגיעם        ב
  - MAJDANEKל
 

- KAMIEN MEJSZE-2266= עד היה שבוי מלחמה והגיע למחנה  בה- LIPOWA 1 ב-LUBLIN  -
זמין האש העיר ר  61/1 נובמבר ל 3 -ל 1 ה שבין לילב- BRANSK - וא בורח ל ה 2400  -ב

 ציד אמנם נערךהאחרי גמר המסיבה  -גרמנים למשתה ואמר שאחריו ייערך ציד ארנבות 
עיקר מחפורות בשדה יחד עם בללא ספור  העד עובר מקומות מסתור - על יהודי העיירה

 - ם והעד חפר לו קבר באדמה הקפואהדהאח מת במחפורת מהרעלת  -אחיו ובחורה צעירה 
 בשארית כוחותיהם זכו לשחרור 

 
- BURSZTYN LIZA - 2267= עדה מספרת על ה- LOMZA יא עצמה הצליחה לצאת מהגטו ה

 קצית החיסול ומוצאת מסתור אצל פולנים אבעת 
 

  - AKAN CHAWA-2268=עדה מוסרת עדותה יחד עם אחותה ה- LEA יא מספרת על חיסול ה
חס ייש בעדות רמז עבה על   -תיהן בורחות עם אחיהן לפרטיזנים ש BRANSK -הודי י

 אחיהן נהרג והן נשארות לבד  -הפרטיזנים הרוסים לנשים יהודיות 
 

- SZNIADOWICZ ABRAM-2269=עד מספר על ה - OSTROLENKAספר על ההתרחשויות מ
 פני שילוחם למותם ל- ZAMBROW על ריכוז היהודים ב   -כפרי ובעיירות הבאזור 

 
  - SZNIADOWICZ ABRAM-2270אזור  -דודים ומסתור אצל איכרים נLOMZA  



 
- CHASZKES JAKOW-2271 ישרדות באזור הSARNAK  

 
המכילה שמות של רוצחים  BIALYSTOK  -רשימה שנערכה בועדה ההיסטורית ב  -  0010

ברשימה מפורטת הדרגה והגטו או   -גרמנים כפי שהם מופיעים בעדויות שנגבו בעיר זאת 
 לא תורגם  -המחנה בהם פעלו 

 
  - TURON G.-2273כתב לידידה פולניה מ 

 
- DOBRECKA ROZA-2274 עדות  -יפור חיים רב עלילות בגטאות ומקומות שונים ס

  מעניינת ! ! !
 

 - MAJRANC LUCJAN-2275=מעיד על קברי אחים  -רשמים של אדם מן הצד -י במסווה ארי ח 
 

- KARPEL JOZEF + SCHAPIRA DAWID-2276= ספרים קורות העיירה מSMORGON  
 

- ELPER SAMUEL - 2277= ארגן בית מלאכה לדברי עור בגטו מTOEBENS - WARSZAWA  
  WARSZAWAגטו רטים רבים על הפעילות הכלכלית בפ  -
 

- HALBERSBERG LUCYNA-2278 ניירות אריים  -יצלה יחד עם בנה נ 
 

- HALBERSBERG LEON-2279-*לד ב י WARSZAWA  -תעודות אריות ב 
 

- LADNER REGINA-2280 ולני עזר לה להציל ילדיה פ 
 
*1126 -  BRAUN PEPA -   היא מוסרת  –במוסרה את העדות  63העדה היא ילדה בת

המשפחה מסתתרת בחסות איכר   -ת בסגנון שאף מבוגר לא היה מתבייש בו עדו
 אוקראיני ויוצאת חיה ושלמה ממחבואה בשארית כוחותיה

 
 - STAJNWURCEL SALA-2282-*סתור אצל פולנים מ 

 
 - SZTYLMAN HIRSZ-2283-*ספר קורות משפחתומ 22 לד בן י - DABROWA GORNICZA  

 
 - GRINER SZEPSEL-2284*לד קטן מספר על תלאותיו ועל משפחתויZAMOSC -  

 
 - LIBERA KRYSTYNA-2285*כדי להצילה טבילה את ילדתה לנצרותהBORYSLAW -  

 
 JOSEPH EPSTEINכל התיק הזה קשור לקולונל  –אוסף מסמכים וקטעי עיתונות   - 0082  

 עליו מסופר גם בעדות הבאה 2400שהוצא להורג באפריל 
 

- EPSTEIN POLA -2287  ספרת על בעלהמהעדה JOSEPH וחם ספרד ומפקד לוחמי ל
  כד של י.ל. פרץנ PARIS  -  מחתרת באזור

 
- RAUBWOGEL ALEKSANDER-2288-* יפור הצלה של ילדסSKOLE -  

 
 - LEJZEROWICZ ANIA-2289-*לדה מספרת תלאות המשפחה אחרי שברחו לרוסיה י 

 
 - LADNER SCHEINDLA-2290-*פרת על תלאותיה לדה מסי GLINY WIELKIE -זור א

RADOMYSL  
 



- LADNER RACHELA-2291 מצאת ב נ PLASZOW -פולניה כ 
 

- SZTEINWURTZEL SZJE-2292=*לד מספר את תלאות משפחתו במחבואים אצל איכרים י 
 
וסף כלי קודש יהודיים בדירת אהעד מספר על   – LODZ    -מRAJCHERT  כומרה - 0043-=

 קדם לו בתפקידש הכומר
 

 - FORDOWSKI JERZY=2294   אין בתיק  -נבדק 
 

  - KAGAN KAZIMIERA -2295ייתה פעילה במחתרת ה P.P.R.גטו  ב  WARSZAWA מחוצה לו ו 
 

- GRYNBERG HANKA -2296-*לדה נודדת בכפרים באזור יRADOM  
 

- SZTERN SEJWA -2297 אזור  -לאות אין ספור תWLODZIMIERZ   
 

- GERWIC GITLA -2298= עדה גרה בכפר בקרבת ה- WLODZIMIERZ יא מגורשת ה2400 -ב
יצלה נהיא עצמה  -העדה מספרת את סיפור הכחדת הקהילה  -גטו לאחר שרצחו את בעלהל

 במסתור אצל איכר 
 

  - KAC HERMAN-2299=עיד על מחנה מ JANOWSKAבLWOW -  
 

0344 – KAWE BEREK –  העד מספר עלLUBLIN 
 

  - KRAINOWICZ MALKA -2301עדה במסתור ב ה WLODAWA -מצליחה   -זמן "אקציה" ב
 לצאת 

 
- BERKELHAMER+HOLENDER-2302 שימת משלוחים לר AUSCHWITZ -  נערכה על סמך ש

   - KRAKOWנאספו בועד ההיסטורי היהודי בשעדויות 
 

- TEICHER HENRYK-2303* גטו ב WARSZAWAשל המרד תאור קצר  -מחוצה לו ו 
 

- MELZER JOZEF-2304= ספר על שוד הציורים )ציירים יהודים( בגטומKRAKOW  
 

- SANECKI WALENTY-2305 ולני מספר בפירוט רב קורות קהילת פRZESZOW  
 

  - SILBERSPITZ IGNAC-2306עיד נגד מ - FAKLER MACIEK מנהל עבודה בPLASZOW -  
 

- SILBERSPITZ IGNAC-2307 דות נגד ע    O.D. MARCEL GOLDBERGבPLASZOW -  
 

- SCHEIDELBERG BRONISLAWA-2308= דות לטובת שוטר פולני שעזר להעKRAKOW-  
 

- SYGIEWICZ MARIA- 2309=דות לטובת שוטר פולני שעזר לעדה להינצל ע-KRAKOW  
 

- BIRNBAUM FELA -2310 ספרת על רצח דודתה בידי מ LUDWIK HASSLERפקד מ
PROKOCIM  

 
- REIFER SAMUEL-2311הודים ב י 1ל תלית ע - CHRZANOW -רטים על אזור פ

SOSNOWIEC  
 

- ROSENBERG HELENA-2312 תלוננת נגד מנהל עבודה במPLASZOW -  



 
-TIGNER HENRYK-2313= עיד על התנהגות אכזרית של מ CAPOבPLASZOW  - –  

 
*WULF DAWID  -  2314 -   היה פעיל בארגון היהודי הלוחם עד שאביו  2432העד הוא יליד

  - בלבד 67זאת עדות מקיפה ומפורטת וקשה להאמין שמוסר העדות הוא בן   -למאסרו 
הוא הסתתר עם אמו במחבואים   - KRAKOW  -הילד מזכיר בעדותו את חברי המחתרת ב 

 ילד צעיר מאד שיודע להתבטא בצורה בלתי רגילה ! ! ! !  -ושרד  KRAKOWבסביבת 
 

- GROSSGLUCK JAKUB JAN-2315= ב   WARSZAWA -בוTARNOPO L -   
 

- FRANK MAKSYMILIAN-2316= חנה מ JANOWSKIמסווה ארי ב -יהודי כRIGA  -  
 
*REICH JOZEF  -  2317  -   הוא היה ילד קטן כאשר   -במוסרו את העדות  20העד הוא בן

הוא עובר גם את  –שפחות פולניות ועבר בין כמה מ WARSZAWA  -היה בצד הארי בעיקר ב 
למרות גילו הצעיר   -המרד הפולני באזור של קרבות וכל התלאות אחרי כניעת הלוחמים 

 מרגש ! ! !  -הוא מתאר בצורה מבריקה את רגשותיו 
 

- GOLDBERG DAWID-2318=דות נגד ע HESSLERפקד מחנה מPROKOCIM  
 

- SILBERG MENASCHE-2319=של  עיד על מעשי רצחמ HESSLERפקד מחנה מPROKOCIM  
 

- STORCH LEIB -2320דות על ע MIELECעל וKRAKOW  
 

0302-TROPP WILHELM -   -  העד מספר על משתפי פעולה יהודים שמסרו אותו לידי
 הוא עבר חוויה קשה ובמקרה נותר בחיים -  KRAKOWהגסטאפו בצד הארי של 

 
- ALSTER FRIDA -2322 עידה נגד מ HESSLERפקד מחנה מPROKOCIM  

 
- HEBDOWSKI ALEKSANDER -2323 ולני מספר שהציל שלושה יהודים בפNASIECHOWICE  

 
 - SZTERNFELD LEIB-2324דות נרחבת ומפורטת ביותר על פשעי ע  GOETHבPLASZOW -  

 
0301   JUNGWIRT BERNARD  --       העד מספר שרכבת שהחזירה יהודים ופולנים מרוסיה

 וליהודים לא רצו לתת מים  KONSKעצרה בתחנת  2402  -ב 
 

 -  TREBLINKA -השמדה    ב לWARSZAWA כותב יומן המתאר גירוש יהודי  למוניא  - 0302
  2400יץ ק
 

 - PERELMAN NUCHIM-2327=עד מספר על גטאות ה RADZYNו -  PARCZEW - בד ע
 יירות אריים נבגרמניה על 

 
- DR. ZANDBERG FELYCIA-2328 ל עבודת הרופאים ב ע   KRAKOW -וPLASZOW -  

 
- NASS ROZA - 2329 בעניין הוצאת כתרים ושיני זהב אצל נרצחים ידעמPLASZOW  -  

 
n - HOFFMAN ANNA-2330בעניין הוצאת כתרים ושיני זהב אצל נרצחים ידע -  

 
- HEINBERG FELIKS-2331=עד ואישתו ניצלו בעזרת פולניםהKRAKOW -  

 
- LOEW MATILDA - BIBERSTEIN ALEKSANDER - MIROWSKI ABRAM-2332לושת העדים ש 



 מחנות0 במעידים על עקירת כתרים ושיניים מגויות יהודים  -יניים שהיו במחנותשופאי ר
 

0333 – LOEW MATILDA DR. – העדה מחזקת את העדות על עקירת שיניים מכל גויה 
 

- RAT WLADYSLAW-2334= על מתחם עד מספר ה WAWELעיר ב -  KRAKOW רכז השלטון מ 
 גרמני ה
 

- WEINBERGER HELENA-2335= רמני הציל את חייהגKRAKOW -  
 

WOGLER TAUBE - 2336 -  עדות כנגד פקידה גרמניה ב- KRAKOW   האחראית על הפניה
 הגרמנייה התעמרה בנשים יהודיות  -למקום עבודה 

 
- WILK SALOMON-2337ל ע GUSENוMATHAUSEN -  

 
- NELKEN HALINA-2338 ספרת בפירוט רב על גטו מ KRAKOWעל העבודה בשדה התעופה  ו 

 
- POLESKA ANNA-2339* 2402 -הצילה ילדה והחזירה אותה לידי אביה  ב -ולניהפ  

 
- PRAGER MARIA-2340 ספרת על בתי מלאכה ב מ KRAKOW -רחוב בFLORIANSKA  

 
  - CZULKOWSKI HENRYK-2341ספר על אכילת בשר אדם במ BERGEN BELSEN -        

 על מזון מורעל שהוכן לחיסול האסירים ו 61/0 -ב
 

- BRAW CYLA -2342*= לדה מספרת כיצד ניצלה במסתור וביער י 
 

DR. BIBERSTEIN ALEKSANDER -  2343 -   העד מספר על מעשיו של קציןS.S. BRANDT 
 2404902נים בש KRAKOWשהיה ממונה על גטו 

 
0300 -  - SCHONBERG EDMUNDספר על שיטות בבניית בונקרים מהעד הוא מהנדס ו

 עדות מעניינת ! ! !  -ומחבואים 
 

- BEREK PIGA-2345עיד נגד מנהלת לשכת העבודה במKRAKOW -  
 

- ERBSMAN LUCYNA-2346 ספרת בהערכה על מ - DR. FREUNDחנה מNEUROLLEN  
 
   DABROWA TARNOWSKA -מתאר את מצב היהודים ב  יד אלמונע  - 0301=
 

- MILET ALTER -2348=גטו ב ה DABROW -292492400  -ד חיסולו ב ע  
 

- GUTER FRANCISZKA-2349* לדה מנהלת יומןי - KRAKOW  מסמך בלתי רגיל ! -סביבתהו 
 

- KAISER ISRAEL-2350 2434ספטמבר  -ודש ראשון למלחמה ח  
 

  BRZESKOל על פתיחת קבר אחים בכפר באזור רטיכפ  - 0312
 

- CHIGER KRYSTYNA-2352-*גרה בתעלות ביוב  -לדה מספרת כיצד ניצלה משפחתה י
 מרגש !!!    -   LWOW-משך חודשים 

 
- KUDASIEWICZ JULIAN-2353על ביח"ר למברשות ב TOEBENSפעל בגטו שWARSZAWA   

 



ACHMED VITOLD PATRYN-2354- א מוסלמי עוזר למשפחה יהודיתולני ממוצפKRAKOW -  
 

- BIRNBAUM FRYDA-2355 יצלה בעזרת פולניםנKRAKOW -  
 

- KAIZER ISRAEL-2356= תאר חודשים ראשונים של כיבוש פולין מKRAKOW -1939  
 

 - GOLD WIKTOR -2357תלאות ב  -ל ניירות אריים ע WARSZAWA -מקומות אחרים ו 
 

 - ELSNER MAURYCY -2358נדיר !  -יצל במסווה "ארי" נ 84 הודי בן י 
 

 - KORNGUT ERNA+BENO -2359=ם מעידים נגד איש ה O.D.פעל      בשCHRZANOW -  
 

- KARCZ LEOPOL D-2360 ולני ממוצא יהודי מספק אלפי תעודות זהות ב פ- KRAKOW  
 

  - HOFFMAN JULIA -2361ל ע BRANDT S.S.בKRAKOW -  
 

- ZELNER MICHAL+ BIBERSZTEIN ALEKSANDER-2362דות נגד איש ע S.S. רן סBRANDT 

  - KRAKOWפעל בש 
 

- WAKS MOTEL- 2363* יה בגטו ה STEPANלך פ- WOHLYN צטרף לפרטיזנים ה 
 

- ORWID DANIEL -2364= דות כנגד שני מפקדי ע S.S.אחראים למותם של רוב הרופאים ה
  LWOWגטו ב
 

- HIRSCH EUGENIA-2365= ל אעדה נותנת תמונה נאמנה על התייחסות הרופאים היהודים ה
  KRAKOW - NOTSTANDSPITALבי"ח  –החולים 

 
LABUZEK WLADYSLAWA - 2366  -  עדות בלתי חשובה לחלוטין 

 
- JAN LEON HEUSCHOBER-2367 יה פעיל במחתרת הפולניתהKRAKOW -  

 
- LERNER CHANA-2368 עידה נגד אשת מ S.S.מחנה פעלה בשZABLOCIE  

 
NASS ROZA  -  2369 -   עדות כנגד אשתS.S. DANZ LUIZA       שהתעללה באסירות במפעל

"EMALIA ב "-  PLASZOW -   העדה מספרת שבזמן שהפועלים התגוררו בשטח המפעל
זה קרה כשעברו לגור   - מנע זאת SCHINDLERלא התרחש כי המנהל הגרמני הטוב  זה

 PLASZOWבמחנה 
 

- RAUCH HELENA+ROBAK STANISLAW-2370יהודיה ומצילה הפולני מוסרים עדות על ה
  - WARSZAWAורותיהם בק
 

- BROMBERGER ADOLF-2371=ורות איש מחתרתק   GWARDIA LUDOWA -בKRAKOW -  
 

 - PERLMAN JOSEF-2372יצל מאקציה ב נ  WILNA  -בעיר הולדתו ו PARCZEW- ארי         כ
  - BERLINב
 

- STERNBERG JERZY-2373 צה להינצל בעיירה נידחת ר- WISLICA - לא הועיל ל 
 

- HOLENDER WILHELM-2374עיד על חיסול גטו מ  PRZEMYSLעל מחנה וMODSZOWKA  
 



- ACHMED VITOLD PATRYN-2375 עיד על גורלו של יהודי במסווה "ארי" מ-KRAKOW  
 

 -TYDOR ALEKSANDER-2376ושע עיד בעניינו של פמGEORG GEHRING S.S.  
 
 אין בתיק  -נבדק  – 0311=

 
 - KONIKOWSKI HENRYK-2378וסר שמות אנשי קבוצת מחתרת בגטו מRZESZOW  

 
- KROLIKOWSKI ALEKSANDER-2379 ולני שהעביר לממשלת שוויצריה ידיעות על הרצחפ   

 . האפוטרופוס על ילדיו מבקש עזרה מהיהודים -וצא להורגה - CHELMNO ב
 

- RUMPLER JOZEF-2380= ודות המלשין היהודי א ZELINGER MOJZESZ  KRAKOW 
 

- WESTREICH SZYFRA WILCZYNSKA -2381 0384אה עדות ר  
 

- SCHONGUT STEFANIA-2382ום כיפור, חיסול גטו י - BRZEZANYדודים נ 
 

- ZUCKERMAN NATAN-2383 דות בנוגע לפושע עPLASZOW - S.S.  
 

RAND JULIAN  -  2384 -   העד היה במחנהPLASZOW  שם עסק ביצור נעלי בית מכובעי לבד
 בהמשך שהה במחנות עבודה בגרמניה  -של נרצחים ומשמיכות צמר מוכתמות בדם 

 
-LANDAU ERNA-2385 דות בנוגע לעPLASZOW - GOLDBERG MARCEL O.D .-  

 
- GOLDFINGER LEON-2386=עד עבד עבודת פרך בבית הסוהרה MONTELUPICH  

 
KWIATKOWSKA MARTA - 2387 -   העדה מספרת על פקיד גרמני שגזל רכוש יהודי             

 SAMBOR  -ב 
 

- REJMAN JANEK-2388 כתב הקשור למשפטו של מ GOETHהמכתב מגלה  -פושע מלחמה כ
  - PLASZOWגט היה מעורב בשוד ומכירת אוסף מוזיאוניש
 

- DRATWER ISAJ-2389ם ספרותיים שנכתבו במחנה טעיק BUDZYN  
 

- WACHTEL HELENA-2390עידה כנגד מ0 שלזינגר משתף פעולה שפעל במKRAKOW -  
 

ZABNER ADOLF - 2391 –  העד מעיד כנגד גרמני האחראי לבניה באזורKRAKOW  שגזל את
 ביתו ורכושו והתנכל לחייו

 
0340 -  GREIWER SALOMON –  העד היה שוטר בגטוBOCHNIA –  הוא מספר קורותיו של

ושם היה פעיל בהברחת יהודים  SLOWAKIA  -הוא עובר את הגבול ל   -הגטו עד לחיסולו 
שהעד עזר לו להבריח  BELZ  -נספח לעדות מכתב המלצה של הרבי מ   -מפולין לסלובקיה 

 את הגבול
 

- ZELLNER MICHAL-2393=סתתר בניירות אריים  ה KRAKOW  -עדות   -ה כפרים בסביבו
יכולה לשמש דוגמא על הקשיים, הסכנות והפחדים בהם התנסו יהודים שחיו ש

  צד האריב 
 

- BEGLEITER WALA - DR. WALD MAKSYMILIAN - DR. LOEW MATILDA - 2394 - KLEIN 

EDMUND  - TEIBER GUSTA  כל העדים האלה מעידים לטובתו של           DR.  



LEWKOWICZ FERDYNAND   בד כרופא בבי"ח היהודי ב עש KRAKOW -אחרי כן ו
  - PLASZOWב
 

- NELKEN HALINA-2395 דות כנגד משגיחה ע S.S.ב  PLASZOW -בוMAHLOW -  
 
 - PENNER JOZEF - 2396 ספר על מחנה מ DORAם יצרו טילי שV 2  

 
- CZIAMNE SZEJNDL-2397=נפלהוברים לזכרה של פעילה קומוניסטית שפעלה במחתרת ד 
   WISZKOWבקרב עם הגרמנים ביערות 

 
 - GOREWICZ MINA-2398*דות מרגשת על קורות יהודי ע - WILNAצאה מבור ההריגה         י

ל שעידה שתכננה להשאיר את תינוקה בן כמה שבועות על מפתן ביתה מ - PONARY -  ב
ושה עא היא מתארת את חיבוטי הנפש עד שהי  -משפחה בכפר ואולי בדרך זאת יינצל 

לאחר השחרור היא מתדיינת עם המשפחה בבית המשפט על החזרת  -את המעשה 
 ילד לידיה ה
 

- GERDA MARYSIA) GEFEL MIRIAM-2399*יתה במנזר ה 2431-שם הארי(  ילדה קטנהה 
 

- SALPETER RUTA - 2400*לדה קטנה ניצלה במנזר י 
 

- NEIGER POLA -2401עלה היה ב O.D.ב  - KRAKOW -רצח והתעללות     ב קרימKRAKOW -  
 

- LEISSIGE ROZALJA -2402 יבדה את בעלה ושני בניהאKRAKOW - PLASZOW -  
 

- Dr. MAZOR ALBERT-2403= גטו  -דות חשובה מאד על עבודת הרופאיםעLODZ    - 

  S.S. BIEBOW : LODZרופא טיפל ברוצח יהודי כ
 
  2400וכות ס BIALA PODLASKA -מעיד על גירוש יהודי  למוניא  - 0040=
 

- SNIADOWICZ ABRAM -2405 עיד על שרפת יהודי מJEDWABNE  
 

- PIETRUCZUK WIERA -2406עדה מספרת שבכפר ה TRESCIANSKIחוז מבBIELSK 

PODLASKI  צחו שלושה יהודים ר 
 

0041 - BURDA ELZBIETA –  האישה היא אחות ביילורוסית מ– BIALYSTOK –  היא מספרת
 –היא הצילה אישה וגבר מהגטו  –ועל מכריה הרופאים בבית החולים  BIALYSTOKטו על ג

שהיהודים התגוננו באומץ ביום החיסול ונפלו   LACHOWICE –היא מספרת מפי כומר שגר ב 
 כמה גרמנים

 
 קבוץ שמיר –תורגם בידי מאיר אבני  – BIALYSTOKשהושר בגטו  שיר2408 - 

 
 - CZYZYKOWSKI MARCIN-2409עד הוא פולני שהושיט עזרה ליהודים בגטו ה 

- BIALYSTOKאסר והיה במחנות נ 
 

  -  ZABLUDOWSKI DAWID-2410מוסר בידי הועדה שיר פרטיזנים - מן קרייןאBIALYSTOK  
 

- FAKTOR R.-2411רטיכל על פתיחת קברי אחים ב פ  - BIALYSTOK -מות נרצחים שזוהו ש
  -עודות זהות ודרכוניםתלפי 

 
- CZERNICHOW I.-2412 וחמי מרד ל 10  -הלוכת אזכרה ל תBIALYSTOK  



 
 - GENIUSZOWA-2413*=אזור  -רטיזנית מספרת על רציחת ילדה קטנהפGRODNO  

 
- JANKELEWICZ RUBIN-2414רטיזן יהודי מיערות פKNISZYN  

 
- SOKOLOWSKI CHALEF-2415 7 --ל מחנה שבוים יהודים בע  LIPOWA  - LUBLIN 2402 

 
- LEWIN SZYMON-2416ייהם ומותם של יהודי חZABLODOWA  

 
 - LEWIN SZYMON-2417ורות העד ביערות לאחר גירוש יהודי קZABLODOWA  

 
- SZWECHER LAZAR-2418חנות שונים אחרי חיסול גטו מBIALYSTOK  

 
- MARGOLIS SZAJE-2419 ורות העד אחרי חיסול גטו קBIALYSTOK  

 
- MARGOLIS SZAJE-2420 חנות שונים אחרי גטו מBIALYSTOK  

 
TOMCZAK NATALIA - 2421- העדה מספרת על הצלת אישה יהודיה עם ילד ב- WARSZAWA 

 
ROZA FAKTOR  -  2422 -   דו"ח על עצרת אבל שהתקיימה ב-  BIALYSTOK   לציון מרד גטו

WARSZAWA  -   שמות כל הדוברים שישבו על הבמה 
 

LEWICKA WANDA  -  2423 -   העדה הייתה יחד עםGUSTA DRENGER  אסירה באותו תא
העדה מלאה התפעלות מעוז רוחה והתנהגותה למרות ידיעתה   - MONTELUPICHבכלא 

 הברורה שמותה קרוב מאד
 

- WASZKOWICER BRONISLAWA-2424= עדה חיה ב ה KRAKOW -בעלה  -מסווה אריב
 פרטיזנים ונפל בקרב להצטרף 

 
- BAUM ZALMAN-2425 היה  -דות ארוכה וסבוכה על מקומות סתר בכפרים ויערות ע

 SANDOMIERZאזור  -מוש בנשק ח 
 

- EDELBERG PINKUS-2426=עיד על משלוחי יהודים מ מ -WLODAWA  -צטרף לפרטיזנים ה 
 
  * 1/10 – JAKUBOWICZ SZLAMA – של נער שיודע לתאר לעומק ולפרטי  עדות נדירה

בדות החיים של קורותיו כילד בשואה כולל תאריכים מדויקים ושמות אנשים פרטים את עו
העדות יכולה להשתוות למעולה שבעדויות מבוגרים ואפילו לעלות  –וכפרים בהם שהה 

 עדות מרגשת !!! -והסביבה  SUCHACZOWעל  –עליה 
 

- RABINOWICZ BRONIA - 2428 *ונשארת בחיים לדה קטנה מפלסת לבד דרכהיWISZKOW  
 

- GROSSMAN USZER-2429= דות כנגד פושע מלחמה שפעל בעRADOMSKO -  
 

- FRIEDENTAL ARON-2430 בקש התערבות ה מ JOINT-צל שלטונות פולין בעניין רצח א
   - OSTROWIECשפחה יהודית בידי אלה שהסתירו אותםמ
 

- BYWALSKI PEREC-2431עיד נגד מפקד מHESS - AUSCHWITZ  
 

  - BIEGUN RYWKA-2432עידה בהערכה על חסידת אומות העולם: מHAJKIEWICZ  
 



- WOLKOWSKI KONSTANTY-2433עיד על מעשי רצח של מ S.S. BIEBOWגטו בLODZ  
 

- SCHULDINER ERNA-2434-* ערה כותבת קורות חייהנWARSZAWA -  
 

- FINKELSZTAJN ZOFIA-2435-* דות זהה  ע - 2401-לדה שניצלה חוזרת אל היהדות רק  בי
 3220 מספרב

 
0032 – TROFINA HALINA –  הוצא יהודי ממחנה  2400העדה מספרת שבשנתPLASZOW  

 והועבר לשוויץ
 

0031 – -  PIASKIER ANDRZEY  העד מספר על מחנה צוענים שהיה קיים  ב- LODZ – 
 הצוענים נרצחו והמחנה חוסל עקב מגפת טיפוס

 
- ZARECKI JAKOB-2438-*ולד בנ - WILNA -יה ביער עם הוריו ה 

 
- LEJZEROWICZ GICIA-2439אזור  -שטח רוסיה תחת כיבוש גרמני בSTAWROPOL  

 
- ORENSTEIN IZAK-2440= הורג גרמנים ומצטרף  -הודי כפרי מסתתר בכפרו וביער י

  TLUSTEחוז מ- HINKOWCE  פרטיזנים ל
 

- LICHTENBERG IZAK-2441= בעד מספר על התארגנות נוער ה- LACHWA- - ם לא ה
ם הציתו את הבתים ותקפו את ה 3/1/61/1 -ביום חיסול הגטו  -השיג נשק להצליחו 

גיע ליער מ עד נפצע אךה - 61 רמנים ופצעוג 0 לפי העד הרגו  -גרמנים בנשק מאולתר ה
 -קבוצה יהודית לוחמת כהם מצליחים לקנות נשק ולהתארגן  -עירים צ 01 בראש קבוצה של 

 - LACHWA -הודים מ י 1 על רצח ו אנטישמיות בקרב הפרטיזנים הרוסיםר על העד מספ
 -צמו נלחם במסגרת הצבא האדום עד עהוא  -עד מספר על יהודים שהצטיינו בקרב ה

BERLIN יבל אותות הצטיינות ק 
 

- NEIGER EWA-2442 עידה על העיירה מ- OSWIECIMקיה מיהודים" נ" 2402 -ב 
 

 - POPLOMYK ESTERA-2443=עדה מספרת על כפרים בהם גרו יהודים באזור ה 
  SOSNOWIECבעיקר על כפר הולדתה וPORABKA  

 
- FELCZER ROZA-2444חות מרפאה ב אCZARNE MORZE -  

 
- KOZAK ROZA-2445 רטים על חיי היהודים ב פ-- SOSNOWIEC   240293 

 
- SCHLEZINGER ERICH-2446הדין והשופטים  עד מוסר על איסור פעולת עורכיה 

  - REICHילית לאחר הסיפוח לע-SCHLEZIA יהודים בה
 

- ADLERFLUGEL MARIA-2447חות ראשית של ביה"ח באBEDZIN -  
 

- POLTORAK SAMUEL-2448רטים על מפעל מוצרי עור בפ BEDZIN -העסיק אלפים ש 
 

POLTORAK SAMUEL  -  2449  -    העד מספר על ארגון היודנראט בגטוBEDZIN  עד שנת 
בין היתר מסופר על שיטות לגביית מסים   -ומוסר פרטים ומידע בשלל נושאים  2403

 ליודנראט
 

" CHORZOW - GINSBERG LEON-2450שארו זוגות מעורבים נ  - 2402 –קיה מיהודים" ב נ 
 



- DR. SZEFTEL ABRAM-2451 עיד על הטיפול הרפואי בגטו מ- BEDZIN  2400903 

 
ADLERFLUGEL MARIA  -  2452  - ספרת על פליטים מהעיירה מOSWIECIM גורשו לש- 

BEDZIN 
 

 2453- KOZIOLEK WILHELM "MISCHLINGמ "- OPOLE ספר על שריפת בית הכנסתמ 
 גירוש היהודיםו

 

- KRAKOWSKI ABRAHAM-2454 עד מספר על ה -  SOSNOWIEC  2434902 

 
- DZIUBA ANNA-2455ב   OPOLE -2404 -דית נאלצה למכור את בית הקברות קהילה היהוה   

 
0012 – FRAJBERGER SZLAMA –   העד היה זמן רב במחנהGROSS-MASLOWITZ –  הוא

 כל שבועיים אמספר על פעילות תרבותית של האסירים בימי 
 

- GRYNIEWICZ YULIA-2457ולניה מעידה על הצלת משפחת פ-ZALAZNIKניצולים מאשרים ה 
 

- HEIMANN ARTUR-2458י בח- ZABRZE- יצל בזכות אישתו הגרמנייה נ 
 

- PLUZNIK SZAJA -2459יה חבר ה- BUND בי"כ-ספר על שרפת יהודים במ  BEDZIN  2434-ב 

            
0024 – FRAJBERGER MAJER –  העד מספר עלBEDZIN 

 
- PLUZNIK LORA -2461=עדה מספרת את קורות יהודי ה- KENTY לק הועבר לחWADOWICE  

 
- ZYCHER DAWI D-2462=וסר שמות מפקדי מ - SOSNOWIEC - O.D.עיד על מDEBOW 

GORA  
 

- LIKWORNIK DAWID -2463= כתב לבן משפחה בו מתוארים תלאות יהודי מKOLOMYJA  
 

- KROLL RUTH -2464ספרת על מ KATOWICEעל וCHRZANOW  
 

- BORUCHOWICZ MAKSYMILIAN -2465= בגרס הציוני שהתקיים עד היה ציר בקונה-   

GENEWA חזר לו-  KRAKOW -העד מתאר את   -יום פרוץ המלחמה ב LWOWשנה ב
 ראשונה לכיבוש ה
 

- FRYSZ JONAS-2465= עד מפרט את האקציות שהתרחשו ב ה - BORYSLAW - ל אקציה כ
 תאריך שלה, מספר האנשים שנשלחו ופרטים נוספים העם 

 
- OSTROWSKA HELENA-2466= * עדה מספרת את סיפור הצלתה יחד עם בתה הפעוטה ה 

 
- MELCHIOR RUTH -2467 העדה מספרת על העיירה SZUMSK -   חיסול היהודים בבורות

יהודים וביניהם העדה הושארו כדי לאסוף את רכוש  244  - 2400הריגה היה בסתיו 
 ואת יו"ר היודנרטאת הרב   -אחרי שגמרו את תפקידם הם נרצחו בבור הריגה   -היהודים 

העדה הסתתרה אצל   -הושיבו על שפת הבור כדי שיראו את רצח אחרוני היהודים 
 משפחה פולנית

 
  - LAGSZTAJN MUNIO -2468תאר חיסול קהילות מ  HORODENKAוBUCZACZ -   

 
- KALIKA TEODOR -2469 זהות ארית  -יה שבוי מלחמה ה 

 



0014 - WATTENBERGER MAX – גרמניה ובזכותה נשאר בהעד נשוי ל- GLEIWITZ -  בן
 ולא חזר AUSCHWITZ –מנשואים קודמים נשלח ל 

 
- ING. KORNHABER IGNACY-2471=הוא מספר -מוסרו את העדות ב 14 עד הוא אדם בן ה

 -  MOSTYאזור ב SIELCE -  ZAWONIE ל מחנה עבודה רצחני שהתקיים בגליציה ע 

WIELKIE - מהמחנה ואינו יודע מה היה אחריתווא הצליח לברוח בזמן ה-  
 

  - KORNHABER IGNACY-2472חנה ומסתור עד השחרור מ 
 

- WINTER EWELINA-2473ורות העדה במסווה "ארי" ק 
 

- FUKS LEJWA-2474עיד על יהודי מZWOLEN  
 

- LEWIN FAJWISZ-2475חנות ב מESTONIA  -  
 

- LEWIN FAJWISZ-2476=ל גטו עWILNO  
 

- BERBER DAWID-2477= עד מספר על מקום עבודה בה  STANISLAWOW -כינויו ש    

"ROHSTOFF"  - הודים ששרדו י 14 עת האקציה הצליחו לברוח ב 
 

- FISZ MAJER-2478אזור  - הודי כפרי במסתור אצל יערן פולנייRADZIECHOW  
 

- GLOD PIOTR - 2479= 282-אותו נושאעדויות ב -ולני עוזר לקבוצת פרטיזנים יהודים פ - 
 3280  

 
- TRINCZER BERTA -2480 מסווה "ארי" במקומות שונים ב 

 
- MERER MINA -2481= עדה מספרת קורותיה וקורות היהודים בה-  - JARYCZEWתאצחו ר 

 העדה ובעלה שורדים לאחר תלאות וקשיים  - ששת ילדיה
 

- KOHN KAROL- 2482-* ור ער ניצל הודות לתושייה ולמקרה העינ 
 

- TRINKHAUS-CHARMATZ JAKUB-2483= רח מרכבת, הצטרף לפרטיזנים ב 
 

- MINC ZOFIA -2484-* יחיד במינו של הוצאה מתא הגזים קרהמAUSCHWITZ -   
 

- FUCHS MARGARETA-2485=עדה נשואה ליהודי ה  - BEUTHEN -2438 -ירוש לתחום פולין ג   
 

  .Z.I.H  -סר ב ח  - 0082
 

- GRUBNER REGINA -2487= דות על עCHRZANOW  
 

- FRANENHAAR GUSTA -2488= עדה נולדה ב ה  AMSTERDAM -הגיעה  לו-  CHRZANOW 

ברי חהיא מונה את שמות   -היא מספרת קורות יהודי העיר  -היו ממוצא פולני שוריה הם ע
  - JUDENRATה
 

 - HONIG ANNA-2489וסרת שיהודי מ OSWIECIMנו את מחנה בAUSCHWITZ  
 

- BU{A}CHNER SYLWIA-2490 צב היהודים בעיירה מ- OSWIECIM  2434902 
 



- FREIBERGER MALWINA-2491יה בניירות אריים ח 
 

- SIEMINSKI JOZEF- 2492=עד הוא פולני המעיד שהעביר נשק למורדי גטו הWARSZAWA 

העביר ו תום הקרבות עזר בהוצאת מורדים דרך תעלות הביוב, הלין אנשים בביתוב 
 אותם הלאה 

 
- KANTOROWICZ JOCHEWED-2493=טו ג- TARCZYN  טו ג-WARSZAWAעדה ואחותה ה

  GROJECKIחוז מTARCZYN יער בקרבת בסתתרו ה
 

- ZELIGER JOZEF-2494 ספר על החיים בגטו מ -  LODZ 243492400 
 

- GUTERMAN GRZEGORZ -2495=* ולניה מצילה ילד יהודי בפWARSZAWA -  
 

 - BARB LUDWIKA - 2496=ערה שרדה ב נ  LWOW -עזרת פולנים ב 
 

  - KOSZALIN  -העד האלמוני מוסר בקצרה על מצב בית הקברות היהודי ב  -  אלמוני - 0041
 ייתכן שהאלמוני הוא עד העדות הבאה

 
- LUDYNSKI JOZEF-2498 רטים על יהודי העיירה פKOSZALIN  

 
 .Z.I.H  -סר ב ח  - 0044

 
LAGSZTAJN M.  -  2500 -   העדה משרטטת רישום בסגנון פיוטי על התרחשויות קשות

מוזכר רק שזה מתרחש בעיירה על שפת נהר  –מבלי לציין את מקום ההתרחשות 
DNIESTER 

 
 


