
 

 M49E ארכיון
2501 - 3000 

 
 

- GRAWE GUSTAWA -2501חרי חיסול גטו א LODZ ייתה בה- FREIBURG  ו- MAUTHAUSEN  
 

KUZNIECOW WALIA - 2502 -   העדה מספרת על העיירהSTOLYN  עד   -ועל גורל יהודיה
היא מספרת שאשת   -כמה חיי  היהודים היו שווים כקליפת השום יעידו דברי העדה 

יהודי הגטו היו צריכים למצוא   -ומיסר הגרמני של העיירה חשקה בחתול לבן הק
העדה עבדה מחוץ לגטו והיא שהביאה   - יהודים 011חתול כי אם לא יוצאו להורג  בשבילה

חיסול יהודי העיירה התרחש בראש השנה   -יהודים  011את החתול והצילה לפרק זמן קצר 
משך כל הזמן עד לשחרור   -זלוטי חבילה  01תושבים לפי את בגדי היהודים מכרו ל  - 0491

 פולניה הסתירה אותה
 

 - SCHILLER BITTA-2503*דות על חניקת פעוטה שבכתה במחבואע - STANISLAWOW   

 
- MINC ZOFIA - 2504-*1949אה עדות מס. ר 

 
 - KOPITA JOZEF - 2505=צא עם משפחתו מ י- SOKOLOW הסתתר אצל איכר פולניו 

 
 - SLONCZYDOWSKI ANTON-2506=סירים א 19עד הוא פולני המוסר על הוצאה להורג של ה 

 - LAGIEWNIKפוליטיים יהודים ב

 
- TRUK HELENA -2507=עדה קפצה מרכבת שהובילה יהודים מ ה- WILNO  ותול המא -  

ד למרד ע WARSZAWAכאן מתחיל מסע ארוך ומפותל בין כפרים, אחוזות אצילים, העיר מ
 רומן !!  -ם פוגשת את בנה שנשאר בחיים ש WILNA - הפולני והחזרה ל

 
- FIODORCZENKO ZOFIA-2508 הודים במשך שנתיים י 6 סתירה במרתף ביתה הPINSK - 

 
MENAKER ICCHAK - 2509  -   העד מספר על העיירהHORODZEJ -   הוא מצטרף לפרטיזנים

ים גרמנים בעלי דרגות שיצאו לציד ביער הוא מספר על פמליה של קצינ ––עם שני בניו 
 – כשהתברר להם שהם מוקפים הם התאבדווהפרטיזנים תכננו לתפוס אותם חיים בשבי 

 בעקבות זה הגרמנים ערכו מצוד נרחב
 

1001 – HOCHBERG PSACHJE  עדים מוסרים עדות כנגד גרמני שהיה אימת הגטו  9ועוד
 GRODEK JAGIELONSKIבעיירה 

 

=- MIKULSKA MARIA - 2511דותה של נזירה מע - WILNA מספרת סיפור הסתרת יהודיםש 
 WILNOעיר הסיפור שני הוא הסתרת קבוצת יהודים בארכיון  -וחיסול שוכני המנזר מנזרב
 ישה שנפטרה במסתור הם נאלצו לקבור מתחת לרצפת הארכיון.א
 

- SZAPIRA JESZY - 2512= וסס על לקט מידעעד היה ברוסיה בעת השואה וסיפורו מבה 
מלווה לתאספו חסידים ה  01/0/0491 -ב- SANDOMIERZ - בלילה לפני האקציה ב  -אוחרמ

א רצה להיפרד לאחד מהם נשא אתו ספר תורה ממנו   -מלכה, התפללו, שרו, רקדו ובכו 
ולר שוחד לחיילים כדי ד 051שלושה זקנים נתנו   -ויחד עמו הוא נקבר בבור ההריגה 

 שכבו יחד עם נשים ואפיקורסיםישהם עצמם יחפרו את קבריהם ולא  שאלה יסכימו
 



- MARKOWICZ ELIASZ - 2513=עד מספר את הידוע לו על ה RADOMSKO אחת מארבעה כ
  -גטו להודים חזרו י 6111 -תחבולת רמייה שהצליחהכ JUDENSTADT ערים מיועדות ליהודים 

 01קור של  ב כמעט בלי בגדים חודש ינוארב TREBLINKA -חלק גדול מהם נשלח ל 
 עלות מתחת לאפס.מ
 

1009 – CZYSZEWSKA JANINA -  פולניה מתחילה במצווה של הצלת יהודים ולאט לאט
יש לה שני ילדים קטנים אך היא לא נרתעת מסיכון  – 01 –מתאספים בביתה לא פחות מ 

 STANISLAWOW -חייה 
 

 - BERLER DAWID - 2515=עד מאשר עדות של גבה  ,CZYSZEWSKA ולניה שהסתירהפ 
העד מונה את שמות  - הודים בסכנה את עצמה ואת שני ילדיה הקטניםי 01 בביתה

 ניצוליםה
 

SEIF NUCHIM - 2516 -  העד מספר על עצמו ועל היהודים בעיירותTULISZKOW ן-  
CZECHOLEC 

 
 - GLEZER MANIA - 2517=עדה מספרת על יציאה מגטו ה WILNA הביוב עם  רך תעלותד

ודשיים חתארגנים שם ואחרי מ RUDNICKI ם מגיעים ליער ה - ABA KOWNER בוצתו של ק
ברים את החיים דהעדה מספרת בלי כחל ושרק ובלי ליפות  -הם עוברים ליער עד אחר 

 הקשים בפרטיזנקה
 

2518 - ZOBERMAN FAJGA –  הן  –העדה ואחותה יצאו לעבוד בגרמניה במסווה ארי
 -ו  ASCHERSLEBEN –משם הן מגיעות ל  – AUSCHWITZ –הודיות ונשלחות ל נחשדות כי

TORGAU 
 

1004 -  JAAWEC LUSIA –  נערה מספרת כיצד נווטה את חייה בעזרת תעודה ארית בכפר
 ROWNEשל אוקראינים בסביבת 

 
- CUKIER MARIA - 2520=עדה נפצעה מכדור גרמני כשקפצה מרכבת הדוהרת לה- BELZEC 

כלה יא רצה לעזור שתוכל להגיע לרופא כי לא ל ZLOCZOW - ב JUDENRAT ר ה ו"י -
  -מרות שחשדו בה לח ושם טיפלו בה ”לעומת זה נשים פולניות הביאו אותה לבי -לשלם 

 כומר עזר לה בכסף ומסתור
 

ZYSKIND PINKUS -  2521 -   העד נפל בשבי הגרמנים והיה ב-  STALAG  A 11 -  0491  -ב 
 הוא מספר על חיי המחנה  -  LIPOWA  7  -למחנה השבויים ב   LUBLIN  -ל    הובא

 
*MEHR LUSIA - 2522 – לאחר  – עדות מרגשת של נערה שיש לה כשרון ביטוי בלתי רגיל

שבוע  –שכל המשפחה  נרצחה היא נשארת בחיים עם אחיה הצעיר והם תומכים זה בזה 
 שארת גלמודה בעולםלפני השחרור אחיה מתגלה ונרצח והיא נ

 
1011 -  DR. SOBOL DAWID -   העד מתאר את האקציה הגדולה שהתרחשה בחודש אוגוסט
 PIASKI  -כפסע היה בינו לבין בור ההריגה ב   - LWOW  -ב     0491

 
*5551  -  MINC ZOFIA -   עיקר העדות מוקדש למסע המוות הרגלי   - 1949המשך לעדות-  

 העדה מצליחה לברוח ולשרוד בשלב האחרון של המסע
 

FISZER ADELA - 2525 -   העדה נמצאת במנזר באזורLWOW  בעזרת כומר אך מתגלית
 היא מצליחה להגיע להונגריה ומשם לצ'כיה שם היא משתחררת  -ונשלחת לגרמניה 

 
TRAU MANIA  -  2526 -   העדה מספרת על העיירהGRODEK JAGIELLONSKI -   היא חיה

היא   -אוקראיני שהיה אמור להסתיר את שני בניה מסר אותם לאבדון   - בחזות ארית



  -אחרי השחרור היא מחפשת את הרוצח משך שנה שלמה   -נשארת בחיים למען הנקמה 
 שנים 05  -היא מוצאת אותו ובמשפט שנערך הוא נידון     ל 

 
 - FRUM ALTER-2527=עד היה יו"ר הקהילה בה BRANSK - בעת השואה  -פני המלחמה ל

 רוסיה ועדותו מבוססת על ליקוט עדויות מפי אחריםבהיה 
 

TRAU MANIA -  2527 -   העדה מספרת על חייה במסווה ארי  ב-  LWOW   וב-  PRZEMYSL 
לפי סיפורה הייתה חסרת בטחון ותושייה באופן מוחלט ועובדת הישארותה בחיים היא   -

 חידה
 

FERBER GIZA -  2528 -  פרת קורות יהודי העדה מסBUCZACZ -   אחרי חיסול הגטו היא
 חודשים אחרונים לפני השחרור היו קשים במיוחד  -מצאה מסתור אצל איכרים וביער 

 
BARANOWICZ HELENA - 2529  -   העדה מספרת על רצח היהודים בעיירהKURZENIEC  ליד

WILEYKA– היא מצטרפת לפרטיזנים ונלחמת יחד אתם עד לשחרור 
 

1011 – JASZUNSKA MIRIAM –  העדה מספרת על גטוWILNO –  באקצית השילוח ל– 
ESTONIA  היא מעידה שהיו נשים שגילחו ראשן ולבשו –נשלחו רק גברים  0491בספטמבר 

העדה עם  –אחדות התגלו ואחדות הצליחו לצאת  ,לבעליהן די גברים כדי להצטרףבג
 –ונלחמים מלחמה פרטיזנית  RUDNICKIד בעלה ויהודים נוספים מצליחים להגיע ליער ע

הפרטיזנים היהודים הוציאו לפועל פסק דין  WILNOהעדה מספרת שמיד אחרי שחרור 
עדות המשקפת את הפרטיזנקה על כל  –, שוטר יהודי בגטו  BERNSTEINמות על 

 הקשיים שבה
 

1010 - BREST BENJUMIN –   העד מספר על גטוVILNAוצת , על מחנה עבודה ועל קב
 פרטיזנים יהודים אליהם הצטרף

 
1011 -  KAPLANSKI JOZEF-  בשלב מסוים  –העד נפל בשבי הגרמנים והתחזה לאוקראיני

 BIALAברח מהשבי ועבד אצל איכרים במסווה פולני עד שהצטרף לקבוצת פרטיזנים ביערות 

- PODLASKA 

 
ZALCTREGER ZELMAN - 2533 –  העד מספר עלGIELNIOW דים קטנה באזור קהילת יהו

KIELCE –  כאשר גורשו יהודי הכפר העד וגיסו מצאו מסתור אצל אישה פולניה ששמרה
 עליהם בחירוף נפשה עד השחרור

 
DRATWER ISAJ - 2534 -   העד כותב רשימה קצרה, פיוטית, על קונצרט שנערך במחנה

FLOSSENBURG  תבצל הקרמטוריום והמוו 
 

1010 - CUKIER JAKOB – פר על יהודי העיירה העד מסTYSOWCE 
 

MIESZCZANSKI ABRAM - 2536 –  העד היה אחד מפעילי המחתרת בגטוVILNA –  הוא
 RUDNICKIמתאר את הפעילות המחתרתית בתוך הגטו ואת היציאה דרך תעלות הביוב ליער 

העד מוסר שמות רבים של פרטיזנים שנפלו  –העד לחם בגדוד עליו פיקד אבא קובנר  -
התקיים משפט שדה  –בקבוצה הפרטיזנית היו גם ארבעה שוטרים לשעבר בגטו  –בקרב 

העד  – הערת יוסלה כרמין -נסיבות האירוע הזה לגמרי לא ברורות  –והם הוצאו להורג 
 מתאר את הלוחמה הפרטיזנית עד לשחרור

 
PORTH LEJZER - 2537 –  העד מספר על אקצית החיסול בעיירת הולדתוOSZMJANA 

אירוע זה  – יהודים בבית המרחץ 011הוא עד לשרפת  VILEYKAבמחנה   -  VILNAליד
 השפיע עליו לברוח ליער ולהצטרף לפרטיזנים



 
 *5552 – SEGAL ARON –  ילד קטן מספר עלOSZMIANA 
 

1014 – WAJSELFISZ ALEKSANDER – ! ! עדות בלתי חשובה לחלוטין 
 

1091 -   - KASSIRER MECHLירה העד מספר על העיMIELNICA   על נהרDNIESTER – הוא 
יהודי  – KAMENIEC PODOLSK –מוסר שלעיירה הגיעו יהודים הונגרים שניצלו מהטבח ב 

כל משפחתו נרצחת ורק העד  – 0491בסוף  BORSZCZOWהעיירות בסביבה מגורשים לגטו 
 ניצל במסתור אצל איכרים שונים

 
1090 - ROTH ZEHAWA – במספר מקומות ב  העדה מספרת על מסתור– ZLOCZOW – היא 

מספרת על פולני שעמד בפני הוצאה להורג אם לא יגלה את מחבואי היהודים אך הוא 
באו  –שהגרמנים באו לחפשו בכפר עקב הלשנה  6היא מספרת על ילד יהודי בן   -שתק 

 לא פחות משש מכוניות עם גרמנים לתפוס ילד קטן והוא הצליח להימלט
 

ZIMAND RACHEL - 2542 –   לעדה הייתה גיסה פולניה והיא עזרה להציל את המשפחה-  
 חודשים במסתור 00הם שהו 

 
WELNER PAULINA - 2543 –  העדה מספרת על מספר גטאות ומחנות 

 
PROPER HENRYK - 2544 –  העד היה מנהל חוה חקלאית בבעלות יהודית באזורKRASNIK 

 0491נת העד מוסר על גורל היהודים באזור בש -

 
GUTWILLEN SZLAMA - 2545 –  העד מספר עלOSTROWIEC – הוא מתעכב בעדותו על 

הוא מספר שהפולני שקיבל את  –"  TREUHAND"  –העברת מפעלים וחנויות לידים אריות 
העד מונה שמות כל  –העסק המשפחתי של העד  הוא עסקן קומוניסטי בעת מתן העדות 

על אכזריות, שחיתות ושיתוף פעולה של שוטרים  העד מספר – JUDENRAT –חברי ה 
 יהודים

 
GRINBERG JANKEL - 2546 –  העד מספר על המצב ב– LUBLIN  0414/91בשנים 

 
בה משתתפי  0497 –ב   LODZ –זהו פרוטוכל על פגישה שנערכה ב  – קבוצת עדים - 1097

ועוד  TABAKSBLATבין המשתתפים מחבר הספר  –הפגישה מתייחסים לספר "חורבן לודז" 
 מיסמך מעניין ! ! ! –אנשים מקורבים להנהגת הגטו שמתייחסים באופן ענייני  לנושא 

 
 Z.I.H.  – LODZ –שיחה נוספת שהתנהלה ב  – LODZבגטו  קבוצת עסקני ציבור 2548 -

 והפעם על הבנק וכסף הגטו ועל הספקת המזון
 

והפעם הוא נסב על יהודי המערב  המשך הדיון – LODZבגטו קבוצת עסקני ציבור  - 1094
 שהובאו לגטו עם פירוט רב בנוגע למקומות מהם הובאו

 
JOACHIM -2550 - SCHONFELD עד היה מנהל החשבונות של הה- JUDENRAT ב - LWOW - 

 LWOWעיד על שני פושעי מלחמה עיקריים בגטו מ
 

-ZMUDSKI JAKOW -2551= גבה עדויות על  -עד חזר מרוסיההSZCUCZYN 
 

-TENCER -2552 מעיד על הרג שבוים יהודים באזור  -פל בשבי הגרמנינLUBLIN  -  
1/1/0491 

 
- SZELEZNIKOW ABRAM -2553 ל מעשיו של ע MURER מונה על גטומ WILNA 



 
  STANKOWA JADWIGAעל עזרת  BIALA PODLASKA –הועד היהודי ב  מכתב - 1009

 בהצלת יהודים
 

- KOPIEC JANKIE L - 2555= רטיזן מתאר תלאות משפחתו בנפת פ   SANDOMIERZ 0414/90 

 
- PUTERMAN - 2556=שם הארי ה - SAWICKA HALINA : וצאת מי -  LUBLIN עבוד בגרמניהל 

 
1007 - ZARECKA CHANA –  העדה מספרת על הנעשה ב– WILNO וב-  LIDA 

 

- LAKS ABRAM  - 2558עד מתאר את קורות גטו הRADOM 
 

- FISZMAN LEJZER -2559= עד כותב את דבריו על קהילת ה RADOM מלאך  :חת הכותרת ת
   4/4/0491 -וא מספר על האקציה הגדולה שנערכה בה - RADOM - בא ל  תהמוו

 
1061- MELCHIOR RUTH - העדה מספרת על מסתור אצל פולנים ב- SZUMSK  ואחרי כן אצל

 העדה הבפטיסטית בכפרי הסביבה
 

- DIAMANT HELENA -2561 חוותה את מרד גטו  עדהה WARSZAWA הצד הארימ 
 

- FELD BRONISLAWA  - 2562= ורות העדה  ב ק-  PLASZOW -  0491/90 

 
- HORODYNSKI MICHAL - 2563=עד פולני ומספר על תלאות היהודים ב ה- LWOW               

 - - CZORTKOWבו
 

- CIRKEL SZMU L- 2564 אזור  - מקבצים נדבות בכפרים עד עם אשתו ונכדוהPECZNEI 
 

- DR. KUNICA TATIANA-2565= ורות היהודים בגטו קLUCK  
 

- NEUFELD JAKOB - 2566= עד מפרט ומספר הרבה על ה SOSNOWIEC ד לחיסול הסופי ע- 
דון נעניין הנתינות הזרה   -תוך העדות יש פרק מוקדש לדרכונים שהגיעו משווייץ ב

 -  AUSCHWITZ -  לחורים צעירים שהגיעו יחד עם הדרכונים ב 01על   בעדות והוא מספר
 

 - GELBARD ARON - 2567ורות יהודי העיירה ק CZELADZ יד לKIELCE 
 

ZAJFEN HENRYK - 2568-  העד מספר על השמדת יהודי העיירותKIWERCE  ו-  ZOFIOWKA  
 0490  1942 - בשנים 

 

- CUKIER ZOFIA - 2569 תורות קהילק DROHOBYCZ  -  0414/91 

 
-NUSSENBLAT IZAAK - 2570  ורות יהודי ק- STRYJ  0414/91 

 
- DR. SZMAYUK MAREK-2571= עיד על כפר מ KRETOWCE יד ל ZBARAZ בתוכו ניצלוש 

 - ZBARAZ -על מעללי היודנראט ב   - מקרה יחיד בפולין -רבה יהודים ה
 

- SCHREIER LEON-2572= טאות גושה עד מספר על שלהZUROW - BUKACZOWCZE - 
ROHATYN 

 
1071 - HORSTEIN REGINA -  העדה מספרת על הפצת עלונים בגטוSOSNOWIEC  בידי

 0491חברי תנועת הנוער הציוני הקורא ליהודים לא להתייצב בעת האקציה של קיץ 
 



1079 - DR. AJZENSZER IZAAK –  העד מספר את קורות יהודיSTRYJ חיסול והסביבה עד ל 
 יהודים 111ניצלו  –איש  00111: היהודים היוו שליש מתושבי העיר  -הסופי 

 
- ARMEL SONIA-2575=יאור ממצה של קהילת ת BORYSLAW 0499 -0414ין קיום לחידלון ב  

 
1076 -  JARCZYNSKI JAN -  הודים מי 0 ולני מספר על הסתרת פCZESTOCHOWA - - 

 
- DR. MITTELMAN+SZPIGIELMAM MANEK-2577= עדים מספרים את קורות היהודיםה 

 - DABROWA GORNICA   -  0414 –  0490 -ב 
 

1074 - GELERNTER – HAFTEL MATILDA –  העדה מספרת על האקציות האכזריות שנערכו
 KRUEGERבניצוחו של התליין הידוע  STANISLAWOWבגטו 

 

 - MORITZ ANNA-2579=ספרת קורות יהודימ -  KOLOMJYA  0491/0499 

 
HERCBERG LEON - 2580 –  העד מוסר על עזרתם של האחיםCHEMNITZ  בעלי חברה

 למסחר במתכות למשפחתו וליהודים אחרים שהיו אתם בקשרי מסחר לפני המלחמה
 

- SLUZKA-KESTYN-2581= עדה מעלה זכרו של מנחם לינדרה 
 
* - BOJAROWA ANASTASIA - 2582=יהודיה עדה הצילה את הילדה ההCHAJA 

SZCZERANSKI עיר ב WILNA סכנה את חייהב 
 

- ROZENZWEIG CHAIM TZEMACH -2583=עיד על התנהגות מחפירה של מ O.D. ב - LODZ  
 

- BITTER HERSZ-2584=חרי חיסול גטו א WARSZAWA חנות עבודה שונים עד השחרורמ 
 

- KAUFMAN S.-2585= דות לא חשובה  ע! 
 

- ZILBERBERG JAKUB -2586= עד מספר שעבד בה- LUFTWAFE חוץ לגטו מ WARSZAWA 
רשון גם קבוצה של יהודים חרדים ביניהם היה גם אחד ממנהיגי "אגודת ישראל", עחד י

גנוב נשק ולהעבירו ל הוא עודד אותם  -יסד בתי הספר "בית יעקב"מ FRIEDENSOHN אליעזר 
 -.Z.O.B -לתוך הגטו לידי    ה 

 
- KURILSKI CHAIM - 2587 חיסול גטו ב BIALYSTOK העד מספר על  –בר את הנרצחים ק

 מורדים שהוצאו להורגה 25
 

- KURILSKI CHAIM -2588 עיד שראה במחנהמ SACHSENHAUSEN   61  בויי מלחמה ש
קד להכניס את כל האסירים פ KEITEL וד הוא מעיד שגנרל ע  - 0115!!!!!  שנת ביהודים 

 למסור אותם בידי האמריקאיםו - MUNCHEN - מחנה סמוך לל
 

- KURILSKI MOSZE-25899/1/0491  -עיד על האקציה ב מ- BIALYSTOK- 
 

-BRUK LEON -2590= חנות שונים מGUSEN - PLASZOW - 
 

- CHASZKESZ JAKUB -2591= עיד על גטו מSARNAK 
 
=1041 -  -  CHASZKESZ JAKUBעד מוסר על התנפלות כנופית ה A.K. דים בעיירה ל יהוע      

SIEMYATICZE אחר השחרורל 
 



- SIBIRSKI ESTER -2593 שיגה ניירות אריים ונסעה לעבוד בגרמניהה 
 

- FABRICKI JAKOB - 2594 ירוט רב על גטו פBIALYSTOK 
 

- FABRICKI JAKOB - 2595 עדות מתרכזת בתיאור מפורט של היום הראשון באקציהה 
 העמסה ברכבתה  BIALYSTOK - 06/4/0491  BIALYSTOKחיסול גטו ל
 
 SURASKI SONIA - 2596= - ספרת על התנהגות מבישה של מפקחת יהודיה במחנה מ

WOLKOWISK 
 

-TRUS ALTER - 2597= הוא מספר מפי אחרים את קורות -עד היה בעת השואה ברוסיהה 
 BRANSKטו ג
 

- FELER JUDA- 2598 זמן רצח יהודי ב TYKOTYN גיע ל צליח לברוח ולהה- BIALYSTOK - 
 חיסול הגטו קפץ מהרכבת ומצא מסתור עד השחרורב
 

- FAKTOR ROZA -2599= עדה מתארת את התנאים במחנות העבודה בעומק גרמניה ה
 היחסים בין אסירות יהודיות לאחרות  -וף המלחמה סלקראת 

 
- LEWINTIN LEJB - 2600= ורות יהודי קRAJGRAD 

 
EMMA DINA  -  2601 -  כשחוסל מחנה  0111עדה מספרת שביולי הBLYZIN  והיהודים

הם לא עברו את הסלקציה המקובלת עקב מכתב ששלח  AUSCHWITZ  -ל הובאו 
HELLER    מפקד מחנהBLIZYN במשלוח הזה היו גם   - בו  ציין שהם עובדים חרוצים

בעדויות אחרות   -זאת איננה עדות ראשונה בנושא   - RADOM  -זקנים ונשים עם ילדים  מ 
מסופר שלמשלוח התלווה קצין מהמחנה שדאג באופן אישי שלא תיעשה סלקציה ונפרד 

העדה מספרת שבהמשך שהותם במחנה הם היו מועמדים לסלקציה ככל   -מהם בשלום 
 - UNIONועבדה במפעל לחומרי נפץ  SCHAFAUהעדה נסעה למחנה   -אסיר אחר 

 
- ZBANEK BERL -2602=על חיסול גטו  רטים חשוביםפBIALYSTOK 

 
- KIRSZNER RACHEL-2603=חרי חיסול גטו א BIALYSTOK גיעה ל ה- BLIZYN  מחנות ו

 חריםא
 

- ZBANEK BERL -2604 עד גורש מ ה- BIALYSTOK   ל- PRUZANY -   0490 

 
- KORNBLUHM JOZEF -2605=עד מוסר סקירה קצרה על מצב היהודים בה-  BUCZACZ 

 0491 –עד מספר על אקציות שונות אך הדיווח נעצר ב ה  - 0490ד מאה עהראשית מ

 
-  RATAJSKI WLADYSLAW-2606 גורל יהודי  העד מספר עלKRZEPICE   והעיירות הסמוכות

 בשלזיה עילית מזרחית
 

- DR. BLUMENFELD ARTUR-2607 עיד על קהילת מ-  GLEIWITZ   0411/0490 

 
1614 - SZTAJGER EMMA – במסווה ארי ב  העדה חיה-  LWOW –  היא מספרת על כל

בין השאר על שוערת, שנתפסה בהסתרת יהודים, הייתה שנה בבית סוהר ואת מציליה, 
 בתה הרגו הגרמנים

 
- BLUMENFELD JOZNA -2609 וקר תולדות יהודי ס BYTOM עלית היטלר לשלטון עד מ

 חיסולה



 
- FUCHS IGNACY -2610 ירוש מ ג- BYTOM - 

 
- FUCHS LEIBE -2611 עד מתאר את התנאים בה- BUCHENWALD -   0499/0 

 
- KLEINMAN EWA ALICJA -2612בדה בגרמניה במסווה "ארי"ע 

 
- SANDOMIRSKI CHAIM -2613 צב היהודים  במ- GLIWICE -  0411/14 

 
- GROLL TUWJA -2614=עד עובר כמה גטאות עד שהוא מגיע לפרטיזנים ביערותה 

- WYSOKI א חוזר ל  וה- BIALYSTOK חי שם במסווה "ארי" עד לשחרורו 
 

- MORER JOSEF-2615עד מספר על קהילת ה JARICZEW 00/0/0491  -ד החיסול ע 
 

- SANDOMIRSKI CHAIM -2616 חנות ב מ  -  SCHLEZIA - וכר ומזכיר שמות רביםזהעד 
 

- CUKIERMAN SALA -2617 ל מחנה העבודהע- GLEIWITZ - STEIGERN    0491/90 

 
- FUCHS LEJWA-2618עיד על המצב ב מ- SKARZYSKO KAMIENNA - 0491/99 

 
- JAKUBOWSKA GUTA-2619 חטפה והובאה לעבודה ב נ- GABELSDORF- SUDETIM  - 

 
- RADZYK BRONISLAWA -2620= עדה מספרת על מחנה ה PETERSWALD ו שהתהב- 

רגן קורסים מקצועיים לעובדי בניין א SOSNOWIEC - ב  JUDENRAT - השהעדה מספרת 
 לתופרות שנמשכו מספר חודשיםו

 
- GOLDFRAJND DORA -2621 עדה מספרת על מחנות עבודה ב ה- GOGOLIN ו - GLIWICE - 

 
- SZWARC MOJZESZ - 2622עד מצטט מנאום שלה  MONIEK MERINב- BEDZIN -   00/4/91 

 
- MINCER KATARZYNA-2623טרוט על ארגון לשכת העבודה הגרמניתעדה מספרת בפרוה 

 - SOSNOWIEC -ב
 

- GOLDMAN GERTRUD - 2624= עדה מספרת על גטו ה BEDZIN 0491 ו שהתה עד יוניב 

 
- GRINKRAUT JOE L-2625 עד מספר על שש "אקציות" שנערכו בהZAWIERCE - - 

 
- GRINBAUM LEJB -2626= עיד על מחנה עבודהמBIRKENHEIM      - 0491 

 
- GRINBAUM LEJB  -2627 ירועים באDABROWA GORNICZA -  - 

 
-  SZAJN - SORSKA RACHELA -2628  עידה על מחנה מNEUSTADT 

 
- KRELL ESTERA  -2629 עדה מפרטת ארגון הה "SZOPIM" ב -  BEDZIN ו - DABROWA  

 
 - KATZ LEJZOR  - 2630=עד מספר על מחנות ה LANDESHUT  ו - ANNABERG   

 1940  -עדות זהה ב

 
=6110 -  DR.MIITTELMAN SAMUEL - עד מספר על ה- DABROWA GORNICA ל האקציות ע

 ועל גורלם של אחרוני היהודים



 
BIALA - BIELSKO - MARKOWICZ ARTUR - 2632 0414שנת ב 

 
- MARKOWICZ ARTUR  - 2633 עיד על הנעשה ב מANDRYCHOW  - 

 
- DR. RAUCH EUGENIUSZ - 2634  ופא ב ר- WADOWICE  - 

 
-  GOLDBERGER MATYLDA  -2635עיירה  הJAWORZNO - 0414- 0491 

 
- EICHNER RITI -2636 צב היהודים ב מ-  BIELSKO -  0414-  0491 

 
- SCHUFTAN RUTH -2637גירוש מ ה-   TRZEBINIA - 11.0.0491 

 
- OLSZEWSKI JERZY-2638ודית ב ולני שהיה מפקח על הקהילה היהפ- SOSNOWIEC  

 ודע פרטים רבים על פרק זמן זהי  - 0414/91  -
 

- RUBNER EDDA-2639 ל הנעשה ב ע WADOWICE - 0491  – 0414  –ד לגירוש ע 

 
1691 - G0LDBERGER JETTY -  העדה מספרת על החיים ב– WADOWICE  בגטו ובמחנות

 0491עבודה עד שנת 
 

1690 – RUBNER KALMAN – על קורות יהודי  העד מספרWADOWICE  - 0414- 0491 

 
- SCHUFTAN RUTH -2642ירוש יהודים מכפרים ועיירות באזור ג-  LUBLIN   0491 

 
- SCHLEZINGER ERICH-2643קהילת   -ספר על שמירת ספרים+ארכיון  מGLIWICE 

 
  - SCHLEZINGER ERICH -2644ציג היהודים בנשואים מעורבים באזור נ- GLIWICE   0491/99 

 
- LINDOWNA KAMILA -2645-*לדה מתארת הוצאה להורג בכיכר של עיר אלמוניתי 

 
- KISIEL ALEKSANDER -2646 אזור   -ולני מוסר על הסתרת יהודים פKRAKOW 

 
-  KRAKOWSKI ABRAM -2647=וסר פרטים רבים על החיים הדתיים ב מ  - SOSNOWIEC -

 טה כשרה, חתונות, לוויותצות, תפילה, ציצית וזקן, שחימפית א
 

- NEUFELD JAKOB -2648= 0491 -0414 -ורות הקהילה בק   - JAWORZNO -עד מספר ה
 - ZAGLEBIE -ך מזכיר ומתייחס גם לעיירות אחרות ב א JAWORZNO ל עבעיקר 

 
- APPEL IRMA -2649 קורות יהודי    -עדה בנשואים מעורבים הOPOLE -  0411-0490 

 1966עדות זהה במספר  -אחרות  פחות מעורבותעידה גם על משמ
 

- KUCZYNSKI FRIEDRICH -2650יש א S.S.וסר פרטים על צורת הארגון של המ-  .S.S .- 
 - BEDZIN - SOSNOWIEC עליתה SCHLEZIA ניצול כוח העבודה היהודי באזור ב
 

- KOCZY HULDA -2651=עידה על הגירושים במ -  ZABRZE   0491/1 

 
- ZAJDEN JOANNA -2652עידה על המתרחש ב מ-  RYBNIK  - 0414-0491- 

 



 - WOLKOWICZ JAKOB -2653  העד מספר על האקציות לחיסול יהודיBUCZACZ  0491בין יוני 
 0491לבין יולי   

 
KLUGE MATYLDA - 2654 -  העדה היא יהודיה הנשואה לארי מהעירOPOLE -  היא מספרת

 OPOLEועל המשלוחים למחנות עד חיסול כל יהודי  0411על רדיפות נגד היהודים משנת 
 

- FUCHS IGNATZ - 2655= פקד משטרת מ - 0414כתב שנשלח אל העד באוקטובר מ
BEUTHEN עות שתרה בעד שבתור נתין זר הוא מצווה לעזוב את שטח הרייך הגרמני תוך מ

 ספורות
 
  AUSCHWITZ-0490מות בצירוף מספר קעקוע של אסירים במסע השימה שמית ר  - 1606=
 

 - HOHEJZER ALOJZY -2657=דות הקברן שקבר את קורבנות "מסע המות" שנרצחוע 
 

- POPEK JAN -2658 ולני מעיד על רצח אסירים מותשים ב"מצעד המות" פ- LUDWIKOW  
 

 נוגע לפתיחת שני קברים המכילים גופות אסיריםה- NYSA בית המשפט ב רוטוקול פ  - 1604
 0490נואר י - AUSCHWITZ - מסע המותנרצחו בש

 
- SZPILMAN MARIAN -2660עד הובא מה - KATOWICE  ל - NISKO - ה S.S.- גרש אותו מ

 10/01/0414  -גבול הסובייטי למעבר 

 
- TRAJSTER ROZA-2661 צב היהודים ב מ- KATOWICE 0414 -ב 

 
- MINCER KATARZYNA -2662= יהודים הוצאו מה - KATOWICE שארו רק זוגות נ  - 0490 דע

 עורביםמ
 

- RICHTMAN ADELA -2663= הודים מ י  011 דות הנוגעת להוצאת ע- BIELSKO   הסביבהו 
 04/4/0414  -בועיים לאחר הכיבוש ש

 
- MUHLRAD SAMUEL -2664=גרמנים אספו במרמהה 0414 עד מספר שבחודש אוקטובר ה 

רוסים          הביאו אותם לאזור הגבול עם ה - KATOWICE - וBIELSKO הודים מאזור י 0111
 העד שרד ברוסיה  -גירשו אותם אל מעבר לגבול ו NISKO   -ב
 

- RICHTMAN ADELA-2665=  עדה מספרת על הWADOWICE  
 

 - KATOWICE -בעל אופי משפטי מיועד לתובע ב  כתבמ  - 1666
 
 חר שהוצאה מקבר האחיםבית משפט המתעד ממצאים של כל גויה לא רטיכלפ  - 1667=
 

- TIHM ANTON I-2668=ברן ב ק- STARY LAS סירים שנרצחו בכפרוא 60 עיד על קבורת מ 
 

- HEINRICH PAUL-2669=יכר מא - STARY LAS עיד שירו בחמישה אסירים מאחורי האסם מ
 לוש 

 
GRUMME JOHAN -2670 - עיד שהאסירים שנרצחו במ - STARY LAS גיעו             ה         

 BLECHHAMMER -מ
 

-  LANGER RICHAR -2671עיד על רצח אסירים במ- STARY LAS - חוז מNYSA 
 



 - STARY LASעוסקות ברצח אסירים ב - דויות שלא תורגמוע  - 3-41671-
 

- WIEWIORA MARIA - 2675 קלאית מח - STARY LAS - עידה על רצח יהודי בתחום הכפרמ 
 

WIEWIORA ALOJZY -2676 -עיד על התעללות באסירים שצעדו ב"מסע המותמ”STARY LAS  
 

 -  STARY LASשלא תורגמו דויות משפטיותע  - 1677 - 1674
 

- WIEWIORA GENOWEFA -2679=דות נוספת בעניין עSTARY LAS 
 

  -תיחת קבר אחים בבית הקברות היהודי פ- PRADNIK - בית המשפט ב  רטיכלפ  -  1641
 תשישות או רצח בירייה: יבת המות ובעים סקרופאים 

 
 דויות על פתיחת קברים שלא תורגמוע - 1640/1/1/9/0/6/7/4/4/1711

 
 דבר פתיחת קבר אחים של אסירים ממחנהב PRADNIK -בית משפט ב  רטיכלפ  - 1710

 AUSCHWITZירייה בראש  :נרצחו ב"מסע המות".רופאים קובעים סיבת המות  ש 
 

- LAJMZIDER ILZA -2702עידה על הגירוש מ מ- GOLESZOW 0491מאי  -עיירות אחרות ו 

 
- WEBER EDWARD -2703ירוש יהודים מעיירות ג ZAGLEBIA עבר ברה"מ דרך לNISKO 

 
- BETTER LILI-2704 ספרת על מ CIESZYN עיירות אחרות בו- ZAGLEBIE - 

 
- BETTER LILI-2705 ספרת על מZABKOWICE 

 
- KOZAK ROZA-2706 דה על גירוש אחיה לרוסיה דרך עימ NISKO - 0414וקטובר א 

 
- FURSTENBERG DANUTA-2707 עידה על פעילות "הנוער הציוני" במSOSNOWIEC -   - 

 
1714 – GOLDSZTAJN JAN –  העד מספר על גירוש יהודיKATOWICE –  אל  –גברים בלבד

 NISKO - 0414 –מעבר לגבול ברית המועצות 

 
 - TAJTELBAUM HERSZ -2709 העד מתאר את גירוש יהודיKATOWICE לעבר גבול ברית         

 -0414 -המועצות 
 

- GRINBLAT ABRAHAM -2710=עיד על תלית שני יהודים במ-  SOSNOWIEC -    0491 

 
 FREIBERGER JAKOB -2711- גורשים יהודים מעיירות הסביבה  ל מ-  BEDZIN-  01/4/0491 

 
- STAWSKI JOZEF -2712= 0491  -חנה עבודה בגרמניה מ 

 
- KRAKOWSKI ABRAHAM-2713= אקציה בגטו   הSOSNOWIEC - 0.4.0491 

 
- BLUMENSZTYK SZLAMA -2714 ורש דרך  ג NISKO 0414  - רוסיה הסובייטיתל 

 
 - PRESAJZEN ABRAM -2715ספר על הגירוש לרוסיה דרך מNISKO 

 



- SCHLESINGER EUGEN  -  2716   כותב משווייץ אל ה העד-  Z.I.H.  ב-  KATOWICE -  
  THERESIENSTADT -שנשלחו  ל OPPEL   -העד הרכיב מתוך הזיכרון רשימה של יהודים מ 

 ונספו
 

- KRAKOWSKI ABRAHAM -2717=עיד על מחנה מ SRODULA ב -  SOSNOWIEC - 0491 

 
- MANDELBAUM ISUCHER -2718 ו בעד מפרט אירועים רבים שהתרחשה TRZEBINIA יןב 

העד   -עיר לוא מזכיר שמות של עיירות וכפרים מהם הביאו יהודים ה - 0491  -0414  -שנים ה
 - CHRZANOW - ב – JUDENRAT היה סגן יו"ר ה

 
 - DR. BOMERWALD ZOFIA -2719וסרת שמות ראשי מחלקות בבי"ח יהודי                      מ

 SOSNOWIEC-ב 
 

- MANDELBAUM ISUCHER-2720 עד היה סגן יו"ר הה JUDENRAT - ב - CHRZANOW - וא      ה  

 0491  -ל גורל יהודי העיירה עמספר  

 
- WAKSMAN ICEK -2721 עיד על תלית שני יהודים ב מ - BEDZIN  -0491יץ ק 

 
-  SZWARC FELICJA-2722ינוי יהודים מכפרים לפ  BEDZIN  - - 0491וגוסט א 

 
- BURSZTYN JAKOB -2723= עד היה בגטו ה BEDZIN - בעדותו הוא מתאר בעיקר את 

 ה הוצאו מהגטו אלפי יהודיםב  01/4/0491 -אקציה שהתחילה בה
 

- SCHLESINGER ERICH BENJAMIN-2724 ספר על מGLIWICE 
 

- ZILBERSZAC JOZEF-2725=עיד על "צעדת המות" ממחנה מGLIWICE 
 

- KLEIN SARA -2726ב צב היהודים מ-  SLAWKOW 0491 -ד לגירוש ע 
 

- SPERBER HENRYK-2727דות לטובתה של אסירת עPLASZOW 
 

- KRAKOWSKA NACHA-2728 אקציות בגטו ה BEDZIN 0491  -ד לחיסולו ב ע 
 

- TAJTELBAUM HERSZ-2729  ורש מ ג- KATOWICE רך ד NISKO ברית המועצותל 
 

- SZWARC MOJZESZ - 2730= ני יהודים ב עיד על תלית שמ-  BEDZIN  -  01/9/0491 
 

STANISLAWOW   -  GELERNTER MATYLDA – 2731 0490-ב 
 

- KOZUCHOWICZ ROZALIA-2732*לדה נלחמת על חייה י- OSTROW 
 

- PAJAK SZMUL - 2733* ער מ נ LUBICZ -ניצל בניירות אריים  -ודד ממקום למקום נ 
 

- RATTNER WIKTOR - 2734=*קורות משפחתו בגטו  לד מספר עליLWOW - וא נמסר ה
הם מתקשרים מאד ומטפלים  -די להסתירו ומגיע לבסוף אצל אישה זקנה כלמשרתת 

 סיפור מרגש !!!  -שני באחד 
 

-  ISMACH SZMUL-2735=*לד מ י TYKOCIN -ורד בכפרי הסביבהש 
 



- GRUSZNIEWSKI PINCHAS - 2736*ער נודד בכפרים בסביבת נ- LOMZA בכפר עד שאר נ
0496 

 
- PRECHNER ALICJA - 2737*יפור הצלהס 

 
- MINIKES LUBA-2738*=עדה ואחיה הקטן ניצלו בזכות המטפלת הפולנייה ה-  WILNA- 

 הפכה יהודיהו BITOM -אה אתם ל בהיא   -הפולנייה לא יכלה להיפרד מהילדים 
 

- FLAJSZ SZYJA - 2739*=ער ניצל בזכות פולניםנ- 
 

- BERNET ROZALIA - 2740*=כפרים בסביבת   -לדה נודדת ממקום למקום יLWOW 
 

-  ROZIA+POLA METZGER-2741*=תי אחיות, ילדות קטנות ניצלו בסביבת שZBARAZ 
 

- LEICHTER JOZEF - 2742*0491/99  -תו ונדודיו של ילד יהודי ורדשיה 
 

- STAUBER LUTEK - 2743*=םקומות מסתור אצל פולנים במקומות שונימKATOWICE - 
 
*5211 - KOKOTEK FELA  -  העדה היא ילדה המספרת על גלגוליה אצל אנשים שונים ועל

 היא התקשרה מאד למצילתה, נשארה אצלה ורצתה  –הצלתה בידי משפחה פולנית 
 הפולנייה שכנעה את הילדה ללכת לבית היתומים כי שם תוכל ללמוד – להתנצר

 
- BIRENFELD ZELMAN-2745*=באחד הכפרים קרוב ליצל נ - RZESZOW - 

 
 * ZWIEK ELZBIETA - 2746-  העדה מספרת על הצלתה ע'י משפחתו של כומר אשר

היא התנצרה ולא רוצה   -היא מסרבת לנסוע עם דוד יהודי לצרפת  –אימצו אותה לבת 
 ליהדות לחזור

 
*5212 -  GODLEWICZ FRANIA -   של ילדה נדודיה   - במוסרה את עדותה 01ילדה בת

  -היא מתקשרת מאד למצילתה הפולנייה שמטפלת בה יחד עם בתה   -קטנה במסווה פולני  
היא מאד לא רוצה להיות   - אחרי השחרור היא מסרבת לקבל את הקביעה שהיא יהודיה

  -  יהודיה ולקח זמן רב עד שהשתכנעה שהדברים שמספרים על היהודים אינם נכונים
 CHORZOW  -ת בבית ילדים ב בעת מתן העדות היא נמצא

 
- PRESS HENRYK-2748=*הודי י BELZYCE ורשו ל ג- LUBLIN - עד מספר בקצרה על ה

 MAJDANEK 
 

- WEICHER CHUWA+ESTERA - 2749*תי ילדות ביער ואצל איכרים ש TURKA  -זור אSTRYJ 
 

- CENTNERSCHWER NOEMI - 2750*=אזור   -לדה מספרת יBIALYSTOK 
 
*5250 – FRUCHTMAN LUSIA -  איבדה  היא – העדה היא ילדה שניצלה על ידי נשים פולניות

 נמצאת בבית ילדים ומתכתבת עם מצילתה אליה היא קשורה מאד –את כל משפחתה 
 
*LIBERMAN SALOMON -  2752 -   נער מספר על משפחתו ב-  LWOW 
 

-  SOKIRANSKA ZLATA-2753*לדה מספרתי 
 

- FELNER RENIA-2754-*לדה מספרתי 
 



JERZYCKI LUDWIK  -  2755* -   בעת מסירת העדות בבית הילדים ב  4ילד בן-  CHORZOW 
הוא לא רצה ללכת  –הוא רעה פרה בכפר שברחה לו לעתים קרובות והוא קבל מכות   -

 עכשיו טוב לו !  -שהם הורגים ילדים  אמרו ליהודים כי האיכרים
 

- STERNSZYS RACHELA -2756*יפור הצלה נוגע ללבסCZERNICA -   -   ילדה קטנה מאד
במוסרה את העדות מספרת שאחרי שהרגו את אחיותיה הגדולות יותר ואת אימה  01בת 

היא נשארת עם אחותה הקטנה סוניה ונדדה אתה בכפרים בבקשה מהאיכרים קורת גג 
הוא לא  –ן היה חורף ומרוב סבל הלכו לראש העיר ובקשו שיצווה להרוג אות –ללילה 

היא  –היא עוזבת את אחותה למרות בכיה ויוצאת לעולם  –עשה זאת אך גם לא דאג להן 
 –מצליחה לשרוד אך יש לה נקיפות מצפון על נטישת אחותה ומחשבות אובדן בראשה 

שנה אחרי השחרור היא יוצאת לחפש את אחותה כי שמועה הגיעה אליה שבמושבה 
הן מזהות אחת את השניה אך אסור עדין לגלות   -ניה צ'כית נמצאת רועה שעונה לשם סו

 עדות מרגשת עד דמעות ! ! !  -את יהדותן 
 
 -BIELSKO - לדים שהוסתרו אצל פולנים ונמצאים בבית ילדים בי 01  מותש  - 5252*
 
 - CHORZOW - בלדים שהוסתרו אצל פולנים ונמצאים בבית ילדים י 10  מותש - 5252*
 
*SZTERNSZYS SONIA - 2759 – אחותה  – ילדה קטנה מספרת בקצרה את קורותיה

 5256נותנת עדות מרגשת במספר 
 

-KLEINLERER IEDIDIA+LEWKOWICZ GERSZON-2760=חתרת פעילה בגטו מKIELCE 
 
=1760 - LICHT ARON –  העד מגיע ל– SOBIBOR   מ– IZBICA  -   נוסף לכל התיאורים שגם

העד הזה מספר ומעיד שאחרי העבודה האיומה שנאלצו ו תיאר  SOBIBORאחרים מניצולי 
לעשות נערכו משחקי כדורגל בין האסירים היהודים מהולנד ופולין ולפעמים התקיים ערב 

 ריקודים עם נשים שהיו במחנה
 

-  HOCHSPIEGEL MONIEK-2762* 0112!!!! מרץ לד עובד אצל איכרים עד י 

 
 ל שיתוף פעולה עם הגרמניםע LWOW -נגד יהודיה מ  ש עדויותש  - 1761

 
- LADY LUDWIKA - 2764*טו ג PABIANICE מחנות נוספיםו 

 
- KLEIMAN NATAN  - 2765= עד מספר על גטו ה  WADOWICEעל מחנות בהם שההו 

 
- LEMBERGER LEON -2766עיד על גטו מ  WLODAWAפרטיזן ביערות  -ד חיסולוע

PARCZEW 
 

- HIMELBLAU MICHA L - 2767  ל עיירת ע  CZEMIERNIKIעל וMAJDANEK 
 

- WURZCEL EDA -2768מקומות שונים  -לא ההישרדות פ 
 
רמני שגר                   ג ADOLF LIMBERGER -דים המעידים ש ע 07 של  צהרהה  - 1764=
 הודיםי  71 צליח להציל ה STANISLAWOW אזור    BUKACZOWICE -ב 
 

SCHWECHTER FREDA  -  2770 -   העדה מתארת את חיי גטוSTRYJ  עד חיסולו ואת נדודיה
 ידיד אוקראיני פרש עליה חסותו  -בין האיכרים האוקראינים עד השחרור 

 
- SPITZER JERZY - 2771=0490 –כתב אחרון לפני נפילתו בחזית מ 



 
- GELER WELWL - 2772=דות נגד משתף פעולה עם הגרמנים ב ע- LUCK - 

 
- WALTER PESLA - 2773*מספרת את שראתה דרך סדק מהמחבוא לדהי - OSTROWIEC   

 
1779  KIELECKI  -   -  בלתי קריא במקור 

 
- GRYNBER SZYJA - 2775= דות לטובת יהודי מ ע- OSTROWIEC נגדו כנראה מתנהלת ש

 חקירה
 

- HERMAN JANINA - 2776=דות כנגד נאצי אוסטריע 
 

WIESENTAL - 2777= -  הנוגעת ל  צהרת עדותה- JOHANN KROUPA צין גרמני הממונה ק
וא היה מזהיר אותם על תאריכי קיום אקציות והיה הMOSTY WIELKE -   עיירה העל 

הצבא והוא נשפט למות בידי הגרמנים  -סיכן את עצמו וסיפק להם מזון  -סתיר אותם מ
 האדום הציל את חייו

 
RADZYNSKI HENRYK+ZAJF MORDKA -  2778  -  י העדים מוסרים עדותם ב שנ-  LINZ – 

פולני הלשין   - JEDRZEJOWיהודים מצאה מסתור ביער באזור  10הם מספרים שקבוצה של 
אותו פולני רוצח רדף אחרי שרידי היהודים ומדי   - 07עליהם ובמצוד שערכו הגרמנים נרצחו 

 הפולני חי באחד הכפרים באזור  -פעם רצח אחדים 
 

1774  -  GRINBERG SZYJA -   עדות על שיתוף פעולה עם הגרמנים של שני יהודים בגטו
OSTROWIEC 

 
+ ROTH CHAIM - 2780=כולם מעידים על מעשיו הנפשעים של אדם שהפך   -דים נוספים ע

הודים בבית י 04 לפי הוראתו סגרו  -זמן הכיבוש ב MOSTY WIELKIE ראש העיר ל 
 כנסת והציתו אותםה 

 
=1740 -  HECHT TOSIA-  1161 – 1161 -דויות זהות בע 

 
- GLASER EDWARDA-ORYLO - 2782= עדה מספרת על אסירים יהודים, רובם מיווןה 

 נהיג היווניםמ SAUL SNAJO על   -שוכנו על הריסות הגטו ו WARSZAWA הובאו ל ש
 

- RAPAPORT CHANA -2783עידה על מצב היהודים ב מ-  LUBLIN  -  0414/0491 

 
- GARTENKRAUT RACHMIEL -2784=יאור מפורט של ת LUBLIN 0414/0491  - יהודיתה 

 
- MERENSTEIN MOSZEK -2785   שתתף במרד  הSOBIBOR  -  01/01/0491 

 
- SIERZANT MIKOLAJ -2786=   דות זניחהע 

 
 מחתרתב"BUND" חד ממנהיגי א-DR.LEON FEINER  להספד   - 1747=
 

- MUSZKAT MARIAN-2788=  ש המשלחת הפולנית לאו"ם בנוגע לפשעי הנאצים שולחאר     

                           - VITELתי רשימות שמיות של יהודים בעלי נתינות זרה שנשלחו מש .Z.I.H - ל
רצח נ 02/1/0115 -וא מזכיר במכתבו שהמשלוח הראשון שיצא ב ה  - AUSCHWITZ - ל
 ל שהרמז מתקשר להריגתו   -ר גרמנייריות ביום הגעתו כעונש על הריגת שומב

SCHILINGER עדויות נוספות : - ידי אישה בעלת נתינות זרה !!!ב M49 - 111-110-110-994-



-1141& = &  - 0144  -ב   111  -עדות זהה ל  -  - 0610-0409-1101-1744-9149-9614

0147M1E/920-1357-1366- = &  &100/40 -  
 

 .Z.I.H  -סר ב ח  - 1744
 

- PASMANTIER BINA -2790=ב  יאור המצב ת-  STASZOW KIELECKI  - 
 

- BIRNER JOZEF - 2791=פל בשבי והיה במחנה השבויים ברחוב נLUBLIN  - LIPOWA 7 
 LIPOWA 7  :0212    דו"ח מקיף נוסף על  -עיד ומספר בפרוטרוט על חיי המחנה מ
 

- GUREWICZ MINA - 2792= עידה נגד מ MAURER S.S.ושל מWILNA 
 

- GOLDSZTEIN BASIA - 2793=*ילדה נמצאת בבית ילדים ב ה LODZ - ליו הגיעה רק בסוףא 
 יא הייתה אצל איכרים בכפר נידח ולא ידעה שעוד ישנם יהודיםה - 0497

 
- FRYMET DWOJRE - 2794*יפור מבולבל של ילדה שניצלה ס HRUBIESZOW  -הסביבהו 

 
-  KOSOWER RACHEL -2795*= אחרי השחרור נרצחו אחותה  -ברה תלאות אין ספורע

 ס. נ כ ו ן מ -ואחיה
 

 - STEFANSKI STANISLAW - 2795=עד עזר בהצלת יהודים ע"י השגת תעודות לידה ה
 - WARSZAWA -מסמכים אחרים דרך הכנסייה ו

 
 ת לא ראויהעדו  - 1746

 
FELDMAN ABRAM -  2797 -   העד מספר על גטוLODZ -  א חידש לי דבר אבל העדות הוא ל

 AUSCHWITZ  -הוא מגיע ל   -מפורטת ואפשר ללמוד ממנה על הסדרים בגטו מיוחד זה 
 ולמחנות נוספים עד לשחרור

 
- HELIEZER HELENA -2798 ל יהודי עJEZIERNO 

 
- GLEZER GERSZON -2799= שתייך למחתרת בגטוה WILNO - צא דרך תעלות הביוב ליער י 

RUDNICKI - ספר על פעולת מיקוש עם אבא קובנרמ 
 

- KATZ LEJZER -2800=  עד מספר על האקציות ב ה- NOWOGRUDEK - עת חיסול הגטו ב
מצטרף ליחידת הפרטיזנים ו -  PUSZCZA NALIBOCKI הוא מגיע ל  -יצל במחבוא נהוא 

לצבא  צטרףמוא לוחם בשורות הפרטיזנים ועם שחרור האזור הוא ה - BIELSKI יהודים של ה
 זכה במספר אותות הצטיינות  -האדום 

 
 - MELAMED CHAIM -2801=*עד היה נער כשהצטרף לפרטיזנים באזורה MINSK - וא נלחם ה

חזר ופצע פעמיים נ 07 בגיל   -שורותיהם ואחרי שהאזור שוחרר הצטרף לצבא האדום ב
 קבל מספר אותות הצטיינות  -להילחם 

 
 - LERNER ICEK -2802=שפחה מולה מרוכזת סביב אם צעירה שהשאירה ילדה אצל עדות כה

 רצחת ע"י אלהנהילדה   -מורת נכסים רבים ת KOMAROWKA פולנית שבטחה בה בעיירה 
אחרי השחרור   - עדהשמסתירים אותה וכדי לטשטש את הפשע נרצחת גם האם ונפצע 

ד והוא ברח יימו על חיי העאהוא תובע את הרוצחים לדין אך מאומה לא קרה, להפך, 
 לשוודיה

 
- LERNER ICEK-2803= עד מגולל פרשת רצח משפחתו בידי אנשים שהסתירו אותםה 



 
KRAJNOWICZ MALKA  -  2804 -   העדה מגוללת סיפור של אישה יהודיה החיה ב-  

WARSZAWA  בהמשך היא מספרת על גירוש האוכלוסייה האזרחית   -בזמן המרד הפולני
 רך המתמיד להיות על המשמר שלא תתגלה יהדותהמהעיר ההרוסה ועל הצו

 
- KLUGMAN ALEKSANDER -2805  עדות מכוונת כנגד ה SIENNICKI הודי מושחת מ י-LODZ   

 
- GLICKSON S.+BARUCH W. -2806ני יהודים כותבים מ ש- PALESTINA דבר אשמתו שלב 

 SCHULZעל מפעל פרוות בגטו ב WARSZAWA - רמניהוסרים את כתובתו בגמ 
 

- LITMAN CELESTYN -2807דות כנגד שני פושעים גרמנים שפעלו ב ע- LWOW  - 
 

- FISZER ROMAN -2808עד היה מנהיג השבויים היהודים ב ה- LUBLIN - 7 LIPOWA - 
 - JUDENRAT -רטים רבים על יחסי השבויים עם ה פ
 

- SZACHTER HENRYK -2809 יאור המצב ב ת- ZURAWNO -  ת לענות קשוטJUDENRAT - 
 

- DUR SAMUEL+DATELKREMER DAWID -2810ני העדים מספרים על מעשיהם של ש
 SAMBORשוטר בגטו ו.O.D מפקד   -עולה עם הגרמנים פמשתפי 

 
1400 -  KANTOR JOZEF  עיד לטובתו של מ GERTLER DAWID יש אמונם של הגרמנים א
 LODZבגטו 

 
- FISZLEWICZ JAKOB -2812= יהודי מגטו דות כנגד ע LODZ שיתף פעולה עם הגסטאפוש 

 
 - MARKOWICZ ELIASZ -2813הודים ע"י האיכר שהחביא אותםי עיד על רצחמ - 

RADOMSKO - 
 

- NACHOWICZ RAFAEL -2814=יכר אעד נפצע בחזית ושכב בבי"ח יחד עם פצוע אוקראיני ה
מספר לו את שראיני עד מוסר את דברי האוקה  - KAWALCZUK WASIL שמו ו LUCK מאזור 

 0101-עדות זהה ב  -הסביבה ו LUCK מר גורלם של יהודי 
 

בין חודש ינואר  WARSZAWAהעד האלמוני מציין את השנוי שחל בגטו   -  אלמוני   - 1400
העד מזכיר מקרה   -  כאשר הארגון הלוחם התחיל לשלוט ברחובות הגטו 0115אפריל  לחודש

 ושם מבריחים שספו את גרונו MURANOWSKAלבית ברחוב  של טייס גרמני שהתפתה להיכנס

 
- EFROS-2816= עד מוסר בהרחבה על מצב היהודים בבתי המלאכה למברשות הTOEBENS 

 SCHULZגטו ב WARSZAWA המשך העדות הוא מספרב  - 0491עת האקציה של קיץ  ב 
 כם ונשלחמחנה הופרדו חלק מהגברים והוא בתוב  - TREBLINKA -ל הטרנספורט ל ע
 לק אחרון של העדות מתייחס למחנה זהח -MAJDANEK -ל
 

- LANDAU REGINA-2817=* ל העיירה עLANCUT  - 491דות זהה  מס. ע 
 

KRAJNOWICZ MALKA  -  2818 -   "העדה מספרת את קורותיה האישיים במסווה "ארי            

יה בעת מרד גטו קטע קטן בעדות מתייחס להרגשתה ומחשבות  - WARSZAWA  -ב
 וורשה

 
- WASSER HENRYK -2819 עד היה בין עוזריו של הRINGELBLUM – ספר על מכתב מ הוא

בו תביעה לספק חומרים ו  JUDENRAT - לח לש WARSZAWAנאצי על גטו השהממונה 
 מכתב הגיע לארכיוןה  - TREBLINKA  חנה מ תלבניי



 
JOSKOWICZ REGINA  - 2820 -  נבזית של שוטר יהודי בגטו  עדות על התנהגותPABIANICE 

 
PIELEWSKI MOTL  -  2821 -    גובה העדותRAYAK M.  מספר בעבודתו הרחבה יותר בשם

בתו   0491  -כאשר מוטל התגייס לצבא האדום ב   -" על מקרה יוצא דופן SLONIM"חורבן 
SONIA  חה אשתו מינה  בר 0115 בעת השחיטה בחודש אוגוסט  -הייתה בת שנה

שתו מתה בנסיבות קשות בעת המצור על הפרטיזנים א  -טנה לפרטיזנים עם בתה הק
והפרטיזנים הצילו את הילדה בהיותה פצועה פרצו את המצור ומסרו את הילדה בידי 

  -ב   -כעבור חודשיים הילדה נמסרה לבית יתומים כילדה נוצריה   -משפחה בסלונים 
וחררת ראה את החורבן ושמע על מותן של בתו מוטל עבר דרך העיר סלונים המש 0111

חזר לסלונים ושם נפגש עם זלמן  0116  -מוטל שוחרר מהצבא ב   -ושל אשתו 
זלמן סיפר לו שהם הצילו את ילדתו והיא   -שתו אוסטרובסקי שהיה פרטיזן יחד עם א

 ואין אדם מאושר ממנו SONIAבהמשך החיפושים הוא מצא את   -חיה 
 

1411 -  LUCZYWEK WIESLAW  -  דות של פולני כנגד ע S.S. BIEBOW פקד גטומLODZ 
 

- SZYMAJTE ANNA -2823= עדה כותבת מכתב אל יצחק צוקרמן עם העתקים לאישים ה
 WILNAהיא מספרת על חומר היסטורי רב ערך על גטו  -דועים בעולם היהודיי

היא  -גנוזים האוצרות היא מפרטת פירוט רב מה תוכן ה -הנמצאים במקומות סתר עיקרב 
 WILNAהייתה אשת סודם של אנשי 

 
- LANDO ARON -2824=ופץ מרכבת ל ק- TREBLINKA - העד מצייר  -סתור אצל איכר מ 

 GARWOLINהוא מספר על העיירה   - מקום המסתורבומאייר 
 

 - LANDO ARON -2825כתב ל מ- IRENA ב 00 בנו בן  עם שתו של העד, שנספתה יחדא -  
0491 

 
 - GERSZATER AKIWA -2826וסר על פגישה עם שמואל רופאייזןמ – OSWALD אחה 

DANIEL - הפגישה נערכה   -עד עובד במחלקה לחיפוש ו"קניה" של ילדים מידי הגויים ה
 שליחות המכון ההיסטורי היהודיב
 

 - RUFAJZEN OSWALD - 2827=בה הוא מספר על שיחתו עם  עד מוסר עדות בכתב ידוה
 וא מצליח להימלטה - MIR -קדו הגרמני לאחר שהתגלתה עזרתו ליהודי פמ
 

- JANIK MICHAL-2828ולני שהסתיר יהודים מבקש עזרהפ 
 

- SZAFRAN JAKOB-2829  העד הוא  פרטיזן באזורWILEJKA 
 

- LEMBERG ELIASZ-2830=ספר על תלית שלושה יהודים ב מ- OLKUSZ - 
 

- ABRAMOWICZ RACHELA -2831=  עדה מספרת שנסעה ימים רבים מה-   RADOM            

הם קבלו רשות לקבור   -נשים רבים מתו בדרך והם נערמו בקצה הקרון א  - AUSCHWITZ -ל
  ילחו לאסירים החדשים אפילו את הגבותג AUSCHWITZ -ב  -שדה בצד המסילה באותם 

 
KENIG HELENA  -  2832 -   העדה מספרת על קורות יהודיKRASNO   ועל משפחה פולנית

 שמחביאה אותה ואת ילדתה
 

- MILLMAN S.-2833=עד הוא יו"ר ועד ה ה- BUND עיר ב LODZ לפני )אחד מנציגיה בעירייה ו
הוא   -ורותיהם ואחריתם קפרוץ המלחמה(. הוא מונה אחד לאחד את אנשי הועד, מספר את 

 עצמו מצליח להימלט לחו"ל



 
FRIED LEA  -  2834 -  ות קצרה על עדDR. FRIED   ובתה שהוצאו להורג ב-  KOWEL 

 
1410 - MANHAJT PERLA –  העדה מספרת על גטוWILNA –  היא מספרת עלMURER 

 מוזכר שיר ביידיש שהושר בגטו בגנותו –מפקד הגסטפו 
 

-  "DIADIA MISZA"-ING. MOSZE GILDENMAN - 2836פקד פרטיזנים באזור מKORZEC 
 

- DR.SZ. AMARANT - 2837= דות מפורטת על גטו ע  LIDA - ספר על אחרית הקהילהמ- 
 TUWIA BELSKIצטרף לקבוצת הפרטיזנים של ה
 

WOLKOWICZ KALMAN - 2838 -   העד מוסר מידע רבגוני על גטוLODZ  מאז הקמתו ועד
העד הוא אח במקצועו   -עמודים  17הוא מטפל בנושאים רבים בעדות המחזיקה   -חיסולו 

העד מגיע גם למחנה   -וסר מידע רב בתחום בתי החולים השונים והרופאים שעבדו בהם ומ
AUSCHWITZ  העד מספר על ד"ר   -ומתאר את האירועים שקרו בזמן הקצר שהיה שם

הרופא הוכנס לבלוק שהקאפו שלו   -אפשטיין מנהל בית חולים רשע שהגיע למחנה יחד אתו 
הנקמה לא איחרה לבא   -לפי הוראתו  AUSCHWITZ  -שהגיע ל  LODZאיש  GOLDNERהיה 

ועם חיסול המחנה   JANIN  -העד מגיע למכרה הפחם ב   -והרופא לא יצא חי ממנה 
זאת עדות מקיפה ואמינה המזכירה שמות רבים ואירועים רבים   -משתתף בצעדת המוות 

 עדות חשובה !  - LODZשהתרחשו בגטו 
 

1414-  LUBELSKA ANNA -   מוסרת עדות קצרצרה על העדהWARSZAWA עד הכניסה לגטו 

 העדות נקטעת באמצע משפט –
 

RUBINSTEIN MAJER  -  2840 -    העד מספר בשבחו שלWOLFOWICZ   שוטר יהודי בגטו
WARSZAWA  שעזר בכל מקום שאפשר היה בעת האקציה הגדולה בגטו וגם אחריה עד

 למרד
 

- OSTROWSKI BERNARD -2841  ת על עבודתו בארכיון גטו וסר עדומLODZ 
 

- FEUERSTEIN ADEK -2842=עד מספר על היום האחרון לפני השחרור במחנה הEBENSEE 
 

TURKELTAUB SIMCHE  -  2843 -   עדות נגדBERNARD LELL  קציןS.S.   שפעל בגטו
LUBLIN -   העד מתאר רציחות מעשי ידיו שלLELL  הוא  בין היתר  -אותם הוא ראה במו עיניו

הגיע לבית אבות בלוויית שני גרמנים ושלושה שוטרים  LELL 0491מספר שבחודש מרץ 
השוטרים היהודים הוציאו את הזקנים מחוץ לבית והשכיבו אותם עם הפנים   -יהודים 

 לארץ ושלושת הגרמנים ירו בהם למות
 

- KULIKOWSKA ITA -2844=  עדה מספרת על הגטו ב ה- JABLONNA  היהודים על גירוש ו
 0491סוכות ב

 
ING. ULRICH ADAM  -  2845 -   העד הוא מהנדס מים פולני המתאר את שראו עיניו ב-  

ZAKRZOWEK  עיירה קטנה בנפתKRASNIK -   הוא עצמו פליט מגורש מהשטחים המסופחים
אין לו  –הוא עסק בויסות נחלים והיה מנהל פרוייקטים בהם עבדו גם יהודים   -לרייך 
העדות מעניינת   -נטים מיוחדים ליהודים אך הוא כנראה אדם הגון ומשתתף בצערם סנטימ

 וחשובה כי היא ניתנה ע"י אדם המביט מהצד
 

-  RACHMAN LEJB -2846 עד מוסר שהרבי מ ה- RADZYN טיף לחסידיו ללכת ליער ה
 ולהילחם

 



TABAKSBLAT ELIASZ  -  2847 -   העד היה מנהל מחלקת החינוך בגטוLODZ -   בתחילה
 -הוחלט לעבור לשפת יידיש כשפת הוראה  0110לימדו בשפה הפולנית אך באביב 

ומעלה עבדו במחלקות השונות  01 לאחר שילדים בני -לתלמידים ניתנה ארוחת צהרים 
 7111למדו בקורסים מקצועיים  0491בסוף   -התארגנו לימודי מקצוע לאחר סיום העבודה 

נעשו כל הכנות לפתיחת בי"ס   -ילדים  411  -ת מאמצות ל סודרו משפחו  -תלמידים 
 למוזיקה

 
 סר במקורח  - 1494

 
- KOSOWER IZAAK+SZUSTER SZYMON-2849 ני העדים הם בני העיירה ש         

ROBIESZEWICZE שניהם מספרים את קורות   -הם משלימים אחד את עדותו של השני ו
 לחימה פרטיזניתחלק מהנוער השתתף ב  -הודי העיירה י

 
- HOLENDER SZMUEL - 2850=ורות יהודי ק ZLOCZOW 9/0491/  -ד חיסול הגטו ע 

 
- GOLDEN ZALMAN - 2851=רציחות בה- SLONIM 0490 - ב 

 
- ZIMMERMAN LEOPOLD - 2852=עד מוסר שמות מפקדי ה S.S.פעלו ב ש- LWOW - 

 
-  MAUER JOZEF-2853=יר עיד נגד רוצח גרמני שפעל בעמLWOW 

 
FOGIEL  -  2854 -   הוא מספר על היחסים בין יהודי   -העד מספר על מחנות אחדים

 -העד מזכיר את התיאטרון שהוקם ב  -המערב לבין יהודי המזרח במחנות בהם שהה 
BLECHHAMMER  הוא מזכיר גם מקהלה של מאות זמרים וזאת   -ומזכיר שמות האומנים
ן נוסף נמצא בקטע העדות המספר על מחירי המזון בשוק מידע מעניי  -טעות או הגזמה 

 השחור המחתרתי וגם על שערי החליפין של מטבעות זהב ודולרים
 

-  BACH GABRIEL+DORN ISRAEL - 2855=ם חיסול גטו ע  BIALYSTOKחרו ב 06/4/0491 - ב  
אחוזה בזאת הייתה פלוגת עבודה שעבדה   -ברים צעירים ושלחו אותם לבית הסוהרג 011

עדות הקצרה ל -היו חוזרים כל יום לבית הסוהרו -  MORKOWSZCZYZNA  ב -.S.Sשל ה   
 מצורף שיר ביידיש שהושר ע"י אותם אסירים

 
- LEDERMAN HELENA - 2856= פשות נ 4 עדה שרדה בזכות משפחה פולנית שהצילה ה

 MIECHOWמחוז בבכפר 
 

1407  - OLSZEWSKA ANNA - ניה המוסרת שהסתירה בביתה יהודים פול העדה היא אישה-  
  - הגרמנים לקחו את בנה ואת שתי בנותיה ורצחו אותם  -היתה הלשנה והיהודים התגלו 

 .Z,I.H  -מה  רהומבקשת עז 71הפולניה היא בת 

 
 אין בתיק  -נבדק  – 1404

 
- CAM SZLOMO-2859= ספר על העיירה מ OLICA יומן -על לחימה פרטיזנית ו 

 
TEPER MANJA  -  2860* -   ילדה מספרת בקצרה עלTLUSTE 

 
- SZMULIK G.-2861*לד שורדיROSZSZISZCE - - 

 
- PERLMUTER CH.-2862*וסרת על התנגדות בגטו מLOKACZ 

 
-RAB CILA-2863*ולניה עוזרת לילדה ולאימה להינצלפ - LWOW- 



 
-PRIPER SZEJNDL-2864*=סביבת -שפחה אוקראינית מצילה את העדהמPOTEK 

 
=*5265 -  GOMULKA LEJBUSZ -  לד מספר על העיירהי ROKITNO - יהודים ברחו ליערה 
 

- SOLIA MARKUS-2866  צלה ביער ה BRZERZANY  ל יד עTARNOPOL 
 

 - WEICHMAN IHOSZUA-2867=יסול יהודי חCHODOROW 
 

- GAJER MOTELE-2868*=לד מהעיירה י ZDOLBUNOW ספר על רצח כל משפחתומ 
 

- ARONSKA S.-2869=*לדה מספרת על מחבוא ב י- ZOFIJEWKA יער ואצל איכרהב 
 

- TEPER MANIA-2870=*לדה מ י- TLUSTE וסרת עדות קצרה על קורות היהודיםמ 
 

- ZELCER EFRAJM-2871=*נער מספר על פעולת החיסול של העיירה הMIELNICA 
 

- F-G. A.-2872=* סיפור מחריד של מות ברעב של בני מספרת   -עדה לא מוסרת את שמה ה
ן : המילות הסיום שלה   -יא לא מסוגלת לסיים את עדותה ה - DOROSZNEמשפחה בגטו ה

 רגש !!!מ  -הנערה פורצת בבכי  -"היכן הייתי וכיצד נשארתי בחיים, זה לא עסקכם"
 

 - FELDMAN TALIA-2873=*עדה מספרת שרב העיר ה  LUCKרגן את ההתנגדות והשיגא 
רצחה והיא נאחות העדה   - סף לקניית נשק והוא גם עודד את היהודים לברוח ליערותכ

 מציל אותהוערן פולני מרפא י  - "BANDERA" עצמה נפצעה ע"י אנשי כנופיות 
 

- SZWARCBACH SARA-2874=*ערה מ נ- SKALA PODLASK אימה הן היחידות שנותרו ו
 השחרור נדודים ורעב עד  -תוך משפחה גדולה מבחיים 

 
- WITLIN HIRSZ-2875=*  ער מהעיירה נ ZLOCZOW ספר קורות משפחתו שנשארה בחיים מ

 דרך נסב
 

- BRENER SONIA-2876=*לדה מספרת על האקציות בי - LWOW  - ל המשפחה נלקחה והיא כ
 שארה לבדנ
 

- KOCH RACHEL-2877=* קציות ב א 9 ם משפחתה עוברת ע 01 לדה בת י- BUCZACZ - 
 ולני מסתיר אותםפר יכא
 

 - RAJBEL DORA-2878=*לדה קטנה מהעיירהי  KOROLOWKA יד ל TARNOPOL ספרת מ
 - BORSZCZOWמעטים שנותרו בחיים הועברו לגטו ה - 5/5/0115 -יסול יהודי העיירה ח על

 52 בורת יהודים המונה חיא בורחת ליער, פוגשת ה 05/5/0115 -יום הכחדת יהודי הגטו ב
פולני   -טר מ 51 גיעים דרך פיר בעומק מוצאת מסתור בתוך מבוך טבעי אליו פשות שמנ

הרימונים   -שחרור מתגלה המסתור ע"י הגרמנים השבועיים לפני   -מספק להם מזונות 
  -ורמים למפולת שסותמת את היציאה אך כולם נשארו בחיים גשהם זורקים לתוך הפיר 

זאת עדות יחידה  -ויוצאים אל אויר העולם  ופרים בידיים שלוש יממותחסוף דבר שהם 
 סיפור מרתק !!! –ולי הילדה היא עדה יחידה א KOROLOWKA  עיירת מ
 
 ספרת שהיא ניצלה בזכותמ POLESIA - ב -  STEPAN   מ.L.W החותמת  למוניתא  - 1474=
  -ה לשוטר הציל אותה ודאג   -הייתה כבר ערומה יחד עם אימה ליד בור ההריגה   - ופייהי

 הם הצטרפו לפרטיזנים
 



- PRIFER LUSIA - 2880= עדה מספרת על אקציות ב ה- HORODENKA  ב ו- TLUSTE – 
 חוות חקלאיות באזורבבודה ע
 

- WAJNER BUZIO-2881=* יפור קצר ומרגש של ילד קטן !!!!!!!!ס 
 

- MANDELKERN GERSZON - 2882=* לד מ י- MLYNOW עיד על סופה של העיירה מ-  
 יכר צ'כי מציל אותוא  - ORZENECKA מסתתר ביער

 
- WEKSLER MIRIAM - 2883=*סתתרה בסביבת ה 0411  -לדה יLUDWYPOL 

 
 - FRENKEL RITA - 2884*ם המנזר ב א SKALA PODLASKA -  צילה יהודיםמ 

 
- SUCHOWICZ LUBA - 2885* פשות נ 1 יכרה עניה מצילה א- BEREZOW  יד לSTOLIN 

 
- GELMAN RACHEL - 2886 אזור   -וקראיני מסתיר ומציל את המשפחה אROWNE 

 
- GELERAND SIMA - 2887=*לדה מספרת בתמצית על השמדת קהילת י  - DUBNOיכר צ'כי א

 ציל אותהמ
 

 אין בתיק  -נבדק   -  1444
 

- KORLAND CH. - 2889*=סביבת   -ער משתתף בלחימה פרטיזנית נ KOLK 
 

- KATZ ESTER-2890*לדה מוסרת קורות משפחתה וקורות קהילת יIGNATOWKA 
 

- WATINGER SZ. - 2891=*לדה מספרת על מחבוא בכפר ליד יKRZEMIENIEC - ביה א
 תלו בידי כנופיה בעת שהיא נעדרה במקרה מהמחבואנואחותה 

 
GEFEN DAWID  -  2892* -    נער מספר עלWLODYMIR WOLINSKI 

 
* - A. B .- 2893ונית מ ערה אלמנ- BARANOWICZ ספרת על מסתור באחד הכפרים ועל מ

 רגדיה בה האב נתלה ואחותה יוצאת מדעתהט
 

-  BARLINSKI M. - 2894=*מ 01 ן ב - KLEWAN הודיםי 5111ספר שבחיסול הגטו הושלכו מ 
היות עוזרו להילד סובב בין חוות האיכרים ושם פגש יהודי רצען מומחה והופך  -בור סידל
 -מאורת שועלים בהגרמנים האיכר מגרש את שניהם והם מוצאים מסתור  מפחד  -

בלילות ניהלו קרבות  -חורף לבלילות היו אוספים גזר ופרות משדות ובוסתנים ואוגרים 
קרבות הליליים שועל נשך את שוורץ הבאחד  -עם בעלי חיים שבאו לגזול את מזונם 

הם מחליטים לעבור  -החזית קרובה ערת שלגסבחוץ  -הרצען וידו מתנפחת מיום ליום 
 –יוסלה כרמין  -פי חשבוני הם שכנו במאורה שנה וחצי ל -את קו החזית ורק הילד מצליח

 בל יאומן !!! מרגש !!!
 

- BIKMAN ASZER - 2895=*לד מ י STOLIN - סתתר עם אמו ואחותו במחבוא ביערמ- 
 תו יוצאת מדעתהאחו -ונסים את אמו והורגים אותה לעיני הילדיםאגרמנים 

 
- TABACZNIK P.- 2896=*ער מספר על מסתור אצל משפחה פולנית ששילמה בחייה עלנ 

 ולנים(פ 2 סתרת יהודים )נרצחו ה
 

- MISCHALOW M. - 2897=* דות מקוטעת על ע DAWIDGRUDEK הסביבהו 
 



- DORCZIN BATIA - 2898= גרמנים אספו בשטח שדה ה 0/2/0110 -עדה מספרת שב ה
נאמר להם שעד חצות הלילה הם צריכים להגביה את ו PINSK  הודיי 2511  ופה התע

 -מסלול במטר אחד ה
 

- TROSTMAN MIRIAM-2899=*לדה מספרת את סיפור משפחתה מהעיירהי ROKITNO -  םה 
 תחבאים אצל איכרים בסביבת העיירהמ
 

- CHAZAN DORA - 2900*=עידה על התקוממות יהודי מ LUCK 06/2/0115 - התחילה בש 
 בניירות אריים ובמנזר - נמשכה שבועייםו

 
 -  MANIS MIRIAM - 2901=*לדה מספרת על תנועת ההתנגדות שארגנה את הצתת כל י

 רגו היה מאבק ולפי דברי פולני היהודים ה  - ROWNEיד ל TOMASZYN   בתים בעיירה ה
ך במצוד שהגרמנים אבונקרים, היהודים בורחים ליער ובונים   -רמנים ג 011 –וטרים ו ש 55

וברות מספר מקומות מחבוא אצל עהילדה עם אימה ואחותה  -עורכים נספים כמעט כולם 
 איכרים ושורדות

 
- SZ. S.-2902=*ורלה של העדה שניצלה במקרהג  - 06דות קצרה של עדה צעירה בת ע 

 SINKIEWICZOWKAמות כשנעדרה מספר ימים מהעיירה מ
 

- GITLER JOZEF-BARSKI -2903עיד נגד פושע מ S.S.פעל ב ש- WARSZAWA - עדות זהה   
 1194 -ב 

 
+REGENSTRIEF LEOPOLD -2904דים נוספים מעידים נגד פושעי ע S.S.פעלו ב ש- LWOW - 

 
 .I.H.Z.  -ב  סרח  - 1410

 
KALUSZNI AJZIK - 2906* -   העד היה נער כשהגרמנים הגיעו ל– DAWIDGRODEK  -   הוא

 העד ברח ליער ושרד – 0110ומעלה באוגוסט  05על רצח כל הגברים מגיל  מספר
 

- KADAK ELI+KOSOWER IZAAK - 2907= מחנה עבודה ב  DWORZECד חיסולו דצמבר ע
0491 

 
- RABINOWICZ KALMAN -2908עד מספר על פעולה פרטיזנית ביערה LUCK מקומות אחריםו 

 
- LUIDOR JANINA - 2909*=אצל פולניםלדה במסתור י 

 
- LEWINSKI TOMASZ - 2910=*ילד סובב בכפרים באזור ה NOWY MIASTO לא ידע  -ניצל ו 

וסר שהוא מזמן ראיון העדות הוא ב  -  0112עוד ישנם יהודים ועזב את הכפר רק בסוף ש
 "קצת מתגעגע לאיכר שלו"

 
 - HABER RUTA - 2911*=אזור  -לדה קטנה מספרת יBIELSKO 

 
- KESSLER ZOFIA - 2912=*עדה היא ילדה קטנה המספרת על משפחתה ועל הישרדותהה 

 KRASNOBRODלה אצל איכרים בסביבת ש
 

- JUDKIEWICZ BENJAMIN - 2913ורות העד ב ק- KONIN  וOSTROWIEC KIELECKI  -    - 
 

GRINBERG USZER - 2914 -   עדות נגד שני מפקדי המחנה ב-  SKARZYSKO KAMIENNA 
 למשפט בפולין העומדים

 



- GRINBLAT MOTEL - 2915*לד מגיע לעבודת כפיה בגרמניהי 
 

- WITOMSKI KAZIMIERZ - 2916= עד הוא פולני שמספר שמשפחתו הצילה שלוש משפחותה 
 מצורף מכתב של הניצולים  -לא על מנת לקבל פרס ש BUDZANOW עיירה ב
 

- RUMKOWSKI MORDECHAJ - 2917=ודעה שפורסמה בגטו מLODZ 0110חודש דצמברב 
   MORDCHAJ RUMKOWSKI  לבחיר לבה  WEINBERGER RYWKA המודיעה על חתונת

 

 מקור פגוםה 1404-
 

- PASERMAN OSKAR-2919= עד מספר על מחנה אסירים שהתקיים בגטו ה WARSZAWA 
ינוי פמחנה היה מורכב בעיקר מיהודי המערב ותפקיד האסירים היה ה  -0491 סתיו בחרב ה

העד הגיע  -סירים אהיה מאוכלס באלפי ו GESIAהמחנה היה ממוקם ברחוב  -ההריסות 
שעדין היו בונקרים עם אנשים ספר מוא ה 0499שהה בו עד סוף יולי ו 14/00/0491 -למחנה ב

 שגילו התנגדות
 

- GERAGA BOLESLAW-2920=עד הוא ראש העיר הOZORKOW - וא מספר על הוצאה ה
 0491הודים בכיכר העיר ביוני י 4תליה של בלהורג 

 
 ידי לPOSEN   עיר ב  GESTAPO - ןמיועד לראש משטרת הביטחו סמךמ  - 1410=

KRUMEY S.S. ברק ממיורמ HOLST ב - LUBLIN מונה את התאריכים והשעות בהן ה
 כבות עמוסות אנשיםרמגיעות 

 
  0111 רת מתעד העבה - BERLIN  - בEICHMAN  מיועד למשרדו של  סמךמ  - 1411=
 -    - BIALA PODLASKAל SOLDAU -רכבת מ ב הודיםי

 
  - SOLDAU -וLUBARTOW  מתעד העברת פולנים ברכבת מהערים  מסמךה - 1411=
 BERLIN - IV D 4מחלקה ב EICHMAN מוען לידי ממסמך ה
 

 וא עוסק בהעברת יהודים ברכבתהדומה למסמך הקודם ב  -  1419
 

- RUDERMAN JAKOB - 2925=רטיזן יהודי מספר בכשרון רב את עלילות הפלוגה שלופ 
הודים יוא מתנדב עם עוד שני ה - BEREZINAעת המצור הגרמני באזור הביצות של נהר ב

ני משפחתו הנמצאים בלצאת לפעולת מיקוש רכבת ובאותו מסלול עושה ניסיון של קשר עם 
 GLEMBOKIEבגטו 

 
- KOPYTKO JAKOB  - 2926= יהודים נאלץ לברוח מהבית כדי להציל עצמוולני שהציל פ 

 
1417 - PENCZYNA PERLA   העדה מתלוננת על פולניVOLKSDEUTCH  שתו שמסרו ונגד א

 את אחיה ואת בעלה בידי הגרמנים ולקחו ממנה את רכושה במרמה
 

- MAYER HANS-GEORG - 2928 סק דין מות על מפקד פ S.S.גטו בPABIANICE 
 

 א ראויל  - 1414
 

- RUDERMAN JAKOB - 2930=הוא מספר על התנפלות  -עד הוא פרטיזן בגדוד "הנוקמים" ה 
 גטובהודים שהיו י  71 ם שחררו ה - MIADZOL רטיזנים על גרניזון  גרמני בעיירהפ
 

- ROZENBLUT FELA-2931= עדה מתארת פוגרום של אוקראינים ב ה- SCHODNICA - 
 



DACHES ANSZEL  -  2932 + כל העדים מספרים על יהודי   -ספים עדים נוOSTROWIEC 

KIELECKI ועל השחתת המידות של אנשי המשטרה וה-  JUDENRAT-  כתב אישום חמור
 ביותר מפורט לפרטי פרטים 

 
- ZALEWSKI LUDWIK - 2933ומר פולני מעיד על מראה עיניו כ- LUBLIN  - 

 
- GARTENKRAUT RACHMIL - 2934= ל הנעשה ב ע-  MAJDAN TATARSKI   0491  -ב 

 
0392 -  FINKELSTEIN JAKUB -   העד מספר על מעלליו שלDOLF  אישS.S.             שפעל

 BELZECהוא היה מפקד המחנה בעת הקמת מחנה   - CHELM  -ב
 

1416 – KIRSZTEJN MARIA –  עדות לטובת שוטר יהודי בגטוWARSZAWA 
 

- DORCZYK KLEMENTINA - 2937=* צילה את עדה הה  MICHAEL CITRYNאת אחותו ו
BASZIA גטו מOTWOCK - מצורפים מכתביהם   - אישה האלמנה עשתה זאת לשם שמייםה

במכתבים מורגש היחס החם והכרת הטובה   -האחות שנשלחו אליה מארץ ישראל ושל האח 
 הם חשים כלפיהש
 

- DZIALOSZYNSKA SALA - 2938=* העברת מגרש  סמך משפטי החתום בפני עדים עלמ
 רשות אנשים המאמצים את ילדתהלובית 

 
- HENRYK WOSK-2939= העד המתגורר בשוודיה כותב מכתב לרב הראשי של   -הנדס מ

תו יחד בהעד ראה תמונה בעיתון בה נראית   -ולין בו הוא מבקש עזרה לאתר את בתו פצבא 
מינריונית סה עדות מצורפת עבודל  - AUSCHWITZ -עם ילדים אחרים ששוחררו ב 

יסיונות נESTER ) - WOSKע"ש בתו " "חוק המספר המושלםהעד מכנה אותה  -במתמטיקה 
 יוסלה כרמין (  -תרגום של התזה המתמטית לא צלחו 

 
- TIMERMAN MOSZE - 2940=עד מספר בקצרה על העיירה הPISZCZACZ 

 
 אין בתיק  -נבדק   -  1490 

 
- GINDELMAN MOSZE-2942הוא מתייחס לאירועים  -קד פרטיזנים ידועעד הוא מפה 

 KURECZ -התרחשו בעיירה ש
 

GINDELMAN MOSZE - 2943 -   זהו אוסף של תעודות שונות ביניהם גם דברים אישיים-  
בין המסמכים ישנם מנשרים  – העד הוא מפקד פרטיזנים מהולל שכינויו " דיאדיה מישה "

הם כתובים רוסית   -ראים לו למסור עצמו בשבי שהיו מפזרים ממטוס בין חיילי האויב הקו
אוסף מאד   -ומופנים אל חיילי הצבא האדום ויש כתובים גרמנית ומופנים אל חיילים גרמנים 

 מעניין  !  !
 

 .Z.I.H  -חסר ב   - 2944
 

- POTRUCH - 2945=כתב מיועד למ - Z.I.H. עיר בLODZ ו נכתב שהוא מעביר אליהם ב
צד הארי בהסתתר ש  WARSZAWA -מסמכים שהיו שייכים ליהודי מ צלומים, מכתבים ות

 ונעלם בזמן המרד הפולני
 

- FELDMAN FANIA -2946=  יסול גטו ח WILNA עדה הסתתרהה  - 11/4/0491  -סתיים ב ה 
שומר הבית בא לעזרתם ומצייד אותם   - וםי  55 הודים בעליית גג משך י  51 וד עעם 

העביר ליש הוא מצליח א 01 את העדה, את אחותה ועוד   -הקטן  מצרכי מזון בעזרת בנוב
קב הלשנה שומר ע - WILNAנהל גטו מ GANS לתוך בונקר שכבר התגלה מזמן, הבונקר של 



אחותה נודדים בין אנשים טובים והעדה   -הודים שנשארו בעליית הגג נתפסים י 17 -הבית ו
 0471 מספרהעדות זהה תחת   -ואצילי נפש עד לשחרור 

 
 נהלת מחלקת הילדים בבי"חמ DR. ANNA BROJDE HELLER ברים לזכרה של ד  -  1497=
 0491מאי   -תה בזמן המרד מ  - WARSZAWA גטו ב GENSZA רחוב ב

 
 דות לא ראויהע  - 1494

 
1494   -  MEJZL IZAAK -   ספר עלמהעד RITA KNITINSKA  ששיתפה פעולה עם הגרמנים

יהודים באקציה של  71העד מתאר את גילוי המסתור בו הסתתרו   - תריםבגילוי יהודים מסת
 BIALYSTOKבגטו  0491חודש פברואר 

 
=1401-LEHRMAN ISRAEL  –  העד מספר על התארגנות מחתרתית בגטוBIALYSTOK 

הוא מכיר היטב את האנשים ויודע שמותיהם של רבים מהנופלים   -בעלת אופי   שמאלי 
 מונה שמותיהם ומקום נופלם  הוא  -ביום המרד

 
- LEHRMAN ISRAEL-2951= עד מספר את סיפור יהודיה BIALYSTOK  הובאו                   ש

 0111הוא מספר על אקצית   -חיכו לשילוחם ו  06/4/0491 ימי חיסול הגטו ב   PETRASZA–ל 
  -מחנה האת חיי  מתאר בפרוטרוטו  BLYZIN -העד מגיע ל   -ילדים שנלקחו מידי הוריהם ה

 ות ומחנות נוספים עד לשחרורובהמשך צעדת המ
 

 - PUCHALSKA ZOFJA - 2952=ולניה מהעיירה פ BRANSK ספרת כיצד הסתירה והזינה את מ
    -המשפחה כולה שרדה  -ני מבוגרים ושלושה ילדים ש FINKELSZTAJNשפחת מ

FINKELSZTAJN CHAIM ב 05/1/0112!! !! -רצח שלוש שנים אחרי השחרור, בנ - BRANSK 
 משפחה הפולנית שילמה ביוקר על מעשה החסדה .N.S.Z -ע"י כנופיית 

 
- SCHNEIDER ANSZEL - 2953 עבר את החזית -ות ורח מצעדת המב-CHOROSZCZ   - 

 
- BERMAN MINA-2954= עדה הגיעה לה - TREBLINKA  מ - BIALYSTOK - אקציה של ב

יא הייתה גם ה- MAJDANEK - יחד עם קבוצת נשים והגיעה ל  מזלה נבחרהל  - 0491פברואר 
 ש לה סיפורים קטנים על כל אחד מהמחנותי - AUSCHWITZ - ו   BLISZYN - ב
 

- GROSSMAN CHAJKA - 2955=נים לאחר חיסול גטו ש 9 -אום בטכס זיכרון נBIALYSTOK  
 המרדו

 
 לא תורגם -אומים נ - M49/2955  - משך של ה  - 1406

 
1404-GOLDSZTEIN ABRAM -   העד מספר על מחנהWISTE GUERSDORF  בחודשים

 9777  -עדות זהה ב   -האחרונים לפני השחרור 

 
- SLAWIK FAJWL - 2959=עד ברח ממחנה ה ZAMBROW הסתתר באחד הכפרים בסביבה ו-  

 -   -  AUSCHWITZהעד נתפס ונשלח ל  -אחיו הסגירו עצמם בלית ברירה והוריו 
 

- OSTRABORSKI ABRAM - 2960=  עד עם משפחתו היו בגטו ה  BIALYSTOKד לחיסולו ע-  
צמבר דם שהו עד ש -  LOMZA - בוצת עובדי הגסטפו והוא ביניהם לקחו לבית סוהר בקאת 

 - -STUTHOFF -אותה עת הילדים נלקחים מהם והם נשלחו ל ב  - 0491
 

 GOLDSTEIN ABRAM - 2961=עד היה בגטו ה BIALYSTOK ד לחיסולו ונשלח לעLUBLIN -   - 
 

- KOTLARSKI IGNACY -2962= יצל על ניירות ארייםנ 



 
- KIRSZTEIN MARIA -2963  עידה לטובת אישמ O.D.ב - WARSZAWA - 

 
- SZPRICER SONIA -2964= "העדות נסבה בעיקר על עבודתה בגרמניה במסווה "ארי- 

 חס לעובדים זרים בגרמניהעדה מוסרת ידיעות מעניינות על היה
 

- GOLDOCKI ABRAM  - 2965  פי מעד היה ברוסיה בעת השואה וכל מה שהוא מספר שאב ה
  -  - SOKOLKAמפיהם הוא מתאר תמונות על חיי היהודים ב  -אנשי המקום 

 
- KONOPKA ALOJZY -2966=  עד מספר שחמיו שגר בכפר ה DLUGOLEKA סתיר בביתו ה

יצלה נפשות ובזכותו נ 4 מנתה ש KNISZYN העיירה מ ABRAM KRAWIEC שפחת הרב מאת 
 משפחתו ברחה מהכפר -כעונש על החבאת היהודים חמיו נרצח   -
 

- POLJAK EL -2967-*=לד מספר בפרוטרוט על גטו י KOWNO - עיד שהגרמנים  ירו עלמ 
 לבים וחתולים בגטו ומסרו אותם לבישול במטבחכ
 

- LEWIN ABRASZA-2968  זמן צעדת המות יצאו מ ב–OSWIECIM  00.111 ה   -סירים א- 
S.S.צחו אותם ביער ליד רRIBNIK 

 
- GRINBERG LEJB L-2969  ספר ש מ- S.S. ברח ונותר בחיים  -ונגרי ליוה את צעדת המות ה 

 
- LEWIN ABRASZA -2970=יה במחתרת בגטו ה BIALYSTOK - וער נ"BUND" 

 
- LEWIN ABRASZA -2971= ב 0491 עד מספר על האקציה של חודש פברואר ה- BIALYSTOK  

 0499וא עבד בפירוק הקרמטוריום בדצמבר ה   - AUSCHWITZ -עד הגיע לה -

 
- STEFANSKI STANISLAW -2972=  עד הוא פולני שהשתתף במרד הפולני בה-WARSZAWA 

יהודים הל הוא מספר על התפעלות נוכח תעוזתם ש  -מורדים נכנעו והוא בתוכם ה
וחמים יהודים ל 10במו עיניו ראה שהגרמנים מוציאים להורג   -שהשתתפו בקרבות 

 ZELAZNAברחוב 
 

1471 ALTMAN SZAJE - -   העד היה מורה והוא מספר שלימד ילדים ב– MIELEC  עד מרץ
העד מתאר  –, גירוש המוני ראשון בפולין MIELEC –התרחש הגירוש מ   4/1/0491 -ב  - 0491

 –ב  .Z.I.H –הוא אומר שב  –פרוטרוט את הגירוש ואת גורל יהודי העיר בהמשך ב
KRAKOW  שרון רב על חייו יהעד מספר בכ –נמצאות תמונות מצולמות של הגירוש

העד חלה בטיפוס הבהרות ודיבר  –במסווה ארי ואיזה סיבוכים נוצרים עקב מצב זה 
 יל את היהודיםיידיש בשנתו, בהזיותיו ראה צבא יהודי שבא להצ

 
 דות זניחהע  - 1479

 
1470 - STEFANSKI STANISLAW –  העד הוא פולני שמספר על דרך הכנת מסמכים אריים

 הוא הכין מסמכים מתאימים שלא על מנת לקבל פרס  -ליהודים 
 

1476 –SZNEJER DAWID –  עדות כנגד פולני שמסר יהודים לידי הS.S. 
 

1477 - SZNEJER DAWID –  נגד פולני שניהל בית מלאכה בבעלות גרמנית בגטו עדות
WARSZAWA –  יהודים ואסף את רכושם 0011הוא מסר לידי הגרמנים 

 



- HALBERSTADT MINA - KAPLAN-2978= עדה היא בתו של יו"ר קהילת הLUBLIN לפני מ
היא מעידה   -מתארת תמונות שנחרטו בזיכרונה ועושה סיכום תקופה  היא  -מלחמה ה
 יתפו פעולה עם הגרמניםש - LIPOWA 7ב ויים היהודים השבש
 

- SZER ESTERA-2979=  עידה על מOSTROWIEC KIELECKI 
 

1441 – ROTSTEIN FEJGA - העדה מציינת שמות של פולנים רבים שנתנו לה מחסה ועזרה 
 

- WALKE FELA -2981= כתב שנשלח לועד ההיסטורי במ- SZCZECIN  נדודים -יורק -ניומ 
 PRZEMYSLפרים באזור כב
 

1441 – RUBINSTEIN WOLF -  העד מספר שבמחנהCZECHOWIEC  שמרו על האסירים אנשי
S.S. ממוצא צורפתי ובולגרי 

 
1441 - ULMAN ZYGMUNT -  פולני מבקש עזרה כלכלית מה– Z.I.H.  ומספר שהסתיר ילד

 השחרורהוא סבל על כך מהתנפלויות עליו אחרי  –יהודי משך יותר משנתיים 
 

1449 - FELDON SZYMON -  העד מוסר מידע ושמות של נאצים בעלי תפקיד בגטוLODZ 
 

- RAJZER SZYJA-2986=עד מוסר בפרוטרוט את קורות עדת היהודים ב ה- KAMIONKA  - 
- STRUMILOWAיער ובמסתור אצל איכריםב 

 
- KALSKI TADEUSZ  - 2987*0112 !!!!!!שהה אצל איכרים עד סוף  -לד ניצל בכפרי 

 
- LESZCZYNSKA GUSTAWA-2988=  עדה ניצלה יחד עם שני אחיה, תופעה נדירה ה

דדה בכפרים, חזרה שוב נ WARSZAWAיא הצליחה להתחמק מכל האקציות בגטו ה -בשואה
 יום בפחד תמיד אך שרדה-עיר, חייתה יוםל
 

- BORENSTEIN ESTERA-2989=*תה באקציהעדה הייתה ילדה כשלקחו אותה ואת משפחה 
אימה והיא  -חיה הקטן נחנק בקרוןא-  TREBLINKA -  נשלחו ל ו SOBOLEWנערכה בעיירה ש

וקדים אותה פתלאות לאין ספור   -את אימה היא לא מצאה ונשארה לבד  -קופצות מהרכבת 
עוריו והאיכרים נבאחד הכפרים שם הייתה פעם אחוזה לסבא זוכרים לו חסד   -

את איש לא ילשין על רעהו זה אצל כל אחד מספר ימים ובדרך מתארגנים כך שהיא תשה
הילדה נלחמת על חייה   -י. כרמין( -לשנה ה)פעם ראשונה אני קורא על פטנט כזה נגד 

חזור ליהודים ולפי עדותה לקחו אותה בכוח לאחרי השחרור היא לא רוצה   -ומנצחת 
 עדות מרגשת!!!!!!!! -ממש 

 
- MERKRABS MIRIAM-2990*אותיה של ילדה קטנה שיודעת לשמור בסוד את יהדותהלת 

 עוברת תקופות של סבל ורעבו
 

- SZYTZ POLA-2991*=ב -  BOGUSLAW – משתתפת ממש בפעולות פרטיזניות  -רוסיה ב 
 

 - FLAJSZER PINCHAS-2992*=תלאות ילד יהודי  -בפרטיזנים   -ביער  -כפרים ב 
 

- FREINKMAN FEIGA-2993= על יהודי  עדה מספרתה  ROBERSZIEWICEהעברתם ברגל ו
 מחנהל
 

 - FREINKMAN FAJGA-2994=אזור   -עדה הסתתרה ביער עד השחרור הDWORZEC 
 



- WIKAREK ERNESTINA-2995= עדה היא אישה אלמנה ממוצא יהודי שבעלה הגוי נפטר ה
  -הודיה"י"ילדים רשומים כקטולים והיא מקבלת דרכון עם ציון ה -BYTOMעיר ב 0411 -ב

 העדה מספרת קורותיה
 

 - MATECKA KAROLINA-2996=*היא זוכרת מצוין את -לדה קטנה מספרת קורותיה י 
 לדה יהודיהירק שם נודע לה שהיא ו  OTWOCK -גיעה לבית הילדים ב ה 00בגיל  -אירועים ה
 

 -  JELEN STASIO-2997*=לד נודד עם אמו י- 
 

 - RABINOWICZ LUDWIK-2998*=מצא בבית ילדים ב נ 4ן לד בי- OTWOCK  -  יכרונות דליםז 
 

- FURMANSKA GENIA-2999*=סתור אצל פולניםמ 
 
*5111 – GOLDMAN ZBYGNIEW –  ילד שהגיע לבית ילדים לאחר שהוחזק ע"י משפחה

 מתגעגע ל,אימא" הפולנייהפולנית מספר שהוא 

 

 


