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- GRINBERG CHANA-3001=*נדדה בכפרים, עבדה אצל איכרים,  -ערה מספרת על ילדותהנ 
 KOZIENICEרדה באזור ש 
 

 .Z.I.H  -ב  חסר  -  2003
 
*3003 – NUSSENBAUM SZAJEK –  7491נער צעיר שהגיע לבית הילדים רק באוקטובר 

בן של יהודי כפרי שיודע להיות מועיל ובעצמו הסתדר  הוא –מספר את קורותיו בשואה 
 היה לו קושי למצוא את היהודים ששרדו –אצל האיכרים 

 
*3003 JAKOBSON ALEKSANDER - -  הוא היה בגטו  -בזמן מתן העדות 4העד הוא ילד בן

WARSZAWA-  הוא זוכר שהוא ואמו הלכו ברחוב בעת אקציה וגרמני הרג את אמו ואותו
 לפצע ברג

 
*3003 –WITELSKI DANIEL - לא ידע שהוא  -לא זוכר את שמות הוריו -ילד שהיה במנזר

 יהודי 
 
+2003  
 
*MASLOWSKA JANINA - 3007 –  "זאת רשימה שמית של ילדים הנמצאים ב"בית הילד       

  3407007491בתאריך  SRODBOROW  -ב   

 
*MASLOWSKA JANINA - 3008 – לדים הנמצאים ב"בית הילד"     זאת רשימה שמית של י
 3907007491בתאריך  OTWOCK -ב

 
*MASLOWSKA JANINA - 3009 –                              "רשימה נוספת של ילדים הנמצאים ב"בית הילד

 2007007491בתאריך    SRODBOROW -ב 

 
- MASLOWSKA JANINA - 3010=* ת עדה מוסרת עדות בלתי רגילה שבמרכזה עומדה

העדות יכולה לשמש דוגמה לקשיים, מכשולים וסיבוכים  -נמסרה למנזרשילדה יהודיה 
אביה של הילדה התגלה במחבוא אצל משפחה  -החזרת ילדים לחיק היהדות לשהתלוו 

 , היהודים והפולנים שהסתירו אותם הוצאו יחדיו להורגלאחר עינויםופולנית 
 

-3011 = KNRNIHNL GNILES -  פינוי עד מספר על ה- BLECHHAMMER 7491 -עדת המותצ 

 
+2073 
 

- 3013=GNLLEI NNRNSK - עד מספר על מחנה הTRZYNIEC 
 

2079 INENNRF EFNRE-  העדה מספרת דברים מעניינים על התארגנות הקניה והמכירה של
העדה הייתה אחראית לקניית המצרכים              -מצרכי המזון ליהודים באזור שלזיה עילית 

 SOSNOWIEC –ב 
 



+2071 
 

2073 - WEINREICH YGMUNT-  העד מספר עלCHRZANOW בשבועות ראשונים לכיבוש-  

 
- HONIGMAN MARIAN-3017ירוש מ ג- LODZ - 7424-7497 -חנה עבודה בגרמניה מ 

 
- HERMAN FELIKS-3018=וסר עדות על מחנה עבודה מMARKSTADT 

 
*3003 – BIALICZKA NATALIA – ת על חיסול קבוצת ילדים במחנה                העדה מספר

 שני ילדים קטנים מצליחים להסתתר ונשארים בחיים – KIELCE –ב 
 

2030 –  BIALICZKA NATALIA -  העדה מספרת על מחנהPIONKI  לידRADOM  שם היא
 סדרי המחנה די סבירים בהשוואה למחנות אחרים  -עבדה במפעל לייצור חומרי נפץ 

 
EPSZTAJN LEON  -  3021 -   מכחולים שדוגמתם היו  3העד הוא סוחר צבעים השולח

 לדעתו הם עשויים שיער אדם  - 0333למכירה בחנויות רבות בפולין בשנת 
 

 - RODAL JUDA LEJB - 3022=מ   BEDZIN -749703  -מחנה עבודה ל - 
 

FAJNTUCH ABRAM-LEJB - 3023 -   העד מספר על פעילות ה-  KRIPO  ב -  LODZ 
 

- BAZILIAN NATE-3024=עד מוסר על פעולותיו הרצחניות של ה MURERגטו ב- WILNA ל ע
  : PONARהתרמית בה פיתו יהודים להגיע אל מקום הרצח

 
- JANOWSKI HERSZ-3025 ימים האחרונים של גטו הLODZ 

 
*  - JAFFE SARA - 3026=ים בחיים יום השחרור( נשארב 1 עדה בעלה וילדתם הקטנה )בת ה

 עדות מעניינת !! -  - WILNOהם מוסתרים בארכיון העירוני ב -ודות לאנשים אצילי נפש ה
 

- RADZYNER IZA-3027=עדה מתלוננת מרות על מנהל העבודה היהודי הCHIMOWICZ  
 יקר העדות על תקופה זאתע- DRESDEN - הגיע עם המחלקה למתכת ל ש
 

2033 – PACIORKOWSKI WOLF BER – ת כנגד כמה אנשי משטרה וגסטאפו שפעלו עדו
נוסף לכך הוא מוסר שמות נוספים של גרמנים  –העד מספר על פשעיהם  – LODZבגטו 

 השייכים לשני הארגונים
 

2034 – SONABEND TOWJE –  עדות כנגד יהודים משתפי פעולה  בגטוLODZ 
 

2020 – ROLAND JERZY – יהלה את גטו העד היה מנהל מחלקת מודיעין בפקידות שנLODZ 
 העד מספר על התארגנות מוסדות הגטו ומוסר שמות וכתובות -
 

2027 – PRAPORT BEREK –  העד מוסר ש- MALINIAK  צלם גטוLODZ  הנציח כל מאורע
 בגטו והטמין את הצילומים

 
2023 - PACIORKOWSKA SALA –  העדה מספרת פרטים על שני משתפי פעולה יהודים

המנהל הגרמני של  BIEBOWהם הצילו את חייו של  –בימיו האחרונים  LODZשפעלו בגטו 
 7493 -שני משתפי הפעולה נמצאים בלודז' בזמן מסירת העדות  –הגטו 

 
2022 - GRUSS GINA –  העדה מספרת על גטוSTRYJ –  01פולניה הסתירה אותה ועוד  

 חודשים עד לשחרור !!! 03יהודים משך 



 
2029 - MEDALJAN RACHEL –  אישה יהודיה ובתה שורדות ב– WARSZAWA העדה  -ובכפר

 ניצלה בעזרת פולנים –הצטיידה בתעודה ארית בשלב מוקדם מאוד ויצאה מהגטו 
 
 7424090  -שנים ב- ZDONSKA WOLIA מספר על חיי היהודים ב עד האלמוניה  - 2021=
 

- HONIGMAN CHAIKA-3036= ל רשימת ע "PALESTINA"בRADOM - 
 

- LANGFUSS CHAIM-3037= ברים לזכרו של ד LANGFUSSיסד מפלגת "פועלי ציון"מ 
 - NOWY-SACZב
 

- EPSZTAJN LEON-3038= דות על חשד שמכחולים לצביעה עשויים משער אדםע 
 

- SZNEJER BRUCHA-3039=בזכותה ויכר פולני אצלו עבדה העדה השיג לה תעודה ארית א
 ניצלה

 
PRAKTER HERSZ  -  3040 -  ציון לזכרו של נדבן יהודי ידוע  מ-  LUBLIN -  SZMUL 

EICHENBOJM 
 

- MINA HALBERSZTADT-KAPLAN-3041 ברים לזכר אביה, יו"ר היודנרטדLUBLIN - 
 

- GRUNBERG - GELBARD SUSI-3042= כתב פרידה שכותבת אישה לבעלה לפני חיסול מ
 LUNINIECגטו 

 
 פעלו בעירש.S.S מים שני קציני אשימ- LWOW מ  בוצת יהודיםק  - 2092-=
 

- SZTAMOWICZ SARA-3044=דות זניחהע 
 

- RAPALSKI STANISLAW - 3045= עיד על מאסר המוני של פולנים ויהודים, פעילים מ
 LODZיד לRADOGOSZCZ וליטיים, כמורה ואינטליגנציה, במחנה פ
 
*3033 – SCHAECHTER RUTA –  אחרונות בחיבור מילים  – 4חיבור של ילדה יתומה בת :

 כשאבא  חזר לא הכרתי אותו ולא רציתי ללכת אליו
 
*REISS RENIA  -  3047 -  במסגרתו ביקרו כמה כיתות  ילדה מספרת על טיול בית ספר

 - GROSS ROZENבמחנה 
 

- GITLER JOZEF-3048=  עד מוסר על מעשיו של קצין ה BRANDT S.S.אקציה הממונה על ה
 3402  -עדות זהה ב   –  -  WARSZAWA ב 7493 הגדולה של קיץ 

 
FUCKSMANN JOSEF -  3049 -   העד מפרט את כל המעשים הנפשעים שלJOHAN FRANZ 

MURER   בגטוWILNA  ומונה אותם אחד לאחד 
 

 - FUCKSMAN JOSEF- 3050=דות שניתנה במשפטו של ע FRANZ MURERרציחת לאחראי ה
 WILNAיהודי 

 
SKOPSKI BENJUMIN -  3051 -   בעדות יש מכתב המתאר את השמדת יהודי העיירה

STUCZYN 
 



3052=-LATZEL JOSEF - איש  עד הואה.S.S  מוסר עדות בפני הועדה הבינלאומית ש
ל עמוסר פרטים וGUSEN הוא היה מנהל המחצבה במחנה הריכוז  -לחקירת פשעי הנאצים 

הוא  -יכוז ראסירי מחנות  הן עבדוב-.S.S רשת המחצבות שהיו בשליטה הכלכלית של ה
 יחס לאסיריםהמוסר מידע חשוב בנוגע להנחיות שניתנו למנהלי המחצבות על 

 
 - KLAJNMAN FRYDZIA - 3053דות נגד ע "CAPOS"ב  - KIELECKI OSTROWIEC - דות זהה ע 

 2041-ב
 

GUTWILEN SZLAMA -  3054 -                העד מספר על אכזריות השוטרים היהודים         
ששלטו בתוך   ZAJFMANועל השחיתות הנבזות ותאוות הבצע של האחים  OSTROWIEC  -ב 

 בנושא זה יש עדויות נוספות  -המחנה 
 

WOLMAN MENDEL -  3055 -   העד מספר על תולדות גטוOSTROWIEC KIELECKI -   העד
  -ה היהודית והמשטר JUDENRAT  -מספר על השמדת היהודים ועל שיתוף הפעולה של ה 

 .A.Kהעד מספר על קבוצות פרטיזנים מיוצאי הגטו שאחת מהן נרצחה על ידי אנשי 
 
בעדות קורות יהודי  -וסרים עדות משותפת מ- OSTROWIEC מ   קבוצת יהודים  - 2013=

 עדות קשה המרשיעה את המשטרה היהודית בהתעללות, אונס  -ד לחיסול הסופי ע העיר

 – -JUDENRATשמות אנשי ה  -שמות רוב אנשי המשטרה  -בה שים, ביזה, שוד וגנינ
 

EHRLICHMAN JAKOB  -  3057  -   עלילה רבת היקף המספרת את סיפורם של שני אחים
זהו רומן ממש שנכתב ביולי   -ששרדו ביער ובכפר בסביבה    WERBAואחות מהעיירה 

 כנראה שהעד ניהל יומן  -זמן קצר מאד אחרי השחרור  0333
 

 לא ניתן לפענוח  - 3058
 

2014- BIRENBAUM MAJER -  עדות על איכרים שמסרו יהודים בידי הגרמנים 
 

 - TUNE AKIBA-3060=דות כנגד ע SYLWIA SZAPIRAהובתו של קצין אWEBER S.S.            
 3137 -הה ב זדות ע  -משתפת פעולה בהסגרת יהודים ו- LWOW  ב

 
+2037 
 

- HECHT TOSIA-3062= צהרה בנוגע לקצין ה WEBER S.S.פעל ב ש- LWOW - דות זהה     ע
 3137 - ב

 
- HECHT TOSIA-3063=דות כנגד ע SILWIA SZAPIRAהייתה מזכירתו ואהובתו של קצין ש 

 - LWOWנהל לשכת העבודה במ-.WEBER S.S ה
 

- SZTERN SZLAMA - 3064= דות לטובת משפחה פולנית שהסתירה את העד ואת אמוע 
 
+2031 
 
+2033 
 
+2031 
 
  - LODZרמנים שפעלו בג 73  -מוסר רשימה מפורטת על כל אחד מ  למוניא - 2033=
 תפקידי מנהל שונים של שלטונות הכיבושב
 



- ROZENBAUM HELENA-3069= עידה לטובת יהודי שיש נגדו עדויות רבותמOSTROWIEC - 
KIELECKI 

 
- BAKOWSKI STANISLAW=3070= רציחת אביו ואחיו יחד עם היהודי  ולני מספר עלפ

ידי להוא מוסר על תפיסת יהודי אחר בידי איכרים בכפר ומסירתו  -הסתירו בביתם ש
 - SABINOWהגרמנים תמורת פרס של סוכר ועצים

 
- CHELEM WIKTOR-3071= עד מספר שמסר לה MURER -מושל הגרמני של ה WILNAחת ת

 הב והדולרים שהיו מוסתרים בביתועונש מות את היהלומים, מטבעות הזבאיום 
 

 - KUPERCYN SABINA - 3072תארת את החיים בגטו מ WARSZAWAד סמוך למרדע 
 

- HIMMELBLAU JERZY- 3073* וכר הסיגריות מ מWARSZAWA - 
 

- SAWICKI RUDOLF-3074 התגוררו שעיד על הוצאתם להורג של יהודים בעלי אזרחות זרה מ 
  WARSZAWA–ב    "PAWIAK"וצאה להורג נערכה בבית סוהר הה  "HOTEL POLSKI"-  -ב
 

- GRIMSZPAN ZYGMUNT-3075ו"ר ארגון הנכים בגטו י LODZספר על המאבק לקיוםמ 
 

- ROTBERG DIANA-3076=עדה חיה במסווה ארי בה WARSZAWA -הם נעזרים  -ם בעלה ע
דות קצרה ע -במרד הפולני בעלה ובנה הוצאו להורג בידי הגרמנים  -ולנים אצילי נפש פבידי 

 גם הוא נעזר בידי אותם פולניםש DR.   SCHOR נוספת של 
 
*3033  -  ZBOROMINSKI ADAM -   העד הוא פולני מבוגר שהציל ילד יהודי מגטוVILNO -  

מסר אותו  7491 –ב  –הוא מגדל אותו יחד עם נכדיו ואחרי השחרור הודיע עליו בקהילה 
 לבית יתומים יהודי

 
2013 – KOLCZYCKA ZOFIA -  העדה היא נערה צעירה מ– LODZ  שמוסרת דו"ח מקיף בשני

 –התארגנות נוער שמאלי בבתי המלאכה השונים בגטו ופעילות השכלתית בגטו     : תחומים
עם התקרבות החזית פינו את הנשים  – BUCHENWALDליד  ELSNIKהיא מספרת על מחנה 

 -הרוסים כבשו את המקום ודאגו לאסירות ששרדו -ו הרכבת הופצצה ורוב הנשים נהרג –
העדה נפצעה  – מצאו את הבנות ששרדו ורצחו אותן SEDINגרמנים כבשו מחדש את 

 בעת מתן העדות 73היא בת  –ונשארה נכה 
 

- LASK USZER - 3079= יכר עני החזיק אותו ללא תמורה א  SABINOW - 
 
+2030 
 

ZAUBERMAN SZYJA -  3081 -  י מ פולנ-  SANDOMIERZ סיכן חייו וצילם אקציות 
  -תמונות ומסר אותן ל   4העד קבל ממנו   - LUBACZOW  -ו   PONIATOW  -ב  שהתרחשו

Z.I.H. 
 

- SZMIRGOLD NACHMAN - 3082= עד מספר על פולניה שהסתירה בביתה יהודים מבלי ה
 קבל תמורה ועל שכניה שהלשינו על כך לגרמניםל
 

BARANSKA MARIANNA  -  3083 -  פולניה מספרת על מסתור ועזרה ליהודים 
 

- SZAFRAN CHAJA-3084= יסול היהודים בחSANDOMIERZ - 
 

- FUTERMAN NOMA-3085ספרת על מZELOW 



 
- NISSENBOIM DAWID-3086=עיד כנגד פולני העומד למשפט על רצח אביו ואחותומ 

 גילה את קבר אביו ביערוא חיפש וה LODZ -יהודים נוספים בכפר באזור ו
 

- SIERZAN MIKOLAJ-3087 ולני מספר על חיסול קהילת פLUNINIEC 
 

- EIDLER BRONISLAW-3088עיד על האקציות ב מ- STRYJ -    7497- 7492 

 
- ROZENFELD CHIL-3089= עיד נגד ה מ O.D. -ה ו JUDENRATH –ב  - OSTROWIEC -ונה מ

 ואת שמות אנשי היודנראט וטרים יהודיםש 39 מותיהם של שאת 
 

ERYK BAJER - 3090 -   עדות נגדVOLKSDEUTCHE  שפעל ב-  KONSTANTINOW 
 

- PIOTRKOWSKA APOLONIA - 3091= עדה מספרת על ה VOLKSDEUTCHEהעירמ 
 KONSTANTINOWגרמני העם הכיבוש   -השתלמות מפלגתית ל 7424 נסע לגרמניה במאי ש

 רהפך להיות אימת היהודים בעי
 

FRONCZAK LEON  -  3092 -  פולני מעיד נגד פולני אחר על התעללות ביהודים 
 

2042- PIATKOWSKI EDMUND -    העד הוא פולני המספר עלVOLKSDEUTSCHE  מהעיר
CONSTANTYNOW שהתעללו ביהודים וגם בפולנים 

 
ZANDBERG ICEK -  3094 -   עדות נגדVOLKSDEUTCHE   תושבKONSTANTINOW 

 נהג בצורה רצחנית אל יהודי העירשהת
 
+2041 
 
+2043 
 
 2041 -KLAJNMAN FRYDZIA-   3503דות זהה ע 

 
SZARAKAN PINIA -  3098 -    כל עשרת העדויות נגבו במחנה העקורים 

 
CYGIELNIK DWOJRE -  3099 -  EBELSBERG - LINZ 

 
SZAPIRO FANIA -  3100 -    וכולן מספרות על מעשיו שלJOHAN FRANZ MURER 

 
DOLINSKI BENJUMIN -  3101 -   בגטוWILNO 

 
SELCER ISAAK -  3102 - העדויות נגבו לקראת משפט הפושע 

 
PLISZKIN POLA-WIENER -  3103 

 
DOLINSKA JOCHA -  3104 

 
SZARAKAN LIZA -  3105 

 
DUSZANSKA RAJA-KUDEWISKA -  3106 

 
SZARAKAN LEJB -  3107 

 



- DR. KESSLER EDMUND MATESZ - 3108= דות כנגד ע DR. ROBERT ULRICHפקד              מ
הודים י BELZEC - 25000נוגע לאקציה הראשונה בה נשלחו ל ב- LWOW  ב  - GESTAPO  ה

 לפי פקודתו
 
 2704 -  DR. KESSLER EDMUNT MATESZ -  המשך העדות הקודמת 
 

 - BARDACH JAKOB-3110=עיד נגד מ ROBERT ULRICHפקד המ-  GESTAPOבLWOW - 
 

- KOPERWAS SZYJA - 3111= דות כנגד ע BUCHMAJERיש א S.S.פעל ב ש - RADOM  -וא ה
  -זקנים ולדים נשים י 7100 אותו יום נרצחו ב  - 7492ת חיסול הגטו הקטן בנובמבר אניהל 

 הוא רצח הרבה יהודים במו ידיו
 

LANDMAN M. - CUKIER ABRAM - ZYSMAN BENNY - PRZYTCKA LOLA  -  3112=-
MECHARAWSKI   R. ZYLBERBERG CHAIM - KUPERMAN BIDMIL - RUTMAN ZYGMUNT - 

 -  BOJMAN MOJZES  2777:ם מעידים יחד עדות דומה לעדות הקודמת ה 
 

 - MANELA JOZEK-3113=2773 - 2777:דות דומה לשתי עדויות קודמות ע 
 

-BARDINI ALEKSANDER-3114=נגד מלשין שהביא למותו של יהודי במסווה ארידות כע 
 

- HILFSTEIN EDEK+WEIT HENRYK-3115 עידים נגד מפקד מחנה מSTALOWA WOLA 
 

- KRAUT PINKAS-3116=דות נגד איש ע S.S.וצח יהודי רPRZEMYSL 
 

2771 - OGOLNIK JAKUB –  העד מוסר שמות ופרטים של אנשיS.S.  שפעלו ב- LODZ 
 

 - KNEIDL JUDA-3118=תאר את המצב ב   מCHODOROW  -  -  7493- 
 

ROSENBERG SALOMON -  3119 -   עדות נגד ראש העיר האוקראיני של העירBORYSLAW 
בעיר בו  DR. TERLECKIהעד מספר על הפוגרום שארגן   - 7491 –בעת משפטו שנערך ב 

 יהודים ועל הריסת בתי הכנסת בעיר 100 נרצחו
 

- FRISZ JONAS-3120 עיד נגד ראש העיר מ BORYSLAWעת שלטון הגרמניםב 
 

WOJCIK FELIX  -  3121  -   מוסר עדות ראיה על רציחות   -העד מספר את סיפורו האישי
 WARSZAWA  -במו ידיו ב  BRANDTשביצע 

 
- ARZT EDWARD-3122=עד מוסר עדות נגד ה BRANDT ANTONצין ק S.S.פעלש 

 אלפי יהודים על מצפונוו- STANISLAWOW  ב
 

BLOND SALOMON -  3123 -   עדות שניתנה לקראת משפטו שלS.S. BRANDT  האחראי
 TLUMACZלהשמדת יהודי 

 
 - STERN SCHMERL- 3124=עד מספר על האקציות בגטו ה STANISLAWOWנערכו בניצוחו ש

 וא רצח במו ידיו בהנאה רבהה - .BRANDT S.S -ל קצין ה ש
 

 - HOROWITZ AMALIE - 3125=דות נגד ע ANTON BRANDTצין ק S.S.ניהל את האקציות ש
 STANISLAWOWגטו ב
 



- RITZER SALOMON - 3126= דות נגד ע ,BRANDT ANTONצין ק S.S.פעל גם                  ש
תבע לשלם את עלות הכדורים בהם רצחו את נ- JUDENRATH  ה -  TLUMACZ -ב 

 היהודים
 

פוענח שהעד היה  ACROBATבעזרת   - LUDMERER JOSEF  - עדות פגומה במקור – 3213
הוא נוקט   - 7493באקצית הקיץ  BRANDTהוא מספר על חלקו של   - WARSZAWAבגטו 

 יהודים בגטו בשיא גודלו אך מוסיף שהיו כמאה אלף בלתי רשומים 300.000במספר של 
 

- MINO SARA  - 3129 עידה נגד שוטר יהודי בגטו מOSTROWIEC 
 

- BEATUS BARBARA [HINDA]-3130=עדה מספרת על המחתרת הקומוניסטית בגטו הLODZ 
 

2727 – ROMANOWICZ DORA RACHELA –  העדה הייתה בגטוLODZ  ומשם עברה  7499עד
 מספר מחנות עד לשחרור

 
- SZYSZLER JOSEL-3132= עד מוסר על הוצאה להורג של ה ה JUDENRAT -בDRZEWICE - 

 דבר דומה קרה בעיירה סמוכה  -טיזנים על העיירה גלל התקפת פרב
 

- ROZENBERG ABRAM-3133=כשהתחילה להתארגן -עד הוא פליט שהגיע מפולין לרוסיהה 
ל הדרך עד כארמייה הפולנית העד מתנדב, עובר הכשרה צבאית בקורס קצינים ונלחם את ה

BERLIN  
  

 - LANDO MAJER-3134= -  מ  עד מתאר התארגנות יהודיםה DABROWICE -יער והפיכתםב 
 ליד הלוחמים קיים מחנה משפחתי  -הדרגה ליחידה חמושה ולוחמת ב
 

2723 – SOBOL LEON –  העד מספר על מחנהMAJDANEK 
 

2721 – SMIGRODSKI TOMASZ-  עדות פולני שהיה מטאטא רחובות ב– LODZ –  הוא נאסר
 –תרופות מזון ועיתונים לתוך הגטו  מטאטאי רחוב נוספים באשמה של הכנסת 2יחד עם עוד 
 AUSCHWITZ -ל   הם נשלחו 

 
2723 – GUTMAN HERSZ –  העד מוסר שמבריחי מזון ותרופות ליהודי גטוLODZ  היו בעיקר 

 פולנים מטאטאי רחובות, טכנאי טלפון ומתחזקי הביוב
 

 דות זניחהע  - 2724
 
=2790 
 

- ZEMEL KALINA-3141= ארים ב יה עם בנה על ניירותחWARSZAWA - 
 

- MOSZKOWICZ ESTER-3142= מ  PABIANICE -ינוי לגטו פ - LODZל 7499 -בAUSCHWITZ - 
 

- FAKTOR ROZA - 3143= עדה מספרת על תהליך הכנת הבונקר ועל השימוש בו משך ה
 עדות נפסקת באמצעה- BIALYSTOK - ודשים לאחר חיסול הגטו ב ח
 

- ALENCKI ABA-3144= על גטו  עד מספרה– BRANSK  חלק  -הודים בורחים ליערי 300 -כ
רוסים שדדו הבתקופה הראשונה הפרטיזנים  -הם משיג נשק ורוצה להצטרף לפרטיזנים מ

 בהמשך הם פועלים ביחד -מהיהודים את הנשק ואנסו את הנשים 
 
-2791 – BLUMSZTEIN PESACH-  העד מספר על חיסול גטוDRAGOCZYN 



 
- PAT SYMCHA-3146=עד מספר על בן דודו ה WISZNIEWICZ MEJRנפל בקרב כפרטיזן ש

 מצאו מקלט ביערות הסביבהשBRANSK רטים רבים על יהודי פ  - BRANSK-   אזור ב
 

- LABE SYMCHA-3147=עד מספר על קבוצת מחתרת בגטו ה BIALYSTOKהכינה עצמהש 
העד  -רטיזנים פלקבוצת  ימים ספורים לפני חיסול הגטו, הוא יצא והצטרף  -צאת ליער ל

 מספר על הקשיים בהם נתקלו
 

2793 – LABE SIMCHE –  העד היה אחראי על בלוק דירות בגטוBIALYSTOK  מטעם
 הוא מתאר את ההכנות להתגוננות –המחתרת באקציה הראשונה 

 
2794 – LEWINTIN LEJB –   העד מספר עלRAYGROD 

 
- ESTROW SZABTAY-3150= עיד על גטו מ MIURYרח מבורותב  - 20307493  -  ד חיסולוע 

 KRUKIמצטרף לפרטיזנים ביערות   -הריגה ה
 

- ESTROW SZABTAY-3151= משך העדות הקודמתה 
 

2713 –AKAN CHAJA -  העדה מספרת קורותיו של אחיהBERL  AKAN-  הוא נפל
יהודים עד חיסולו ואז ברח עם קבוצת  BRANSKהיה בגטו  -בשבי,התחזה לפולני ושוחרר

העדה הגיעה ליער והייתה עם   -עקב הלשנה הוא נתפס ונרצח בעינויים  -BRANSKליערות 
 הפרטיזנים

 
2712 – DOLINSKI CHAIM-  העד מספר על העברת עצמותיהם של שני אחייניו מקולוניה ליד

BRANSK  אל בית הקברות היהודי ב– BIALYSTOK –  הוא מוסר שהגרמנים הוציאו להורג
 פולנייה שהסתירה אותם והם היו טמונים יחד בקבר משותףגם את ה

 
2719 – WOLF SZMUEL + EISEN HESCHEL –  שני העדים מספרים על קבר אחים שנפתח   

 KRYNKI -ב 
 

- PLOT JAKOB-3155=עד מספר על בריחתו מ ה - SOKOLY -שני ו חבוא ביער ורציחת אביו מ
 אחיו

 
 - יתו העמוקה ביום כיפור ראשון לאחר שחרור העיר העד מספר על חווי -למוניא - 2713=

BIALYSTOK ומץ יהודים בבית כנסת מאולתר בוכה על החורבןק 
 

2711 - BARUSZCZAK ABRAM -  העד יוצא מ– BIALYSTOK  למחנה עבודה ב- PRUSZANY 
 AUSCHWITZ –הוא נשלח ל  7492בינואר   -
 

- ZACHAREWICZ CHACKEL-3158=  רק  -כפרי שאיכרים מסתירים אותו הודייהעד הוא
 שאירה אותו בחייםמהמקריות 

 
2714 -SLAWIK FAJWL -  העד מספר על גטוZAMBROW – 7493-7497 

 
2730 -  SLAWIK FAJWL -  זאת המשך העדות הקודמת בה העד מספר על מחנה

ZAMBROW -  זהו קסרקטין הנמצא בקרבת העיירה שם אספו יהודים מכל עיירות הסביבה-
למות מרעב התחילו לשלוח  ושבועות מספר לאחר שנאספו כשחלק מהם גווע

 OSWIECIM  -טרנספורטים   ל 
 



2737-  BIALOSTOCKI NUCHEM -  העד מספר על שבועות ראשונים לפרוץ המלחמה באזור
BARANOWICE - 7497 

 
BIALOSTOCKI NUCHEM  -  3162 -   העד מספר עלBARANOWICZ   ועל האקציות בתוך

 הגטו
 

- FAKTOR ROZA-3163=ו"ח על פתיחת קברי אחים והעברת הגופות לבית העלמין ד- 
BIALYSTOK 

 
- AJDELMAN HILEL-3164A= ל העיירה ע RAKOW1000   סמוכה לה  - MINSK -הודים נשרפוי 

 0331 -בית הכנסת ב

 
- AJDELMAN HILEL-3164B=יזנים רטפעד מוסר שמות שוטרים ומשתפי פעולה שפעלו נגד ה

 ויהודים
 

- AJDELMAN HILEL-3165=עד מספר על נדודיו וחיפוש קשר עם הפרטיזניםה 
 

- AJDELMAN HILEL-3166= ם הפרטיזנים ב ע- PUSZCA NALIBOCK - וסר רשימה ארוכה מ
 מות לוחמים יהודיםששל 

 
+2731 
 

2733 – FERAJ BERL –  יהודים שנשארו בגטו  100העד מספר על קבוצה שלBIALYSTOK 
הוא מצליח להתחמק  -730307492 –כדי לאסוף את הרכוש היהודי אחרי אקצית החיסול ב 

 SUPRASELולהצטרף לקבוצת פרטיזנים יהודים שפעלו כיערות 
 

- BARABUK MOJSZE-3169= עד מספר על חיסול הגטו ב ה- STEPAN - עד הסתתר יחד עםה 
 חרים ביערות בסביבהא
 

- KESLER JOZEF-3170=ספר על רצח היהודים ב עד מה- NOWOGRUDEK - וא מצליח ה
 מעשיהםועד מספר על קורותיהם הBIELSKI - מצטרף לקבוצת הפרטיזנים של ולהימלט 

 
- LANCBERG LUNIA-3171=*עדה עבדה בבית היתומים ב ה - LODZ - MARYSZIN -יא ה

 7493ספטמבר  -פירוט רב את אקצית הילדים וחיסול בית הילדים במתארת 
 

 .Z.I.H  -חסר ב   - 2713
 

 .Z.I.H  -חסר ב   - 2712
 

 עדות פגומה במקור – 2719
 
+2711 
 

- SPIES ROZA-3176= ורותיה של העדה ב ק TARNOPOL -עזרת הפולנים  -סביבתה ו 
 
+2711 
 

2713 –SZWARCMAN MANIA-KOC  -  העדה מספרת קורות העיירהTUCZYN –  יו"ר
באקצית החיסול יהודים הציתו את בתי העיירה,  –תנגדות היודנראט היה יוזם קבוצת הה

 יהודים רבים ברחו ליערות –נלחמו ונפלו בקרב 



 
 - FARBIASZ ABRAM-3179=יה בה-  ROKITNO פרטיזן -יציאה ליער  -ד לחיסול ע 

 
2730 – KOHN SZYMON – ZAJDE MOSZE –  העדים מספרים קורות העיירהLOBICZ  בשנים
7424 - 7493 

 
2737 – OGOLNIK JAKOB – העד מספר דברים בעלי עניין מגטו LODZ –  הוא ניהל מטבח

העד מספר שאחרי השחרור חפר והוציא מסמכים שונים ממקום  -תמחוי ועסק בענייני ציבור 
 LODZמסמך חשוב לאנשי  –  .Z.I.H - מחבואם ומסר אותם ל

 
2733 – ZAND ABRAM JANKIEL – ד יחד עם אחותו בכפרים העד הוא תפרן פרוות שנוד

 העד מרבה בפרטים שמוסיפים עניין לעדות –ועובד אצל איכרים  RAWAבאזור 
 

 א ראויהלעדות  -2732
 

2739 – TALMAN SAMUEL –  העד מספר קורות יהודיTOMASZOW MAZOWIECK  עד לחיסול
 31/10/1942 –הסופי של הגטו 

 
LOSIOWA ZOFIA  -  3185 -  שואה באחוזה באזור פולניה שעבדה בעת הIZBICA  מוסרת

 7493רשימה שמית של יהודי גרמניה ואוסטריה שעבדו בחווה ונספו בסוף אוקטובר 

 
- LEBLOWICZ JAKUB - 3186= עד מספר על הפעלת בית התמחוי "בית לחם" בגטו ה

KRAKOW נות ביוםמ 7100 עד ניהל את המוסד שסיפק עדה 93 -7490 -שנים ב 
 

- KRAWCZYK STANISLAWA-3187=דות בלתי חשובה לחלוטיןע 
 

UNDAS PIOTR  -  3188 -  העד מספר על משתף פעולה יהודי ב-  KRAKOW 
 

WOJCIECHOWSKA MARIA  -  3189 -   העדה היא שוערת הבית בו התגורר TAUBMAN יהודי
 היא מספרת עליו  - KRAKOW  -ב   סוכן גסטאפו

 
-TEICHHOLZ BRONISLAW - 3190= נגד עיד מ ROBERT ULRICHפקד המ-GESTAPO           

 - LWOWב   
 

 עדות זניחה – 2747
 

2743 - KONINSKA –  :  פולניה כתבה קטעים מרגשים הנוגעים ליהודים בשתי עיירות
LIMANOWA    ו– KORCZYN 

 
- SMOLARZ LEON-3193=עיד על הוצאתם להורג של שישה חברי מחתרת מחוגי "עקיבא"מ 

 PLASZOWמחנה ב
 

- BIBERSTEIN EDWIN-3194 יה במחנה ה SZEBNIEמעט מתחילת קיומוכ 
 

2741 – HOLLANDER SABINA –  עדות כנגד שני אנשיO.D.  שהתאכזרו ליהודים בגטו
BOCHNIA 

 
- KIWECZ FRADEL-3196=אין פרטים מזהים של המחברת  - יר שתורגם ע"י רות שטרןש 

 לא של המחנה עליו נכתב השירו
 



- SPILLER ADELA-3197=עדה מעידה כנגד ה DANS LUIZAשת א S.S.פעלה בשPLASZOW - 
 

2743 – FRIEDMAN IZAAK –  מעיד כנגדROZEN  מפקדO.D.  ב– BOCHNIA –  העד מספר
עמדה בראש  ה   ROZENשתו של א –שהגטו היה מחולק לשניים לגברים לחוד ולנשים לחוד 

-  JUDENRAT 
 

- KURZ SALOMON+SINGER ABRAM-3199=עידים נגד שוטר רוצחמBIECZ - 
 

 - FUCHS KAROL-32003צח אסירים יהודים בידי אסירים במחנה ר GUZEN  
 

 - DR. ZUROWSKI LUDWIG - 3201=עד מספר על מלשין יהודי שניסה להוציא ממנו מידע ה
 - KRAKOWל יהודים מסתתרים ע
 

- DR. ALEKSANDROWICZ JULIAN - 3202 ין גסטאפו יהודיעיד כנגד מלשמKRAKOW  -  
 

- MGR. HERZOG JOZEF-3203= ל המתרחש בעSTALOWA WOLA - 
 

- MORGEN MARCELI-3204=עד מספר על פולני מ ה LWOW -1סיכן נפשו והסתיר בביתו ש 
 לרבים נוספים סידר ניירות ארים -הודים י

 
* - KOCH SZYMON-3205=נהל ה מ "KINDERHEIM"ב  - PLASZOW -ות של והמ לכודתמ

 הילדים
 

- DR. ROSENZWEIG EMIL-3206= עד מתאר בהרחבה את המתרחש בגטו ה  CZORTKOW 
 פולנים עוזרים לו להסתתר  -חיסולו לד ע
 

- NASS ROZA - 3207עידה נגד משגיחה ב מPLASZOW - 
 

- FARBER ERNA-3208בלה עזרת רופא בבי"ח של גטו קKRAKOW 
 
*  -  KRAUZ WILHELM - 3209=בבית סוהר לילדים שהיה קיים  עד היה בעל תפקידה

וא מספר על קבוצת ילדים ששהו שם מסיבות שונות, עד ה  - PLASZOW  חנהמבתחום 
 הוצאתם להורגל
 

2370 – SIENCZAK ZOFIA –  עדות כנגד ראש העיר שלGLINIANY שגרם צרות רבות ליהודים 
 

- STOEGER SAMUEL-3211עיד נגד מפקד מ S.S.באזור פעל שKRAKOW 
 

ENGELBERG HERSZ -  3212 -   העד מספר על גירוש יהודיTARNOBRZEG  מעבר לנהר
SAN שלושה שבועות לאחר הכיבוש 

 
2372 – GOLDSZMIDT BORUCH –  העד מספר על הסדרים במחנה ב– OSTROWIEC 

KIELECKI  - הייתה  – העד מספר שהיו במחנה חיי תרבות עשירים ופעולות ספורט
חלק מהיוצאים נתפס והוצא להורג  –רגנות כדי לצאת ליער ולהצטרף לפרטיזנים התא

 בפומבי
 

- PACHCIARKOWNA EMILIA-3214= וחמת פרטיזנית באזור יערות לCHROBERSK 
 

AUSENBERG HELENA -  3215 -   העדה מספרת עלRADOMYSL WIELKI  ועל כפרים
 בסביבה בהם נדדה עם משפחתה



 
BRAND ABRAM -  3216 -   עדות נגדSELINGER מלשין יהודי העובד ב- GESTAPO           

   KRAKOW  -ב
 

2371 - WASZKOWICER LORKA -            תלאותיה של אישה יהודיה שבעלה הפולני נרצח
   KATYN  -ב
 

2373 – KRELL WIKTORIA – העדה מספרת על מחנות אחדים לאחר יציאתה מ-  PLASZOW 
היא מספרת על מצב כינמת כל כך גדושה עד שהיו כינים גם בגבות  – 7499באוקטובר 
 ועפעפיים

 
2374 – DR. FREUND ILZA –  העדה היא רופאה המשלמת כמעט בחייה על אומץ לבה- 

PLASZOW 
 

 - SCHMALHOLZ ZYGMUNT - 3220=רטים בלתי ידועים על מחנה הנשים                    פ
הם  -אסירים 4 עודר שערב אחד אחרי המפקד נקרא יחד עם העד מוס  -  AUSCHWITZ -ב

הובאו למחנה הנשים ושם הצטוו להעמיס על משאיות נשים ערומות שהובאו ישר 
את המשאיות   -נשים על כל משאית  ואסור היה לדבר איתן  030ו העמיס –למשרפות 

משלוחי  זמן קצר אחרי כן הגיעו  -פרקו בהרמת הארגז כפי שפורקים פחם או חצץ 
נשים מתות על כל  030הפעם  העמיסו   -יהודים מיוון והוא שוב עבד בהעמסת נשים 

 הוא עבד בזה שבוע שלם  -משאית 
 

2337 -  PENNER HALINA-  העדה מספרת על מחנות אחדים אחרי שהגיעה מ– PLASZOW   
 -  AUSCHWITZ -ל 
 

STERN MARIA – 3222 - נה העדה מספרת על מצב האסירות במחBERGEN BELSEN 
 בחודשים האחרונים לפני השחרור

 
- PANCER HERSZ-3223= עד היה בה - PLASZOW -עיד שבמעבר מ מ KRAKOW -             

בים שהסתתרו ורצו להצטרף לקבוצה של יהודים שניקו את הגטו לאחר ריו ה PLASZOW  - ל
ציוה ויש א 30 ציא מתוכה דק את הקבוצה, הוב    PLASZOW -  -GOETHפינוי וחזרו ל ה

 להוציאם להורג על הגבעה.
 

 – MONDנשים, קרובות משפחה של הגנרל  3העד מוסר על רציחתן של  – אלמוני – 2339
, DUNAJECעל נהר  ZAKLICZYN –הן נאסרו ב  –כנראה אדם חשוב במחתרת הפולנית 

 והוצאו להורג TARNOWהובאו לגטו 
 

SCHWIMER TEOFILA  -  3225 -   עדות נגד שלושה שוטרים יהודים בגטוBOCHNIA 
 

- MULLER ZYGMUNT-3226 יה ה O.D.ב - KRAKOW - ב  PLASZOW -יה בעל תפקידה 
- RAPORTFUHRERהעד מוסר פרטים שמאחורי הקלעים –מונה על דיווח מצבת העבודה מ 

 
2331 – BAZES PAWEL –  עדות חסרת חשיבות לחלוטין !! 

 
-- KORNILO HALINA-3228 * לדה מספרת בפרוטרוט על י TARNOW7493ד דצמבר ע - 

 יצלה בניירות ארייםנ
 

KREBS EWA - 3229 – JAKUBOWICZ -   עדות לטובתRUNA FAKLER 
 



- POS REGINA-3230= עדה מספרת על הלשנה של פולני על אחותה שבעקבותיה בנה ה
זה בהאחות לא עמדה  -ם נרצח תוך זמן קצרש- OSWIECIM גימנזיסט נאסר ונשלח ל ה

 והתאבדה
 

- KLUGER LEON - 3231 פטן "מכבי" ב ק KRAKOW -שעבר מוסר עדות מפורטת על מחנה ל 

SZEBNIE היה מסונף ל שPLASZOW - 
 

2323 – FIGA BEREK -  עדות על רצח יהודים בידי GOETH ו- HAASE  במו ידיהם- KRAKOW 
6/3/1943 

 
GRUNBERG JAN - 3233 - גרמני שקבל לידיו את העסק של המשפחה  עדות כנגד-

TREUHANDER -  הגרמני התעלל בו בנוסף לגזל הרכוש 
 

- KLUGER LEON-3234=אחר בריחה מל) SZEBNIE - ובר את הגבול              ע(  2327דות ע
 צטרף לפרטיזניםמ - SLOWAKIA - ל
 

2321 – WIESEN TADEUSZ-LONICKI –  העד מספר על מחנהMELKיף של , סנ
MAUTHAUSEN  -  העד מספר על תנאי העבודה האיומים בכריית מנהרות ועל תנאי החיים

 במחנה
 

2323 – KURZMAN MOZES –  העד מספר עלBRZEZANY  ועלDUKLA 
 

- PRZECHADZKA DZIUNIA-3237= עדה מספרת שב ה PLASZOW -על ארגון לתמיכה פ
J.U.S. וכר סחילקו לחם, ריבה,   -וע מיהודי חו"ל הארגון קיבל סי  -פעל באישור הגרמנים ש

מחנה הידוע הופא רDR. GROSS ניהלה את החלוקה אשתו של   -וגם סוכריות לילדים 
 לשמצה

 
2323 – LAM LILLA –  העדה היא בתו של יו"ר ה– JUDENRAT  ב- STANISLAWOW  -  היא

 שלמההעדות לא הו – 7497 –מספרת על התקופה הראשונה מיד אחרי הכיבוש 
 

2324 – BLUMENKRANZ ARON –  העד עבד במפעלKABEL  ב– PLASZOW  ויש לו מה
 לספר על מנהלי העבודה

 
VOGLER  TAUBA  -  3240 -   עדות נגד שומרת גרמניה במחנהPLASZOW    בשם

ORLOWSKA שהכתה את האסירות ללא סיבה וללא רחמים 
 

- SCHIF MINA-3241=עדה מספרת על ה SZYMON DRAENGERהגיע ל ש LWOW -             
 די לארגן מחתרת "עקיבא"כ - KRAKOWמ
 

- REICHER ROMAN - 3242= עד מוסר עדות מעניינת בנוגע למקום עבודתו                  ה
ייתה תחנה למיון האוצרות השדודים ה LIMANOWSKI 60 רחוב ב - KRAKOW -ב 

  - עבדו בזה שלושה יהודים -ודברי ערך הב, תכשיטים, מטבע זר, כסף זמהיהודים כגון 
 -  MAUTHAUSENאחר מכן נשלח  לל 7499 את הוא עבד עד אוגוסט זבתחנה 

 
GROSS ZYGMUNT- 3243 –  העד מספר על מחנהSZEBNIE 

 
2399 – LAUFER ISER –  העד מספר על מחנהSZEBNIE 

 
2391 – HOCHDORF HADASSA –  העדה מספרת עלSANOK –  בוורשה היא מסתתרת

 העדות לא הושלמה –במסווה ארי 



 
2393 – SILBERMAN MARKUS –  העד מספר עלSANOK 

 
2391 – PERLBERG FAJWEL – העד מספר על פולני וורשאי שעוזר ליהודים בלי חשבון – 

הוא נעזר לשם כך באנשים  –יהודים  90 לפי דברי העד שמוסר שמות רבים, האיש הציל
ת אריות, הוא הוציא יהודים ממחנות וגטאות והעביר אותם לערים הוא השיג תעודו –נוספים 

 אחרות, דאג לדירות מסתור ועזר בכסף לקיום
 

- [JOZEF PASZKOT] KENNER HENRYK-3248=יפור הישרדות באזור סKASZOW - KRAKOW 
 

- BORNSTEIN ROZALIA-3249=עדה מספרת על קורות היהודים ב ה SKALA -יד ל- OJCOW 
 

- ZELLNER RAFAL-3250= עיד לטובת  מ) SOBEL CELINAנראה לצורך משפטי(כ 
 

WOLF OZIASZ -3251         " 
 

2313 – ASZKENAZY DAWID                                                " 
 

KANNER IZRAEL - 3253                                                      " 
 

2319 - RABER DAWID –  עדות לטובתCELLINA SOBEL – WIELICZKA 
 

2311 - POTRZEBOWSKI JAN – העד הוא פולני שהיה שוער של בית קומתי ב- WARSZAWA 
 יהודים עד למרד הפולני 3הוא מספר שהסתיר במרתף הבית ובמסתור אחר  -
 

BIRNBAUM FEJGA - 3256 – HOLZER IRENA  -   עדות לטובתCELLINA SOBEL 
 

- KEIL ANNA -3257= עדה מספרת על העבודה במפעל התחמושת   ה HASAG"ב-
SKARZYSKO     בוLIPSK - 

 
- HERMAN SALA-3258= עדה מספרת על טחנה ב ה STANISLSWOW -שמה ו 

RUDOLFSMUHLE- יא גרה מול הטחנה ומספרת שכל יום הובאו לשם יהודים מעיירות ה
 . כרמין(י- RUDOLFSMUHLE - ות על הרציחות ב )יש עדויות נוספ  -הוצאו להורג והסביבה 

 
2314 – ZAJDNER EUGENIUS –  העד הוא צייר שהגיע ל– PLASZOW   ואחרי ש– GOETH  

אטלייה הציור שלו היה           –בחן את כישוריו העסיק אותו כצייר עד סוף שהותו במקום 
תאר מה ראה דרך סמוך מאד למקום ההוצאה להורג והוא מ  NEUE  GELAENDE –ב 

 חלון הבקתה
 

- MINZ ELJASZ-3260=עד מספר על גטו ה BOCHNIAוטרים שמעיד על מעשים נפשעים של ו
 ROTKOPFיהודים ובעיקר מעשיו של 

 
- SALINGER MENACHEM MENDEL-3261=דות לטובת איש ע O.D.בBOCHNIA- 

 
- NADSAN DAWID-3262=ל משפחתו נרצחה בכ- SKALA - איכר הציל  -יגהרח מבור ההרב

 אותו
 

- HERSTEIN HENRYK-3263= חרי הגירוש מ א WOLBROM -עד עבר כמה מחנות ה- 
 ות ושרדומצעד המבהשתתף 

 



2339 – HEIMANN MARCIN – עדות זניחה על עזרה שהגישה פולניה ליהודים 
 

- HERSTEIL SONIA-3265*=לדה מספרת על יCHRZANOW 
 

2333 – FLAUMHAFT SALOMEA - ה מספרת תלאות הצלה עם ניירות אריים              העד
 PLASZOW –העדה מספרת שבתה הובאה למקום ההוצאה להורג ב   - KRAKOW -ב

הגיע לשם עם פמליה,ביטל את ההוצאה להורג של הקבוצה והכניס אותם  GOETHובמקרה 
 זהו מעשה יוצא דופן GOETHאצל  –למחנה 

 
2331 – ELSNER ROMAN JERZY – ד מספר על החיים בצד הארי של העKRAKOW –  העד 

 מזכיר את מוצאו היהודי של ראש ממשלת פולין לאחר השחרור
 

2333 – SELINGER MENACHEM MENDEL –  עדות כנגד יהודי מ- KRAKOW   ששיתף
 פעולה והלשין במחנה בהונגריה

 
2334 – ZAK MARIA –  העדה הגיעה ל– RABKA  מ– KRAKOW  והיא מתארת  7490 –כבר ב

המיוחד בעיירה זאת הוא הקמת בית  –את ההתרחשויות בעיירה כמעט עד החיסול הסופי 
. ועקב כך יחס אכזרי מאין כמוהו ליהודים כחלק מתוכנית S.S –הספר של משטרת ה 

 !!! RABKAעדות חשובה ליוצאי  –הלימודים 
 

- SELINGER IZRAEL-3270= עיד על מצב היהודים ב מ- RABKA  - יה חבר ההJUDENRATH - 
 - RABKAכזר שפעל בא.S.S עיד כנגד איש מ - JUDENRATH -וסר שמות חברי ה מ
 

2317 – WEINSTOCK DAWID –  לעד יש נתינות אמריקאית בעת השואה והוא מספר על מצב
בתור נתין זר  –הוא מספר שהם היו מרוכזים במבנה אחד  -  LWOW –הנתינים הזרים ב 

ומספר על סדרי המחנה בו שכנו בעלי אזרחות זרה   BERGEN BELSEN – ל   הוא מגיע 
 עדות חשובה!!! –" HOTEL POLSKI“ -העד מצא במחנה יהודים שהגיעו  מ –
 

2313 – DATNER ROMAN –  העד הוא ילידRABKA  הוא יודע  –וגר בעיירה בעת השואה
העד מונה  -וע לשמצההיד .S.S –לספר על המתרחש בעיירה ומספר על בית הספר של ה 

 שמות ובעלי תפקידים
 

- SELINGER MENACHEM MENDEL -3273=עיד נגד גרמני רוצח, נציג משרד העבודהמ 
 - BOCHNIAגרמני בה
 

2319 – PRETZEL JANINA –  העדה מספרת על מחנהWISSKIRCHEN  שם עבדה במפעל
 המחנה נמצא על גבול אזור הסודטים –תחמושת 

 
- PRESSER FRANCISZKA-3275= עדה מספרת על פינוי חלק מיהודי ה KRAKOWעריםל 

 - "EMALJA"בדה בע - PLASZOW -ייתה בה  -  7497 –חרות א
 

2313 – NOWAK STANISLAW – פולני מוסר עדות זניחה 
 

2311 – MELZER SARA – העדה מספרת סיפור הצלה שלה ושל ילדתה בניירות ארים 
 

2313 – OKIERMAN RYWKA -   העדה מספרת על ראש העיר שלBYCHOW  שהיה מתעלל
 שהיה אימת יהודי העיירה VOLKSDEUTCHביהודים ועל 

 
2314 – KORNBLUH JOSEF –  העד מספר על גטוBUCZACZ   על  2332ובהמשך בעדות

 מסתור בסביבת העיירה



 
2330 – BALICKA NATALIA –  עדות זניחה עלKIELCE 

 
-  KONIGSBERG MARIA-3281=  לרטים על הגליית יהודים הונגרים ממוצא פולני פ-     

TLUSTE  הודים הונגרים באזור י  10.000 דיעה על רצח י  -7497 -בKAMINIEC  PODOLSK 
 

2333 – INGSTER HALINA –  העדה מספרת על מחנהGRABEN 
 

2332 – KORNBLUH JOSEF –  הוא  –בעת מסירת העדות  10 –העד הוא אדם מבוגר קרוב ל
 BUCZACZמספר על מסתור אצל מספר איכרים באזור 

 
2339 – INGSTER HALINA –  המשך העדות עלGRABEN 

 
2331 – ULRICH ANNA –  העדה מספרת על השחיטה הראשונה ב– ZLOCZOW –                  שנערכה

 יהודי העיירה 1000מתוך  2000באותו יום נרצחו  –   3/7/1941 –ב 
 

2333 – EPSTEIN LEON – העד מספר על שתי עיירות עלBRZESKO   ועלBUSKO  שיהודיהן
 TARNOWהועברו לגטו 

 
*3113 – LANCBERG LUNIA –  העדה מתארת תמונה חיה של "אקצית הילדים" בגטו

LODZ – היא הייתה מחנכת בבית יתומים ונכחה במקום 
 

3288-  EPSTEIN LEON –  העד מספר על הסדרים בגטוBOCHNIA 
 

2334 – SZPILMAN HELENA -   העדה מספרת עלCZESTOCHOWA  7424 -7497בין השנים 

 
2340 – BELLER EWA –  העדה מוסרת עדות על עינויים קשים שעברה ב– TARNOW  בידיו
 KRAKOW -קצין זה פעל גם ב  –מפורסם באכזריותו  .S.Sקצין   VON MALOTKEשל 

 
*- LANCBERG LUNIA-3291= ל מחנכת בבית יתומים ב יכרונות שז- LODZ - יא משרטטת ה
 מותו של אחד החניכים עד ליום הרצחוד
 

*   3131STRAUCHER MARIA - -  מאזור  7423ילדה קטנה מאד ילידתBOCHNIA  שהוסתרה
 הנשיקה הראשונה בחייה היא–ועברה ממקום למקום מספרת על רעב, על מכות אכזריות 

וכך היא  KRAKOW –"בית הילד" ב  –דות ניתנה ב הע -השחרור מקבלת  מדודתה אחרי
 לי, כל כך טוב לי " " לדודה אני קוראת אימא. טוב :מסתיימת 

 
2342 – INGSTER HALINA -   העדה מספרת על מחנה מעברGOGOLIN ומחנות נוספים 

 
- JEGER MICHAEL-3294=דים נוספים שהיו בעת השואה בע 3 עד ועוד הBORYSLAW - 

גטו בפעלו  ש.S.S איטליה כנגד רוצחי ב.U.N.R.A ת במחנה עקורים של וסרים עדומ
BORYSLAW 

 
*MASLOWSKA JANINA - 3295 –  זאת רשימה של ילדים הנמצאים ב"בית הילד" ב– 

HELENOWEK  10707493בתאריך 

 
 *3133 - MASLOWSKA JANINA - 3296 –  זאת רשימה שמית של ילדים הנמצאים בפנימיית

 307307491בתאריך  KRAKOW  -יום ב 

 



2344 – TRAU LEON – העד מספר על אקציות שנערכו ב- PRZEMYSL  ועל עלילות המחבוא
 שניהם שרדו –במקומות בלתי אפשריים יחד עם בתו הקטנה 

 
המאמר עוסק בלכידת שני פולנים ששיתפו  – “ SLOWO POLSKIE“ הועתק מהעיתון- 2200

 יהודיםפעולה עם הגרמים ועקב כך נרצחו 
 

-TURBIN HINDA-3301= פרסהודים שהגרמנים שרפו בתוך בנין בית י 300 עדה מספרת על ה 

 - ב  - WLODAWAאסר בנ-  RADZIN עדה מספרת שהרבי מ ה - WOROSZCZIN -ב  
ציוו עליו ותעללו בו שלושה ימים ואחרי כן הביאו אותו לבית הקברות ה  -  0020120330

יקש שיירו בו מלפנים באחרי שאחרים חפרו את קברו הוא   - לכרות את קברו והוא סירב
  -חרוני היהודים מא 7707007493 - ב - הוא אמר לגרמנים שיובסו במלחמה -ולא מאחור

SOSNOWICA  ובלים למWLODAWA - 
 

- BERMAN ABRAM-3302=ל יהודי ע DEREWNAד לגירושע 
 

- GAJST MOSZEK-3303= מפוקפק  -צמו עד מספר סיפורי גבורה על עה 
 

2209 – LUBASZ ALEKSANDER -   העד מספר שיהודיJAROSLAW   גורשו אל מעבר לנהר
SAN  לצד הסובייטי של העיר משם חלק גדול מהם הגיע לעומק רוסיה נותרו בחיים וחזרו

 לפולין
 

- GOTLIEB ZELDA - 3305= דות בלתי רגילה על החיים בגטו ע- LODZ חלק הנדיר ה
ילה מזאת ולא נמצא באחרות מתרכז בזוטות שנותנות חיות ואמינות לכל  עדותבשנמצא 

 !  !עדות חשובה     -
 

- PREGIER KAZIMIERA-3306= עדה מספרת פלאי הישרדותה ובני משפחתהה - WARSZAWA  
 

 - SWIERZEWSKA ESTERA - 3307=וצא העדה מהעיירה מ  MIRהיא מספרת בדרך אגב את ו
 הזהיר את יהודי העיירה בתיווכו של ידידו שOSWALD RUFAJZEN יפורו של ס

CHARCHAS היא מגיעה ליער עם קבוצתו של   -תיערך אקצית החיסול שCHARCHAS  
משמש ומתחברת עם מפקד הפלוגה הפרטיזנית, פולני שבזמן מסירת העדות הוא בעלה ו

ן החדש  הסגנון המחניף לשלטו עדות מורגשב LODZ -בעת מסירת העדות כמושל העיר 
יחד עם זה העדה מספרת בגילוי לב על גילויים   -ציונים שעזבו את פולין הותוקף את 

 נטישמיים קשים ויחס מחפיר מצד הפרטיזנים הרוסיםא
 

2203 -  GURMA PEJSACH+TAUBENFELD+SLEPAK ELZBIETA -   העדים מוסרים רשימה שמונה
 WIKTORIA  -ו JOZEF KALETAע"י  WARSZAWA  -נפשות שהוסתרו ב  71יחד אתם 

FIROWSKA 
 

2204 -  KALETA WIKTORIA –  משפחה פולנית ב– WARSZAWA  מסתירה במרתף ביתה
אמנם הם משלמים על המסתור ועל המזון אבל כל הסיכון וכל הטרדה  –עשרות יהודים 

 סיפור סבוך עם סוף טוב –עליהם 
 

-TAUBENFELD HERSZ - 3310= אסון הסחטנים -ים עיד על מסתור אצל פולנמ 
 

TAUBENFELD HERSZ - 3311 -   .העד מספר שהסתתר אצל גבFIROWSKA W. KALETA  יחד
 יהודים 71עם עוד 

 
GURMAN PEJSACH - 3312 -   .העד הסתתר עם רבים אחרים אצל גבKALETA  בוורשה 

 



- PUTERMAN IDE HERSZ   -3313=מים ראשונים אחרי הכיבוש הגרמנייWISZOGROD - 
 

2279 – SKALSKA ZOFIA –  העדה היא פולניה פעילה במחתרתP.P.R.  ועוזרת ליהודים– 
קטע שני הוא על   - KOSOWהעדה מספרת על חיסול יהודי  –העדות ניתנה קטעים, קטעים 

היא מספרת על קבוצת לוחמים שיצאה דרך תעלת הביוב  – WARSZAWAהמרד בגטו 
היו צריכים  .P.P. Rר אותם במרתפים ואנשי שוער הבית הסתי – SIERAKOWSKAברחוב 

הייתה הלשנה, הגרמנים הוציאו את הדיירים הפולנים מהבית  -להבריח אותם ליער
קטע שלישי נוגע לארגון ניתוח אבר המין בידי  – היהודים והשוער גם יחד ופוצצו אותו על

על יהודיה קטע נוסף מספר  –זלוטי  3000ניתוח כזה עלה  –רופא שנעשה בבית פרטי 
שמסרה יהודים שחיו במסווה ארי בידי הגסטאפו והמחתרת הפולנית הוציאה עליה פסק 

 דין מות
 

2271 – BORENSZTAJN EWA -   העדה מבקשת עזרה למען שתי נשים שהסתירו את בנה
 WARSZAWAועזרו לה עצמה אחרי מרד 

 
2273 – LITWIN ROBERT -  עדות  זניחה 

 
2271LITWIN ROBERT -  - עדות זניחה 

 
2273 – MARSZALEK TOMASZ -   עדות זניחה 

 
WEGNER ZYGMUNT - 3319 – עדות זניחה 

 
2230 – KOPCIOWSKA DIANA -  עדות זניחה 

 
2237 – DR. AUERHAHN MARJAN  -  העד היה מנהל בי"ח ב– OLKUSZ –  הוא מספר על

 -ו  BEDZIN –הובאו מ ש .O. Dחיסול הגטו ועל ההתנהגות האלימה והאכזרית של אנשי 
SOSNOWIEC  העד מגיע למחנה  –כדי לעזור לגרמניםNEUKIRCH ומספר עליו 

 
2233 -  - KNAPINSKI ROMANלונה נגד רופאה פולניה משתפת פעולה ת– CHELM 

LUBELSKI 
 

SURAWICZ MOJSZE - 3323  -  עדות קצרצרה וחסרת משמעות עלOSTROW MAZOWIECKI 
 

MINCBERG HADASA  -  3324  -   העדה מספרת על העיירהKRASNIK -                          היא מגיעה
 ומתנסה מיד בחוויית סחיטה  WARSZAWA  -ל
 

2231 HIRSZ ADA - -    העדה מספרת על גטוKOWNO  -  העדות נקטעת לפני סיומה 
 

2233 SZTERNFELD LEJB - -   העד מספר קורותיו וקורות היהודים ב-  KRAKOW    ו-  
PLASZOW -   הוא ראה מקרוב הוצאה להורג של נשים וילדים  בבור ההריגה על  "גבעת

 GOETHהזין"  בניהולו של 
 
+2231 
 

2233 –DR. HERCBERG HENRYK  -   עדות של רופא שהיה ב-  OPATOW  7490מפברואר 
  -ת בגטו ואחראי על ענייני הבריאו JUDENRAT  -הוא היה חבר ב   -עד חיסול הגטו 

 היא מעירה שיש עדויות על התנהגות 7493  -בהערות קלרה מירסקה שגבתה את העדות ב
בתוספת העובדה שאחיו של העד היה מפקד  OPATOW נבזית מצד העד כלפי יהודי

 -המשטרה היהודית בגטו 



 
2234  - SZPANGLET POLA  עדות כנגד התנהגות בזויה של רופא בגטוSANDOMIERZ 

 
2220 – KWIATKOWSKA ESTERA - RAUCH -   מגרמניה  7493  -העדה חזרה לפולין ב-  

יש לה בקורת קטלנית כלפי   - 7493  -היא הגיעה לשם כעובדת כפיה במסווה ארי ב 
 עדות מעניינת !  -היהודים החיים במחנות העקורים בגרמניה 

 
2227 – GELBARTOWICZ TAUBA -   העדה מספרת על יהודיOZORKOW 

 
2223 – DRAJHORN CHANA –  העדה מספרת על העיירהOZORKOW 

 
CEDROWSKI HERZKE -  DRAJHORN TOJWIE -  BORKOWSKI JANKIEL  -  3333 -   שלושה

יהודים היו  LODZ  -  00  -עיר הקרובה ל  OZORKOWעדים מספרים את קורות יהודי 
 .S.S  -מפקד ה   -דים דברים פעוטים בכיכר השוק לעיני כל היהו מיועדים לתליה על

  -דקות  00זלוטי תוך  10000הכריז שהוא מוכן לתת חנינה לשניים מהם בתנאי שיקבל 
באקצית הגירוש פתח החזן   -הכסף נאסף וחבל התליה הורד מצווארם של שני יהודים 

VOGEL  עדות מעניינת !  -ב"כל נדרי" וקהל היהודים אחריו 
 

2229 – KASMAN MARIA – א אישה מבוגרת המספרת בפרטי פרטים אירועים העדה הי
ואחרי כן במסווה ארי במקומות שונים בפולין  WARSZAWAאישיים בשואה המתחילים בגטו 

את חייה היא חייבת לפולנים אצילי נפש  –בן ונכד נשארו בחיים  –לאחר המרד הפולני 
 שהסתכנו ועזרו 

 
2221 – POPOWSKA ESTER RACHEL -  מסתור במרתף של איכרה העדה מספרת על 

 
2223 – ROZENTAL FAJWISZ –  העד מוסר שמות יהודיKOLO  שניצלו ואת מקומות מגוריהם

 3/4/1948 :מעודכן ליום מתן העדות 
 

- KOENIGSBERG HILARY-3337= עד מספר על יהודים הונגרים, אזרחי פולין שגורשו ה
 - זור אל א - DNIESTER, ר ההועברו אל הצד השני של נהוTLUSTE ארצם, עברו דרך מ

KAMENIEC PODOLSK 7497וגוסטא  33-34הגים הונגרים שחזרו משם סיפרו שבתאריך נ 
ית יהודי היה צריך להיות בל כTLUSTE בעיר  -הודים הונגריים ומקומיים י  20.000 רצחו נ

מנו מ   - KOKSAKIZגרמנים שתלו את צמח  ההבחוות חקלאיות סביב העיר  -מסומן בכוכב 
 -ב  - עבודה התנהג בהגינות והגן על היהודיםלהגרמני שהיה אחראי   -מפיקים גומי 

בחוות ו - TLUSTE ק  ברTARNOPOL מכל אזור  -חיסול התקיימה אקצית  ה  107007493
וצר מצב שלא ייאמן )אולי בהשפעת מנהל העבודה( גרמנים נ -החקלאיות נשארו יהודים 

 עדות מעניינת ! -כנופיות אוקראיניות יהודים מפני השמרו על חיי 
 

 - SLOMKOWSKI STANISLAW - 3338=עד מספר על איכר פולני שהציל אותו ועוד מספר ה
 יהודי נוסף והאיכר עצמו מוסיפים פרטים  -הודים י

 
2224 – ZASTAWNY KONSTANTY –  עדות קצרצרה בשפת איכרים פשוטה על עזרה

 ומסתור למספר יהודים
 

- KAGAN KAZIMIERA-3340=עדה היא פעילה ב ה  P.P.R.-כל מה שהיא -נאסרת כפולניהו 
 ספרת על המחנות השונים הוא מנקודת מבט פולנימ
 

- SELINGER JULIUSZ-3341= עד מספר על ה KRAKOW PLASZOWעל מחנות נוספיםו 
 

MURAWIECKA GITLA - 3341 –  העדה מספרת קורותיה בגטוLODZ 



 
- KOENIGSBERG EDWARD - 3342=* מספר את שראו עיניו בחווה ה  77 עד הוא ילד בןה

  -תו אהוריו רצו להתאבד יחד   -ם רוכזו שרידי יהדות העיירה ש TLUSTE   קלאית ליד ח
 הוא ניחש את כוונותיהם ובתושייה רבה מנע זאת

 
2292 – KELLER STEFAN-  העד עסק בענייני ציבור בגטוWARSZAWA – י הוא עבר לצד האר
 ובהמשך מספר קורותיו 7493בקיץ 

 
2299 – SZEPANSKI JAN –  פולני מוסר עדות ומספר שהיו לו שותפים יהודים למפעל לעיבוד

 LODZ -ב  עורות  
 

- SZPIGIEL JETTY - 3345=*ייתה העדה היא ילדה שפולנים קיבלו אותה וטיפלו בה כאילו ה
מצאת עדין נת הילדים בו היא מרצונה הוטבלה לדת הקתולית וגם בבי  -בת משפחה 

 עונדת צלב ומתפללת לישו
 

- ROZEN SUCHER-3346= עד מצליח להציל את בן דודו משיירה של שבוים יהודים ה
 0330  -נרצחים בדרך וPARCZEW כיוון ל- LUBLIN יוצאים למסע רגלי מ ש
 

2291 - STANGRET ANTONI –  משפחת פולנים מ- OBERTYN ול יהודי שעזרה ליהודים וניצ
 שחי בזכותם מוסרים עדות

 
2293 – SZPILMAN ABRAM – עדות בנוגע לפולנים הגונים ובנוגע לניסיון סחיטה 

 
2294 – WOLLMAN IDA –  העדה מספרת על יהודי ילידTARNOW  החי במסווה ארי ב– 

WARSZAWA  אישה  –שעזר להרבה יהודים בהשגת תעודות אריות מבלי לבקש תמורה
תמונות של אחיה הצייר  3 –עוד היא מוסרת ש  –ה בגדה בו והוא נספה שהוא עזר ל

WINCENT BRAUNER  נשלחו ל- PARIS 
 
*3305 -   LUSTGARTEN LOLA-  היא מספרת שבנם של  –ילדה יהודיה נצלה בזכות פולנים

היא מתנצרת מרצונה ולא רוצה לחזור אל  –מציליה הוצא להורג על עזרה ליהודים 
 -יא מספרת שהסתתרה מפני היהודים שבאו בליווי  המשטרה  לחפשה ה –היהודים 

 בזמן מתן העדות היא בבית ילדים יהודי ומרוצה
 

-APELFELD JOZEF-3351=עיד כנגד שוטר שפעל במBORYSLAW - 
 

2213 – MEHL ICZE DUWID –  עדות ממצה על מחנה הריכוז שהיה קיים על חורבות גטו
WARSZAWA  אסירי המחנה גרו ברחוב  – 7499עד יולי  7492ההרוס מיוליGENSZA                בבניין

 לשעבר וניקו את שטח הגטו JUDENRAT –ה 
 

- BERMAN ABRAM-3353= עד מתאר מספר גטאות סביב ל ה NOWOGRUDEK -ד לחיסולםע 
 - DEREWNA  -  IWONICZ -  DWORZEC  -  ROBIESZEWICZEסופיה
 

- LEJB IZRAEL-3354= מספר על גטו  עדה - LODZמספר על בנק בגטו !! שקנה עדה 
 הב ודולרים אצל היהודיםז
 

- LICHTENSZTEIN HENECH-3355= עד היה ב ה LODZ -7499 אוגוסט -ד לחיסול הגטו ע 
ופו סעד מספר על הRUMKOWSKI - אותה רכבת שהסיעה גם את ב- AUSCHWITZ גיע ל ה

 RUMKOWSKIשל 
 

- BERMAN A.-3356=מספר על מחנה עד ה DWORZECעל אחרית היהודים במחנהו 



 
 GLODמספר יהודים חתומים על הצהרה המספרת בשבחם של  - קבוצת עדים – 2211

PIOTR  יהודים   33וחתנו שהצילו-  PRZEMYSL 
 

- CHMIELNICKA SARA- 3358=עדה מספרת על תלאותיה כשעבדה בגרמניה עבודת כפיהה 
 

- SPEICHER EDZIA-3359אזור  -ה תלאות לאין ספור ברעBORYSLAW 
 

2230 - DOLLER BERTA -   העדה מספרת על משפחתה ועל קורות היהודים באזורTLUSTE 
 

- KLEIMAN FRIDA - 3361= עדה מספרת על גטו  ה OSTROWIECעל גורל יהודיהו 
 
*=3331-WEINMANN HENRYK  -  י משפחה ”הוא אומץ ע - 1העד הוא ילד יהודי קטן בן
 הוא נמצא בבית יתומים יהודי ומתגעגע לאם המאמצת –ולנית ונלקח בכוח ממנה פ
 

- LISS MARYSIA-3363=*זיכרון הרעב   -לדה מספרת על תלאות ונדודים במסתור וביערי
 אימה של הילדה נרצחה אחרי השחרור-זק מאדח
 
*3333 – ATLAS LENA -   ילדה קטנה בטיפול אצל איכרים בכפר באזורLUBLIN -   היא

האיכרים מוסרים אותה למשפחה בעיר   -מקבלת מזון גרוע, היא מוזנחת ומכים אותה 
LUBLIN   וגם כאן מצבה לא השתפר אחרי השחרור היא מגיעה לבית ילדים ובתקופה

בעת   - היא מתגעגעת לגברת שהחזיקה אותה ולכנסיה  -הראשונה קשה לה להסתגל 
 מסירת העדות טוב לה בבית הילדים

 
2231 – HOROWITZ SYMA -   העדה מוסרת בקצרה מידע על גירוש יהודים מכל הכפרים

 ROZNIATOW  -סביב ל 
 

2233 – GELDWERT ARON -   העד הסתתר בבונקר שהתגלה עקב הלשנה ביום חיסול גטו
KRAKOW 

 
PEMPER MIECZYSLAW  -  3367 -   העד עבד במפקדת מחנהPLASZOW   ומספר על

TAUBMAN   י משתף פעולה עם הגסטאפויהוד 
 

-SILBERMAN MARKUS-3368=יהודים שנשארו לארוז את רכושה 10 עד נבחר בין ה 
ברוח לעד וכמה מחבריו הצליחו הZASLAW - מחנה וSANOK יהודים עם חיסול עיירת ה

 ולהינצל
 

- FEIL BENO-3369=עיד לטובת אשתו של מ  CAPOמחנה ב - PLASZOW ספר שהיא עזרהמ 
 ה ככל יכולתה וביקרה את מעשי בעלה ידידיל
 

- REINISCH WANDA-3370=הם -עדה מוסרת שהיא ובעלה היו בעלי דרכון אמריקאיה 
שלוח את להתבקשו   -יהלו חליפת מכתבים עם שגרירות שוויץ בברלין על מועד הפלגתם נ

 גריהגבול להונהעברה את   -היא חיה במסווה "ארי"  -בעלה נרצח  -הדרכון ומאז דממה 
 

 -  EBNER SYDONIA - 3371=עדה מספרת על גטו הSTRJY 
 

- SCHLANG DORA -3372= דות לטובת מנהל מפעל בעPLASZOW- 
 

-DACKOW ALEKSANDER - 3373=סיר פוליטי פולני מעיד נגדא) CAPOהודי( יPLASZOW 
 



2219 – BERGMAN HIRSZ -  עדות נגדANTON BERKA  מנהל  מחלקת העבודה ב-  
BOCHNIA 

 
2211 – LASON ALEKSANDER –  עדות בלתי חשובה לחלוטין! ! 

 
2213 – ZELLNER BEZALEL -  העד הועבר ל- PLASZOW   מ-  JULAG  7492בנובמבר -  

 PLASZOWועל   GOETHהוא מספר על 
 

2211 – STASKOWA IRENA –  זאת עדות של אישה פולניה חסידת אומות העולם שפעלה
 WARSZAWA –י לעזרת יהודים במסגרת הועד הפולנ

 
 KRAKOW  -העדים מספרים על גרמני הממונה על מכבסה גדולה ב  -  קבוצת עדים  -  2213

 המתייחס בצורה הוגנת לפולנים וליהודים ועוזר להם לפי יכולתו
 

2214 – ZELLNER BEZALEL –  עדות נגדLANDSDORFER  אישS.S.  שפעל ב- PLASZOW 
 

2230 – BIEN MARJAN -   לאחר   -העד מוסר שנבגדו בידי פולני ואוקראיני שהבטיחו עזרה
  -כי פחד  7491הוא מתלונן רק בשנת   -שגזלו את כל רכוש המשפחה הם נמסרו לגסטאפו 

PRZEMYSL 
 

MARTINEK HELENA  -  3381 -   עדות חסרת חשיבות לחלוטין! 
 

- REBISZ JAN-3382=ומר מעיד על עזרתו לנערה יהודיהכSOKOLOW PODLASKI  - 
 

DR. DZIK TADEUSZ - 3383 –  העד הוא פולני שעזר לידידים יהודים ודרכם ליהודים נוספים
 זאת עדות המאירה את נושא התעודות האריות –להשיג תעודות אריות מזויפות 

 
- MIKS ADAM-3384= ולני מ פ GORLICE -הוא    -טיפל ודאג לאישה יהודיה ואחייניתה ש

 כפיות הטובה של השתים ונותן עדות לא מחמיאה לאלה שעזר להןממאוכזב 
 

- BERGMAN HENRYK-3385= עד מספר על עזרת פולנים ומאידך על סחטנות ובגידה ה
CHELM  -  LUBELSKI 

 
- GLUCH JOZEF-3386=עד מספר על התנהגות הוגנת של גרמניהKRAKOW - 

 
- BUCHHOLZ ZDISLAW-3387=יהודיםולני מספר על עזרתו לפ 

 
- SCHMIDT STANISLAW-3388=מתאר את עזרתו  -כתב של פולני אל הועד ההיסטורי מ 

 -  WOLANOWשני אחים יהודיםל
 

- DR. KOWALSKI FRACISZEK-3389= הגיעה               שולני מגולל סיפור הצלה של משפחה יהודית פ
 חלקו בהצלתםו- PALESTINA ל
 

- DLUZNIEWSKA SABINA-3390= ות מרגשת על זוג מעורב, יהודי וגרמניה החיים                            דע
 7492  -סופם שנתפסו בצד הארי  -יא הולכת אתו לגטוה - WARSZAWA -ב

 
- SPERBER HENRYK-3391=דות חיובית על יהודיה אסירת ע) PLASZOWנראה שהיו כ

 לונות על התנהגותה(ת
 

- CICHOCKI STANISLAW-3392= מעיד על נתינת ניירות אריים ליהודים ומרכ 
 



- KROLIKOWSKA KAZIMIERA-3393= ספרת על יהודיה החיה בזהות שאולהמWARSZAWA   
 

- SCHOENEICH JAN+SOKOL MISIA-3394=ולני הציל אישה וילדתה מפ-LEGIONOWO - 
 מצורף מכתב שכתב אל המשפחה מגרמניה  -אישה מוסרת תודתה בהצהרה וחתימה ה
 

- SZELAGOWSKA ANNA-3395= עדה היא פולניה מ ה WARSZAWA -עלת בית שנכלל ב
 היא נשארה בקשרים עם דיירי הבית ועזרה בהצלת אחדים  -גטו הבתוך 

 
2243  -   MOGIELNICKA EWA -   אישה פולניה מבקשת עזרה מה-  Z.I.H.  -   היא הסתירה

 חודשים 73בביתה בעל ואישה יהודים משך 
 

- DR. WOJCIECHOWSKA HELENA -3397=ולניה שהסתירה את פ  ADOLF BERMANאת ו
 אשתו

 
SZANDOROWSKA JANINA  -  3398 -   יהודים ויהודיות,  99העדה מוסרת רשימת שמות של

  - WARSAWA  -חלקן עם ילדים שהיו בביתה תקופות קצרות וארוכות וחיו תחת מסווה ארי ב 
 מן מאוחר יותר בנוגע לגורל האנשים ברשימההוסיפה הערות משלה בז ELZBIETAבתה 

 
+2244 
 

STERNHELL ABRAM -  3400 -   העד מספר על גטוBOCHNIA -   העדות מתעכבת בעיקר על
הוא נשאר בגטו יחד עם קבוצת יהודים לאיסוף   - 7492פרק הזמן של חיסול הגטו בספטמבר 

מספר בפרוטרוט על מעשיו הוא   -ההרוגים ושרפתם ולאריזת הרכוש שהותירו היהודים 
שסחט כספים אצל יהודים שהסתתרו בבונקרים ואחרי כן מסר  O.D. FRISCHהנפשעים של 

הנרצחים שתי וערב בערמה  העד יחד עם אחרים הצטווה לסדר את  -אותם בידי הגרמנים
הגרמנים פתחו חביות בירה בקרבת המוקד ונהנו   -יחד עם חומר בעירה ולהצית אותה 

 הבותממראה הל
 

- SZULKIND SZMUL OZJASZ - 3401= עיד נגד מ CAPOכזר ב א-GUSEN 2 
 

- KLUGER LEON-3402= דות נגד איש ע S.S.פעל בש-  KRAKOW - בוPLASZOW - 
 

2902- HELLER SAUL NATAN -  העד מספר על מקום המצאם של קברי יהודים 
 

- PECHNER SZYMON - 3404= עד מספר על הPLASZOW 
 

MELZER JOZEF - 3405= עדות נגד שני אנשי   -ו"ד ע S.S.פעלו בשPLASZOW - 
 

 - NEUHAUS IGNACY  - 3406=ברחת יהודים להSLOWAKIA  - 
 

2901  - SCHREIBER IZAK -   העד מוסר את מקום הימצאו של הנאציMULLER  מפקד מחנה
BIEZANOW 

 
- JAKUBOWICZ JAKOB-3408= דות לטובת ע RUNA FAKLERמת שלא בפניה מואשה

 PLASZOWוסרית במחנה מא לבהתנהגות 
 

- ELSNER STEFANIA-3409= עדה מספרת שמסרה את תינוקה לפולניה בהKRAKOW - 
 היא טיפלה ושמרה עליה למרות קשיים רבים וסיכון אישיו

 
 FRANKOWSKA EMILIA-3410= - ולניה מוסרת על מחנה מיועד לפולניםפ 



 
-SCHNUR HERMAN-3411=ספר על משפחה פולנית שעזרה לו ולרבים אחרים עד מה- 

WARSZAWA 
 

שמוכנים להעיד נגד רוצח  DROHOBYCZ  -יהודים מ  73מכתב של    -  קבוצת עדים  - 2973
S.S.   הם רשומים בשמותיהם וכתובתם ב   -שפעל בגטו-  GLIWICE 

 
2972 – KOPYSTECKI WLADISLAW -   העד הוא פולני שהיה ב– PLASZOW    ומעיד על

 ועל  ההוצאות להורג ב"גבעת הזין" GOETHמעשי 
 

2979 - KUKURUDZ FRANCISZKA –  העדה מספרת עלPLASZOW  ומעידה כנגד
LANDSDORFER  אישS.S. רוצח יהודים 

 
- KUKURUDZ HENRYK-3415=עיד נגד פושע מ S.S.פעל בשPLASZOW - 

 
2973- PREGER MARIA+KORN RACHELA -  לטובת  שתי עדויותRONA FAKLER 

 
- PREGER-BOSAKOWA MARIA-3417=דות כנגד אנשי ע S.S.נשות ו S.S.בפעלו שPLASZOW 

- 
- JAKUBOWICZ HELENA-3418=  עדה מספרת על מעבר מאורגן לצד הארי תמורתה 

  - WARSZAWA-7492 -מבריחים הם שוטרים יהודים בשיתוף עם שוטרים פולנים ה -תשלום 
 

-STIEGLITZ IZAK-3419=עניין פולנים שרצחו יהודיםב 
 

- METZENDORF HENRYK-3420= ל קבר אחים במחנה עMIELEC 
 

2937 – LIEBLICH POLA -   העדה מספרת קורותיה בקרקוב ובפלשוב ובסוף העדות היא
 RONA FAKLERמעידה לטובת 

 
- HOCHBERG MARIA MARIANSKA-3422= עדה מוסרת דו"ח על פעולות הועדהה 

ועדה היא מוסרת את שמות חברי ה - KRAKOW -מפלגתית לעזרת היהודים שפעלה בבינה
 7499 -הודים שהסתתרו י 310 -ומספרת על העזרה הכספית שניתנה ל

 
 - ZELINGER LOLA-3423=דות הנוגעת לאיש ע S.S.פעל בשPLASZOW - 

 
2939 – KLEIN PAULINA -  העדה מספרת עלJAWORZNO - היא מצליחה להגיע ל- 

BUDAPEST  לאחר כניסת הגרמנים היא נאסרת ומגיעה ל -עם שני ילדיה- -AUSCHWITZ  שני
 ילדיה הגיעו עם אחותה לרומניה

 
2931- SINGER ABRAM -   "העד משבח את הפולני "אולק השחורKOSEWSKI    שעזר לו

 בהברחת הגבול להונגריה
 

2933 – SALOMON ADAM –  גם הוא ומשפחתו  –להונגריה העד היה מתווך להברחת יהודים
 AUSCHWITZ -כשהגרמנים הגיעו לשם העד נשלח ל  -  BUDAPEST –עברו דרך סלובקיה ל 

 
2931 -  DR. NEUMAN ALEKSANDER –  ובעת מצוקה  7499 –העד מספר שהיה בהונגריה ב

 EBED  -קבל עזרה ממנהל מחנה הפליטים הפולנים ב
 

2933 – BIRNFELD HELENA -  טובת עדות לRONA FAKLER 
 



2934 – SELINGER MENDEL -   העד מוסר בקצרה על חיסול גטוBOCHNIA  70407492 -ב-  
 הוא ומשפחתו ברחו להונגריה זמן קצר לפני כן

 
SCHWARTZ MARCELLA -  3430 -   ניתנו עדויות רבות לטובתRONA FAKLER   אך זאת

רכילות סיפרה שהייתה אהובתו   - עדות ראשונה המסייעת להבין מה היו ההאשמות נגדה
כל העדויות   -העדה מספרת את הידוע לה ומזימה את העלילה  -של גרמני ושיתפה פעולה 

 שהגיעו לידי הן לטובתה
 
*3330 – KAHANE DANIEL –  שנתיים לא יצא מפתח ביתה של  –ילד מספר זיכרונותיו

מצבם של הרבה ילדים שהיו עדות המשקפת  –הוא קרא ספרים  –הפולנייה שהצילה אותו 
 עדות חשובה !  -לילד זה יש יכולת נדירה של תיאור מצבים, רגשות והלכי רוח  -במסתור 

 
LOETZ IRENA  - 3431 –   עדות לטובתRONA FAKLER 

 
2923 -  LASAR LEON -   עדות מרשימה עלTARNOW -   9143  -עדות זהה ב 

 
- KORNILO JOZEF-3433= וט על כל האקציות שהתרחשו בעד מספר בפרוטרהTARNOW - 

 40307499  -ד לחיסול הסופי של הגטו ע

 
2929 - IZAAK ISRAEL – העד היה "בעלעגולה" ב-  TARNOW  והוא מספר שהסיע את

ROMELMANN   כבר באותו יום   -7493הממונה על הגטו ברחובות העיר ביום הגעתו באפריל
 מונה מקרי רצח שביצע הגרמני במו ידיוהעד ממשיך ו  -ראשון ירה והרג יהודי 

 
2921 – LAUB MINA - ROMMELMAN  רוצח את אחרוני היהודים בגטוZAKLICZYN  וביניהם

 את אחות העדה
 

2923 – LANDMAN LOLA – GIMPEL –  עדות כנגדROMMELMAN  שרצח את אימה בגטו
TARNOW 

 
2921 – RAUSCH LUCJA –  העדה מספרת על קצין ה– S.S. ROMMELMAN  שהיה אימת גטו

TARNOW – הוא רצח את חברתה 
 

WOZNIAK JOZEF - 3438 -  עדות בלתי חשובה 
 

DR. KICIARSKI M. - 3439 -   רופא פולני שולח מכתב ל-  Z.I.H.  בו הוא מתאר מקרה שקרה
כאשר הובאה לבי"ח שהוא ניהל יהודיה פצועה מירי עקב קפיצה מקרון רכבת  7499באוגוסט 

 בין השורות   -נתן הוראה להמית אותה   - .S.Sרופא   - OSWIECIM  -ה אותה ל שהוביל
 אפשר להבין שהרופא כותב בעיקר כדי לטהר את שמו

 
KLEIN PAULINA  -  3440  -   העדה מספרת שאשתS.S.  ניסתה להוציא לצעדת המות את

ת מנהל המפעל בזכו  -היא איימה בנשק   -בהתקרב החזית  FREUDENTHALהנשים במחנה 
 שדרש להשאיר אותן במקום הן נצלו מהצעדה הקטלנית

 
3441 – SELINGER JULIUS – העד מספר את סיפורו האישי העצוב במחנות השונים ומציין

 שנודע לו אחרי השחרור שילדיו נרצחו ע"י הפולני שהסתיר אותם
 

2993 – SELINGER ANNA –  העדה מספרת על ההתרחשויות ב– RZESZOW –  שרדה יחד
 BELZEC –עם אחותה בניירות אריים לאחר שקפצו מהרכבת ל 

 



GUTTFREUND WOLF - 3443 -   העד מספר על הגטו ב– BOCHNIA  -  מפקד ה– S.S. 
MULLER טען שהגדר חלשה מדי והיהודים נאלצו לקנות מכספם לוחות עץ ולהתקין גדר 

העד מתאר  – 7492 בתיאור של אקצית החיסול בספטמבר העד מתעכב  - חדשה
הוא נשאר בין אלה שנשארו לחסל את הרכוש היהודי אך לפני כן   -בפרוטרוט את המעמד 

בעת שהדליקו את  – הם אספו את הגוויות שהתגוללו והקימו מוקד לשרפתן בכיכר העיר
 ערך שם משתה .S.S –המוקד הביאו לכיכר חביות בירה וה 

 
2999 – KORBER LAZAR –  עדות נגדZDROJEWSKI  אישS.S.  שפעל ב– KRAKOW 

 
BERNHERZIG HENRYK -  3445 -   העד טורח לכתוב מארגנטינה כדי לטהר את  שמם של

RONA FAKLER   ושל בעלה בנוגע להתנהגות לא נאותה ב-  PLASZOW 
 

- MGR. KRYSZTAL FRANCISKA-3446=דות נגד איש ע S.S.פעל בשTARNOW - 
 

3447 – RINGELHEIM  MAX  -  עדות לטובתRUNA FAKLER  המואשמת כנראה בשיתוף
העד מפריך את הרכילות סביב לנושא  – .S.Sפעולה עם הגרמנים ובהיותה מאהבת של איש 

 ומשבח את הגרמני שעוזר לכולם והעד חייב לו את חייו
 

2993 – BERGMAN RUBIN -   עדות נגד פולני שמתעלל ורוצח יהודים ב- DUKLA 
 

2994 - DR.ROSDOLSKI ROMAN – עדות חיוורת למדי שניתנה בפני בית המשפט ב- 
WIENA ב ושם התנהל משפט נגד מי שהיה מנהל הגסטאפ- KRAKOW –  איש ה– S.S. 

 שוחרר עד לחידוש המשפט
 

2910 -  REICH MARJAN -   העד הוא יהודי מ-  KRAKOW " המתלונן נגדTREUHANDER   "
 ל בבעלות העדגרמני שקיבל אפוטרופסות על מפע

 
* KAHANE DANIEL - 3451  -  הם יוצאים ל -העד הוא ילד שגר עם אמו בתעודות אריות- 

WARSZAWA  אחרי השחרור  –ושם הוא נמסר בידי אישה טובה שמתיחסת אליו טוב מאד
 הוא פוגש את אמו ששרדה

 
ADLER  FILIP  -  3452 -   העד מתלונן נגדSALO WEININGER  ולה ב יהודי משתף פע-  

KRAKOW  הוא הלשין על אישתו וילדיו שהם בעלי אזרחות זרה והם הוצאו להורג    -והאזור
 יהודים נוספים 30יחד עם  PLASZOW  -ב 
 

2912 – SZACHNER OZIASZ –  העד מספר את קורות יהודי העיירהJORDANOW -  הוא
 –הוא נשלח ל  7499 –כשהגרמנים הגיעו לשם ב –הצליח להגיע להונגריה דרך סלובקיה 

MAUTHAUSEN  
 

SPERLING HENRYK -  3454 -  עדות נגד המנהל הגרמני של לשכת העבודה ב-  NOWY-

SACZ -  העד מוסר ש-  SWOBODA   שלח יהודים אל מותם במחנהRABKA ומחנות נוספים 
 

2913 – SWOBODA JOHAN -   הוא מצהיר שלא   - 0333  -העד הוא נאצי שעומד למשפט ב
הוא   - NOWY-SACZ  -התעלל ולא הכה יהודים בעת שהיה ממונה על משרד העבודה ב 

וכאשר נודע לו שאחדים  RABKA  -ב   .S.S  -יהודים לבית הספר של ה  10מספר שסיפק 
הוא עשה זאת רק כאשר קבל פקודה  -יהודים נוספים  200מהם נרצחו הוא סירב לשלוח 

 דים היו אכזריים אך לא הואהוא יודע שכמה בעלי תפקי  -בכתב 
 

HELLER ABRAM  -  3457 -   עדות נגדSWOBODA JOHAN       הממונה על לשכת העבודה
  NOWY SACZ -ב



FURER HERMAN  -  3458 -   העד מספר על אקציות ב-  NOWY-SACZ  7493 משך שנת -  
   -סופי התרחש בהחיסול ה  - RABKA  -ול  LIPIEלמחנה   PUSTKOWIE  -נשלחו משלוחים ל

 מפקח לשכת העבודה השתתף בכל האקציות  - 330307493
 

BUCHSBAUM JAKUB -3459 -  עדות כנגדSWOBODA ראש לשכת העבודה ב - NOWY 

SACZ 
 

2930 – BRAUN MENDEL –  עדות נגד ממונה עבודה גרמני במחנהNOWY SACZ   ששלח
העד  – משו מטרות במטווחשם הם שי RABKA –ב  .S.S –יהודים לבית הספר של ה 

 הצלפות 31עצמו נושך ע"י כלבו וקיבל 
 

- AFTERGUT MENDEL-3461= דות נגד איש ע S.S.פעל בשNOWY-SACZ - 
 

- HOCHERMAN JAKOB-3462 עיד נגד איש מ S.S.פעל בשBOCHNIA - 
 

- BERGMAN HIRSCH-3463        “ "           "             " 
 

- BERKA ANTON-3464 דותו של איש ע S.S.פעל בשBOCHNIA - 
 
 -  SZWINCZIANIמרונות רכבת עמוסים יהודים ק  32 עדה מספרת על ה  - 2931=
 נרצחו שםו  30907492 -ב - PONAR הובאו לש MICHALISZOK -ו

 
- AUSTERWEIL JEREMIASCH - 3464 דות נגד איש ע S.S.פעל בשBOCHNIA - 

 
2933 – APPEL IRMA  -  3394-הה בדות זע 

 
תביעה לערוך משפט נגד פולני שרצח  -  TORUN –אל התובע בבית המשפט  מכתב - 2931

 BIECZיהודים בעיר  79  -שני פולנים ו
 

2933 - TABAKSBLATT IZRAEL -  העד היה עסקן בגטוLODZ  הוא  –שעסק בילדים ונוער
 על פעילותוא מספר ה –מוסר בעדותו מידע חשוב "מבפנים" המערכת הארגונית של הגטו 

עדות חשובה  –בה לקחו חלק גם שחקנים ומוזיקאים ממרכז אירופה  תרבותית ענפה
 !!! LODZלאנשי 

 
2934 – PATRUK JOZEF -  העד מספר על מותו של רב נוחמצ'ה פצ'ניק  רבה של

 SARNA ,DABROWIEC :יהודי העיירות  79.000הוא נרצח יחד עם   -  DABROWIECקהילת

,BEREZNA ,TOMASZGOROD ROKITNO ,ANTONOWKA ,KLESOW 
 

PIOTROWSKI ARIE - 3470   -  העד מספר עלFRANCISZEK BROCZEK   שיחד עם בנו ועם
 נשארו בחיים 10מתוכם  DUBNOיהודים בכפר על יד  13בתו הסתירו 

 
- DR. LEWAK ADAM-3471= יסטוריון פולני מספר את הידוע לו על הPROF. BALABAN 

אפשר לו גישה ש- JUDENRATH יה לו תפקיד ב ה - WARSZAWA - ע ידוע מיש מדא
ספרית להוא הסתכן, התגנב מהגטו והגיע  -רשימת הנרצחים והנפטרים בגטו  עריכתל

אבדו במרד הפולני נ כל הרשימות  -פים רשומים כדי שיישמרוד 100האוניברסיטה בהביאו 
 7499  -ב 

 
  KOSOW HUCULSKI –סר מידע על מספר יהודים מ האיש האלמוני מו – אלמוני – 2913

 הוא מוסר גם שמות של יהודים שנרצחו –שנצלו בשואה ובאיזה דרך 
 



WOJCEK IRENA-CYMERMAN - 3473 -  אישתו היהודיה שלWLADISLAW WOJCEK  פעיל
ZEGOTA  כותבת מניו יורק ל – Z.I.H.   היא מספרת על פעולות בעלה בארגון   -בוורשה
 יש בה תרעומת  -תי לעזרת היהודים ועל הצלתה שלה בעזרתו ובעזרת משפחתו המחתר

ע"י בעלה ובו   7492  -מצורף דו"ח שחובר ב  – על כך שיהודים שנעזרו הם כפויי טובה
 BEDZIN, SOSNOWIEC, STRYJ TARNOBRZEGנמסר על מצב היהודים ב : 

 
*3333- FULAR FAJWEL – אזור -יזנים והשתתף בקרבות סיפור של ילד שהתחבר אל הפרט

POLESIA 
 

- ADLERFLIEGEL MARIA-3475=עידה על האקציה במ-  OLKUSZ -   77.3.7493 

 
HERSZKOWICZ KAROL - 3476 –  העד מספר על ההתרחשויות ב– DABROWA GORNICA 

 
RATAJSKI WLADYSLAW - 3477   -   העד מספר על העיירהKRZEPICE -   0331ביוני 

עם   SOSNOWIEC –בהשתתפותם הפעילה של מרכז היהודים ב   ירושהג התקיים
MONIEK MERIN בראש ושוטרים יהודים מ-SOSNOWIEC  -  הם עברו מבית לבית והוציאו

  -היהודים נשלחו ל    -  KUZNICKA   -הסביבה ומ  את היהודים מהעיירה מכפרי
AUSCHWITZ 

 
- CHAIM HELENA-3478=מפרטת ומספרת על מערכת החינוך עדה שהיא מורה במקצועהה 

 יא מספרת שאחרי הכיבושה  - 7424פני ל-  BEDZIN מפוארת של קהילת היהודים ב ה
 ם של המוריםיהתעלו כיתות תלמידים בבפ
 

- WALDMAN SAMUEL-3479= עד מספר על תא יהודי מחתרתי של ה P.P.R.פעל בגטוש 
- BEDZIN תא התגלה וחוסלה 

 
- KATZ FELA-3480=רת השומר הצעיר מספרת על הארגון הלוחם בבחBEDZIN - 

 
2937 – MINCER KATARZYNA –  העדה שעבדה במפקדתS.S.   ב– SOSNOWIEC עברה 

 היא מספרת על המחנה – ANNABERG –ל 
 

- CHMIELNICKA CECYLIA-3482=  ציוני"        הוסרת פרטים על פעילות מחתרתית של "הנוער מ
 אנשים לסלובקיהברחת ה  - BEDZIN -ב 
 

- PIEKARSKI HERSZ-3483=עד מתאר את המצב ב ה- BEDZIN -   7490092 

 
- KATZ FELA-3484=ל המחתרת בע  2930 משך העדות הBEDZIN - 

 
 3320  -עדות זהה ב   - 2931

 
- MINCER KATARZYNA-3486=  ל מחנה עANNABERG 

 
MINCER KATARZYNA - 3487 -  העבודה המסונף ל  העדה היתה פקידה במשרד– S.S. 

 ZAGLEBIE -ו  SCHLEZIAוהיא יודעת לספר פרטים רבים על מחנות כפיה באזור 
 

- SCHLEZINGER ERICH-3488= ספר על מGLIWICE 
 

- GLIKSMAN PAWEL-3489=  ספר על העיירה מ OSWIECIM749007  -הסביבה ו 
 

- HERMAN FELIKS-3490= שלזיה עילית ב- SUCHA -  פיע בבית משפט גרמני עו"דיה מוה 



 7497וף ס  - COHN  -הודי, י
 

- KENIGSBERG MARIA-3491=דות מפורטת מאד על קורות היהודים ב ע TLUSTE -סביבתהו 
ליציה גרב על  מידע -בוצה גדולה  של יהודים שורדת בזכות גרמני שהגן עליהם ק

 המזרחית
 

2943 – SPIGIEL MOJZESZ –  העד מספר על מחנהHOLOWCZYNCE  ומחנות נוספים באזור
TLUSTE –  העד מצליח להמחיש את חוסר האונים המוחלט של היהודים ואת העובדה

 שאין לאן לברוח ואין מקום להסתתר בו
 

2942 -   KONSKER DAWID-   העד מספר שיש בידו מחברת שירים שכתבDAWID EPSTEIN 
 LODZבגטו 

 
- RYCHTER HANKA-3494= צמה ועל משפחתה בגטו עדה מספרת על עהWARSZAWA 

אחרונים של היא מעידה על חיסול יהודי הגטו ומספרת על ימיו ה- CZESTOCHOWA - ב ו
 HASAGמפעל 

 
- BORENSZTAJN MIECZYSLAW-3495= עזרה והצילה כמה יהודיםש  בחים לאישה פולניהש 

 - WARSZAWA סיכון חייהב
 
*ZALEWSKI MOJSZE - 3496 – ילד שברח מגטו WARSZAWA  מסתובב בכפרים שונים

 7491הוא נשאר בכפר עד  –ועובד אצל איכרים 
 

2941-MAKOWSKI JOZEF-FISZMAN—העד מספר על משפחה פולנית ב-WARSZAWA   
 יהודים 3שהסתירה בביתה 

 
2943 – DERECZYN LEJZOR -   העד עבד אצל קציןS.S.  ב- VILNA  ובזכות זה לא גורש 

 
PAWLIKOWA KAZIMIRA  -  3499* -  שתי נשים יהודיות הביאו לבית יתומים  7423בשנת

  -פולניה אימצה את הילדה וגידלה אותה כבתה   -פולני ילדה בת שנתיים שמצאו ברחוב 
 1  -היא הוזמנה לבדיקה ו   -בעת השואה שכנות הלשינו עליה שהיא מגדלת ילדה יהודיה 

ההלשנות התחדשו ולבסוף לקחו ממנה   -ה רופאים בדקו אותה וקבעו שהילדה אינה יהודי
בשנת   - RAWENSBRUECK  -ל את הילדה והעבירו אותה לגטו ואת העדה אסרו ושלחו

 מרגש !  -בעת מסירת העדות העדה עדיין מחפשת אחרי בתה  0331
 

- KOPCIOWSKA DIANA - 3500=עדה מספרת על גטו ה - LODZ תרמיתיא מעידה על ה 
כתב מDAWIDOWICZ יבל המהנדס ק 7499בקיץ  - א פגשתי בעדויותכמוה עוד לשגרמנית 

לפני מוד ע- DAWIDOWICZ מנהל שהיה מוכר ל ה- SCHWEIZ - ב  SIEMENS מנהל בחברת מ
המשלוח הזה יסע שנאמר  -המלחמה כתב שהוא זקוק לעובדים והם יהנו מתנאים טובים 

מובן שכל המשלוח יצא כ בקרונות נוסעים ועליהם להסיר כל סימן של זהות יהודית
 - AUSCHWITZבקרונות משא ל

 


