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Rozmowa z Lucj4 Janosz z Pszczyny, wiglniark4 KL Auschwit'z i KL Ravensbrilck

Lucja Janosz: - Co pani4 interesuje? Ktdry etap Zycia?

- Wszystkc, od dziecifstwa. Czyli zaczynamy od Suszca, bo tam si9 pani urodzila.

- Tak. Cho6 wta$ciwe m6wi1i na ten rejon Branica. Bylo tam tylko parg dom6w, w lesie,

- Bo ojciec byl gajowym ksigcia pszczyr(skiego.

-Najpierw byl gajowym (do 1937 r. ksiqzgcym), potem ledniczym. MieszkaliSmy obok

lednicz6wki. Od sz6stego roku ficia chodzilam do szkoly w Kryrach.

- Ile w domu bylo dzieci?

- Dziewigcioro. Mama byla bardzo ladnq kobiet4, piEknie szyla. Zawsze ptowadzila nas do

koSciola, brala nawet malutkie dzieoi. Cig2ko jednak zachorowala, rok i trzy miesi4ce byla

w szpitaiu. Gdy mialam 7 lat, ptzeprowaAzilidmy sig do gaj6wki w Woli (stoi do dziS).

- Cryli nielatwo bylo jui pned wojn4.

- Mama wr6cila po leczeniu do domu i wszystko bylo dobrze, Z Woli pamiEtam, jak kolo

naszej gaj6wki co roku na ob6z ptzyje2,dhaliharcerze gdzie$ spod Katowic. St6l mieli

zrobiony z dami ziemi z harcerskimi emblematami na g&ze. Po wodg chodzili do naszej

studni (mam nawet zdjgcie).

- Spiewali prry ognisku?

- Ojej ! Przedstawienia tez byly, na kt6re miejscowi mogli przyjSi, Nawet ksi4dz z Woli
przychodzil na ognisko.

- Pani ojciec, Pawel Otrgba, byl powstaricem Sl4skim. Opowiadal o powstaniach?

-Nie.

- Czul sig zawsze Polakiem.

-No pewnie, 2e byl Polakiem! Zaursze.

- Bo to r62nie byrvalo. SQsk ma skomplikowan4 historig.

- DuZo os6b do Volksbudu nawet nale2alo... U nas w domu przed wojnq na Scianie wisialy

godlo Polski, portret Rydza-Smiglego i Mo3cickiego. Jeszcze zanim weszli Niemcy, mama

zawingla w przeScieradlo obrazy i pamigtam, jak zakopalydmy to w ogr6dku.



- 1939 r.

- Gdy wojna wybtchla, przezlu dr6lft4 jechal niemiecki czolg. Siedzial na nim gajowy

z iwiklic. Pyta: ,,Wo ist Ohgba?". Mama m6wi, 2e nie ma go, poszedl do lasu. A ten

odpowiedzial: ,,2 powstat'rcami >pu< gemacht", i pokazal, jak sig strzela. Wiem, 2e

aresztowano powstafrca Larysza i innych. Mama potem m6wila, 2e rozshzeliwano

powstaric6w w parku pszczyfskim. Przyszli wigc tez po ojca, kt6ry w migdzyczasie jednak

wziql brata Pawlai jeszcze z sokysem Niesyt4 i Kasolikiem, kierownikiem szkoly

zMigdzyrzecza, uciekali na wsch6d, Ojciec wr6cil po szeSciu tygodniach, Poszedl do

nadle3nictwa, ale usiyszal od pracuj4cego tam Szwarca, 2e nie jest pofzebny w niemieckim

nadle6nicnvie, tylko: ma iS6 sobie do Polski. Ojciec zostal wigc bez pracy. Potem znalazl

robotg jako drwal, kopal tez rowy w lesie.

- Ukrywa6 musial sig pani starszy brat Franek.

- Bo gdy w 1940 r. byt pob6r do wojska niemieckiego, on wyst4pil i powiedzial, 2e nie

p6jdzle, gdyz jest Polakiem. Za nim wyst4pilo ilu$ jego koleg6w, Na drugi dzief przyjechali

aresztowad brata. Gestapowcy mieli juz Norka, Niesgg i Mamoka. Franek odt4d musial sig

ukrywa6. Mielifmy znak, 2e gdy butelka bgdzie na slupku z pLotr, znaczy,Ze Niemcy s4

u nas.

- Czyli gdy Franek zobaczyl butelkg na plocie, wiedzial,2e nie moie wrdci6 do domu.

A czgsto przychodzili gestapowcy?

- Stale. Nawet zagl4dali do dzieczki na ciastol A przecieZ tam by siE nie zmiedcil!

- Jut wtedy Franek dzialal w partyzantce?

- Zacz$. oryanizowad cfriopak6w, szwagra teh wci4gnql - J6zefa Nieslto z Boj sz6w. Gdy

chlopcy przychodzili z wojska niemieckiego na urlop, kontaktowali sig z Frankiem

i dezerterowali, np. Albin Swierkot.

- Jak dzialali?

- Napadali na niemieckie urzgdy, zabierali maszyny do pisania, niszczyli dokumenty, Mieli

kryj6wki w lesie za Suszcem.

- Wasza rodzina musiala sig wyprowadzi6 z le5nicz6wki w Woli.

- Musieli6my sig przenieS6 do Migdryzecza, do jednej izby. Kuchnia byla duza, w pokoju

zmieScily sig dwa l62ka i szafa.

- Na ll.osobowq rodzing to bylo?

- Tak. A do naszego domu w Woli przeprowadzil sig inny le6niczy. Pamigtam, jak jego zona

powiedziala mnie i mamie, 2e ju2 powinni6my byd w Odwigcimiu. M6j ojciec mial przy domu

warsztat stolarski - zabrali to wszystko. Krowg nam teZ zabrali. I poszczuli nas psami.

- To byli Polacy?



- Polacy. Aie nie z Wo1i, sk4dd z powiatu pszczyrlskiego.

- ZMigihyrzecza znowu sig przeprowadzaliScie, prawda?

- Do Studzionki. I tam mieli$my caly dom. Jeszcze w Miqdzyneczu przyszedl raz do nas

Zandarm i kazal mamie pozaklejad polski napis na obrazie Matki Boskiej Czgstochowskiej

i w kapliczce przed domem co$ tam zdj4i (widocmie tez byl jaki3 polski napis). Mama

strasznie plakal4 bo miala poczucie winy, 2e aniewaiyla Matkg Bosk4. Dala potem do

kapliczki co$ haftowanego.

Mama byla te2 czlowiekiem, kt6ry litowal sig nad kazdym biedakiem. Zawsze pomagala,

karmila, juz przed wojn4: kobiecie z dzieckiem dala pieluchy, w6zeczek;jednemu clala czyste

ubrania, bo byl zawszony, brudny.

- I wiosn4 1943 r, przyszedl do waszego domu w Studzionce pewien rosyjski biedak...

*To byl jeniec, kt6ry uciekl z niewoli niemieckiej - kapitar Armii Czerwonej Gregory

Komorow (Grisza). Zapvkil. Mama mydlala najpierw, ze to zn6w gestapo. Otwiera i slyszy:

,,Chleba!". Nakarmiia go. Ukryl sig w stodole. Chcial dosta6 sig do partyzantki, Franek

zaopatrzyl go w brof.

- Ukrywanie uciekiniera bylo ryzykiem.

- Ojciec powiedzial tylko do mamy: ,,Co ty robisz?". Ale przecieZ stodola sig nie zamykala,

m6gl w kazdej chwili ka2dy sam tam wejd6. Nie musieliSmy o tym wiedzie6!

- To tlumaczenie nie przekonalo, jak rozumiem, Niemc6w.

- Znale*li marynarkg Griszy w stodole.

- Jak sig Niemcy dowiedzielio 2e u was kto6 jest?

* Zn6w mieliSmy sig przeprowadzid do innego mieszkania. Nasz dom przyszedl ogl4dai

Niemiec Sz1'ra. Rosjanin ukryl sig wtedy w lesie. Musial widzied go jednak gospodarz, 1it6qi

byl na polu niedaleko naszego domu. Szyra pobiegl we wskazanym przez niego kierunku,

slychai bylo strzal i shaszne krzyki. Postrzelil j erica w rgkg i narzqdy plciowe. A Grisza sant

sobie potem strzelil w glowg, by udkn46 tortw. Szyra Sci4gn4l gestapowc6w. Pr4nie6li

zwloki Rosjanina na noszach zobionych z drabinki. Ja musialam mu zmyd twarz wod4 bo

byl caly we krwi. Ustawili nas, wszystkie dzieci, wok6l, i ka2de dziecko z osobna bylo

ptltane, czy go rozpoznajemy. Najmlodszych chlopc6w (7-letniego Stasia i 1 lJetniego

RySka) czgstowali nawet cukierkami,by przyznali sig,2e mqilczyzna byl u nas. Zadne nic nie

powiedziatro. Niemcy znaleili tylko p6fniej t9 kurtkg.

- Aresztowali was?

- Mnie, brata J6zka i mamg wzigli na przestuchania w Pszczynie. Do niczego sig nie

przyznawali$my. P1'tali o Frank4 ale m6wili$my, ze nie wiemy, gdzie jest. Zawiehli nas do

Auschwitz, do Bloku 11. Od blokowej dowiedzieliSmy siE po jakimd czasie, 2e przy"rvieziono

teZ paf,tyzant6w; jednego dnia aresztowano 130 os6b, kt6re im pomagaiy. Przywieziono nas



zn6w do Pszczyny na konfrontacje i ,,przes1uchy". Podeszlo do trnie trzech Niemc6w: ,,Nie

chcialaS braciszka ',$'d.ad, nie chcialad. Bgdziecie wszyscy wisie:i do g6ry nogami".

Rozplakalam sig. Widzialam potem Franla, jak przechodzil, caly by1 posiniaczony.

* Tei byl w3r6d aresztowanych?

- Franek byl oskar2any o zastrzelenie gestapowca, Jechal na rowerze przez las, na zak.rqoie

zobaczyl gestapowc6w. Nie m6gl ucieka6, br:r byli blisko. Udawal, ze mu sig rower zepsui.

Oni: ,,Hande hocht" . ZaazQla sig strzelanina. Zgin4l jeden Niemi,rc. Franek uciekl, a.le

w rowerze zostaly doku.menty kolegi, Pastusz:ki. Cal4 rodzinE Pastuszk6w Niemcy wedy

aresztowali. Byly pogloski, 2e ich bgd4 wieszai na rynku w Pszc::ynie. PrzewieZli ich do

J\dyslowic, gdzie zostal jedynie Alojzy, pozostnlych czlonk6w rod.ziny zwolnili, bo byli

$wiadkowie, kt6rzy powiedzieli, 2e w momencie, gdy doszlo do mtrrdu gestapowca"

ilastuszkowie przebyr'vali w domu. Franta ares:ztowali, gdy byla. oblawa w Baranos'icacir,

gdzie parlyzanci mieli siedzibg i bunkry. 1.'o hyi dom rodziiny Btafrcr..yk-Zielonka. S"v-na t1'ch

pafrstwa nawet Niemoy nie dowieZli do Odwigoimia, juz wczedlde,l go zakatowali. Donr

spalono.

'fu jest jeszcze jeden w4tek, kt6rego nie ponrszylam: o konfiderrcie, kt6ry przeniknal do

putyzantki. Siostra Waleria poznala 2ong iednogo dentysty (polska rodziua, u kt6rej nar,r,'et

partyzanci zaopatryrvali. sig w broi). Ta kobieta przyj echala do Waleski z woj skowyrn

Figoluszk4 (przedstawil sig jako porucznik Zygmunt), kt6ry niby chcial wspom6c

partyzant6w. M6wit, ze s4 grupy w Beskidaoh, ma z nirni kontan--t. . 
"

- A wsp6lpracowal z Niemcami?

-- Tak.

- Co si9 z wami dzialo po tych przesluchaniach w Pszczynie?

- Prowadzono nas gldwn4 ulicq (by zrobii pokaz6wkg) w strong rynku. Pomyflalanr, 2e ua

rozstrzelarie. Ale skrgcili w lewo, do wigzienia. Po jakim$ czasie wl.lvieziono nas z:ndrv do

06wigcimia. J6zka, ojca, WalerkE i mnie, a takZe Grzechnikowq, Srvierkotow4, trzy osohy

z rodziny Wier6w. Kilkanaicie os6b. Bylo to 7 lutego. Pamigtarn datg, bo to wodzinl' cjca.

- A mama?

- Catry czas byla w wigzieniu. Male dzieci (13-letnia Klara, i 1-letni Rysiek i 7-letni Stasiu)

zostaly przesiedlone dc, domu w Mizerowie. Srme tam byly. Siostla Marysia pracolv'ala

podczas okupacji u nir.:rrieckiego le5niczego, a potem w Bojszosrach u Niemki o nazrvisku

Kgdzior. Aresztowaii Marysig, ale Niemka porviedziala, 2e dziewczyna nie ma nic lvsp6lne6;o

z prtyzafik4, bo caly'czas u niej mieszka. ,lttarysig wigc wypuszczono. Nie mogla jednak

pojechaC do rodzefistwa,

-. W KL Auschwitz zndw trafili5cie do Bloku 1l?

-- Tak. Spisywano na.s. Gdy podalam nazwisko Otrgba, Niemiec skaczyl z krzykiemr

",Banditen! 
Banditen!". Ale mnie nie bil. Fodzieiili osobno kobiety (bylam z siostr4 Wnlerci4),



osobno mgzczyini. A partyzant6w, w t;'rn brata, wsadzili do bunkr6w, kt6re byly

w podziemiach Bloku 11. Na dcianie w celi Bloku 11 do dzi6 widaieje wltyty napis:

,,15.12.43 - Franek Ofi:gba". WidzialySmy partyzant6w, jak ich wyprowadzili. Franka te2

widzialam. Czasem udalo im sie oodrzuci6 kawalek chleba.

- Po co was tam tr"rymali?

- Czekaly3my na 5mier6. Czasem blokowy wolal ,,Achnurgl" i wyvrolylvano kobietg. Juz nir:

wracala. Jeden wigzierl, fryzjer, nas golil.

- Glony?

-Nie. Pachy i na do1e. Na stoleczku kazali nam stan4d nago. Ja sig tak wstydziLarn, oezy

zakrylam rgkami i plakalam. Ten, co golil, rn6wii: ,,Nie r6bcie tu cyrku, bo to jest moja

powinnoSi, a mohe przyj(h esesman". Wychodzii z bloku nie bylo wolno. Puszczali nas mor2e

raz w tygodniu na spacemiak.

- Jak dlugo tam byly5cie?

- Osiem miesigcy. Potem nas wzigli na lagier, czyli do Birkenau. Siostra poszla wczefniej orle

mnie. Ojciec zostal w gl6wnym obozie. Mnie jednego dnia wy"wolali, dwie godziny czekalarn

przy bramie, a potem esesman wyprowadzil do Brzezinki. Wpu6cili mnie do la2ni, gdzie

siedzialam cal4 noc. Przybiegla j aka6 wychudzona dziewczyna:,,Lusiu, Lusiu!". Aja: ,,Kto
jeste$?". Ona: ,,Walerka!". Ja sioshy nie p oznalam, taka byla chuda. Dostalam potem pasiak,

pdl szmaty na glowg i jakieS szmaty na nogi oraz drewniaki. Wtedy nie tatuowali ju2

numer6w, musialam to jakod przyszyd na pasiaku. Zamkngli mnie w 21 bloku.

- Walerka byla w tym samym lagrze?

- Nie, ona byla w B Lagze. Gdy panowal tyfus, wszystko bylo u nas pozamykane, by sig

choroba nie rozprzestrzeniala, onajakoS ukladkiem nosila mi wodg, mimo 2e nie wolno bylo

przechodzi6 pomigdzy lagrami.

- Pani zachorowala?

* Gor4czkg mialam.

- Du2o kobiet umieralo?

- Kolo mojego baraku bylo takie miejsce, gdzie skladowano trupy - same nagie ciala kobiece.

Zwloki brano za rqce i nogi, a potem ladowano na platfotmg czy w6z. Kiedyd przy tyrn stalo

dwoje placzqcych dzieci. Matkg chyba widziatry.

Pamigtam teZ, jak Cygar6w likwidowali. Ogloszono Lagenuhe : ciszg obozow4, nie

moglidmy wychodzi6 z blok6w. Dowiedzialam sig dopiero p62niej, co sig wydarzylo:

likwidowali cale rodziny cyganskie.

- Jak wyglqdalo wasze iycie w obozie?



- Dostawalydmy malutki chlebui i byl krojony na czlery czgici, dla czterech os6b mial

stnczyd na dzieri. Do mycia puszczano rras blokami, ale nie dalo sig dopchai, tak duzo bylo

kobiet. A mycie odbywalo sig tylko w oke$lonym czasie, po kt6rym juZ nawet do ubikacji

nie mo2na bylo i66. Bielizna przez caty czas byla ta sama. Gdy zmokty3my, spalySmy w tyclh

mokrych pasiakach. Bo co moimabylo zrobi6?

- A higiena zwiqzana z kobiecymi sprawani?

*Nie mialySmy tam okesu, Musieli nam cod chyba dawad... Ja jeszcze po wojnie z rok nie

mialam okresu.

- Jak dlugo byla pani w Birkenau?

- Dwa i p6l miesi4ca. W sierpniu 1944 r. przewleZli nas do Ravensbrtck. Siostrg wywolali

i gdzieS wywieZli. Ja wk6tce zostalam przydzielona do podobozu w Eberswalde. 700 os6b,

gl6d shaszny. Jak dostalidmy w sobotg w poludnie kawaiek chleba i lichej zupy, kolejny

posilek byl w poniedzialek w poludnie. Niekt6re kobiety wszystko zjadaty od razu. Ia zawsze

robilam tak, 2eby chof raz rn6c rano cokolwiekugty1,A. Dawali nam tei takie niby kartki

2ywnoSciowe. I raz kt6raS mi to ukradla, z calym woreczkiem.

- Co bylo w tym woreczku opr6cz kartki?

- Kawaleczek chleba, by raz ugryZ6. Glodna bylam potem tak, 2e kole2anka zalala mi wod4

trawg - zjadlam, mialo to gorzki smak. Na Bo2e Narodzenie dali nam trzy ziemniaczki

w lupinach ugotowane i troszkg w szklaace tartych ziemniak6w zalanych wod4 (niby zupa

albo sos).

- PracowalyScie w podobozie?

* W fabryce zbroj eniowej. Przez Iydzieh nanocki, koiejny tydzieri na dzie6. Byla to fabryka.

odlew6w r6inych czgdci do samolot6w, woz6w pancemych, Staly6my przy dlugich stolach

z imadlami, pilnikami i pilowaly5my. W tym woreczku, kt6ry mi skradziono z chlebem,

mialam teZ np. grzebieri. To potem zrobilam sobie grzebief ze stali, a ly2kg z aluminium.

- W tym woreczku miala pani caly sw6j dobytek

- Wszystko, co mialam.

- Do kiedy byla pani w Eberswalde?

- Frontjuz byl blisko, zamkngli fabrykg. Dali nam lopaty i kopaly$my rowy

przeciwczolgowe. Potem przewieZli nas zn6w do Ravensbr0ck. Esesmanka kazala zrywa1

numerki. Pamigtam, 2e siedzieli twn Zydzi. Przechodzilam obok, a oni m6wili: ,,Wiecie,
gdzie my wszyscy idziemy? Do nieba'. Pomy6lalam,2e jeSli Niemcy cokolwiek nam dadz4,

to trafimy do transportu; je5li nic nie dostaniemy, czeka nas krematorium. Dali nam malutkie

paczki (byl tam chyba jakid smalec), zaladowali do poci4gu towarowego. Wody nie

dostaliSmy, wigc jak lokomotyrva stala, czekalam, a:Z para skropli sig do puszki. Jednego razu

poci4g stan4l w mie6cie. WigZniarki dowiedzialy sig, ze w stoj4cej tam wgglarce u g6ry s4



suszone ziemniaki. Kt6raS ukradla gdzied puszkg marmolady . Prz4szedl esesmaa, kazal

wysiada6. Chcial nas wszystkie rozstrzelad, jedli sig nikt nie przyzna. Przyznaly sig matka

z cbrkq. Zabrali dziewczyng, ju2 nie wr6cila. Innym razem prosili$my mieszkanc6w mijanej

niemieckiej miejscowoSci, by nam dali swowych ziemniak6w. Powiedzieli, 2e sami nie majq

co je36.

* A gdzie was wlrvozili?

- Do Szwecji. Hrabia Bemadotte wykupil wig2ni6w, bylo to jeszcze przed wyzwoleniem.

Zaladowali nas na statek i przetransportowali do Malmd, gdzie przej$ nas Szwedzki

Czerwony Krzyz. Wyk4pali nas, dali mi bielizng i cieply plaszcz (sukienki dla mnie

zabraklo). Spalidmy w szkole na podiodze na takich jednorazowych podkladach, wszystko

z ligniny, Aeby molnabylo spali6. Du2o tabletek nam dawali, jedzenie lekkostrawne. Dookola

pilnowali nas 2olnterze szwedzcy, bo nie mogliSmy sig zbli2a6 do miejscowych.

- Bali sig zarazy?

-Bali sig. Potem zostalidmy w)"wiezieni do Anneberg razem z uratowanymi Zyd6wkami,

a nastgpnie do kolejnej miejscowoSci (brzmiala j ak dresundsbnrn). Przyjechal tam polski

ksi4dz, wyspowiadalySmy sig. Pytali sig nas: ,,2 czego wy sig spowiadacie? Nie musicie!".

A ja m6wig: ,,Jak sig co$ komu ukradlo, np. kawalek chleba, to teZ grzech". Bo nie

powiedzialam pani... Nie moglam w KL Ravensbrlick spad z glodu. M6wig siostrze:

,,Walesko, jestem taka glodna". To Waleska m6wi: ,,Chod2 ze mn4'. Wzigty6my chleb, kt6ry

byl dla czterech os6b na rano, ija to wszystko zjadlam. A potem dostalam ataku Smiechu.

- Z tych nerw6w?

- Ja nie wiem. Nie moglam sig uspokoii.

* Walcryly6cie o prze*ycie,

- W Szwecji bylam strasznie oslabiona. Gdyby j eszcze tydzieh dtvzej trwala podr6z, chyba

bym umarla.

- Kiedy wr6cila pani do Polski?

-2 listopada 1945 r. statkiem. Dlugo staliSmy przed wejSciem do portu, bo tylko jeden pas

byl odminowany. W Gdyni dostalam przepustkg i 100 zl na powr6t do domu. Potem jechalarn

poci4giem. Do Katowic bylam spokojna, a w drodze do Pszczyny byLy juL coraz wigksze

nerwy: czy ktod z rodztny prze2yl. Na dworcu zobaczylam Zolnierza, wigc sig go spytalam,

czy autobusy je2d24 do Bojsz6w (pomySlalam, ze moze tam jest kto z rodziny). A on do mnie

sig odezwal po rosyjsku i ju2 mnie sobie jakby pilnowal. W poblizu byl jednak czlowiek,

kt6ry to zauwaZyl. M6wi mi, 2e mam sig nie oddalad, bo ten Rusek mnie okradnie. Kazal

poczeka6 i zabral mnie do swego domu. Mimo 2e byia to duiarodzina, dla mnie

przygotowano osobny pok6j z czyst4 podcielq. Zona tego czlovneka (nazywal sig Kocur)

pytaia, po co wracam, bo tujest straszna bieda. Rano odprowadzili mnie na dworzec.

Spotkalam tam wt edy dzlewczynE, poznalam j4, nazywala sig Krzysteczko . Spl.talam, czy



wie, gdzie jest moja mama. Powiedziala, Ze mama wr6cila, iryje, a onau niej mieszka.

Uslyszalam jednak, 2e tata nie zyje. Cat1 dtogg plakalam. Przyszlam do domu, mama kroila

kapustg. Walerki nie bylo w domu...

- Walerka wcze6niej wr6cila?

- Wcze$niej, ona byla w Buchenwaldzie. To te2 moglaby byd dluga opowiedd. Uciekia

z transporhr, pracowala u Niemki, Rusy j4 okadli. Gdy j4 wzigli do obozu, jej malutkiego

synka zabrali obcy ludzie. Po prostu przygarngli to dziecko, Chlopczyk nie poznal mamy, gdy

rvr6cila. ,,Jakad Cyganka chce mnie zabracl" . Przebrala sig, umyl4 pnyzwyczail siq,

wychowala go.

- A jakie byty losy Franka, brata-parSzanta? Ostatni raz go pani widziala

w Auschwitz...

-On zorganizowal ucieczkg z obozu. Poslal mi gryps,2e Albin Swierkot, kolega, uciekl

z wigzienia w Myslowicach. I chyba jakod za kiika dni on drutem otworzyl drzwi w bunkrzer

i szedciu ich wyszlo. Potem Franka na pewno unzucili do st6jki i ciemnego bunkra.

- Za pr6b9 ucieczki?

- Tak. Ja potem slyszalam lcrzyki z cel na dole, szamotanie. Nie wiedzialam, 2e bili Franka.

- Kiedy sig pani dowiedziala, co siQ z Frankiem stalo? Po wojnie dopiero?

- Po wojnie. Mam afisz, na kt6rym widnieje informacja, 2e Franek zostal powieszony

w Gilowiaclr lkoNo Lyrcal, co bylo nieprawd?. Bo potem jest drugi afisz, 2e egzekucjajest

w D4browie G6miczej, ale tam sig ona tez nie odbyla. Prawdopodobrfe jak ich wieZli

z O6wigcimia na egzekucjg, musial uciec. Kolezanka Klary widziala afrsz z informacj4, 2e

Franek jest po szukiwany.

- A czemu przewozili ich na egzekucjg?

* Bo to miaiy by6 pokazowe egzekucje. Szwagra, J6zefa Nieslto (mgza Walerki), powiesili

w Oldrzychowicach. Zgonili cai4 wieS, by pattzyla.

- Dla zastraszenia: onPatrzcie, jak koicry partyzant",

- Tak. Chlopcy krzyczeli przed iimierciq: ,,Niech iryje Polska!", ale potem im chyba dawali

zastrzyk, bo nie mogli wydobyi glosu, tylko otwierali usta.

Ale wr6imy do Franka. Prawdopodobnie uciekl. Siostra, kt6ra pracowala w Boj szowach,

m6wila, ze razktof zapukal do okna: ,,Marysiu, ja ucieklem". Gospodyni, Niemka, zaraz

jednak wyszla: ,,Wer ist da?". I on sig oddalil.

- M6gl to byd Franek?

- Byd moZe potem poszedl do czlowieka, o kt6rym mySlal, 2e mu pomoZe, bo iego |onatez

byla w Odwigcimiu. Ale to byl kolejny kapuS.



- Ale tego nie wiadomo.

* Niech pani poslucha. Franek podobno poszedl do Grzechnika. i ktod potem widzial" jak

wynoszono zwloki w przedcieradle. Ten konfident tlumaczyl, 2e to byla Swinia ubita. A ktod

mial dopowiedzied: ,,Tylko 2e ta Swinia miala buty". Mama dowiedziala sig o tym i napisala

list do konfidenta , 2e bgdzie odpowiadal przed s4dem za $mierd Franka. Nie bylo odpowied:zi,

ale po niedlugim czasie ten czlowiek sig zastrzelil. Czy to nie dow6d, 2e zdradzil?

- Dlaczego kto3 m6glby co5 takiego zrobid? Dlaczego mialby wydad drugiego czlowieka

na $mierd zamiast mu pom6c? Ze strachu?

- Wie pani co? Dla pienigdzy. Byla wyznaczona nagroda 20 tysigcy marek: kto wskaze gdzie

si9 znajduje Franciszek OtrEba. Afisze byly rozklejone.

- W archiwach, nie tylko w Auschwitzn ale np, w Arolsen, nie ma informacji, co sig stalo

z Franciszkiem?

- Nie ma. PrzSpnszczamy , 2e td< wla{nie zgin4l.

- A pani tata?

* Zgin4l w KL Mauthausen. Podczas ewakuacji Auschwitz szedl pieszo w marszu fmierci

przezPszczyng do Wodzislawia. Polak ze Studzionki, Misiarz, widzial go na trasie. Wywieiili

ojca do Mauthausen, pracowal w komando Melk. 16 marca 1945 r. zmatl ra serce - tak

napisali w niemieckiej dokumentacji. Profesor Folek, kolega oj ca,Ie2 wiq2reh, m6wil mamie

po wojnie, 2e widzid. ojca na apelu i zauwaZyl, 2e byl opuchnigty.

- f,'ranek nie wr6cil, tata nie wrdcil...

-I brat J6zek nie wr6cil. Przenosili go z obozu do obozu. Nie wiadomo, w kt6rym i jak

zgin4l.

- A ta tr6jka dzieci, kt6re same zostaly w Mizerowie, KtoS im pomagal przetrwa6?

- Mama pisala do kuzynki, kt6ra pracowala u krewnych, by p omagaLa przy dzieciach.

Chodzili do szkoly, a po lekcjach pracowali w jakimd maj4tku niemieckim,Aeby mied za co

Lry6. Domem zajmowala sig 13-letnia K.lara, gotowala, prala... Niemka, kt6ra tam mieszkalaL,

donosila na dzieci, 2e m6wi4 i dpiewaj4 po polsku - 2ardarm przychodzil wigc na kontrole.

Do tego domu z ap'akali teL Zydzi, uciekinierzy z marszu 6mierci. Klar4 Rysiu i Stasiu dali im
jedzenie i ubrania. Po wojnie kto6 pltal o dzieci, kt6re pomogly wigtuiom.

- Co z pani4 sig dzialo po powrocie ze Savecji?

- Poszlydmy z Walerk4 do urzEdu pracy, szukaj4c zatrudnienia. Byla tam kierowniczka,kt6.ta

chciala nas wysla6 do pracy ftzycznej w PGR-ze. Spytalydmy, cz.y rne ma dla nas innego

zajEcia. Potdredziala: ,,Wydcie tam cierpieli, a my cierpieliSmy tutaj".

- Wiedzialan 2e wr6cilyScie z oboz6w?



- Wiedziala. Rozplakalam sig. Wie pani, ja patrzylam, co sig wok6l dzieje: Niemcy byli na

wolnodci, a do tego pracowali w urzqdach!

- Widziala pani ludzi, przez kt6rych tyle rycierpiala pani rodzina, bo donosili,

wsp6lpracowali z Niemcami, a teraz nie tylko byli na wolno5ci, ale mieli cieple posadki

u komunisl6w?

- Wladniel Zona tego ie6niczego, kt6ra nas szczula psami, wynucaj4c z domu w Woli, po

wojnie przyniosla mojej mamie 2ywego k6lika: ,,Otrymbino, zapomnijcie o wszystkim !".

Kr6lik na drugi dzien zdechl.. .

- Dostala pani w kofrcu praca?

- Strasznie zachorowalam: bylam cala owrzodzon4 nie moglam chodzii. Doktor Kujawska,

kt6ra z c6rkami te2 byla w obozie, nade mn4 fakala. Gdy sig podleczylam, poszlam do pracy

w RKW (potem to byla Wojskowa Komenda Uzupelnief). Bylam juz wladciwie przyjgta,

zrobiii szczeg6lowy wywiad, wypytywali o obozy. Ale potem ptzyszlo pismo z pytaniem, czy

ktof przebywa za granic4. Podalam brata Pawla, kt6ry przezyl wojng. Byl na robotach, potern

zabrali go do wojska niemieckiego, ale uciekl do francuskiej partyzantki, a w kofcu znalazl

sig w Wojsku Polskim. Zostal w Anglii. Gdy to wyszlo na jau,, okazalo sig, ze jest to

przeszkoda, bym mogla dostai w Polsce pracg. I koniec.

Mama napisala list do Pawla, 2e w czasie wojny cierpiala za jednego syn4 po wojnie za

drugiego... Dlugo sig nie odzywal. Ale potem przyjechal, my byliSmy u niego w Londynie...

- Zaangafiowala sig pani w dzialalnofd kombatanck4, zbierala wspomnienia,

dokumenty.

-Przez okolo 60 lat pracowalam spolecznie. Iefdzilam na prelekcj e, Walerkg wozilam.

- Na prelekcje o obozach?

- Tak, o Auschwitz. I powstafc6w woziiam samochodem, by opowiadali o powstaniach...

Nigdy nie zapisalam siE do partii. M6j prezes m6wil: ,,Wszyscy nale24, tylko Janoszowa nie

nale?y".

- Gdy tak rozmawialifcie w rodzinie po wojnie, nie bylo takiej myfli, 2e ten patriotyzm

rodziny Otrgbdw, tak bardzo kochaj4cej Polskg i czuj4cej sig Polakami, jednak strasznie

wiele j4 kosztowal? Wielu na Sl4sku nie buntowalo sig, szlo do wojska niemieckiego, nie

cierpieli w obozach,

- lzamyilonal Tak sig stalo. Tak sig to stalo, . .

* To bylo bohaterstwo.

* Pamigtam mamg, gdy nas aresztowali. Otwarli celg, pobieglam do niej. Siedziala skulona

w k4cie i tak straszne plakala. Balam sig o ni4, ze dostanie pomieszania zmysl6w.



- Czy rodzina Otrgbriw jest postmegana w regionie, okolicy, jako rodzina bohaterska?

Jest jakoS upamigtniona, chocia2by nazrv4 ulicy?

-Nie. Jest w Pszczynie osiedle Powstaric6w Sl4skich, ale nazwiskiem naszego ojca nie

nazwaao Zadnej z ulic.

- Moi,e trzeba byloby sig postarad?

- Pisalam w tej sprawie. Byla odmowa.

* Bo?

* Ze mieszkaAcy s19 nie zgadzaj4, by taka ulica byla.

- A dlaczego sig nie zgodzili?

- W jednym piSmie jest napisane, 2e ojciec mieszkal w Suszcu i tam powinnam wysla6

pismo. Mialo byl co6 przy Trzech Dgbach. . . Ale jakoS cisza. Mam zn6w chodzi6, prosi6?

Wie pani, ja nie mam juz sity. O

Iramka]

Zgingli:

Pnwel Otrgba (ojciec), ur. 1888 r., powstaniec Sl4ski, aresztowany 23.01.1944 r., wigziony

w Pszczynie, potem w KL Auschwitz, nr 188550, 25.01,1945 r. przewieziony do KL

Mauthausen (komando Melk), nr 118161, gdzie 16.03.1945 r. zmarl. Nie wiadomo, gclzie jest

pochowany.

J6zef Otrgba (brat), ur. 1923, parIyzafi, aresztowany i osadzony w KL Auschwitz nr 1 14436,

KL Gross Rosen, KL Sachsenhausen nr 86393; 13.02.1,945 przeniesiony do KL Ravensbruck

nr 8853; 2.03 .1945 przetransportowany do KL Mittelbau/komando Eilrich i Nordhausen. Nie

wiadomo, gdzie jest pochowany.

Franciszek Otrgba (brat), ur. 1920, utalentowany muzycznie (gral na tr4bce, akordeonie,

gitarze, mandolinie); w czasie wojny ps. Mizerowski, organizowal ZWZ. Tworzyt tzw.

systern pi4tkowy w Woli i okolicy. GromadziL i magazynowal brori, amunicjg. W 1942 r.

utworzono oddzial prtyzutcki, kt6rego byl dow6dc4 do wiosny i943 r. Wg afisza

(obwieszczenie o egzekucji) mial zostad stracony w D4browie G6miczej 27 .07 .1944 r.Nie
wiadomo, gdzie jest pochowany.

J6zef Niesyto (szwagier), ur. 1912, partyzwtt, wigziony w KL Auschwitz, wedfug afisza

zostal stracony w Olbrzychowicach w czasie publicznej egzekucji. Nie wiadomo, gdziejest

pochowany. W Czechachjest tylko pomnik upamigtniaj4cy ofiary egzekucji. (na podst. materiattw

N-. Janosz)

Notka biosraficzna



Lucja JANOSZ z domu Otrgba (pisownia takZe Otremba), ur. 1926 w Suszcu, c6rka

Agnieszki i Pawla Ohgb6w. Aresztowana pnez gestapo 23.09,1943 r. w Studzionce,

wigziona w Pszczynie, nastgpnie w KL Auschwitz, Blok 11 (tzw. Blok Smierci.l, gdzie

prz-ebywala do 29.05.1944, przeniesiona do KL Auschwitz-Birkenau, nr wiginn 79875.

W sierpniu 1944 r. v,rywieziona do KL Ravensbrtick, numer wigf,nia 55557, skierowana do

podobozu Erbeswalde. Po wyzwoleniu obozu przewieziona do Szwecji, do Polski wrdcila

2.11.1945 r. W 1947 r. wyszla za m42 za Franciszka Janosza i do 1982 r. prowadzili

gospodarstwo rolne w Fszczynie. Wychowali troj e dzieci, M42 zmatl w 2005 r .

Pani N,wja za sw4 dzialalnoSd spoleczn4 zostala wyr62niona wieloma odznaczeniami, m.in.

Krzy2em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Ktzy2emPartyzanckim, Krzy2em

O$wigcimskim, Krzy2em Armii Krajowej, Honorow;irn Krzyzem Wojska Polskiego. Ma

str:piei porucznika.

Jeden z miodszych braci pani tr-ucji, Ryszard Otrgba, jest artyst4 grafikiem, profesorem

Akademii Sztuk Pigknych w Krakowie. Jego tw6rczoSd ma wiele odniesieri do tematyki

Auschwitz.

Wnuczk4 pani tr-ucji jest piosenkarka Alicja Janosz.
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