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Arbeit macht frei (z niem. praca czyni wolnym)



Pani Kazimiera Majdecka - prawdziwa historia bohaterki.

Jako dwudziestolatka przeniosłam się do Poznania
w poszukiwaniu pracy. Wujek Zawadzki spisał
się, załatwiając mi robotę. Byłam mu niezmiernie
wdzięczna. Pułkownik Franciszek Witaszek,
pseudonim Kurt, tak pięknie mówił o Polsce.
To wujowi i jemu zawdzięczam „zauroczenie”
i „umiłowanie” ojczyzny. Obaj z takim błyskiem
w oku mówili o wolnej Polsce,
o końcu wojny. Odtwarzałam ich słowa.
Z rozmarzeniem wczuwałam się w sytuację żony
Franciszka, którym byłam zafascynowana.
Wiedziałam, że ma rodzinę, ale podobał mi się na
tyle że, często wyobrażałam sobie, że jestem jego
żoną. 
Pewnej nocy 1942 roku, u cioci Zawadzkiej
w Poznaniu, na Grobli zostałam aresztowana.

*W latach 1939-1944 w forcie był zorganizowany obóz koncentracyjny KL Posen

Wujek został aresztowany przedtem i wywieziony do Dachau. I tam zmarł.
Po przesłuchaniu przewieziono mnie do Fortu VII* na Ławicy w Poznaniu. Leżąc na
pryczy wspominałam ciągłe przesłuchania, pytania: "Kto wciągnął Cię do  AK?
Kto oprócz ciebie roznosił ulotki?", bicie po nerkach, ojca. Leżąc na pryczy
wspominałam mojego ojca, on zawsze był dla mnie przyjacielem. Kochał książki,
w przeciwieństwie do mojej matki, która lubiła zabobony. Mama często wspominała
historię dziadka (ojca ojca), który z Wierzbocic wyjeżdżał do Ameryki! I wyjechał.
Chciał później ściągnąć tam swojego syna, ale Paweł Portala do Stanów dotrzeć nie
mógł. Z domu także wzięłam różaniec. Dostałam go od cioci Świątkowej
z Częstochowy, był dla mnie bardzo ważny i często pomagał mi w  modlitwie. 
Dziesiątego maja rozpoczęła się podróż pociągiem w nieznane. Powietrze pachniało
kwitnącym kwieciem, trawą, kurzem. Nie było zapachu krwi czy niemytych ciał.
W wagonach bydlęcych był straszny ścisk, tłok. To najbardziej przeszkadzało
w podróżowaniu. Nikt nie wiedział dokąd, ani po co jedzie. 
Po dwóch dniach z przesiadkami dostaliśmy odpowiedź na nasze pytania "Dokąd
jedziemy!". 12 maja 1942 roku dotarliśmy do AUSCHWITZ, gdzie przywitał nas
szlaban, a nad nim napis: "ARBEIT MACHT FREI" - Praca czyni wolnym. Już na
początku dostrzegłam dwa zupełnie inne światy. Pierwszy to pięknie ubrani, czyści
i zadbani esesmani, drugi zaś to brudni, zawszeni, śmierdzący przyjezdnymi. 

2

Urodziłam się 20 sierpnia 1919 roku w okolicach
Słupcy..

Kazimiera Majdecka
z domu Portala 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_VII_w_Poznaniu_(ob%C3%B3z_zag%C5%82ady)


Wyszliśmy z wagonu. Wszystkie rzeczy, które mieliśmy ze sobą trzeba było zostawić.
Wszędzie były wrzaski: "Raus, raus!"*. 
Zaprowadzili nas przed budynek i przyszykowali do kąpieli. Kiedy wyszliśmy już
wykąpane odbyło się golenie głowy.** Rozdali nam pasiaki i ustawione w szeregu
czekałyśmy na tatuowanie. Wytatuowano mi na lewym przedramieniu numer 44656
i od tej chwili zostałam jako, tylko ten numer, bo już nazwiska się nie używało.***
Trzytygodniowa kwarantanna w bloku 13 pozwoliła mi poznać zasady jakie rządzą w
Birkenau.
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Pamięć o czterech częściach
obozu: cygańskim, kwarantannie,
miejscu selekcji i krematorium,
nauczyły mnie przede wszystkim
pokory.
Po trzech tygodniach kwarantanny
przenieśli nas do Bloku 23.
Widząc jak funkcjonuje obóz
koncentracyjny wiedziałam, że
trzeba zrobić wszystko aby
przeżyć.
Do komanda wzięli dziesięć Rosjanek i nas, dziesięć Polek. Chodziliśmy do pracy do
Obstbauschule. To było komando ogrodowe. Strasznie były ciężkie warunki,
a codzienne posiłki wcale nie pomagały podczas obozowej rzeczywistości. 

Tatuaż Pani Kazi numer 44656

Rano dostawaliśmy porcję chleba - trzy kawałki na cały dzień i garnuszek kawy
czarnej. Na obiad dostawaliśmy pokrzywy zasypane kaszą, albo zupę. Straszne
to były warunki. Po prostu jak nie mieli pokrzyw , bo były specjalne komanda, które
zbierały pokrzywy, no to były komanda, które na polu pracowały. Buraki, kartofle
i takie inne rzeczy. Więc jak narwały tych buraków, i potem one już były
niepotrzebne, te resztki resztki co zostały , to po prostu nam rzucili, zasypali kaszą
i to też był obiad Co tydzień dodatkowo dostawałam z domu paczkę. Standardową.
Chleb, cebula, smalec w słoiku. W środku była margaryna zalana smalcem,
bo Niemcy za margarynę potrafili posłać do gazu. Paczki zawsze dzieliłam równo
między siebie i Rosjanki, bo one przesyłek dostawać nie mogły. Były apele od 5 rano,
wstawałyśmy. Staliśmy po prostu na baczność w szeregach. No, a o godzinie 6, o ile
nie było żadnego deszczu, ani mgły, ruszaliśmy do pracy kilometr. Pracowaliśmy od
świtu do samego wieczora. O godzinie szóstej wieczorem przychodziliśmy
z powrotem do domu, do lagru. No i staliśmy do godziny ósmej wieczorem na apelu. 

**Od 1944r. przestano skrupulatnie golić głowy, tym którzy mieli je czyste, co w warunkach
obozowych się nie zdarzało
*** Pasiaki, trójkąty, a przede wszystkim tatuaże zastępowały tożsamość więźniów.

* Raus, raus! - precz, precz!



Czy był deszcz, czy był mróz to ich to nie obchodziło. 
W niedziele rano jak się Niemiec nudził postawiał sobie stolik i wybierał. Była
selekcja. Wybierał po prostu, kto mu się nie podobał, ustawiał się w szeregu.
Rozstrzelał, a my - reszta, która została przy życiu, musieliśmy te ciała sprzątać. 
Oprócz tego codziennie żeśmy patrzyły jak przychodzi transport, bo były dwa wielkie
krematoria. Po jednej stronie i po drugiej. No i żeśmy przyglądały się jak  palą ciała
i mówiłyśmy tak: "no weszłaś bramą, a wyjdziesz kominem". Któregoś dnia idąc do
pracy, spotkałam Niemca, który pochodził z okolic
Strzałkowa - Węgierki. Zapytał mi się, czy coś potrzebuję. Pytał skąd jestem.
Ja mówię, że jestem normalnie z poznańskiego, a on do mnie, że nie Ty masz akcent
kongresówki. Mówiłam mu, że ja z poznańskiego jestem. Zapytał ponownie czy coś
potrzebuje? Nie. Mówię, że oprócz, wolności to mi nic nie potrzeba.
Po jakimś czasie przestały dochodzić do mnie paczki z żywnością od rodziny,
namyśliłam się i jak tylko spotkałam tego Niemca, wracając do lagru poprosiłam go,
żeby wysłał do mamy list, bo mama pomyliła mój numer. I on ten list wysłał. Już na
drugi, czy trzeci dzień go nie widziałam, ale za jego dobre serce dostał ode mnie kolie
pereł. Znalazłam je na lagrze. Na terenie obozu leżały, gdy szłam się po prostu myć,
wzięłam, bo Żydzi rzucali swoje złoto, czy to co mieli, czy jakieś pamiątki i to się
poniewierało. Koleżanki mówiły mi: "nie noś tego, bo Cię zabiją". Mieliśmy też taką
sytuację, że do naszego transportu przyszła Polka, mężatka. Miała zawinięty palec.
Gdy było odwszenie jakiś esesman, Niemiec kazał jej ten palec odwinąć,
a ona miała ślubną obrączkę na palcu serdecznym, więc za karę uciął jej całą rękę.
Dusze kobiet leżących obok mnie bolały tak, jak ciała przeżarte tyfusem, zmienione
w jeden ogromny strup. Drapałyśmy się wzajemnie, bo tego wymagała przyjaźń.
Podobnie było z pilnowaniem, by wszechobecne szczury, które biegały po baraku,
tłuste niczym koty, nie zjadły palca albo innej części ciała koleżanki obok. 
Apele odbywały się zimą i latem, nawet do takiego stopnia, że było dwadzieścia
stopni mrozu, a my oddawaliśmy swoje rzeczy do odwszenia i staliśmy cztery czy
nawet więcej godzin na śniegu, na mrozie, nagie i bose. Idąc któregoś dnia z pracy
padał straszny deszcz. Ja z koleżankami śpiewałyśmy sobie "Hej, kto Polak, na
bagnety!", a wtedy już byliśmy nie w Oświęcimiu, tylko na Budach*, bo Oświęcim
łączył 42 kilometry kwadratowe i były baraki porobione, komanda, podobozy.
Polne komando, ogrodnicze komando itd. No i my żeśmy śpiewały.
A na Budach była naszą aufzejerką (Aufseherin) Hasse. No i jak usłyszała,
że idziemy z takim śpiewem, postawiła stół i po prostu: Komm! Komm!**. Wszyscy
żeśmy stanęły w szeregu. To był 1944 rok. Hasse kochała, gdy się bałyśmy.  
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*Budy - podobóz przy gospodarstwie rolno‑hodowlanym, utworzony na terenie 
miejscowości Brzeszcze– Budy
** Komm, Komm! - Chodź, chodź 
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Prócz bicia, codziennie straszyła nas krematorium. Widziałyśmy nawet je z okien
bloku. Wszechobecny słodko-mdły zapach palących się ciał wdzierał się w nozdrza.
Będąc już trochę w obozie wiedziałyśmy już, które transporty to tak zwane transporty
śmierci - od razu do gazu. Wiedziałyśmy też, że ludzie wchodzą do niby łaźni,
a później po zagazowaniu są transportowani do krematorium. 
Wiedziałyśmy także, z plotek, że nie zawsze martwi trafiali „na ruszt”. Mimo
wszystko my tylko widziałyśmy ogień buchający wysoko, wysoko na niebie, a później
cieniutki biały dymek. Mówiłyśmy wtedy, „duszyczki idą do nieba”. Hasse po
powrocie z pracy zaczęła nam ścinać włosy na kolano. Przede mną stała koleżanka
z Łodzi Basia Polehońska i bardzo płakała. Mówię do niej czego płaczesz? Przecież
głowy Ci nie ścina, włosy urosną i ona z tej złości (Hasse) uderzyła mnie pejczem
w oko. To oko zostało martwe, bo nie miałam czym leczyć, a ze starości to w ogóle do
niczego jest teraz. Przez dwa lata pracowałam przy warzywach. Najpierw w Birkenau,
później na Budach, przy drodze do Sosnowca. Przeniesienie do podobozu było
spowodowane bliskością pól i ogrodów – tak sobie tłumaczyłam. Nigdy nie zjadłam
ani buraka, ani ziemniaka, ani owocu, bo wiedziałam, że za to grozi mi krematorium. 
Pod koniec września zaczęły przyjeżdżać duże transporty ludzi do Oświęcimia.
Nie wiedzieliśmy skąd transporty dzień i noc przychodzą, tłumy ludzi, ale nam nie
wolno było się do nich dołączyć. Okazało się, że Warszawa padła w powstaniu i tych
wszystkich ludzi przywożą do Oświęcimia. 
To była chyba wiosna albo lato
czterdziestego czwartego roku, transporty
szły, szły i szły. Tragedia ludzi, których
komory nie mogły już pomieścić. w nas
pojawiał się coraz to większy strach.
Początkowo warszawianki nie chciały
rozmawiać z brudnymi więźniarkami. To
była dla nich nędza ludzka. Uważały, że są
lepsze. Niestety ich los był losem tysięcy.
A gdy piece nie mogły pomieścić ich
liczby, wymyślono kolejny sposób
masowej eksterminacji - otwarte doły.*
Paliło się je żywcem.  Niczym mięso na
ruszcie. 
Był ohydny widok, ohydny swąd palonych ciał. Ale najgorsze były te krzyki. 

*Kiedy Niemcom się bardzo spieszyło, a skazanych na śmierć było coraz więcej, jeszcze
żyjących więźniów wrzucano do pieców lub rowów i zasypywano wapnem.

** Sonderkommando - komando pracujące w komorach gazowych, przynoszeniu zwłok 



Piekielne wycie ludzi. Każda miała myśli: "Byle nie ja." Byle nie te trepy i pasiaki. bo
ciała już prawie nie było. Ważyło się wtedy średnio, od 35 do 45 kilogramów.
Ja miałam koło 41 kilogramów. Za dużo by umrzeć, za mało by żyć. 
W obozie rosła psychoza. Psychoza kominów. Smród palonych ciał wdzierał się
nawet w najintymniejsze miejsca. A ja ze swojego bloku widziałam bez przerwy
zmieniające się Sonderkommanda*. Tak średnio co tydzień. Żydzi, mimo dobrego
wykształcenia, bogactwa, które przywozili ze sobą do obozu, bali się najbardziej.
Pewnego dnia blokowa Żydówka miała wybrać do gazu dwadzieścia rodaczek. Ona
do krematorium posłała same Polki.  W krematorium wykryto mistyfikację. Polki
wróciły po kilku godzinach, siwe jak gołąbki. Ogromny strach uczynił z nich stare
kobiety. A kara? Dla blokowej? Owszem – piec  i dodatkowo dwadzieścia nowych,
czyli czterdzieści Żydówek – kominem skończyły swój żywot.  Żydzi, podobnie jak
ludzie innych narodowości do Auschwitz zabierali wszystko co mieli, najdroższe,
najcenniejsze, najważniejsze rzeczy. Ubrania, pieniądze, złoto i jedzenie. Gdy
Sonderkomando gotowało ich makaron przygotowany w domu, to ukryte w nim złoto
pływało w kluskach. Inne walało się w błocie, podczas, gdy właściciele karnie szli do
krematoriów. Pewnie podświadomość podpowiadała im, że tam w innym wymiarze
bogactwo jest niczym, że się nie przyda. No to pozbywali się złota, wyrzucając je
w drodze, bo liczyli, że ktoś z niego skorzysta. I skorzystali - Niemcy. Całe wagony
pełne towarów szły do Rzeszy. Więźniowie, broń Boże, nawet nie tknęli tego, po
czym się szło. Po co? Po to, by za chwilę podzielić los Żydów i trafić do komory
gazowej? Albo niemowląt, które na oczach matek wrzucało się do pieca**.
Po pewnym czasie zaczęli wywozić nas do Ravensbrück,*** takiego podobnego
lagru, jak Oświęcim. Tam pracowaliśmy, też bardzo ciężko, ale jak przyjechaliśmy do
obozu to nie było miejsca w barakach. Przez trzy miesiące pod gołym niebem, na
ziemi spałyśmy. Po jakimś czasie wywieźli nas do Eberswalde - fabryki amunicji. 
 Znów części albo do czołgów albo samolotów. Opracowane, jednostajne ruchy,
precyzja. Pracując tam były dość częste naloty, a więc odpoczynek i możliwość
rozmów. Rozmowy były takie najzwyklejsze. Pojawiały się pytania takie jak np.
Co chciałybyście robić po wojnie?. Gdzie macie zamiar zamieszkać? Po prostu jakie
macie plany na przyszłość?
Czy w Eberswalde było źle? Tego nie mogę powiedzieć. Po piekle Auschwitz –
Birkenau, trzymiesięcznym spaniu na dworze w Ravensbruck, tu było dobrze. Więcej
jedzenia niż gdziekolwiek indziej. Nas - więźniarki nie bito i nie musiałyśmy oglądać
kolumn ludzi idących do gazu! Cały czas się modliłam. 

**Niemowlęta po urodzeniu zostawały rozdzielone z matkami i tatuowane, lub palono je
żywcem, ponieważ Niemcy oszczędzali gaz.
*** Ravensbrück - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Niemczech. 
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* Sonderkommando - komando pracujące w komorach gazowych, przynoszeniu zwłok 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_(1933%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


Wiara dawała mi nadzieję na kolejne jutro, tak naprawdę trzymała mnie przy życiu.
20 kwietnia 1945 roku przywieźli nas z powrotem do Ravensbrück no i nad Tauber
stał na takiej trybunie mężczyzna, powiedział do nas: „Zdejmijcie numery.  Jesteście
wolne!”. My staliśmy jak słupy soli. Tak, że po prostu nie wierzyliśmy,
że jesteśmy wolne. 
Po odzyskaniu wolności ważne było jedzenie. Możliwość zaspokojenia głodu, która
wielu przyniosła śmierć. Pamiętam, że ostrożnie, nie nadwerężając żołądka, jadłam. 
Ostrożnie. Bo, gdy już byłam wolna, nie chciałam umrzeć z przejedzenia. Przewieźli
nas na drugą stronę, a dziewczynki mówią: "Słuchajcie, międzynarodowy Czerwony
Krzyż zabiera nas do Szwecji." To co nam mówili do nas nie dochodziło, my w to nie
wierzyłyśmy. No, ale tak się stało, że przeprowadzili nas na lager męski. Lager męski
był pusty, to początkowo myślałyśmy, że idziemy na spalenie, ale na drugi dzień
podjechały pociągi. A więc kolejny raz, już chyba piąty, podróż pociągiem. Tym
razem nie takim bydlęcym. Fakt faktem towarowym, ale z ławkami. Zadbanym,
bo Czerwonego Krzyża. Już nie jechaliśmy w pociągach po siedemdziesiąt osób
w jednym wagonie.
Podróż do wolności.
Tak, że przyjechaliśmy do Dani.
Z Dani przyjechaliśmy do Szwecji. W Szwecji po prostu przyjęto nas bardzo
serdecznie. Na kwarantannie byliśmy dwa tygodnie w Aneby. Przychodziła do mnie
taka kobieta - Szwedka. Rozmawialiśmy po niemiecku i ona tak chwaliła, że tacy
Szwedzi są bardzo dobrzy, a ja mówię do niej, jak chodziłaś do szkoły to znasz chyba
historie. No tak! No to mówię zobacz, że przecież Szwedzi też napali na nas
i całą Częstochowę byliby zniszczyli. No to pięć dni do mnie nie przychodziła.
Myślałam że się pogniewała, ale ona przyszła w końcu i mówi tak: "Jak będziesz
w Malmo, koło morza, jest taka pusta przestrzeń, na takim wielkim koniu, wielki
posąg tego króla." Posąg przedstawiał Karola X Gustawa. A Gustaw, to przecież on
napadł na Polskę.
Dostawaliśmy w Szwecji dziesięć koron. Co dziesięć dni. Po kwarantannie przewieźli
nas na półwysep. 
Tam były takie domki Kempingowe,
budowane i nas w tych domkach zamieścili
Ksiądz przychodził do nas.
Wcale nie umiał nic po polsku,
tylko "Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus",
a my podczas modlitwy
śpiewaliśmy po prostu pieść: 7

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck_(KL)
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"O, Boże, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.
O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam Powrócić daj!
By stał się Naszym domem
Nasz kraj, nasz dom."
W tym czasie przyjeżdżała do nas delegacja, dwa razy w miesiącu. Wolno było nam
wracać do Polski. Ja zapisałam się na trzeci transport. 
 W 1945 roku, w listopadzie wróciłam do Słupcy. Straszne to wspomnienie.

Spośród mojego transportu, jak my wyjechałyśmy do Oświęcimia, to jechały ze mną
koleżanki z Fortu VII to tylko wróciliśmy we dwie. Ona została w Szwecji,
ja wróciłam do Polski. Reszta odeszła. 
Gdy wróciłam do domu to na święto zmarłych poszłam na cmentarz,
by podziękować Bogu, a przede wszystkim Matce Boskiej za ocalenie i pożegnać tych,
którzy odeszli, 
Wspomnienia. Wystarczy, że przyjdzie zima, a już widzę siebie i inne kobiety stojące
na apelu nago przy dwudziestostopniowym mrozie. I to wystarczy.
Dlatego...
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R y s u n k i  p r z e d s t aw i a j ą c e  K L  A u s c hw i t z

Na  p o d s t aw i e  w yw i a d u  z  K a z i m i e r ą
Ma j d e c k ą ,  w i ę ź n i a r k ą  K L  A u s c hw i t z
n um e r  o b o z ow y  4 4 6 5 6  i  o p ow i a d a n i a
J o a n n y  F a ł d z i ń s k i e j
o p r a c owa ł a  I z a b e l a  Ha r e n d a r z

Nie chcę z wnukiem Jarkiem jechać do Oświęcimia, by zobaczyć obóz, teraz już
muzeum Auschwitz – Birkenau. Po co? Żeby tylko płakać i żeby serce pękło?
To piekło jest we mnie zawsze. Zawsze! Wystarczy tylko zamknąć oczy.

R y s u n k i  w y k o n a ł a  N i k o l a  Ga j d a


