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An den Herrn Stadtkommissar der Stadt Petrikau.

Do Pana Komisarza miasta Piotrkowa.
Hiermit beantrage ich die Ausstellung eines Personalausweises.
...
Uprzejmie proszą o wydanie mi dowodu osobistego.
y D , jf
ś
Familienname, bei Frauen auch Geburtsname...............................................
Nazwisko, u mężatek nazwisko panieńskie
r/> * .,
*
U
Vorname ......................................................................................................................................................................

ieŹ.

Geburtstag, Monat, J a h r..................... ................................................................ .....................................................
Dzieńt miesiąc i rok urodzenia
s-s
.
Geburtsort ................. ........................................................ Religion........................................................................
Miejsce urodzenia
Wyznanie
Familienstand: ledig, yerheiratet, geschieden, verwitwet.................................................................................
Stan rodzinny: wolny, żonaty, rozwiedziony, wdowiec
/
Beruf ...................................................................................
Zawód
Wohnung:
Petrikau,....... .............................................. Strasse Nr
Mieszkanie:
Piotrków, ul.
£
Lichtbild liegt — mohi — an
Fotografia jest
me—ma
Der besherige~Auswete~liegt-~-&n~—w irdbei Abholung des neuen Personalausweises abgeliefert — Einen

.11..

Ausweis habe ich bisher nicht gehabt.
posiadałem do tej pory żadnego dowodu osobistego
Ich versichere die Richtigkeit meiner obigen Angaben.
Potwierdzam zgodność powyższych danycł)
Ich weiss, dass unrichtige Angaben strengste Bestrafung nach sich ziehen.
Wiem, że dane niezgodne z prawdą pociągają za sobą surowe kary

iotrków, dnia

Unterschrift (Vor.-und Zuname)
Podpis: Im tą i Nazwisko

Der Ausweis wurde heute ausgestellt und ist mit der Unterschrift des Stadt^ommissars sowie/dem
Dienstsiegel versehen.
i /
Dowód został dzisiaj wystawiony i zaopatrzony w podpis Pana Ko
a> oraz pieczątką urzędom

O

Petrikau, d e n ....... .................................................. 1939
Piotrkowy dnia
Ich bestatige den Empfang meines Personalausweises.
Potwierdzam odbiór mego dowodu osobistego

(Prufungsbeamter)
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Unterschrift (Vor.-und Zuname)
Podpis: Imię i Nazwisko
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KSIĘGA PAMIĘCI
TRANSPORTY POLAKOW
DO KL AUSCHWITZ
Z RADOMIA
I INNYCH MIEJSCOWOŚCI
KIELECCZYZNY
1940-1944

Tom IV
redakcja naukowa
Franciszek Piper, Irena Strzelecka

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OŚWIĘCIMIEM
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
OŚWIĘCIM 2006
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Kobiety - transport z 30 lipca 1942 roku
110 osób o numerach od 13082 do 13191
Dnia 30 lipca 1942 roku przybył do KL Auschwitz pierwszy transport
kobiet z dystryktu radomskiego, głównie z więzień w Radomiu i Kielcach. 110 więź
niarek przybyłych tym transportem, wśród których było 29 Żydówek, oznaczono
kolejnymi numerami od 13082 do 13191.
Z więzienia w Radomiu przywiezione zostały m.in.: należąca do organiza
cji konspiracyjnej Krystyna Sawicka (nr 13101), w obawie przed aresztowaniem
ukrywająca się wraz z mężem Edmundem Sawickim (nr 50318) u matki w Radomiu,
po ciężkim śledztwie w słynącym z okrucieństwa radomskim gestapo obydwoje trafili
do KL Auschwitz, Edmund Sawicki zginął w tym obozie 8 września 1942 roku;
Leokadia Sobieraj (nr 13104), aresztowana w Warszawie; Zofia Kutyła (nr 13094),
oskarżona o wynoszenie prochu z zakładów w Pionkach, gdzie pracowała; Helena
Salwik (nr 13100) wraz z córkami - Marią Ptasińską (nr 13098), Jadwigą Salwik
(nr 13099) i Martą Sawicką (nr 13103); Maria Białas (nr 13172), łączniczka
w grupie wywiadowczej prowadzonej przez kpt. Armii Radzieckiej Bogdana Citowicza, aresztowana w Piotrkowie Trybunalskim; szesnastoletnia Wiesława Byczyńska
(nr 13174), córka kapitana WP Mirosława Byczyńskiego (podczas okupacji przeby
wał w oflagu VHA w Mumau) i Marii Byczyńskiej, należącej do ZWZ/AK. W ich
mieszkaniu w Piotrkowie Trybunalskim odbywały się zebrania konspiracyjne. Jedno
z nich zakończyło się aresztowaniem Marii Byczyńskiej (zdążyła jeszcze umożliwić
ucieczkę zgromadzonym tam uczestnikom), jej córki Wiesławy oraz siostry Jadwigi
Kluge (nr 13191), nauczycielki muzyki. Wszystkie trzy kobiety poddano brutal
nemu śledztwu w więzieniu w Radomiu, w wyniku którego Maria Byczyńska popełni
ła samobójstwo w celi więziennej. Wiesława Byczyńska i Jadwiga Kluge trafiły
do KL Auschwitz.
W Garbatce, gdzie mieściła się siedziba komendy obwodu kozienickiego
AK, w nocy z 11 na 12 lipca 1942 roku gestapo przeprowadziło masowe aresztowania
ludności według przygotowanej listy. Ujęte i osadzone w radomskim więzieniu zostały
wówczas m.in.: należąca do AK nauczycielka Apolonia Bojakowska (nr 13185)
wraz z mężem Wacławem (numer nie ustalony), również członkiem AK, który zginął
w KL Auschwitz 20 sierpnia 1942 roku; Janina Grabczak (nr 13186) oraz Stanisła
wa Kumor (nr 13188), nauczycielka, podczas okupacji prowadząca tajne nauczanie
w zakresie szkoły powszechnej i średniej ogólnokształcącej, zajmująca się także oświatą
dla dorosłych, kolporterka prasy konspiracyjnej, kierowniczka punktu kontaktowego
AK i BCh, aresztowana jako zakładniczka za zbiegłego męża Łukasza, zastępcę ko
mendanta obwodu AK Kozienice.
Z więzienia w Kielcach przywieziono więźniarki aresztowane głównie
za działalność konspiracyjną. Wśród nich znajdowały się należące do AK: Sabina
Dzik (nr 13151) p s .,Jadwiga” (podczas pobytu w obozie dowiedziała się o rozstrze-
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laniu matki i ośmioletniej siostrzenicy oraz aresztowaniu szwagra, który zginął
w nieznanych okolicznościach); Narcyza Kielan (nr 13155), łączniczka AK
w Rawie Mazowieckiej, Walentyna Konopska (nr 13156) i Wanda Badoń (nr 13149)
- aresztowane 22 czerwca 1942 roku w Rawie Mazowieckiej; Eliza Mika (nr 13157),
Helena Michalecka (nr 13166) i Danuta Figiel (nr 13165) - aresztowane w Toma
szowie Mazowieckim oraz należące do Komunistycznego Związku Młodzieży
Polskiej (KZMP) na terenie Częstochowy: Maria Dudek (nr 13134) i Helena
Ślęzak (nr 13146), aresztowane w kwietniu 1942 roku; Janina Ćwikła (nr 13107),
aresztowana 29 czerwca 1942 roku za ukrywanie osób poszukiwanych przez gestapo,
oraz ujęte razem z nią: Helena Kuchala (nr 13110) i Maria Ozych (nr 13113);
Honorata Urzyczak (nr 13163), nauczycielka, aresztowana w miejscowości Babsk
koło Tomaszowa; nauczycielka Maria Urbańska (nr 13162), aresztowana 15 czerwca
1942 roku w Zagórzu koło Rawy Mazowieckiej, jako zakładniczka za poszukiwa
nego męża, komendanta BCh na rejon Rawa Mazowiecka i Skierniewice (w lutym
1943 roku urodziła w obozie córeczkę Magdalenę Kingę, która zaraz po urodzeniu
została uśmiercona); Luiza Gampf (nr 13175), Polka pochodzenia niemieckiego, aresz
towana w Piotrkowie Trybunalskim pod zarzutem wychowania dzieci w duchu poi- .._
skim. Zmarła w obozie 8 listopada 1942 roku.
___
najbliższa rodzina: mąż w obozie Dachau na skutek wyczerpującej pracy w tamtejszych kamieniołomach, syna rozstrzelano w pierwszej publicznej egzekucji młodzieży
piotrkowskiej, córka Danuta, instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK),
komendantka Koła Lokalnego PWK, w konspiracji łączniczka szefa Oddziału IV
(kwatermistrzostwo), zmarła na gruźlicę.
'V Więźniarki przywieziono do Oświęcimia pociągiem i zarejestrowano
w obozie kobiecym, mieszczącym się jeszcze w tym czasie w wydzielonej części
obozu macierzystego Auschwitz I. Odebrano im wszystkie osobiste rzeczy, łącznie
z odzieżą, którą przekazano do depozytu, ogolono głowy, poddano kąpieli, po czym
wydano odzież więźniarską- sukienki, chustki na głowę i drewniaki. Numer więźniarski, który od tej pory miał zastępować więźniarkom nazwisko i imię, wypisany na
skrawku materiału, nosiły naszyty na odzieży. Po kilku miesiącach numery zostały na
trwałe wytatuowane im na lewym przedramieniu. Po zakończeniu wszystkich tych
czynności skierowano więźniarki do jednego z bloków. Nazajutrz, z pominięciem kwa
rantanny wstępnej, podobnie jak niemal wszystkie Polki przebywające wówczas
w obozie, zatrudnione zostały w komandach zewnętrznych (Aussenkommando), głów
nie przy pracach żniwnych, a także przy kopaniu rowów i budowie dróg.
V W sierpniu 1942 roku zlikwidowano oddział kobiecy, istniej ący na terenie
obozu macierzystego w Oświęcimiu od marca 1942 roku, przenosząc więźniarki na
teren odcinka Bla obozu w Birkenau. Część kobiet pracowała w dalszym ciągu poza
obozem, ale powstały też nowe komanda. Wiele kobiet, głównie Polek, zatrudniono
w kuchni obozowej, wśród nich również niektóre więźniarki omawianego transnorfll m in ■
n —-1^
-

'
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dezynfekcyjnym (Entwesungskammer), od nazwiska Kommandofuhrera (kierownika
komanda) zwanego „komandem Effingera.” W obieralni ziemniaków (Schalkuche)
znalazły zatrudnienie: Janina Grabczak, Cecylia Rózga (nr 13183), Leokadia So
bieraj, Apolonia Bojakowska, Janina Moroszko (nr 13158), Stefania Kubiak
(nr 13109), Danuta Figiel, Wanda Badoń, Narcyza Kielan. Praca w kuchni była
bardzo ciężka i, mimo że stwarzała lepsze warunki do przeżycia niż w innych koman
dach, nie wszystkie kobiety były w stanie jej podołać. Skrajnie wycieńczone trafiały
do obozowego rewiru. Niektóre zmuszone były podjąć pracę w Aussenkommandach
lub przechodziły do innej pracy „pod dachem”, wykorzystując nawiązane znajomości
z bardziej wpływowymi więźniarkami lub nadarzającą się okazj ę. Na przykład Narcyza Kielan, po krótkim okresie pracy w kuchni i w „komandzie Effingera”, została
zatrudniona w izbie pisarskiej (Schreibstube), w czym pomogła jej wyniesiona ze szkoły
znaj omość jęz^a-memieckiegóriDzięki Narcyzie Kielan i Jadwidze Budzyńskiej w
izbie pisarskiej została zatrudniona również Danuta Figiel, która po usunięciu z kuch
ni za „organizowanie” jarzyn dla koleżanek pracowała w komandzie zewnętrznym.
Narcyza Kielan, Danuta Figiel i Jadwiga Budzyńska, na prośbę koleża
nek: Wiki Klimaszewskiej i Antoniny Piątkowskiej, współpracujących z organizacjami
konspiracyjnymi działającymi w obozie męskim, przepisywały ukradkiem listy trans
portowe nowo przybyłych do obozu więźniarek (Zugangsliste), które przekazywane
były najczęściej Henrykowi Porębskiemu, dochodzącemu do pracy w obozie kobie
cym z komandem elektryków (listy te nie zachowały się). Udostępniły też więźniar
kom, zatrudnionym w paczkami obozowej, wykazy imienne warszawianek przywie
zionych do obozu podczas powstania warszawskiego, z których: Ewa Agopsowicz,
Zofia Brodzikowska, Maria M azurkiewicz, Anna Paw ełczyńska i Janina
Tollik potajemnie nocą sporządzały odpisy, stanowiące obecnie podstawowe źródło
potwierdzające ich pobyt w obozie.
W biurze przyjęć (Aufhahmeburo) Wydziału Politycznego (Politische
Abteilung) zatrudniona została Walentyna Konopska. Jak wiele innych kobiet, za
trudnionych w komandach umożliwiających niesienie pomocy współwięźniarkom również ona wykorzystywała do tego celu swoje m iejsce pracy. W spólnie
z Wandą Marossanyi, pracującą w biurze zatrudnienia (Arbeitseinsatz), uratowała
przed represjami Żydówkę polską- Marię Kozakiewicz: podrobiła jej żydowski kwe
stionariusz na „aryjski”, natomiast Wanda Marossanyi wpisała ją na listę transporto
wą do KL Flossenbiirg.
Na podstawie zachowanej dokumentacji poobozowej nie zdołano odtwo
rzyć pełnej listy nazwiskowej więźniarek omawianego transportu. Ustalono nazwiska
84, spośród 110 przywiezionych wówczas więźniarek. Dla 6 spośród nich nie zdołano
ustalić numerów obozowych. Co najmniej 33 więźniarki zginęły w obozie na skutek
panujących w nim warunków, szerzących się epidemii różnych chorób - szczególnie
tyfusu, pracy ponad siły, selekcji, czy w wyniku odwszeń i apeli generalnych.
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W obozie straciły życie m.in.: czterdziestosześcioletnia Jadwiga Kluge;
sześćdziesięciopięcioletnia Małgorzata Kowalik (nr 13142); sześćdziesięcioczteroletnia Anna Lewińska (nr 13180); Aniela Pietkiewicz (nr 13159), żona kapitana
WP, który podczas okupacji przebywał w oflagu, w obozie zginęli dwaj jej synowie siedemnastoletni Aleksander (nr 44658) i dwudziestoletni Zygmunt (nr 44657); dwu
dziestojednoletnia Eugenia Pietraszewska (nr 13160), która, jak pisze Seweryna
Szmaglewska w „Dymach nad Birkenau”: wskutek dźwigania zbyt ciężkich kotłów
z gorącej kuchni na wiatr i mróz rozchorowała się na zapalenie stawów, później
na zapalenie płuc i gruźlicę.
W drugiej połowie 1944 roku rozpoczęto stopniową ewakuację KL Ausch
witz, przenosząc więźniów i więźniarki do innych obozów położonych na terenie Trze
ciej Rzeszy. Wśród więźniarek, które przeniesiono w lipcu 1944 roku do KL Ravensbriick, znalazły się także więźniarki z pierwszego transportu kobiet z dystryktu
radomskiego, m.in. Anna Bekier (nr 13083), Helena Korylska (nr 13084), Marta
Kucińska (nr 13093), Stefania Kubiak (nr 13109) i Kazimiera Musiał (13128),
której matka Julia Musiał (nr 13129) zginęła w obozie 10 stycznia 1943 roku.
W drugiej połowie stycznia 1945 roku drogami Górnego Śląska przeszedł
ponury pochód więźniów ewakuowanych z KL Auschwitz, nazwany „marszem śmier
ci”. Więźniowie prowadzeni byli m.in. do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic, skąd pocią
gami, w odkrytych wagonach przewieziono ich w głąb Niemiec, do innych obozów.
Niektórym więźniarkom udało się szczęśliwie zbiec podczas marszu, wykorzystując
chwilową nieuwagę eskortujących je esesmanów. Korzystając z pomocy i gościnno
ści mieszkańców okolicznych miejscowości, doczekały dnia wyzwolenia. Wśród ucie
kinierek znajdowały się również więźniarki omawianego transportu: Zofia Kutyła,
Walentyna Konopska, która zbiegła razem z koleżanką obozową Danutą Mosiewicz i ukrywała się w Zabrzegu koło Dziedzic u sióstr kolegi obozowego Józefa Mikusza, Heleny Pruszowskiej i Łucji Mikusz, zmarła w 1945 roku; Danuta Figiel
oraz Jadwiga Budzyńska zbiegły w Wodzisławiu Śląskim i dotarły do rodziny Anieli
i Emy Lassok, które na kilka dni przed ewakuacją obozu zostały z niego zwolnione.
Pozostałe więźniarki wywieziono do KL Ravensbruck, a stamtąd do podobozu
Neustadt-Glewe. Po wojnie większość wróciła do kraju, założyła rodziny i próbowała
przystosować się do nowych warunków.

Jadwiga Dąbrowska
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W ięźniarka nr 13170, dane
personalne i los nie ustalone.

Maria Białas, ur. w Piotrkowie Trybunalskim, więźniarka nr 13172,
ekspedientka, przeżyła.

Luiza Gampf, więźniarka nr
13175, zginęła 8.11.1942 r.

Józefa Książek, ur. w Siedlisz
czach, więźniarka nr 13179,
kreślarz, zginęła w wieku 27 lat.

Anna Lewińska, ur. w Zabrzu,
więźniarka nr 13180, zginęła
w wieku 64 lat.
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Numer

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia

13172 Białas Maria

1917

14.2.1926 Piotrków
Trybunalski

P uczennica

przen. 1944 do Na, przeż.

P

t 8.11.1942 w Au

J

J

13176
13178 Kowalska Feliksa
13179 Książek Józefa
13180 Lewińska Anna
13181 Ortel (Ohrtel) Elż
bieta

J pielęgniarka
P ekspedient ewak. do Be-B, przeż.
ka

13175 Gampf Luiza
13177 Kowalczewska Maria

Dalsze losy

25.3.1920 Piotrków
Trybunalski

13173
13174 Byczyńska Wiesława

Zawód

P

13170
: 13171 Szydłowska Bela

N

17.6.1896 Warszawa
2.7.1892 Lubień
10.1.1916 Siedliszcze
6.9.1878 Zabrze
6.11.1906 Łódź

P

t 2.11.1942 w Au

P

t 18.10.1942 w Au

P kreślarz

1 15.1.1943 w Au

P

t 3.10.1942 w Au

P

t 2.12.1942 w Au

13182 Piekarska Maria

8.1.1893 Potisen

P

t 24.10.1942 w Au

13183 Rózga Cecylia

9.4.1912 Bełchatów

P

przen. 1944 z Au, przeż.

P

t 18.12.1942 w Au

13184 Wrona Leokadia
13185 Bojakowska Apolo
nia

18.4.1903 Tarnopol

13186 Grabczak Janina

19.3.1898 Radom

13187 Hedlaff (Hedloff)
Marta

12.12.1896 Szczecin

13188 Kumor Stanisława
13189 Paliszewska Zofia
13190 Sudelik Stanisława
13191 Kluge Jadwiga

8.5.1913 Molendy
10.3.1903 Radom
7.5.1893 Sandomierz
12.11.1897 Czerwińsk

P nauczyciel ewak. do Ra, przeż.
ka
ewak. z Au, przeż.
P kucharka
P

t 19.2.1943 w Au

P nauczyciel t 21.10.1942 w Au
ka
P nauczyciel ewak. do Ra, przeż.
ka
P
f 19.10.1942 w Au
P nauczyciel t 4.3.1943 w Au
ka muzyki

!
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_

__ Pani wniosek, który nadszedł
do nas w dniu 3 lutego 2011 r.

Szanowna Pani Kamińska,
dziękuję bardzo za odesłanie podpisanego oświadczenia wnioskodawcy.
Poniższe informacje zastały w naszych materiałach archiwalnych odnalezione:
\XGAMPF, Josef, ur. 6.1.1881 w m. Koch, narodowość: polska, wyznanie: katolickie, stan
cywilny! żonaty, zawód: k uple c rn F z w i ska rodziców: Heinrich i Micaline z domu
MASZEWSKA, widnieje w imiennym wykazie więźninów z dnia 16 lipca 1940r.. którzy zostali
w ramach akcji PM aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa Oddział Petrikau ( Piotrków
Trybunalski) i przekazani do transportu do obozów koncentracyjnych,
( źródło informacji - dokument ID: 11408223 - materiały listowe Gruppe PP )
przybył w dniu 17 lipca 1940r. do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, otrzymał numer
więźnia: 28107, powód aresztowania: „Sch” ( = Schutzhaft - areszt prewencyjny ) i Polak,
( źródło informacji - dokument ID: 4095117 - KL Sachsenhausen wykazy przyjęć )
przybył w dniu 3 września 1940r. z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen do obozu
“k oncentracyjnego Dachau, otrzymał numer więźnia:T7645,
( źródło informacji - dokument ID: 9893703 - KL Dachau Księga przyjęć )
zmarł 30 grudnia 1940r. w obozie koncentracyjnym Dachau, odnotowana przyczyna śmierci:
wewnętrzne zatrucie ( sepsa ).
( źródło informacji - dokument ID: 10061753 - KL Dachau indywidualne dokumenty )
v/ yGAMPF z domu HELOLICZEK, Ludwika / Luiza, ur. 27.3.1887r. w Warszawie, narodowość:
polska, przebywała'w~ dniu ~2S~Tipca l942r. w więzieniu sądowym" Petrikau ( Piotrków
Trybunalski) i została umieszczona na liście do transportu w dniu 29 lipca 1942r.
( źródło informacji dokument ID: 11408396 - materiały listowe Gruppe PP j
zmarła w dniu 8 listopada 1942r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
( źródło informacji: dokument ID: 517016 - KL Auschwitz - Birkenau )
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Chciałabym zwrócić uwagę na pomyłki w pisowni oraz różnice w danych personalnych.
W takiej Tormie widnieją one w naszych dokumentach. Międzynarodowe Biuro Poszukiwań
nie jest upważnione do nanoszenia zmian w oryginalnych dokumentach.
Mam nadzieję, że zdołałam Pani pomóc i pozostaję
z poważaniem
l i t .

fc-Ł

Heike Muller
Dział poszukiwań i obsługi użytkownika
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DANE OSOBOWE LUDWIKI vel LUIZY GAMPF /matki/...
1/ Dane uzyskane w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Tryb.
- data urodzenia - 27 marca 1887 roku
- miejsce urodzenia - Warszawa
- wyznanie - rzymsko - katolickie
- stan cywilny - mężatka - z domu Hawliczek
- miejsce zamieszkania - Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 17
- zawód - kupcowa.
// Dane pochodzą, z podania o ausweis, złożone 17.XI.1939 roku do
Komisarza miasta Piotrkowa. Otrzymała go tego samego dnia//.
2/ Dalsze dane pochodzą z Księgi Pamiątkowej ze Zjazdu Zrzeszenianek w
1959 roku i są opisane przy danych syna Zbigniewa.
Wiadomo, że była aresztowana, zesłana do KL Auschwitz / nr obozowy
13175/ i tam zmarła w 1943 roku /?/
3/ Następne dane pochodzą ze Słownika Uczestniczek Walk o Niepodległość
Polski 1939 - 1945 roku - PaósŁ Inst.Wyd. - Warszawa 1988 r. str 111 —
Gampftowa Luiza /? - 8 XI 1942 roku/ zam. W Piotrkowie Tryb., Polka
Pochodzenia niemieckiego; oskarżona o wychowanie - córki Danusi i syna
/.../ na Polaków /rozstrzelanego w pierwszej egzekucji młodzieży
piotrkowskiej/, mąż zmarł przy pracy w kamieniołomach KL Dachau.
2 aresztowana, wywieziona do Oświęcimia /../, nr obozowy 13175 - tam po
przebytym tyfusie, zmarła na serce // Zbiory Arch. i Muz. Pom. w Toruniu —
457 s,. 4 d poz. 37 str,//

16

17

