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I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora
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1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora

II. Materiały uzupełniające relację
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111/1 - Materiały dotyczące rodziny relatora
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III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r.
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III/3 - Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945)
III/4 - Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r.
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dzy nami ci, co ocaleli.
h życia wiodła jednak
mę z przewrotnym napi
eit mach frei”. Takie wid
wejściami niemieckich
agłady. Takim witał swe
więcim. Deż fałszu w per
swojej wymowie a zło
m w praktyce słowie: „ar
ca”.
fia Kątna mieszka w Skar
ojenne przeżycia nie prze
jej w osiągnięciu dojrza
u. Choć fragmentem ży
ofii był jeden z najbardziej
ch środków terroru czło
człowiekiem - obóz kon
ny: Auschwitz-Birkenau.
Kątna zdecydowała po
ę z czytelnikami „Gaze
skiej” cząstką swej bio
zasu młodości.
43 r. z więzienia w Kiel
dotkliwych metodach
gestapo została odtran
na do obozu w Oświęci
trafiła tam przypadkowo.
mieli powody, by „zająć

się” tą Polką, choć z pewnością
nie ze wszystkich zdawali sobie
sprawę.
Zofia Kątna z domu Flantowicz,
ps. „Szarotka”, mieszkała'wówczas w Suchedniowie. Od 1937 r.
pracowała w skarżyskiej Fabryce
Amunicji. Bracia wypiekali chleb,
w czasie wojny również dla od
działu „Ponurego” na Wykusie.
W 1941 r. została zaprzysiężona
jako sanitariuszka przez dr Poźiomskiego i Albina Żołądka. Za
cięła się jej konspiracyjna praca
w ZWZ w Suchedniowie. Groma
dziła leki, środki opatrunkowe dla
partyzantów. W domu rodziców
i w piekarni prowadziła skrzynkę
kontaktową. Tu odbywały się na
rady, szkolenia młodzieży akow
skiej. Tu była melina przerzutowa
partyzantów. Jako asystentka dr
Poziomskiego udzielała pomocy
rannym i chorym żołnierzom Piwnika. Na skutek denuncjacji zosta
ła aresztowana. Przeżyła oświę
cimski koszm ar pod numerem
63785. Podczas ewakuacji obozu

w głąb Niemiec znalazła się
w sierpniu 1944 r. w Ebingen
w okupowanej Lotaryngii. Wraz
z innymi więźniarkami ciężko pra
cowała w fabryce amunicji, nie
raz przez całą dobę. Naloty tzw.
dywanowe aliantów zmusiły Niem
ców do dalszej ewakuacji obozu.
W pieszym „pochodzie śmierci”
na drogach okupowanej Francji
pozostało na zawsze wielu mar
twych więźniów. Kilka kobiet zbie
gło. Wśród nich p. Zofia. Ukryły
się w plantacji winogron, którymi
żywiły się parę dni. Wytropiły je
psy esesmańskie. Dołączone je do
grupy zbiegów. Służby wartowni
cze nie były już tak gorliwe, jeń
cy mieli trochę swobody, wojska
alianckie deptały Niemcom po pię
tach. Po wkroczeniu Amerykanów,
Zofia Flantowicz dotarła na pie
chotę (150 km) do Paryża. Tu
udzielono jej pomocy w Ambasa
dzie Polskiej. Znalazła się w szpi
talu wojskowym.
Jako ochotniczka wstąpiła do woj
ska - Polski Siły Zbrojne na Zacho

dzie. Została przydzielona do sł
by sanitarnej Szpitala Wojskow
go nr 11 w Szkocji, przeniesio
go następnie do Walii, gdzie pra
wała do 1948 r. Zdemobilizow
w 1947 r. przez Polskie Siły Zb
ne pod dowództwem brytyjsk
do kraju powróciła w 1948 r.
Mam przed sobą kopie dokum
tów: legitymacje, zaświadczen
pisma konsulatu, certyfikat itp. D
kumenty wycinka życia jednej o
by, która zajęła postawę god
w trudnych warunkach history
nych. Godną postawę człowi
niosącego pomoc. Wielu było
kich. Lecz i wielu takich, co w
dali swych bliźnich na śmierć; z
nych do denuncjacji i wysługi
nia się wrogowi. Dlatego wa
uświadomić sobie, że każdy c
jest dla jednostki odrębny i je
ny. I że również zależy od niej
potrafi w nim znaleźć się. Um
to zrobić pani Zofia Kątny, pr
całe życie związana ze Skar
skiem, które może czuć się du
ne ze swojej obywatelki.

schwitz 1. Ogrodzenie obozowe z drutu kolczastego było p o d napięciem elektrycznym.
gerzaun aus Stacheldraht stand unter Storm.
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