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Komentář – vstup 1:  

Paní Kamila Sieglová byla společně se svou mladší sestrou a maminkou předvolána k 

transportu do Terezína. Ve svých čtrnácti letech si neuměla představit, kam vlastně pojedou. 

Pamětnice – vstup 1: 

Šli jsme do neznáma. Já jsem byla tak naivní, tak blbá, že jsem vůbec nevěděla, co je to ghetto. 

Komentář – vstup 2:  

Rodina paní Sieglové dorazila právě o Vánocích roku 1942 do terezínského ghetta. Byli 

odvedeni na půdu domu, ve kterém byli ubytováni slepci, první noc strávili na holé zemi, 

později dostali slamníky. V roce 1943 odjíždí rodina paní Sieglové v dobytčím vagónu za 

nelidských podmínek na Východ. Cílovou stanicí byla polská Osvětim. 

Pamětnice – vstup 2: 

Osvětim byl šílenej, napsáno bylo hodně, ale…. jsou věci nesdělitelný. 

Komentář – vstup 3:  

Nelidské podmínky, za kterých Židé v Osvětimi přežívali, byly umocňovány 

všudypřítomným strachem o život. 

Pamětnice – vstup 3: 

Dodnes slyším, a to už se nezbavím. To všechno se dělo, v noci přijeli esesáci, komanda 

a na náklaďákách odváželi lidi do plynových komor a ty psi tak strašně vyli, a ty děti, a ty 

lidi tak strašně brečeli, ne brečeli, křičeli a jsou zvuky, pokuď někdo je citlivý, který vám 

nikdy z těch uší nevymizí, a ta noc byla strašná, protože to trvalo celou noc. A ráno jsme 

museli stát apel a viděli jsme, že už ty lidi nejsou. 

Komentář – vstup 4:  

Práceschopní vězni byli transportováni do Hamburku, kde vykonávali fyzicky náročné 

práce při odklízení trosek. Blížila se fronta a Hamburk byl často bombardován, při jednom 

z náletů byla zraněna sestra paní Sieglové, Rúth. Přestože v Hamburku hrozilo nebezpečí 

při náletech, nedal se zdejší život srovnat s Osvětimí, tam by se nikdo nechtěl vrátit. To 

nejhorší ale mělo teprve přijít, transport do koncentračního tábora Bergen – Belsen. 

Pamětnice – vstup 4: 

Ten obrovský tábor nebyl zásobován, kopali jste jenom do lidí vysílených a patnáctýho 

dubna byl tábor osvobozenej Britama, kteří vůbec netušili, že ten tábor existuje a nebyli 

připravený na to, že to je tak obrovský počet lidí. Byla to doba neskutečná, nesdělitelná, 

přežila jsem a tím končím svoje vysílání.  


