
Gertrude Landau (1920-)

Zawód: sekretarka

1920: urodzona jako Gertrude Segel
szkoła podstawowa, średnia i handlowa; potem 
pracownik biurowy w firmie

1938: maszynistka w nowo powstałym po 
anschlussie biurze Gestapo w Wiedniu, .

02/1941: sekretarka w BdS (dowódca policji 
bezpieczeństwa i SD) w Radomiu. Tam rozpoczyna 
związek z żonatym oficerem SS Felixem Landauem. 
Podczas służby w Galicji Landau pisze listy do swojej 
kochanki w formie dziennika.

Koniec 1941 roku: Gertrude Segel przeprowadza się do swojego kochanka Landaua, 
do willi w Drohobyczu. Landau wnosi o rozwód z żoną – jedno z dwojga jego dzieci 
zostaje z nim w Drohobyczu. Segel pracuje ponownie jako sekretarka w SiPo

1942: żydowski artysta Bruno Schulz maluje w pokoju dziecięcym freski na 
podstawie motywów z bajek Grimma.
14.6.1942: ćwiczenia w strzelaniu do Żyda Fliegnera, który został przy tym 
śmiertelnie trafiony

1943: ślub z Feliksem Landauem, który 10.5.1943 r. zostaje oddelegowany do 
Lwowa, a następnie do biura Gestapo w Wiedniu.

1946: rozwód z Feliksem Landauem, który ukrywał się w Niemczech

Pomimo wielu zeznań przeciwko Gertrude Landau (udział w zabójstwie Fliegnera, 
rozkaz zabicia trzech żydowskich pomocników domowych, zadeptanie na śmierć 
żydowskiego dziecka) nie wszczęto wobec niej śledztwa ani w Austrii ani Niemczech.

+

Po  południu  14.6.1942  r.  Gertrude  i  Felix  grają  w  karty  na  swoim  balkonie.  
»Radio  było  włączone,  a  słońce  świeciło.  Oboje  rozsiedli  się  wygodnie  w swoich
fotelach.  Gertruda  miała  na  sobie  kostium  kąpielowy,  Felix  sportowe  spodnie  i
sportową koszulę. W ogrodzie mała grupa żydowskich mężczyzn i kobiet zajmowała
się rozsypywaniem humusu. Nagle Felix podniósł się i przyniósł długą broń flobert.
Zaczął strzelać do gołębi. Gertruda też tego próbowała. Następnie albo Gertruda,
albo  Feliks  wycelowali  karabin  w  żydowskich  ogrodników  i  zastrzelili  robotnika
imieniem Fliegner. Śmiali się, gdy opuszczali balkon i wchodzili do domu.« Lower, Hitlers
Helferinnen, S. 179
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