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Wywiad zostal przeprowadzony z Panem Piotrem Sawlewiczem, ktory urodzil sie 24 Lutego, 
1909 roku, w Krzyzakach, na Litwie. Na poczatku wywiadu opowiada on o swojej rodzinie, a 
nastepnie opisuje masowe morderstwo dokonane na Zydach. Zamordowano wtedy 707 Zydow i 
kilkoro Polakow. Nastepnie opisuje on udzial w w transporcie ubran, nalezacych do 
zamordowanych Zydow. Ostatnia czesc wywiadu odbywa się na zewnatrz, w miejscach, gdzie 
mialy miejse wydarzenia, o których opowiada. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:52:08 – [01:] 04:03:23 
00:53 – 04:04 
 
Pan Piotr Sawlewicz urodzil sie 24 Lutego 1909 roku, w Krzyzakach na Litwie. Rodzice pana 
Piotra prowadzili gospodarke, a takze sprzedawali zboze i bydlo, glownie do Wilna. Zdarzalo się 
jednak często, iż Zydzi z Rozolimki przyjezdzali kupowac krowy od rodzicow Pana Piotra. 
Pamieta on nazwiska kilku Zydow: Jeba z Rozolimki, oraz Abram, a także Wielkucki i Ziec.  
 
[01:] 04:03:24 – [01:] 07:16:21 
04:05 – 07:17 
 
Pan Piotr mowi, ze gdy zaczela się wojna Niemcy rozpoczeli likwidacje Zydow. W Wilanowie 
zostalo zamordowanych 707 Zydow, oraz trzech Polakow. Pan Piotr wspomina bialy dom w  
Wilanowie, w którym zgromadzono Zydow. Mlodych Zydow wysylano na kopanie rowow do 
lasu; Pan Piotr widzial jak pewnego dnia policja litewska wyprowadzla Zydow z tego domu do 
lasu, gdzie zostali zamordowani. Ciala zamordowanych Zydow lezaly, przykryte cienka warstwa 
ziemi, obok znajdowlly się sterta ubran. Jak twierdzi Pan Piotr, tego mordu dopuscila się policja 
litewska, Niemcy nie brali w tym udzialu.  
 
[01:] 07:16:22 – [01:] 13:01:21 
07:18- 13:13 
 
W domu, o którym wspomnial Pan Piotr, Zydzi mieszkali około 3 lub 4 dni przed zabojstwem. 
Zajmowali się kopaniem rowow, a potem dnia 23 wrzesnia, 1941 roku, zostali popedzeni do 
lasu, i tam ich brutalnie rozstrzelano. Najpierw zamordowano mlodziez, a nastepnie ich rodziny i 
starych. W sumie zginelo wtedy 707 Zydow, i były to zazwyczaj cale rodziny. Zginelo wtedy 
kilku znajomych Pana Piotra: Wielkucki, oraz Jacek (nazwiska nie pamieta), również był tam 
Hajum. Jak twierdzi Pan Piotr, nie było mozliwosci zblizania się do domu, w którym przebywali 
Zydzi, gdyz był on dookoła obstawiony policjantami.  
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[01:] 13:01:22 – [01:] 25:13:17 
13:14 – 25:14 
 
Pan Piotr pamieta jak pedzono Zydow do lasu. Każdy z Zydow miał na piersi symbol gwiazdy. 
Samego mordu w lesie Pan Piotr nie był swiadkiem, dopiero pozniej widzial zamordowane ciala 
przysypane ziemia oraz sterty ubran. Pan Piotr zajmowal się wtedy transportem ubran. Tego dnia 
przyjechal do lasu zabrac ubrania a nastepnie odwozil je do na posterunek policje, gdzie  pozniej  
te ubrania sprzedawano. 
Ci sami ludzie, którzy zamordowali Zydow, wydali pozniej rozkaz, aby furmanki przyjechaly 
zabrac ubrania i buty. Odbylo się to tego samego dnia. Strzelanie do  Zydow rozpoczelo się 
około 8 czy 9 rano, a zakonczylo około 1 czy 2 po poludniu. Zaraz potem zostaly wyslane 
furmanki po odbior ubran. Było tam około 30 furmanek. Pan Piotr mowi, ze zamordowani Zydzi 
mieli na sobie jedynie bielizne, reszta ubran i butow była zlozona na osobnych stertach. Zadem z 
furmanow nie mogl sobie zatrzymac nic dla siebie. Zapowiedziano im, ze kto nie bral udzialu w 
zabojstwie Zydow, nie może nic dla siebie zatrzymac. Jeśli zostanie przylapany na kradziezy, to 
podziela ten sam los z  Zydami.  
Sprzedaz ubran rozpoczeto na drugi lub trzeci dzien po zabojstwie. Ludzie przychodzili na 
posterunek policji, aby kupic ubrania i buty. Niektorzy pochodzili z wioski Pana Piotra, ale byli 
również ludzie z innych wiosek. Rodzina Pana Piotra nigdy nic nie kupila. Ojciec Pana Piotra 
stwierdzil, iż woli nosic stare ubrania, niż kupowac ubrania po zamordownych Zydach.  
Osmiu policjantow litwinskich zajmowalo się strzelaniem do Zydow, a pozostali przyprowadzali 
grupy Zydow z domu do lasu. 
 
[01:] 25:13:18 – [01:] 30:22:18 
25:15 – 30:23 
 
Pan Piotr wie również o zabojstwach Zydow również w Wiatrowce, a także w Bezdanach, 
gdzie spalono Zydow zywcem. Tam Zydzi pracowali na torfowisku. Pewnego dnia zapedzono 
ich do jednego domu, i spalono ich zywcem. Tego wydarzenia osobiscie Pan Piotr nie 
doswiadczyl, jednak wie o tym od miejscowych ludzi, a także pozniej już widzial spalony dom.  
 
[01:] 30:22:19 – [01:] 42:02:18 
30:24 – 42:03 
 
Ta czesc wywiadu odbywa się na miejscu zbrodni, w lesie w Wilanowie. Pan Piotr wskazuje, 
gdzie sa pochowani Zydzi. Wskauje, gdzie znajdowaly się rowy, a gdzie lezaly ubrania 
zamordowanych Zydow. Jak twierdzi obok sterty ubran i butow znajdowaly się również okulary 
i rozance. Jeden ze znajomych policjantow, dal Panu Piotrowi okulary, jednak ten już ich nie ma.  
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:42:03 – [02:] 10:45:11 
00:00 – 10:46 
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W tej czesci wywiadu Pan Sawilewicz pokazuje dom, w którym się wychowal. Obenie mieszka 
tu jego brat. Naprzeciwko stoi teraz  bialy dom, którego wówczas jeszcze nie było. Nastepnie 
Pan Piotr wskazuje na dom, z którego pedzono Zydow do lasu. Pokazuje schody, którymi 
prowadzono Zydow, a nastepnie jak gnano ich przez laki do lasu. Dom ten znajdowal się w 
odlegosci około pol kilometra od domu, w którym mieszkala rodzina Pana Piotra. Slyszal on z 
tego miejsca placz kobiet, mezczyzni szli bez slowa. Dzieci zostaly zamordowane jako pierwsze, 
pozniej kobiety, mlodych mezczyzn, a na koncu starych ludzi. Pan Sawilewicz nie widzial, jak 
strzelano do Zydow, jedynie slyszal strzaly. Dopiero pozniej, gdy zostal wezwany do transportu 
ubran, widzial ciala zamordownych Zydow, lezacych w  rowie.  
Dom, w którym trzymano Zydow przed zabojstwm jest bardzo duzy, i jak twierdzi Pan Piotr, był 
pelen Zydow, niektorzy nawet siedzili na schodach, bowiem już nie było dla nich miejsca w 
srodku. Dookoła domu stali zolnierze, pilnowali, aby nikt nie uciekl. Zydzi w tym domu 
mieszkali przez około tydzien przed zabojstwem. Zydzi kopali row przez trzy dni. Był to row o 
dlugosci 50 metrow, szerokosci 3 metry i glebokosci 3 metry.  
 
[02:] 10:45:12 – [02:] 29:24:20 
10:47 – 29:25 
 
Pan Sawilewicz mowi, iż Zydzi nie dostawali ani chleba, ani wody. Pan Piotr nigdy nie slyszal 
zadnych krzykow dochodzacych z domu, w którym miejszkali Zydzi. Nikomu nie wolno było się 
tam zblizac. Zydzi na ogol nie sprzeciwiali się, nie mieli nic do powiedzenia. Najpierw zabrano z 
domu jedna grupe Zydow (około 30), pedzono ich do lasu, tam kazano im się rozebrac do 
bielizny, zlozyc ubrania w jedno miejsce. Wtedy ich rozstrzeliwano i wrzucano do rowu. Potem 
przyszla kolej na nastepna grupe Zydow. Kobiety zazwyczaj mialy na glowach welniane chusty. 
Dwoch miejscowych mezczyzn, którzy przyjechali kosic trawe znalazo te chusty rzucone w 
zbozu. Gdyby nie wstawiennictwo wojta- Szwarcewicza, zostali by oni również straceni. W 
sumie zostalo zamordowanych 707 Zydow i pozniej również zastrzelono trzech Polakow w lesie. 
Dwoch mlodych chopakow, (nazwisko- Naruszewicz), poszli oni zobaczyc jak Zydzi kopia row 
w lesie. Trafili na Litwinow, zostali zaprowadzeni do komendanta, zamknieto ich w domu razem 
z Zydami. Zostali wyprowadzeni na stracenie do lasu w ostatniej grupie razem z kobietami. 
Mieli zwiazane z tylu rece drutem i rozstrzelano ich z pozostalymi Zydami. Gdy pedzono 
kobiety slychac było placze i lamenty, natomiast gdy wyprowadzano mezczyzn to panowala 
cisza, nikt się nie odzywal. W pierwszej grupie wyprowadzono mlodziez, potem starych 
mezczyzn, nastepnie dzieci, a w ostatniej grupie kobiety. Pan Piotr mowi, iż zaraz z rana przed 
rozpoczeciem pedzenia Zydow, policjanci litwinscy przyszli im zapowiedziec, iż maja oni się 
stawic przed domem, gdyz odbedzie się pedzenie ich wrogow, czyli Zydow. Kolumny Zydow 
były eskortowane przez litwinskich policjantow. Jeden był z przodu, jeden z kazdej strony 
kolumny i jeden z tylu. Pan Piotr slyszal strzelanie z karabinow dochodzace z lasu. Litwini, 
którzy pedzili Zydow, a także ci, którzy ich zabijali nosili mundury, pasy, karabiny, byli oni 
pijani. 
Jak twierdzi Pan Piotr, jeden z Zydow probowal uciec w lesie, ale zostal rozstrzelany. Pozniej 
jego cialo zostalo zlozone do rowu z innymi Zydami i zakopane. On miał na imie Hajum.  
 
[02:] 29:24:21 – [02:] 35:38:08 
29:26 – 35:39 
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Ta czesc wywiadu ponownie odbywa się w miejscu masowej zbrodni, w Wilenskim lesie. Pan 
Piotr opowiada, iż gdy przyjechal furmanka po odbior ubran widzial row wypelniony 
zamordowanymi cialami Zydow. Wtedy ten row nie był jeszcze zasypany ziemia. Dopiero na 
trzeci dzien kazano im zasypywac row. Pan Piotr opowiada, iż kiedy przyjechal na miejsce 
zbrodni, ziemia się nadal jeszcze „ruszala”, nadal byli tam ranni ludzi, plynelo sporo krwi. Male 
dzieci zabijano uderzeniem bulawa w kark, nastepnie wrzucano ich do rowu. Pan Piotr widzial 
skrwawione palki, którymi zabijano dzieci,  kiedy przyjechal po ubrania. Komendant, który tam 
dowodzil mowil w jezyku rosyjskim. 
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