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Antoni Witold Rakowski 
 
- To proszę bardzo Pana; proszę powiedzieć Wasze imię, familię, gdzie Pan urodzony, kiedy urodzony... 
 
- Antoni Witold Rakowski. Urodzony w 1928 roku, siódmego... siódmego miesiąca. Ojciec mój urodzony – mój ojciec, 
tak? – Stanisław Rakowski. U mnie, co jest – w naszej rodzinie: mój pradziadek Stanisław, dziadek Antoni, mój ojciec 
Stanisław, mój brat Stanisław, mój syn Stanisław... U nas, jak ja szukałem dokumenty po archiwach, to było bardzo 
lekko nachodzić – no, tu w Wilnie, tak, a tam w Grodnie to tam trochę było problemów, ale znalazłem, znalazłem tam, 
mam to całe takie zebrane już... archiwa, i wie co – wie, nawet jakoś tak zainteresował mnie ten... A czemu?... Gdym 
siedział w turmie – w łagrach... To w czterdziestym, to w pięćdziesiątych latach, tak – i patrzę – jak Rakowski, wszyscy 
jakoś... naczelstwo tam do mnie jakoś - jakby jakiś zakażony... Aha... Jak Stalin umarł, ja przyjechał, znaczy, wrócił z 
więzienia i – czemu Rakowski; czemu Rakowski to taki, kto on taki? Ja wiedział - ja wiedział że szlachta, ja to 
wiedziałem, już od mamy tam, czy ojca tam, czy pradziada,- wiedziałem że to szlachcice, tak... Ale czemu?; gdzie 
pochodzili? - od razu, znaczy, - tu było w Ukmergė, to całe, Wiłkomierz, tak, to było, tak, to całe, o w tych całych 
krajach, tak... Ale jak oni tu popadli? Okazało się - oni z Mazowsza. Ot... Z Mazowsza to całe, tak... Potem już na 
Grodno, i z Grodna tutaj do Litwy dobrali się. Ale kto ten Rakowski i co tak oni jego nie lubili? Tam, mnie – czemu? 
Okazuje się, że on, patrzę... ja nie partyjny i nie był nigdy... ale było u szwagra – on partyjny – historia partii. Historia 
partii – i widzę - napisane: Kamieniew, Zinowjew i Rakowski – rozstrzelani byli... Mnie już tutaj zabodło... ktoś to 
musiał być już ważniejszy, tak? Dalej szukam, szukam, i nachodzę, że – w encyklopedii, znaczy, tej całej sowieckiej – 
to on, Rakowski, był Bułgarem... A nachodzę w drugiej encyklopedii, że Rakowski był... Rakowski był – ale kim on 
był? – priedsiedatiel wierchownogo sowieta Ukrainskoj SSR... 
- Rakowski, tak? 
- No... To już nie tak ja... to już wszystko... szukam, szukam tego... no... i chcę to przedać, no... swoim prawnukom. I 

ot, zapisuję, ot, co piszą – ja zapisuję... u mnie tu... ooo... tego, i żeby synom i wnukom – proszę, przedłużajcie, 
piszcie, piszcie, piszcie, żeby wiedzieli skąd... Mnie co – mnie zajadło: przecież taki Turkmen, taki tam, Kałmyk – 
on o siódmym pokoleniu wie - siódme pokolenie!; a my dziaduka dobrze nie znamy... 

- 4:20 
- Proszę Pana powiedzieć, a gdzie Pan mieszkał, czy... gdzie Pan był urodzony? 
- W tych... Ja urodzony w Kiemieliszkach. 
- W Kiemieliszkach? 
- Tak. Też ojciec... Tu mój dziadek kupił ziemię potem, bo jak on szlachcic, - on był od Kowna, znaczy, mój 
pradziadek, a wtenczas, jak on za powstania był liszon praw, tak... – on nie miał prawa, arendował majątki – tak, ot... 
majątek – Stanuliszki, Uświać, znaczy, - i ot, i mój ojciec urodził się w majątku Uświaci tam. Ot... A potem, to już mój 
dziadek kupił ziemię. Kupił ziemię i scalać wtedy trzeba było przecież, - i znów była bieda... Jak? - tylko przez 
Żydów... O... Jak nie chcesz, oni nachodzili się... ot... Ot, choć i on szlachcic był, ale on był też, tak... wypić, szablą 
pomachać... ale Żyd był samy... jakby tego nie chcecie, ale był samy rozumniejszy. I on nachodził te źródła, gdzie 
dojść, kogo... tego... ot i... 
- A dlaczego? Dlaczego, proszę Pana powiedzieć, Żydzi byli tacy rozumniejsi? 
- Tak dlaczego? Że oni dwa tysiące lat bez ojczyzny wyżywali... wyżywali w różnych krajach, jak w Polsce, w Rosji, 
we Francji, w Niemczech... Oni ... ale musieli, znaczy... o, co ja i synom - trzeba uczyć się od nich, jak trzeba być – i 
Żydem, i człowiekiem, i kulturnym... Wie co, był, o, taki moment, że jechałem... jechałem, o, tu, pierwszym 
trolejbusem, i tam jakieś pieniędzy było - jerunda, co tam kosztowało, - znaczy, byli konduktorzy; jadę do Wilna, 
znaczy, daje bilet tej konduktorce, ona: „daj bilet”, ja – i kilku kopiejek upadło. Kopiejka upadła...  
To moja siostra... 
- Dzień dobry Pani. 
-(A woman interferes in the interview) Dzień dobry... No i bezpotrzebnie ty to wszystko robisz. 
- Co, ja? 
- No, pewno. 
- A czego ja robię? 
- No, pewno. Sprawiedliwość znalazł... 
- To moja siostra rodzona. 
- No tak. Choć u kogo sprawiedliwość... Aha... Pamiętasz jak zachodzili Ruskie, co było? 
- Co było? A nic nie było... 
- Cztery Żydy i komunista jeden. O... No a co, nieprawda? Nie? Nieprawda? 
- Słuchaj, ale oni byli prawi. Czemu oni byli prawi? Słuchaj, Karolina. Bo wtedy była Falanga ta – „bij Żyda, Żyda – 
nie daj mu do mieszkania, znaczy, nie kupuj u niego”... Siadaj, o tutaj i milcz! Siostro... 
- Nie będę milczeć i nie będę mieszać się. Niepotrzebnie to, bezpotrzebnie. 
- Czego ty boisz się? 
- Potem tobie    (?)      będą. Nie te, to drugie. 
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-Proszę Pani, to nic nie będzie. To my piszemy do Waszyngtonu, do Ameryki. To do historyków, do specjalistów. To 
nie będzie pokazane przez telewizję. 
- Nie pokazują oni, nic nie bój się. 
-A tam Litwini to tobie też nic złego nie zrobili. Czemu ty w sowieckim nie został się, na Białorusi? A przyjechał do 
Litwinów, i dali tobie i robotę, i wszystko! 
-Nie dali. Ja nie proszę. Ja wyjeżdżam na ulicę... 
- Nie suń się gdzie nie potrzeba. Ot. 
- Słuchaj... 
Czemu ty (?) jak cholera, Karolinko? Co to z tobą jest? 
- Co jest, aha!... Ja chcę żebyś żył. A to... dojdzie to wszędzie tam... 
- A to... słuchaj, lepiej ja umrę na tych... na stojąc, czym Żyd na kolanach... Ot, i ja tego nie boję się. Ja to przeżył, i 
tego - a nic z tego nie boję się. Siostra, ona za mną... ona za mną ... za mną jeździła po łagrach, tak... – szukała, nie 
wiedziała gdzie znaleźć mnie ... pół roku nie wiedziała gdzie ja jestem, i jeździła po całym tym... i jej też znowu boli że 
ja... no... A ja mówię – no, wie co... Co komu sądzone, tak i musi być... To jest... To jest... Jak, mówię, ot, panu, ten 
cały... ot, u mego ojca; przyszedł ten, sowiecki ten, żołnierz, tak mnie przybrał kolega, i dzisiaj dziękuję jemu. Ja dzisiaj 
mam... i siostry to nie byłoby. Ona żyłaby tam w Kiemieliszkach, i nie miałaby ani dzieci, nic nie miałaby. 
- (?) 
- Tam nawet – co tam miałem? A nie tutaj, co teraz. Aha... Ot co... 
To jest już zaprogramirowano kimś bez nas. Zobacz, o, tę historię...  
9:05 
- Po co to tobie, to trzeba? Potem dzieciom tym nieprzyjemności... 
- A czego? 
- Oj... 
- Nie, to nie będzie żadnych nieprzyjemności, proszę Pani. 
- A co? Niech oni też uczą się. A jak? Toż to, cholera... 
- Ta kaseta będzie w amerykańskim archiwum. To do historyków. A do Was, do Pana, my przywieziemy kasetę – do 
dzieci, do wnuków. 
- No i dziękuję. 
- To bardzo ważne – powiedzieć, co było podczas wojny  
- Tak. To ja przeżyłem. Tak, tak... I tutaj nie boję się. Ja nie kłamię. Wszystko moje... Ja napisałem to, co ja widziałem, 
a nie to, że wymyślam coś. A siostra przeżywa. Ajaj... Jak to: przecież w czasie wojny... jak to po łagrach... jak ona 
jeździła... jak ona nie mogła mnie znaleźć... i tam przyjedzie, a mnie nie ma, i tam przyjedzie... Tak, przyjeżdża do 
Świra – już nie ma, nie wie gdzie; jedzie, szuka w Stałą - nie wie gdzie; przyjeżdża w Postaw – mnie nie ma; przyjeżdża 
do Głębokiego, co to bez wież turma taka... 
- To więzienie, tak? 
- Więzienie, tak. Przyjeżdża – nie ma. I nie wie gdzie. I nikt nie mówi jej gdzie. I tak... 
- Jeszcze historyk ... prawdę – wsiu prawdu skażut... Oj,nie wiem... 
- Kto... (?), komuniści? 
- No a jakże. Kto... Bolszewiki... No, a któż tam był... I Niemcy niedobre byli, już nie ma tam co gadać, ale i ... jak nam, 
to i bolszewiki... Boże strzeż... Nie wiadomo... 
- A co mnie... Co ja tracę? Co ja tracę? Czego ty boisz się? No, umrę. Dzisiaj mnie... 
- Za twoją sprawiedliwość twoje dzieci... 
- To nic nie będzie dzieciom. Dzieciom będzie kaseta, pamięć na cały wiek. 
- Nie, wie co... Ale ja rad, żeby oni... przyjdzie... jak musi przeżyć. To oni... to nie będą bali że... toż też... zakałka... 
- No to co: ja muszę iść do chaty... 
- No, już idź... 
No, co zrobisz.. Siostro! Ja rad że ty za mnie dbasz. Ona – jedna siostra umarła, no i... a ta miała dwadzieścia lat ... Tak 
że brat – też, ot, tam, w Kiemieliszkach – trzy razy siedział. Ja tylko dwa... 
- Słuchaj, a tego... Daj mi telefon Oli. 
- Oli? 
- Daj, aha... 
- Ja... no, ot, ja powiem z góry – teraz, ot, żyję cały czas... bez ojca zostałem w dwanaście lat, i sam musiałem być 

gospodarzem, sam wszystko musiałem, wszystko to... Mamusia, ja – we dwóch – one były mniejsze, tak? I teraz, 
ot, taka praktyka, że ja... ale tylko jedno, jedno pamiętam... to w trzydziestym piątym roku, tak... – ja poszedłem do 
pierwszej klasy. I ojciec zaczął mnie uczyć bronować. No, bronować... Ale jak kartoflisko... gdzie skopana bulwa 
ta... trzeba to zbierać... A potem, na jutro, czy nawet na drugi rok, przyszłą wiosną, ojciec mnie zastawił bronować 
już o, tak, ot; i tak żeby ta brona jak idzie, żeby nie było takich, ot... Ja dzień, drugi – a już jak tylko ... a on zawsze 
mnie płacił piętnaście groszy. A piętnaście groszy to była bułka – bułeczka była kupić u Lejby, i tego – i 
lemoniady... No, a ja wtedy miałem tylko osiem lat – to siedem, to osiem, znaczy, dla mnie to... Ale jak tyko coś 
nie tak, ojciec: „przepada zarpłata tobie, i na nowo przerobić”. Wiesz... Ja wtedy sobie myślę - ale ośmioletni 
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chłopak! – ale myślę: jak to zrobić lepiej? I ja, znaczy, biorę tego zęba ostatniego, i drutem przywiązuje darna taki 
kawałek tego od (?) i ostatni ten ząb taki – kanawa duża robi, znaczy, ja już jadąc drugi raz, bo tam trzeba było dwa 
razy –i tylko wszystko to, znaczy, zabieram... Przychodzi ojciec przyjmować moją pracę – to było tak – setek 
jakieś tam pięć – on już nie dawał tak – no, przychodzi, i daje mi pięćdziesiąt groszy – nie piętnaście, a pięćdziesiąt 
groszy – za to, że przemyślał ten cały ot... Ja mówię: „Tato, że też mógł mi powiedzieć!” A on – „nie, ty sam 
musisz myśleć!”... I ot, mnie, ot, ta nauka do dzisiejszego dnia. Ja na pracy – był tokarzem, ślusarzem był, i 
majstrem, i starszym majstrem – mnie, jak idę po cechu tak... – jak, widzę, człowiek nie... no, zrób tam swiorło czy 
zrób rieziec, czy nóż tam – tobie lżej byłoby – inaczej... ot, dziękując temu, że on, wiesz – jak to szlachta 
wychowywała: nie to, że – masz tobie, - a musiał sam myśleć o tym. I człowiek... Ja dziękuję temu, i ot, siostra, 
ona... także samo... 

14:47 
- A jak Pan pamięta, jak żyli wtedy, w tych Kiemieliszkach? 
- Ja to napisałem wszystko. A co... 
- To było jakby przyjacielstwo z żydowskimi rodzinami? 
- Wie co, w 1782 roku, tak... - jak kościół powstał w tym miasteczku, tak... – i wtedy zaczął się taki handel, wiesz 
pojawili się; tam gdzie kościoła nie było, tam Żydów mało i ... tam nie byli; bo to rynki, to drugie; to już zbyt musi być, 
by ten cały handel, inaczej... O tu, wtychczas... i co jak ja... jak ja pamiętam... ja pamiętam nie tylko że... u nas było tak: 
u nas były tam i krowy, i konie, tak, to tam nie było: przychodzisz do tego...: przychodzi Żydówka, bierze śmietanę, 
bierze mleko, bierze tam masło czy tam coś, jakiś... i tam na książkę – na ten, na zeszyt i... i to było... Taki był wypadek 
śmieszny: to było na... bodajże na Wigilię Bożego Narodzenia. A jak to tam było? – to jeszcze za Polskę, zdaję się, to ja 
miałem wtedy jedenaście jeszcze, nie miałem tych dwanaście lat, tam; i ot, taki: ojciec... lubili śledzie... znaczy, śledzie 
lubili – i jak raz nie starczyło. I tatuś mówi: „Idź do Lejby, idź do Lejby i powiedz...”. Ja podjął się, idę do Lejby. A 
pieniądze: – „Powiedz Lejbie, że my w Dolinie Józefata rozrachujem się”. A ja wtedy ż nie wiedział co Dolina Józefata 
– ja ż nie wiedział; przychodzę do Lejby... „Ale”,- mówi, - „stary umie żartować”... On mnie dał, i koniec. 
Przychodzę... Teraz już wiem, że Dolina Józefata to Ostateczny Sąd – posliednij sąd – tak będzie, tak? Wiesz... O, jak 
żyli. I nie było tam, że... Ja nie wiem... Nie było jakiegoś takiego... nie wiem... Ja to piszę. Bo ja nie odczuwał tego. No, 
dzieci... dzieci, było, pobiły się, dzieci były... to już jak dzieci, wiesz... I my sobie, i te, tego... tylko ot, co było 
intieriesno... Wie co... Jak Żydzi nie lubili tego tam... słoniny tam też... A te dzieci – nasze, znaczył ach... to teraz 
stołowe – wtedy ż nie było stołowych, tak? – Człowiek tam, jak mama dała tam kawałek słoniny i kawałek chleba, tak... 
– No to, patrzysz, chłop ten bierze za ręce, znaczy, małego Żydziuka, i tę słoninę tam trze, rozumiesz? – Taki Mich był 
dyrektor, Mich... To dwóch i ze szkoły wykluczył...Tak nie można było (?)... - Przyszła sowiecka władza – już w 
czterdziestym roku, - tam w trzydziesty dziewiątym... No, a my... ja to nie, ale tak... i temu trzemy kiełbasą, on 
krzyczy... Wyzywają dyrektora: „A co ty krzyczysz? Kuszaj!” Ot... Co znaczy kultura... Tam nie można, a tutaj można 
co chociecz, tak... Tak że ja... 
- A proszę Pana powiedzieć, jak zmieniło się życie Żydów kiedy Niemcy przyszli? 
- Wie co... O, tutaj – tu jest napisane wszystko u mnie, tak... Tak jak było, tak... 
Ale proszę Pana to wszystko, co tutaj napisane, powiedzieć... 
- No, jak odbyło się, ot co... Pierwsze... pierwsze – przed trzydziestym dziewiątym rokiem tam była Falanga, tak... 
znaczy – i tam wszystkie – to Niemcy ichnim było takie... tego... i wozbużdali, znaczy – „tam u Żyda nie kupuj, u Żyda 
nie bierz, bierz w tym...” – no, tego... A jak u nas to miasteczko nieduże – no, to tego... no, to tu, w Wilnie tamto byłoby 
tak, a u nas, o, już na wsi takie – na takie... tu niech to ani tam nie zwracał uwagi. Ale było, ot, potem – siostra mówiła, 
tak... – jak przyszła sowiecka władza, tak... już w trzydziestym dziewiątym, tak... – spotykali, prawda, spotykali tych 
całych sowieckich żołnierzy... U nas pierwszy dom – ja tam opisuję – pierwszy dom u nas, i że to w nocy, i widzę, że 
taki... parę, znaczy, tych Żydów, z bochenkiem chleba... nie, nie z bochenkiem... oni tak stali, rzędem; a stał – nie chcę 
mówić jego i nazwiska – był Polak... Stał z tym, ot, chleba bochenkiem... ot... jato... ja tam piszę, ale... i czekał... 
Okazuję się – ten człowiek, który kiedyś mego ojca przy śmiertnej kaźni przymówił... On komisarzem był... O, to jest... 
To książka, tu mam napisawszy dwa tomy już – to nie o to chodzi... Chodzi o to, że od razu – od razu Żydzi przyjęli ten 
sowiecki... jakby to było... jak każdy naród, który w mieńszyństwie... każdy chce coś mieć z tego, tak... A okazało się – 
sklepy pozamykali, nic nie ma, a z czego żyć? Bo tam rolnik toż miał tam krowę, konie tam, a on, skąd Żyd mieł co? A 
szmuglować nie można? – nie można... Oni żyli  
 jak my.  
21:15 
Tak już... tak cziestno... A tylko że ot co... I ot, co mnie tylko jedno – ja wtedy ile miałem tam? – jedenaście, dwanaście, 
trzynaście lat to, tak? – ale mnie tylko jedno co – jak oni wyżywali? To już to przyszło... tam, rok, tam półtora roku – 
tam co przyszli... Przyszli Niemcy... Jak raz tu przyszli Niemcy, to od razu tak: były – ja tu piszę – były wypadki, tak... 
że z naszych – naszych tam chłopców, tak... – ile chłopców, tak: drudzy troszeczkę i chuliganjo, chuliganiaków: ... (?), 
„bić Żyda!” Pamiętam jak dzisiaj, tak... Prawda, ksiądz Wojniusz – ksiądz Wojniusz, znaczy, zebrał wszystkich 
parafianów na tej całej... koło kościoła i powiedział tak: „Chłopcy, wybierzcie sobie władtę!” Bo władzy już nie było: 
póki Niemcy przyszli, tak było taki... ot, taki ot... dwutygodniowy... nu i tam cały.. wybrali Krugłozuba – taka była 
familia – jego, znaczy, takim komendantem tej całej, ot... i zrobili taką, bezorężną, no, ale taką... obywatelską straż... I 
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ot, oni... Wie co... Znaczy, tych paru chuliganów – jako w każdym narodzie jest takich, no, chuliganów – to już stare, 
starsze ludzi... i zacichło. I te starsze... te, stała, o te... ta władza, o, taka, obywatelska, stała się – jak przyszli już 
Niemcy, tak... – a my na tamtej stronie... jeszcze był święciański powiat – ale już był pod Białorusią, tak... – i te 
wszystkie urzędniki, które tam całą tę władzę... stali... przyszli Niemcy i wzięli na służbę do białoruskiej tej całej policji 
tam. I tamto trwało rok czasu, tak... – A potem Niemcy oddają ten Świr, Oszmiany – Litwinom. I tu przyjeżdża i znów 
litewska władza, i to wszystko – raz tego... już włożyli gwiazdy... włożyli już... getto zrobili, o... To wszystko było na 
moich oczach... 
- Jak przyjechała litewska władza, tak? 
- Tak. Ale póki... wiesz, to ten, no, taki... tam osiem miesięcy... to było taki, ot... No, taka liberalna... Bo to znali... 

jak to u nas: ja, czy drugi – znali Żydów, i Żyd znał jego, no... A potem zamknęli, ogrodzili płotem takim, deskami 
– getto. 

- 23:02 
- A ta litewska władza – ona też przyjechała i do Kiemieliszek? 
- Tak, to tak. 
- Też, tak? 
- To ona.. Bo już oddali Niemcy – szerzyli to, znaczy... ten, ot, cały Świr, tego... 
- Postawy? 
- Nie, Postawy, zdaje się, białoruskie były, Żodziszki. Były. A Oszmianę, Kiemieliszki... 
- Świr, Oszmiana, Kiemieliszki i Łyntupy może być, tak? 
- Łyntupy tak, pod litewską władzę... Od Święcian to począwszy, jak kiedyś był święciański powiat... no to to 
wszystko... 
- Proszę Pana powiedzieć kiedy ta zmiana władz z białoruskiej na litewską zdarzyła się? 
- To było w 1942 roku, na początku... Bo to do końca 1941-go to była niby tam białoruska taka, ot... Wszystkie te 
chłopcy, wszystkie swoje, to byli. Wszędzie w tym rządzie, wszędzie, no... A potem że przyjechała litewska, 
wszystkich... i postawili swoich... A wie co, ja śmieję się – i dzisiaj żałuję: nie umiem po litewsku. A wtenczas 
przyjechali, i tutaj ta cała... policja ta... i z pałkami... i ot, potem, poszła ta polska partyzantka, tu zrodziła się... wtedy, 
że oni mogli jakoś z tym... to ja panie.. to historia. No, ja tu mam opisane to wszystko. To historia. I to nie jakieś tam 
banialuki, a to... to ja sam przeżywałem. 
- Proszę Pana powiedzieć, jak Żydzi żyli w pierwszym okresie, gdy była białoruska władza? Białoruska policja... 
- Wie co, jak było? Wtedy byli te same chłopcy – ksiądz wybrał tę, znaczy, o, tą, obywatelską straż – no, to, jak było... 
tu nie było żadnego, no... konfliktów żadnych nie było... Nie było. 
- To jak oni mieszkali? 
- Żydzi? Każdy w domu swoim. 
- Wolno? 
- Tak. W swoim. Każdy mieszkał w swoim. Gdzie tam Jutka, gdzie Szendel, gdzie... Wszystko... Każdy. Ale potem, 

jak tu już przyjechało, przyszło – zrazu: - i ogrodzili płotem, i nie można było ani wejść, ani wyjść. Tego ja nie 
wiem, dzieckiem był... Tylko to wiedziałem, jak, ot, cały ten rozstrzał był tych cały. Ot... To... To wie co... jedni 
Żydzi, te, którzy chodzili na pracę gdzieś, mieli – no, tam, gdzie majątki te były, pańskie, wiesz, tam, gdzie – a 
Niemcy ich znacjonalizowali, czy oni tam – tam robili coś – to te wychodzili, a kto nie mógł wyjść? A trzeba jeść, 
a trzeba... Tak... Trzeba coś tam wymieniać. To tym ciężko było. Ale potem, gdy już ten... Litwini przyszli - 
przedtem chodzili swobodnie, i to tak już... 

26:12 
- Bez gwiazd też? 
- Nie, gwiazdy już potem noszono. W końcu już, tak... musieli chodzić. 
- W końcu białoruskiej władzy, tak? 
- Tak, Już w końcu tak. To było gdzieś w końcu jesieni. To latem było, tak... – a w końcu jesieni – że już musieli 
gwiazdy nosić, z przodu i z tyłu. Znaczy, o, tak. Ale takiego nie było tam... Takiego, no żeby... A już potem to było. 
- Czy był ktoś z Żydów pobici w tym okresie? 
- A wiesz, jak to... jak tam... Tam nie zajdziesz do getta, nie zobaczysz. Wiesz, panie, co to... tak... Tylko co – nie 
można było... ot co, jak mówię, ostatnia ta tragedia – w październiku, tak... – że jedni uciekali, jak Icek, i tam czy 
dwóch – trzech podbrodzkich Żydków, tak? – a drudzy biegli do getta, że tam bali się że będą osztrafowani. Wiesz, oni 
jeszcze przez ten płot wyleźli, znaczy, i tam – żyć przecież trzeba, coś mienić tam na coś – tak oni prędzej tak... Ja 
patrzę – te kobiety jedne biegną, jak ja tu byłem, te, ot, znaczy, ten cały, ot,, w ten dzień – jedne biegną tu, a drugie 
uciekają. Ot, i Icek, prom co miał, ot, i te... I tych dwóch Żydków całych, podbrodzkich – no, ja wtedy nie wiedziałem, 
a potem dowiedziałem się, jak ja szukałem – takiego. A kobiety biegły... no, ten Icek to jego po prostu mnie jakoś... On 
uciekł już – uciekł!” Tam już dalej rzeka, tam dalej tego – i uciekł. A nas od razu jak okrążyli, bo my byli w tym, ot, 
kwartale – ot, tak – tak kwartał, gdzie, znaczy – na naszej ulicy, tak... Oni zajechali od tej Bystrzycy, tak... – bo zawsze, 
jeżeli, ot, Pdbrodzie, znaczy – tam stacja, a tu – pojechali tutaj, tego – kryte maszyny, i przyjechali aż za nasz dom – o, 
tak... ale getto było tylko w tym kwartale, a ja już... my popali tutaj. Ot... Nu, i w końcu... ja, znaczy, jak tych, że ot, 
widzę... jak oni nas to zapędzili w dom – zapędzili – dzieci było dużo, i oni patrzyli... Ja to dzieckiem byłem: co ja tam 
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miałem – czternaście lat, tak... – zapędzili, a to jeszcze potem wlazłem na... jak raz, gdzie mogiła ta obszcza, tak... – to 
tam było pole i kiedyś – kiedyś tam – znaczy, jak jeszcze były ziemie w sznurach, znaczy, to był mego dziadka ten 
sznur, tak... – I taki na wysokości, jak piasek; tam parę tych... parę tych całych sosenek, tych rosło, tak... – młodych 
wtedy – i to ja zalazłem wtedy na strych – chłopiec mając czternaście lat, to jemu że nie to że strach, a jego interesuje, 
tak... 
- I to było widać? 
- To ja widział... Wszystko jest... Nie to.. że mogę powiedzieć wam - i nawet ze swego domu pokazać, bo to widać 
było, tak... tylko że potem, jak zaczęli rozstrzeliwać... jak jamę kopali, tak... – jak oni tam... ale kopali nie... nie Żydzi, a 
sami wojskowi kopali. 
- Sami wojskowi? 
- Tak, to już – no, widziałem, tak... 
- Może plenniki? 
- A? 
- Może plenniki? 
- No, nie wiem. Ale wiem, że... ja... daleko to widać, wiesz, jakieś metrów może sześćset, tak... no, tylko wojskową 

rajdę... A te... a te byli zebrane – to całe, to getto, tak... – i to wiesz, taki... jak oni wszystkich tam po całym tym 
żydowskim getto... wszystkich wyprowadzi na taki plac tam, taki – za gettem, tak... znaczy, kiedyś jeszcze było 
tam usad‘ba mojego pradziada, znaczy, tam – on kupił tę ziemię – Gierszona, tak... to wypędzili, i wie co? – Wam 
nie wytłumaczyć... to był... jak to powiedzieć... to nie był płacz...  

30:11 
to nie był płacz, a było jakby też... jak... tego... coś... ot... jak te wilki wyją, jak te psy, o, te.. coś z takiego, nu... aż tu... 
tak, o... to nie można wytłumaczyć... i podszedł, z tego domu, znaczy, swojego, widziałem, jak ten cały... tego; a 
potem... tam tych, no, metrów jakich sześćset, ot, z tego miasteczka do tej mogiły, tak... – to oni szli całą godzinę. Ten 
cały... No... To nie można wytłumaczyć... Ale to jeszcze nie to... W końcu, po wszystkich majątkach, tak... – znaczy, po 
wszystkich majątkach, znaczy, te całe dziewczyny tam, chłopcy pracowali, bo Niemcy też znacjonalizowali; znaczy, 
były te majątki już nie pańskie, a rządowe. I pamiętam – ot, pole – no takie – dwanaście u nas, tak... – dziewczynki; 
samochód pojechał; tam strzelają... już, znaczy, słyszymy strzały, tego, a tu, o – droga, tu miasteczko, tu, ten, o, tu, o... 
to stoją... stoją te żołnierze i rozmawiają z tymi dziewczynkami; te dziewczynki śmieją się... A ja widzę, że... Jak my 
ich... kto ich rodził?! Kto ich rodził?! Jak oni tak mogą postępować? No... Wiedzą że na śmierć wiozą i jeszcze z nimi 
żartują. No... Jak... nie mogę tego pojąć... I powieźli ich ostatnich, i rozstrzelali. Ot, tam... 
- To ŻYDOWSKIE dziewczyny były? 
- Żydowskie, żydowskie... A wieźli ich... 
- Z Kiemieliszek? 
- Wieźli z Pola do Kiemieliszek. To Pola – majątek był, i one tam w tym majątku pracowały... Tam już stała jakaś 

komenda litewska, tam one gotowały im jeść, robiły, o, takie, ot... Oj, ja... Wie co... To nie daj Boże przeżyć Wam 
wszystkim. 

32:28 
- Proszę Pana powiedzieć, czy byli tam rozstrzelani tylko Żydzi Z Kiemieliszek, czy... 
- Nie... Tam wiesz, ot... Nie... Tam byli przedtem – przedtem część wywieźli do Ponar – znaczy, z Niemeńczyna, z 
Podbrodzia, Janiszek, tak... 
- I z Kiemieliszek? 
- A nie, nie... Znaczy, tu w Kiemieliszkach były jakby to... mnie zdaje się, że jakoś... no, ktoś tam z Litwinów też 
pomagał, bo toż to nie może być. Wiesz... Mnie zdaje się też... też, ot, coś tam... Co jedno... że ci policjanci którzy byli 
tam - czternaście osób policjantów – oni w tym nie brali udziału. 
- Białoruskich policjantów? 
- A?... Nie. Litewskich. 
- Litewskich? 
- Ale oni... to było komenda specjalna, która jeździła, to... a nie... O, te, co byli ot... w Kiemieliszkach tych, ani jeden 

nie brał udziału. Tak, oficjalnie. Tam, może, gdzieś tam, kombinowali, że kogoś przepuścić tam, wypuścić za tę 
zonę, za tą całą, tego. Ale żeby to byłoby... tak powiedzieć... nie wiem, tego nie powiem. To jak niby i nie.. to że... 
że oni jakoś... nawet taki był... jako komendant gminy... wójt gminy... On tam gdzieś wychował się jeszcze tu, w 
Wilnie, ale on miał litewskie nazwisko, i nawet wie co? Taki wypadek był... To już na jutro, poślie rozstrzału, tak... 
dwudziestego trzeciego to już na jutro, tak... – i jedna kobieta – choć znam i nazwisko, tak... – ale nie chcę mówić, 
bo to dzieci żyją, tak... - i tam gdzieś już z tego całego getta jakiś niosła stolik czy coś... To ten wójt przestrzelił ją. 
Tak... Ot, na moich oczach. Tak... Tylko że w końcu ten wójt – znaczy, jak przyszli... on tam był potem aż... on za 
Świrem był, znaczy... tym był, i on był... pracował u Niemców, tak... – I w końcu końców on popadł się – no, 
znaleźli go już, no... Żydzi... znaleźli go... i on popadł się w Nową Ziemię, i tam nie wrócił. Tak że... Ot, taki... To 
wiesz co... To trzeba... wie co, to ja tylko tak – urywkami, a to wszystko co ja tam – wszystko to piszę, i ot, dlatego 
jakoś mnie  

35:06 
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 i tych, i tych... Bo i... i nie wszyscy byli źli ludzie... I Niemcy nie wszystkie byli źli, i Ruskie nie wszystkie źli, chociaż 
Ruscy, to ja przeszedł wszystkie ruskie łagry i to wiem, ale... to zależy od człowieka. I od sytuacji, w jakiej on nachodzi 
się, tak... Tak że tutaj... nie trzeba... nie trzeba za dużo narzekać i na tych, i na tych... Wie co – tylko mnie, ot, co 
jedno... jak, ot, czytam tę historię, i Ligi, i tę drugą – no, potem już, potem już usłyszałem o powstaniu tym 
Warszawskim, tak, w getcie, tak, to, drugie... ja... tam, o, ten sześćset tych metrów, tak... Krzaki – uciekajcie gdzie 
chcecie, tak? – a oni idą jak owieczki... Mnie, cholera... i... choć ja miałem wtedy czternaście lat, ale jak to ja... musiał – 
choć cokolwiek przetrwać, ale nie iść jak baran... 
- Tak... A w Kiemieliszkach, jak oni szli? 
- A spokojnie szli, tylko płakali. Płakali... Takim płaczem, o, to całe... ten... i tamta droga, jak dzisiaj, i ta droga... z 

mojego domu wszystko było widać, tak... I nawet jak tam strzelali, tak... Tylko... tylko... znaczy, tam tak było: 
trrrrrr..., a potem: tach – tach – tach – tach... Znaczy, już dobijali tych... A potem... a potem, w czterdziestym... 

 
Tape  2 
 
- Proszę Pana jeszcze raz powiedzieć, z jakich miejsc to byli Żydzi zamordowani w Kiemieliszkach? 
- Pierwsza miejscowość to Bystrzyca. Niemenczyn – tam ja nie znam ich, tylko wiem że tam byli, tak? – bo u nas tam 
Żydów co było – dwadzieścia sześć rodzin toż to... a tam czterysta sześćdziesiąt pochowanych, tak... – Znaczy, to: 
Bystrzyca, Niemenczyn, Podbrodzie, Joniszki, tu zaraz, o za Malatami, te Joniszki, tak... – Potem, znaczy, Michaliszki i 
Kiemieliszki. To te, których tutaj można było najdłużej – ich, ot, trzymało się, i tutaj jakieś było takie zacisze. Czemu 
tam, jak to robiło się, to nie w moich sprawach, choć ja to widział tam; ale mnie zdaje się... 
- A jak Państwo znali, z jakich miejsc to byli zwiezione? 
- Jak to z miejsc... ja dużo znałem tak – dużo znałem: bo tu u nas rynek w każdą środę; w każdą środę był rynek. A na 
rynek zjeżdżali się całe okręgi, tak... A potem taki był Staś – Stanisław Maksimowicz – on starszy. Ja potem u niego – 
cokolwiek, to u niego pytał, tak... Jeszcze jest jedna pani – ona Górecka z domu; Jankonis, po mojemu, nazwisko; ona 
żyje w Kiemieliszkach, to ona więcej... ja zapytałem się, bo ja tam znał na imię, tam: Berka tam, znaczy, no, Lejba. A 
ona już mi podawała nazwisko, znaczy... ja, ot, pisałem to – ona już mnie dawała, bo ja... Tak że jest... Jest taki 
człowiek, tak już... zostało się... ja już taki stary, a tu już ta para starych... Tylko w Kiemieliszkach można dowiedzieć 
się konkretnie. Bo ja tu chodziłem, no, zbierałem, no, to całe, ot... do tego archiwum, co trzeba było – do Wilna, to ja 
zbierałem naokoło. Też, jak... rozumiesz, że ja miałem tam dwanaście, potem czternaście, a wiesz – dziecko, to też... 
wszystko nie możesz pamiętać, że jak tam... chcesz nie chcesz... Tak u mnie tam Brumberg jakoś, no... jeszcze tu 
przyjechawszy do mnie... Ja mówię: nie było, że było tam dwóch Brumbergów, a on mówi – nie, trzeci był w Wojsku 
Polskim, popadł się do niewoli i zmienił nazwisko na Lisewski. Ot... On zmienił nazwisko. 
- Polskie nazwisko? 
- Tak – znaczy, w plienie – i on został się żywy. Toż jego... 
- Proszę Pana powiedzieć, w jakim dniu to było wszystko, w paździeniku? 
- W jakim dniu? No, jak tobie powiedzieć... Posłuchaj... To miało być w poniedziałek, a gdzieś do tłoka... Wiesz, jak 

u nas na wsi tłoka... Znaczy, co takie tłoka? Znaczy, zbieramy krewnych, pomoc – tam gnoju, czy kosić, czy 
pomoc przywieźć tam drzewo. I dlatego, że ja byłem jeszcze dzieckiem, znaczy, i mamusia prosiła swoich 
krewnych, no, moich braci stryjecznych tam – Milianów, Rakowskich, Idzińskich. A przedtem... my nie wiedzieli... 
przedtem Niemcy objawili, że będzie łapanka do Niemiec na pracy. I wszystkie oni... ja  

2:3:53 
, czekam, i czekając ich, znaczy – i to widzę wszystko, jak to robi się... Czekając tego, ot, nu, jak przyjadą – tylko mnie 
zainteresowało: czemu nie jadą od Podbrodzia, a czemu jadą od Bystrzycy? Tam kolej, tam ta cała stacja – tutaj – skąd? 
– przez ten prom, tam... tutaj nie trzeba ... tam prom, a tutaj prosto jedziesz... I ot, tak stoję ja tam na podwórku, koniu 
na uszy już ta taka, ot, torba z owsem – wiesz, no, żeby... tego... czekam, póki przyjadą. Bo ja tam – co tam ich: w 
czternaście lat, - a las trzeba wieźć. I ot, widzę, jak ta jedzie – jedzie tak: ta pierwsza maszyna kryta, tak jakoś tam 
przejechała; druga maszyna też kryta, a już poszedł tam, znaczy, za tym całym... – Icek, znaczy, pobiegł, znaczy, przez 
moje pole, a tutaj, patrzę, jeszcze dwóch... I widzę, że maszyna kryta – odkryta już; zaczęli strzelać po tym; i tych 
dwóch zabili, ot... to na moich oczach... 
- Z maszyny zabili? 
- Z maszyny – strzelali już. Już... o te... A te przyjechali aż kręgiem tu, ot, to takie, jak ja tutaj – to getto, to oni 
przejechali aż tą ulicą i tutaj już nas okrążyli. I nas też... Bo nie wiedzieli, czy my Żydzi, czy nie, znaczy... Plan – i 
zakryli nas, za każdym... Tylko wiem, że oni mówili po litewsku: „Namo, namo, namo, namo!” – i wszystko, znaczy, 
no... 
- To mówili po litewsku do wszystkich, tak? 
- Do mnie... Ale ja tam wiem: jak do mnie – ja żesz nie mogę mówić o każdym człowieku; to do mnie. – „Namo!” – 

i wsio... To ja tam powtarzam, piszę, no... 
5:40 
- Wielu ich było, tych Litwinów? 
- To były cztery samochody pełne. Tak... Jak ja widziałem... Dwa te, zakryte, a, ot, jeszcze dwa jechały... 
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- Może po dwadzieścia w każdym samochodzie, tak? 
- Wiesz... No, tego ja nie będę rachował. Znaczy, nie... nie wychodziło. Jak są tak pełne, wiesz... Tylko że te dwa 
jechali skryte – nie strzelali, póki te uciekali, a drugie, które byli tu, Żydzi.. Żydówki te... Żydzi – byli ze gettem – oni 
lecieli prędzej do getta, żeby oni ich nie nasztrafowali. 
- Proszę Pana powiedzieć, a Niemcy byli z nimi? 
- Wie co... Ot, tylko powiem tak... Ot... co jedno powiem: gdy... jak ja, ot, byłem już na strychu, tak... patrzyłem tam, 
jak tam ich – tylko pamiętam cały ten, ot: i ten Icek uciekł, tak... – wyszli: jeden tam z czarnym tym, takim – czapką tą 
całą... Niemiec, tak... ja tam też – wiesz jak: ja tam nie rozbierał się, i dwóch, znaczy, wojskowych. I coś tam... ten 
Niemiec, popatrzył – ja nie wiem, czy on Niemiec, czy on Litwin; popatrzył w o, ten cały... binokl, i pokazuje tym 
dwóm, znaczy, tym całym żołnierzom – ależ oficerom też; on wyzywa tam – ja widzę tylko przez okno, przez tego... 
przez strych – i ot, pokazuje; i ot, za minut dziesięć, znaczy, - tych dwóch żołnierzy on posłał, i te poszli też – te, które 
ich tu strzelali – te same, poszli, i prowadzą tego Icka... Ach... Ja myślę: cholera! Przecież to już, już, za... czego 
czekasz tam: rzeka tam, lasy – paszoł, tak? Od razu ja, jak wtedy, mając lat czternaście, nie zrozumiał: czemu on?... Ale 
potem, jak zaczął już dalej tak rozważać, wiesz... że on miał trzechletniego synka, i żonę zostawił... O... To... to nie 
wytłumaczyć, to wszystko... tak że tutaj sprawy... solidarność też musi być, i w tych rodzinach... przepaść razem... 
- Proszę Pana powiedzieć, jak te Żydzi z getta, z tych wszystkich miejsc: z Michaliszek, z Niemenczyna – to oni byli 
przywiezieni do... 
- Nie, oni sami tu zbierali się... 
- Zbierali się? Dlaczego? 
- Dlaczego? Ot, ja też nad tym zastanawiam się... Bo wszędzie już wszystko... wszędzie ich pobili, tak... wszędzie 

tego... a tutaj, w Kiemieliszkach, zostało się samo ostatnie, tak... – Czemu? Jak ja... no tak, to wiesz, jak to gadają 
ludzie, to ja tego nie mogę powiedzieć tak... że wiesz... po prostu jakaś dań... komuś... żeby przeczekali, tak... tylko 
ja... to moje tylko już... nie mogę powiedzieć że ot, tak było i nie inaczej... Bo to najdłużej... Samo ostatnio to już 
było... A potem Ponary już... Tak... Tak że... 

2:9:01 
- Tych, którzy zostali się w Kiemieliszkach po zabójstwie – tych wieźli już Do Ponar? 
- Nie. Tam już wszystkie tam zostali zabite. Tam wszystkie zabite. Tam nikt nie... nikt, nikt więcej nie... Tylko co: ja 
wieczorem – wieczorem, już po tej całej tragedii, znaczy, konia – znaczy, ot, miałem jechać do lasu na ranku, tak... – 
potem już nikt nie wychodził, i ludzie byli takie już... to tam nie powiedzieć, żeby było tak... każdy był jakiś 
wstrząśnięty, no...takich... nikt nie spodziewał się takich, no... tam słyszeli, że to tam, tam, ale żeby to przyszło na swoje 
oczy, to... No... Ja wychodzę, i taki Fackiel – Fackielowa i córka, znaczy, idą z tego getta już, a już wszystkie 
rozstrzelani. I one: „Panie Antoni”,- toż znały, bo to tu wszystkie żyli,- „nikomu pan nie mów!”. I ja nie mówił aż do 
końca wojny... Został, został się – potem dowiedziałem się już – Abramka, znaczy, Wajnsztejn, Wełfka, Wajnsztejn, 
tak? Dawidziuki dwa, Gimżamski, znaczy... To już potem, po wojnie, okazało się, że oni są... A tak – każdy bał się i 
mówić... Chowali jego i chowali – kto ich chował... Jak teraz, to już wiem: Idziński, Szulikowski, Taszliński, z 
podbrodzkich. No... Tak... Ależ... 
- A Pańska rodzina nikogo nie chowała? 
- A wie co.. Idziński... To mój też... Idziński ma moje... moja matka była z siostrą Idzińskie... Ale to już... A 

Taszlinski; o, ten Taszliński, teraz on... ot, ja sobie śmieję się: Taszliński, tak... to już wnuk... wnuk tego, kto 
chował – był pierwszym sekretarzem święciańskiego rejonu... Ale że... tylko wiesz... z tym... jakoś nie wiem...  

11:31 
U nas, ten kraj wileński, tak... tak nasycony wszystkimi tymi – to moja siostra troszkę boi się: ot, u nas napływ 
wszystkiego tego narodu, jakich chcesz: i Litwinów, Polaków, Żydów, i Tatarów, i kogo chcesz, tak... Tak że... Jak już 
kto pocierpiał, nie chce nikogo, żeby nu... ktoś tam za ciebie cierpiał. Nie to, że po prostu, bo to już wie... nie to, że ja... 
ja nie wiem... ja tego się nie bałem i nie boję. A, no tam... co... jeszcze rok przeżyję liszni... Nie przeżyję, to czort... 
tobie... Nie ma czego tu bać się, no, co tu bać się, no? Ale trzeba jakoś, ta prawda, żeby wyszła na wierzch. O... 
- Proszę Pana powiedzieć, jak tam było w tym dniu tej wielkiej egzekucji w Kiemieliszkach? Jak Żydzi byli prowadzeni 
do tego miejsca? Czy oni byli z rodzinami, czy mężczyźni? 
- Wie co... Nie... Po prostu szła grupa taka, ot, jak procesja, znasz, ot, jak gdzieś w kościołach idzie procesja – tak oni 
szli wszystkie, tak. I ot, za to, ot, mnie – bo tam – ot, tam, gdzie oni przechodzili, tak... – tam był jeszcze kawałek 
naszej ziemi, tak... – taki rojst, las – pobiegnij w tę stronę! – połowę zabiją, a połowa... Szli jak owieczki, ot – to po 
prostu mnie było ich szkoda. Ja... wcale pacanem takim był, tak... – i: a no, zabije, to niech! Nie wiem... 
- Mówili coś? 
- A, no, nikogo tam... tam nie można dojść było. Panie, toż to wszystko było – oho! 
- A jak daleko to było od Pana, jak Pan patrzył? 
- To jak ja patrzył, gdzieś było tak metrów czterysta, tak... – No, potem, to już oni szli tam dalej już, do tego miejsca. A 
tak, to jak (?), wszystko było zakryte, i nikogo tam... nikogo nie... Wiesz, jak... Od razu: pam-pam! 
I szli razem mężczyźni, dzieci... 
- Tak, tak, wszystkie kupą szli, kupą, jak na procesjach. Jak, ot, dzisiaj, każda procesja, co bywa, wiesz, jak? – idą – tak 
szli. Po prostu mnie trochę było szkoda ich, jak... wiesz, jak ja Polak, wiesz, trochę: już takie, no... choć ty... poleciał 
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tam, niech strzelają... żeby nie szedł jak owieczka. Ot, co jedno mnie bolało. Potem ja... potem ja coś przeszedł... dwa 
razy uciekłem aż z turmy sowieckiej! Dwa razy uciekłem! Dwa... I nie bał się. Jak... nu, jak biją, tak zabiją, nu, tak czort 
tobie-żesz, no... 
Czy wiele dzieci było tam, między nimi? 
- Oj, dzieci tam było... Wie co... Ja tak mogę na palcu wyrachować, wiesz, tylko że tak, od razu – gdzieś było... W 
każdej rodzinie ich było nie mniej jak czterech. Tak... A jeszcze było dwadzieścia sześć rodzin, no, to możesz 
porachować... Sto, więcej... To w Kiemieliszkach tylko tego... A tam dalej, to już był napływ. 
- To było widać wiele dzieci w tej kolumnie, tak? 
- Widać, panie... Tam nikt nie dopuskał blisko. To nie dopuskał nikt, bo tam... A nie tylko że nie dopuskał, ale każdy 

bał się. I ciebie, no, wiesz... To nie to, że było... po prostu demonstracja, jakaś, ot, na pierwszego maja, albo tam 
jakiegoś drugiego. To nie... Każdy bał się, cholera...  

2:15:07 
Tylko wie co... Wieczorem, ot, już wcale ściemniało – to październik – wiesz tam, jakaś połowa października – to jak... 
miasteczko jakby wymarło. Nikt... nikt na ulicę nie wychodził. Wszystkie przeżywali... ja tylko jedno powiem: sąsiad, 
kolego, jak jemu, Brumer, Epsztejn, znaczy, takie tam... Wełfka, Abramka, no, że... to... nu... i ich już nie ma, tak... Wie 
panie co... To nie to że człowiek umarł... To druga sprawa... Chorował, umarł, a tutaj... To nie to... nie można 
wytłumaczyć to... jak... jak... ja i tam opisuję... Nie można... nie można wytłumaczyć... 
- Jednego człowieka zabiją, i to straszne... A tu tysiące... 
- Słuchaj, panie, to, ja... wie co, ot, ja mówię... Ja i dzisiaj, ot, duże łzy mnie idą... Ot... Nie to że... 
- Proszę Pana powiedzieć, a czy było widać z tego miejsca, skąd Pan patrzył, samą egzekucję? 
- Nie. Wie co... Ta góra- znaczy, ta góra, tak... – a już tam wykopali jamę, to ja widział; a potem zalazł na strych, tam, 
gdzie można było patrzyć tego, to zaczęli strzelać po tym oknie; tam patrzyli z tych całych.. binokli, z lornetek, i gdzie 
cokolwiek – fiuuu... strzelali, żeby nikt nie... To ja, ot, tam, - tam już potem, jak oni poszli oni, jak popędzili ich wśród 
tego... do tych całych... no i widział tę jamę, już, jak ten piasek – tak mnie widać, jak piasek wyrzucają z łopatami, 
znasz, tak, ot, z tego dołu, tak... – i gdy potem już wlazłem drugi raz – to z automatu – ffffff... i już... 
- To samej egzekucji Pan nie widział? 
- Nie. Tylko już, wiesz, o, tak, słyszał, znaczy, - ta-ta-ta-ta-ta, znaczy, jak dadzą z automatu, a potem, znaczy: tach-

tach-tach-tach... A żeby tak widzieć – nie; to tak ilu metrów – jakich, może sześciuset, lub więcej, tak... znaczy, do 
tego miejsca, tak... Ale oni patrzyli. Ot, tak, te całe, ot... Stali tu oficerzy, z tymi czapkami wysokimi... A ja wlazł... 
wiesz, to jak czternaście lat, to nie tak już i boi się; bo teraz to już nie polazłby; a wtedy wlazł; ktoś zauważył, dał 
po tym całym oknom... 

17:44 
- Czy można powiedzieć, kto strzelał podczas tej egzekucji? Czy byli tam sami Litwini, czy to byli jacyś Niemcy, 
niemiecka grupa? 
- A wie co, tego... ja miałem czternaście lat, ja ż nie mogłem... Ja tylko wiedział, że... jak, ot, wiedział, że do mnie: 
„namo!”, i „namo, namo, namo!” – ot, tylko ja to i... Wie co, a u nas przeważnie tam, gdzie, ot, i Kiemieliszki – my 
rozmawiamy po polsku, a nie rozmawiamy po litewsku; i my nie znali litewskiego; tylko wiem, że „namo”, to, - o, tak 
tu było, ot, parę lat tu było, to przyzwyczaiłem się – przy Niemcach oni tu byli, to już parę słów tam nauczyło się: 
wiem, że „namo” to: „do chaty”... A tak, że... konkretnie... no nie... tutaj nie mogę... wie co, tak powiedzieć fałszywie... 
tylko że: kto mnie pędził: może tam drugie byli ludzie, ale kto mnie zapędził do mieszkania, ot, jak okrążyli nas – to ja 
to znam, że te całe, ot... co znał, to po litewsku... A tak konkretnie... jak, panie, trzeba tutaj... tutaj ciężko... To nie 
można dokazać, że ja konkretnie coś wiedziałem... I widziałem... Bo toż ja dzieckiem byłem, tak... – a po drugie, 
widzisz, fałszywie mówić też nie można... To niepoważnie tak... To potem tak, szukasz tam, ot, ich, tak – to potem 
okazuje się, że to Sonderkommando, to, to drugie... to już potem. A wtedy... ja ż wtedy miałem czternaście lat – co ja 
mogłem... gdzie mógł znać? Nie to, że... A to, że znałem tych Żydów, znałem tych – o, to drugie... co znałem, to 
napisałem, znaczy, i już... I tego ja się nie boję, nu... 
- Proszę Pana powiedzieć, może Pan poszedł do tego miejsca w drugim dniu po egzekucji? 
- Po egzekucji nie... Po egzekucji, tak? Tak, to nie to, a to był już czterdziesty piąty rok, dwudziestego szóstego marca – 
przyjechała komisja z Mińska, znaczy, i odkopywać trzeba było. 
- To Pan widział to? 
- Ja odkopywał sam. 
- Sam odkopywał? 
- Tak, odkopywał i zakopywał. Wie, panie, to... tylko z wiatrem taki... i tylko poznawali tam już potem, 

przyjechawszy tu para takich Żydków, tak... po ubraniach, znaczy – no, jaki sweter ktoś, tego – to tu pamiętam już 
jak odkopywał, i potem musiał to zakopać. Ot... To był czterdziesty piąty rok, dwudziestego szóstego marca. 

20:26 
 To byli nie rozebrani postrzeleni? 
- Nie, nie rozebrani. Tak, ot, jak... 
- I z obuwiem też, tak? 
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- Były obuwie, tylko tak: zdjęli od razu jakieś dwadzieścia centymetrów, tak... – a potem czarna ziemia, taka czarna, 
czarna... I ot, tutaj przyjechało paru z tych całych – z Ostrowca, i ze Świra – paru Żydków, i, znaczy, ot, tam, 
fotografowali już korespondenci ten cały – komisja tu przyjechawszy była zatwierdzić fakt ten... że tam jest ta mogiła... 
Ot... No i, panie, co... jak poruchali tę ziemię tam, tym... to tyle... nu, nie można... tylko do wiatru, inaczej nie można – 
nie było czym dyszeć... Ot... No, a potem popatrzyli tam oni, sfotografowali, tak, ktoś tam znalazł sweter kogoś tak, ot... 
no, a to już piasek zdejmujesz, to i skóra ta z tą łopatą: nie będziesz – nikt nie chce, wiesz, no, panie: jak tam będę po tej 
łopacie potem w tych kościach grzebać – no, to już... toż... Ale przeszło co – no, przeszło: czterdziesty drugi, 
czterdziesty piąty – trzy lata, tak już... 
- I to było po raz pierwszy, kiedy Pan poszedł do tego miejsca, tak? 
- Nie, to ja... my tam znali... nie, tak my chodzili, tu... 
- Tam? Chodzili? 
- Tak. To było jak... Chce wam powiedzieć: no, jak u nas na cmentarz chodzą, tak... – to i tam, bo każdy był 

znajomy, każdy – ktoś kolega, ktoś koleżanka, ktoś... jak dla nas tam, młodych; a starszych – ktoś tam, no, sąsiad, 
to drugie, to... To było ogrodzone, tak... – i teraz to ogrodzone; ale nie, ot, nikt ich nie chce patrzyć... Tutaj, ot, co 
jest jedno: o, tutaj jest – o, tu, ot – Grigaičiai, tutaj, o, zaraz, ot; tu mnie podpowiedzieli że jest jakież siedem 
tysięcy Żydów koło Grigajciów; jak ja, wiesz, interesuję się, to mnie też... to już tam, i podsuwa te; bo ja kiedy 
interesuję się – podpowiedz komuś to, że tutaj to samo, i to nie ma pomnika nawet normalnego – tak czy nie? Nie 
wiem: ja, cholera, jestem taki człowiek: mnie każdego szkoda. Każdego, bo człowiek jest człowiek. Każdy żesz 
człowiek. Kto Litwin, Polak, Ruski, czy tam Białorusin, czy Niemiec... Ja powiem tak: gdy Niemcy napadali – czy 
to na Polskę, a potem Niemcy ze Sowietami, to pamiętam: ja Sowietów, nu, nie lubił, tak? – tak, cziestno, tak było; 
tak; taka tragedia naszej rodziny – cały czas związany z tą tragedią... Ale patrzę – samoloty biją się, tak... Patrzę, że 
jeden Ruski, a dwóch Niemców. I... i tego zbijają. I mnie tego było szkoda... Choć jego nienawidziałem, no, ale 
nierówna walka... Też... O... tak... 

23:37 
- Tak... Szkoda człowieka, że... 
- Owszem... Nie... Żeby sam na sam, no to już – masz tam... Ależ – ich siła... 
- Proszę Pana jeszcze powiedzieć: kiedy postrzeleni byli Żydzi z Kiemieliszek – co zdarzyło się z ich domami? 
- Wie co... co zrobiono z domami? To nawet, jak tutaj panu powiedzieć, tak... u nas tam była taka cała – jeden przy 
drugim było splecione, taki cały, taki... no, rynek, i kręgiem tego rynku, to było, znaczy, tego... Niemcy... znaczy, 
Niemcy: czy to Litwini już; Niemcy, Litwini – zaczęli sprzedawać. Część w sprzedanie, część tam na opał, i rozebrali, i, 
musi, trzy domy zostały się tylko, co teraz stoją... 
- Czy widział Pan jak to było sprzedawane? 
- Wie, ja ż dzieciak... Ja wiem, że ktoś kupował – ktoś kupował, tak... Kupowali ludzie, bo co stroili się – od tego już 
nie uciekniesz, panie. Od tego nie uciekniesz, bo to było... Nie... Jak to wam wytłumaczyć... To były takie sprawy, że 
ludzie na tych wsiach byli troszeczkę zachlani... No... Aby tylko nie patrzyli skąd, co, a potem że od nich jutro zabiorą – 
o tym nie patrzyli. A tak było... było takich ludzi, było... 
- A jak sprzedawali, Pan widział? 
- No, ja przecież dokumentów nie oformlałem, tak? 
- Tak, tak, tak... No, ale widział, jak to sprzedawano? 
- No nie... Wie co, jak to... Ja nawet i o tym, tam, cena, czy tam – jak tam, czy za coś – nie wiem. Tylko był taki 

wypadek jeden, ot: że to było... z tym, ot, Brumbergiem, Epsztejnem... Wajnsztejnem, tak... – Abramkiem i 
Wełfką, ot, był taki, że ktoś powiedział, znaczy, jak oni tam... oni tam... oni tam gdzieś chowali się, u jakiegoś 
Jachimowicza, tak... – I jeszcze dwóch z Podbrodzia... I jakby to on wywiózł ich – znaczy, ten gospodarz – powiózł 
do lasu – tam w szałasek latem już... tego... i w końcu końców jakby to ich sprzedał... Znaczy, nu... Wiesz, tak, 
wiesz – szła gawęda, że jakby to faktycznie, coś tam było... Jakoś tu z Abramkiem spotkał się, już w 
pięćdziesiątym ósmym roku – spotkał się koło Smorgoń tam, w Pyliszkach; i mówię: słuchaj; znaczy, mówi się, 
znaczy, że on i brat jego, Wełfka – Abramka, Wełfka – oni uciekli; a Brumberga rozstrzelali i jeszcze trzech tam; 
jakby to Jachimowicz zdał ich... On mówi: „Antoś, nie wiesz... To taki wypadek był: my poszli myć koszule, 
wiesz, do rzeki, a teraz okrążyli ich, a nas nie było; a to - nieprawda”... Ot, widzisz, jak: gawęda idzie, że oni... że 
to ktoś ich sprzedał, a faktycznie okazuje się, że oni: - „Antoś, nie wiesz” ... „nie wiesz”... Ja mówię po polsku... Ja 
jeszcze książki kupowałem, bo on na rok ode mnie starszy był, tak... No... Widzisz, panie... A gawęda poszła po 
człowieku, że ktoś... zdał ich, mówi, na mięso – zdał, no, (???) zachowali, a potem tam przekazali Niemcom... A on 
mówi: „Antoś, nie wiesz, bo ja jestem tego świadek”... A gdyby on nie powiedział mi, ja też słuchałem ich... I dużo 
jest takich, ot... tutaj, takich... prawdę znaleźć, to bardzo ciężko bywa. A obwinić człowieka bardzo lekko. Ale 
faktycznie jak jest, to... 

27:35 
- Tak... Dziękuję Panu bardzo. 
- No proszę... Namęczył ja was... 
- Nie, nie... Pan też... Chcę zapytać Pana: co znaczy ten order Pana? 
- To mnie nadali – znaczy, nie w Litwie, nie – tylko w Polsce: Krzyż Więźnia Politycznego. Ja jak polityk, ot... 
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 A za co Pan został politycznym więźniem? 
- Bo nie lubiłem sowietskoj własti. Jakie to pytanie, cholera?... Co wy?... Ja ich nie lubił, no... Ja tam szedł przeciw 
niej... 
Robił Pan coś przeciwko sowietskoj własti? 
- A... Dwa lata w lesie... Tak, tak, panie... 
- W jakich lasach Pan był? 
- To... to było w czterdziesty dziewiąty, pięćdziesiąty, a w pięćdziesiątym pierwszym zdałem się: już widzię, że nic nie 
wychodzi, tak... – W końcu zdałem się... Ale oddałem, tak... No, a potem powieźli... Jak zdałem się, powieźli... Po 
całych tych... I dzisiaj ja tego nie biję się. 
- I Pan miał oręż w lesie? 
- A jak? A czym, z palcem? Panie, no... Słuchaj... jakie to pytanie! Co, ja chodził z pałką?! 
- Nie, to interesuje. Jak to, automat był, czy... 
- Ot, tutaj jeszcze wolę się zatrzymać... A to dlaczego? Dlaczego... No, jak Niemcy pokazywali – kiedyś Niemcy 

pokazywali film – to taki żurnal. I tam powiada: Litwin w czasie... to taki... granice rozszerza, znaczy, o, Świr tam, 
Postawy, to bierze tam, co tego... A Polak – co robi? – karabin przewierzył, zmazał i znów położył w krzaku. 
Białoruscy robi – on samogonkę pije, pędzi, i do dupy to wszystko... To wiesz, tutaj takie sprawy: w drugi raz nie 
można, ot, boć nie wiesz, jak to dalej... U nas, w naszym kraju, jak, ot, tu, w Wileńszczyźnie, tak... – A Polakom, 
wiesz, wszystko przychodzi się w drugi raz mieć – i miejsce, gdzie przyjdzie się gdzieś chować się, tak... – bo jak 
ty sprzedasz się, to twój wnuk i syn w (???) popadli; a jak ty skryt, to i... ciebie i wnuka tego przyjmą – jeśli ty 
siekrietny... Tu trzeba... To jest takie sprawy... to u mnie był, o, taki, o, wypadek – jak, ot, Polska tu, ot, przed tym 
ostatnim, ot, momentem: przed tym całym, ot, sabantujem, czy tym, ot, Jaruzelskim, tu, przed tem, ot... tego... i 
zaczęły odkrywać się skrytki: gdzie kto ma – aha, tam, gdzieś, pod podłogą, tam, ot... Jak Żydzi – nie odkrywali 
swoich skrytek; wybaczcie mnie, tak... – Żeby odkrywali, to ich dawno nie byłoby... Tak i dla nas – my musim... 
musim coś mieć, jakąś taką, no, strachówkę. Ot, dzisiaj – słuchajcie: ot, wy – a ja wiedziałem, o której przyjedzie, 
tak... ja podzwoniłem siostrze, że ktoś będzie, ale ja nie wiem, kto; zastrachowałem się; mało że ja was... ale ja... 
ona przyjechała, powąchała i pojechała, ale ja – muszę być zastrachowany, bo... 

31:17 
- A, to jak ona przyszła, tak? 
- Tak. No, ja przedtem jej powiedziałem, że, wiesz tam... no, przyjedź... ktokolwiek masz... No, a co ja, ja wiem, kto wy 
tacy jesteście? Nie wiem, no – tak czy nie? Trzeba... w naszych czasach trzeba być... 
- Trzeba być rozumnym... 
- Ale: być ostrożnym jak Żyd. Jak Żyd ostrożnym... I zobaczcie: czemu Żydzi, jak mówię, że rozumniejsi? Ja ż 

mówię: upadła kopiejka ta, - no, jak jechałem do Wilna, autobusem, tak... – znaczy, - i ja nie podjąłem, tak... – 
Siedzi około Żydówka starsza, mówi: „Kto kopiejki nie uważajet, on sam jej nie stoit”. I ja nachylił się, wziął, i te 
słowa zapamiętał na całe życie... O, co znaczy: uważaj... Dzisiaj – i Polak, i Ruski – kałymnyli, zapili; to darmo. 
Żyd tego nie będzie robił. Wszystko ekonomi. Chce się, czy nie chce się – fakt, że trzeba uczyć się u nich. Uczyć 
się! Tego życia i nadto tej kultury... Tak że tutaj... Ja – nie to że... a ja i sam trochę jestem taki, ot, tak... A potem 
myślę: cholera!, panie, no... czemu ja taki głupi, czemu ja gorszy od drugich? Jest, panie, ta filozofia... ale tylko – 
ja mówię – tylko uczyć się tego u Żydów: chce się czy nie chce się – kto by ty nie był – ucz się życia. To nigdy nie 
przegrasz. Tak... 
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