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Plansza 

SZAŁEK ZOFIA 

MARCH 10, 1998 

TAPE 1 

 • Nazywam się SZAŁEK ZOFIA, urodziłam się w Chełmnie , 30 
rocznik, 14 marca 

 • 14 marca 1930 roku? 

 • Tak. 

 • W Chełmnie, to było wtedy wieś? 

 • Chełmno wieś, tak. 

 • A czy może nam pani coś powiedzieć na temat swojej rodziny? 

 • No ja miałam dużą rodzinę. 

 • Jak bardzo dużą? 

 • Pięć nas było. Mama umarła, za Niemców jeszcze, nas się zostało pięć. 
To byli my sieroty. Ojciec się później ożenił . To może nie miałam lepiej jak tutej ci 
co tutej są pochowani. Tak miałam niedobrze, skórki, kawałka chleba nie miałam. Bo 
macocha nam nie dała... 

 • Pani mówi o okresie przedwojennym jeszcze? 

 • No tak. 

 • Bo pani była najmłodsza? 

 • Nie jeszcze siostra jest trochę starsza, rok ode mnie a tak to już, było 
pięć poza mną jeszcze. Najmniejszy miał cztery lata, chłopczyk, jak mama umarła. 

 • - A w którym roku mama umarła? 

 • No Ruskie wyszli w styczniu a mama umarła w październiku przed 
Ruskimi. 

 • Znaczy w październiku 34 roku? 

 • Tak. 

 • A co pani w ogóle pamięta z okresu przed wojną jak to w ogóle było 
tutaj w Chełmie? 

 • Uuu tu w Chełmnie to było kiedyś ładnie, tu było bardzo ładnie proszę 
pana. Tu były alejki. To nie tam co dzisiaj jest. Tam były eleganckie alejki, 
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wysadzone, tam były wiece, tam się..., elegancko było w Chełmnie. No tylko potem 
jak już weszli Niemcy no to już po swojemu robili. 

 • A czy tutaj przed wojną mieszkali Żydzi też? 

 • W Chełmnie? 

 • Tak. 

 • U nas mieszkał jeden... 

 • Przed wojną? 

 • Tak. 

 • Mieszkał w Chełmnie samym? I co robił? 

 • No wie Pan oni się zajmowali troszkę handlem, też mieli dużo dzieci. 
W naszym domu mieszkali. 

 • A czy w pani domu? Pani mieszkała w takim domu w kamienicy? W 
domu piętrowym? 

 • Ha ha ha ha, taka kamienica, że, że nie warto nogą ruszyć. No ale jak 
nie ma innego to trzeba siedzieć w tym. 

 • A dlaczego? 

 • My mieliśmy.... Był taki długi ten dom. Jeden był na pięć metrów, 
drugi na cztery. A i oni mieszkali w tym na pięć, bo mieli dużo dzieci. To ojciec im 
wypuścił ten dom bo nie mieli gdzie, no to ojciec im wypuścił ten dom to pewno ich 
było ze sześciu tych dzieci, no i ich dwóch to się nazywało Rosental. 

 • Tak. I to był jedyny Żyd który mieszkał w Chełmnie wtedy przed wojną? 

 • Tak. To więcej nie było. Tylko u nas to mieszkał ten jeden ten Żyd. 

 • A dzieci tego Rosentala? To byli w pani wieku też? 

 • Tak. 

 • Pani się z nimi przyjaźniła. 

 • No przyjaźniłam się nieraz się też bawilim. Za kołtuny targalim, tak, 
hahahaha. Jeszcze nawet moja siostra to ma znak po nim. Bo taki chłopak był i te 
moją siostrę zepchnął, bo takie schody  były i zepchnął ją z tych schodów i do 
dzisiejszego rękę ma wybitą, bo nie miał kto naprawić i została kaleką. 

 • A dlaczego? Taka zabawa była? 

 • No tak, no, wie pan jak to dzieci. Schody były duże tak na dół, to jak ją 
pchnął to zleciała i sobie rękę wybiła, i ma dwa łokcie nawet teraz. No i jakoś siedzieli 
po tym jak już było za Niemców. 

 • To jeszcze momencik. A proszę powiedzieć tu też Pani chodziła do 
szkoły tutaj, w Chełmnie, prawda? 
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 • Tak. 

 • Do szkoły podstawowej? A dzieci tego Rosentala też chodziły razem z 
panią? 

 • Nie. Nie chodziły. Wie pan, mieli najstarszą córkę, tako była Hania ale 
była fajno dziewuszka. To ta Hania się uczyła, gdzieś do Warszawy ją ciotka zabrała. 
I ta ciotka ją tam w tej Warszawie szkoliła. A te tutaj nie chodziły do szkoły. Ale 
umiały wszystko. Ja nie wiem – czy to ta matka je uczyła? Bo przecież się tam nie 
interesowałam, czy je tam uczy czy nie uczy, bo tam dzieci byli małe. No to ona tak 
się kapiła tamta to była we Warszawie i tu już była na studiach. To była Hanka, 
Topka, Haskiel, Aron to wszystkie przecież się znało. A oni z początku to ... sady tak 
kupowali. Jak to gospodarz miał sad to jabłka tam, gruszki, to oni tym handlowali. 
Takie mieli zajęcia. 

 • Zajmowali się zbieraniem tych owoców i sprzedażą? 

 • Tak. I to potem sprzedawali, to. Te.... 

 • Dzieci też, razem z nimi pracowały? 

 • No, no. Potem sobie jak gdzieś jakiś duży ogród wzięli no to te dzieci 
też zabierali. No bo sobie tam postawili jakąś barake, tam  sobie naścielili i tam sobie 
spali. Jak latem było ciepło to sobie tam spali. A jak było zimno, no to przychodzili na 
mróz, no to przychodzili do nas. Do mieszkania. Tam do tej chaty. 

 • A czy to byli Żydzi religijni? Soboty np. szabas. 

 • Ja wiem? W sobotę to im, szabas tak to, obchodzili. To jeszcze nosili te 
mace, tak jak to teraz są te wafle to tak pamiętam, że nieraz im, nieraz te jak te wafle 
takie nosili, to nieraz jak doleciałam, przecież jeszcze to byłam dzieciak też, to chabas 
im, skubłam im tego. Ale nic nie mówiły. 

 • A oni sami piekli  mace, czy kupowali gdzieś? Czy ktoś im przynosił? 

 • A skąd tam oni tam, mieli na czem piec mace. Kupowali chyba. Ktoś 
im... Ja wiem, skąd oni to mieli? Tylko, że zawsze w sobotę, kuchnia, to mieli. Te 
dzieci nosiły te mace. To maca była. Tera to mówię że to te wafle, nieroz tak myślę.... 
to te Żydzi mówię te mace jedli, to się nazywała maca, mówię... 

 • A pani próbowała? Jadła? 

 • No, no mówię pani, nie raz uskubłam. Jak nosili takie płaty to ja im to 
uskubłam. To jeszcze wołali na to smaka. Kiedyś to jak się dzieciak miał chleb czy 
coś to była nim smaka, no to jak smaka, no to ona uskubła i dała tego. 

 • Znaczy, rozumię tą macę to oni zazwyczaj jadali wiosną, gdzieś tak 
marzec, kwiecień a czy pani pamieta może w soboty? Nie pracowali? Prawda. 

 • Nie. Chyba nie. To już w sobotę to już wyjątkowo nie. Siedzieli. Jak 
nieraz przyszedł ten Rosental, bo to Lai mu było Laibek, czy to było nazwisko, czy to 
imię. Nie. Rosental się nazywał, (to jest nazwisko) to chyba było nazwisko. 

 • Tak. 
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 • To nieroz jak tam przyszedł do nas bo to z ojcem kolegi byli, to ojciec 
tam mu nieraz po wodę kazał iść, a ona nie miała wody to krzyczała Laip, Laip, żeby 
przyszedł do domu. To jak on nie chciał iść mówi – Idź sobie sama – mówi -  po te 
wode. A mielim bardzo daleko po te wode chodzić. No jak było zimo, cimno, nieraz 
nie przynieśli jak tam pracowali to nieraz nie przynieśli tej wody, to go wyganiała po 
te wode, nie chciał jej iść, to tak go wyzywała ty Laip i Laip. Jak to było? „Leip 
genewe mereit.......” czy jakoś. A my się tak z tego śmialim no bo przecież nie 
wiedzielim co to znaczy. 

 • A niech pani nam powie jeszcze taką rzecz, Czy to najbliższe takie 
miasteczko to jest Koło. 

 • Dąbie. 

 • Dąbie. I tam byli też Żydzi? 

 • I oni tam później do tego Dąbia właśnie... 

 • Tam była Synagoga w Dąbiu? 

 • No tak, no .... 

 • Burznica? 

 • Burznica była – tak. To już tam do tego Dąbia potem pojechali, no to 
już z tego Dąbia to ... Ale wie pan, jeszcze przyszła, jeszcze przyszła przed ... bo 
naprzód było Dźwikoło. 

 • Ale nie mówimy jeszcze o tym. Zaraz do tego dojdziemy. A niech pani 
powie – pani ojciec to co robił tutaj w ogóle?  

 • No, mój ojciec, no mielim troszkę ziemi i kochany.... robił u 
gospodarza. Taki ogrodnik tam był i u tego ogrodnika trochę robił. A mój ojciec to się 
bardzo trudnił rybami. To Żydzi przychodzili cały czas po ryby. 

 • Ale skąd przyjeżdżali ci Żydzi. 

 • No, i z Dąbia, przeważnie z Dąbia. Dużo było. To... Ale mój ojciec był 
rybak. Ryby takie łowił. W te balie wsadzał te ryby a Żydzi zawsze rano... Całą noc 
ojciec łapał a na rano już do dnia Żydzi byli, już wszystkie ryby zabrali... 

 • Łowił w tej rzece tutaj. 

 • Tak tam, co ta rzeka jest. Ale była rzeka tam było ryb, tak że, mnogo. 
No to my z tego żylim. 

 • Rozumiem. Pani miała 9 lat kiedy wybuchła II Wojna Światowa we 
wrześniu. Czy pani pamięta ten dzień? 

 • Jakby dzisiaj było. 

 • Jak było? 

 • Proszę pana poszli my... mielim tortę, jak to kiedyś robili torte. Taką, 
no z tego błota robili te torte. I ojca już zabrali na wojnę. A my... Mama mówi tak: 
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Chodź pójdziemy – mówi... to te torte włożymy w te ryszpe. Bo się tak na dyszcz 
miało i mówi – włożymy te torte w taką ryszpe. I doszlim, bo ja wiem – z pół 
kilometra do tej torty, jak zaczęły samoloty bić. To dobrze, że tak przy drodze były 
kartofle, takie duże łęty i my z tą mamą w te łęty. Mama mówi wliź, wliźli w te łęty, 
to mówi nas tu nie zobaczą. Tak na Chełmnie bili, że no aż się tak no... My tu 
przychodzimy do domu, no, a tu wszystko we wodzie stoi, te dzieci, te chłopy – 
wszystko we wodzie bo powiedzieli, że to gaz. Jak te bomby puścili, tak, to no dym 
był taki to powiedzieli, że to gaz idzie. No to .... mama mówi tak, bo mama już nie 
jedną wojnę przeżyła, to mówi to nie jest żaden gaz to od bomby mówi, no i dopiero 
to wszystko powychodziło z tej wody i jak mama mówi to byli pookrywane w białe 
prześcieradła, że to, że to nie wejdzie tam ten gaz do tej wody. No ale później jak 
mama przyszła, mówi nie to nie jest gaz, bo to jest od bombów, taki, bo przecież 
widzielim jak na tej takiej górze bylim a te bomby jak się waliły to przez, na to 
Chełmno jak waliły, to przecież było widać, że to nie żaden gaz, tylko od tych 
bombów ten, to tłumnie takie szło. No i przyszlim, no i koniec. Wojna i już. 

 • A kiedy przyszli Niemcy do Chełmna? 

 • No jak przyszli Niemcy? No to to to wie Pan, zaczyli reputować. Już 
tutej szykowali w parku... 

 • Niech pani mi powie tak... Ten Rosental jeszcze mieszkał wtedy? 

 • Nie. U nas już nie mieszkał. Jak już się wojna zaczęła już nie mieszkał. 
On poszedł do Dąbia. (On uciekł) Już w Dąbiu mieszkał. 

 • A Daleko stąd jest Dąbie? 

 • No, jest pięć kilometrów może, niecałe pięć kilometrów to. Przecież 
tam chodzilim jeszcze do niego jak tam już byli to, to chodzilim tam do niego jeszcze, 
jak już się wyprowadził od nas. 

 • A  kiedy się wyprowadzłi? Przed wojną jeszcze? 

 • No zaraz przed wojną, jak zaro mieli Niemcy wejść.  

 • Bo się bał? 

 •  No może się bał, wie pan ona była u nas jak już to Dąbie mieli wozić i 
się przyszła do nas dowiedzieć co tu się robi. I mama jej mówi, ja im powiedziałam, 
mówię, a co robią, mówie, zabijają ich mówie, i takim czarnym piekłem, mówie, 
wywożą gdzieś. A nie wiedziałam, że tutaj do tego lasu, bo skąd wiedziałam. No 
przecież nie byłam tutaj to nie wiedziałam. 

 • A kto przyszedł pytać panie o to? 

 • Ta Rajtkowa, ta Żydówka. 

 • A ona jak miała na imię. 

 • Nie wiem kochana jak ona miała na imię, nie wiem. Jak ona miała na 
imię to nie wiem. 
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 • Pani mieszkała i pani mieszka dzisiaj (Tak) koło tego co się nazywa 
Pałacem, prawda? (No) Co tam było przed wojną, czy pani pamięta jeszcze z 
dzieciństwa? 

 • No tam było dużo rzeczy, tam przecież byli barany, tam, co tam nie 
było kochany, tam był folwark , wielki folwark był, w tym pałacu. No to każdy, ludzie 
tam pracowali, mieszkali no, no jak to w takim pałacu siedzieli. 

 • A właściciele tego pałacu, kiedy uciekli stąd? 

 • To ich Niemcy zabrali. Taki Kozi, ostatnio był taki Kozi, Kuraszko był, 
jeszcze tam jakieś byli, no dużo tam przecież to zmieniali się tam, jak ten umarł czy 
nie mogli sobie rady dać, no to zmieniali, jeden po drugim, zmieniali się. A to, to 
prawdopodobnie, że ja nie wiem tylko tak mówili, że na cmentarzu tam leżą takie 
Barany. Baran był, to że to czy to Ruskie byli czy to jakieś, no tam jest ta mogiła, że 
to właśnie miał być  Jejch. Że to Jejch był, a potem no jak oni już pomarli, tam były 
trzy, trzy są trzy czy cztery trumny są. To tam jest odkryte na naszym cmentarzu, to że 
to właśnie że to to było Jejch. A potem jak już on zmarli no nie było zastępców no to 
znowu ktoś przejął inny. No bo to ugorem leżało wszystko to oni tam wszystko mieli. 
No to wszystko tam było kochany czego tam nie było. Jakie. Wie pan, to nie teraz. 
Chełmno jest odbudowane tam na tym pałacu. Ale tam były gmachy postawione, tam 
były. Ach  jak tam było? Wszystko się popaliło, porozwalało, bo nikt nie remontował 
tego. Ale tam było pięknie. 

 • A czy pani pamięta tak mniej więcej, czy to było blisko początków 
wojny, kiedy tych to właścicieli tego pałacu wywieźli stąd? 

 • O to ja tego to nie pamiętam, bo to gdzie to tam. Bo moja mama jak 
była to wiedziała, bo tam u nich nawet sprzątała, robiła jak przyszli jakieś goście czy 
co no to przylecieli po mame, bo to mama była jeszcze młodą dziewuszką, to 
przylecieli to mama im tam szykowała jeść, wszystko, myła, o to mama opowiadała że 
takie rzeczy tam były, a to przecież nie pamiętam, ja to już cośkolwiek pamiętam 
jeszcze ale co tam dzieciok byłam mały to co ja tam miałam.... Nawet o tym nie 
myśliłam... 

 • A był taki okres kiedy ten pałacu nikogo nie było, że był opuszczony? 

 • Nie. To było tylko jak, jak Niemcy weszli to wszystkich wygnali. 

 • No ale był taki okres kiedy tam nic nie było? Czy od razu Niemcy 
przyszli do tego pałacu. 

 • To od razu Niemcy przyszli. 

 • I co tam zrobili? 

 • No to, no kochany, no szykowali na to getto, poobijali te płoty takie 
szykowali, te wszystko, te płoty takie szykowali i potem tam ich naganiali potem... 

 • A czy pani pamięta-  kiedy szykowali te płoty, co się mówiło  we wsi? 
Co pani jako dziecko myślała – co to będzie w ogóle?  

 • No getto. 
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 • A skąd pani wiedziała, że to będzie getto? 

 • No tak opowiadali, opowieści – no getto będzie . getto będzie. My 
myślelim że to nas będą wozić... 

 • Znaczy nas. Tych mieszkańców Chełmna, Polaków. 

 • No . No tak, no takie było, że to no skąd wiedziałam, że to będą Żydów 
wozić, nie wiedziałam, no kogoś będą wozić. Jak przywieźli.... 

 • Z czego te płoty były zbudowane? 

 • Deski, deski, tak były; jedna od drugi, to tak była, najprzód te deski 
były powbijane a później deski były tak jedna od drugiej, płot taki był, wysoki. 

 • Te deski (Płaskie) poziomo były ułożone? 

 • Tak, tak no jak kołki były, no to oni przybijali deski, coraz wyżej, 
coraz wyżej. Nie, tak no tak no tak była jedna od drugiej deska. 

 • Duże  odstępy? 

 • Tak. 

 • Na jaką wysokość? 

 • No ja wiem. 

 • Tak jak ... 

 • No wysokawe było. Tam nie mierzyłam ile to miało metrów. Ale tylko 
dosyć to było wysokie, tak jak pałac, żeby nie było widać z góry co oni tam robią na 
dole. To tak było jak – no wysokawo było. 

 • Jeżeli były takie odstępy między deskami, to i tak było widać czy nie. 

 • Nie było widać? Kochana, nie było widać, cały czas jak chodzili – tam 
po tym placu wszystko to wszystko przecież widziałam. 

 • A niech nam pani powie – kto to w ogóle robił te płoty? Te deski? To 
ludzie którzy mieszkali w Chełmnie? 

 • Kochany, trochę ludzie też robili. Ten Władek, co tutaj jest to zdjęcie 
to też tam robił. Obijali. Ale potem jak już przywieźli transport Żydów to już 
przywieźli samych chłopów i to oni wszystko robili. 

 • Czy pani pamięta ten pierwszy transport Żydów? 

 • No pamiętam, no jak nie pamiętam. 

 • Jak ich przywieźli? 

 • No to w autobusach, tych samochodach takie jak są teroz te... 

 • Ciężarowe? 
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 • Stary te stare jakto Stary, no to takimi autami ich przywozili. Kochany 
to jak nieroz przywieźli to jak jest droga do tego pałacu tam to przywieźli taki 
transport aż tam za kosciół. Jeden przy drugim aucie. Stał 

 • Ale ten pierwszy transport też były taki duże? 

 • Nie. Te pierwsze to tak nie. Te pierwsze to tak dużo nie przywozili. Bo 
tutej było blisko to oni sobie, jak ich, tych już wykończyli to pojechali po drugie. Bo 
to było blisko to sobie jeździli. Jak potem ich z daleka wozili no to już przywozili ich 
duży transport. 

 • Znaczy pani mówi z bliska. Bo pierwsze transporty o ile mi wiadomo to 
były w grudniu, zimą 41 roku. 

 • No możliwe. Możliwe 

 • Pani mówi z bliska, a skąd tych pierwszych Żydów przywieźli? 

 • No to że prawdopodobnie to że miało być z tego... 

 • Z koła? 

 • Z Koła iii jak to się nazywa? Z Kłodawy 

 • Z Kłodawy? Pani mówi tak, że te pierwsze samochody przyjeżdżały z 
Żydami, a ilu ich było na początku, za pierwszym razem? 

 • To już były te czarne auta i wywozili tu i już krzyczeli jak ich kładli czy 
coś... 

 • Ale nie, bo te samochody, pani mówi te samochody pani mówi o tych 
samochodach które jeździły, wokół pałacu. Ale najpierw przywozili tutaj Żydów 
ciężarówkami 

 • No 

 • Z Koła, z Kłodawy z innych miejsc 

 • No 

 • I co i co z nimi robili? Pani widziała co się z nimi działo? 

 • Nie wiem co z nimi robili no proszę pana przecież ja tam nie byłam.. 

 • Nie można było zobaczyć tego między szparami. 

 • A skąd, tylko było słychać krzyk jak ich naganiali do tego czarnego 
piekła. 

 • A skąd pani wiedziała, że są to Żydzi? 

 • No jak mówi. Proszę panią tam nie tylko Żydów przywozili, biskupów 
jak przywieźli 

 • A słychać było rozmowy, skąd było wiadomo co to są za ludzie? Jakim 
językiem mówili? 
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 • Proszę panią, ja chodziłam ale ja rozumiałam, co, jako to była 
rozmowa. Chodziłam kole soszy i stojały auta, a ja chodziłam po sosze po krowy 
pilnowałam to chodziłam, ale rozmawiali, ale to ja wiedziałam kto to rozmawia? Po 
jakiemu? Przecież nie wiedziałam. Jakby po niemiecku, jakby po niemiecku trochę 
mówili no to trochę rozumiałam no ale tak no to ja nie rozumiałam co to za ludzie 
byli. 

 • Znaczy nie rozumiała pani tego języka? 

 • A skąd? 

 • A byli ubrani dobrze? 

 • Tak. Jak kto miał tak się ubrał. Jak przywieźli takich dzieci, to, pewno 
ja wiem, z dziewięć, z dziewięć tych aut, tymi furgonetkami takimi, zakryte byli, to 
proszę pana jak ja zobaczyłam, to się rozchorowałam, jak te dzieci. Przyszedł 
gestapowiec, zadarł te plandekę, akurat stałam na soszy i te plandeke  zadarł do góry, 
a te dziecioczki, mój Boże, to tak siedziały postualne, który miał chustke na głowie to 
miał, który z gołą głową to tak się poprzyciskali do niego. A gestapowiec. Nie 
wiedzieli co z nimi zrobić, mieli ich tutej do tego getta tutej do tego zabrać. Ale sobie 
porozmawiali, że to ni ma subiekcji. Bo to było to piekło, było wysokie, nie mogli te 
dzieci podyjść do tego auta. To by musieli je rzucać. To oni wziyli i mówi tak: Abfor 
mówi na głusz – mówię przyjechali tutej do lasu, z tymi dziećmi no i tutej ich 
załatwili. 

 • Gdzie w lesie? 

 • No. No w lesie. 

 • A pani widziała to? 

 • No ja tylko widziałam jak, jak tych  dzieci powiedział abfarum nach 
busching. No To chyba to. Przecież nigdzie ich więcej nie wywieźli, tylko tu do lasu 

 • I zakopali ich tutaj potem. 

 • No na pewno . No przecież, gdzie ich  zawieźli. 

 • A gdzie ten dół jest w ogóle. Gdzie. Pani nie wie? 

 • Ha. Hm. No ja nie wiem Skąd mogę wiedzieć, Co ja tu byłam. To nie 
byłam. 

 • Pani wie. Bo mówią o tym że na początku kiedy ci Żydzi tutaj 
przyjeżdżali tymi furgonetkami no to ich tak zapraszali do tego pałacu, i oni nie byli 
pewni że idą na śmierć. Tak dzisiaj piszą o tym, dopiero potem w środku się okazało 

 • Ano wie pan. Oni dopiero wtedy wiedzieli jak ich porozbierali i jak ich 
do tego czarnego auta pakowali. Wtedy. Tak to było wszystko spokojnie. A skąd 
wiedzieli. Do roboty jadą do roboty.  

 • Tak mówili? 
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 • No. A potem jak się okazało, że jak dopiero zobaczyli te czorne piekło, 
a tam przecież za każdym razem nie było myte. Co przyjechali żeby wymyć tylko jak 
przyszło te czarne auto to wie pan co to leciało? Jako smara? Z tego auta czarnego, jak 
ich  dusili. To nie było można przejść. Taki zapach był. 

 • Znaczy, pani mówi tak... 

 • Z tego auta gdzieś tam wyciekało coś i to leciało 

 • Ale oni nie  wiedzieli, że idą na początku na śmierć, a wyście tutej we 
wsi wiedzieli o tym. Wiedzieliście później, ale  na początku. 

 • No na początku, no nie wiedziało się no co oni tu będą robić, no coś 
będą robić. No gestapowcy są, coś będą robić. No a potem się okazało, że no. Takie 
rzeczy robili. 

 • A czy pani pamięta, kiedy przyjechały te pierwsze ciężarówki, 
zamknięte do Chełmna, znaczy nie chodzi mi o datę tylko tak mniej więcej. To było 
wiosną, latem 

 • Przecież, toż  właśnie, oni przyjechali, wie pan już to tyle lat jest to już 
człowiek tam. 

 • Coś, porę roku może pani sobie przypomnie, pogodę? 

 • No to kuchnia... jak to mogło być, ja już nie pamiętam tego.... 

 • No dobrze ale znaczy było tak, że oni chodzili do tego pałacu, a z 
drugiej strony były samochody. A czy pani widziała kiedykolwiek jak ci Żydzi byli 
wpędzani z tego pałacu tymi tylnymi drzwiami do tych samochodów, do tych 
ciężarówek. 

 • Nie, wie pan co, to było, to było zrobione taki, taka luka jak teroz 
buchty są do świń. Co to na wagę kładą, i żeby te świnie się nie rozchodziły to było 
takie żelazne buchty. I oni, to było ogrodzone do schodów, bo ja to widziała i to było 
takie żelazne buchty i oni. To było ogrodzone do schodów, bo ja to widziałam i to jak 
oni to auto podjechało to oni dopiero ich jak już ich porozbierali, no to wszystkich 
dopiero kijami, lachami i dopiero loli żeby do tego auta wchodzili. No to przecież 
widziałam jak, tymi dziurami, jak ich naganiali do tego. Potem, ja widziałam tylko, że 
on wszedł na takie wielkie koło. Ja wiem co to to było i to pompowali. Weszli na tom 
ta to koło wielkie i to pompowali. Ale co oni tam pompowali, czy ten gaz, to ja nie 
wiem, bo przecież skąd mogę wiedzieć no tylko to co widziała to właśnie mówię. 

 • A ile razy pani widziała te takie przypadki? 

 • Wie pan, jak, jak już raz zobaczyłam to już nie byłom potem ciekawa, 
bo przecież wiem co się tam dzieje. A jakie tam krzyki były, o Jezus, trudno było 
wytrzymać. Tu jak tą drogą żeście jechali tak na dół, to proszę pana tu jak się szło to 
trzeba było uszy dobrze zatykać bo nie było można wytrzymać, bo jak naganiali, już 
do tego piekła. Koniec świata był taki krzyk. 

 • Piekło – to czarny samochód 
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 • - No 

 • Tak nazywaliście we wsi te samochody? 

 • No, no to piekło było, to czarne takie... 

 • To było jedno piekło było czy więcej? 

 • Trzy. Jedno to było bardzo duże a te dwa były mniejsze. To jak 
zobaczyłam po wojnie te lodówki co teraz chodzą, to mówię istne mówię, pewno 
odmalowali te piekła mówię i tera porobili  lodówki. 

 • Z powodu  tej wielkości, jak te TIR-y? 

 • No. Jedno takie  było wielkie a te drugi, te dwa to były małe, mniejsze 
trochę były, a te, to jedno takie było bardzo duże. To jak tam napakowali takie wielkie 
auto to.. 

 • I one były czarne, całe na czarno pomalowane tak? 

 • No, no całe czarne były. 

 • Te samochody, jeździły tak tam wokół pałacu czy stały w miejscu? 

 • No, wie pan jak już po fajrancie no to stały wszystkie. A jak wywozili 
no to wie pan, no to przecież każdy miał swoje działo, i każdy swoje robił to jeździli. 

 • Jeździli w nocy również, czy tylko w dzień. 

 • Nie, w nocy, Niemcy nie robili w nocy. To tylko do szóstej godziny  
pracowali, to oni już tam po nocach to nie chodzili. Nawet niech przywieźli jaki wielki 
transport ale , to już nie robili po nocy. 

 •  Ale gdzie te samochody jeździły? Tam po polanie? 

 • No to przecież, wie pan. Tam przecież ten pałac był, obszar był duży, 
no to przecież mieli gdzie się kręcić. Bo przecież nie było. Jak teraz to są tam 
postawiane te buchty, tam te , to jeszcze jest  postawiane, a przecież przód to było 
całkowicie było pusto. To przecież nie mieli gdzie się obracać, przecież mieli gdzie, 
auta ustawiać i wszystko. 

 • A droga jaka była? Też taka 

 • Taka jak jest, tak jak jest. Teraz że ta szozna to zrobili tym asfaltem, 
ale tak to była szos kamieniom, z kamienia 

 • I chłopi mogli po tej drodze jeździć swoimi wozami? 

 • Tak. No. 

 • Odbywał się normalny ruch? 

 • No. Tak. Przecież my tam wszyscy chodzili, my tam nic nie mówili. 

 • A czy pani widziała kiedykolwiek, kiedy te samochody potem opróżniali 
z tych Żydów? 
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 • A skąd ja tam wiem 

 • Nie widziała pani 

 • A skąd 

 • Nie widziała.. 

 • A skąd. Ja tylko raz poszłam proszę pana była szósta godzina rano i 
gdzie ja poszłam. Tam gdzie teroz ten spichrz taki jest, to wie pan ja bym tam panu 
pokazała, to ja na brzuchu, na brzuchu, się nawet, wojskowy może by się tak nie 
zaczołgoł jak ja się zaczołgła. Podeszłam pod sam ten spichrz, a tam nie było wolno  
nawet za te siatkę kroka dać, bo kula w łeb. A ja się zaczołgłam i w takie krze 
weszłam i patrzyałam tam. Były takie doły pokopane i gestapowiec siedział na tym 
dole, a tam widocznie pobici byli czy coś i tak jęczoł tam w tym dole. A tyn 
gestapowiec tak se siedzioł i tak patrzył tam w ten dół. A tam taki jik był, jak 
usłyszałam ten jik, to ja kuchnia się tyłem, tyłem cofnęłam i uciekłam do domu. 
Przyszłam a mama mówi tak „gdzieś ty dziwko była?” A ja mówie – no nigdzie nie 
byłam, mówię, no gdzie byłam mówię, ale mama za to czuła, a ja później dopiero za 
jakiś czas mówię, mama ja byłam tam i tam, mówię, Jak ty żeś tam poszła mówi – to 
ty nie wiesz, mówi że to kula w łeb mówi przekroczyć tylko siatkę. Ano  mówie, 
poszłam zobaczyć mówie co tam jest, co oni tam robią. Haha. I to to. Co to człowiek 
przeszedł tam . Co ja tam przeszłam to.  Oj już bym była zabita też, razem tu z nimi 
leżała może. 

 • A nie bała się pani cały czas, że może się cos stać, że tak blisko jest 
pani i rodzina. 

 • Jak to się nie bałam. Jak pierwszy raz co przyjechali no to wiedzielim, 
że już, że już wożą Żydów. A drugo razem jak przyjechali to już powiedzielim, że tero 
nas będą wozić bo przecież Żydów już ni ma , to tera będą nas wozić. I tak takie 
przyjechali lojtmany i tak pokazują ręką tam na Krzykosy tam na gaj, że to będą, i tak 
ja sobie myślałam, mówię na pewno tero pokazują że tero tam najprzód tamtych 
odwiezą, dopiero później na ostatku tutej nas. To ja sobie tak szykowałam mówię, 
gdzie ja się schowam, nad rzekom tako dziura była. I mówie ja sobie tutej takom loche 
zrobie mówie. I ja sobie tu będę siedzieć, hahaha Taki byłom głupi dzieciok, ale, ale 
coś myślałam. Że mówie żeby się schować, żeby, żeby mnie nie zabrali do tego getta. 

 • A co to znaczy jak pani mówi, że najpierw raz przyjechali a potem 
znowu.? 

 • No bo było wie pani, pół roku było przerwy. Za daleko im było wozić, 
tu już skontyś tam to z Francji,  czy  skontyś tam skonciś wozili, to im było za daleko 
tu ich wozić i pół roku było przerwy. Nie wozili. Po pół roku znowusz przyjechali z 
powrotem. No to już nie było pałacu bo już pałac rozminowali tom pierwszą razom. 
To jak rozminowali ten pałac tylko został się ten spichrz. Co teroz ten spichrz jest. To 
później w tym spichrzu. 

 • A może wróćmy do tego pierwszego razu:   
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 • To może jeszcze wróćmy do tego pierwszego razu. Ile tych Niemców w 
ogóle? 

 • Tych gestapowców? 

 • Tak. 

 • Ja wiem. 

 • Mniej więcej? 

 • Ale ich było bardzo dużo, przecież była to cała wioska wysiedlona. 

 • Cała wioska  była wysiedlona tutaj? 

 • No tam od nas, to ta góra tam w tamte strone to było wszystko 
wysiedlone, cało Góra to wszystko było gestapowcy. Ich tu było mnogo, bardzo dużo 
ich tu było. 

 • A zostawili państwa w tym domu który państwo zajmowaliście? 

 • A to już nas nasz ten koniec nie wysiedlili. 

 • Wszyscy zostali w tym domu? 

 • Tak. W tym tutej od naszej strony to wszystkich zostawili, tylko tamtą 
miał, połowę wszystkich wygnali. 

 • A dokąd nie wie pani? 

 • No kochana, to  no jak tako Bonaszewsko później mieszkała, tutaj 
gdzie kantyna była co mieli gestapowcy kantyne no to mieszkała u nos, no ty mielim 
już. Później te Żydy wyszli, to mielim pruzny ten dom, to znowusz wygnali tą 
Bonaszewską do nas, to już, bo tam mieli kantynę. Bo to było na samej tej górze, tu 
kole tego  pałacu zaraz kole soszy. 

 • Czyli w  domu Bonaszewskiej była kantyna Niemców. 

 • No. To tam mieli kantyne. A ile ich było to ja wiem. 

 • A pani widziała jak chodzili po wsi. 

 • Kto gestapowce?  

 • Tak. 

 • Hm hm To stale chodzili, jeszcze nieroz to taka byłom zło, bo nie 
zakryłam okna, kuchnia nie zdążyłam okna zakryć, światło świeciłam a ten już wali w 
okno. No kuchnia, mówie jeszcze dobrze mówię światła nie oświeciłam, gdzie on był. 
Mówie. Co nie chodzili? No to przecież, kręcili się tu jak, jak muchy tak się kręcili. 

 • A była pani małą dziewczynką, a jaki ich stosunek był do pani? Czy no 
dzieci w pani wieku. 

 • Panie mnie to , no ja wiem, Czy za to że trochę umiałam po Niemiecku. 
No wie pan. Znali mnie tam bo pasłam te krowy kole tego kościoła, to mnie wszyscy 
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znali. Tam mnie tam nic nie mówili ani nic, bo jednak te krowy pasłam i pilnowałam 
żeby. By  krowa wyszła proszę pana za ten, za ten płot co oni tam robili i kazałam, 
prosiłam, po niemiecku prosiłam mówię żeby mi wygnał te krowe, tam trawa była 
duża. To ta krowa się tak nauczyła i proszę go mówię niech mi pan wygna te krowe, a 
on mówi Nein mówi duoleinegein – ty idź sama mówi, bo to. Teraz to jest jakoś, ta 
mowa niemiecka to jakoś inna jest. No a ja to tak umie jak oni mówili. Bo przecież ja 
skąd się nauczyłam. No tak się nauczyłam jak oni mówili tak ja się nauczyłam. No to 
nie chcioł mi wygnać proszę pana, to jak doleciałam do tej krowy to ją chciałam, bo 
wol... nie wolno było bić, żebym wzina kija to bym jej tam przylała to by mi  uciekła. 
A tu nie wolno było mi, to jak ja  doleciałam to ją tak szczypałam że jej chciałam te 
skórę żeby mi wyszła z tego, no bo przecież zagrodzone getto a ja poszłam za, musiała 
iść po krowe za tyn, za ten płot. 

 • Krowa za płot weszła? 

 • No. 

 • A w jaki sposób jak ona się tam dostała? 

 • No mówię pani. Pasłam kole kościoła, tam była trawa dużo, krowa 
wyczuła, ale stoją przecież na warcie... 

 • Ale było ogrodzenie. Jak ona tam weszła? 

 • No. Ale wie pani jak wjeżdżali do tego pałacu to brame roztworzyli na 
syrz, no to w tym momencie, krowa wpadła. To jak ją doleciałam to ją chciałam tam 
rozedrzeć. A on nie chcioł mi wygnać. Żebym szła sama, mówi, po te krowę. No idź 
teraz jak tam gestapowiec stoi przy bramie, a ty idź po krowe za brame. Jak by się 
pani czuła. No musiałam iść. No jak mi kazoł iść to musiałam iść. haha 

 • A co było za bramą, co pani zobaczyła? 

 • Proszę pana ja tam oglądałam za bramą co było. Leciałam po krowę, 
żeby mnie tam nie zamkli mówie, jak pójde po te krowę tojeszcze z tą krową mnie 
zamknął 

 • Byli wtedy ludzie na tym? 

 • Proszę? 

 • Byli ludzie tam? 

 • No Żydzi co chodzili to to byli, to Żydzi które tam pracowali, no to 
chodzili po placu, bo przecież gdzie, coś robili zawsze. 

 • Żydzi którzy pracowali, a co oni robili? 

 • No wie pan, tam dużo rzeczy robili, nawet jeździli, oni hodowali .. gęsi, 
to przecież jeździli łódką, Cie Szymek ile razy łódką jeździli co na chwosty wodą tą 
naszym merem jeździli, to Szymek jeździł i po chwosty, worki napakowali i tam. Coś 
hodowali, gęsi mówili, że to gęsi tam wozili tem gęsiom te żarcie. 

 • A w jakiej , Szymek  kto to był Szymek? 
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 • No to ten srebrnik co uci.. co uciekł z tego getta co go postrzelili. No 
nie chyba pan wie. 

 • Tak. No wtedy go pani widziała że on jest tam wewnątrz, w tym gettcie. 
Pani nazywa. 

 • No to nie, no to nie wiedzieli przecież... 

 • Nie pani (?)  Pani go znała wcześniej? 

 • Nie , wcześniej go nie znałam, ale jak już przyjeżdżali tam po te i wode 
brali przecież, taki ten Moniek. Jak się nazywa Moniek? To tego. To tego Mońka to 
przecież  to wszystko znałam. No bo przecież, przecież  tam przychodzili, wodę 
pompowali do tego pałacu. 

 • Żydzi którzy pracowali w Pałacu, przychodzili do państwa do domu? 

 • Nie do domu kochana... 

 • No to skąd brali wodę, z rzeki, czy? 

 • Z rzeki, z rzeki taką jak to teraz jest ta pompownia co do strażaków, to 
oni taką mieli i węże rozciągnięte były do samego pałacu od rzeki do, tam do góry do 
pałacu i oni te Żydzi pompowali te wode. 

 • A po co im ta woda była tam z rzeki? 

 • A bo ja wiem na co im ta woda była potrzebna? To dzień w dzień 
przychodzili i pompowali te wode. No to nie znało się Żydów? 

 • A pani z nimi rozmawiała kiedykolwiek? 

 • Nieroz tak. 

 • I co mówili 

 • No co. Przecież nic nie mówili. Bo co to. Jednego razu mama jak mi 
umarła i przyjechali i do tego Mońka mówie. Moniek, mówie mama mi umarła, 
mówie,  nie mam pończoch mówie czarnych. Przynieś mi jakie pończochy czarne. 
Poczekaj mówi, na drugi  dzień mówi to ci przyniese. I przyniósł mi te pończochy. 
Mówie nie mam czarnych pończoch mówie, mama mi umarła i nie mam pończoch. 
No to on mówi jak będziemy szli mówi stań tu za tą szopą mówi a ja będę szedł 
pierwszy. To ja kole tej szopy mówi i ci podam. No i tak było, że przyniósł mi te 
pończochy. Hihi. 

 • A czy ten Moniek czy Szymek nie prosili nigdy panią o jakieś jedzenie? 

 • Mało razy wynosilim. Proszę pana. 

 • Jak. 

 • Jeszcze byli gestapowce też byli dobre. Bo proszę pana przyszedł 
gestapowiec tam na te góre i krzyczał takiego tam sąsiada. A on umiał dobrze po 
Niemiecku ten sąsiad, bo to kiedyś  robił, był w Niemczech i to tam pracował i 
krzyczy żeby przyszedł tam do niego ten gospodarz. I mówi tak czy by mówi, nie 
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przynieśli mówi tutaj ludzie jakieś mówi żywności tym Żydom mówi. A on mówi. A 
skąd mówi żeby ich, żeby ich  tutej mówi  kto pozabijał. A on mówi, nie mówi, nie 
zabiją mówi ich. Niech przyniesą mówi tutaj im jeść pod te siatke mówi. My tu, ja tu 
przyjdę i to jedzenie im się da. No to proszę pana. Przyszlim, zanieślim im, to tak 
nagotowalim. Bo przecież zupy żadnej im się nie dało, bo w co tam tej zupy się im, w 
co w co by wzili, bo tam garów to było masa. To nagotowalim kartofli. Bo Żydzi 
chcieli kartofli całych, zapowiedział. I cebuli. I to wszystko, na.. smażylim te cebuli i 
z tymy kartoflami to wszystko zmieszali. Oni przyszli,  przylecieli. O Jezus co my 
strachu wtedy użyli. Może kozali nam przynieść tych kartofli a my siedzielim tak pod 
takom skarpą i czekali, słyszymy letom. Ale mówimy tak – albo gestapowce i nas tutaj 
teraz zwiną, tak jak pierwszy roz to nie wiedzielim co to będzie. Tero nas to mówimy 
zwinął wszystkich Ale że nie, przylecieli z tymi Żydami i te Żydzi  marynarki 
pozawłuczyli i to wszystko to jedzenie wszystko w te marynarki, tylko ten 
gestapowiec krzyczał, shnel, shnel, mówi Jude, fafluchte mówi shnel. Bo to jednak on 
mioł na sumieniu, że to wyprowadzić tyle ludzi, żeby przyszli tutej na te góre. A to 
była szósta godzina rano, to kuchnia jak pozbierali poszli to wszystko pod  góre. To 
mi powiedział, żeby jutro nie, bo on nie będzie miał warty tylko dopiero pojutrze 
mówi, to on znowu będzie. To możecie  przynieść. No i tak nosilim to jedzenie. 

 • To był taki jeden gestapowiec dobry? 

 • No. 

 • Tak? 

 • To już długo nie był. 

 • A jak się nazywał? Jak miał na imię? 

 • Nie wiem jak on się nazywał. 

 • Nie pamięta pani. 

 • Nie wiem. 

 • A inni jacy byli? 

 • Wie pan ja to się tym nie trudniłam jak oni się nazywali. 

 • Nie nie, czy jacy inni byli, czy też tacy byli dobrzy jak on? 

 • Och proszę pana, byli kaci jak. Bili jak nie wiem co. Wie pan  
pierwszom razom och to był katarga. Tak bili, że no mówię panu, że, tak bili, że no, 
nie można  było już wytrzymać nawet patrzyć. Nerwy mnie bierom aż, aż mi. 

 • Ale bili tam wewnątrz tego getta jak to pani mówi, wewnątrz tych... 

 • No tak, no gdzie się, kochany gdzie się, gdzie się pojawił to lali jak. A 
drugom razom jak przyjechali to już nie. Już nie bili. Ja nie widziałam żeby drugom 
razom ich bili.  

 • Ale jak bili? Czym bili? 
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 • Kochana... czym... Lochy takie mieli, a takie ze rzemienia te te knuty 
takie, te basiory wielkie. Jak oni ich bili. Laski to takie gestapowce przynosili po jak 
loska jest ta trzcinowa to, takie samiutkie tylko prążeczki były z tych lochów o ludzi 
co pobili. To te loski całe były, e tam na pasemeczka były porozdzierane. Tak lali. 
Och jej jak oni ich bili. 

 • I krzyczeli przy tym? Rozumiała pani coś? 

 • A co tom, lous, lous, no to jak pomalu szli, no to szybko żeby szli to. 
Kochany, jak jest tam góra co rozbierali ich co rozbierali ich i do tego piekła kładli. 
To tak. Z je.. tego pałacu drzwiami ich wprowadzali jednymi a tylnymi wyrzucali te 
rzeczy  co jech się już porozbierali, co się porozbierali. To kochana taka góra była, to 
tak szlizgo było, to tak loli, a oni te toboły, jak już te Żydy się porozbierali to oni to 
tymi oknami wywaliali, a te Żydzi musieli na kupe nosić, tam na dół nosili, ja tam tej 
pani pokazywałam, to proszę pana jakie drzewa wielkie, takie była wielka ryszpa tych 
rzeczy  co się, co porozbierane. To wielka kupa była.  

 • Tam  na zewnątrz leżało,  

 • Tak. 

 • Tego pałacu tak? 

 • Gdzie tom na dole kole nas, tam zaraz takom kupa wielko tych rzeczy 
była, co porozbierali tych ludzi. I to wywalali i na te kupe kładli.  

 •  I potem zbierali to. 

 • I wie pan. No później jak już nie było. Mieli już usunąć się. No to to 
wszystko gdzieś wywieźli. A gdzie? Co oni z tym zrobili? Przecież to była ryszpa jak 
ta. Jak ten muzeum.  

 • A były ubrane osoby. 

 • Same te rzeczy co każdy miał na sobie. To była. Jak rozbierali ich. 

 • A one niszczyły się prawda. Leżały tak na świeżym powietrzu? 

 • Pani, no, no niszczyły się no bo przecież deszcze padały. To wszystko 
było, leżało na tym, na tym dworze. 

 • Nie zabierali ich codziennie do jakiś samochodów. Nie sortowali ich 
jakoś? 

 • Nie. To leżało. Dokąd nie skończyli z nimi to to wszystko stojało na te 
na tej kupie leżało wszystko, chustkami tylko taki były poprzykrywane chustki żeby to 
nie zmokło. Chustka nie zmokła? Przecież to wszystko przemiękło? Tam  Pół to może 
zgniło. A gdzie to potem wszystko wywieźli to ja. Nie wiem. 

 • A kto to potem zabierał Żydzi czy Niemcy? 

 • No gdzie byli Żydzi? Niemcy wszystko gdzieś wywieźli. 

 • Sami Niemcy zabierali te ubrania do tych  samochodów? 
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 • No może tam parę tam zostawili, przecie oni nie robili, tylko musieli 
Żydzi najprzód to załadować dopiero potem ich zlikwidowali. 

 • Ale pani to widziała, jak zabierali czy nie. 

 • No, no nie wiedziałam to kochana to od drogi było ile? Pięć metrów? 
Od drogi, więcej może nie było jak pięć metrów ta ryszpa tych rzeczy była. 

 • Pani mówiła. Jak ten gestapowiec powiedział żeby przynieść jedzenie 
dla Żydów. A czy były takie wypadki żeby pani sama przynosiła temu tym swoim 
znajomym Żydom? 

 • Nie bo to... 

 • Nie wolno było? I bała się pani. 

 • No. Nie wolno było. 

 • A czy nie prosili. Jak ktoś tam ktoś ma, dać, przynieść. 

 • Nie oni też nie wołali. No bo. Proszę pana te wode ciągli no to 
gestapowce stojeli. To my jako jako dzieci kuchnia, no to tam latali. A przecie tam 
żaden nie odezwał ani... Z tym... z tym Monkiem tylko, no to mu mówiłam, żeby mi 
przyniósł te pończochy. No to tylko tak – ten gestapowiec tam odszedł galante 
kawałek i ja mu to go  poprosiłam mówie, przynieś mi  mówie pończochy jakieś. No 
to mi przyniósł te pończochy. 

 • On był taki w pani wieku ten Moniek, mniej więcej. 

 • Nie on był starszy trosze, ale  fajny taki był chłopaczek. Taki był fajny 
chłopaczek. 

 • A skąd on był? 

 • A ja wiem. 

 • Nie wie pani. 

 • Nie wiem. 

 • Pani go tutaj poznała. 

 • Tu. No jak tutej proszę pana no jak tutaj wozili te wode to przecież cały 
czas przychodził.  

 • A on powiedział, że się Moniek nazywa? 

 • No. To oni przychodzili codziennie no to się nie znało. Się widziało ich 
co dzień. Bo co dzień przychodzili. 

 • I codziennie można było parę słów z nimi zamienić ? 

 • A co ja będę z nimi mówić. 

 • Sami nic nie mówili. 
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 • A skąd. Sobie tom gadali, ale przecież ja tam wiem co oni sobie 
mówili. 

 • Ze sobą rozmawiali, czy nie?. 

 • Tak, no sobie ze sobą sobie rozmawiali. 

 • W jakim języku rozmawiali ze sobą? 

 • No ja wiem kochana w jakim tam  języku oni rozmawiali. 

 • To taki pół  niemiecki troszkę przypominający. 

 • Nie wiem. Z Niemcami no to ich słyszałam. No to tam sobie z 
Niemcami jak im tam Niemiec co przekazywał no to, no to ich rozumieli to chyba... a 
ja wiem co to oni tam se rozmawiali. 

 • Ale z panią rozmawiali po polsku? 

 • A po polsku  umieli. Czy tam, co chcieli czy co podać czy coś no to, no 
to po polsku. No umieli Żydzi po polsku, no to po polsku mówili. 

 • A Moniek był tutaj z tej  okolicy, jak pani myśli, mówił coś skąd jest? 

 • Nie wiem kochana skąd on był, w ogóle ja go się tam nie pytałam. 

 • A czy  ci, ci ten Rosenthal, ktoś z jego rodziny też tutaj był. Nie wie pani 
tego. Ten który potem był w Dębie. 

 • W Dąbiu. 

 • W Dąbiu. 

 • No to też  chyba go tutej... 

 • Nie widziała go pani? 

 • Nie, potem już go nie widziałam. 

 • A czy pani pamięta, za tą pierwszą, za tą  pierwszą razom do 43 roku 
czy ktoś próbował uciec stąd z Żydów. 

 • Wie pan, to dużo nauciekało, przecież to dużo z Chełmna nauciekało.  

 • Tak? 

 • I rozbili. Wybili nawet dziurę z pałacu i uciekli. To moja mama z 
początku sprzątała tam u tych gestapowców, to ten gestapowiec taki był śpioch. 
Dyszcz tak padał i oni wtedy te dziure wybili i uciekli. O Jezus co tam u nos było co 
tam wyrabiali Niemcy. U nos przyszli, drzwi były nie zamknięte, kontrol przyszła – 
Dlaczego te drzwi nie zamknięte? Czy tu czasem nie ma Żyda? A ja wyszłam na dwór 
i tych drzwi potem nie zamknęłam. I na mame, że  czemu te drzwi mówi, nie 
zamknięte są? Tu Żydy mówi uciekli, mówi, nie ma ich tu. To zimno tak było to nam 
jeszcze, mama mówi tak, te skurczybyki mówi, mówi, sklep odkryli wszędzie 
zaglądali. Sklep był zatkany taką zatyką, słomą to wszystko wywalone było, wszystko 
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tak szukali, tak bonowali tego gestapowca  zaraz na drugi dzień, zaraz na pierwszy 
prom wysłali. 

 • A tych Żydów, którzy uciekli, złapali? 

 • A skąd. Tych nie.. tych co uciekli, nie złapali. Gdzieś się to wszystko 
ukryło. Nie wiem. 

 • Nie wie pani gdzie? 

 • Gdzie oni tam poszli, jeszcze ten most był, bo później to nie było tego 
mostu to chociaż by uciekł, to by nie uciekł bo gdzie ucieknie. Most rozwalili. 

 • A czy pani tutaj widziała również w tym pierwszym okresie za 
pierwszym razem, za pierwszym razem Cyganów? 

 • Uf, Cyganów  proszę pana przywieźli, no to już było widać że to są 
Cyganie. To proszę pana jak przywieźli, bo ja wiem może z osiem tych autów. Bo to 
było od samego pałacu tutaj jak się skręca do pałacu to było aż za kościół. Tych autów 
takich. Ale to już nie przykryci byli tylko byli odkryci. Jak to teraz są te wielkie army. 
To proszę pana jak przywieźli ich takich chłopów jak dęby, i oni myśleli pewno że to 
już tutej im wolno jak już stanęli, że sobie mogą wyjść. Jeden zeszedł z tego auta. Te 
gestapowcy chodzili kole tych aut a obeszedł se kawałek ten jeden wyskoczył z tego, 
może się chciał wysikać, może coś, no no na pewno to wie pan co, zadeptali go 
żywcem. Akurat tak stałam przy tej sosze na tej szosy a on go zadeptał żywcem go 
zadeptał, nogami  zadpetał go nogami. Tak mu dał. 

 •  Jeden Niemiec czy kilku ich ? 

 • Jeden. Tak go deptał, tak go deptał że zabił go na śmierć. Wrzucili 
potem na auto. I 

 • A byli jeszcze inni ludzie którzy to widzieli, obserwowali, jak się 
zachowywali? 

 • Z Polaków.? 

 • Niemców i Polaków. 

 • No co w tym aucie siedzieli, no to mało ich tam było, tak jak to... 

 • Ale czy na szosie, tak jak pani tam była na szocie? 

 • A skąd.. 

 • Byli jeszcze inni ludzie? 

 • A skąd. Pani. Omijali Chełmno, to każdy omijał Chełmno tak żeby, 
żeby nie wejrzeć  tu. Tam kolejka tako chodziła. Co to drugom razom transport 
przywozili to tą kolejką, to ludzie po pół kilometra omijali, żeby czasem przez sorzeń 
nie iść. Bo niech ino by tam zerknął na pałac. To by mu dali. Każdy omijoł żeby z 
daleka, jak najdalej żeby odejść od tego. 
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 • A czy byli wśród tych więźniów, tych na zabójstwo skazanych również 
Polacy. Mówią, że to byli tacy chorzy na gruźlice, których przywieźli? Nie widziała 
pani. 

 • No ja wiem. Może i byli. 

 • Nie widziała pani tego. 

 • Tego to tam się przecież nie oglądało bo przecież gdzie , skąd. 

 • A co było w kościele? 

 • Pierwszą razom jak było no to było proszę pana samochody 
gestapowce mieli. Za tą pierwszą razom to były samochody. Tam mieli całe skład te 
gestapowce. To takie były te Lojtmany tam. No to mieli składa tych samochodów. A 
potem jak już tom druga razom przyjechali no to znowuż wozili kolejką i wszystkich 
Żydów do tego kościoła wszystkich ładowali.  

 • A proszę powiedzieć tak. Ta pierwsza noc się skończyła w 43 roku i co? 
I pani myślała. Wtedy  pani to miała ile 13 lat? Że co, że się wojna skończyła? Niemcy 
wyszli stąd. 

 • Nie to jeszcze nie. To się jeszcze nie skończyła mówie wojna. 

 • Ja wiem, no ale wtedy? 

 • To wie pan, mnie wychodził termin. Bo byłam zajestrowana u dziadka. 
Dziadek miał krowy i byli już starsze ludzie i mieli trochę ziemi i ja byłam tylko 
zajestrowano u tego dziadka i te krowy pasłam. A już na przyszły rok miałam iść mieli 
mnie zabrać do Niemiec. 

 • Na roboty do Niemiec? 

 • Bo już nie... bo już nie przysługiwało temu dziadkowi tako starszo ta 
pastorka, tylko młodszą żeby mu dali a mnie już mieli to zlikwidować tam. Mieli mie 
dać na służbę gdzie indziej. Do Niemca. To mówie – kiedy te Niemcy wyńdą.. I tak 
płakałam, i tak mówię, kiedy te Niemcy wyńdą żebym ja na służbe nie poszła – 
mówie – jak pójde na służbę to się powieszę. Hahaha takie miałam plany. Hyhyhy 
głupie. 

 • A byli ludzie których pani znała, którzy poszli na służbę? 

 • Do Niemiec, do Niemców? 

 • Z Chełmna? Tak. 

 • No to mało poszło. No to moja siostra była rok  tego starsza ode mnie , 
no to pięć lat służyła. 

 • I wróciła kiedy? 

 • No. Jak Ruskie uciekli, weszli, to Niemcy uciekali , uciekali Niemcy to 
ona, przyszła do domu. Uciekła też Niemcom. 

 • To daleko jej nie zawieźli? 
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 • Wcale jej nie zawieźli. Bo ona na Rożuchowie służyła, to akurat ten 
pałac, ten spichrz zapalili. To ona przyszła do domu. 

 • Była we wsi obok, niedaleko, tak? 

 • No. Niedaleko było. 

 • A niech nam pani powie jeszcze, ten okres kiedy  nie było tutaj 
Niemców, to było pół roku prawda? 

 • No. 

 • Jak było? 

 • To już później tam to moglim chodzić. Już chodzilim. Garnków tam 
tyle było. To najprzód Niemcy sobie wybierali te garnki. Puścili Niemców i te Niemcy 
te garnki. Po tych Żydach było tych garów kole kościoła, to pełniutki kościół. Za 
kościołem ta, co jest to ogrodzenie to calutkie były garnkami zastawione, zapakowane. 
To Niemców wpuścili, i te Niemcy sobie najprzód te garnki wybrali które lepsze a 
później kazali Polakom. To sobie, komu, kto nie miał to sobie te garki sobie tam 
wybierali, które były dobre czy co. A później to te garnki wszystko gdzieś 
powywozili. 

 • A nie szukaliście innych rzeczy? W ziemi? 

 • No to ludzie szukali, no ale to musiał być odważny i musiał być 
odważny to musiał szukać tego. 

 • No ale wtedy już nie było Niemców przecież przez pół roku wogóle? 

 • Nie. Nie. Ale też się bojeli. Bo znowusz tam byli te żandarmi, w Dąbiu. 
I te żandarmi też ganiali. Drugom razom przyjechali, a ja robiłam u tego dziadka i idę 
sobie przez ten park. A już Żydzi byli w tym spichrzu i już robili z powrotem na tą 
drugą razom już przyjechali. Ja sobie tak idę widły se miałam na plecach. Idę. A nie 
wiedziałam że już te. Wiedziałam że te Żydzi są. Ale mówie może to nie zauważą i se 
przeńde będzie mówię na skrót będzie bliżej. Ja doszłam tu do tego spikrza co teraz 
tam jest a tu z krzoków wychodzi. Halt. O matko stanęłam słupem. Nie wiedziałam w 
która stronę się ruszyć. On się pyta” Czy wiesz mówi, że tu nie wolno chodzić. „ A ja 
mówie – nie wim. To idź mówi wróć się i idź tam mówi zobacz mówi papiery jest 
wywieszone mówi, że tu nie wolno już chodzić. O matko jak ja się ciężko przelikłam. 
I dopiero się wróciłam, nawrócił mnie i dopiero poszłam z powrotem. Już wie co razy 
tam nie poszłam, no bo przecio już się później bojałam, bo przecie... gdzie tam  
gestapowce już byli, walili, a słyszałam że walili. Ale mówie może jeszcze... może 
jeszcze przejde a to się nie udało. 

 • A niech nam pani powie tak – ta druga raza, drugom razom jak to było 
w porównaniu z tą pierwszą. To było więcej Niemców. 

 • Nie. Mniej było. 

 • Mniej. 
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 • Mniej. O już było dużo mniej. Już nie byli te sami, tam tylko licho 
który był ten sam ,te starsze. O te starsze co takie byli no to byli, te co byli pierwszą 
rundą no to byli. Ale potem już nie było tych gestapowców. Tamte to byli młode 
chłopaki takie, a potem to już byli takie starsze troche. 

 • Ci którzy wrócili, pani ich pozna, poznała? 

 • Taak. 

 • I pani miała jakieś stosunki lepsze tam we wsi. 

 • Bo ja wiem a skąd tam to nie było takich.... 

 • No wrócili jakby na stare...do miejsca które znali 

 • No to się, to się, jak się zobaczyło, no to się skłoniło no  moim, moim, 
bo przecież co ja, co ja miałam z nimi do gadania. Co to było z nimi do gadania. 

 • I za drugim razem zaczęli do kościoła przywozić? 

 • Proszę pana. To przywieźli, kolejka była. I kolejką przywieźli cały 
transport. I z tej kolejki, wszystko tam droga jest, jak myśmy byli w Chełmnie, jak 
było ciepło. 

 • A pójdziemy potem jeszcze. 

 • To ja bym tam pokazała. To przywieźli cały ten transport to przywieźli 
i wszystkich do kościoła, To pełniutki Kościół był napchany. No przecież taką kolejką 
jak przywieźli to tych wagonów było, ja wiem? Ile tam mogło tych wagonów być. To 
cało droga było zawolona tymi ludźmi. Ja miałam krowy gnać tam na pole i te krowy 
już pod góre podeszły, a te gestapowcy stanęł ale mówi tak, wróć się , z tymi krowami 
mówi, się wórć bo tu idom ludzie. Ja tak słuchom, mówię co za ludzie? Te krowy 
poleciałam nawrócić, patrzę a tam tłum ludzi. Ja mówie, skąd te ludzie mówię idą. 

 • To byli dorośli, kobiety, mężczyźni, dzieci? A jak byli ubrani? Co mieli 
ze sobą? 

 • No kochana, no, każdy jak się ubroł tak był. 

 • Ale mieli bagaże jakieś? 

 • No, mieli małe tobołki . A za nimi szedł znowu wagon, że no bo mieli 
te toboły wszystkie na  osobnym wagonie mieli, a to co, co najważniejsze to se w rękę 
wziął i .... 

 • Takie mniejsze, mieli ze sobą? Tak. 

 • Tak. No. No. 

 • Inne bagaże w innym wagonie? 

 • No, no, I to  tych ludzi do tego kościoła i to wie pan na te okna jak 
przecież w kościele toś tam jest wysokawo, to chyba to się podsadzali. I na to okno tak 
wchodzili i tak krzyczeli: „Dziewczynka, dziewczynka, mówi co to za, co to za 
miejscowość jest” No jak ja mogłam powiedzieć co to za miejscowość, proszę pana 
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jak, jak gestapowiec chodził wokół kościoła , jak może pan powiedzieć co to za 
miejscowość jest. A przecież wiedzieli, że tam jest getto, że ogrodzone, że to, że nie 
wiedzieli też, co też. Przecież nie byli frajerami że nie wiedzieli. Ale to się pytali co to 
za miejscowość tu jest, dziewczynka – mówi, co to za miejscowość jest. Ja się nie 
odezwałam no bo co miałam powiedzić, że Chełmno. 

 • Jak długo ich trzymali w tym kościele. 

 • No proszę pana dzisiaj ich przywieźli na drugi dzień ich już nie było. 
Już ich wywieźli. Tutaj do to tu już żywych wozili. 

 • Żywych to znaczy dokąd? 

 • No tu do lasu, to żywych już wozili. W Chełmnie to już i piekła nie 
było. No bo tak to. Tam to ich rozbierali i wszystko zrobili i do tego piekła naganiali a 
potem jak z kościoła to już nie mieli gdzie, no bo jak publikę taką zrobili by do 
kościoła naganiali, czarnym piekłem no to przecież nie ma sensu. 

 • Do normalnego samochodu ich ładowali? 

 • Tak do samochodu. I żywych już tutej wywo... to już żywych już tu 
przywozili. 

 • To znaczy gdzie? 

 • No tu do getta, do tego, do lasu. To już ich tu to no. To już ich tu 
przywozili. Troszkę mniej... 

 • Czy pani wiedziała, że tam jadą te samochody, czy później się pani 
dowiedziała? Bo wsiadali na samochód i odjeżdżali gdzieś po prostu? 

 • Ta, no tak, no to gdzie, gdzie ich, przywieźli by z daleka i gdzie by ich 
wywieźli? Do gietta. 

 • Ale czy może coś ich widać było, co się  w tym lesie dzieje? 

 • A skąd ja tam wiedziałam co się dzieje. 

 • To tylko pani domyślała się, że ich do lasu wywożą? 

 • No pewno, przecież to już się domyślało, że ta, że tu jest. Taki obóz i tu 
ich wywożom. 

 • Ale wtedy za tą drugom razom, gdzie mieszkali gestapowcy, już nie 
było pałacu? 

 • A oni, gesta... gestapowcy w pałacu nie mieszkali. 

 • Mhm, a a gdzie? 

 • To tylko tam mieli swoje takie tam... po ludziach,  ludzi usuwali i po 
ludziach w domach siedzieli.  

 • A mieszkali, gdzie jeszcze? 
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 • Barak taki był wielki, tu gdzie ksiądz ma teraz ten park. To taki wielki 
był barak, od końca do końca. To był wielki barak, to tam ile ich weszło? Remiza tako 
była, pełno remiza tych gestapowców też tam było, siedzieli. 

 • Ale mieszkali też u Polskich rodzin? Były takie przypadki? 

 • U Polskich rodzin to nie. Tylko no to ludzi wysiedlili 

 • No ale... 

 • A w domach Polskich siedzieli. 

 • Oni sami mieszkali, czy przychodziła służba do nich? 

 • Nie. To oni sami gestapowce tam sobie siedzieli. To kobiety musiały 
tam chodzić, sprzątać im. Jak byli w pracy no to podwieczorki im nosili. To do tej 
kantyny po tym Banaszewskim to przychodzili do kantyny i z kantyny brali żywność i 
gestapowcom nosili. No bo musieli. 

 • Ten dom jeszcze jest? 

 • Proszę? 

 • Gdzie kantyna była po Bonaszewskich? 

 • Nie proszę pana tam już się rozwaliło. 

 • To było daleko od pałacu? 

 • Nie daleko. Zaraz przy soszy. Jak się do, do parku tam do tego getta 
wjeżdża to zaraz przy soszy. Wielki taki. Taki narożnik był i tam stała ta kantyna 
Niemiecka. 

 • I oni potem chodzili tam  między pałacem a kantyną, po całej wsi po 
prostu. 

 • No, no. 

 • Czy jeździli samochodami raczej. 

 • Noo gdzie tam  samochodem , ... pieszo chodzili. 

 • A psy mieli. 

 • Nie. Psów to nie było. 
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 • Ja chciałam panią spytać jeszcze o Niemców we wsi, byli gestapowcy  i 
byli inni Niemcy też. 

 • Było pare cywilów. No to te cywile no to siedzieli jeszcze za pierwszą 
razom to siedzieli w pałacu. 

 • Oni tam mieszkali, pracowali? 
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 • Tak, tak, to oni byli w tym pałacu to siedzieli i i tam pracowali. 

 • Ale mieszkali we wsi w domach czy też  

 • Też mieszkali. Też pare mieszkało na wsi, ale większa część to była, w 
pałacu siedzieli. 

 • Oni byli z rodzinami? 

 • Nie a skąd. 

 • A w ogóle byli jacyś Niemcy z rodzinami w Chełmnie? 

 • Nie. To nie było żadnego Niemca. Jeden się tam ożenił. Ale to gdzieś 
wyjechoł zaroz z to żoną. 

 • A przed wojną byli jacyś Niemcy tutaj.  Mieszkali, mieli jakieś 
gospodarstwa..? 

 • No przed wojną to  było, przecież to było dużo Niemców. 

 • I co się z nimi stało jak wojna wybuchła? 

 • Jak wojna teraz ta wybuchła no to ich wszystkich wywieźli do 
Niemiec. Wszystko wyjechało. 

 • Wyjechali stąd. 

 • No. 

 • I żadni nie przyjechali? 

 • Nie. 

 • Na ich miejsce. 

 • Nie. Nie. To już potem Polaki się rozsiedlili. To tak było wet za wet. 
Jak Niemcy weszli to Polaków gnali z gospodarstw. Jak znowuż Ruskie weszli no to 
znowusz Polaki Niemców wygnali i  powchodzili na ich gospodarstwa. 

 • No ale jeśli tych Polaków wygnali z gospodarstw to kto te 
gospodarstwa przejął? 

 • Za Niemców? 

 • Mh 

 • No Niemcy. 

 • Czyli przyjechali jacyś Niemcy? 

 • No. Takie jakieś zabugowce, czy coś przyjechali przywieźli to takich 
obnażonych, nagich. No to ludzi 

 • Biednych? 

 • Tak. To ludzi powyganiali, powysiedlali, a Nimców osiedlili. 
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 • Czyli było tu trochę Niemców w okolicy? 

 • Wszyndzie. Licho gdzie tylko Polak był. Tak to wszystko było 
wysiedlone. 

 • I oni byli do końca Wojny aż do momentu kiedy Rosjanie przyszli. 

 • Tak. Tak  To już było do końca, byli same Niemcy. 

 • Oni się kontaktowali z rodzinami Polskimi tutaj czy tylko z tymi 
Niemcami, którzy co byli w pałacu? 

 • O z tymi z pałacu to nie, to nie było kontaktu. Oni nie mieli kontaktu. 
Tylko oo z rodzinami, gdzie to rodzina jako była no to tak. Ale z gestapowcami to nie 
mieli... 

 • Nie widziała pani tego żeby byli... 

 • Nie. To, to nie było kontaktu, to było  tajemnie tak zrobione, że , to już 
tam musiała  być gdzieś jakoś ładno dziewczynka co gestapowcy latali tam. 

 • A pani mówi gestapowcy – oni jak byli ubrani? 

 • No oni byli na zielono ubrani no mieli mundury... 

 • Zielone? 

 • Tak.  

 • A przyjeżdżali jeszcze inni w mundurach tu do Chełmna , widziała pani, 
żeby jakieś samochody inne przyjeżdżały. 

 • Tu to ja tego to nie widziałam. 

 • Nie widziała pani? 

 • To już było tajne , tam nie wolno było nikomu nawet rodzinie tych 
gestapowców nie było wolno  przyjechać. 

 • A samochody, chciałam spytać. Bo oprócz tych czarnych samochodów 
były jakieś inne tu  we wsi jeździły samochody? 

 • Nie to nie było takich. To tylko je ich, co tam mieli na terenie swoje te 
auta, no to tymi autami tylko dyspozyy.... wozili, a tak to nie było tu żadnych autów. 

 • Te ciężarówki których... kórymi ludźmi przywożono? 

 • No. Co ludzi, co ludzi przywozili to tylko to było. 

 • A dużo tych samochodów czasami... 

 • A taksówki mieli swoje też mieli swoje te lojtmany co były, to mieli 
swoje pojazdy 

 • Osobowe samochody tak? 
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 • Nie taksy takie mieli. To nie było tam osobowych tylko były, były 
taksówki. 

 • Przyjeżdżały czasami? 

 • No. No i przyjeżdżali, mieli swoje, bo mieli jak. Kościół był wolny no 
to het do kościoła wprowadzały co by na dyszczu nie stojały tylko do kościoła 
taksówki. Cały kościół był roztwarty na syrz  i, i do kościoła wjeżdżali i te taksówki 
stały w kościele 

 • Taki garaż sobie zrobili w tym kościele? 

 • No. Taki garaż. 

 • A co się stało z księdzem z tego kościoła? 

 • A to ksiądz, to by. Gdzieś wywieźli czy coś. Bo ja jeszcze chodziłam 
na naukę do spo... do komunii. No to tutej zaczęłam w Chełmnie i już potem tego 
ksindza zabrali do Dąbia najprzód a potym to chodziłam do Dąbia na te katechezę. Jak 
tam chodziłam to już ni skończyłam, bo już ksindza zabrali i już do spowiedzi, do 
komunii nie poszłam. Dopiero po wojnie poszłam. 

 • Jak go zabrali to kościół już był pusty? 

 • Tak 

 • Niemcy go już używali. Tak? 

 • No, no. To już Niemcy byli. To już mieli Niemcy to wszystko. 

 • A jakieś jeszcze inne domy zajęli oprócz tego domu co była kantyna, ten 
kościół, pałac. Jeszcze jakieś inne budynki we wsi Niemcy zabrali i używali? 

 • No tak. To już siedzieli gestapowcy. To już było gestapo wszędzie. 
Tych co pozabierali mieszkania no to siedziało same gestapo. Tam góra – to wszystko 
było gestapo. 

 • A po tym pierszym etapie kiedy wyjechało gestapo. Jacy byli Niemcy we 
wsi? 

 • Wie pani. To już... 

 • Byli tacy w mundurach? 

 • Nie To już nie było w mundurach . To tylko byli te co, te gospodarze 
no, to chodzili w takich żółtych ubraniach. To już takie byli wytyczone co o tam jak 
sołtys był to już mieli taki żółte całkowicie takie garnitury mieli. To w tych żółtych 
ubraniach tylko chodzili. 

 • A żandarmerii żadnej...? 

 • Żandarmeria była, była w Dąbiu. 

 • Ach w Dąbiu. 

 • To w Dąbiu był cały tyn sztab tych żandarmów. 
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 • I oni czasami przyjeżdżali  tutej tymi samochodami? 

 • No tak. Jeździli no przecież jak tyj nie było. Bo jak było gestapo w 
Chełmnie to te Żandarmi to tutej nie gracowali w Chełmnie. Bo już było to wojsko to 
już tamci nie mieli prawa do tego przyjść to już oni tutej sami to operowali. A jak 
potem wyjechali te to już te mieli prawo już te też przejeżdżali się już kontrolowali. 

 • A kto. Ktoś pilnował terenu pałacu, po tym jak pałac wysadzono? 

 • Nie. Nic. 

 • Czyli ludzie mogli tam wchodzić? 

 • No. To już tam chodzilim, no toż mówię pani jak poszłam, sobie na 
pole szłam to nie było nic a potem przyjechali no to już mi zabronili. A tak to się 
chodziło. 

 • I płot też był rozebrany potem? 

 • Wszystko. Nic nie było. Nic nie było. Wszystko było rozebrane, 
uporządkowane ale tylko, aby pałacu nie było. 

 • Widziała pani tych którzy porządkowali to czy nie? Bo to blisko było 
domu. 

 • Kochana, no , no może i widziałam ale już przypominam sobie jak to 
było. Co to, miałam dziesięć lat? 

 • A pani mówiła wcześniej jak był ten pierwszy etap, że pani miała jakieś 
kontakty, można powiedzieć z Niemcami z gestapowcem, który  uczestniczył w 
wymordowaniu tych Żydów z tego samochodu? Jak to było? 

 • Jak wiem jak to było, kochany, jak to jak ja mogłam pójść się z nimi 
kontaktować. 

 • Mówiła pani, że on przyszedł po akcji i powiedział pani że w tym dole. 

 • Jak przy... jak  przyjechali, tam moja mama sprzątała trochę. No 
przecie musiały kobiety sprzątać. To jak przyjechali na wieczór to tak, całe buty mieli 
ubrudzone, guziki poobrywane, a mama mówi „Dlaczego te guziki są – mówi – 
poobrywane?” On mówie „Ach to fafluchte Jude – mówi. Widocznie jak się z nimi 
szarpali – no ja tak mówiłam – jak się pewno szarpali  te guziki im poobrywali jak ich 
naganiali do tego pieca no to każdy się bronił. To, na mnie nie mogli wymówić Zocha, 
tylko Stasza mówi, kom puten – mówi – buty szuły. No to jak tak jeszcze te buty 
oglądnęłam – mówie o fafluchte sztynk. To śmierdzi – mówie – myj myj mówi te 
buty. No myłam, no bo przecież musiałam. No to jak był. Dobrze mu wyczyściłam te 
buty, żeby mu się świeciały to dał mi Marke. A jak doł te Merke to ja chuchłom i 
mówię dziękuje. Podziekowałam mu po Niemiecku. No to już jak już przyszli to zaro 
mnie te buty kazali czyścić, żebym mu te buty wyczyściła. No to mówił, że wszystkie 
te doły się mówi wywróciły mówi i śmierdzi mówi tak jak nie wim co. Że to te ludzie 
się wywrócili tam. No jeszcze mama mówi tak. Dlaczego te buty takie brudne? A on 
dopiero później te mamie tak, troszke po Polsku umiał i tak dopiero później 
powiedział że to wszystko się wywróciło – mówi, - tylko mówi cicho żeby nikt nie 
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wiedział. I te buty  dopiero my mylim bo tak to nie wiedziało się z czego to są te buty. 
No z czego tam, przecież błota takiego nie było a tu takie ubrudzone. No i dopiero on 
mamie powiedział tak po cichu żeby  mówi. Tylko nie wolno nic powiedzieć. O to 
takie rzeczy. To skąd wiedzielim. 

 • Ale co powiedział. Co powiedział ten Niemiec? 

 • No  co co miał mówić. Jak on sam się bojał, bo on troszkę po Polsku 
tak zatrącał ale ale coś powiedział. 

 • Ale gdzie pani te buty myła? U siebie w domu? Czy z była pani.... 

 • A skąd. Na sztubie. Na tyj sztubie co oni tam mieszkali. To tam moja 
mama 

 • Mieszkali, we wsi 

 • Tak. To się wziłe we wiadro, przynieślim wiadro i wody i  i proszku się 
wsypało bo przecież to było tłuste. To się proszku wsypało i oni przynieśli mydło, 
przycież to było po Żydach i mydło i wszystko było. 

 • Pamięta pani jakie mieli przedmioty w mieszkaniu? 

 • No mieli. No łóżka mieli swoje takie wojskowe, piętrowe. Było łóżko 
postawione no i wokół mieszkania, jakie duże mieszkanie było tak ich było na  jednej 
sztubie u nos tam było pewnie ze sześciu, tych gestapowców. No to oni tam siedzieli. 
No. To się im chodziło po podwieczorek, po kolacje, po śniadanie im się chodziło do 
tej kantyny. Ja tam miałam dobrze. Bo, troszke po niemiecku umiałam, to jak krowy 
pasłam, był sklep to ja tam do kol, do tyj Niemki nie poszłam do sklepu tylko poszłam 
do gestapowców do tygo, do kantyny. To tak się odpiłam tyj oranżady gestapowskiej. 
Że aż zachorowałam. 

 • Ale w ogóle wolno było chodzić do tej kantyny ludziom? 

 • A, a komu było wolno?  

 • Inne dzieci chodziły? 

 • Dzieci chodziły? Ja tylko poszłam. Ha ha ha Bo mnie tam znali, bo ja 
chodziłam im po tym, podwieczorek po to to. Mnie znali.  

 • Usługiwała pani tam w tej kantynie troche? 

 • Nie usługiwałam kochana, tylko jak gdzie zdobyłam pare groszy to 
gdzie gdzie to do kantyny bo tam była dobra niemiecko  oranżada to chodziłam i 
poszłam sobie kupiłam oranżade. To tylko mnie palcem kiwną, żebym nie, nie 
przychodziła. Jo i tak poszłam. 

 • To wieczorami było, czy w ciągu dnia? 

 • A skąd. W ciągu dnia. Na południe jak krowy gnałam sobie to poszłam 
se oranżadę kupiłam i... 

 • A oni siedzieli też w tej kantynie wtedy czy pusto było raczej? 
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 • No siedzieli. No przecież tam mieli. Oni tam siedzieli, sprzedawali, taki 
sklep był no. 

 • Dla Niemców,  tylko dla tych gestapowców? 

 • Tylko dla gestapowców. To tylko był sklep dla gestapowców, tam nikt 
nie poszedł. 

 • Proszę powiedzieć. Pani ojciec jeszcze mieszkał we wsi, wtedy z panią. 

 • Nie. 

 • A Siostra? 

 • Ojciec to był, jak tylko się wojna zaczęła i Niemcy weszli tak go. 
Przyszedł z wojny. Przyszedł z wojny to tylko w domu był dwa tygodnie, a po dwóch 
tygodniach zaroz go zabrali do Niemiec i siedział cztery lata. W ogóle do nos nie 
zaglądał. Bo nie było. Nie chcieli mu dać urlopu i ... 

 • I z kim pani mieszkała tutaj? 

 • To mama była jeszcze. To z mamą siedzielim. 

 • I babcia też była? 

 • Nie. To tylko mamo sama byłą z nami pięcioma. Ociec tylko przysłał 
pore Marek na miesiąc tak jakoś żyli. Trochę jak mama tam robiła, dokąd była zdrowa 
to tak – co oni nie zjedli – bo to przecież przynosiło się im obiady, mleko. To co nie 
zjedli oni to, wiedzieli, że u nos jest dużo dzieci to nom wszystko dali. Te co nie zjedli 
to sobie, to odłożyli, a sobie nalali a nam mamie powie... żeby sobie wziąć  do domu 
tam dzieciom. 

 • A pani mówiła o tym Niemcu, który. mówił żeby pani mu przyszyła, 
guziki, te buty... to był normalny Niemiec, prawda, nie gestapowiec? 

 • No tak. Tak. Ich było sześciu kochany. 

 • Sześciu? 

 • Na jednej sali tam co byli to byli sześciu. 

 • Ja wiem, ale pani miała kontakt bardziej taki z tym jednym właśnie? 

 • Tak z tym jednym miałam trochę, bo on był, ja wiem czy to był 
żonaty? Na pewno bo to już był starszy człowiek, to wie pan nieroz nawet taką 
broszczkę sobie przyniósł, specjalnie sobie przypiął a mnie się też podobała, to mu z 
te furażerki nieroz zdjęłam te broższcze i sobie przypiłam. A on mówi – dlaczego ja to 
wzięłam. Bo mówię – ładna jest. No i nic mi nie mówił. No to sobie weź. Na pamiątkę 
sobie weź mówi tą brożdżkę. Ha ha 

 • A jaki to człowiek był w ogóle ten Niemiec? 

 • No wie pan , no chyba człowiek był no. 
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 • Bo pani mówiła tak, że on taki miły sympatyczny dla pani. A czy on 
przychodził do domu? 

 • Nie. A skąd? 

 • Znaczy się pani do nich do domu przychodziła, on był po takim ciężkim 
dniu gdzie zamordował ja wiem, tysiąc, setki osób... 

 • A no przecież, jak tam był to musioł mordować. To przecież  od czego 
on tam był. Przecież  musioł mordować. 

 • A on  mówiół coś na ten temat? 

 • A skąd. Skąd panu, powie, co oni tam robili. Tylko się człowiek 
domyślał co robią.  

 • Nie, ale...  przychodził do pani jak pani go spotykała, czy to był taki 
normalny człowiek, który wracał z pracy? 

 • Tak. Tak. Jak już mnie  zobaczyła to Stasza moi, Stasza moi. No no. 

 • Normalnie się zachowywał właściwie. 

 • No. Przecież tam na ulicy nie mówilim ani nic. Przecież się chodziło i 
tam żeby któryś coś powiedział no to. 

 • A pili alkohol ci Niemcy tu we wsi  czy nie? Widziała pani żeby byli 
pijani? 

 • Ja nie widziałam żeby byli pijani, ale jednego razu tak się popili to. 
Obchodzili jakieś, czy Hitlera imieniny czy coś. Wyjechali wszyscy do Koła tam do. I 
nawet tego Władka co tutaj to zdjęcie dałam. To tak zbili. Był 24 godziny na, na tym 
posterunku tam jeich, bo tak pobili jednego gestapowca, do, to na trupa go zabili. I w 
Kole do tego szpitala go to zabrali i że ten gestapowiec ożył. Bo mieli wybić, całe te, 
na dziewięć kilometrów w kwadrat. Mieli wybić wszystkich mężczyzn. Że to Polaki. 
Bo powiedzieli, że to go Polaki pobili. Więc mieli wybić tych wszystkich gesta... tych 
ludzi na 9 kilometrów to my mielim brata najmłodszego to mówi tak. Na moją mamę 
mówili „Matka”. Matka – mówi – przynieś tego – bo tak mioł  cztery lata tyn 
dzieciok, - to mówi przynieś tego chłopaszka tu mówi, jak będą mówi wszystkich 
chłopów wybijać to tutaj ocaleje. Tyn gestapowiec tak powiedzioł. No ale że tamtyn 
ożył. Jakoś go tam ocucili. I powiedział żeby  Polakom nic nie robili, bo to nie Polaki 
go pobili bo to, pobili go koledzy. No i wtedy o się uspokoiło wszystko. Bo to tam w 
szpitalu byli jeszcze polscy, nie, lekarze. Więc go tak pilnowali żeby nie umarł. I on 
odzyskał przytomność i powiedział, że Polaki go nie pobili, bo to go pobili koledzy.  
(...) Z to.. 

 • Ten pierwszy etap, dla pani zakończył się  wysadzeniem pałacu. Może 
pani to dziś opisać co pani pamięta z tego wydarzenia, jak to się odbyło.? 

 • No kochana, no mają wysadzić pałac i chodził gestapowiec i kozał 
wszystkim się usunąć, bo nie wiedzom jaki obszar będzie tego wybuchu. 

 • Tego dnia rano, tak, przyszedł? 
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 • Tak, no tak , przed południem a o trzeciej tyn pałac wywalili. Wie pani 
my mielim taką małą kózke. I ja poszłam za tyn pałac. Bo już.  Już nie było tam nic 
tylko tyn pałac mieli wy.. wy.. walić. I oni go chcieli pewno po kawałku rozbijać. I ja 
te kózke wziłam, takom malutkom mielim tam tako trawka była i ja poszłam tą kózke 
tam paść. A tu przyleciał taki olbrzym kamień. No, żeby jeszcze, pare kroków to już 
by na mnie akurat z tom kozom ten kamień poszedł. Bo oni go chcieli najprzód po 
kawałku, chcieli zobaczyć jak to będzie szło. Ten wielki  olbrzym tego kamienia 
buchął kole mnie a ja z to kozo jak  złapałam i w nogi uciekłam. No to im to było 
pewno za trudne i tyn pałac później całkowicie sami wybili go. Całkowicie go 
wywalili. To przecież stojeli na tym, to patrzylim jak, jak  pałac poszedł w górę.  

 • Czy wszystkich ludzi z tej okolicy, tego dnia gdzieś popędzili.? 

 • Taak. 

 • A gdzie byliście? Daleko? 

 • Tutej zaraz na drugą wioskę nas wygnali. 

 • Słychać coś było? 

 • No przecież patrzylim jak, jak go wywalili. 

 • Widać było dym? Coś takiego? 

 • No przecież to było bo ja wiem z pół kilometra nawet nie było z pół 
kilometra jak nosz wygnali. 

 • Jeszcze tego samego dnia wróciliście do domów? 

 • Tak. No zaroz jak tylko ten pałac wywrócili to zaraz wrócilim. 

 • A co Niemcy wam powiedzieli kiedy kazali wam do tej innej wsi iść? 

 • No bo będzie pałac wy.. wy..minowany. 

 • Tak powiedzieli. Tak? 

 • No. Bo nie wiedzą jaki obszar to weźmie, a przecież  na drodze 
wszyndzie to był gruz. Bo przecież jak tu wywalili to sam gruz był na drogach. 
Kamienie były. 

 • I potem już następnego dnia nie było Niemców we wsi tam w ogóle, czy 
jeszcze przez jakiś czas byli? 

 • No byli jeszcze, ale już, już się uporządkowywali, już już  wyjeżdżali z 
tego terenu. Niemcy takie to byli. Tylko te gestapowce już wyszli. 

 • To się odbyło jednego dnia? Pamięta pani to? Że przyjechały 
samochody i oni wsiedli i odjechali? 

 • No tak. Jak już pałac wyminowali, to już nie mieli co robić. To już 
wyjechali sobie z tego, z Chełmna 
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 • Pani mówiła poprzednio, o Mońku i o Szymonie prawda? To już było 
podczas tego drugiego etapu? 

 • To już było tak. To już był drugi etap. 

 • Jak pani poznała tego Szymona? 

 • Proszę pana. Tak. Jak ja mówie, że przyjeżdżali nad tą rzeke. A potem 
jak Szymek ucikł no to. Przychodził do nos. Przecież. To był pewno ja wiem ze dwa 
tygodnie, czy jakoś jak on co Niemcy uciekli no i to on się tam ukrywał. To po wojnie 
Szymek do nas przecież przychodził. Przecież się kale.. kolegowalim. 

 • Ale jak on uciekł? Wie pani o tym? I gdzie się ukrywał. 

 • Proszę pana, jak Bo on podobnież, jak tory, jak ich wyprowadzali, nie 
wiem czy w piątkę, czy jakoś ich tam wyprowadzali. Bo on opowiadał ale ja już tam 
nie pamiętam tego. No to jak go jak mu tu strzelili w te szyje to mu ten, miał koronke, 
to mu ten ząb z tej koronki zaraz spadł. No to on ucik do takiego bahenka, na oborę 
wszedł. A przecież to krwawił tak jak nie wiem co przecież to jedna kula przeszła. I 
ludzie na drugi dzień  już Ruskie weszli, to krzyczą na podwyżu mówi o Ruskie są 
Ruskie są  , a on na tej oborze siedzioł bo się bojał bo przecież myśloł że jeszcze są 
Niemcy. To on na tej oborze jak już usłyszał, że to Ruskie już są i wyszedł z tego. No 
co tu- Żyd jest. No to go zaru wzieli opatrzyli go tam troche. Jeść mu dali i do 
szpitala, no bo przecież ranny taki był. No to potem jak już się trochę lepszy zrobił no 
to przecież chodził tam. U tej sąsiadki tam mieszkał. Tam go te ludzie przyili, i 
przecież tam go do lekarza wozili, Ale jeszcze ta pani co go tam hodowała i do lekarza 
woziła to jeszcze powi... takie pretensje do niego miała, że mówi przyjechał mówi i 
nawet do niej nie zajrzał. Takie miała pretensje -  jeszcze żyje. To potem mówi tak. Ja 
ci tyle życia dawałam, mówi jeść, wszystko, a on nawet mówi nie zajrzał do mnie jak 
przyjechał. Do obcych poszedł a do niej nie. 

 • Ale on  uciekł pani mówi dopiero  przed wejściem Ruskich, znaczy to 
już było styczeń 45, a pani go poznała kiedy latem 44. 

 • No tak, no mówie panu że przecież przejeżdżali codziennie kole nas. 
Codziennie przyjeżdżali do na tyn chwost wozili i łódki mielim to łódkami jeździli. To 
co dzień go widziałam.  

 • I on był jedyny któremu się udało uciec wtedy, przed wyzwoleniem? 

 • No przed. No tak. No to uciekł z tego, z tego getta. 

 • On sam jeden? 

 • Jak on opowiadał, ja nie wiem, że jeszcze jeden, że dwóch miało. Bo 
jednego to z jednego tego gestapowca to. Dwóch tym, co tym. Co jest tyn pomnik tam 
na dole. To tam leży jeszcze dwóch gestapowców z nimi. Bo tych, dwóch 
gestapowców wciągnęli Żydzi, jak już wyprowadzili jedną rundę, wystrzelili i drugą 
rundę wyprowadzali to te Żydzi złapali tych gestapowców i ściągli do tego, do tego 
spikrza. I później już podpolili bo nie mogli rady dać z Żydami i podpolili. Zlali ich  
benzyną i podpolili tyn spikrz cały i to się spalili wszyscy Żyde. I tych gestapowców 
dwóch tak samo tam leży. 
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 • Znaczy nie do końca zrozumiałem. Znaczy to było tak, że palili Żydów i 
wtedy Żydzi złapali dwóch gestapowców i wciągnęli ich do  

 • No to ich żywych spalili w tym spikrzu. 

 • To Niemcy podpalili ten spikrz, tak? 

 • No, no bo nie mogli już rady dać ze Żydami bo się Żydy na nich rzucili 
tu już ich podpolili cały tyn spikrz, zlali benzyną i i podaplili i to wszystkich żywych 
spalili. Tylko ni... O to mi chodzi, gdzie tych co je co ich pozabijali, gdzie oni, co oni 
z niemi zrobili. Przecież ani śladu nie było. Czy ich gdzie wywieźli. No bo  przecież 
jednak ich zabili. Sporo ich zabiło. I co oni z nimi zrobili. 

 • Ale to już było tak przed wyzwoleniem? 

 • No tak. Proszę pana jak dzisiaj ich zabili no a na drugi dzień 
przyjechało, tego, Ruskie już weszli. I śladu ni ma po tych  ludziach. Gdzie oni... 

 • Po tych spalonych w spikrzu czy..... 

 • A to w spikrzu co byli spalone, no to to spalone byli, to już leżeli tam w 
spikrzu. To już byli całkiem spalone. To tak się porozlotali we, ogień był no to się 
ratowali jak kto mógł. To polecieli tak w koniec tego spikrza i tam wszyscy leżeli, 
spalone. 

 • Ale pani słyszała jakieś krzyki, czy widziała płomienie? 

 • Nie. Kochana  jak to było w nocy to kto słyszał. 

 • W nocy, tak? 

 • To w nocy zapalili. To przecież daleko mieszkałam od pałacu to 
jeszcze okno tam mielim, to podglądalim tak tylko. No poli się no. No poli się. Spikrz 
zapolili. 

 • A skąd pani wie że tam ludzie byli w środku. 

 • No to nie wiedzielim, że tam są ludzie. 

 • No ale skąd? 

 • Jak dzisiaj chodzili, aa, a jutro podpalili. To nie wiedzielim, że tam są 
ludzie. I strzelali. Bo jak do okna, pewno chcieli może tym oknem wyskoczyć albo 
coś, to strzylali do nich. To przece co nie słyszelim. 

 • Było tak, że oni spalili ten spikrz i od razu uciekli Niemcy? 

 • Tak. 

 • I następnego dnia Ruscy wkroczyli? 

 • No, no. 

 • Ale potem, było parę procesów, ludzi właśnie z Chełmna, Niemców z 
Chełmna..(?) Tutaj ktoś występował jako świadek z tej okolicy, czy kogoś poznali z 
tych Niemców. 
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 • Był. Ale to zara na początku tak jakoś to to było. Przychodzili i tego i 
świadków ściągali ale co to tam? A kto tam co wiedział. No było Getto  było getto. A 
kto to.. Proszę pana, kto tam wiedział i kto tam jak tam mówię panu że ludzie omijali 
pół kilometra żeby nie widzieć na pałac bo nie było wolno. Bo kto tam mógł iść i coś 
wiedzieć. 

 • Ale to prawda, bo pani mówi tak, że nikt tam nie podchodził bo się bał, 
ale z drugiej strony wszyscy o tym mówili. 

 • A no kochany no to tak jakby teraz było Getto to ludzie na okolice 
wiedzieli. Nie wiedzieli ludzie? Przecież wiedzieli. 

 • A czy tutej była gdzieś partyzantka w pobliżu? 

 • Nie. 

 • Nic nie było? 

 • Tu nie było. Tu nie było słychać o partyzantce. 

 • A w domach  się rozmawiało o tym. Pamięta pani, rozmawialiście z 
mamą czy nie? 

 • No kochana no rozmawialim no ale co, co to dało, na co to się zdawało. 
Raz tylko było jedna kontrol. Że to miało być ameryka przyjechała na kontrol. 

 • Czerwony krzyż? 

 • To oni mieli takie, że przyjechali taki sztab kontrolować jak co oni tu 
robią. To tak jedni przyjechali jakby do południa ta amerykańska kontrol, a 
przyjechała później  za kawałek znowu przyjechali niemiecko kontrol. No jak to 
mówi. Dopiero mówi kontrol była i  i tero druga kontrol, i dopiero ci  annno to  były 
pewno śpiegi.  O kochany to jak rozstawili wszystkie auta, wszystkie zatrzymywali, 
kontrolowali no bo chcieli złapać kogoś, kogo złapali to nie wiem czy tam złapali 
kogo czy nie. Też byłu tu wywiady. Czy przyjeżdżali po Niemiecku ubrane i kontrol 
zrobili a kto to był to  nie wiadomo, oni tam wiedzieli że to śpiegi.  

 • To jeszcze było tak na początku, prawda? Nie pod koniec Wojny? 

 • Pierwszą ratom, To było wszystko pierwszą ratom. 

 • A zaraz po wojnie niech pani powie, chodziliście od razu tam do lasu, 
wiedzieliście gdzie to się działo, dokąd te samochody z ludźmi wyjeżdżały? Od razu 
tam chodziliście? Czy, czy. Pani też tam poszła? 

 • No tak. Jak  już, jak już wyjechali Niemcy to już było wolno chodzić. 

 • Była pani tam też zaraz po wojnie? 

 • No jak to nie byłam, no jak dziecioki bylim to nie lecielim  od razu  
zobaczyć... 

 • Z gupą innych dzieci pobiegliście tam 
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 • No , to przecież zaro poszlim do tego spikrza, jak te ludzie byli 
spalone, oglądalim, który Niemiec a który nie, bo mówili że dwóch Niemców wciągli. 
No to tam troszkę było tego wojskowego. Jeszcześ tak, jak leżoł, jak upadł tak leżoł. 
Niektóre leżoł tak wznak no to tu się cała twarz wszystko spalone było,  to nie było 
można rozpoznać, a le tam po ubranie jeszcze od spodu, jeszcze troszke było, troszke 
było widać że to jest ooo, Niemiec leży bo i zielone ubranie przecież, Żydzi nie 
chodzili w zielonym ubraniu, tylko w takich cywilnych. To to się przecie poznało. No 
to dwóch gestapowców leży tyż  tam z nimi. 

 • Ale to tutaj, a do kościła też zaglądaliście? 

 • Po wojnie.? 

 • Tak. 

 • No jak to nie? 

 • I jak ten kościół wyglądał? Zmienił się? 

 • Zmienił się. Proszę pani, co tam było? Przecież jak nagnali tyle ludzi to 
mogła pani wiedzieć co tam było. 

 • No co było. Ja nie wiem, Nie było mnie wtedy. Jak wyglądał ten kościół 
po wojnie? 

 • Gnój. Gnój.No to przecież ludziom się chciało i sikać i kupe i wszystko 
to za ołtarzem, za ołtarzem, wszystkiego było. 

 • Ściany były gołe? Nic więcej już nie zostało? 

 • No nic. No co tam było. 

 • A ściany jakie były, posadzka? Mówiła pani. Ale ściany były, jakieś 
brudne czy? 

 • No pewno no brudne były, napisy były, każdy coś coś napisał. Nawet 
tam za, za tym ołtarzem to, że podobnież były jakieś napisy żydowskie, napisy. 

 • A przedmioty jeszcze jakieś leżały czy nic już nie? 

 • Gdziee tam nic nie było. 

 • Ołtarz w ogóle jeszcze był, czy też już był rozkadziony? 

 • Był.  

 • Był. 

 • Był ołtarz. Tylko że to  Niemcy po... siekli jakąśik ruzgą czy coś i tutej 
ten obraz Matki Boskiej, tak przeciął tutej na na twarzy. 

 • Bo to jest obraz ten, który z ołtarzu a piwnicę ten  kościół ma czy nie. 

 • Nie. To tylko są za kościołem takie były, to tam Żydy palili te różne 
rzeczy takie co się nie nadawały czy coś. To calutkie noce się paliło kole kościoła. 
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 • Ale to w tym drugim etapie, czy w pierwszym też tam były palone 
rzeczy. 

 • Też. Też palili wszystko co się dało. Rozbierali, bo to potem to 
znowusz naprzywozili pełniutki kościół tobołów. Pod sam sufit to były same toboły. 

 • Ale kiedy potem? Po czym? 

 • Jak tych Żydów już wszystkich wymordowali to tutej na okolice to te 
toboły wszystkie pakowali później do tego kościoła, bo to te żeby im nie mokło. To to 
wszystko do tego kościoła popakowali. I potem wszystko gdzieś wywieźli. I gdzie to 
wywieźli albo coś to... 

 • Mhm podjeżdżały ciężarówki? 

 • Tak. 

 • Po prostu ładowali i odjeżdżały? 

 • No. A tu jeszcze było w tym tutej w tym pałacu, było maszyna tako co 
targała później te rzeczy. I oni te wode, czy to na ten wode to robili, bo tak ty wody 
dużo brali. Czy oni... te rzeczy to widziałam że targają tako maszyna było wielko i te 
targała tak. 

 • Taką gręplarnie, tak nie, na nici. 

 • No, no i to oni później tą fabrykę... i to wszystko rozebrali, wszystko 
gdzieś zabrali i, nie wiem gdzie to tam... 

1/4 

 • Proszę. Niech pani powie pani te krowy pasała gdzie, tutaj? 

 • Tak. 

 • Gdzie to było, proszę pokazać? 

 • Tu. 

 • Tutaj. 

 • Na tym obszarze tu pasłam. A pod tym pod tym parkanem sobie 
siedziałam, jak deszcz padał to.... 

 • Pauza 

 • Pani tutaj te krowy pasała gdzie? 

 • Tu na tym terenie. 

 • Tutaj przy parkanie proszę pokazać 

 • Tak, no, no 

 • I co pani, pani patrzała się dokąd. 

 • No patrzała tutej co na placu robią. 
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 • Tutaj. 

 • Tu. 

 • Tak? 

 • Tak. 

 • A co, tutaj a były dwie bramy do... do pałacu? 

 • Dwie bramy. 

 • A gdzie były, tak mniej więcej, to proszę wskazać palcem. 

 • Wie pan no tak na śr..., mniej więcej na środku, była jedna a potem tam 
była, przy samym spikrzu była druga ta brama. 

 • A pamięta pani tą historię z tą krową która pani do środka. 

 • No to tyż mi weszła, no stojoł gestapowiec i ja mówię, żeby mi wygnał 
te krowe... 

 • To było tutaj? 

 • Tak. ... i ona tam weszła za te i. Ja mówie żeby mi wygnał a on mówi 
nie musisz iść sama mówi. Po te krowe musisz iść sama... 

 • Jeszcze raz o krowie. 

 • No jak weszła mi ta krowa, to mówię żeby mi wygnał te krowe a on 
mówi – nie musisz iść sama -  mówi - po te krowe. No to musiałam iść , no bo 
przecież nie miałam innego wyjścia. 

 • I pani tą  bramą tutej weszła? 

 • Tak, no, no. Tą bramą musiała wejść. 

 • A teraz ...........  

 • Tak ze proszę powiedzieć, proszę powiedzieć o tej kolejce, co drugim 
etapem jak przyjeżdżała z Żydami, gdzie to było? 

 • Tam gdzie te mieszkania są, tamte dwa takie  o. 

 • Te domy? 

 • Ten tak. Z tego pustaka. Tam była kolejka i oni tam przywozili i tą 
drogą tu ich gnali i do kościoła. 

 • Do kościoła. 

 • Do kościoła ich naganiali. To był pełniutki kościół. To na ten. Na te 
okna wchodzili i tam ich się pytali. Co tutaj mówić za wieś jest. No skąd mogłam 
powiedzieć. Jak ja tu stałam a tam krzyczeli. 

 • I pani była tutaj wtedy? 

 • Tak. 
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 • Widziała ich i tu i tam. 

 • No tak. No. Przecież cały czas, cztery lata tutaj byłam to nie widziałam 
jak przywozili, jak co tutaj robili to nie widziałam jak przychodzili Żydzi jak, jak ich 
deptoł, jak ich. Cuda tu się wyrabiało. Po sosze sobie chodziłam o! A tu  przywieźli od 
tąd, od tej gruszki, to za kościół jeszcze stojały  transporty z ludźmi. To nie 
widziałam. Ha ha. To wszystko widziałam. A tutej w ksińżym parku to była, od tych 
oborów, to do samiutkiego tutej tego to była wielka baraka. 

 • Wielka barak była....  

 • I co tutaj było? 

 • I te ta baraka to byli same gestapowce. 

 • Tutaj w tym miejscu? 

 • Tak. Tutaj w tym parku, co jest, księżyk dom. To była wielka  baraka i 
tutaj mieszkali same gestapowce. 

 • Tak że tutaj był ten spichlerz gdzie spalili tych Żydów przed 
wyzwoleniem. Tak? 

 • Tak. 

 • I byli. Gdzie pani była kiedy pani to widziała? 

 • Nu jak się spaliło to przylecielim na drugi dzień i i oglądalim. No to 
leżeli spalone. Wszyscy spaleni byli.  

 • I tutaj byli, byli, było też tych dwóch gestapowców? 

 • No i tych dwóch gestapowców tu się spaliło tak samo. 

 • Ale kiedy to wszystko płonęło, to gdzie pani była? 

 • No to my byli w domu. 

 • W domu? 

 • Tak. To już jak przyszlim to już wszystko ugasło bo się wszystko 
spaliło. No a te ludzie leżeli tak – jeden tu – drugi tu. Jak gdzie który ucikł tak leżało 
wszystko. 

 • A kto ich pochował tych ludzi potem? 

 • No to chyba tutej ludzie, no ja już nie pamiętam, ale. No ludzie 
pochowali, no co mieli. Koty  gryzły, przecież to jednemu nos już ugryzły, bo przecież 
koty przyszły i to wszystko gmyrały, to ludzie zachowali ich to. Nawet Niemcy, to to 
Niemki zachowały. Niemkow później pobrali, musieli w ryncach nosić. 

 • A gdzie ich pochowali? 

 • No tutej na tyn, w tym grobku. 

 • Proszę pokazać ręka. 
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 • No tutej co na tym dole tam te groby są no to tam ich, tam ich 
pochowali. 
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