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PLANSZA 

WOJTCZAK SABINA 

March 11 1998 

TAPE 1 

 • Nazywam się Wojtczak Sabina urodzona w Chełmnie, w pałacu, w 28 
roku 28 listopada. 

 • 1928 w listopadzie? Pani się urodziła w pałacu? 

 • W pałacu, i mieszkałam rok przed wojną jak zaczęli remontować pałac. 

 • A Proszę coś powiedzieć na temat swojej rodziny kim był pani ojciec, 
kim była matka, kim było rodzeństwo. 

 • My byliśmy tylko, brat, dwoje nas braci umarło, jak tyfus panował nas 
się dwoje zostało, ja i brat jeszcze Zbigniew. I rodzice byli. Mama była krawcową. A 
ojciec był rybakiem. Od swojego ojca przejął to, bo to dziadek był rybakiem i ojciec 
mój też był rybakiem, po ojcu przejął wodę, Chełmno, do Rżuchowa od Sobótka i 
Chełmno do granicy Rżuchów miał. Rybołówstwem się trudnił. 

 •  I co robił w pałacu? 

 • Mieszkaliśmy tam. 

 • Jak to. Jak się mieszkało tam? 

 • No mieliśmy mieszkanie tam, połowę, połowę mieszkali ludzie, 
rodziny w suterenach mieszkało parę rodzin i tu parę rodzin do połowy, a od połowy 
pałacu to zajmował ten, jak ja już wzrosłam, to jak się Koziej zamieszkiwał bo jeszcze 
miał ośrodek taki ziemski i tam zamieszkiwał Koziej, i tam dwie rodziny jeszcze, taka 
nauczycielka zamieszkała u góry i pracownik gminy jeden. A tu mieszkali no 
normalnie rodziny mieszkaliśmy na połowie pałacu. W suterenach i tu. A jedna 
jeszcze nauczycielka ze szczytu od kościoła mieszkała. To trzy takie ważniejsze 
rodziny były i te właściciel tego pół pałacu a resztę to tak ludzie mieszkali. Do jak do 
wyremontowania. No nie było ogrodzenia, tylko tak kawałek jak się na dół tu schodzi 
to był taki kamienny płot i taki ligus był, taki jakby żywopłot był. A nie było. Dopiero 
przed wojną ogrodzenie zrobili no i tam w środku, tyle, że ludzi wszystkich wysiedlili 
i tam dopiero remont przeprowadzali, ogrodzenia, nie było wcale żadnego ogrodzenia. 
Tylko był duży ogród, dużo drzew było, rosło i to wszystko. 

 • Był ładny budynek był ten pałac przed wojną? 

 • No pewno że ładny budynek. 

 • Pani ma zdjęcia z tego okresu? 

 • No. 

 • To proszę pokazać do kamery. Jak pani coś ma. 
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 • No to jest to zdjęcie. 

 • Proszę pokazać w ten sposób, żeby kolega to sfilmował. Zrobi zbliżenie. 
I kto jest na tym zdjęciu? 

 • No to jest moi rodzice, ja i brat. 

 • A gdzie są rodzice pani? Może pani pokazać palcem. 

 • To jest ojciec, a to jest mama. I tu jest brat i ja jestem, a tu jest 
kuzynka, bo są, to jest małżeństwo, Rzewkowie, a to jest tego pana siostra. Oni akurat 
w odpust byli i takie pięciominutowe zdjęcia robili, to zrobili na pamiątkę sobie. 

 • Ile pani miała wtedy lat jak to zdjęcie? 

 • Ja tam pamiętam?  Do szkoły już chodziłam. 

 • To jakieś chyba 7, 8 ? 

 • No bo do I klasy chodziłam, szkoła była tu w remizie. Tu chodziłam do 
szkoły. 

 • To jest chyba jakiś 35 rok? 

 • To jeszcze to zdjęcie, to jeszcze tego a później jak nas przesiedlili to 
mieszkalim na dole. 

 • A czy może pani to wyjąć z torebki nylonowej i jeszcze raz pokazać? 

 • To jest główne wejście do pałacu.  

 • Tak  

 • Po tych schodach. 

 • To właśnie tu byli Żydzi wprowadzani. W tym wejściem byli i byli 
przeprowadzone korytarzem na drugą stronę, to było na parterze. I byli prze tego 
rozbierani i tu do jak to wejście jest, gdzie są drzwi? Tu to tu, a  z tej strony od rzeki 
tam w pierwszych oknach byli, i później znów była do suteryny wejście.  Bo pałac jak 
jest to nie był prosto, nie przeszło się bez. To tak jak ja pamiętam to nie przeszło się 
prosto, żeby przejść przez no, były całkowicie piwnice, tylko były przedzielone na pół 
te piwnice. To po jednej stronie to ludzie mieszkali od rzeki to mieszkało cztery 
rodziny, cztery pomieszczenia było co tam ludzie mieszkali. 

 • To właściciel wynajmował tak? 

 • Nie. To tam. Ja wiem, właściciela, żeby był właściciel to nie było 
właściciela. To był, ten Koziej to był, ja wiem, on miał tam jakiś kawał ziemi i tam 
jeszcze w jakąś nagrodę to dostał czy po wojnie czy jak za komo... to. 

 • On był tu głównym zarządzającym Koziej tak? 

 • Tak. On miał ileś hektarów tej ziemi i to wszystko. 

 • Pani powiedziała, że ten pałac został wyremontowany przed wojną? 
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 • Przed wojną. To nas wysiedlili stamtąd i przyszli, to był, rząd ludzi. Jak 
ja pamiętam to ile ludzi chciało pracować, ale ja nie pamiętam żeby kto tam pracował. 
Kto tam pracował to ja tam nie pamiętam kto tam pracował przy tym. Może ktoś z 
Chełmna pracował, ale ja nie pamiętam. 

 •  A dlaczego remontowali ten pałac? 

 • No a ja wiem. Czy to już tak było szykowane. 

 • A to pani mówi jak się zaczęła wojna? 

 • Nie. Przed wojną. 

 • Przed wojną jeszcze? 

 • Przed samą wojną to było. Ogrodzenie, a tak ogrodzenia nie było, to 
ogrodzili i tam w środku postawili taki taki  patrol czy coś, takie coś było postawione 
u góry. A tak to przecież był dach gładki u pałacu. Tam nie było żadnych, figulasów, 
no ten bo tylko był zwykły dom. 

 • I pani i rodzice się przenieśli z tego pałacu? 

 • Przenieśliśmy się na dół. Jak jest ta od Graczyka tutaj  ten dół co idzie 
tak jak krzyż jest, przy soszy co krzyż jest. Jest szosa, droga jest na dół, to my 
zamiesz... Po tej stronie od rzeki były dwa zabudowania, teraz tam śladu nie ma, a 
tutej jak te sklepy są i ten pagórek jest to tam my tam w tym domu mieszkaliśmy tam. 
I tam mieszkaliśmy Do wojny aż gestapo nie przyszło. Jak pierwsze gestapo przyszło 
to nas przesiedlili na to na Lutomierów tam, Bród czy jakoś tam się nazywało. Zaraz 
tutej za lasem jak się jedzie na Lutomirów. To my tutej w tym pierwszym domu 
mieszkalim. Tam nam dali jedno mieszkanie i tam nas przesiedlili. 

 • A proszę powiedzieć jeszcze tak, przed wojną pani chodziła do szkoły? 

 • Tak.  

 • I tam też były jakieś dzieci żydowskie? W szkole z panią, nie? 

 • Nie. 

 • A czy jacyś Żydzi mieszkali w ogóle w Chełmnie? 

 • W Chełmnie mieszkał taki Rozental. Mieszkał w Chełmnie tu jak jak 
za parkiem jest pierwsze, drugie, trzecie, o jak mieszka ta , ona tam jest podana ta 
Szałek Zofia. O to właśnie tam z nimi mieszkał tam  taki Rozental. Ona może nie 
pamięta bo ja jestem od niej starsza. To tam mieszkał Rozental, my tam chodzilim do 
niego zawsze w sobotę na macę. Jeszcze nie raz dzieciakom opowiadam jaka dobra 
była jak chodzilim tam. Mój ojciec był rybakiem no to przeważnie Żydzi tylko ryby 
brali. No to on brał i jeszcze w Dąbiu tam tu jak benzyna jest to stał taki drewniany też 
dom to tam był Żydzi mieszkali, taka gruba pani, to my tam chodzilim z matką to 
zawsze nas herabatą poczęstowała, to takie znajome byli no bo przecież od dziadka 
brali i może ich rodzice i później ci młodzi i później my. I taki z Koła jeszcze był 
znajomy Żyd, to takie nazwisko znane Boruch. To jego syn był po wojnie przyjechał, 
bo, i tego Rozentala córka tyż jedna przeżyła, bo była najstarsza to ją Niemcy zabrali 
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no gdzieś na roboty do Niemczech.  To ją zabrali to ona też po wojnie przyjechała 
była. I zobaczyła to wszystko i wyjechała tak, nie więcej nikt. Ten Heniek Borucha też 
tak samo, przyjechał i odjechał. Bo bo on tyż był zabrany. 

 • Jeżeli nie potrzebuje pani tego zdjęcia więcej to proszę położyć na 
stole. A teraz proszę pokazać to zdjęcie. To jest pani ojciec i kto tam jeszcze jest ? 

 • To jest mój ojciec, a to jeszcze jakiś kuzyn ale to to już.. 

 • W Chełmnie?  

 • W Chełmnie. To jest mój ojciec. Jak była straż w Chełmnie. 

 •  A proszę powiedzieć, ten Rozental miał dzieci. 

 • On miał dużo dzieci, taki biedny Żyd był, on dosyć długo w Chełmnie 
mieszkał. My żeśmy tam latali, wszystko, wszystko też ryby od ojca brał. On był taki 
nasz Żyd, taki polski Żyd zawsze na niego mówimy, on tam zna I po imieniu każdy 
mu mówił. I on tam poszedł to, nie pamiętam jak długo mieszkał, ale mieszkał tam na 
dole mieszkał, gdzie ta Szałek mieszka. Miał jedno mieszkanie a później znów 
poszedł do miasta. 

 • Do Dębia? 

 • Do Dąbia. 

 • Miał dzieci w pani wieku też? 

 • Może i były. 

 • Nie znała pani, nie pamięta pani. 

 • No nie. Tą najstarszą no to ona jak już później w getcie byli zamknięci, 
to ale jeszcze wolno było chodzić, to jeszcze przychodzili, bo ojciec jeszcze ryby łapał 
to brali ryby. I jeszcze parę razy przyjechał to ojciec go ostrzegał. Nie wiem jak miał 
tam imię tylko Najzer na niego wołali. Czy to miał takie przezwisko czy to było imię 
to ja tam nie wiem. Tylko zawsze mówili, to ojciec mu mówił uciekajta gdzie możeta, 
a on mu mówi, nie, co ty Janek godosz, Hitler nas wywiezie na te, na roboty, ale gdzie 
on to zawsze mówił? Na Gaje, tam gdzie to duże leśnictwo jest, tam nas wywiezie 
nauczy nas roboty. A przecież, już  wozili było już. Przecież  Dąbie nie poszło na 
pierwszy ogień już z dala wozili a Dąbie jeszcze raz było zamknięte do kościoła, drugi 
raz, aż dopiero jak trzeci raz zamkli to już ich nie puścili. To prosto do Chełmna 
przyjechali. No a on nie chciał wierzyć.  A co ty tam mówisz, ty nic tam, to nie tego, 
nieprawda, tak nie będzie. Nie chciał wierzyć. To później ojciec to się tak bał, mówi 
jak on się wygada to mnie wywieza razem z nimi. Ojciec. Aż  nie wywieźli, po jakimś 
czasie dopiero w domu spał, a tak nie spał, tylko łódkę i w trzcinach tam na wozie 
spał, albo tam gdzieś w jakiejś stodole spał, ale w domu to długi czas nie sypiał. Mówi 
bo później jeszcze jakby zabili to by zabili, jak będą mnie męczyć to po co mają.  

 • A czym zajmował się Rozental? 

 • On tak skupywał, chodził po wsi kupywał kury, jajka i nosił do Dąbia. 

 • Artykułami różnymi handlował spożywczymi tak? 
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 • No. No.  A jeszcze przed tym dawniej jak ojciec opowiadał to tutej jak 
ten mały domek jest prosto w pałac, to też jakaś rodzina żydowska miała sklep, ale to 
ja tego nie pamiętam. Rozentala to pamiętam jak mieszkał bo przecież latali 
dzieciaków, on miał dużo dzieci ich było. No a później już mieszkał w Dąbiu do 
końca. 

 • A ta córka Rozentala, która przeżyła wojnę, 

 • Nie wiem jak ona się nazywała.. 

 • Ale  pani ją widziała jak ona tu była? 

 • No jak to. Była po wojnie tu była, przyjechała, ale gdzieś znikła, 
wyjechała. 

 • Z jakiego kraju, nie wie pani. 

 • Nie wiem nic. 

 • Rozmawiała pani z nią wtedy? 

 • No pewnie że rozmawiałam. 

 • Była tu u pani w domu? 

 • Nie my jeszcze w Chełmnie wtedy mieszkali, bo my dopiero tu się 7 
maja przeprowadzilim. 

 • Czyli ona w pierwszych miesiącach 

 • Zaraz po wyzwoleniu była. Popatrzyła, obejrzała i co i nikogo nie było 
i wyjechała bo co tu miała do szukania. 

 • Nie mówiła nic, jak przeżyła, gdzie przeżyła? 

 • Nic nie mówiła.  Nic nie mówiła, tylko że była w Niemczech w jakiejś 
fabryce pracowała. 

 • A niech nam pani powie tak. Pani pamięta jak tu przyszli Niemcy w 39 
roku do Chełmna? We wrześniu kiedy wybuchła wojna? 

 • To my żeśmy wszyscy z Chełmna uciekli, bo jak tamta wojna była to tu 
był duży front. Przecież tu ile Niemców zginęło, nie, ten cały cmentarz co u 
Grabowskiego jest to wszystko Niemcy byli pozabijani. To my bylim takie 
wypłoszone że my wszyscy ucieklim, nawet i ojciec  mój, wszystko ucieklim daleko 
stąd, gdzieś tam nasz wywieźli, ojciec wywiózł i sam pojechał a tam pojechali tam 
jeszcze większa wojna była jak my, bo tam gdzieś między takie lasy, a tam było 
wojska niemieckiego i wszystkie uciekiniery byli tam od Warszawy kto wi skąd i z 
całej Polski. Gdzieś tam Zalesie się nazywało, duży las, to tam później my 
przyjechalim tutej nawet. Tu przyjechaliśmy do Grabinki, tu był taki Niemiec, taki 
polski, dobry Niemiec był i on nas jeszcze dowiózł, do orze bo tu takie torfiska, to nas 
dowiózł do Grabiny i my tam u kuzynki byli na na Grabinie tutej siedzieli na 
parcelach, Chełmno jak się zaczyna. I później dopiero poszlim do domu. 
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 • To jak długo tam państwo byli poza domem? 

 • Prawie miesiąc bo się bojelim iść do Chełmna, później już poszlim już. 
Jak się tak unormowało, już wojsko przeszło, już to, to dopiero poszliśmy do domu. 
To jak przyszlim to nie mielim nic, wszystkie kury powybijane, wszystko tylko łby 
koło pieńka leżały. Nic nie mielim. Maszynę matka miała co szyła, to zakopała w 
ziemię, tylko tą główkę zabrała ze sobą, a to zakopała, to wszystko już ten odeszło 
wszystko. 

 • A jak uciekaliście, jak wracaliście? Wozem? 

 • Wozem, no jakie przed wojną były? Nie było samochodów. 

 • inni  zabierali się z wami którzy nie mieli wozów czy każdy sam. 

 • My pojechalim tylko z rodziną, z matki bratem to on miał wóz konia i 
żeśmy wyjechali, on wyjechał i my razem żeśmy wyjechali. 

 • A niech nam pani powie, czy w Chełmnie przed wojną mieszkali też 
Niemcy? 

 • Nie. 

 • W ogóle ich nie było tutaj? 

 • Dopiero na Sobótce. Sobótka i Majdanek byli Niemcy. A tak to. I pół 
Grabiny. Połowa Grabiny jest Niemcy a połowa jest dopiero własność, nawet może 
więcej Niemców było jak Polaków. 

 • Pani ich znała przed wojną? 

 • Kogo? 

 • Tych Niemców z Grabiny? 

 • Nie. Nie bardzo.  

 • A kiedy państwo wrócili gdzieś w październiku do Chełmna co to tam 
było, tam już byli jacyś Niemcy cywile, żołnierze, gestapo. 

 • No już było wojsko. 

 • Wojsko było? 

 • Osiedlone, już gmina wszystko, to już wszystko nasze Niemcy objęli 
stanowiska, bo gmina to dopiero. Tą gminę nową to teraz po wojnie wybudowano. A 
w tej starej gminie to już, ale jeszcze pracowali, jeszcze nieboszczyk ten Kaszyński co 
go Niemcy zmarnowali no i taki sekretarz miał Fijałkowski był, co był jego 
pomocnikiem i taki w pałacu mieszkał już nie pamiętam tam jak się nazywa, taki 
starszy pan, to byli pracowniki gminy, to oni jeszcze urzędowali. Ale już później był 
taki Buchwitz był Niemiec to on był już już zarządzał w gminie i kto jeszcze? Szulc 
taki ze Sobótki i oboje byli te.  Te Niemcy byli oba ze Sobótki. I później se dobierali 
dopiero. Ale Kaszyński pracował aż go nie zabrali, z gminy go zabrali do pałacu, a 
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czy go  tam zmarnowali razem z Żydami czy go gdzie indziej zakopali no to nie 
wiadomo. 

 • Pani z rodzicami wróciła do tego domu? 

 • Tam gdzie mieszkałam na dole. 

 • Co tam było w ogóle w tym domu? Pozabierali coś. 

 • Nie. Tylko kury nam pozabijali, tylko łebki byli. Takie uciekiniery 
uciekali dalej i. 

 • No i co, pani ma te dziesięć lat, a ojciec co robił po powrocie do 
Chełmna? 

 • No z powrotem trudnił się rybołówstwem. Jeszcze łapał, jakiś czas 
łapał jeszcze ryby. Rozwoził, bo przecież Żydzi nie byli w getcie ani nic, no to tak 
samo handlowali jeszcze dokąd można było. 

 • No ale w Chełmnie nie było żadnych Żydów? 

 • Nie. Już nie było żadnego Żyda ani Niemca nie było ani Żyda, już 
same Polaki tu w Chełmnie mieszkali. 

 • To muszę powiedzieć że z  pani punktu widzenia wtedy to nie było 
wielkiej różnicy między przed wojną, przed wrześniem 39 roku a październikiem 39 
roku na samym początku? 

 • Z początku to nic nie było tak. Aż dopiero jak później już Polaków 
powysiedlali no to przyszli te jakieś tam Niemcy to ich poosiedlali. 

 •  Jak. Jak długo, znaczy kiedy mniej więcej zaczęli wysiedlać Polaków? 
Parę miesięcy po rozpoczęciu wojny? 

 • Ja nie pamiętam w którym to roku było. 

 • Proszę powiedzieć czy to było od razu? 

 • Tak samo do kościoła nagnali, ze dwa dni w kościele siedzieli. To, 
wszystkich Polaków co wysiedlali, tak samo jak jak Żydów. Nagnali wszystko do 
kościoła, wszystko było w kościele. Głodne, chłodne tak samo byli. No to ludzie 
podawali im żywność. No jak był taki uczciwy Niemiec co pilnował no to kazał podać 
a jak był taki cham no to wygnał i gotowe. Wylał i wygnał i nie kazał. No. No też 
siedzieli nie wiem czy dzień czy dwa siedzieli tak samo w kościele i warta była, nie 
wolno żeby ktoś, wszystko było zegnane i dopiero później przyszły samochody i ich 
wywieźli. 

 •  A co mówili, dlaczego ich wysiedlają? 

 • Nie wiem. 

 • A co Polacy mówili? 

 • No co mówili, każdy tobołek wziął tak jak i Żydzi i poszli. 
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 • Ale dokąd, dlaczego? Mówili że coś ma powstać w Chełmnie? Jakaś 
obóz, baza wojskowa? 

 • No, to wszyscy tutej, pół Grabiny byli Niemcy, połowa Sobótki były 
Niemcy, taka kolonia była a to wszystko Niemcy były. No, to wszystko. A przecież i 
tutej na Kozisze byli Niemcy to jak powysiedlali to jak byli biedni to poszli na polskie 
gospodarstwa duże. Tutej tylko z Kozichy tam jak ta jest, tam tylko poszedł na 
Ladoruck. A tak to wszystko przywieźli jakichś tam. My to mówili na nich chaziaje, 
bo oni tak mówili to o, to oni wszystko przyszli ze światów przywieźli i ich osiedlili. 
A te co ja służyłam no, to później, to jeszcze Kulińska jeszcze miała dłużej była, 
jeszcze razem z tymi Polakami nie była wysiedlona. Tylko dłużej była. I ona miała 
gospodarstwo, jej rodzice mieli na Sobótce i ona się przesiedliła, ona tam poszła na 
Sobótke, na swoje rodzice tu mieszkanie, a tu przyszli ci Niemcy, tam co ja służyłam i 
jej siostra to oni się podawali że oni byli z Rumunii. 

 •  A ile rodzin mniej więcej polskich zostało w Chełmnie po tym 
wysiedleniu? 

 • Po wysiedleniu z Kolonii Chełmno? Wszystkich wysiedlili. 

 • No była pani rodzina, była pani Zofia Szałek. 

 • A no tak my to bylim biedni, my to mieszkalim tutej na dole, tam nas 
przecież nie wysiedlili. To tylko się mówi o tych gospodarstwach dużych jak Kolonia, 
Ladowrów o to ci byli wysiedlone, ale tak jak my to nie. Nas to dopiero jak gestapo 
przyszło co wojsko przyszło to nas wysiedlili. Ale ten co tam za parkiem to nie 
wysiedlali. Ile rodzin nasz wysiedlili? My jedni, Dzikowscy drudzy to bylim dwie 
rodziny. 

 • Bo pani mówi tak, że potem gestapo przyszło i znowu trzeba wysiedlać 
też? 

 • No. 

 • Kiedy to było? 

 • No kiedy było pierwsze gestapo przyszło, co pierwszy obóz był. 

 • W grudniu 41 roku. 

 • No tak. Gdzieś w listopadzie, miesiąc przed tym wysiedlili. Z tego 
domu co tak zajmowali te mieszkania gestapo to nas przesiedlili. My poszlim na to 
tam, Bród czy Lutomirów nie wiadomo jak to zwie. To nasz tam wysiedlili, a inne 
rodziny poszli na Chruścin, jedni tutej na parcelę Chełmno, tak byli ludzie 
porozbijane. A ten koniec to się już został wszystkich, do Fijałkowskich tylko 
wysiedlili. A dwie rodziny, Rosińskich, dwóch bracia byli ci też nie byli wysiedlone. 

 • A czy pani pamięta o czym mówili ludzie, znaczy pani ojciec, pani 
matka dlaczego ich wysiedlają? Co to ma powstać w tym Chełmnie? Nie pamięta pani 
tego? 

 • No to już było szykowane, no już każdy mówił że jakiś obóz będzie. 
Ale nikt nie wiedział, że to będą Żydów wozić, tylko już było szykowanie. Bo 
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najpierw to była to szarża taka przyjechała, to byli tam w gminie. To takie te wyższe 
gestapo, a później stopniowo, stopniowo jak już tam uzupełnili ten pałac no to już 
później jak już więcej wojska zjeżdżało to już wtedy nas powysiedlali. I zaraz 
przyszło wojsko na nasze mieszkania. To jeszcze nam zatrzymali, tak wszystko szafę, 
łóżka to nam kazali zabrać. Tylko mielim takie duże lustro wiszające na ścianie to 
nam kazali zostawić, jeszcze jakąś rzecz kazali matce zostawić. Ale ten żeby tam bili 
czy tam coś tego to nie. 

 • A jak wyglądała sytuacja wysiedlania Polaków? Jak to się odbywało, 
po prostu? Ta grupa która była w kościele zgromadzona, oni sami odchodzili, 
odjeżdżali wozami czy Niemcy podstawili samochody? 

 • To Niemcy już wywozili do pałacu. 

 • Ale ta grupa Polaków na miejsce których rodziny niemieckie 
wysiedlono, mówiła pani że ich spędzono do kościoła. 

 • No to Polacy, a za któryś dzień dopiero przyszli następce mieli na 
gospodarstwa. 

 •  Wiem, ale jak oni wyjechali z Chełmna, sami ludzie? 

 • A skąd. To już ich wywieźli Niemcy tam do protektoratu.  

 • Samochodami ich wywieźli? 

 • No pewno. Ja tylko widziałam jak ich zwieźli do kościoła, to 
widziałam bo chodzili wokół kościoła. Ale jak wywieźli, czym to już tego nie powiem 
bo nie widziałam. 

 • A kiedy kazano tym rodzinom innym które pozostały w okolicznych 
wsiach opuszczać swoje domy, jak to się odbywało? Przychodził jakiś urzędnik 
niemiecki? 

 • No, Niemcy przychodzili, tobołki kazali związać i zabrali i wy tego... 

 • Mówili dzień wcześniej? 

 • A skąd. Dzień wcześniej to by się ktoś ulotnił czy coś by sobie 
schował, czy coś, a nic. Nawet nikt się nie spodziewał kiedy to będzie albo co. 

 • Czyli tego samego dania trzeba było swój dom opuścić. 

 • No pewno. 

 • Nawet nie było czasu do spakowania się.  

 • A skąd. Kto co mógł to złapał i to wszystko. Niejedni głodni i chłodni 
poszli. 

 • Potem pani została z rodziną w tym domu czy oddzieliła się pani od 
ojca i od rodzeństwa? 

 • No jak mnie wzięli na służbę no to poszłam. 
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 • Jak to wyglądało, wzięli na służbę, przyszli, to był rozkaz czy. 

 • Nie, to były takie biuro takie, arbajcant nazywali 

 • W Chełmnie? 

 • No to i listonosz przynosił kartkę żeby się zgłosić i to wszystko. I oni 
dopiero przydzielili. 

 • Czyli nakaz pracy pani dostała. A inni z pani rodziny też dostali taki 
nakaz? 

 • Nie, tylko ja byłam. I ojciec później. Bo ojciec jak później 
rybołówstwo mu odebrali to nie chciał się, taka spółka była wodna i nie chciał się 
zgodzić na tą spółkę, nie chciał ryb łapać, no to dostał też wezwanie, mówi że nie 
chciał tych ryb mówi, że niw będzie w tej spółce łapać, no to zabrali wszystko, 
nowiusieńką sieć, może dwa razy wyjechał ryby łapać. Wszystek sprzęt mu zabrali jak 
się nie chciał zgodzić i to poszli drudzy a ojciec powiedział że nie będzie rybów łapał. 
Woli jechać, mówi do Niemiec jak tutej ryby łapać. I dostał kartkę na biuro i został 
zarejestrowany u Niemca na Kolonii. 

 • I pani dostała też kartkę żeby się zgłosić do jakiejś rodziny. 

 • No to każdemu tak, kto miał iść na tego to poszedł na to biuro i tam 
dostał wiadomość gdzie ma iść, gdzie się ma stawić. 

 • To wszyscy musieli się zarejestrować w tym biurze? Tak? 

 • Tak. I tam była szafa taka i knuty były i tak jak ktoś za dużo i jaki sobie 
wybrał taki dostał. Moją matkę też pobili bo matka strasznie płakała że byłam taką 
mizerna, że mnie tak daleko od domu odbierają bo byłam. To też dostała matka lanie, 
a mnie mówili że musiałam tam iść. To byłam miesiąc tylko. 

 • A gdzie to było? 

 • To był Rośle czy jakoś tak. 

 • I to jest daleko stąd, z Chełmna? 

 • To było, to jest tak, ja teraz to bym nie trafiła taka mała wioska była i 
tak pamiętam jak przez po las się szło, tak było między torami kolejowymi, takie 
małe. Byliśy biedni ale w takiej nędzy nie byłam. Tam Niemka była chora na płuca, 
zaraz niedługo umarła i był ten Niemiec pracował na kolei i tam takie jej rodzice starsi 
byli. Ona była bardzo chora, ale była tak podła że nie z tej ziemi. Jak ja poszłam to jak 
tak płakałam, ja tam nic nie jadłam bo tam takie niedobre życie było, no nie mogłam 
tego jeść, to matka mnie tylko odprowadziła na tą służbę i już więcej razy nie 
przyszła, ojciec zawsze przychodził w niedzielę, jak miała wolne. To mnie matka coś 
uszykowała i ja to swoim życiem żyłam bo ja nie mogłam tego jeść co oni tam 
gotowali. To byłam tylko miesiąc. A tam się wcale nie mówi jak tam było. Kury i 
ludzie wszystko w jednym mieszkaniu było, smród, brud i ubóstwo. Ja tak nieraz to 
tak jeszcze się ze mnie śmieją, miotły jak były i tam sprzątałam a krowy pasłam, a 
krowy to były takie chude, a te na tych kolejowych rowach pasłam i płakałam cały 
czas. To jak ten pociąg szedł to się bałam żeby tych krowów razem ze mną nie 
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 • spili. 

 •  To było gospodarstwo domowe. 

 • No tak, ale takie małe gospodarstwo było. Ale ona była chora, on 
pracował, a było dziecko i oni do tego dzieciaka mnie tam wzieli. A ja wiedziałam jak 
tego dziecka. Bo ta Niemka wciąż tam wyjeżdżała na kurację do Łodzi. To tam byłam 
miesiąc. Matka z ojcem tak się starali żeby mnie stamtąd jakoś wykupić, no bo w taki 
nędzy tam być. Tam postarali się, dali jakąś łapówkę przez tego Niemca co tam ojciec 
pracował u tego Niemca. I ten Niemiec do mnie przyszedł jak krowy pasłam i ten 
Niemiec przyszedł tak tylko się przejść czy to ojciec prawdę mówi w jakiej ja bidzie 
tam jestem, i tak przeszedł się i przyszedł do mnie, ja się wcale nie spodziewałam, tak 
deszcz wtedy padał, i mówi długo już nie będziesz, zaraz wyjdziesz tu stąd. Cię tu stąd 
wyciągniemy z tej bidy i sobie poszedł. Ale to jeszcze któryś dzień upłynął i tamten 
Niemiec mi powiedział, ja idę do pracy a tu za ciebie przyjdzie inna, mówi. Ale tu 
ugotuj obiad i tam jeszcze było 4 czy 5 kartofli było do (?), to dolej i uszykuj się i jak 
ta przyjdzie w zastępstwie to ty możesz se iść do domu. To ja już się tak cieszyłam że 
już spakowałam to co miałam tak się cieszyłam, że już przyjdzie nie, że już z tej bidy 
tam odejdę. Jak ona przyszła to ja byłam dzieciak a to była kobieta taka fest. Jak ona 
to wszystko zobaczyła to ona poszła do stodoły, tak było dosyć wysokawo słomy w 
stodole taką gałąź i od drzewa ściągła i na tym zaczęła rąbać. A przecież to jej nikt nie 
kazał tego robić. Aż se palec ucięła. Jak se palec ucięła, to zaraz do lekarza ona musi 
iść. A ja miałam na tyle pojęcia, jak ona odeszła mówię poszła do lekarza to ja już nie 
zostawię tego dzieciaka tylko będę czekać jak ten gospodarz przyjdzie. I siedziałam z 
tym dzieciakiem, a on przychodzi i mówi no co, jeszcze nie ma zastępstwa. A ja mu 
mówię tak i tak się stało no to musiałam zostać z dzieciakiem. On zara mówi, że ona 
naumyślnie to zrobiła. Bo przecież kto jej tam kazał iść, zaraz na pierwszą godzinę iść 
i zaraz drzewo rąbać. I tak że na drugi dzień mnie zwolnił. Bo ona przyszła, opatrunek 
jej lekarz zrobił i przyszła a ja już przyszłam do domu. To byłam jakiś czas w domu 

 • W Lutomirowie tak? 

 • Tak, u rodziców w Lutomierowie. I później mnie... Nie to już w 
Lutomierowie nie mieszkalim, bo już mieszkalim w Chełmnie. 

 • Rodzice się przenieśli. 

 • Już ten Niemiec co ojciec pracował to ci ci tam my mieszkalim to byli 
tacy ludzie, ja wiem czy tacy podli czy tacy bojący Niemców, że jak nieraz ojciec 
dłużej pracował to już oni tam godzina 9 to drzwi były zamknięte, tak że ojciec do 
mieszkania nie wszedł bo my oknem go nie wpuścilim bo się balim, a drzwi już były 
zamknięte. No i ojciec się użalił do tego Niemca, bo jeszcze nie tak jeszcze ojciec 
tylko ten co tam z ojcem pracował drugi Polak, i zaraz na biuro i nasz przydzielili w 
Chełmnie już mieszkaliśmy. 

 •  Czyli wraca pani do Chełmna. 

 • Z powrotem do Chełmna, do rodziców. I byłam jakiś czas, dostałam 
taki odpoczynek i poszłam znów do Ruchowa. Tam byłam też tylko miesiąc, tam 
byłam przy dziecku. A to byli takie nie prawdziwe Niemce tylko tak ona była Niemka 
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a on był Polak. Przed wojną się pobrali, później on przyjął obywatelstwo niemieckie i 
poszedł do wojska no a ona miała dwóch czy trzech dzieciaków co już chodzili 
Rżuchowa do szkoły niemieckiej, a to jedno było takie malutkie, miało siedem 
tygodni. To nie wiedziałam jak to w rękę wziąć nie byłam przy dzieciakach 
wychowana, a taka teściowa jej Polka była babcia to ona pomagała mnie i jej robotę 
robić, a ona nic koło tego dzieciaka, bo ona jak poszła rano to nie przyszła wieczorem 
ta gospodyni całą. Tam byłam miesiąc i tam zachorowałam. I byłam później długi 
czas byłam w domu. Byłam do doktora jeżdżałam. Leczyli bo dostałam silną anemię. I 
byłam długi czas w domu. Później dostałam kartkę do Chruścina na służbę. Tam 
poszłam do krów pasenia. Mama mówi to pójdziesz tam to trochę Zbigniew za ciebie 
pójdzie, trochę ty będziesz i jakoś przetrzymamy. Jak ja poszłam to tam znów też taka 
nędza była, ja mówię tak z jednej bidy wyszłam do drugiej pójdę. Już wolę jechać do 
Niemiec, już nie będę tu siedziała. No i tak że dostałam, przydzieli mnie do Chełmna 
do tej Romaneszy. 

 • Romaneszy tak?  A to było... ile pani miała lat wtedy? 

 • A ja pamiętam? To cały sezon tej służby to poszłam tam i tam już 
siedziałam. Siedziałam już do samego ostatniego dnia wojny. 

 •  Gdzie oni byli w Chełmnie? 

 • Ona, ją też dwa razy przesiedlali. Jak pierwsze Żydzi, jak pierwsze 
getto się skończyło to jak ona przyjechała do Chełmna to była osiedlona w starej 
gminie. Teraz jest zniszczona. To tam mieszkała. Później ją przenieśli jak gestapo 
przyszło to ona poszła do Graczyka, pierwszy dom jak się na dół zjeżdża. Ten 
czerwony taki. To tam dostała mieszkanie, tam w połowie domu była szkoła 
niemiecka a w połowie ta Niemka mieszkała i ja razem z nią służyłam. Później za 
jakiś któryś miesiąc pomieszkała ale coś nie pasowało znów, tam poszło gestapo, 
szkołę zlikwidowali, to już nie pamiętam gdzie ta szkoła była. To tam już poszło 
wojsko, a ją znów przesiedlili tutej do Organistówki. Tutej dostała połowę domu a w 
połowie domu mieszkała taka czarna Morka. Jak te czarne morki co tak szli grupowo 
to się osiedlili, to tam ją przesiedlili. Tam byliśmy dwie rodziny. Tam mieszkałyśmy, 
tam już ta Niemka siedziała, to już siedzielim do samego końca, Stamtąd już uciekła. 

 • Ta Niemka? 

KASETA 3/2 

PLANSZA 

WOJTCZAK SABINA 

MARCH 11 1998 

 

 • Ta Niemka to była Romaneszi pani powiedziała nazwisko? 

 • Romaneszi Karolina. 

 • Ona była Niemką taką autentyczną? Czy z Rum... 
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 • Z Rumunii. Ona zawsze mówiła że ona jest Rumunką. 

 • I ona mówiła po polsku? 

 • Ona umiała i po polsku i po rusku i po niemiecku i po rumuńsku. Bo 
jak się zmówiła z tym gestapo bo przecież też pomagała tej siostrze w sklepie, to jeden 
z tych wojskowych miał być z Rumunii, ale mówiła że on nie mówi czystym 
rumuńskim językiem żeby mówię, że to nie jest czysty Rumun, żeby po niemiecku. 
Fakt że byli wykształcone Niemki. 

 •  Miła była dla pani. 

 • Raz tylko była niemiła. Bo nie mogłam ognia napalić i była gazeta z 
Hitlerem i wzinam to wydarłam i podpaliłam ogień to mnie tak wykrzyczała, 
powiedziała, że pójdziesz z Żydami razem do getta. A ta co była czarna morka to się 
śmiała. Mówi, och ty głupia mówi, nie bój się to co Hitler to co Bóg jest? Mówi że go 
spaliła, no to co że go spaliła. Nie mogłam ognia napalić, i mi się to było na wierzchu, 
miałam to w głowie że to kto się dopatrzy że ja Hitlera spaliłam. To wtedy krzyczała. 
Tak to nie mogę powiedzieć krzywdy mi tam nie robiła. 

 • A jej mąż też był tutej na miejscu? 

 • Jej mąż to był na ruskim froncie w wojsku. I później tam sobie coś 
zrobił jakieś kalectwo i wrócił się wyleczył i był w Austrii był tam w fabryce 
pracował. I on ją chciał zabrać bo tam nie było bombardowań, niczego tak że miał ją 
zabrać. I zawsze mówił że mnie też zabierze. No bo jak pojedziesz z nami to 
przeżyjesz. Jak się zostaniesz tu to nie przeżyjesz. tak mi zawsze mówili. On był 
bardzo dobry. On to... 

 • Jak pani spaliła tą gazetę z Hitlerem, że pani pójdzie pani do getta. 

 • To wtedy to mnie tak skrzyczała może i mnie uderzyła, ale już nie 
pamiętam. 

 • Pani wiedziała i wszyscy wiedzieli że tu są Żydzi w tym obozie. 

 • Panie, tam nie tylko Żydzi bo jak samochody stały to było słychać 
mowę inną też.  

 •  A czy pani pamięta kiedyś taki wypadek że przyjechały samochody z 
Żydami do pałacu? Albo nie z Żydami? Pani widziała to? 

 • No przecież samochody to nie stały tak, żeby rzędem stały jeden przy 
drugim.  Tylko tak po trzy. Tyle ile się, my mówilim piekło na to co wywozili. 

 •  Nie wewnątrz pałacu, tylko kiedy były te wysyłki Żydów tutej do 
Chełmna? 

 • No to na szosie stały. Takie odstępami po trzy samochody. 

 •  To były zwykłe ciężarówki? 

 • No zwykłe ciężarówki takie. 
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 •  Długo one zwykle stały na szosie? 

 • No tak jak tamci weszli do tego piekła tak jak my pozywalim i tam już 
wyjechało na szosę to znów szły trzy samochody ile tam do środka. Prędzej nie 
wjeżdżali żeby tak wjeżdżali. Tutej tak jak kościół jest, tam dalej nie stajeli już, tak. 
Tylko tu w tym miejscu. To były już ostatnie. Jak już tamto wyszło do lasu to dopiero 
ci podjeżdżali i tak stopniowo po trzy, po trzy czy tam cztery jak zależy jakie 
samochody były? 

 • Pani to widziała. 

 • No jak to nie, jak przecież bym nie widziała to bym nie mówiła, 
widziałam, ja wiem czy to byli Żydzi, czy to byli inna narodowość. To nawet zeszły 
takie trzy eleganckie kobity, suknie miały do samej ziemi bo to ciepło wtedy było, to 
tu jak kościół jest, kawałek za kościołem, pierwszy samochód, gestapowce stali, a one 
zeszły na ziemię. Stali na szosie, A ja przechodziłam i weszłam do domu bo wtedy to 
długo wozili bo to tak przed wieczorem było. To zeszły ze dwie, ze trzy ale przecież ja 
szłam w bok jedną stroną a tu po tej stronie od parku od tego stali, a jak już piekło 
poszło do Rżuchowa to znów wchodziły na plac. 

 • Pani mówi piekło, a skąd pani wiedziała, że to jest piekło. 

 • No bo my tak nazwalim piekło. 

 • Było wiadomo, że to są te ciężarówki? 

 • No bo to co ci... Nie na te ciężarówki mówilim piekło tylko na tą  z 
zagazowanymi ludźmi, to my pozywalim to piekło. 

 • A wy wiedzieliście że to są ciężarówki z zagazowanymi ludźmi? 

 • No przecież w ciężarówkach to nie byli jeszcze gazowani bo byli żywi. 
Tylko dopiero jak wjechali i poszli do tego piekła co wyjeżdża... pozywamy piekło to 
wyjeżdżało do lasu, to już wtedy byli ludzie martwi. Tam jeszcze jęk był słychać 
chyba. 

 • No i skąd to było wiadomo że to jest piekło. Bo rozumiesz przecież tam 
pani nie wchodziła do środka? 

 • To nie, ale to wie tam, my miejscowi wszyscy tak nazwalim. No 
przecież wiedzielim że tam ludzi gazują. No to tak jakby takie po prostu to piekło 
takie było, nie. 

 •  Jeden od drugiego się dowiadywał... 

 • No to piekło jest takie, tak jak by te ludzie już w tym piekle byli, nie. I 
tam my sami tak nazwalim, nikt tak nie nazwał tylko sami nazwalim tak piekło i 
piekło mówilim. Piekło ludzkie. 

 • Ale jeszcze wróćmy, pani była w Chełmnie u tej rodziny Karoliny u niej 
od kiedy mniej więcej? Bo była pani w innych miejscowościach i dopiero później tu 
przyjechała do Chełmna i była tam w tej wsi. Kiedy to się stało? 
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 • Jak ja przyszłam do Romaneszen to proszę panią już nie wozili, to już 
pałac był zminowany. Nie, wtedy to już wozili do kościoła. To już chodziła kolejka, to 
już samochodami nie wozili. 

 • To kiedy pani widziała to piekło i te samochody 

 • A to, to jeszcze jak bylim wysiedlone ale bylim tam na, u tego brata co 
mieszkalim u tego w Lutomiru. To pierwsze jak, bo to przecież pierwsze jak wozili to 
wozili samochodami i wywozili, gazowali w Chełmnie i wywozili do lasu. 

 • Ale pani rodzina była nie w Chełmnie tylko we wsi. 

 • Już w Chełmnie wtedy mieszkalim. 

 • Wtedy kiedy jedną służbą a drugą służbą była pani jeszcze w tym czasie 
czasami w Chełmnie. 

 • No jak to nie. 

 • Tak to było, w niektórych okresach była pani w Chełmnie?  

 • No byłam. 

 • Miała pani jakieś przerwy w służbie? 

 • No przecież chorowałam to byłam przerwę miałam. 

 • I wtedy to był okres kiedy pałac stał? 

 • No bo pałac to tak przecież, w którym roku... w kwietniu na wiosnę 
zburzyli nie, jak już pierwsze wyszli, jak już wszystką pierwszą robotę zrobili i to 
wysadzili i to rozminowali pałac. 

 • Czyli w niektórych miesiącach była pani tam i widziała te samochody. 

 • No pewno że widziałam 

 • I te ciężarówki z ludźmi przywożone i wyjeżdżające do piekła, tak? 

 • Jak zaczęli, proszę panią, pierwsze jak zaczęli Żydów wozić do 
Chełmna to jeszcze tyle wojska nie było, dopiero stopniowo jak coraz bardziej się 
rozwijało no to więcej wojska dopiero ściągali, a tak to nie było. A później to i wojsko 
było i w remizie było. A z początku to tak dużo wojska nie było dokąd się tak dobrze 
nie rozwinęło pierwsze. 

 • A mogła pani tak chodzić po wsi po tej szosie. 

 • A no jak to, po szosie wolno było chodzić, nie wolno było się patrzeć 
bo jak się patrzyła na pałac to dali gestapowce wiadra i tak kazali ze 20 wiader wody 
przynieść, to już jak drugi raz szedł to już nie patrzył na pałac. Tylko ludzie albo 
kolejką chodzili, bo taki co już dostał nauczkę jak tak ponosił z godzinę wodę, a na 
całym Chełmnie nie było wody, studnie były ale wody nie było. A tu jak teraz Robak 
mieszka to była jedna studnia. To stamtąd trzeba było wszystkim gestapowcom tu co 
w górze mieszkali wody nanosić to już mu się odechciało drugi raz. To już jak 
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przechodził to już się nie patrzył tylko w drugą stronę głowę. To nie było tak sobie 
łatwo jak ktoś sobie powie. 

 • Obok tych samochodów stojących na szosie też można było 
przechodzić? Czy stała straż jakaś? 

 • No jak to, na każdym samochodzie było dwóch gestapowców siedziało 
na tyle. Przecież tyły były odkryte samochodu. 

 • Odkryte, można było do środka zajrzeć? Czy jak? 

 • No tak, jak tu jest koniec samochodu to tu jest dwóch gestapowców 
zawsze siedziało na każdym samochodzie. 

 • I dalej ludzi było widać w środku samochodu? 

 • Jak to nie było, przecież było widać. 

 • Można było blisko tych samochodów przejść? 

 • Ale skądże, to po jednej stronie. A pani szła, a gdzie by tam panią 
puścili pod samochody. 

 • Po drugiej stronie szosy trzeba było przechodzić? 

 • A gdzie, ludzie nie chodzili tak mocno, chodzili kolejką tam  jak tam 
Łęgów to chodzili do Dąbia chodzili bocznymi drogami, też ludzie się bali tak 
chodzić. 

 • Ale patrzyła pani na te ciężarówki czasami mimo wszystko. 

 • Ja tam patrzyłam. 

 • Słychać było rozmowy, głosy tych ludzi 

 • Wie pani co, to pierwsze jak przywieźli to my jeszcze w Chełmnie 
mieszkaliśmy jak pierwsze przywieźli, to był straszny szum. A już było to szykowane, 
już wojsko było nie, ale taki warkot samochodów dużych było, to ojciec tu pod tą górę 
to na ręcach poszedł i popatrzył się co się dzieje nie. I przyszedł do domu, mówi 
jakichś ludzi przywieźli w samochodach, cały rząd samochodów stoi. O to było 
pierwsze. Jak pierwszych przywieźli. To przecież kto nie wiedział, że... to przecież 
nikt nie wiedział to później się rozniesło. A z Dąbia Żydzi to przecież byli trzy razy 
naganiane do kościoła, nie tak że ich pierwszy raz nagnali i dobra. Raz do kościoła 
nasz polskiego ich wygnali, zabrali i z powrotem ich puścili, drugi raz  a trzeci raz jak 
już ich zamkli to już ich do Chełmna wywieźli. 

 • Do kościoła w Dąbiu? 

 • W Dąbiu w kościele. 

 • Ale pani wie ci, którzy byli w ciężarówkach oni dokładnie nie wiedzieli 

 • Jakże oni wiedzieli. 

 • Ale wyście wiedzieli? 
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 • My już wiedzielim że do Chełmna wożą, to my już wiedzielim. 

 • Tak mówią że oni tak ich prowadzali tak bardzo elegancko do tego 
pałacu, tak było rzeczywiście? 

 • Ja tam nie widziałam żeby tak elegancko wprowadzali. Ja tego nie 
widziałam. Ja tylko mówię to co widziałam i słyszałam. Tylko słyszałam. Tak ojciec 
mój powiedział, a czy ojciec mój widział czy od kogoś wiedział, czy to plotka to ja 
tego nie powiem prawdę, tylko tak jak słyszałam, że tak jak przed wojną teraz to 
mówią pekaesy, a kiedyś to mówili autobusy nie, że jeden taki jak autobus przyjechał 
jak to przed wojną wjeżdżali to tylko jeden człowiek siedział w tym autobusie, że 
prawdopodobnie mieli go elegancko wprowadzić pod rękę,  a kto to był czy jaki 
najbogatszy milioner czy kto to nie wiadomo kto to był. To tak było słychać, ale ja 
tego nie widziałam tylko słyszałam. 

 • A czy nikt, znaczy pani czy ktoś ze znajomych tutej mieszkających nie 
powiedział tym ludziom co to jest? 

 • A jaki pan miał dostęp żeby pan powiedział. 

 • Krzyknąć nie można było. Nikt nie myślał o tym 

 • A kto to mógł krzyknąć. Każdy się bał, i gdzie pan mógł krzyknąć. 

 • A niech pani jeszcze powie, jak wyglądał teren pałacu w tym czasie 
kiedy te ciężarówki przywożono? Był ogrodzony? Co było widać? 

 • Tam był no siatka, tak jak była tak jest a tam było bardzo dużo 
orzechów. 

 • Na terenie w tym ogrodzie? 

 • Tutej jak teraz jest ten barak to tu był takie półkole, był taki ładny 
żywopłot w takie śnieguliczki, to zawsze był przycinany, był tak półokrągły i tu były 
takie dwa duże drzewa i było bardzo dużo orzechów tam, tam było bardzo dużo 
orzechów w tym parku. Tu jak teraz spikrz jest i za spikrzem były jeszcze, budynek 
stał po folwarku i tam wokolusieńko było same drzewa owocowe a orzechów bardzo 
dużo było. Morwy. Bardzo dużo było drzew. Tam było bardzo ładnie, uliczka była na 
około i tak były uliczki, bo tam taki pagórek jest, nie wiem czy tam jeszcze jest taki 
pagóreczek tutaj u góry to tam była wielka piwnica, tam jak kiedyś szlachta była to 
może jakieś wina czy coś przetrzymywali. 

 • Czyli takie ładne otoczenie było odnowione przed wojną. 

 • Tam było bardzo ładnie, z tyłu jak od rzeki to były piękne takie 
płaczące drzewa , że liście, gałęzie to do samej ziemi się sta... były takie okrągłe 
schody co się schodziło. Bo od tamtej strony tylko jedno wejście było. Tam było 
bardzo ładnie. 

 • A jakieś trawniki z kwiatami również? 

 • No kwiatów to wtedy już tam nie było. Ale tak drzewa bardzo ładne 
było, a tam jak jest teraz ten spikrz to tam było takie gęstwina i świerki. Tutej jak 
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prosto się szło uliczką to były bardzo wysokie świerki. Taki plac no i takie krzaki, bzy 
różne. Już nie było tak oczyszczone jak kiedyś szlachta była to było to elegancko. A 
później już takie zarośla były, nie? Tylko uliczki normalnie były. 

 • A jakie było ogrodzenie tego całego terenu, można było z każdej strony 
tam wejść do tego parku? 

 • No w około było przed samą wojną ogrodzone tą siatką tak jak teraz. 

 • A Niemcy też zrobili jakieś ogrodzenie dodatkowe? 

 • Nie. Nie było żadnego ogrodzenia. 

 • A jaki był wjazd tam, była brama, strzeżona brama, ile tych bram, i w 
ogóle można to było z szosy widzieć? 

 • No były słupy takie, czerwone, tak jak brama była, ale może jakaś 
brama była jakoś założona, ale ja już tego nie przypominam to nie powiem, bo 
przecież musieli zamykać ta nie było otwarte nie. Jakaś brama była czy żelazna czy 
jakaś to była. Ale tego nie powiem dokładnie jak to było bo specjalnie już nie 
widziałam tego. 

 • Jakaś straż stała tam przy tym? 

 • No jak to, no warta stała no przecież, zamykali jak znów to wyszło to 
zamkli. 

 • A niech pani powie czy z szosy było widać tam dziedziniec tego pałacu, 
wejście do pałacu, te schody, nic nie było widać? A co było widać z szosy pani tam 
odwracała głowę zawsze czy czasami spojrzała? 

 • A co tam pani widziała, pani nic bo tu był ten budynek a tu jeszcze był 
z czerwonej cegły był taki ogrodzony płot, jeszcze kawałek płotu było i były drzewa, 
później postawili zaraz ten barak był postawiony taki duży, to tam pani nic nie 
widziała. Ani od strony rzeki pani nic nie zobaczyła bo były drzewa, pałac, drzewa, 
ani od strony szosy pani nic nie widziała, bo były duże drzewa, orzechy, był ten 
żywopłot, a czy później go już skasowali, wyjeździli go, ale był ten żywopłot, tak to 
pani nic tam nie zobaczyła. 

 • A tam jest taka droga w dół między pani domem a kościołem, prawda 
tak w dół się schodzi nad rzekę. Tam można było chodzić bo tam były jakieś trawa 
rosła chyba w tym miejscu? 

 • Tą miał, tę ziemie taki Niemiec. Tam siali warzywa, tam ludzie jak 
miał robotników to tam robili. 

 • Tam można było krowy paść? 

 • Nie. Tam tylko jak przyszedł sezon to miał taki Szulc Niemiec tą 
ziemię, to tam coś zasiali. 

 • To Było miejsce uprawne zaraz obok pałacu? I zaraz obok kościoła? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 • Tak jak z tej góry pani schodzi, no jak pałac tu, jak pani ma teraz o ten 
budynek stoi, o to tam była uprawna ziemia w tem czasie. 

 • Ci ludzie którzy mieszkali na dole tam nad rzeką bo ich nie wysiedlili 

 • Ale to oni nie uprawiali tego. 

 • Ale oni tamtędy mogli chodzić sobie 

 • Ale tam pani nic nie zobaczyła. Jakby to było z tego końca to 
morderstwo to od kościoła to by coś było widać, ale to było z tamtego końca, tu był 
spikrz, tu był pałac, tu były wokoło drzewa i tam nic pani nie zobaczyła. 

 • A samochody widać było jednak czy nie. 

 • Samochody to pani widziała jak wjeżdżali, ale tak to pani tan nic nie 
zobaczyła. 

 • A coś słychać było? 

 • No słychać, słychać to był krzyk 

 • Jaki krzyk, w jakim języku? Mogła pani rozpoznać? 

 • A skąd, kto tam kochana go rozpoznał. Tam był krzyk i jęki i więcej 
tam nic nie było słychać. Ale można było krzyk niemiecki rozpoznać. Ale to tam 
raptownie coraz ciszej ciszej, to było, która minuta przecież nikt na zegarek nie 
patrzył, ale to mówili, przecież było widać jak rzeczy wywalali to było widać, to jak 
zaraz rozebrali się i wyszli to zaraz drugie robotniki żydowscy byli i zaraz tego. 

 • A jak mogła pani widzieć rzeczy wyrzucane przez okno 

 • Jak się szło drogą to było widać 

 • Czyli mogła pani widzieć trochę jednak tego budynku i co się tam 
działo? 

 • To jest tynk, to jest tynk, to tak samo jak tutej te dwa okna są, to tymi 
dwoma oknami, dwoma czy trzema oknami było wyrzucane rzeczy. 

 • Ale to widziała pani wejście do zamku czy nie? 

 • A skąd. To było tylko okna na drogę było widać, to nie było nic widać 
tylko było okna widać i oknami tą odzież wyrzucali a drudzy byli Żydzi byli robotnicy 
co zaraz brali takie koce czy jakieś chusty wielkie i to wiązali to w tłumoki i wynosili 
to tam taka ścieżka była i jak tam na dół się schodzi, od spichrza tam jeszcze ścieżka 
jest albo nie ma i tam taki plac był i wysokie drzewo było to oni tam tą wszystką 
odzież znosili. 

 • Tam kładli i tam tak leżała. 

 • Tam taka sterta była, wielka sterta była. To jak pani szła dołem dalej to 
było widać tą stertę i na tej stercie gestapowiec siedział. A Żydzi to nosili. Co się ci 
rozebrali to już zaraz ta odzież była zniesiona na tą stertę i  następne. To tak długo to 
nosili to wszystko nie było, no aż do skończenia pracy. 
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 • To wszystko w ciągu dnia się odbywało. Czy w nocy te samochody 
jeździły? 

 • Nie. 

 • W ciągu dnia? A inne przedmioty bo przecież ludzie nie tylko mają 
ubrania ze sobą, przywozili jakieś paczki ci co na tych samochodach byli? 

 • Tego to ja pani nie powiem tylko byli, tu na dole to była ta odzież co 
zebrali, a tutej jak róg jest siatki od strony szosy to było duże tam były znów i garnki i 
łyżki, co kto miał 

 •  Też na terenie pałacu? Czy poza? 

 • Tak, na terenie pałacu. To były trzy takie Usypane. To jedno z tych 
naczyń, a drugie to znów walizki, walizki, tłumoki takie no jak się każdy 
wyprowadzał tak wszystko zabierał. Była taka. później była maszyna taka oni to 
wszystko darli. 

 • Te szmaty darli, ubrania darli? A kto pracował tam przy tej maszynie? 
Ludzie ze wsi? 

 • A skąd. To wszystko żydostwo. 

 • Słychać było te maszyny i tę pracę całą? 

 • Musieli mieć jakiś szarpacz, maszyna była, wodę. Żydzi przychodzili, 
była tu jak Mizakiewicz mieszka to była pompa taka ręczna to Żydzi tam przychodzili 
i tam co jakiś czas był wąż, wcale to było nie chowane, była taka pompa i węże były 
aż do samego pałacu. 

 • A skąd tę wodę ciągnęli? 

 • Ze rzeki, tu od Mizerkiewicza. To tu była pompowana woda. To 
przychodzili Żydzi i to pompowali. 

 • Do tej maszyny pani myśli, potrzebna była? 

 • Do czegoś musieli mieć tą wodę. Ta pompa to już była przywieziona i 
to jednostajnie stała. 

 • I to było prawie od początku cały czas stała maszyna, która rwała 
szmaty. 

 • I to później takie bele to robili i to kolejka przychodziła specjalnie i to 
zabierała w stronę Koła. Takie bele.  

 • Pociąg taki. mała kolejka? Do którego miejsca ona dochodziła? Blisko 
pałacu dojeżdżała? 

 • Nie, no tak gdzie stała gdzie stał tor kolejowy to stała ta kolejka, my 
ciuchcia na nią mówili co idzie. 

 • Ale ona teraz jest? Nie ma? 
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 • A skąd, już skasowana.  

 • Tam był ostatni przystanek? Tak niedaleko, jak donoszono do tych 
wagonów kolejki? 

 • Żydzi nosili. 

 • Ale samochodami czy ręcznie nosili? 

 • Samochodem to ładowali na kolejkę. 

 • I pani też to widziała? 

 • No jak to, jak bym nie widziała to przecież bym nie mówiła. 

 • Pani mówi wszystko teraz jak był ten pierwszy etap do zburzenia 
pałacu w 43 roku,  a proszę powiedzieć byli Niemcy tam we wsi dużo? Pani znała 
konkretne osoby, konkretnych Niemców z widzenia przynajmniej. 

 • Gestapowców? 

 •  Tak 

 • Z nazwiska to tylko jednego pamiętam bo takie miał nazwisko Haterle, 
to tylko tego pamiętam. 

 • Tak, 

 • Tak to z widzenia to ich widziałam, ale z nazwisków to nie wiem jak 
się nazywali. 

 • A jaki był ten Heterle? 

 • Gruby. Gruby, ale był taki przystojny Niemiec był. On żeby taki 
krzywdzący był to nie. Nie wiadomo jak tam w obozie. Ale tak to jak tam się szło to 
tam nic nie mówił. 

 • Znaczy był milszy niż inni stosunkowo? 

 • Ja tam dużo z nimi obcowałam bo jak ja służyłam to ta Niemka mi tam 
bardzo umiała piec ciasta to jakie bale sobie wyprawiali to ona im tam wypiekała 
ciasta, tam chodziła do nich w goście to. To tam ich tak... 

 • Ale to już było później. 

 • To już była druga. 

 • A czy pani pamięta Cyganów których przywieźli za pierwszym razem. 
Nie pamięta pani tego.? 

 • Tego co nie widziałam. 

 • A jak często pani w ogóle bywała w Chełmnie, bo przecież pani tu nie 
mieszkała w Chełmnie? 

 • Dokąd nie poszłam na służbę to tam co dzień przychodziłam, bo tam 
nie miałam, tu miałam znajomych tu miałam ciotkę no to przychodziłam nie. Ojciec 
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jeszcze ryby łapał to tu przychodziłam. A już jak poszłam na służbę to już nie 
przychodziłam. Tylko wtedy jak miałam wolną niedzielę. 

 • A czy pani widziała ten jeden z tych trzech ciężarówek zamkniętych? 

 • Ja tylko widziałam otwarte co szli na dół. Takie kobiety w długich 
sukniach kwiaciastych. Ja wiem czy to byli Cyganie, czy to byli Żydzi czy to byli 
Polacy. Tam rozmowy, bo jak pan przejdzie to co tam może zrozumieć. A jeszcze 
idzie pod strachem żeby tam. To już tak było przed wieczorem, bo z początku jak ja 
tam służyłam to nie spałam tylko chodziłam na noc do domu, a rano na 7 
przychodziłam, a tak 7, 6 to szłam do domu. Jak porobiłam swoje to już szłam do 
domu. A później to już nocowałam. 

 • Ale gdzie te kobiety schodziły w tych sukniach? 

 • Zeszli tu jak kościół był, troszeczkę za kościołem się zjeżdża, bo tu 
pierwsze samochody ostatnie stały, to widziałam czy ze trzy, czy dwie czy trzy już nie 
powiem dokładnie, postały na ziemi. To tak sobie pomyślałam tutej żeście wyszli a z 
was nic nie będzie. 

 • Ale one jak zsiadły z samochodu? 

 • Zesiadły, no gestapo stojało tu, i stały w długich sukniach, kwiecistych 
długich. 

 • Elegancko ubrane? 

 • No pewnie że elegancko. 

 • Ale jeszcze to był ten okres kiedy pałac jeszcze był. 

 • No to był pierwszy etap. 

 •  A pani wie gdzie te samochody zamknięte jeździły? 

 • A gdzie mogłam wiedzieć. 

 •  Nie widziała pani ich nigdy? 

 • Od strony Dąbia takie samochody chodziły 

 •  Ja mówię o tych samochodach zamkniętych, gdzie tych Żydów 
gazowano, bo mówią że był taki wielki, potężne arbanisze. 

 • No wtedy dopiero widzielim jak już spalili 

 • Dopiero wtedy się okazało. 

 • To był długachny, ten co wywożony był to taka tam podłoga była na 
tym to był krótszy, a ten co stał to był długachny samochód. Co stał, bo to był jak 
pałac był to jak zza sutereny się wychodziło to jeszcze balkon był i musieli pod ten 
sam balkon podjeżdżać i wpychali, bo jak się szło dołem to przecież kawałek to było 
słychać. Może niektóry transport szedł cicho, a niektórzy może już wiedzieli co ich 
czeka. Przecież jak już się rozebrali, nagie byli no to już przecież biżuterię, wszystko 
im odebrali, to dwóch Żydów taki wózek dziecinny to wywozili tutej do plebanii. To 
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co jakiś transport wywieźli to wózkiem złoto wywozili do plebanii, W plebanii był 
środkowy pokój był to krata na oknie była to tam był złotnik. To tam wszystko złoto 
gestapo szło a Żydzi w kajdankach pchali ten wózek ze złotem. 

 •  Znaczy kajdanki na nogach mieli? 

 • Tu mieli takie łańcuszek i tutej mieli kawałek łańcuszka a tutej sznurek 
do spodni do paska. I tak drypcili. A Szymek to chodził tak luzem on nie miał żadnych 
kajdanków, nic. On to tak chodził jak taka owieczka. 

 • To już było później, to już było 

 • To był z drugiego, a to to co to złoto wozili to wozili takim wózkiem, 
dziecinnym wózkiem, jak przed wojną wózki dla dzieci były. To tak złoto wozili 
wszystko. 

 • A za pierwszym razem to też tak było że na plebanii było złoto? 

 • To było za pierwszym a za drugim to już nie wiadomo jak oni im to 
odbierali, jak byli w kościele. To było za pierwszym, to złoto wózkiem wozili. 

 • Ten długi samochód pani zobaczyła po raz pierwszy dopiero jak 
rozwalili ten pałac. 

 • No tak jak poszliśmy zobaczyć tych co spalone już, po wojnie jak już 
Niemcy uciekli dopiero widzielim a tak jak moglim zobaczyć. 

 • Znaczy nie po wojnie tylko jak wyszli po raz pierwszy w 43 roku jak ten 
rozwalili pałac? 

 • Nie. Ten duży samochód to dopiero widzieliśmy jak się wojna 
skończyła. A tak to skąd. Oni to wywieźli jak po pierwszym etapie to nikt nic nie 
widział kiedy to było wszystko wywiezione, jak to było wywiezione. Wszystko się 
usujło, wyjechało, wyczyszczone było i przyszli tak przed południem to była wiosna. 
Ja wiem może to był marzec, może kwiecień. Dobrze pamiętam to było już tak 
ciepławo. To pałac, raz podłożyli to nawet dobrze go nie ruszyło a dopiero drugi raz 
jak walli to aż to wszystko leciało, tą siatkę przebijało i takie grube leciały całe 
kawały. 

 • A co mówili we wsi dlaczego ono rozwalają ten pałac. 

 • Oni skończyli już co mieli zrobić zrobili i skończyli i pojechali a to za 
niedługim czasem znów przyjechali. Ja wiem czy rok czy więcej upłynęło i znów 
przyjechali. Już pałacu nie było tylko był spikrz no. Do spichrzu i w kościele. 

 • A co tam w spichrzu było po wysadzeniu pałacu, co się tam działo, Bo 
już mogliście wejść na ten teren? Prawda? Nic nie było. Nie było tam gestapowców 
czy było strzeżone. 

 • A skąd. Ach nie, tam nikt nie wszedł. Tam tylko wszedł ten ogrodnik 
co tam miał to, a tak to ja tam nie byłam. Bo jak pierwsze wyszli to tam nikogo nie 
wpuszczali. 

 • Niemcy cały czas strzegli tego terenu. 
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 • Przecież była warta, wyszli a nowi przyszli. Ci się nie zostali co byli. 

 • Jak już ten pałac rozwalili czy tam można było chodzić, zobaczyć, czy 
też był zamknięty? Zamknięty był? 

 • Tylko było jak ci wszyscy wyjechali to przyjechali nowe żołnierze i 
zamieszkali w plebanii. I mieli warty to już dali do lasu, tam cały czas warta była 
trzymana. Oni już tu nie urzędowali ale było tam ileś tych żołnierzy i oni tą wartę 
pilnowali. Mieli zmianę dzień i noc. 

 • Co oni robili ci nowi żołnierze, tylko wartę? 

 • Tylko tam w lesie wartę pilnowali. Przecież tam były takie budki, tam 
ich zawieźli i przywieźli i... 

 • Czy pani pamięta taką grupę Żydów religijnych z brodami rabinów 
kiedy przywieźli do Chełmna, nie pamięta pani tego? 

 • Nie. Ja tylko pamiętam, tego że mówili że z dużą brodą przywieźli 
takiego w pekaesie. Tylko jednego przywieźli. Że go mieli bardzo szanownie 
podprowadzić pod ręce, no elegancko. Ale kto to widział to ja tego panu nie powiem. 
Ja tylko to słyszałam. Ale tego nie widziałam. 

 • Czy może pamięta pani taką historię właśnie z tego pierwszego okresu? 
Specjalnie pani zapamiętała. Pewien dzień, czy... 

 • Ja to szłam, już wtedy samochody szły od Koła, to szłam tam ciotka 
moja przy szosie mieszkała a ja szłam do tej ciotki ją odwiedzić to jak samochody 
jechały to ja miałam rzucone zdjęcie i miałam związaną chusteczka. Taka chusteczka 
od nosa była związane i jak ja przechodziłam, oni jechali po lewej stronie ja szłam to 
rzucili mi tą chusteczkę i to zdjęcie. Na tym zdjęciu było dużo osób. A pisało dużymi 
literami ale ja tylko zdążyłam przeczytać to „kochani Polacy ratujcie bo młodzi i 
zdrowi idą na śmierć”. To ja to przeczytałam. Ale gestapo samochody zatrzymali i 
zeskoczył i mi to zdjęcie odebrał i tą chusteczkę mi odebrał i tyle wszystkiego mojego 
było. To tam może wiedzieli co się dzieje a dzieciak przechodził i rzucili mi 
chusteczkę. To tam musieli mi w tej chusteczce coś mi rzucić, ale ja bym może 
przeszła nie podniesła tego a ja się wzienam to schyliłam i podniesłam to zdjęcie, duże 
takie zdjęcie było i to zdjęcie podniesłam i tą chusteczkę podniesłam. Jeszcze później 
jak poszłam do domu to matka mówi po co żeś to podnosiła. Przecież od ciotki 
dopiero z powrotem tak to byś przeszła i ten, a tak to zeskoczył, zabrał mi to zdjęcie, 
przedarł i rzucił na tor i tą chusteczkę mi zabrał i poszedł sobie. 

 • A coś było w tej chusteczce? 

 • Ano pewno że była, chusteczka była od nosa i było związane tam coś i 
rzucili. Szłam do ciotki tutej jak się do Rżuchowa idzie jak te budynki są to tam ciotka 
taka starsza mieszkała. I szłam ją tam odwiedzić to akurat samochody szli to mi to 
rzucili.  To zawsze powtarzałam i mówiłam, to zawsze mówili bo głupia byłaś dopiero 
jak wracałaś to mogłaś, to zdjęcie by nigdzie nie poleciało. I byś miała zdjęcie i byś 
miała choć chusteczkę na pamiątkę. A wszystko mi odebrali. 

KASETA 3/3 
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PLANSZA WOJTCZAK SABINA 

MARCH 11 1998 

TAPE 3 

 • Niech pani powie jeszcze co się działo z Kościołem w Chełmnie? Z 
księdzem, czy od początku wojny już nie było mszy tam. Wie pani. 

 • Jeszcze było jakiś czas i po tym księdza zabrali do obozu gdzieś zabrali 
jak zabierali innych to księdza zabrali, nauczyciela zabrali i zabrali on, zapomniałam 
jeszcze księdza brat się tu ożenił na tego to ich pozabierali wszystkich do obozu. 

 • I Kościół stał pusty? 

 • I kościół był zamknięty. Tu nie było żadnego uczestnictwa w kościele. 

 • Znaczy nic nie było tam, kompletnie nic. 

 • No ławki normalnie stały no i tylko tyle co później tych Polaków co 
wysiedlali po jakimś czasie to ich tam nagnali. Wszystkich zabrali to wysiedlali tutej 
wszystkich to wszyscy z Chełmna, z Kolinii Chełmno, bo to tych bogatych, takich 
biednych jak my to tam nie wysiedlali, tylko tych Kolonie, Rżuchów, Nadorudz bo to 
ci wszyscy byli nagnani. Bo to wszystkich w jeden dzień nagnali, to wszystko później 
jak wywieźli ich do protektoratu to zamkli znów kościół, bramy były zamknięte. 

 • Samochody jakieś nie podjeżdżały tam? 

 • Nie wiem jak ich wywieźli, no chyba jakimiś samochodami no przecież 
warta chodziła, bo przecież tak to by przecież ktoś uciekł. 

 • I potem była panu już na stałe w Chełmnie u tej Karoliny Romaneszy? 
Tak? Jak pani poznała jej męża, jak pani się z nim spotykała. 

 • Bo on przyjeżdżał na urlop co jakiś czas. 

 • Młody to był człowiek? 

 • No.  

 • A ona ile lat miała? 

 • No ja wiem , tak 40 może, może 45. Tylko była chora no to nastała 
mnie na służącą za to że on był w wojsku ranny a ona nie mogła dźwigać dziecka no 
to ja poszłam do niej na służbę. 

 •  Jedno dziecko miała? 

 • Jedno, tak.  Stefania. 

 • Stefania miała na imię ta córka jego.? A co robiła Karolina w tej wsi? 
Mieszkała tylko, czy..? 

 • Ona mieszkała, ona nie chciała żadnego bo jej chcieli dać 
gospodarstwo. Ona powiedziała, że nie pójdzie żeby ktoś poszedł płakać a ona na jej 
majątek się nie będzie, jej starczy to co jej mąż zarobi. 
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 • Czyli ona żyła z pieniędzy co dał jej mąż? 

 • Ona dostała umeblowany pokój z kuchnią, dali jej meble, Niemcy dali 
jej meble, umeblowali jej, on później jak przyszedł z wojny, z wojska był ranny, 
później się wyleczył, później go wzięli do fabryki bo on radia reperował to w jakiejś 
może w fabryce może radia był czy czegoś. Co jakiś czas przyjechał na urlop i 
powiedział że nas tam zabierze bo tam nie ma żadnych bombardowań a później i tam 
też były bombardowania i to później już wszystko ten rozruch taki, to się zostali. 

 •  Co ona robiła cały dzień? 

 • No nic, ja posprzątałam, musiałam wyprać, posprzątać i szła do sklepu 
do tej siostry. 

 • Jej siostra rodzona była też? 

 • Tak. Cholińska, to miała ten sklep po Kulińskich. To ona miała jeszcze 
męża takiego starego ta siostra jej, ale był chory niedługo umarł. No to ona pomagała 
w tym sklepie. I ja tam razem z nią chodziłam. Ta wyjechała po towar czy po coś bo 
tam rzeźnictwo było tam można było kupić na kartki, tam wszystko u nich w sklepie 
brali Niemki. To ona tam pomagała, to było takie jej zatrudnienie. 

 • I pani u niej nocowała, pani u niej mieszkała, spała cały czas? 

 • Tam już później to już spałam. Już musiałam mieć swoją pościel, 
musiałam mieć swoje wszystko bo ona nie miała.  Musiała mi matka dać poduszkę, 
kołdrę i tam już spałam. 

 • A do niej przychodzili ludzie ze wsi Niemcy czy Polacy? Jacyś ludzie? 

 • Nie. 

 • Miała taki niewielki kontakt z ludźmi? 

 • Ona z siostrą i tam do Rżuchowa do takich zza Bugu byli takie Niemki 
to tak trochę tam chodziła. Ja tam chodziłam jak mieli jakąś robotę to tam musiałam 
iść pomóc tam im pelić czy coś, to tam mleko żeśmy brali to. 

 • A w jakim języku pani z nią rozmawiała? 

 • Po polsku. Przecież ja nie umiałam po niemiecku, tyle że z dzieciakiem 
się nie mogłam zrozumieć to mi trudno było no to jej matka jej tak wytłumaczyła że 
co ona chce to ona musiała mnie do wszystkiego zaprowadzić, że ona chce to, tamto i 
ona mnie tak prowadzała. I ja tak o stopniowo się tak uczyłam przy tym dzieciaku nie, 
a tak to, to nic nie umiałam. Co ona chciała ode mnie to ona mnie zaprowadziła co ona 
chce i jak tą papugę tak mnie prowadzała. 

 • A ta córka w jakim języku rozmawiała? 

 • Ona po niemiecku. 

 • To jest pani z córką, może pani pokazać to. 

 • O to jest ta Karolina. 
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 • To Karolina czy córka Karoliny? 

 • Córka Stefania i ja tu jestem. 

 • Ta dziewczynka miała ze 3, 4 lata wtedy? 

 • Tak mogła mieć. 

 •  A ta Karolina już od początku mówiła po polsku? 

 • No, to pani mówię, że umiała polski język niemiecki i rosyjski i 
rumuński mówiła że umie. 

 • A skąd znała polski? Nie wie pani? 

 • Nie wiem. Do kościoła niemieckiego nie chodzili, dopiero jak już 
Żydów wywieźli z Dąbia, wyczyścili ten kościół to ten kościół mieli oni, ona dopiero 
chodziła do kościoła. Jeszcze ta jej siostra miała takie dwa piękne obrazy, bo tam 
gdzie ta Niemka gdzie ja służyłam to też miała obraz Matki Boskiej i jak łóżka były to 
z jednej strony wisiał obraz Matki Boskiej a z drugiej strony Hitler. Na jednym 
łóżkiem Matka Boska nad drugim Hitler. Ale to musiał ktoś uwagę zwrócić, że to nie 
pasuje, to później jak tak stały dwa łóżka a tu stało łóżeczko dla dzieciaka to ten Hitler 
tam wisiał a tą Matkę Boską powiesiła przed łóżeczkiem dziecka. A ta siostra to miała 
piękne dwa obrazy Serce Pana Jezusa i Matki Boskiej. Ta jej siostra sklepowa, ale 
piękne w takich złotych obramach, takie podłużne i jak ten Kościół odnowili polski 
nasz to już Żydów wywieźli. Później. Był jakiś magazyn jakiś czas a później 
widocznie domagali że oni chcą mieć swój Kościół i im wyszykowali. To ona tam 
dała ten jeden obraz. Jak jechała z powrotem to zawsze ze sklepu pieniądze z sobą 
woziła, jechały z tego Kościoła i ona te pieniądze zgubiła. To ta moja gospodyni mówi 
Pan Bóg cię skarał mówi bo żeś mówi tyle lat obraz przewiezłaś taki świat drogi a 
teraz wydała rozłączyłaś obrazy i taką spierkę mieli. 

 • A jeszcze spytam, czy Karolina gazety jakieś czytała niemieckie, miała 
radio? 

 • No radio to miała, bo mąż w tym pracował to mieli słuchali całe noce i 
przeważnie to u nas o Rumunię się martwiła, zawsze mówiła że z Rumunii ściągali. 
Miała radio i słuchała radia. 

 • A jakie ona miała plany, mówiła pani, chciała jechać do Niemiec, czy 
do Rumunii czy zostać? 

 • Nie, ona nie chciała ona tylko zawsze mówiła, że jak wojna się skończy 
to mówi wyjedzie do tam gdzie mąż pracuje do Wiednia, do Austrii. Tam wyjedzie.  

 • Ten mąż kiedyś na stałe wrócił do wsi czy tylko na urlopy. 

 • On tylko tak raz w miesiącu przyjeżdżał na urlop. Ale czy się tam 
spotkali jak wyjechali później jak uciekali to nie wiem tego. Bo nie miałam żadnych... 
Tylko słyszałam tak ludzie wyjeżdżali, że pod angielską stronę się dostali. 

 • Kiedy Karolina opuściła z córką Chełmno? Kiedy wyjechała. 

 • W ten dzień co Niemcy uciekali. 
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 • Ze wszystkimi, wszyscy razem uciekali? 

 • Do 11 godziny to prawdopodobnie była, bo my już jak ojciec nas 
wywiózł tam w gaj to jak przyszedł z powrotem to jeszcze ta mała Niemeczka 
przyleciała żebym ja jechała z nią bo ona się nie będzie miała się z kim bawić. To 
jeszcze przyszli do mnie, jeszcze matka z nią przyszła czy jeszcze ja jestem, ja i mama 
i brat już żeśmy uciekli tylko sam ojciec się został w mieszkaniu.  

 • To już była zima 45 roku. 

 • No. 

 • Ale niech pani powie tak. Jak ten drugi etap się tutaj zaczął w 
Chełmnie, jak to było, pani pamięta? 

 • No ten drugi etap to już samochodami nie wozili. 

 •  Ale kiedy się to zaczął, pamięta pani ten dzień? Kiedy zaczęli Żydów 
sprowadzać? 

 • Nie pamiętam. 

 • Ale jak to było, znowu Niemcy przyjechali, znowu jakaś duża grupa 
Niemców wróciła do wsi? 

 • Nie, już chyba wtedy tak dużo nie było. 

 • Ale byli ci sami też, którzy wrócili z tego pierwszego etapu? 

 • No z tego, te co byli ta starszyzna to byli te sami. 

 • Ci ludzie a gdzie byli przez ten rok? 

 • Gdzieś byli, gdzieś tam w krakowskim, czy gdzieś tam było gadane. 
Ale jeszcze często wracali tutaj. 

 • Skąd wy wiedzieliście że to są ci sami? 

 • No przecież ludzie ich nie znali? 

 • Po twarzach rozpoznawali tak, a znali nazwiska? Wiedzieli jak który 
się nazywa? 

 • No może kto tam znał, ja tam nie znałam, tylko tego jednego pamiętam 
Hafela, taki gruby był, on tam wciąż do sklepu przychodził no to jak mówili to ja 
tylko to nazw... A tak to, to tam jakieś trudne może. Nie pamiętam nazwiska. 

 • Czy może pani pamięta czy była taka specjalna atmosfera przed 
powstaniem tego drugiego etapu, czy było wiadomo że coś znowuż na nowo będzie? 
Nie pamięta pani tego? 

 • No to już tak nie było, no bo już pałacu nie było bo tylko był ten spikrz. 
Ja to tylko zauważyłam jak do kościoła to już kolejką wozili i samochodami też 
wozili. Bo przecież i tego... To kolejka zawsze po południu przychodziła. 

 • To były normalne towarowe wagony? 
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 • No chyba, ja wiem, luksusów nie dali. To przyjechała kolejka tak gdzie 
po południu mogła być czwarta godzina. To koleją przyszły i to wszystko jak zeszło z 
kolejki to wszystko szło do kościoła pieszo no i co kawałek to gestapowiec, 
gestapowiec, psa mieli. 

 • A do tego czasu jak kolejka była używana? Czy nie? Było? 

 • Jak to nie. Była używana, przecież kolejka chodziła cały czas, przecież 
można było jechać do Koła na zakupy jak wojna była. Przecież chodziła ta kolejka 
Koło-Dąbie. 

 • Czyli był rozkład jazdy można było jeździć pociągiem o określonej 
godzinie? 

 • No były. A po południu zawsze Żydów przywozili. 

 • Codziennie? 

 • Codziennie po południu. Do południa. To szli szerokością. 

 •  Jakieś kordony były? Jakaś straż była? 

 • A to kawałek to gestapowiec i tam mieli psa. 

 •  Psy? 

 • No tak, to bez psów. 

 •  Bili ich widać było? 

 • Nie widziałam, tego nie powiem bo nie widziałam tylko normalnie szli. 
A bo mnie to zawsze ta Niemka jak przyszli to mnie wysyłała, weź Stefkę idź zobacz 
czy dzieci nie wiezą, tak zawsze mi mówiła. Ona myślała że jak będę z dzieciakiem 
spacerować to mnie nic nie będą mówić. To poszłam jak tu idzie droga od kolejki szła 
i tu skręcała to zawsze w stronę Rżuchowa szłam. 

 •  A dlaczego ta Niemka mówiła pani? 

 • Ona ja nie wiem może jej dzieci było żal, ona tak była ciekawa czy 
dzieci wiezą, a ja tam dzieci nie widziałam specjalnie, może były rozdzielone może 
wiozą tymi... Zawsze mówiła idź zobacz czy dzieci bo mnie nie wypada, ze Stefką idź 
na spacer to zobaczysz. To ja zawsze w tamtą stronę szłam. To jeden raz mnie 
gestapowiec złapał za rękę i powiedział, że co chcesz tam razem iść z nimi. To 
pierwsze i ostatnie żebym cię więcej tu nie widział. Ja już więcej razy nie poszłam, 
mówię jak pani chce  to niech se sama idzie. Ja już nie idę. 

 • Jak ci ludzie wyglądali których wagonami przywozili? 

 • Różne. 

 •  Co mieli ze sobą? 

 • No mieli małe tobołeczki. Nie mieli żadnych walizów, żadnego 
niczego już wtedy nie wieźli. Małe tobołki tam mieli tylko. 
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 • Wyglądali na zmęczonych czy zdrowych, odżywionych, jacy byli. 

 • Różne i stare i o kijokach i tego i młodsze i różne. Ale dzieci nie 
widziałam żeby szli z nimi. 

 • A Jakie wrażenie sprawiali na pani? 

 • Nic się nie odzywali, tylko szli tak jak nic. 

 • W milczeniu? 

 • W milczeniu tak jak nikt tam żadnego rozmowy, nic nie było. Takie 
wszystko jak oparzone. Ja nie słyszałam żeby tam wołali coś, to ja tam nie słyszałam, 
ja tam nie pamiętam tego. 

 • Wyglądali na biednych czy bogatych, czy ludzie normalnie 
przywiezionych z jakiegoś miasta czy z jakiegoś obozu? 

 • No poubierani wtedy jeszcze nie była zima to wszystko tak po letniemu 
było, każdy miał tobołek, mieli żywność ze sobą, to jak wchodzili to żywność to zaraz 
im odbierali, to było tu składowane jak jest krzyż i dzwonnica. To była taka kupa tej 
żywności i to wszystko chleb i wszystko to fermentowało, że kis był jak w jaki 
bimbrowni. A tu z tej strony kościoła od dołu to tam znów było wszystko co mieli, 
jakie tobołki, łyżki tam garnki nie garnki, tam znów była sterta tego naodrzucana. 

 •  Wokół kościoła? 

 • No i zaraz i kto im się podobał to zaraz tam na bok, kto im się podobał 
taki do pracy czy coś to zaraz na bok. Na bok i później prowadzili ich do tego 
(Dokąd?) Do spichrza bo pałacu nie było tylko spichrz był. 

 • A co tam w tym spichrzu było? Nie wie pani? 

 • No tam byli Żydzi czy tam pracowali czy to byli pracowniki czy tam 
jakie krawce, czy tam coś, przecież szyli se garnitury nie garnitury co im się podobało. 
Przecież byli krawcy pozostawiane tam nocowali. 

 •  I bagaże tym ludziom przed wejściem do kościoła odbierano i 
sortowano? 

 • Ale oni nie mieli już dużych bagaży, oni mieli małe tylko tobołeczki, to 
co ja widziałam to małe tobołki. Może bagaże były na drugich wagonach może mieli 
albo już bez bagaży byli, ja nie widziałam żeby bagaże wieźli. Tylko takie tą żywność 
ze sobą mieli tam małe tłumoczki. 

 • Czyli dorośli ludzie? 

 • Wszystko dorośli. I zaraz który im się tam podobał do roboty, przecież 
musiało być do roboty, bo przecież gestapowce nie pracowali tylko brat brata musiał 
męczyć. No to zaraz na bok, na bok i później tam zabierali. 

 • Tam był też też Szymon 

 • Wtedy akurat Szymka zabrali. 
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 •  Tak go wyselekcjonowali do tego spichrza. 

 • No. 

 •  Czy go pani poznała. Znała go pani w czasie wojny? 

 • Przecież, no znalim go, przecież pani mówię, że on chodził z nami i 
później jak. On chodził bez kajdanków bez niczego. Gdzie on miał uciekać. Nie? 

 • I pani też z nim rozmawiała? 

 • Ja w tym czasie to z nim nie rozmawiałam. 

 •  A jak długo on tutaj był? 

 • Cały ten sezon jak ich z Łodzi przywieźli no to on tutej cały czas był. 
Tylko Szymek i Szymek i wszyscy wiedzieli że to jest Szymek, nie? Gdzie go posłali 
to on szedł. Poszedł, załatwił sprawę i z powrotem poszedł do getta. No bo gdzie miał 
co miał robić, gdzie miał uciekać. Tak wszystkie kąty znał i tak przed śmiercią uciekł. 

 •  Co to było to getto dokładnie? Dlaczego nazywali to gettem? 

 • No getto to było, oni tak nazwali i my tak mówili. No ten obszar pałacu 
no to mówili getto, no to my też tak mówilim getto i getto. To tak Niemcy nazwali 
getto. 

 • A był taki chłopak imieniem Moniek? Pani też go poznała? 

 • Nie. 

 •  Czyli po wsi tylko Szymek chodził jako jedyny 

 • Nie tylko Szymek. Szymek to tak chodził gdzie go posłali to poszedł 
bez nikogo. A ci reszci to chodzili to szła z nimi wojsko, no żołnierze. Z nimi szli, 
chodzili  na dół, bo przecież tego, później z tą żywnością to w plebanii to są budynki 
gospodarcze to tam trzymali gęsi ci gestawpowce, trzymali świnie na tych odpadach 
co Żydzi przywozili, no bo to nie tylko Żydzi bo tam różna ludność była, nie? To na 
tej żywności to chowali świnie. 

 •  Pani powiedziała że to byli ludzie z Łodzi. Wy wiedzieliście że oni są z 
Łodzi? 

 • Przecież Szymek to był ten bo jak wozili to się wiedziało. 

 •  A skąd? Rozmawialiście z nimi? Pytaliście? 

 • A skąd rozmawialim. Tam ludzie mówili że to z Łodzi a to stąd, 
przecież to hasło szło, to jak z Grabów, jak Grabów wieźli no to Grabów takie nieduże 
miasto ale oni powstali przecież zaraz jak ich zabierali to zaraz w Grabowie tak było 
słychać było że się wzięli hurmem, ale co mogą zrobić. A tak to... 

 •  Pani nie widziała nigdy żeby w czasie tego transportu do kościoła 
kogoś pobili? 

 • Ja nie widziałam. 
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 •  A co było z nimi potem, potem jak szli do tego spichrza? Do kościoła? 
Tak? 

 • No już jak cały orszak przeszedł to wtedy kościół zamkli, takie nie były 
schody tylko na tych schodach były deski położone, takie podium było zrobione, i jak 
weszli do kościoła to drzwi zamkli i koniec i warta wokoło chodziła. To jak ich po 
południu przywieźli a to skoro rano to już ich wywozili. 

 •  Tymi ciężarówkami? 

 • No. Ciężarówkami do lasu. 

 •  A wiedzieliście gdzie ich tam wywożą mniej więcej? 

 • No to przecież było wiadomo że do lasu, no jak to las cięli to już tak do 
godziny 10, do 11 to już kościół był w porządku, już był kościół oczyszczony, już był 
chlorkiem wylany, wypryskany i cała szosa wypryskana była do samego lasu 
samochód szedł i pryskał i w kościele. Tylko nikt tam nie czuł tylko jeden chlor tak 
był wychlorkowany kościół i koło kościoła aż biało. 

 •  A kto tę pracę wykonywał? Ci z tego spichrza? 

 • No Żydzi. Pracownicy. 

 •  A jakimi samochodami wywożono tych ludzi z kościoła rano. 
Podobnymi jak wcześniej czy innymi? Widać było jak ich ładują na te samochody? 

 • Samochód to proszę panią poszedł po tych deskach tak że do samych 
wielkich drzwi. Tam pani nic nie widziała. 

 •  Czyli prosto z wnętrza kościoła do samochodu. 

 • Samochód to podszedł taż że prosto do drzwi poszedł, za czym ludzie 
dobrze wstali, się ruszyli to już Żydów nie było, ludności bo tam nie mówmy o 
Żydach samych bo i różną tam ludność przywozili. To już nic proszę pani nie było. 
Już był kościół wyczyszczony, już gestapo szło na odpoczynek, pomęczone szli jak te 
barany. 

 • Ta Karolina pracowała w sklepie u swojej siostry i tam Niemcy 
przychodzili czasami mówili coś o swojej pracy? 

 • Ja tam nie słyszałam tego. Oni przychodzili i ona tam za dużo mi nie 
mówiła, bo przecież ona tam w towarzystwo do nich chodziła nie. Jeszcze 
przyjeżdżała taką znajomą mieli w Kole fryzjerkę to tam zawsze chodzili, trochę też 
chodziła tam jaki czas tylko jak mąż jej czuł coś że tego bo już trochę miała przy sobie 
odzieży więcej. To mnie się zawsze pytał czy gospodyni gdzieś nie wychodzi, a ja tam 
co miałam mówić, mówię że nie. No mąż to zawsze mnie się pytał: mówisz prawdę? 
To trochę między nimi spierka była no bo wychodziła przecież i ta siostra i ona i 
jeszcze taka koleżanka przyjeżdżała z dzieciakiem to ja pilnowałam tych obu 
dzieciaków tą swoją i tą z Koła i siedziałam, oni się towarzyszyli. Zawsze  
przychodziła tam, tutaj do starej gminy w towarzystwo od czasu do czasu. 
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 • Nie mogła pani zrozumieć co Niemcy między sobą mówią? Pani nie 
znała niemieckiego. 

 • Tak specjalnie do niej to nie przychodzili, tak żeby do mieszkania 
przychodzili to nie. 

 • Ale ona do nich chodziła? 

 • Ona chodziła tam, jak się trochę już poznali to chodziła, jakiś czas 
chodziła. Parę razy miała takie występy to wychodziła, później już trochę przestała bo 
może mąż krzyczał na nią, nie raz się prawowali, kłócili jak przyjechał no to już. 

 •  Pani powiedziała wcześniej że ten Szymon, ten Szymek chodził sam tak 
po wsi. Ale były przypadki, że... 

 • Ale tak po wsi on to nie chodził żeby on tak sobie, tylko jak go posłali 
żeby szedł tam coś załatwić do tych starszych co w starej gminie mieszkali czy gdzieś 
to on tam poszedł, oni już go nie pilnowali, on był już jakiś wierny, ale tak to 
wszystko szło. Oprzątali, tu mieli trzodę, w ten w ten no to szli,  jechali na wodę, 
zbierali taką zieloną trawę tam łabuś co rośnie na rzece no to Szymek też z nimi 
jeździł, on ładnie śpiewał, grał na skrzypcach śpiewał to go wszędzie zabierali ze 
sobą. Jakby on tam nie śpiewał to może by go tam wykończyli, on ślicznie śpiewał. 
Długi czas ta pamiętałam jakichś saharach wyśpiewywał o tego. Jak by tak stanął i 
zaczął śpiewać to. 

 • Ale inni Żydzi którzy tam byli z tymi Niemcami po wsi, pani 
powiedziała że oni byli skuci? 

 • No. Mieli te duże kosze, takie kipy i kładli w łódkę i jechali na tę, 
gestapowiec siadał w łódce i jechali, narwali tej zielonej trawy co na rzece rosła taka 
łabuś dla świń. Siedli, przyjechali i poszli tam zanieśli, nosili żarcie do świń, oprzatali  
byli takie specjalne co oprzątali świnie, tam mieli gęsi, tam były świnie, tam oprzątali. 

 • A czy pani słyszała, że w tym pierwszym okresie albo drugim ktoś 
uciekł z Chełmna z Żydów? 

 • Ja to słyszałam to mi sama ta gospodyni Niemka moja mówiła, że 
trzech jak tam pracowało w lesie, że trzech uciekło i całą noc ich nie było na drugi 
dzień przyszli. 

 • Sami przyszli? 

 • Sami wrócili z powrotem, że nazbierali jagód i sami przyszli z 
powrotem.  Pan Bóg wie skąd oni byli i nie wiedzieli gdzie mają uciekać, gdzie i jak, 
nie znali stron on nic. Tak mi opowiadała, i przyszli z powrotem, mieli jagód to był 
sezon jagodowy to, czerwiec musiał być, że jagód nazbierali i przyszli, tak mi ta 
Niemka mówiła że wrócili z powrotem. Że trzech uciekło i wróciło z powrotem. 

 • A ludzie we wsi nie mówili nic o ucieczkach Żydów z tego getta? Czy z 
lasu? 

 • Ja nie słyszałam. 
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 •  A czy były takie przypadki że ci Żydzi których z Niemcami skuci 
chodzili prosili o jakąś żywność, chleb o pomoc. 

 • Kazali dać 

 • Niemcy kazali dać? 

 • Oni nosili proszę pana, ja tak nic nie mówię tylko mówię tak jak 
widziałam i słyszałam. Nosili w takie mieli duże kosze na tą trawę to w te kosze 
nakładli różnej odzieży i to rozdawali ludziom, kazali gestapowce dawać. Ludzie im 
dawali. Co im pan mógł dać? Jednego chleba i tych kartofli, co mielim  więcej, 
przecież więcej nic nie mieli. 

 •  No ale gestapowcy pozwalali im to dawać? 

 • Może tam jakiś idiota był a może kiedyś odebrał ale ja nie zauważyłam 
tego. Przychodzili tą wodę pompować , tak jak mówiłam, to im ludzie zawsze dali 
tego chleba i tych kartofli no bo więcej co kto miał żeby dał więcej. 

 •  A ilu ich było? Mniej więcej? 

 • Na wodę to więcej nie jechało jak trzech bo przecież ile się w łódkę 
zmieści. 

 •  Ale tak w ogóle ilu było tych którzy pracowali? 

 • No to ja nie wiem ile ich tam było. 

 •  W takich grupach po trzech. 

 • Jak teraz nieśli oprzątali tam tą trzodę oprzątali to też szło dwóch, 
trzech i gestapowiec z nimi. Bo kuchnie to mieli tutaj w tym czerwonym takim 
Krzyżanowskim mieli gestapowce mieli kuchnię a dla Żydów to kuchnia była jak był 
Banaszewski taki warsztat był już teraz  rozebrany jest o tu zaro, najpierw to dla 
Żydów gotowali, później tam dalej co gestapo gotowali. 

 •  Gdzie to było, też było koło kościoła tak? 

 • W stronę tu do kolejki jak się idzie. Jak remiza tu Robak mieszka to był 
taki czerwony dom teraz jest rozwalony. To tam była kuchnia dla gestapa, tam 
gotowali gestapo to wszyscy mieli rozdzielone stamtąd obiady. 

 •  I tam przychodzili do tego budynku? 

 • Nie, to roznosili im. Oni zabierali i na swoje miejsca nosili tam gdzie 
kwaterowali tam zabierali sobie jedzenie. 

 • A pani była na takiej kwaterze tych ludzi, tych Niemców którzy 
pracowali tam? 

 • Kto? 

 • Pani, czy u gestapowców była pani? 
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 • Ja powiem prawdę tak jak było, że może miesiąc, może nie cały 
miesiąc to sprzątałam jednemu pokój, jak jest plebania i te okrągłe dwa okna są to tam 
był taki starszy, taki fest chłop taki wyższy od pana,  to tam się towarzyszyła ta 
Niemka i jemu nie miał kto sprzątać to ona się zgodziła żebym ja tam sprzątała. To ja 
tam może miesiąc może nie cały miesiąc sprzątałam. Zawsze rano musiałam iść i 
posprzątać codziennie, podłoga była z takiej wąskiej jak to przed wojną z takich desek 
to co dzień musiałam tą podłogę umyć, łóżko zaścielić a i sprzątnąć i zmyć to co on 
miał z nocy nabrudzone to musiałam to zawsze sprzątnąć. Ale tak długo sprzątałam 
dokąd ten mąż nie przyjechał jej jak on się to dowiedział to on powiedział - to ty 
dostałaś służącą dla siebie, dla swojego dziecka, powiedział żebym więcej razy nie 
szła i zapowiedział jej i od tej pory nie poszłam więcej. 

 • A to był Niemiec w mundurze tam gdzie pani mu sprzątała? 

 • No to był jakiś starszy bo miał tych medali takich 

 •  Jak on się nazywał? 

 • Ja nie wiem jak on się nazywał. Tak jak mi ta Niemka mówiła, że on 
był żona z nim nie mieszkała tylko że miał dwie córki, to te córki to przyjeżdżały do 
niego co jakiś czas to przyjechały bo może ojciec im coś naskładał to zabierały, tylko 
ta Niemka mi mówiła, że ona z nim nie chciała mieszkać tylko córki to przyjeżdżały 
do niego. 

 •  A skąd on był ten Niemiec, nie wie pani? 

 •  Jaki był jego mundur i innych gestapowców, w jakich kolorach, jak 
wyglądały? 

 • W czarnym nie chodził, w zielonym chodził, w butach oficerkach i 
spodniach tych 

 •  Miał jakiś pejcz, broń? 

 • Zawsze baty mieli przy sobie przy boku. 

 • A niech pani opisze jeszcze to mieszkanie, on mieszkał sam? 

 • Sam jeden mieszkał u góry, na plebanii u księdza tam jak są te u góry 
te okrągłe okna, to tam mieszkał. Ale tylko tak długo mu tam sprzątałam to musiałam 
zawsze iść tam na trzecią, musiałam mu iść obiad przynieść bo ta Niemka się tak 
zgodziła i później jak ten Niemiec przyjechał na urlop to już się dowiedział i 
powiedział więcej razy nie pójdziesz mówi, to ty dostałem służącą dla siebie, a nie dla 
kogoś mówi, niech sobie zgodzi, niech mu sprząta, i więcej razy nie poszłam. 

 • Ale on był jakiejś wyższej rangi tak? 

 • No 

 • Inni mu się salutowali? 

 • Ja to tak się jak tam szłam to się z dziesięć razy przeżegnałam tak się 
bałam, jak oni przyszli z tej warty no to nerwiste to takie było, że 
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 •  A pił bo butelki alkoholu w tym mieszkaniu? 

 • No jak to butelki nie pili, no przecież mieli kantynę to po pracy to 
wszystko chodziło.  

 •  Jak ona daleka była od tego, od pałacu, od tych spichrzy? 

 • Kantyna?  No tu na rogu jak ten plac, ten Banaszewskowo to tu był, oni 
mieli sklepy to ich wysiedlili i tam mieli tą kantynę. 

 •  Tam się spotykali tak? 

 • Tam se popijali po tego. 

 •  A jakie on miał jeszcze przedmioty w tym swoim mieszkaniu, obrazy  
miał? Na ścianie? 

 • Była szafa, ja tam nie ruszyłam, ja się bałam, tylko łóżko poprawiłam i 
tam nawet nie patrzałam co on tam pod tym, a może tam poznakowane było, a co. 

 •  A miał jakieś rzeczy, które pani myśli że pochodziły od innych ludzi? 

 • Miał szafę, ale tam było wszystko zamknięte, miał łóżko i szafę, i mały 
stolik, i to było całe jego wyposażenie. 

 •  Jakieś obrazy na ścianie też miał? Hitlera 

 • Nie pamiętam. 

 • Ja jeszcze do tych Żydów, znaczy oni mówią że ci którzy chodzili, 
pracowali we wsi to oni byli najwyżej trzy tygodnie, no i potem ich też uśmiercali. 

 •  Nie wiem może, nie wiem jak ich może wyczerpane już byli wy tego 
no to siły nie mieli no to brali znów następnych. 

 • Nie bo się pytam czy były takie przypadki, że był taki no ten Żyd 
pojawiał się i pani go pamiętała przez pewien czas? 

 • Nie tak ja tego to panu nie powiem prawdy bo co będę kłamała jak ja 
nie widziałam. Widziałam, że chodzili, ale czy naokrągło jedni i ci sami, czy co jakiś 
czas zmiana. 

 •  I nigdy nikt nie próbował nic coś powiedzieć, nic krzyknąć? Nic. 

 • Dzień przed, jak mieli być już koniec, nie 

 • Tak 

 • już koniec wojny, to dzień przed tym to przywieźli w te auto drzewa bo 
widocznie już robili plac na dalsze rowy, czy na coś to się ta Niemka zmówiła, że nie 
ma czym palić to przywieźli pełne auto drzewa, tak jakby dzisiaj przywieźli drzewo 
Żydzi z lasu sosnowe i złożyli tam z tyłu jak ta organizówka była no to wołali jeść, 
żeby im coś dać jeść, ale nic. No to ta Niemka nie miała co miała tych zara to to ,to im 
dała, żeby zjedli, i mówią że na drugi dzień mieli takie okraki i to przecież takich 
mechanicznych piłów nie było, tylko takie piły były, i mówią że na drugi dzień mieli 
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przyjść i to drzewo mieli porznąć na małe kawałki, i przyszli no to ona mówi, że jutro 
to im kupi chleb to im da, na kartki wykupi chleb to im da, bo codziennie pieczywo 
przywozili. Ja poszłam do domu i mówię do mamy mojej, mówię jutro mówi Żydzi 
przyjdą do nas drzewo rżnąć a my nie mielim takiego kupnego chleba tylko moja 
mama sama piekła bo my mielim kartki na przemiał, akurat matka upiekła chleb i 
mówi weź ten chleb to im dasz. Przynieśli mi płaszcz, przynieśli mi taką kurtkę i 
jeszcze coś ale już nie pamiętam. To mi w tym takim kosze ze sobą nosili te plecione, 
to mi przynieśli płaszcz taki beżowy jak to przed wojną tak samo robione było taki ten 
samodział, taki płaszcz mi przynieśli akurat jakby na mnie był uszyty i przynieśli mi 
taką krótką kurtkę, to się zawsze z takiego świecącego co na wierzchu było to na 
guziczki zapinane, to się śmiali ze mnie, że tak chodzę jak ten gestapowiec ubrana, bo 
ci gestapowcy to też później jak jest po robocie wszystki takie mieli, może to im 
Żydzi, szli, takie mieli krótkie kurteczki, takie świecące, tutaj tak i ta też była obszyta, 
to mi też taką kurtkę przynieśli i taką dużą, jak to przed wojną takie chustki były, taką 
chustę mi przynieśli i to mi przynieśli w tym koszu przynieśli to położyli żebym sobie 
wziła. Ale przecież specjalnie to nie było,  można było z nimi tak rozmawiać, żeby 
tak, podziękowali za to jedzenie, to to bo to tak jakby dzisiaj, wczoraj to drzewo 
przywiźli, na drugi dzień poszli, a w nocy już był koniec. 

 

KASETA 3 / 4 

PLANSZA 

WOJTCZAK SABINA 

MARCH, 11 

TAPE 3 

 • Niech nam pani jeszcze powie tak za tym drugim razem jak długo, ile 
miesięcy te wagoniki przyjeżdżały z Żydami, pamięta pani mniej więcej? 

 • Do końca wojny czy to w którymś momencie? 

 • No tak jakby dzisiaj już ostatni transport, już był kościół 
wyszykowany, ale już nie zdążyli więcej 

 • Nie, ale my się pytam jak długo to trwało ten drugi etap. To było parę 
tygodni, parę miesięcy, rok? Nie pamięta pani? 

 • To już ciepło było jak to się zaczyna..., i to do jesieni było. Nie 
przypominam od jakiego to miesiąca było zaczęte. 

 • No dobrze, proszę teraz powiedzieć o tym spichrzu, to było już styczeń 
45 rok. 

 • No 

 • I to było dzień czy dwa dni po tym jak oni byli tam u państwa z tymi? 

 • No tak, jakby dzisiaj to drzewo porżli, wszystko znieśli tej Niemce do 
piwnicy, tak pod podłogą piwnica była wszystko znieśli, jeszcze im zrobilim herbatę, 
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napili się, bo kazał ten gestapowiec com ich tam pilnował, wszystko zabrali te piłę, 
wszystko zabrali ponosili, dalim im ten chleb co mielim i jeszcze ta Niemka im tej 
marmolady jaką mieli, nie,  na te kartki to włożyła im w jakieś naczynie, w słoik żeby 
sobie wzięli i najedli się, podziękowali i poszli. To proszę pana, a w nocy już były 
wystrzały, a my już się pakowalim, bo już przed wieczorem już sołtys przysłał kartkę 
żeby się pakować, żeby uciekać, to może tak północ była, może nie było północy, to 
nie wiem która dokładnie godzina była, to już, a już Niemcy już już wozy jechali już 
ludzie od tej strony już tabory już ludzie uciekali w stronę koła, cywilne Niemcy już 
uciekali. To my już się pakowalim i to ja wiem która to mogła godzina czy 12, czy  no 
10 to ja nie pamiętam, która godzina, jak te strzały usłyszelim to ona zaczyna płakać, 
krzyczeć mówi Sabina mówi Ruscy już są na kolejce, bo już strzelają. No jak ona 
powiedziała Ruscy są to już myślałam że przecież już było słychać, że front się zbliża 
nie, no to już tego to już zaczyna płakać, ale mówi chodź wyjdziemy na dwór, my 
wychodzimy na dwór, a tu już płonie, już się spichrz pali. A ruch taki wtedy, że nie z 
tej ziemi bo już tak i wojsko i te ludzie już uciekali, to wszystko szosą jechało i 
później kolejka już nie przyszła ze Żydami tylko przyszedł próżne wagony przyszły i 
to wojsko, wtedy nie mieli opieki tylko toboły brali i uciekali wszystko no to dwa razy 
dokąd ja byłam w Chełmnie to pamiętam, że dwa razy kolejka obróciła i jeszcze ludzi 
stało na kolejce to już nie przyszła kolejka, już nie przyszła, tylko ci co podjechali to 
już później więcej razy kolejka nie przyszła. I to wszystko uciekało już. A ci 
najważniejsi to byli do samego końca, bo ja już jak mnie matka zabrała tam od tej 
Niemki to oni jeszcze byli, jeszcze nie byli ubrani tylko tak chodzili jak w mundurach. 
A jak szli od tego, od szpiksza to podrapane takie byli, mieli twarze jak nie wiem, ręce 
podrapane przecież stałam i jeszcze mnie się pytali czego płaczę, czego tu stoję, nie 
uciekają na tą Niemkę krzyczą, bo ona mówi nie będzie miała czasu się bawić niech 
uciekają. I tego mówi możesz jechać do domu gdzie chcesz. To jak moja matka to 
usłyszała, ja mówię że mogę iść do domu to zaraz tam moją walizkę co miałam tam to 
zabrali, pomógł mi ten co tam służył, już nie żyje ten człowiek, i wyciągli mnie i 
matka mnie za rękę i do domu ucieklim, zaraz ojciec mnie wywiózł tam w łęgi, a to 
jeszcze ta mała dziewucha przyleciała, Stefania jeszcze za mną przyleciała, żebym z 
nią jechała, to jeszcze gestapo było, bo proszę pana gestapo to jeszcze Szymka to 
jeszcze szukali, jeszcze szukali Szymka, jeszcze przed południem jeszcze dołem szli, 
jeszcze dołem szli,  bo oni wiedzieli że go nie ma nie, a jak później się rzucili no to 
przecież jak później chowali tych Żydów co byli zamordowani ze szpiksza to byłam 
na tym jak ich chowali, to gestapowcy, byli, ale nie powiem dokładnie czy jednego, 
czy dwóch, czy trzech wciągli Żydzi jak się zamęt zrobił  to przecież wciągli i na 
drutach ich powiesili. I są razem pochowane w tym grobie, razem z tymi, ten by 
zeznał już, ale już nie żyje ten co ich był w policji, co ich chował, a mów do tej pory 
leżeli razem, się spalili razem gdzie ich już będziemy ich rozłączać, niech już razem 
będą, i są razem w tym grobie, co jest ten grób tam jest tego, o tam są razem 
pochowani wszyscy ci Żydzi co byli zabici to wszyscy są tam pochowani, i te 
gestapowce co oni wciągli te nie powiem dokładnie czy jeden był, chyba dwóch było, 
albo trzech albo dwóch to byli na drutach powiesione tak ich wyciągli razem to ich 
Niemcy ich chowali. Ci Niemcy co wrócili z powrotem to oni ich chowali. 

 • A jeden z spichrzy potem jak już spłonął następnego dnia pani tam 
była? 
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 • No co tam tylko te dach spłonął, a przecież mury się nie spaliły nie. 
Tam się paliło nie wiem jak długo się tam paliło. Ale przecież chyba te zwłoki 
wszystkie wyciągli nie, no to wtedy się nagłosiło nie wiem czy trzecim razom czy jak 
oni poszli piątkami ich wyprowadzali to on wtedy się zerwał i miał tyle przytomności 
że jeszcze uciekł nie. To on uciekł, a czy on przez siatkę przechodził a tam były też 
porozplatane już dziury też w tych, a on ucikł, przeleciał dół i do takiego 
Kazimierczaka jak on ojcu opowiadał to on wpadł, wszedł tak jakby na strop, ale to 
nie było stropu tylko było jakieś słabe drewno, że on z tego spadł na dół i tam były 
świniaki i on uciekł z powrotem i szedł prosto, leciał i wpadł tam do tych Bacheńków 
do stodoły na klepisko. A ojciec mój się tam tylko został z tą gospodynią, co tam 
mieszkalim i mówi trzeba by krowom dać jeść. Jak ojciec poszedł do tej stodoły po 
siano to patrzy Szymek, a przecież Szymka znalim bo przecież każdy Szymek i 
Szymek. Ojciec patrzy a tam Szymek stoi, aż się zdziwił co się stało, a on tam to mu 
kulka to mu wyszła z tyłu, no i tego. Ojciec go, żywego ducha nie było i ojciec go 
wziął do tego mieszkania, wzieli tem podarli jakieś lniane prześcieradło czy coś, 
obmyli mu to zawiązali i ojciec go zaprowadził z powrotem, bo tak opowiadał 
wyrwali tak z siana sąsiechu i tak on wszedł i tam siedział, i ojciec mówi mu tam nosił 
on nie chciał już nic jeść, ani nic tylko pił troszkę tam. To ojciec tak się bojał z 
garnuszkiem nosić to brał wiaderko i tam we wiaderko tam mu tam tego picia mu 
zrobili jakiegoś ciepłego i od czasu do czasu tam mu ojciec zaniósł, żeby się napił, ale 
już ostatni już jak już gestapo uciekli a już Ruscy weszli to ojciec to już z tą kobitą był 
w tym domu a to wszystko uciekli, ale mówi że taki warkot czuł, a był taki ciekawski, 
taki warkot a tam były same takie ogrody nie, to  mówi poszedł tym ogrodem i tak nad 
tymi granicą palił to widział, że idzie czołg jeden, i przeszedł i drugi i usłyszał strzał. 
Jak usłyszał strzał to tak się mówi ścisnął, a tam szło troje ludzi, i te Ruskie a tam 
ojciec przecież ile miał 900 czy 905 był rocznik to przecież po rusku już trochę też 
działał  ale ich się zapytali, a oni powiedzieli, że German. Jak powiedzieli, że 
Germany są Niemcy to oni wzięli trach trach i zastrzelili tych dwoje takich, a to ludzie 
byli aż od piątku szli, takie starsze ludzie i taką dziewczynkę małą prowadzili. I ten 
dzieciak się tak przechylił ta Niemeczka i była przeżyła, długi czas tu była na drabinie, 
później jak Niemcy wyjeżdżali to ona też wyjechała. I tych dwóch Niemców tych 
ojców jej zabili, a ona się została. Ojciec mówi to te poszli dalej, nie wchodzili, żeby 
tam weszli na to co tam się tam paliło bo to ich nie obchodziło  aby jechać dalej. To 
ojciec jak poszedł tam dalej Ruski  to mówił a zdrastwujcie Polaczki i tego, to ojciec 
mówi przyleciał do domu i lata do Szymka, i mówi Szymek chodź bo mówi już 
jesteśmy oswobodzone, już Ruscy są, a on już mu zimno było to już chodził po tym 
klepisku, już wyszedł z tej dziury już chodził ojciec mówi to jak mówi złapał ojca za 
szyje to jak zaczęli płakać to oba płakali, ale bał się tak się bał Rusków nie chciał iść, 
ale ojciec mówi chodź oni ci nic nie zrobią Ruscy. I poszedł z ojcem tam bo przecież 
nie było, nic ludzi nie było, i poszli i poszedł tam na to miejsce, na ten spikrz obszedł i 
później się to już parę dni jeszcze był i to było trochę już się uspokoiło, już to wojsko 
przeszło, i to było zgłoszone do tych starszych, i zaraz go wzięli do szpitala. A szpital 
taki polowy był Dąbiu, bo jak młyn jest taki jest dom z kamienia, to tam był szpital. I 
go zabrali do szpitala to chyba ze dwa tygodnie trzymali go w tym szpitalu te Ruscy, 
nie wiem czy tam opieka była jaka tam była to my tam chodzilim do nich, ale nasze 
takie Mieszczakówny te kuzynki moje i my zawsze do nich chodzili do niego, ale to 
już krzyczeli na nas matki, bo przecież Ruscy już dali a to przecież, nie chodzili już 
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szosą tylko jak szlim do Szymka odziwdzić to szlim kolejką, po kolejce po torach i 
dopiero go odwiedzili. Ale był więcej chyba jak dwa tygodnie był w tym szpitalu tym 
polowym i później przyszedł to już u nas nie był, to już do nas nie przyszedł tylko go 
wziął mojego ojca szwagier, siostra mojego ojca go wzięła Miszczakowa. I on tam 
jakiś czas był. Tak 3 maj był, jeszcze były takie te pochody to wszystko to on jeszcze 
był, jeszcze ten przyjechał co się tam przechowywał, tam w tych młynkach co był, 
jeszcze jeszcze jeden był, chyba ze trzech ich było wtedy. Jak te pochody było i 
później to Szymek to tylko on zawsze pragnął przecież chodził on z nami do kościoła, 
bo gdzie miał chodzić nie, chodzilim razem, śpiewał na chórze wszystko, chodzilim 
razem, to później, a on tylko pragnął żeby, mówi, żeby mógł poszukać Marysię tą 
służącą co przed wojną u nich służyła, mówi żebym mógł ją znaleźć, ale nie pamiętam 
jak te nazwisko, tylko ..... zawsze pamiętał, że Marysia. A czy ją odnalazł i później 
wyjechał gdzieś, później znów jakiś czas przyjechał i później jak już wyjechał to już 
go nie było, tylko wtedy co raz był w kościele. 

 •  Kiedy był w kościele? 

 • Za jakiś czas przyjechali, ale on też chyba wtedy był, ale od nas wtedy 
nikt w kościele nie był ale to wtedy to tam to było zdjęcie czy w jakiejś gazecie to był, 
ale to to było tam głupoty takie ludzie gadali co nic nie wiedzieli nie widzieli. A my 
wtedy nie byliśmy w kościele akurat, ani ojciec, ani ja nie byłam w kościele. 

 • I co potem wyjechał do Izraela? 

 • To z początku to było gadane, że on do Anglii wyjechał, że jakąś ciotkę 
miał w Anglii, znaczy z rodziny kogoś odnalazł i do Anglii wyjechał, tak było z 
początku gadane. Najpierw po wszystkiemu to pojechał do Łodzi, może tam się ktoś 
ukrył z rodziny, może ktoś był, no zawsze ktoś przeżyje gdzieś nie, i później 
przyjechał i później tak że, tak było gadane, że mówili że pojechał do Anglii, że jakąś 
rodzinę odnalazł ciotkę czy kogoś tam i pojechał tam do rodziny, a później rozkrzykli 
że już nie żyje, a to nieprawda, pod jednym nazwiskiem się dużo ludzi kryje nie. 

 • Nie odwiedził pani jak to było? 

 • Nie 

 •  Nie widziała go pani od tego czasu? 

 • Nie, nie widziałam 

 • Tak, że pani... Pamięta go pani jako chłopca jeszcze? 

 • On by mnie nie poznał ani ja go wcale. 

 • A proszę powiedzieć może pani coś jeszcze coś  pamięta z tego 
pierwszego albo drugiego okresu, jakąś może historię 

 • Jakąś sytuację czy scenę, która się czasem pani przypomina, w pamięci 
utkwiła. 

 • Co mogę pamiętać, ten smród tylko co z początku palili, że nas podusić 
tu chcieli. 
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 • Smród a może 

 • O Jezus kochany, przecież to byli zdrowi ludzie nie, kosze grzybów 
tylko widziałam jak gestapowce przynosili. Tak podobnież grzyby rosły jak po 
deszczu, oni suszyli i brali, ale przynieśli dwa kosze grzybów to wcale Halinka nie 
chciała brać, bo mówi na to ludzkiej krwi wyrosły to ona nie będzie tego jadła. 

 • Smród było czuć  we wsi 

 • O Jezus ludzie kochani nie można było wytrzymać, to się udusić można 
było, bo przecież to zdrowe, żywe ludzie nie. 

 •  Ludzie mówili we wsi skąd ten smród, dokładnie wiedzieli? 

 • No pewnie każdy wiedział przecież jechała pani do, przecież można 
było jechać czy iść piechotką, przecież kolejka chodziła to się jeździło do Koła do 
tego to przecież były dwie drogi, bo jedną drogą wjeżdżali, drugą wyjeżdżali no to co 
musieli gdzieś tych ludzi wywieźć nie. Jak przywieźli żywych, a martwych wywozili. 
Ludzie podobnież i do lasu chodzili i na chojaki wchodzili i patrzyli, ale czy to bujda 
czy to prawda, ja tego nie robiłam to ja tego nie wiem nie, tak ludzie gadali bo każdy 
był ciekawy co się dzieje z tymi ludźmi nie, przywieźć i wywieźć i nie wiadomo 
gdzie, a las wyczyścili, wycięli drzewo przecież to jest kawał lasu wyciętego nie. 

 • Pani jeszcze mówi, że była jakaś komisja przyjechała przed końcem 
wojny, pani pamięta coś takiego? 

 • Tak było gadane, podobnież jak mieli przyjechać to był porządek 
robiony, szykowane tak słyszałam, ale czy to ludzie tak szemrali, może to była jakaś, 
ale kto się tu u nas mógł ukryć, jakby to jakieś góry, lasach było to tak, a to to 
pustynia taka no to co. Tak było słychać, to sama to Niemka mówiła, że sprzątanie, 
szykowanie jest bo ma przyjechać jakaś kontrol. A to jak się wydało to później 
podobnież telefony były z tego, że to nie była kontrol tylko jakiś zwiad przyjechał, no 
ale co tu mogli obronić jak tu na takim łysym polu jest, co tu mogli zrobić. Jakby to 
gdzieś w jakiś lasach, jakiś górach to by może jakoś coś odbili a tutaj co mieli, to tak 
było gadane. 

 • Ale jaki zwiad, to znaczy kto to był nie wie pani? 

 • No to gestapowce to mieli podobnież powiedzieć że to z jak , z 
wyższych jakiś, a jak później się wydało to nikt o tym nie wiedział to może jakaś z 
podziemia jakiego albo coś jakieś. 

 • Ale kiedy było to gadanie pod koniec wojny czy wcześniej? 

 • No to jeszcze jak pierwsza była, jak pierwsza jeździli, pierwsza jak 
była. 

 •  Tak, to cóż dziękuję bardzo. 

 • Dziękuję 
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