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PLANSZA 

WOJTCZAK TADEUSZ 

MARCH 11 1998 

TAPE 1 

 •  Kiedy się pan urodził? 

 • 24.1.17 

 • = Jak się pan nazywa, kiedy się pan urodził? 

 • Nazywam się Wojtczak Tadeusz, syn Franciszka i Korduli z domu 
Lisiecka. 24.1 w 17 roku, 81 lat skończyłem, dalej co jeszcze takiego. 

 • = I pan przed wojną mieszkał tutaj? 

 • Nie, w Jesiołowie. Proszę pana jak wybuchła wojna byłem odebrany 
jako woj.., czterech braci już było w wojsku, jak była komisja w Dąbiu kiedyś do Koła 
się jeździło, w Dąbiu zrobili komisję, to trza było , cho... iść dzisiaj to jak stają 
poborowi to w majteczkach, najprzód nago. I tak trza było po kolei  chodzić, jedna 
pani siedziała wtedy doktór, ołówkiem tutaj za te kuroszka podniosła, pani się śmieje, 
no taka prawda bo tak było nago. No i proszę pani później jak wybuchła wojna, to nie 
był, aha przepraszam, pytali się mnie czy chcę iść do wojska, a ja mówię że nie, 
dlaczego, czterech braci już służy, a ja piąty, dwie siostry były, teraz zmarła w 
listopadzie, jedna jest w Ameryce, to miała 15 lat jak ją te Niemcy zabrali na roboty 
do Bawarii tam gdzieś. No i co było co do tego to było wszystko. Później wybuchła 
wojna to mówili przez radio, żeby wojskowi tacy też poborowi, żeby się za Warszawę 
posuwali, to już za gra.. od granicy już  tam były napady na Polaków, wszystko szło 
bydło wszystko szło tu na Warszawę. Więc rowerami, wujo już nie żyje, rowerami 
pojechaliśmy bocznymi drogami bo szosą nie bo bombardowali. No i proszę pani tak 
że to rowerami dojechalim do Łowicza, od Łowicza mówię do wuja my jedźmy w bok 
bo widzielim jak trupy leżeli na ulicy, fabryka była garnków w Łowiczu stłuczona, 
młody leżał na tretuarze w siwym garniturze był pantofle i w bok, to tak bylim że już 
tak na Warszawę nie, tylko jechalim pod Płock w te stronę pod  Płock. No i raz się 
dołączyli dwóch wojskowych co w Sochaczewie, to byli wojskowi bo mieli suchary, 
we czterech jeden był z Torunia, jeden był już zapomniałem to miasto, a on był na 
żołądek to ja musiałem mu zawsze się postarać o jajka, co nie nagrywacie przecież 
to.Proszę pana  To ja mu jajek kupywałem zawsze bo nie mógł jeść wyrobów, a tam 
zabijali świnie i zaro robili wyroby taką była, nie uwędzona tylko taką, aby żyć. No i 
proszę pana także w Gostyninie był ksiądz młody i szkoła była toby zrobili tam 
czerwony krzyż, no i proszę pana tego jednego zabrali, a on powiedział, że tam 
jeszcze uciekinierów nie ma i na taką wieś Niemcy byli bo nie było żadnego Niemca 
tylko ogrody śliwki, jabłka były. A. No my tych śliwek kupili, a później jak przyszli 
uciekiniery to tak gałęzie połamali tak wszystko,  kładli o, no i proszę pana tak było że 
na Warszawę już nie, wojsko już nie pamiętam te tak żebym trzy kilometry, jakby 
teraz tu las, a tam Sobótka była Wisła, jak teraz tutaj Drabina co jest, to my bylim tak 
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jak teraz tu . No i proszę pana artyleria z kujmy uciekła na tę wioskę, a działa 
zostawili w lesie. To my... Ja mówię do wuja wujo my uciekajmy jeszcze bardziej na 
północ, no i nad tą Wisłą tak ze trzy kilometry, przenocowalim pamiętam w stodole, 
no to 39 to była pogoda tak jak dzisiaj ciepło. Tam robił..  Tam sędziowie i Żydzi 
wszystko spalim na podwórzu no, wspólnie tako deska była, , na dworze spalim. No i 
proszę pana później jak my się udalim dalej jeszcze, wyjechalim od rana do 
popołudnia szosą asfaltową proszę pani to rowerami, to ile my kilometrów ujechali, i 
ucieklim w bok, była wieś tylko to było krygry, krygry to mówio szwaby  wieś 
szwabsko. No i kupilim tam do jedzenia tę kiełbasę, tam tego jajek to nie kupywali, no 
i proszę pana bylim pewno  ze cztery czy pięć dni, zaś mówię pojedziemy cofnąć się 
do domu, żeby się dostać jak już tam poszli,  wie pan, to my pojechali od Gostynina, 
od Kutna do Łowicza doWłocławka i tam gdzie my byli od Gostynina na tym 
skrzyżowaniu patrol przyjechała niemiecka, my nie umielim ale Żydzi, kupa była 
ludzi, zaraz w tym ... no to się zmówili z nimi, to oni tłumaczyli, żeby tą szosą iść i 
żeby to już jest w porządku, bo innymi to , bo w nocy była strzelanina Polaki ginęli i 
oni ginęli pare kilometrów. No to my zaś tą szosą co oni przyszli w stronę od,  do 
Włocławka co Strzelce tam był folwark, tam był kościół i co było tak Łowicz, Kutno, 
Włocławek i tu od Gostynina tu na tym skrzyżowaniu, to my jak widzielim tych 
esmanów to ucieklim do baraków co tam ludzie mieszkali we, z dworu, no i proszę 
pana tom się jeszcze cofli i tak później co tak była może sobota, piątek chyba tak był, 
się coflim i później  niedziela to była wyjechali, już tym,  tam się pożegnali oni 
pojechali za, od Gostynina na żeby się dostać do do domu, to te Kaszuby by ich łodzią 
przez Wisłę przewieźli z Grudziądza był  wysoki to był w cywilnym już ubraniu, a ich 
zabrali w Sochaczewie wszystkich Polaków do kościoła zamkli, wie pan,  a rano ich 
ktoś roztworzył i mieli swoje rzeczy i się poprzebierali wojskowe.I my jedziem, do tej 
szosy włocławskiej co Niemcy szli do tego punktu, no i jak my widzielim od lasu jadą 
te czołgi to ja czapki na czołem proszę pani, takie kolosy, a jeszcze przed tem proszę 
pani jak my wyjechalim tam od trzy kilometry było do tego to pięć tych Niemców 
Kaszubi ich przewieźli na kuniach oni mieli automaty już przecież, a u nas pojedynki 
karabiny bo te wojsko. My wyjechali asfaltową szosą na górę a tam tak jak ptaków 
wojska polskiego sam się zaczynał okopować,  okopywać. To my jak ruszylim tymi 
szosami i gdzie Ryza Śmigłego dobra to tam była główna policja warta i nas 
kontrolowali. 

 • A znaczy mam jedno pytanie proszę pana. Nam chodzi bardziej o tę 
historię co pan opowiadał tam? 

 • Już zaraz, jakem ... Zaraz skończę. Dowód, wszystko karty pobrania 
miałem to nas puścili, to my zaś pojechali dalej. No i proszę pani nocowalim a to już 
nie będę gadał. I przyjecha....  Aha i zaś przenocowali w Krośniewicach, nie chciał 
sołtys nam otworzyć, gdzieś tam, gdzieś przemoc... ale w,  w jakiejś szopce, Dąbiali 
spotkalim wtedy i bocznymi drogami przyjechali do domu. Matka nieboszczka 
powiada uciekaj synu bo tutaj wszystkich Polaków więźniowie  chcą wybić, bo zabrali 
nauczyciela tego jam co chodził do szkoły, takiego Niemca taki jeden dwóch, jeden co 
do Hitlera tutaj plany przez granicę przenosił, tego nauczyciela zwolnili a tych zabili 
w Dąbiu w tym na cmentarzu. 

 • Ale  pan potem wrócił w te okolice do Jesionowa? 
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 • Kto? 

 •  Pan 

 • Tak 

 •  A kiedy to było? 

 • W 39 roku. 

 •  A historia z tym rabinem, którego wieźli to było wtedy? 

 • Nie później 

 •  No to o to nam chodzi właśnie 

 • No to już nie będę gadał. Proszę pana jak wozili transport z Dąbia, 
Grabów rzucali marki, rzucali kartki, przecież ja tam nie byłem, to proszę pana i 
prosili ludzi Polaków, dzisiaj nie żyją ludzie. No i  proszę pana jestem w Dąbiu, 
jedziemy z Dąbia, Niemki obok, Niemiec, Niemka i ja jedziemy, stanęli w tej uliczce 
co Łęczycka jest i zaś co z Dębia jechaliście? Nie. ............. trzeba było 50 metrów od 
droga stanąć, konie stajały i poszli po zakupy, mieli jechać do Jesioła w goście tam do 
siostry. Ona no i proszę pana jedzie transport wąska ulica tam była i jest, i jadą 
samochody. Pierwsze szły samochody no mniejsze takie, a w środku to jechał jeden 
człowiek na czarno ubrany, brodę miał taką tutaj wszystko włosy, elegancki człowiek 
siedział sam w środku samochodu, tak na połowie sam jeden, czerwony samochód 
długi e tam 

 •  Osobowy? 

 • Osobowy 

 •  Osobowy samochód był 

 • A spo... za tym jeszcze szły ze dwa samochody takie mniejsze jak teraz 
chodzą, a później szły te co świnie wozili tymi klapkami, pod plandekami. I to 
wszystko jechało Chełmna to było wszystko. 

 •  A kiedy to było mniej więcej? 

 • A widzi pa gdyby ja taki był mądry jak dzisiaj to ja bym miał to 
wszystko spisane, nawet i minuty tak, no ale już nie powiem bo to chyba 

 •  Kto tak sądzi? 

 • Żona chyba mówiła to jest to samo. Więc proszę pana jest  
pojechaliśmy do plebanii do była gmina bo tam były gestapo zajęte, Minka pojechała 
po kartki żywnościowe przemiałowe nie do gospodarzy tam tego...  

 •  Do Dębia pojechaliście? 

 • Do Chełmna 

 •  Do Chełmna 
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 • A ja stałem przy organistrówce jak tam jest w Chełmnie od kościoła  te 
przy tej, jak ta stodoła końmi, bryczką. A ona poszła łatwić, ostatni samochód dzieci, 
idzie gestapo od od parku ale samochody kawałek stojały po lewej stronie i te dzieci 
wołają pić, dajcie nam pić, a on miał karabin, kolba utrącona to niósł, miał takiego 
wilkołka nawiew duży, ale jeszcze nie wszyscy mieli takie psy i nie wcale nie powiem 
czy laskę miał czy trzcine, trzinowe miał, i tak po tych deskach po tych... jak te 
szczebelki wyjęły dzieci ręce po tych deskach przejechał paluszki ile sztuk odciął to 
gorsze jak kat. 

 •  I poszedł sobie dalej? 

 • I cholera.... Nie przeszedł to ja to widział, a pies doszedł i powąchał te 
paluszki, to ja się odwróciłem w drugą stronę na na NER bo przecież bym mógłby 
zabić..... i on poszedł dalej w tę stronę z tymi ręcami pod to było zawinięte to było 
pokrwawione wszystko, jak naganiali do tego piekła tam z tyłu no to siłą. Psami i 
wszystkim. 

 •  Te samochody z dziećmi to były takie ze szczebelkami? 

 • Tak 

 •  Widać było te dzieci, dużo tych samochodów? 

 • No pew.... Ale nie wiem, tylko ten ostatni  

 •  ostatni 

 • dzieci były i dzieci wołały pić 

 •  Kiedy to było, jaki miesiąc, pamięta pan? Jaka pora roku? 

 • Pani powiedziała, żebym pisał. Człowiek był pod strachem. Pan tu, 
Pracowałem w tej gospodarce 5 lat, musiałem robić pani się odezwała? Albo do  
Niemiec albo do getta. No tak...  

 •  No i co były krzyki z tego samochodu wtedy jak on przeszedł? 

 • Cicho się zrobiło jak on podszedł bo jak te paluszki. A z tyłu stojał 
jeden albo dwóch tych żandarmów.  Esmanów 

 •  Był pan jeszcze innym razem w Chełmnie czy tylko wtedy? 

 • Później gminę przenieśli do Cheł... Dąbia. A ludzie jak szli , żona 
słusznie powiedziała, jak szła była kolejka proszę pani i jak szli jak był jarmarki czy 
tam targi do Dębia to szli szosą, a co jak widzieli to gestapowcy wiadra i musieli tam 
porobochu co to na tej mapie jest, to była tylko studnia co żona musiała z tak daleka 
nosić dwa wiadra wody to był dzieciok a nie człowiek. No i proszę pani, przecież ją 
go nie znałem, on mnie wcale  no i proszę pana później, to by było wszystko. Podłoga 
była do kościoła później to już było drugi rok, podłoga była z desek na te schody i 
samochody tyłem wjeżdżali, do kościoła naganiali bo jak ten pałac był zminowany 
rozumi pani, przecież z tego pałacu to pod wozy musielim jeździć cegłe wybierali tam 
ludzie i my wozilim jak, w Dąbiu pani nie była, zaraz w przodzie był młyn i z tego 
młyna podmurowali zrobili sklepy są i wysoko mieszkają ludzie naprzeciwko parku, 
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w pałacu zaraz przy ulicy, bo tutaj wozilim te cegłe, my pod wo... darmo musielim 
pod wodze Niemców. 

 •  Wtedy kiedy te transporty do kościoła chodziły, tak wtedy to było? 

 • Nie to była,  to była przerwa, co zminowali to była przerwa, zaś później 
drugi raz przyszli, rozumie pani, a kto się interesował tam, Niemiec to by powiedział, 
ale ona była hitlerówa widzi pani, to jest taka sytuacja tak. 

 •  Ale pan widział te samochody, które które podjeżdżały pod kościół? 

 • Ja nie widziałem. bo gdzie 

 •  Opowiadali panu 

 • Przecież teść, ojciec to by wam powiedział. No on żył to by wam 
jeszcze lepiej powiedział wszystko, bo a ona  czterocha pod tę górę się skradał i 
wszystko musiał wiedzieć, nocą to wziął łódkę i przejechał na drugą stronę łodzi, łąka 
jak tego to w łąkach siedział wie pani w trzcinie, żeby go nie tego. 

 •  Bał się? 

 • O mój Boże. 

 •  A pan jeszcze miał taką historię, bo pan opowiadał o tym rabinie, o 
tych dzieciach, jeszcze pan widział Żydów jak ich wpędzali do pałacu albo do kościoła 

 • Nie 

 •  Nie 

 • Tylko jeszcze, co jeszcze jak to piekło pękło na zakręcie to na 
czterokach uciekali żółte tak jak o wędzone 

 •  A skąd pan wie? 

 •  Czy pan widział to? 

 • Ja nie widziałem 

 •  Ale mówili ludzie 

 • Na czerokach to prędko prędko tego tego to już była chyba druga tura, 
bo proszę pani, nie aha pierwsze to proszę pani to gazowali i do tego do do Żuchowa 
do krematorium, i tam rzucali proszę pani jak do kumina takie rowy były kopane 

 •  Ale pan widział to? 

 • No pani powiem, tam złoto ludzie kopali od tego i we workach nosili 
bodaj UB ganiało 

 •  Po wojnie kopali w tych rowach? 

 • Po wojnie, tak, i tam było tak grubo tylko było to spal... to, oni to 
musieli wykopywać i palić to przecież to Niemcy procesowali aż na Grabów szedł ten 
smród, my tu nie moglim pracować, bo oni to musieli fermentowało, musieli to palić i 
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nazad wsypywali, to było tak jak sadzę tyle gruzu tak grubo. A tam jak do komina 
ludzie odkopywali i tam szukali w tym gruzie żółtego złota. 

 •  Złota 

 •  Był pan w tym lesie po wojnie zaraz? 

 • Byłem, przecież Polaki byli najpierw. Najprzód zabili służącego i psa 
zaprowadzili tam i zakopali. 

 •  Ludzie ze wsi? 

 • Niemcy. Dlaczego bo podejrzewali, że ten służący z Niemką żył tą 
gospodynią, i za to go zmarnowali i ten pies za nim poleciał i go też tam, i później by 
z Dąbia, Lapendowski lekarz aptekarz Gogera Linke i jeszcze czterech, czy pięciu, 
czy sześciu wójta itd. itd. bo już Niemcy nie mieli kogo mają wziąć, rozumie pan, 
wojna,  w 39 byli to już wiedzieli. To tych najprzód Polaków, dopiero zaś później to 
getto tam zrobili. 

 •  Ale pan powiedział o tym jak ten samochód no rozwalił się ten to 
piekło, skąd pan wie o tym, to ludzie mówili czy pan to widział, że ludzie na 
czworakach? 

 • Nie powiem tego 

 •  Dlaczego, przecież to najważniejsze 

 • Nie, nie mogę tego, ja by był ten człowiek co nie ma go tu we świecie. 

 •  Znaczy on to panu powiedział, opowiadał? 

 • Co? 

 •  On mówił panu o tym? 

 • Mówił 

 •  Jak to było? 

 • Jakbym nie wiedział to bym napisał. To już wszystko. Co by jeszcze 
wam powiedzieć? 

 • Ale niech pan spróbuje? 

 • Do Koła się proszę pana jechało, stojało, jedna droga, druga. Pan 
jechał, pan  a ci Niemcy czy ja wejżołem to tam pokazywał że zaraz kawał od szosy 
jest. Przecież tam byliście, nie? ............ zaraz kiwał, pokazywał. Takie było życie 
kochani. 

 •  Ten człowiek wtedy przejeżdżał tą szosą kiedy się to piekło rozwaliło? 

 • Albo było nie zamknięte, albo też za dużo gazu dali, bo oni gazowali i 
zaś na ruszta wszystko poszło. Drugom razom to na ruszta poszło, bo przecież w 
pałacu nie było, a to co palili to ten dym szedł ten smród tak się wyrażę, to to to było z 
pierwszej, zaś fermentowało ciała bo to grubo palili musieli przerabiać to, to aż  może 
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na Nałęczyce poszedł ten dym, te ludzie z dala się pytali co tutaj od was idzie, to już 
później po wojnie bo tak to tam same Niemcy byli obsadzone na gospodarkach, aby 
służące co by i dziewczyny, i takie do roboty. 

 •  Jakaś partyzantka była tu w okolicy, były oddziały w lasach? Nie? 

 •  Nie gdzie tu pani utrzyma. 

 •  Rzesza niemiecka była tak? 

 • Tutaj tak bo protektorat zrobili 

 •  Dziękujemy bardzo 

 • Co by jeszcze. Nic więcej. No co by jeszcze. Jak ja widzę człowieka 
takiego, te szmaty, te ubrania to była sterta jak ten dom i tam układali zaś szarpacz był 
i to wszystko we wory i to wszystko wywozili proszę pana to jest taka 
sytuacja...................... Wie pan. Jeśli tutejsze Niemcy były gorsze ja te w reichu, 
tutejsze volksdeutsche te cholery jasne oni diabła. Ten mój gospodarz to był dobry 
człowiek, ja się proszę pana z nią pokłóciłem trzy tygodnie byłem u brata zaraz po 
sąsiedzku, przyjechał ja potrzebuję tego co ja zgodziłem nie wiem, musiałem przyjść z 
powrotem bo ona miała prawo bo on był w wojsku, to Unbanfhrer co tutaj był, tak jak 
sołtys to on się opiekował takimi. Ucieczka, pierwsza w nocy jak strzelaninę 
usłyszałem to my się pakowalim w nocy, księżyc świciał jak słonce i strzelaninę i 
zobaczyłem ten ogień i ja mówie, ale my ładowalim na wóz. 

 •  To już było pod koniec wojny 45 rok styczeń? 

 • Tak, proszę pana, i ja mówię do niego wie pan co resztę Żydów 
wykańczają, rozumie pan, a ten Baufhrer ten sołtys przyszedł tu Polak był 
przesiedlony i musiał nakozać, że na szóstą mamy być w Chełmnie, rozumie pan. To 
świnioka ze 250 kilo zastrzelił z fuzji i tego świnioka całego wrzucili na wóz, mąkę no 
wszystko,  wszystko zabrali, pierzyne wszystko, ona miała koszul 23 koszule 
wyhaftowane jak się miała żenić proszę pana,  wszystko Ruskie zabrali, wszystko, ja 
przez pięć lat trzymałem jak ojca wysiedlili z Wiesiołowa cztery garnitury pięć lat 
trzymałem w walizce i Niemka nie wiedziała, o tym  25 metrów białego na pościel 
we, w  tej walizce i lepiej żebym już nie wiem. 

 •  A skąd pan miał te cztery garnitury jeszcze, to sprzed wojny jeszcze? 

 • Przed wojną były szyte jeszcze któryś nie miał na sobie i poszedł na 
wojnę, rozumie pan, Niemiec szył w Dąbiu. 

 •  No cóż dziękujemy bardzo 

 • Dziękuję 
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