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 • Urodziłam się 17 maja 1928 roku  tu w tej miejscowości.  

 • Jak się pani nazywa? 

 • Nazywam się Stryjkowska Stnisława, z pierwszego małżeństwa, a z 
drugiego się nazywam Kariewicz. A z domu Jabłońska. 

 • I pani się urodziła tutaj? 

 • Tutaj, tuaj. To, to są moje rodzinne strony. 

 • I co pani pamięta z przed wojny? Jeżeli coś w ogóle pani pamięta? 

 • No z przed wojny no co ja mogę pamiętać? Bardzo mało bo miałam 13  
czy 12 lat, to była u mamusi i , bardzo mało pamięta z  przedwojennych czasów. 

 • Pani była jedynaczką? 

 • No ja byłam jedynaczką, ale miałam dwóch braci, no to jeden brat, a 
tych dwóch braci , jeden był młodszy ode mnie, ja byłam średnia. Starszy no to jak 
Niemcy przyjeżdżali tutaj, to zabrali ich do Niemiec, tatę i brata jednego. A jeden brat, 
ja zostałam tutaj u mamy. Ale ten jeden brat co Niemcy zabrali go to tutaj w Polsce 
był, w Polsce był raczej tu. A ja zostałam z mamą bo na to że byłam za małoletnia nie 
nadawałam się do pracy do Niemiec, a to zostawili mnie tutaj. 

 • A co rodzice tutaj robili przed wojną, mieli gospodarkę? 

 • No tylko tyle, to mieli, oni byli  w Niemczech, zarobili tam se parę 
groszy o i kupili se ten kawałek tu ziemi i tu se pobudowali dom. No ten dom się 
spalił bo zaraz po wojnie się spalił nam. 

 • A przed wojną jeszcze? 

 • A przed wojną, przed wojną no to ja mogę powiedzieć mama była, no 
byli już rodzice w Niemczech, nas zostawili tutej u u tego, No u rodziny żeśmy , 
żeśmy tutaj mieszkali a oni pojechali do Niemiec i tam se zarabiali no i przyjechali i 
se kupili te działkę tutaj no i na tej działce się tu budowali. Także  

 • W czasie wojny, ja rozumiem? 

 • To było, przed, przed Wojną to było. A już w czasie wojny to 
chodziłam..... wychowałam 
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 • (momencik)proszę teraz jeszcze raz. Pani się urodziła tutaj w 
Lutomirach? 

 • W Lutomirowie. 

 • W Lutomirowie?. 

 • Urodziłam się i tutaj się wychowałam przy mamie , przy, znaczy przy 
rodzicach no. 

 • A to jest duża wieś ta Lutomirów.  

 • Dosyć duża, trzydziestu, no tam jest trzydzieści rodzin. Znaczy 
trzydzieści domów, not to rodzin jest może więcej, bo to są rodziny po  trzy, po cztery 
w domach też, tak są mieszkania. 

 • Taka sama była przed Wojną czy większa? 

 • Mieszkania? 

 • Ta wieś? 

 • Ta wieś? Nie większa nie była. Taka sama. Tylko że teraz yyy lepsze 
pobudowane budynki. Pobudowali się ludzie bo to każdy. Kiedyś to były tylko takie 
słomianki, pamiętam. A się to wszystko paliło, to się to wszystko spaliło i już się teraz 
pobudowali, już mają domy jak się należy. 

 • A szkoła była tutaj? 

 • Szkoła jest. 

 • W Lutomirowie? 

 • Tak, jest szkoła. 

 • A przed wojną? 

 • Przed wojną, też, też była. No to ja tutej chodziłam do cztery klasy 
były. Do czterech klas tylko. A po wojnie... ale to w takim prywatnym domu była ta 
szkoła. A potem po wojnie wybudowali nową szkołę. To teraz do ośmiu klas. Jest. 

 • Gdy się rozpoczęła II Wojna Światowa, tutaj przyszli Niemcy? 

 • No no to właśnie... 

 • Przyszli tutaj? 

 • Ta, tutaj nie byli, tylko w Chełmno.tam o Chruścin tam powysiedlali, 
ale przyjeżdżali bez przerwy tam obławy robili. Ludzi zabierali do obozu. Do do tego. 

 • Polaków? 

 • Do pracy do. No Polaków zabierali. Polaków. No a później jak 
przyszły te, a ci co  tutej,ten u nas się przechował, no to oni byli z Wielanowi, w tym 
w Unijowie, przepraszam. W Unijowie. I oni tam mieszkali podobnież, potem jak 
przyszło takie, jakie, co przyszło rozporządzenie, że mieli się stawiać, że mieli ich 

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. 



zabierać ich wywozić. No to oni uciekli z tego, z tego Uniejowa i tutej. Było ich 
trzech braci. Oni tutej szyli. Byli krawcami chodzili, tak ludzie ich brali, to, ktoś 
potrzebował szyć to sobie szyli. No i mama była krawcową. No to do mamy tutaj się, 
o bo tutej bo tu mieszkał brat mamy rodzony, zaraz. Bo mama tu z tego domu tu jest 
rodzinne zaraz z tego poprzedniego. Tu się mama urodziła. Z rodzinnych stron jest. 
No i tego. I jak oni tutaj przyszli tu do niego bo on wziął, garnitur tam mu szyli no i 
mama tam poszła  i zapoznała z nimi. No i mama ich tu wzięła. 

 • Trzech braci? 

 • Trzech braci. 

 • To byli młodzi ludzie? 

 • Trzech braci. Dwóch było bardzo młodych a ten to był trochę starszy. 
Najstarszy a tamtych dwóch braci. I oni tu szyli. I oni byli tu u nas długo. Tu. No 
mama to bardzo lubiała z nimi se porozmawiać. A jeszcze Mama szyła no to jeszcze 
tam, gadali. 

 • A jak wyglądali? Pani wie to byli tacy typowi Żydzi, że można było ich 
rozpoznać? 

 • No ja wiem jak to byli no tych braci to można było rozpoznać. No ten 
jeden to był taki trochę czarny a drugi to był bardzo ładny. Ładny chłopak był, 
Abramek mu było na imię. Pamiętam go taki okrąglutki na buzi ładny. A ten drugi to 
był, młodszy jeszcze od niego ale był więcej czarny taki, więcej był taki zarośnięty. 

 • A ten najstarszy jak się nazywał? 

 • A ten starszy to Wołek Grabina. 

 • Grabina? 

 • Grabina Wołek. 

 • Wołek. 

 • Tak. No i ten. Ten brat jego też Grabina się nazywał, to był cioteczny 
brat, po siostrze czy tam po bracie no nie wiem dokładnie tylko jak żeśmy rozmawiali 
to tak mówił. 

 • A gdzie mieszkali? 

 • Oni? W Unijowie mieszkali, tylko z tym że jak przyszła ta obława no 
to oni se poszli po ludziach, po wioskach tam szyli. 

 • Ale, ale  tutaj, tej wiosce..? 

 • W tej wiosce i w ogóle po innych też szyli. 

 • Ale gdzie miesz... gdzie spali? 

 • Gdzie ich kto , no gdzie ich kto zaprosił to ich to tam spali. 

 • Znaczy no nie mieli jakiegoś stałego, stałego... 
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 • Nie, nie, stałego nie bo oni w Uniejowie mieszkali tam na stałe. A 
potem jak tego, jak ich zaczęło już później te przyszło do sołtysa, że trzeba 
wszystkich, żeby się wszyskie Żydki zgłosili do do Dąbia. Bo tam im zrobili ten 
Zarzeń i mieli wywozić. 

 • Do kiedy, bo przyszło 

 • Bo im to obiecali, ziemie coś tam o takie, że wywożą ich. No to tego. 
To oni, tych dwóch no to tego co musieli, przecież Sołtys no musieli . Kogo by trzeba, 
przecież obławe bez przerwy Niemcy tu przychodzili i obławy robili za ludziom. No 
to to oni musieli się chować. No i po tym jak... jak tu teraz zacząć. 

 • I oni zgłosili się tam do tego Dąbia? 

 • No to tak było.  

 • Tych dwóch. 

 • Zgłosili się bo sołtys im nakaz dał i oni musieli. Także wszyscy się 
zgłosili. Ale ten starszy się z mamą umówił, że w razie by dał się rade uratować go no 
to jak mama, czy by się zgodziła go przyjąć. No to mama się zgodziła. Jeśli będzie 
mógł tam się  wy, wy , wymigać, ucieknąć no to, to dobrze. Mama go wzięła i mu tak 
powiedziała. No i on tak zrobił. 

 • Jak długo  tam  był, w tym Dąbiu? 

 • Tak długo nie byli bo oni zaraz ich wywieźli, zaraz ich tu wywieźli do 
Getta. 

 • Do Chełmna? 

 • Tak. Do do . W Chełmie gazowali tutej  ich na tym zamku a później 
wywozili tam. 

 • A niech pani powie jeszcze nie jest daleko, jest od Lutomirowa? 

 • Uniejów, Uniejów,  na to jest ile będzie tera? (off) Piętnaście) . 
Piętnaście kilometrów. Tak gdzieś będzie. 

 • Sołtys, który dostał nakaz powiadomienia Żydów o tym że muszą się 
zgłosić do Dąbia wiedział o tym że Wołek tutaj? 

 • Wiedział. 

 • Wiedział? 

 • Nie. Nie. A wtedy, raczej wtedy wiedział. Wtedy to sołtys wiedział, że 
on ich tu przyjął. 

 • Wiedział o trzech braciach? 

 • Tak o tych trzech braciach. Ale później już jak mama go już po tym 
przyjęła jak już ci poszli tam, to już nie wiedział o tym. 

 • Nie wiedział o tym, że trzeci się nie zgłosił? 
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 • To nie wiedział. Tam już poszli i koniec. 

 • To znaczy to on tam był przez parę tygodni, czy przez parę dni w 
Dąbiu. Ten Wołek? 

 • Ja tego nie pamiętam ile oni tam. 

 • A czy on opowiadał w jaki sposób udało mu się uciec stamtąd. 

 • Mówił, że jakoś się tam zawinął, za za drzewo się schował i Niemcy 
jakoś się za tego, zapatrzyli i , i, i poszli, i on poszedł a on się wrócił. Tak mamie 
opowiadał. No i tak że z tydzień go nie było. Pojechał za rzekę tam gdzieś, tutaj za 
Warte, tam kogoś miał znajomego i tam coś, bo tam szył u kogoś no i opowiadał tak 
mamie, że tego. Że tam poszedł do tego , tam poszedł i nocował, chyba ze tydzień 
czasu czy coś. A później jak tu przyszedł no  to już  mama go tu ukryła . I tutaj rześmy 
....No ale jak myśmy, że tu... początkowo to było bardzo ciężko. Nie było warunków, 
no i mama nie miała gdzie schować go. Ani. Nic,  skopaliśmy takie doły pamiętam, 
brat kopał. I tego. I żeśmy takie belki robili, takie z drzewa no i się słomą zakrywało  i 
on tam on sobie  taką dziurę miał i tam wchodził i tam spał. Tam żeśmy mu dali no, 
poduszke tam to miał takie te do ścielenia. To Mama mu dała kołdre. I tam spał. No 
później z to już było mu już za tego. W nocy to on wychodził sobie. Tylko aby w 
dzień. Ale też też musieliśmy pa.. pilnować, bo Niemcy przychodzili obławy zrobili to 
myśmy musieli pilnować żeby czasem nie nadjechali. 

 • A gdzie te doły były kopane? 

 • A tu ko stodoły gdzieś tak  pamiętam 

 • Na podwórku, w stodole, czy ? 

 • Nie na podwórku to było zakryte normalnie tam wcale nic nie, oni tego 
nie bo tam drzewo było położone. A znaczy metry położone na wierzchu a tam w 
środku była dziura. A później dopiero jak mama, zaczęli tutej kombinować no to 
zrobili takom piwnice dużą wybudwali. 

 • A to znaczy znacznie później tak? 

 • To już później, to już było  z rok 

 • A bo ja rozumię, że on tutaj, że on tu  przyszedł zimą, w grudniu w 41 
mniej więcej. 

 • A ja tego nie pamiętam, że to było zimą czy to nie było wiosną. 

 • Mhm, możliwe. 

 • Tak, było? Czy to nie było wiosną. 

 • Możliwe. 

 • Tak coś mnie się wydaje. 

 • I przesiedział tutej przez rok w tym w tym dole. A sąsiedzi wiedzieli o 
nim? 
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 • Nie.  Oj sąsiedzi jakby wiedzieli to – my się tam balim że Niemcy 
przyjdą to pół wioski by wybili. 

 • Bo mama pani wiedziała, że jak tutaj znajdą to co będzie? 

 • To już trudno, to mama się poświęciła na to że już, jakby w razie, tego 
to koniec. 

 • Ale wiedziała o tym, że jak go znajdą to zabiją ją i... 

 • To wiedzieli, my wszyscy wiedzieli. Przecież mówili od razu że niech 
by tutaj Niemcy spotkali tego, to by od razu powybijali, połowę ludzi, połowę wioski. 

 • Ale czy tak mówili tylko  czy były jakieś  ogłoszenia tutej. 

 • No nie, no to tak tylko mówione było, po ciszu sobie. A tego. A on to 
normalnie. No. Później jak mu tą piwnice zrobili my, no to ta piwnice miał, była 
przegrodzona na pół. Na przodzie były zmieniaki. 

 • Jeszcze momencik, jeszcze wrócimy do tego – A pani sama się bała 
wtedy jak on wtedy tu był? Pani już miała ile, dwanaście lat. 

 • Już miałam dwanaście, trzynaście lat. 

 • Bała się pani. 

 • No to nie bałam. Bałam się no ale co miała zrobić?  

 • A on sam, jak się zachowywał? 

 • Bardzo dobrze. On był bardzo grzeczny. 

 • Ale bał się? 

 • No też się bał, też się trząsł biedny. Przecież było różnie tak, że, 
początkowo to nawet mama go pod pierzyną raz to. Akurat w tym czasie nie był 
nigdzie schowany. No to . Niemcy jadą, to to pręciutko mama go zaścieliła, za pod 
pierzynę i zaścieli. Też trzęśli się całe. Mama tylko się modliła. I tego. I jak by tak 
zakaszlał albo coś – no koniec. 

 • Ale oni tutej wszeli tutej do państwa? 

 • Weszli wszędzie, wszędzie popatrzyli się. Tylko że mama tak, no nie 
miała nic takiego, no to ,to  nie szukali. Pytali się tylko o o tego o ludzi o tego, żeby  
czy się kto z nie przechował, czy tu nie mamy jeszcze kogoś, czy Żydów czy . Pytał 
się, jak. Mama mówi – nie ma nikogo. I cześć. 

 • Czy Niemcy regularnie tak przyjeżdżali przez cały czas? 

 • Przyjeżdżali wieczorami tak no co w tygodniu nieraz dwa razy. To 
ludzie się chowali po tych stogach po tym bo zabierali do pracy. Do Niemiec 
wywozili. To było straszne. No a później jak już myśmy tu  go ukryli no to już tutej 
miał piwnice przegrodzoną i tam  sobie takie wejście było od tyłu zrobione, tak jak 
tam pani siedzi, takie wejście było, ściana taka, przegrodzona. I tu były ziemniaki, a 
on tam sobie, tam miał uszykowane. 
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 • Bo to było w tym domu? 

 • W tym To było, nie w tym domu tylko że ten dom tu stał. Bo to się 
nam spaliło. I to mama musiała wszystko to po tym  porozwalali i i zrobili nowy. 

 • A kto zrobił tą kryjówkę, tą piwnicę? 

 • A tą kryjówkę to brat pomagał, bo jeszcze jeden brat był i i tego i tak o. 
Wszyscy tu mama trochę, ja trochę tak żeśmy  jakoś tak 

 • Znaczy nikt z sąsiadów 

 • Nikt, nikt nie wiedział to było ukryte tak że to nikt nie wiedział. Całą 
wojnę tak się mama przemęczyła i... 

 • A proszę jeszcze raz powiedzieć, jak to było, to było takie wejście, to 
było pod ziemią? 

 • No tutej normalnie tu jest piwnica też. Tylko że tu nie jest taka bo 
tamto była wycementowana piwnica. 

 • Ale to ona już była z przed wojny. 

 • Nie, nie, nie, zrobili od razu, tak jak, jak to się budują. Mama wtedy 
chciała sobie piwnicę zrobić no to zrobiła. Włamie się tam nie włamie to sobie zrobili 
na dworze, bo gdzie to. I tam przegrodzone na pół było i tam było wejście takie  tak 
sobie z tyłu wchodził i tak tutej choćby Niemiec zajrzał no to nie widział, no skąd 
widział. 

 • A tutajś jest, to wejście do tej piwnicy  było jakoś ukryte. 

 • No ukryte było tam z tych, z tego, z desek bo tutej przecież podłoga. 
Tu jest takie, takie tylko wejście a potem tam on sobie dalej poszedł po ziemniakach i 
tam weszedł i z tyłu tam miał tu tako. 

 • I co było tam w tej piwnicy? 

 • No nic nie było tam tylko mu dali, mama mu te dała pierzynę tam no i 
dała mu te pościelony była taki siennik taki ze słomy i na tym sienniku poduszka i tam 
se spał. Tylko, że w nocy jak tego tak jak późno, druga trzecia to wychodził sobie, to 
na swoją potrzebą to. A jeść to mu podawalim tak tam z korytarza. Taka była kuchnia 
pamiętam i i tam taka dziura zrobiona była, to mu tam zawsze jedzenie podawalim.  

 • Tak że on w ogóle nie wychodził za dni, wtedy? 

 • Nie za bardzo, no bo nie można było wychodzić musiał być ukryty. 
Przecież ludzie przychodzili do mamy szyć, a on jeszcze tam szyć mamie pomagał. 
Ha ha ha. Jeszcze sobie wziął, i tam ręczne roboty to tam mamie sobie, mu się 
nudziło, światełko mama mu tam dała i takie światełeczko sobie świecił. 

 • Miał co – świece? 

 • No takie świeczke, takie. Tam se świecił. 

 • Ta piwnica była tak wysoka? Mógł siedzieć? 
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 • No. No. 

 • Mógł siedzieć? 

 • Mógł siedzieć. Mógł. Wysoka była. Bo to głęboko tam robiom. Tak że 
była dosyć tego. Tak że. No nie powiem. No. Jak to ciężko, ciężko było przeżyć, ale. 
Ale że on przeżył to też było naprawdę. I nie chorował nam w ogóle . Mama tam 
nigdy do lekarstw, do niego nigdy nie chodziła do lekarza żeby tam coś. 

 • Wychodziła w ogóle czasami na podwórko. 

 • Na podwórko se pochodził wieczorem w nocy. No przecież musiał na 
swoją potrzebę iść i tak se pochodzić to musiał. 

 • A sąsiedzi się niczego się nie domyślali sąsiedzi? 

 • Domyślali się, podobnież wiedzieli , jeszcze mi dzisiaj opowiadają. Że 
my wiedzielim, że mama przetrzymała, ale nikt nie chciał nic mówić bo każdy się bał, 
że bo dlatego że w razie wy, tego coś ktoś wyda. To Niemcy przyjdą i rewizję zrobią i 

 • I u nich również? 

 • U nich również, wszędzie, że to wioska by nie wiedziała. Przecież to 
ludzie przychodzą to jednak widzą co się dzieje. Ale tak nikt, tak specjalnie to tam 
nikt nie wiedział, dopiero po wojnie. Po wojnie no tak jak już wyszedł z tego to takie 
wycieńczone no bo to jednak, delikatne to. 

 • Jak długo on tutej w ogóle  siedział? 

 • No cztery pra... no jak jak tylko się zaczęło przecież.  

 • Cztery lata? 

 • We, wy wio...jak wiska była  Jak te były te jak to się nazywa? 

 • Wypędzienie Żydów. 

 • No wypędzenie Żydów z tego, że te getta się zaczęły już, te obozy. To 
w tym roku no i całą wojnę.  Do do 45 roku. Także po wojnie jak już się skończyła, 
już powiedzieli że tego, to, to wyszedł. 

 • A pamięta pani sytuację taką szczególnie niebezpieczną kiedy Niemcy 
szukali ja wiem, stukali, pytali się? 

 • No pamiętam, przecież przychodzili, ja przecież byłam przy tym. 

 • Jak to było? 

 • No ile razy to było. No normalnie, chodzili szukali, raz ja wyszłam, 
tego. Jak raz wyszłam mama mi dała tego szuf, te żeby, szufladkę żeby popiół 
wynieść. Ja wyniosłam a Niemiec idzie, mówi. Pani ja bym pani córkę zabił. Bo 
sypałam a to był ogień i on myślał że tam ktoś jest i jak raz jechali. No i przyszedł no i 
mówi ja bym pani córkę zabił. Pokazał że on szykował pistolet. Bo nie wiedział kto i 
co. 
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 • A mówili po Polsku ci Niemcy? 

 • Po Polsku. Po polsku mówili. To taki ten... No. On tutej w tym w 
Chełmnie on był całym takim tym jak to się mówi gospodarzem czy jak to kiedyś to 
mówili 

 • Komendantem? 

 • No tak całe okolice miał pod sobą to ja wiem jak to? Czy to wójt czy 
to... to teraz to tak mówią wójt jak ten cały. No to on takim był jednym. No to tutaj 
jeździły przecież z nim razem i on tutaj przywoził tych Niemców i obławy robili, 
często. 

 • A pani opuszczała wieś w czasie wojny? Do Chełmna pani jeździła albo 
do innych miejscowości? 

 • Taaak, taak. 

 • A w jakim celu się jeździło do Chełmna?............... 

 • Na końcu, na końcu, to już siedem miesięcy to już ten właśnie 
przyszedł i mnie zabrał tam do krów pasenia , bo byłam taka już tego. To mnie od 
mamy tutej zabrał i to tam byłam w Chełmnie to tam wszystko widziałam jak się 
działo. 

 • Tak, no jak ? 

 • Tam bliziutko, zaraz na ko... na kolonii byłam. 

 • W którym roku to było? 

 • To już było na końcu wojny, to już ostatni rok 

 • 44? 

 • W 45 to już było no to bo czwartym, piątym się już kończyło. No to 
pamiętam 7 miesięcy tam byłam. 

 • .... 

 • u niego i zara zara wojna się skończyła... 

 • U kogo? Kto to był? 

 • To był Zen.. on się nazywał Zemler. Zemler, Zemler Jakub, Jakub się 
nazywał.. 

 • To był Niemiec? 

 • Niemiec. Tak. 

 • Ale Niemiec stąd... 

 • Ale on był, nie był tutej Polski, on był, on był Niemiec z Wołynia. Bo 
oni tam wysiedlali ich Polaków to tego, a tu wodzi, zwozili ich tutaj. 
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 • I to miesz.. On mieszkał tam daleko od kościoła, od zamku, to było 
daleko 

 • No to, jak tu powiedzieć. Nie tak daleko bo to jest ile tam kilometr 
będzie. Więcej nie do kol.. do kolonii chełmskiej jak się jedzie do Dąbia. To tam w 
środku, znaczy no drugi dom, jak był on. 

 • I pani czasami podchodziła tam po kościół? 

 • Pewno. Chodzilim tam cały czas. 

 • A dlaczego? 

 • A upf. Przecież szło się. 

 • I pani widziała Żydów?. 

 • Widzielim, przecież tam ich zamykali, mordo... tam ich gazowali 
przecież. Początkowo to ich zamykali i żywych wozili. A później to do tego zamku.I 
w tym zamku. 

 • Ale co pani widziała sama? Taką jakąś historię pani  może 
opowiedzieć. Na własne oczy co pani widziała, że oni tam ich do tego zamku 
wpychali? Wchodzili? 

 • No to, no to widzielim właśnie jak przywieźli auto przyjechało i wy wy 
wy tego jak ich z auta wy wyrzu,  no wyprowadzali w i i prowadzili do kościoła. I w 
kościele ich tam , zamykali, i tam nie wiem no no  później ich tam wywozili z tego 
kościoła, ale żyli. Nie wiem czy ich tam gazowali czy nie to tego nie powiem, bo nie 
wiem, ale że. Ale wywozili. A później jak już tego to zaraz do tego getta tam do tego 
zamku i tam w tym zamku. Auta podchodziły, przywoziły i gazowali ich. I gazowani 
wozili tam. 

 • Ale zamek był wcześniej to zamek do 43 roku 

 • No zamek to już była dawno to... 

 • Ja wiem 

 • Jeszcze królewski zamek jakiś tam 

 • Ja wiem, ale oni go w powietrze wysadzili w 43. 

 • A to dopiero, Nie w 43? Oni zaraz po wojnie go wysadzili. 

 • Nie nie wcześnie.j 

 • Wcześniej, troche wcześniej było, no tak jak Ruskie już wchodzili. 
Pamiętam. Bo przecież ten zamek się przy mnie palił. I zaroz Ruskie przyszli i iii my 
już już wyszli. 

 • A czy pani pamięta ten spichlerz, który jest po dzień dzisiejszy. Ten 
biały taki budynek? Koło kościoła tam jak się wchodzi. 

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. 



 • No to też się paliło. Ale. No. Tak nam mówili, że zamek podpalony 
jest. Że już koniec wojny i zamek podpalili  Niemcy i uciekali. Przecież tak. Te nasze 
jeszcze się zapakowali całą taką hałde cztery konie zaprzęgli i tego i całą taką hałdę  
jak cygany. Załadowali wszystkiego i wywieźli, jeszcze ten  ten starszy była tam, bo 
to była nas czterech tam. Był młodszy jeden z Chruścina tu chłopak, ja byłam i dwie, i 
jeszcze była z Grabiny jeden chłopak taki się nazywa Józef Marci Marciniaczek czy 
jakoś, nie wiem. Ja już zapomniałam. 

 • Tyle lat. 

 • Tak. 

 • A pani. Znaczy Pani wcześniej to nie było w Chełmnie? Zanim tam pani 
zaczęła pracować? 

 • No czego nie, też się chodziło, przecież tam byd. Zawsze z mamą 
chodzilim. Do kościoła przecież się chodziło. 

 • Do kościoła? Tego koło Zamku? 

 • No. No. No do tego koscioła, przecież to nasz kościół i tam chodzilim. 

 • Ale kiedy tam chodziliście? W czasie wojny chodziliście tam? 

 • Początkowo to tak, ale później to przecież  było pozamy.. jak już 
zamknęli kościół  i wozili tego to już nie. To już kosciół. Nie chodzilim do kościoła. 
Już nie wolno było chodzić. 

 • To przez kilka lat chodziła pani do Chełmna w ogóle po coś czy nie? 
Miała pani tam znajomych, koleżanki. 

 • Koleżanek to tam specjalnie nie miałam w Chełmnie. No a tego. No ale 
to oni to mieszkali tam daleko na kolonii to tam nieraz szlim do nich bo to z tato 
rodziny byli. Ale to oni teraz już tam też chyba nie są. Powyjeżdżało wszystko 
pożeniło się i nie ma. Ten dom zlikwidowany już jest. 

 • Wiedzieliście tutaj bedąc we wsi w Lutomirowie, co się dzieje w 
Chełmnie? 

 • Taak. Przecież jak. My tu wytrzymać nie mogli jak zaczęli. Jak piece 
już pobudowali i zaczęli palić to tutaj ciemno było. Dym tylko. Więcej nic. I smród. 

 • Ale to był dym 

 • Dusić 

 • I smród, i skąd mogliście wiedzieć skąd on jest? 

 • No jak nie wiedzielim jak się jeździło do Koła przecież do powiatu 
przecież. 

 • Wyjeżdża.. wyjeżdżała pani? Tak? 

 • No, przecież mama jeździła i przecież  załatwiała sprawy też nieraz i  
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 • Przywoziła wiadomości stamtąd? 

 • No 

 • A Wołek był informowany o tym? On się też pytał co to jest za smród? 

 • Też. Pytał. On wiedział wszystko 

 • Widział wszystko? 

 • Wiedział, myśmy wszystko powiedzieli mu. Że tak jest, że tak 
mordują. 

 • Mówiliście mu że mordują Żydów? 

 • No, mówilim mu, on wiedział sam. Bo to było już wcześniej mówione 
o tym. 

 • Domyślał się? 

 • Domyślał 

 • ... Jak go wezwali to nie mógł wiedzieć? 

 • Tak, tak ale już  już  już czuli że to jest. Że, on mówił, że on wiedział, 
On mówił że że jak to on mówi z Pisma Świętego. On się modlił nie powiem bo 
bardzo się modlił. 

 • To był religijny człowiek. 

 • Religijny człowiek 

 • A miał jakieś do do modlitwy jakieś przedmioty ze sobą? 

 • Nie nie  miał nic. Nic, ani żadnych dowodów właśnie nie mamy. Żeby 
to ja to była mądrzejsza no  to bym była coś sobie spisała. Bo przecież jak on nieraz 
rozmawiał, tam żeśmy siedzieli ale człowiek tam młody to nie myśli o takich 
rzeczach. Przecież można było spisać, a . Później to po wojnie to nas tam zawiózł z 
mamą. Pojechaliśmy do do Uniejowa. Tam nam pokazał gdzie oni mieszkali ale to 
było wszystko zwalone. Wszystko,  mury tylko gruzy. Nic więcej nie było. Tylko plac 
ten. 

 • On się modlił bez niczego, nie miał modlitewnika. 

 • Tak. 

 • Momencik 

 • On się modlił po Hebrajsku czy miał modlitewnik jakiś? 

 • Nic nie miał, nic. Sam się modlił po swojemu. Po swojemu. 

 • Nie rozumiała pani tych słów. 

 • Nie. Nic. Nic. 

 • Ale modlił się tam w tych kryjówkach w których był czy ..? 
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 • Niee tak się modlił jak  se tam. Jak to się te ręcznik założył  czy coś jak 
to się tego, to, to, 

 • Brał od mamy coś? Jakąś tkaninę? 

 • Tak,tak tak  coś brał od mamy i  

 • W nocy kiedy wychodził, czy? Kiedy to było, kiedy się modlił w jakich 
porach? 

 • Jak miał tego to to i w domu się modlił tutaj w mieszkaniu. A tam to 
też się modlił. On sobie tam też brał. On cały czas się modlił. Pościł. Nieraz to cały 
dzień nie jadł, pościł. Modlił się żeby tylko mama przeżyła, żeby żeby no Niemcy nie 
złapali żeby  mogli tu trzymać. My zawsze ofiarujemy tą modlitwę za za nasze te, 
poświęcenie mamy. 

 • Ile on miał lat, kiedy go... 

 • No tak licze, że koło 40 miał. On już był starszy. On był już starszy. 

 • Pani go pamięta z przed wojny, kiedy tu przyjeżdżał szyć? 

 • Z przed wojny to nie pamiętam. Nie on dopiero w tym czasie 
przychodził jak tego. Jak to było rozporządzenie co ich wywozili ich z miasta. 

 • To on dopiero wtedy się pojawił. 

 • To on wtedy się tu pojawił. To oni we trzech, barcia ten Abrachamek to 
bardzo ładnie szył takie, fajny chłopaczek. 

 • A pani się nigdy nie pytała swojej mamy dlaczego on tu jest, że to jest 
niebezpieczne, i dla mamy i dla pani i dla brata. 

 • No to myśmy same mame, krzyczeli nawet krzyczelim na mame. 
Mama co ty robisz przecież nasz wszystkich pozabijają. No ale trudno. Mama się 
poświęciła. 

 • No ale co mówiła mama? Jak pani tak krzyczała na nią. 

 • No nic nie mówiła. Co miała powiedzieć. Trudno mówi. Też była 
biedna no nie miała nic. On też jej trochę pomagał tam tego zawsze w tym szyciu coś 
tego, zawsze. Taty nie było, tato w Niemczech, no tu nikogo nie było tylko my obie. 

 • Bo tu przychodzili ludzie i coś dawali do szycia? 

 • Tak, tak, tak przynosili tam coś tego no to mama przyjmowała i w tym 
czasie on troszkę mamie pomagał zawsze  przecież było lżej mamie. 

 • Znaczy z tego się, utrzymywaliście. 

 • Z tego no no trzeba było przecież na życie, na chleb, przecież z czego 
mama miała. Z czego by go utrzymała, przecież jeść trzeba było dać, nie? To trzy razy 
dziennie czy coś. Przecież jak to się mówi 

 • A czy on wie, że to się wojna kończy? 
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 • A to. Jak my już wiedzielim, że  się wojna się skończy to to już mu. Jak 
ja . Zaraz wojna się. Jak ten zamek podpalili , no to ja zaraz, już tam te Niemcy już 
wywieźli wszystko już pouciekali no to już Ruskie przyszli. 

 • No a to już był styczeń 45 roku ale wcześniej. 

 • Tak, tak. A wcześniej no to... 

 • Myślał że to się skończy. Były jakieś informacje które docierały tutaj? 

 • No nie miał. Nie miał skąd? Nie miał. Już mu się też znudziło 
biednemu. 

 • I kto go zawiadomił, że się wojna skończyła. Pani tutaj przyleciała z 
Chełmna? 

 • Taak. Ja przyleciałam z Chełmna i mówię.  To, to Oni jeszcze spali 
wszyscy a ja ja mówie już się wojna skończyła już przyszłam. Mama się ucieszyła i 
mówi no chociaż w dobrze. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wyszedł, jeszcze żeśmy 
się bali. Jeszcze tak tylko wychodził se w nocy a w dzień to, to jeszcze był tam 
schowany. 

 • Jak długo jeszcze tak było? 

 • No tak było tak jeszcze tak ze dwa miesiące. Tak jeszcze. 

 • Ale dlaczego, przecież już nie było Niemców tutaj? 

 • Ano. Ale myśmy się bali że się może gdzieś coś się odwrócić. A skąd 
kto wiedział. A mogą Niemcy wrócić jak pod Kołem było powstanie.  No to myśmy 
się bali. Przecież Niemcy jeszcze chodzili. 

 • No ale jak już byli Rosjanie? Przyszli tutaj... 

 • No przyszli, ale ale w Kole się po tego, było kopane Niemcy.  Pokopali 
się i tam była bitwa. To my się balim, że mogą się wrócić z powrotem . 

 • Ale gdy przyszli Rosjanie tutaj do wsi, on wyszedł z piwnicy? 

 • Nie. Nie Rosjanom myśmy nie pokazali jego. Skąd. 

 • No i po dwóch miesiącach ... 

 • Byli Rosjanie, byli ale nie myśmy go nie pokazali. 

 • I jak wyszedł po dwóch miesiącach to co powiedział? 

 • To się biedny ucieszył że już się wojna skończyła, że przeżył, mame 
ucałował, zadowolony był. 

 • I co? 

 • No. 

 • Został tutaj jeszcze z państwem.? 

 • No Został 4 lata jeszcze tu był. 
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 • Cztery lata? 

 • 4 lata jeszcze tu  z nami był. 

 • To też do pięćdziesiątego, do 49 roku 

 • Do 49 roku. Bo on powiedział  dokąd ja za mąż nie wyjdę to on nie 
pójdzie stąd. A po drugie  on nawet i nie miał gdzie. Po tym dopiero jak się z tym 
bratem się gdzieś zapoznali. Jak ten brat jego się tu też uchował. No i gdzieś tam 
ludzie powiedzieli. No i on się dowiedział, że to jest jego brat cioteczny. No to tego. 
To wtedy się ugadali no i ten brat, tego tutaj przychodził. Rozmawiali sobie tam. 
Potem ten brat pojechał do Wrocławia i tam zapoznał sobie Żydóweczkę i tam się 
ożenił no i tego. I tam sobie sklep mieli. Sklep taki wielobranżowy. Tam no i jeździł, 
handlował tutej w te i z powrotem. I tu przyjeżdżał on ten Józef i i ten przyjeżdżały 
tutej i mama jeździła tam też. Handlowali tak sobie tam wozilim to miał rozmaitości. I 
porcelany i różne pamiętam tam mama tak  przywoziła i on też. No handlowali sobie 
no żeby żyć. Żeby z tego. 

 • A pani Ojciec nie wrócił z z Niemiec? 

 • A tato dopiero po roku. 

 • Po roku wrócił? 

 • Po roku czasu 

 • Tutaj. 

 • Tak. Po wojnie 

 • I wtedy był znaczy i tato i mama i pani i  brat i ten Wołek? 

 • Tak, tak, wszyscy byliśmy razem. Tylko tato w 53 roku umarł. 

 • Ale wtedy już nie było tego Żyda u państwa? 

 • Był jeszcze. 

 • Jeszcze był? 

 • Nie, nie w 53 roku już nie. Nie. Nie. Nie jak tato przyszedł to. Zaraz 
zaraz. Tato rok po wojnie wrócił i brat też. Bo tak długo długo nie było taty, później 
po wojnie. Zaraz a on. W 49 ja ślub brałam, on jeszcze był w pi... On w 51 roku na 
wiosne mi się zdaje wyjechali. Tak coś mi się przypomina. W 51 roku bo to były te te 
no jak to się mówi, te emigracje i ten brat mu tam załatwił. 

 • Gdzie? Gdzie on pojechał? 

 • No jak 

 • Do, do Palestyny czy? 

 • Do tego Izraela. No on oni do Hajfy, mówiłam przecież Hajfy. 

 • Do Hajfy pojechali? Uuuu 
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 • Tak do Hajfy. 

 • A nie chciał mamy zabrać z sobą? 

 • On, on nie on biedny inaczej myślał. On jak pojechał tam to pisał 
jeszcze do nas. Do mojego męża pisał. Bo mąż to tam umiał i po Niemiecku i tak, 
różnie tak wszystko potrafił zrobić. I on do niego pisał mówi żeby go , żeby go tam 
stamtąd ściągnąć tutej. To powiada będę do końca życia na was robił. Tak powiedział. 
On chciał stamtąd wrócić z powrotem . 

 • Bo tam nie było mu dobrze? 

 • Nie wiem. Nie wiem tego. Tylko że tak pisał w liście, pamiętam. Do do 
tego. Ale te. Jak żeśmy się palili to to wszystko ani mama, ani adresu nie mogłam 
znaleźć  ani nic. Wiem że Hajfa to wiem, ale że tam co te, te, te numerki to nie mogę 
sobie przypomnieć. 

 • A kiedy się państwo spalili tutej? 
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 • W drugim roku po wojnie będzie. To będzie tak gdzieś. ... 

 • Przepraszam 

 • ... w siódmym roku 

 • W 47 roku? 

 • Tak, tak gdzieś było. 

 •  No a on wyjechał w 50 pani mi powiedziała tak? 

 • W 51. No tak by było. 

 • Jeszcze pisywał? 

 • Jeszcze pisywał, pisywał. 

 • Do jakiego roku to było ? Do którego roku tak mniej więcej? 

 • No pisał coś z rok czasu pisał.  Z rok czasu pisał. Dostała mama trzy 
listy, jeszcze pisał, że paczkę mamie wysłał, ale co Ruskie wcale, no nie puścili tej 
paczki, nie dostaliśmy jej. Tak że  nie wiem co oni tam. 

 • I to była ostatnia informacja o nim? Ostatnia wiadomość? 

 • No tak by było, że coś 3 listy chyba przyszły. No czwarty przyszedł do 
do męża mojego.  
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 • Ale te listy się nie zachowały? 

 • No toż właśnie. Ani my nie mamy, ani mąż ni ma. Ja obszukałam w 
męża papierach, nawet coś . No to obszukałam wszędzie też nie wiem co się stało z 
nimi. I to u mamy wszystkie papiery sprawdzałam. Każdy papierek. Nic nie 
znalazłam.  

 • A mama w którym roku umarła? 

 • Mama. No tera będzie 7 lat temu. Siedem lat teraz. Tera umarła. 

 • I Pani po jej śmierci szukała tych listów? 

 • Teraz. Tak, tak, Zaraz po śmierci szukałam. Te papiery zachowałam bo 
jak to już jak brat jeden umarł , drugi umarł i mama mi umarła, no brat jeszcze żył 
tam, jeszcze rok żył po mamie, ale tez umarł, tak że już musiałam tu przyjść no bo co 
miała zrobić. Nie miałam tu komu zostawić, bo tylko zostałam sama. 

 • Tak że nie było z nim kontaktu później już z tym człowiekiem? 

 • Już nie. Już nie było kontaktu właśnie już nic nie przyszło. Mama 
jeszcze pisała list ale już nie dostała odpowiedzi. 

 • Czyli adres znaliście jego, mama znała adres jego? 

 • Mama znała, no właśnie o to chodzi. Ja ja myślałam że mama gdzieś 
zachowała adres. A ja to sobie lekceważyłam z tego, bo co mnie tam. A ja obszukałam 
w papierach. Nie ma. Musiała mama gdzieś spalić bo mama też już, później dostała 
takie pomie... pomieszanie zmysłów przed śmiercią. Mama 91 lat żyła , bardzo długo. 

 • A brat tego człowieka, który we Wrocławiu miał ten sklep też pojechał z 
nim? 

 • No to on właśnie to się wystarał wszystkie te papiery i jego wziął ze 
sobą, jako na  na swoje te papiery dopisał go. 

 • Jak on się nazywał? 

 • No tak samo: Grabina Józef. Josef czy, Josef ja nie pamiętam jak 
nazywają. Grabina .My to Jósef mówili a po tego to Jo... nie wiem jak. 

 • On też był z Uniejowa? 

 • Też. Też. Oni wszyscy z Uniejowa 

 • Pani Go spotkała po wojnie,tak, on przyjechał, odnaleźli się? 

 • Tak on nawet Żydzi tutej, tutej u nas się ugadali, jako są bracia i tego. 
Później my tam jeździlim do Wrocławia nas zabierał tam. Żeśmy mama i ja jechałam 
tam do nich. Tam u nich byłam chyba pół roku, tam byłam u nich w Wrocławiu u tego 
brata. No tak o to sprzątałam, tam gotowałam, tam ona mówi, fajna taka była ta 
Żydóweczka. Fajna. Taka miła lubiała mnie tam to tam u nich byłam. Mieli tam dwa, 
Znaczy trzy pokoje kuchnie, ładny pokój tam mieli. No i sklep bliziutko zaraz też. To 
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chyba jej to było nie wiem. Ona tam pod. Jak tam było to już nie tego. Chodziłam z 
nimi na spacery. Mnie tam zawsze brali. 

 • On opowiadał jak przeżył wojnę. Józef? 

 • No właśnie że bardzo mało kontaktu z nim miałam. Bardzo mało. Oni 
sobie opowiadali no ale ja to tak. 

 • Ale chociaż pani wie w jakiej miejscowości on przeżył czy nie? Jaki 
miał zawód. 

 • Ja sobie tera przypomniałam. On to jako handlarz, on to sklep. Sklep, 
handel, handel taki był. 

 • Przed wojną tez? 

 • Tak podobnież. To on tak mówił. Jak z nim rozmawialiśmy no to. One 
się ugadali tam i to oba tam... ale czy on.. Ale one tak z Uniejowa są. Z Uniejowa 
wszyscy. On mówił, że ony w Uniejowie wszyscy tam. 

 • Nic nie wspominał gdzie się, gdzie się ukrywał w czasie wojny? Jak mu 
się udało przeżyć? 

 • W czasie wojny to on mówił, ale ja nie pamiętam.. Ale wiem, że tu 
gdzieś, bo tak. Tuu w lesie. Tam była taka kobieta wdowa i ona  tam go podobnież 
przyjęła. Tam, był tylko pół roku. Długo nie był. Tak że się tam gdzieś. Tu 
Augustynów czy , że Kaszyn coś takiego, wiem że w tych miejscowościach teraz se 
dopiero przypomniałam. Że on tutej opowiadał, że on tutej się u kogoś uchował. Ale 
kto i jak to nie wiem, nie znam nazwiska. Nie mogę se tego przypomnieć. 
Rozmawiała z ludźmi to a nie mogę się dowiedzieć mniej więcej. 

 • Pani nie ma żadnych zdjęć jego, tego Wołka? 

 • Mam. Mam zdjęcie. 

 • To może. To jest tutaj koło pani gdzieś? 

 • Proszę. 

 • To jest tutaj czy? Tutaj w pobliżu. Znaczy pani to może sięgnąć ręką i 
pokazać? 

 • Zdjęcie? Tutaj mam położyłam w tym, położyłam na. A to muszę się 
skręcać tak? 

 • Nie no że, dobrze. 

 • Gdzie ja to położyłam te zdjęcia. Nie położyłam tam. Gdzieś je tu 
położyłam te zdjęcia na wierzchu dowód. O tu mam to zdjęcie. 

 • Ale proszę pokazać, pokazać tutatj i proszę powiedzieć kto to jest. 

 • Tu jest Mama, tu jest jego zdjęcie to ten pan z tego z Konina tam odbił 
to a to to moje oryginał bo ja to mu dałam to zdjęcie żeby on odbił. I on tak se 
poodbijał. 
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 • Ale gdzie jest ten człowiek który się ......... ten Józe, ten Wołek. On jest 
na tym zdjęciu? Który to jest? 

 • No ten w środku ooo. Tu jest mama a tutej są ciotki moje dwie. 

 • Ten z krawatem tutej na tej większej odbitce tak? 

 • No tu jest mężczyzna ooo. 

 • A to dziecko na dole? 

 • A to dzieci to są to tych ciotków moich. 

 • Pani nie ma tu na tym zdjęciu? 

 • Nie, nie mnie tutaj nie ma ja ma. Ja mam gdzie indziej zdjęcie. 

 • W białej bluzce to pani mama tak? 

 • Tak.  

 • Jak ona się nazywała? 

 • Jabłończek. 

 • Pani mama nazywała się? 

 • Jabłońska Józefa 

 • ... 

 • Z domu Adamczyków. 

 • Czy ona też do Wrocławia potem wyjeżdżała? 

 • Tak, z nim razem  jeździli, oboje. Handlowali tam tu przywozili te 
rzeczy, przedawali. Bo tam ten brat miał sklep to kazał im, dawał im tam towary ona 
tutaj handlowała i na życie żeby mieli. 

 • A co to były za towary? 

 • A porcelanę przywoziła. Porcelany tam takie maszyny też do szycia. 
On tam miał chyba z 4 tych maszyn. 

 • A sklep we Wrocławiu, też był z różnymi rzeczami. 

 • Tak, wielobranżowy, tam różności mieli. 

 • Jeszcze takie pyt... zadam pytanie, może trochę drażliwe dla pani. Jak 
ojciec wrócił z Niemiec z tych robót to nie robił pani mamie jakiś awantury 

 • Nie, nie 

 • Naraziła rodzinę 

 • Nie, nie 

 •  Nie było żadnych kłopotów. 
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 • Nie, nie kłócili się, tego to nie mogę powiedzieć. 

 • No mógł przecież robić wymówki, prawda... 

 • No tak. O to chodzi, że wzięła go... nie tato był taki spokojny. Nawet 
gdzieś tu położyłam jego zdjęcie gdzie ja włożyłam. No gdzieś on tam jest o na 
zdjęciu tata. 

 • To ja rozumię że z tym panem Wołkiem kontakt się już urwał w końcu 
lat 50-tych 

 • Tak, tak będzie. Jak już pojechali tam to już żeśmy ni... No to tylko tyle 
co listy chyba. Ze 4 napisał i potem już koniec więcej już nie było. 

 • A czy możemy jeszcze wrócić do tej historii jak pani pracowała w 
Chełmnie, przez te parę miesięcy u Niemców. 

 • No. 

 • Bo wtedy ja rozumiem, że tam nie było dużo Polaków, co większość 
Polaków została wysiedlonych stąd. 

 • Cała wioska była wysiedlona. Polaków tam bardzo mało było. 

 • A czy pani spotkała również Gestapowców, żandarmów? Niemców. 

 • Tak. Przecież u niego, tego mojego gospodarza to tam całe biuro było. 

 • Tam było biuro tych wszystkich? 

 • Taak. Całe biuro tam było, oni przyjeżdżali te, te wszystkie te Niemcy 
tam się zjeżdżali, tam to to mieli takie. 

 • Jak on się nazywał ten Niemiec. 

 • Zemler,  Jakob, Jakob mu było. 

 • On był sam czy z całą rodziną.? 

 • Z rodziną. Dwoje dzieci miał i dziadków rodziców. Tych dziadków. A 
jego zaroz zabili bo jak tego, jak już te Ruskie weszli to oni pojechali i we Wrześni ich 
zabili. Jego bo on miał te odznake te hitlerowską. I zaraz jego zabili, dziadka zabili a 
ona później po wojnie wróciła. Bo jeszcze tam poszłam do tego domu. Bo słyszałam, 
że ona wróciła nie. To się chciałam spotkać z nią jeszcze. No to opowiadała że jej, 
właśnie że jej dziadka zabili i tylko z ta babcią wróciła. Ale później ich wywozili no to 
ona z nimi, z nią pojechała. Już jej nie było tutaj. 

 • A pani powiedziała że przychodzili Gestapowcy do tego biura i mówili 
coś na temat, co się tam dzieje w zamku w kościele w spichrzu z Żydami? 

 • Taak. Mówili. No rozmawiali, że tego, że ich tam, wywożą i  

 • I co  i mordują? 

 • No że mordują, gazują. 
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 • No tak to mówili, tak  jak przy piwie? 

 • Tak samo no przy stole. Tak sobie tam, to przy piwie, czy tam przy 
kielichu. Rozmawiali głośno. 

 • No a pani tam u nich pracowała no a tutej był ten Żyd w piwnicy i pani 
się nie bała? Taka dziwna sytuacja. Oni tu opowiadają... 

 • No ale co ja tu w tygodniu zawsze do mamy przychodziłam bo oni 
mnie kazali. Kazali mie tu przychodzić. To tylko tyle że tam krowy pasłam. A tak to 
przecież przychodziłam. W tygodniu nieraz do mamy tu przyszłam zajrzeć. Jak tu się, 
co się tu dzieje. 

 • A pani jest była w tych samych pomieszczeniach z tymi Niemcami w 
ciągu dnia?  Słyszała pani ich rozmowy? 

 • No nie, oni to to mieli swoje pokoje tam. W swoich pokojach 
rozmawiali. 

 • To jak pani mogła słyszeć o czym rozmawiali? 

 • Podsłuchało się nieraz tam troszeczke. 

 • A w jakim języku rozmawiali ze sobą?. 

 • Po Niemiecku. 

 • Pani zna Niemiecki? 

 • No nie tak dobrze, no ale tam troszkę to umię. Bo przy mężu troszkę 
się tam, tak. Zdaniami to nie umie, pisać też nie umie bo mąż to tam wszystko umie. 

 • A kiedy pani się przy mężu nauczyła? 

 • A troszke tam? 

 • Ale kiedy? 

 • Ha ha ha No ja wiem kiedy, no jak już za mąż wyszłam to to on 
rozmawiał. On tam pisał do Niemiec. To to.  

 • Ale to jest po wojnie, a my mówimy o wojnie. 

 • Acha . Wojne to nie w wojne to jeszcze męża nie miałam przecież. To 
skąd. 

 • A czy pani widziała jakieś sytuacje w których, których. Były pani 
świadkiem, że zabili Żydów, że ich męczyli, bili. 

 • Noo. Taak. 

 • Widziała pani to? 

 • No nie widziała, ale, ale słyszałam, słyszałam 

 • Słyszała pani? 
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 • Słyszałam. Widzieć nie widziałam ale słyszałam jak jak to. A po drugie 
auta jeżdziły to widzielim, o , już wiozą. A tego przyszły trzy cztery, pięć aut. 

 • A pani widziała te samochody jeżdżące? 

 • Noo. Do kościoła i z powrotem. 

 • I mówią, że tam jeden samochód się tam zepsuł i się wysypali. 

 • A no. Nieraz tak było. 

 • Ale tego pani też nie widziała? 

 • Nie widziałam, ale mówili, że zagazowani byli, że, że tak jak pijane. 
Początkowo jak ich tam zakopywali to, to jeszcze żywych, podobnież. To wszystko ta 
ziemia się podnosiła i tego parował tak, że że nie mogli to. Przecież to choroby różne, 
cuda. No i później oni wzieli dopiero te piece pobudowali. Później już ich nie 
gazowali. 

 • Ludzie ze sobą rozmawiali o tym? 

 • Taak. No po cichu wszyscy. Tak nie wolno było rozmawiać. 

 • No ale po cichu tak w domach? 

 • Po cichu w domach to sobie tam każdy porozmawiał. 

 • I co mówili ludzie o tym? 

 • Co mieli zrobić. Każdy powiedział, porozmawiał i źle. Później 
powiedzieli, że skończą z Żydami i wezmą się za Polaków. Tak było powiedziane. No 
i tak było bo nieraz jak żeśmy rozmawiali to te te  jego ich syny te. Tak było dwóch 
synów takich, duże takie chłopaki , dwanaście czternaście lat. To nieraz rozmawiali że 
powiada: no mówi jak, jak nas mówi za, jak nas zabiją powiada to i Polacy też pójdą.i 
ja to podsłuchałam. 

 • Bali się ludzie?. 

 • Każdy się bał o swoją skórę. I to podobnież że to było nawet 
powiedziane że znaleźli tam jakieś papiery,  że było już uszykowane tutej, gdzieś na 
tych łąkach Dąbskich, że tam mieli wszystkich Polaków wywieźć i tam powystrzelać. 
Jak jak już skończą ze Żydami. 

 • Tak ludzie mówili ze sobą 

 • Tak Tak, zaraz po wojnie, podsłuchali 

 • A czy pani pamięta tą noc przed wyzwoleniem, kiedy spalili ten 
splichlerz? 

 • A co ja mogę. 

 • To było dwa dni, przed chyba  wyzwoleniem. 

 • No co ja mogę to powiedzieć. Tak jakoś było. Bo ja wiem, że jak oni 
spalili to, to już te wozy mieli poszykowane i uciekali bo już Ruskie przyszli. 
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 • A jeszcze chciałam spytać, przechował się Wołek, przechował się u 
jakiś ludzi jego brat cioteczny, czyli ci którzy przeżyli wychodzili z tych swoich 
kryjówek po wojnie słyszała pani jeszcze o innych którzy w tych wsiach w okolicy 
mówili ludzie że ktoś się jeszcze ukrył i przeżył? 

 • Nie. To już nikt. To tylko oni w dwa. Tu z tych okolic. 

 • A ludzie, sąsiedzi, kiedy Wołek wyszedł z piwnicy? Dwa miesiące po 
wojnie... 

 • Mama powiedziała, że wrócił z wojny. Ha ha ha 

 • A tak powiedzieliście sąsiadom? 

 • Tak. 

 • One sami podejrzewali, że to przecie... 

 • Ale przedsta... przedstawiła go jako Wołek? 

 • No że wrócił, No 

 • Że Wołek Grabina jest? 

 • Tak, tak, znali go przecież jak tu był przedtem, no to chodził po wiosce 
to go ludzie znali. 

 • Powiedziała im, że on z frontu wrócił? 

 • Tak, że z frontu wrócił. 

 • A miał dokumenty jakiekolwiek? 

 • Nic nie miał nic, żadnych dokumentów. Właśnie o to chodzi. 

 • Pamięta pani jak to wytłumaczyliście w urzędzie? Trzeba było gdzieś 
się potem zameldować po wojnie, prawda? 

 • Ale on się nie meldował nigdzie. 

 • Nie meldowali się 

 • Nie nigdzie się nie meldował. Normalnie tak sobie chodzili, i tak so... 

 • ......................... Związek Żydów, tam wszystkich rejestrowali. 

 • No oni rejestrowali, to musieli się do Dąbia zgłosić i tam ich 
rejestrowali. 

 • A czy pani znała ten tego Szymka, Szymona? Tego chłopaka który tam 
latał „Szymon Srebrnik?” 

 • Nie, nie tego nie znam. 

 • To co? 
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 • Jeszcze Pani nie pamięta nie pamięta czy Wołek dostał jakieś 
dokumenty? Potem bo jeszcze parę lat tu był, prawda? Musiał mieć jakiś dowód 
osobisty albo coś takiego, gdzie się rejestrował? 

 • Tego nie wiem, czy oni nie byli meldowani wcale. Nigdzie. On tam u 
tego brata. No to do tego brata, tam, może ten brat go tam zameldował w Wrocławiu, 
tego nie wiem. 

 • A ludzie, nie  uwierzyli w to że on wrócił z frontu, prawda? 

 • Pewnie że nie, pewnie że nie podejrzewali, nawet dzisiaj jeszcze 
rozmawiam z nimi to mówią, że wiedzieli. 

 • Mieli pretensje o to? 

 • Nie, 

 • Nie. 

 • Nie . Grunt że się nic nie stało. Gorzej jak by , jakby złapali go No to 
co. To by powystrzelali nas wszystkich. I co by było. 

 • Już po wszystkim się dowiedzieli. 

 • Już po wszystkim. 

 • Była groźba. 

 • Tak. Po wszystkim już. 

 • To co to dziękuję pani. 

 • ..........................                 (w obcym języku) 
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