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INTERVIEW No. 25: WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

- Tak?
- Gotowe?
- Prosimy
-

Nazywam się Władysław Bartoszewski, urodziłem się w Warszawie 19 lutego 1922 roku
w typowej rodzinie urzędniczej, wtedy młodych urzędników, bo ojciec mój miał wtedy lat
27 a moja matka 25. Oboje pracowali w urzędach. Ojciec mój pracował w banku, w banku
który istnieje do dziś, był to w tworzeniu Bank Polski, późniejeszy wtedy się nazywał
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, póżniej Bank Polski, obecnie Narodowy Bank Polski.
I w tym zresztą banku przepracował 47 lat. Nie zmieniąc ani zawodu ani miejsca parcy.
Matka moja była, pracowała w księgowości w różnych firmach, a mniej więcej na krótko
przed moim urodzeniem w elektrowni miejskiej w Warszawie, w środowisku
warszawskiej inteligencji, warszawskim robotniczym i w tym środowisku pracowała aż
do końca aż do końca Warszawy przedwojennej i wojennej, a po zniszczeniu Warszawy
już do pracy w elektrowni nie wróciła. Środowisko w którym się wychowałem było
środowiskiem dość tradycyjnym dla ówczesnej inteligencji warszawskiej młodej,
katolickiej, nie w sensie jakichś działaczy katolickich, ale ludzi którzy byli nie tylko
ochrzczeni, ale w jakimś stopniu tradycyjnie praktykowali. W każdym razie dość
regularnie na jakieś święta uczęszczali do świątyni, a jeżeli chodzi o wychowanie dziecka,
czy mnie, ja byłem jedynym dzieckiem, to matka dbała o to abym w każdą niedzielę był w
kościele i później kiedy zacząłem chodzić do szkoły byłem w gimnazjum katolickim w
Warszawie prywatnym i wtedy ze szkołą chodziłem do kościoła i taki stan rzeczy był aż
do matury. Tak że wychowanie było tradycyjne, inteligenckie katolickie, rodzina moja
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była raczej biedna, ojciec był synem chłopki, który zaczął karierę zawodową w mieście w
ciężkich warunkach, matka pochodziła z zubożałej inteligencji poziemiańskiej, bardzo
typowe dla Polski po wieku XIX, jej ojciec był pracownikiem kolei, to wtedy było
postępowe bo to był przełom stulecia, a matka nauczycielką, i tę matkę mojej matki babkę
moją, rodzina mojej matki to byli Zbiegniewscy, pamiętam dobrze i babkę, zawdzięczam
wiele pojęć, informacji jako starej nauczycielce kiedy byłem dzieckiem w wieku
przedszkolnym jeszcze. Przypadek zapewne zrządził że kiedy ja byłem jeszcze w wieku
tym nic nie pamiętam, miałem może rok, może półtora roku moi rodzice jako młode
małżeństwo dostali mieszkanie służbowe przy Banku Polskim. Bank Polski mieścił się
wtedy w Warszawie na ulicy Bielańskiej 10, do dziś stoi tam zarys budynku bardzo
zniszczonego, ale ten tego samego budynku, a kawałek na północ następna posesja, w tym
miejscu jest obecnie trwanik, pomiędzy tą bryłą banku a Muzeum Niepodległości był
domek jednopiętrowy Bielańska 12, w tym domku mieszkało dwie rodziny pracowników
Banku Polskiego, na parterze mieszkaliśmy my a na pierwszym piętrze mieszkała inna
rodzina. Dlaczego o tym tak szczegółowo wspominam. Ponieważ miejsce w którym
mieszkaliśmy, a powiadam było to rzeczą do pewnego stopnia przypadku

- Na sekundę
- Mieszkaliśmy znajdowało się
- Tak
- Miejsce w którym mieszkaliśmy wtedy, to znaczy które ja pamiętam od najwcześniejszych
wspomnień małego dziecka paroletniego to znajdowało się na ulicy która była początkiem
wielkiej dzielnicy żydowskiej, ciągnącej się stamtąd na północ i na zachód, na północ aż do
torów kolejowych prawda, które dzisiej jest tam dworzec Gdański, przed wojną był do tego
miejsca mniej więcej a na zachód aż do Woli do dzielnicy Wola. To była ogromna dzielnica
żydowska, w której mieszkała znaczna większość, oczywiście nie wszyscy, ale znaczna
większość zamieszkałych wtedy w Warszawie Żydów. Co więcej, ja mieszkałem paręset
metrów co bardzo łatwo stwierdzić nawet krokami dzisiej od synagogi na Tłumackiej, od
największej synagogi warszawskiej, która ma znaczenie dzisiej inne niż wtedy bo jeszcze
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symboliczne ponieważ ta synagoga właśnie została przez Juliana Sztropa wysadzona w
powietrze 16 maja 43 roku jako symbol zagłady społeczności żydowskiej w Warszawie. Ona
nabrała zupełnie innego znaczenia, bo była to jedna z synagog największa, a w tej chwili stała
się gdyby stała się symbolem dla wszystkich synagog i dla całej społeczności żydowskiej
Warszawy, czego nikt tak wtedy spośród Żydów też nie traktował i takich wyobrażeń
oczywiście symbolicznych nie miał bo był po prostu duży dom modlitwy. Ale myśmy
mieszkali tak blisko ten synagogi, bo prawie na rogu Tłumackiego po drugiej stronie, że nie
było żadnej swiątyni katolickiej bliżej miejsca gdzie ja się wychowałem niż ta żydowska
świątynia, bo najbliższa świątynia katolicka jedna była na Senatorskiej kościół Św.
Antoniego stoi do dziś, a druga na Długiej kościół Garnizonowy stoi do dziś. Natomiast jeżeli
to wymierzyć to najbliżej była ta synagoga. W związku z tym najwcześniesze moje wrażenie
jako małego dziecka są wrażenia ludzi idących do synagogi a nie do kościoła. Jak również
ludzi gromadzących się przed synagogą po jakichś uroczystościach religijnych i ludzi
odświętnie ubranych w tym celu żeby oddawać cześć Bogu właśnie środowiska żydowskiego.
Natomiast ulica Bielańska mniej więcej począwszy od Daniłowiczowskiej w kierunku
północnym właściwie nie miała lokatorów chrześcijan. Mniej więcej od placu Teatralnego
jeszcze mniej od Daniłowiczowskiej do wysokości początku Banku Polskiego, była to ulica
wielkomiejska koło placu Tetralnego normalna warszawska, od mniej więcej ulicy
Daniłowiczowskiej ku Tłumackiej, Nalewkach w zasadzie poza kawałkami ulicy Długiej
gdzie mieszkało trochę polskich rzemieślników była to ulica czysto żydowska. Przy ulicy
były sklepy, kawiarnie nawet teatr był, restauracje, wszystko było żydowskie. W tym
żydowskim morzu był enklawą Bank Polski, ale to był bank, to było biuro, po południu
zamknięte prawda, i dwa domki - Bielańska 12, gdzie myśmy mieszkali i Bielańska 14 pałac
Radziwiłłów, gdzie mieści się obecnie Muzeum Niepodległości. Radziwiłłowie bywali w tym
domu kilka tygodni może parę miesięcy w roku, mieszkali w Nieborowie, a w tym domu była
jakaś obsługa, w tym domu na ogół jak ja pamiętam prawie zawsze zamknięty, prawie zawsze
robił wrażenie pustego. Tak że jedynym domem gdzie mieszkali żywi goje to była Bielańska
12. A dookoła mieszkali Żydzi. Mnie się to wydawało zupełnie normalne, a powodem to się
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dopiero nabyłem takiego specyficznego spojrzenia, że ja jako mniejszość gojowska
mieszałem wśród Żydów od małego dziecka, ponieważ dookoła mieszkali wyłącznie Żydzi i
to nie koniecznie Żydzi bogaci. W bardzo dużej mierze Żydzi biedni, średniozamożni,
drobnomieszczanie, nie elita, mieszkali adwokaci, lekarze, ale ci mieszkali na ogół gdzie
indziej w większości, nie na Bielańskiej, na Tłomackiej, a ci biedniejsi ludzie mieszkali tam
tak jak to jest do dziś w niektórych miastach świata, gdzie biedniejsi ludzie się skupiają a
bogaci mają jakieś luksusowe rezydencje zupełnie gdzie indziej. I ten sam schemat społeczny
do gdziś w mózgach ludzi. Ja oczywiście jako dziecko nie oddawałem się żadnym myślom
tego rodzaju, ale jedno muszę powiedzieć, że od dziecka nigdy nie usłyszałem złego słowa o
Żydach w moim domu. Nie mówiło się w ogóle bo nie był to żaden temat specjalny prawda,
yy, i moja matka jak się potem okazało i mój ojciec mieli znajomych, kolegów czy nawet
przyjaciół Żydów albo ze środowiska zawodowego, mój ojciec po dwóch liniach, na dwóch
przy płaszczyznach, pierwsza płaszczyzna że był bardzo szanowanym urzędnikiem
bankowym, doszedł do wysokiego stanowiska, potem dyrektorskiego, no ale to trwało latami
i miał wielu swoich kontrahentów różnych Żydów, po prostu nie było o tym specjalnie mowy
bo on tego nie rozróżniał z tego punktu widzenia, a po drugie mój ojciec był hobbystą jak
wielu ludzi, mianowicie był zbieraczem monet i znaczków pocztowych czyli filatelistą i
numizmatykiem i w tym środowisku po pierwsze znajdowało się sporo Żydów zbieraczy, a po
drugie ojciec mój czynił zakupy w antykwariacie Zubibisje, był to antykwariat Żyda
noszącego francuskie nazwisko, być może pochodzącego z Francji, a później ojciec przez
kontakty jeszcze z innymi antykwariuszami nie tylko Żydami ale również Żydami. Ci ludzie
bywali u ojca w domu, ja wiem że ja musiałem chodzić na palcach jeżeli przychodzili do ojca
koledzy którzy z nim z lupą siedzieli nad stołem i oglądali znaczki pocztowe lub monety. Byli
tam chrześcijanie i byli tam Żydzi, ale to w ogóle nie było w naszym domu rozróżniane.
Matka moja natomiast, która miała jak na owe czasy bo uczyła się przed pierwszą wojną
światową, względne wykształcenie bo miała pensję żeńską, która była równoważna maturze,
już początkowo rosyjską szkołę, poźniej polską bo potem były szkoły polskie przed
dziewięćset czternastym rokiem, matka moja miała koleżanki Żydówki z pensji, to znaczy
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swoje dobre koleżanki ze szkoły. Z niektórymi się widywała w kawiarniach, niektóre
przychodziły do niej do domu. Ale jak ja miałem kilka lat a to był wiek przedszkolny to
najwyżej ktoś mnie głaskał po głowie a ja byłem nauczony, że mam mówić ciociu wujku do
tych osób. I nie było rozróżnienia że ta ciocia czy ten wujek to on jest takiego czy innego
wyznania. I dla mnie to była rzecz absolutnie bez różnicy nie że była lepsza czy gorsza, do
dzisiej otrząsam się jak ktoś mnie nazywa filosemitą ponieważ jestem przekonany, że
ponieważ znam dużo więcej Żydów niż wielu moich rodaków to znam również dużo więcej
głupich Żydów, których wcale nie lubię prawda tak jak znam dużo więcej głupich Polaków
od przeciętnego Amerykanina, których też nie bardzo lubię prawda, no bo po prostu jak się
wielu ludzi zna to procentowo zna się różnych ludzi prawda. Miałem bardzo różnych
znajomych wtedy poprzez rodziców, okres dziecięctwa należałoby zamknąć takim obrazkiem:
każde dziecko bawi się w ogrodzie to jest normalne do dziś. Rodzice oboje pracowali
zawodowo, wobec tego była u nas w domu niańka, służąca która była do wszystkiego, była to
dziewczyna ze wsi, ona była bardzo religijna i przy każdym prawie wyjściu z domu
prowadzała mnie na chwilę do kościoła przynajmniej na kilkanaście minut, ja to znosiłem bo
ją dosyć lubiłem, mnie to było wszystko jedno, ja nie miałem żadnych uczuć jak miałem kilka
lat religijnych ani antyreligijnych, ale nańka prowadzała mnie do ogrodu, najbliższy ogród
jaki był od ulicy Bielańskiej 12 to był ogród Krasińskich, dzisiej to jest tylko zieleniec, wtedy
to był duży ogród ogrodzony, który zaczynał się na Nalewkach, wchodziło się Nalewkami i
zaraz był dość duży ogród. Ten ogród ma obfitą literaturę wspomnieniową również z okresu
getta, później był na granicy, tęskniono do tego ogrodu Krasińskich, ale to dużo dużo
późniejsza sprawa. Ja w tym ogrodzie Krasińskich bawiłen się mniej więcej od roku 1924,
piątego do roku mniej więcej dwudziestego dziewiątego kiedy mieszkałem na Bielańskiej.
Czyli to szczęśliwe dzieciństwo przedszkolne, najszczęśliwsze dla dziecka jest zawsze to
które jeszcze nie ma w ogóle obowiązków. Dla każdego dziecka, jeszcze nie miałem, jeszcze
się bawiłem. No i w tym ogrodzie jeszcze się bawiłem ale to był ogród położony w sercu
dzielnicy żydowskiej. Ja nie wiem czy tam w ogóle wokół tego ogrodu mieszkało chociaż
kilkanaście rodzin gojowskich, chrześcijańskich, myślę że najwyżej tyle, a setki czy tysiące
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rodzin żydowskich, wobec tego matki żydowskie przychodziły tam z dziećmi, które siadały w
parku dzieci się bawiły. I ja wobec tego co było zupełnym zbiegiem okoliczności przeze mnie
nie zaplanowanej bawiłem się we wczesnym dzieciństwie prawie wyłącznie z dziećmi
żydowskimi, a ponieważ byłem jedynakiem to byłem tym bardziej spragniony zabawy z
dziećmi bo nie miałem w domu rodzeństwa z którym bym się bawił. I moje wczesne
skojarzenia to były zabawy z dziećmi żydowskimi i wtedy się nauczyłem pasywnie zupełnie
dobrze jidysz to znaczy ponieważ to była dzielnica gdzie te dzieci rozmawiały w dużej
większości między sobą jidysz a nie po polsku a ja bawiłem się z tymi dziećmi to każde
dziecko bawiące się z dziećmi w otoczeniu obcojęzycznym nauczyłem się jidysz do tego
stopnia że jeżeli słyszę rozmowę jidysz to do dziejszego dnia rozumiem o co chodzi. I jeżeli
dzisiej pójdę do Measzarin w Jerozolimie i stanę sobie spokojnie gdzieś pod ścianą, nie
zwracam uwagi słucham to co pewien czas dochodzą do mnie strzępy rozmów które ja
rozumiem. Ale już dzisiej mówić by nie umiał bo mi niemiecki którego się później uczyłem
popsuł to, to znaczy nałożył się i jeżeli teraz czytałem niedawno Volfa Dirmana transkrypcję
Pieśn o zamordowanym narodzie żydowskim, Kaca Erzona, gdzie był tekst jidysz i niemiecki,
ja to jeszcze teraz porównuję, mam to wydanie od Dirmana w prezencie, no to strzępki mi
wracają. No ale ile tam minęło prawda. I miałem takie przypadki zupełnie anegdotyczne,
nieraz o nich opowiadałem, powtórzę jeszcze i tu. Te matki żydowskie wcale nie były
zachwycone wszystkie, że dzieci ich się bawią z gojem, były różne, ale ja pamiętam takie
okrzyki Tim tibe sztulemn goj, tumen goj tak że ja potem przychodziłem do domu i mówiłem
do mojej matki mamo dlaczego ja jestem głupi goj, a moja matka się śmiała a kto tobie takie
głupstw naopowiadał, ja mówię nie bo tam ten czy ów nie chce się ze mną bawić. No ja
wtedy doznałem poczucia różnic, że są między ludźmi od tej strony, bo innego żadnego
poczucia różnicy w domu oczywiście nie miałem. Jak mówiłem, wspomniałem na samym
początku pierwsze nauczanie stosowała wobec mnie matka mojej matki - babka, która
mieszkała wtedy na Hożej w Warszawie, była wdową i czasami przychodziła do nas ale
nawet po kilka dni mieszkała i no zajmowała się mną jako wnukiem, byłem jedynym jej
wnukiem w Warszawie i chętnie no jak to babka coś mi czytała albo pokazywała do czytania i
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uczyła mnie czytać na najpiękniejszej książce jaka u nas była w domu było to albumowe
wielkie wydanie Pana Tadeusza z ilustracjami Andriolliego całostronicowymi, które do dziś
są dla mnie obrazem i odniesieniem do tego poematu i tam wodząc palcem na Panu Tadeuszu,
bo ta książka mi się podobała, a jak się dziecku coś podoba to łatwiej je namówić żeby czymś
się zajęło prawda, na tym Panu Tadeuszu babka moja uczyła mnie czytać, tak że później już
bardzo wcześnie mając niespełna 6 lat dawałem sobie radę z czytaniem sam po cichu dla
siebie niektórych książek, których nie raz, których nawet nieraz nie rozumiałem. Byłem
dzieckiem dość samotnym bo rodzice byli do 3 czy 4 w biurze nie byli w domu, no nie
zawsze była ta babka, była ta niańka i tak wyglądało wczesne dzieciństwo bez żadnych
problemów, odniesień czy uprzedzeń jeżeli chodzi o stosunko polsko-żydowskie i z
pierwszymi znajomościami w domach. Mianowicie moja matka kiedy już nie miałem dwa,
trzy lata tylko już miałem bliżej wieku szkolnego nieraz mnie zabierała ze sobą do znajomych
i miała taką zaprzyjaźnioną rodzinę w Warszawie, chyba w Alejach Jerozolimskich o ile
pamiętam była to rodzina inżyniera Wiktora Medresa. Inżynier Wiktor Medres jest bardzo
znanym elektrykiem warszawskim, w Polskim słowniku biograficznym jest jego duży
życiorys. Inżynier Medres miał dwie córki i syna, był sam jednym z dyrektorów elektrowni
miejskiej w Warszawie w pionie technicznym. Moja matka była w pionie finansowym. Ale
jego córka Halina pracowała też w elektrowni w pionie finansowym, była dużo młodsza od
mojej matki, zaprzyjaźniła się z moją matką, która tak jej troszkę ciotkowała.Tak jak to
kobiety odwiedzały się, ona przychodziła do nas do domu, była to wysoka blondynka o
niebieskich oczach, a matka zaczęła chodzić też do niej ale on mieszkała z rodzicami, zaczęła
mnie tam zabierać i ja wtedy poznałem rodziców oboje państwa Medresów, ten ojciec jej
inżynier Medres zmarł na krótko przed wojną czyli dla siebie bardzo szczęśliwie normalną
śmiercią jako szanowany jeden z dyrektorów elektrowni w Warszawie, matka pozostała przy
życiu i dwie córki były. Jedna córka była Elżunia teraz nie pamiętam czy była biologiem czy
była lekarzem, ale żyje do dziś w Szwecji nazywa się Szultinowa, a druga córka początkowo
była dłuższy czas niezamężna była Medresówna i był syn którego w domu nie było, on
mieszkał gdzieś oddzielnie, mówiło się że jest dziennikarzem i pamiętam jak matka mi
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później opowiadała że pan Medres który lubił mnie, głaskał mnie po głowie, starszy pan w
wieku moich dziadków, mówił do mojej matki która miała na imię Beata, pani Beato pani ma
takiego miłego synka, ja też mam jednego syna ale proszę pani on robi w komuniźmie. A jego
syn to był późniejszy generał Wiktor Grosz. I ta cała rodzina była mieszczańska, inteligencka,
bardzo patriotycznie polska, w domu się czytało Wiadomości literackie, Kurier poranny bo
pamiętam ..... moja matka czasami pożyczała Wiadomości literackie od Medresówny, może
nawet pierwsze moje kontakty z Wiadomościami biegły przez te kontakty mojej matki z
domem Medresów jak ja byłem jeszcze chłopcem w wieku 9, 10 lat prawda oczywiście, nie
później. I ten stosunek przetrwał aż, bardzo serdeczny, aż do wojny. O wojnie będziemy
mówić potem, nie chcę wybiegać za daleko naprzód. Na krótko chyba przed wojną ta Halina
wyszła zamąż, jej męża nie znałem, mogę tylko antycypując pomiędzy ona i jej rodzina
zginęła w gettcie, natomiast jej siostra Elżunia Szulkinowa ocalała i matka ocalała, matka
umarła po wojnie, siostra żyje w Szwecji. To była jedna rodzina która bywała u nas w domu,
ale ponad to bywali ludzie których nazwisk ja nie znam, ale którzy właściwie jak mówię
zajmowali się z ojcem numizmatyką na przykład, czyli prowadzili jakieś interesy, bo ojciec
mój prowadził różne interesy i był bardzo owocny, tak że robiąc interesy kupił sobie przed
wojną plac, willę na lokatę kapitału, tylko z dobrej bardzo pensji bankowej która była pensją
równą pensji pułkownika słyżby stałej a może nawet generała, w bankach były zawsze dobre
uposażenia, szczególnie dla pracowników sprawdzonych, ojciec był potem jednym z
prokurentów, czyli mający prawa podpisu w imieniu Banku Polskiego, to było już duże
stanowisko i był on przykładem dorabiania się polskiej młodej inteligencji od przez pracę.
Tak mnie zresztą wychowywał praca, praca i praca to jest podstawowe, a ponad to mają do
mnie takich kilka takich maxim złotych, które do dziś pamiętam, pamiętaj niczego nie
podpisuj bez dokładnego sprawdzenia, bo kto lekkomyślnie podpisuje ten płaci. Wtedy to nie
miało odniesień innych niż finansowe, ale zapamiętałem to sobie na całe życie, a potem
mówił nie pożyczaj pieniędzy, kto pożycza pieniądze ten bankrutuje i mówił mnie
podstawową rzeczą jest solidność i uczciwość, dla mnie niech będzie Turek, niech będzie Żyd
aby był wypłacalny to była jego dewiza. Ja wtedy usłyszałem że ludzi się dzieli na uczciwych
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czyli solidnych i odpowiedzalnych i nieucziwych bez względu na to jacy są. I to mi się
przetransponowało w moim mózgu jako chłopcu a ojcu mojemu bardzo ufałem jak to bywa z
synem jedynym który ma ojca, że był dla mnie autorytetem, szczególnie jako ten urzędnik
bankowy prawda, szanowany człowiek. W roku 1929 myśmy się przeprowadzili w inną
dzielnicę dostaliśmy trochę większe mieszkanie, normalny rozwój materialny, też w domu
Banku Polskiego przy ulicy Flory 7, ten dom stoi do dziś. To była całkowicie inna dzielnica.
Tam jeżeli mieszkali niechrześcijanie to ludzie bogaci. W rejonie Alej Ujazdowskich, Flory,
Bagateli poszczególni adwokaci i lekarze można było czasem z bliska widzieć jakieś
nazwiska też żydowskie, ale to byli wyłącznie ludzie których się nazywało burżuazją, znaczy
ludzie biedniejsi tam w ogóle nie mieszkali, w tej dzielnicy my byśmy też nie mogli mieszkać
bo moim rodzicom aż tak dobrze się nie powodziło wtedy jeszcze gdyby nie fakt że był to
dom Banku Polskiego, gdzie pracownicy mieli bardzo tanie mieszkania służbowe i wobec
tego myśmy tam mieszkali w bardzo eleganckim otoczeniu, tam budowano wtedy rezydencję
ambasadora Anglii, która jest do dziś, to jeszcze budowano przed wojną tam i tam budowano
cały szereg takich eleganckich lokali i domów, wtedy była jeszcze kawiarnia Wakowskiego,
której nie ma, pod gołym niebem na rogu Bagateli i Flory, a na przeciwko te wszystkie
wielkie domy które przetrwały wojnę na Bagateli, od Szucha, na Placu Unii aż do Alej
Ujazdowskich stały i stoją w niezmienionej formie które pamiętam jak miałem lat siedem,
osiem. Z tego domu zacząłem uczęszczać do szkoły i chodziłem do szkoły katolickiej
prywatnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na ulicy Traugutta 1. I w tej szkole
zrobiłem małą maturę a potem chodziłem do innej szkoły katolickiej prywatnej na
Śniadeckich Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego Przyszłość, gdzie w 39 roku w maju
miałem zrobić dużą maturę. Mój okres szkolny to jest okres lat mniej więcej 1930-1939, to
ten gimnazjalno-licealny wtedy kiedy człowiek dojrzewa. Ten okres był dla mnie żródłem
zupełnie innych doświadczeń, mianowicie ja straciłem kontakty ze środowiskiem żydowskim
przypadkowe, dlatego że gimnazjum katolickie do którego chodziłem, oczywiście do tego
gimnazjum chodzili wyłącznie chłopcy wyznania katolickiego, to było prywatne gimnazjum,
gdzie płaciło się czesne i chodzili wyłącznie poza dwoma może wyjątkami, dwa lata chodzili
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ze mną do jednej klasy żarliwi katolicy Witek Rotwan i Leopold Kronerberg, oni chodzili ze
mną do jednej klasy, po dwóch latach zostali przeniesieni do gimnazjum Reja, innego
gimnazjum w pobliżu ulicy Traugutta na placu Małachowskiego, miałem z nimi jeszcze
dorywcze kontakty, bywałem u nich w domu, oni bywali u mnie, to byli jak wiadomo ludzie z
wybitnych no kapitalistycznych rodzin eks-żydowskich, całkowicie kulturowo polskich o
wielkich zasługach społecznych, gospodarczych dla społeczeństwa polskiego jeszcze w
połowie XIX wieku o czym każdy wiedział, prawda wtedy też się o tym wiedziało,
dobroczyńcy, mecenasi bardzo wielu działań oświatowych, gospodarczych, naukowych w
Warszawie i z tymi chłopcami dwoma akurat się przyjaźniłem, oni byli inteligentniejsi od
wielu innych w mojej klasie, szczególnie Lopek Kronenbreg bywał u mnie w domu jeszcze
dobrych kilka lat. Później jak tak wchodziliśmy w wiek dojrzewania 11, 12, 13 lat trochę
nasze drogi się rozeszły, nie widywaliśmy się, ale to były przyjaźnie chłopięce, że tak
powiem serdeczne. Cała ulica Flory a później było jeszcze kilka innych mieszkań oddaliła
mnie od tych kontaktów przypadkowych ponieważ to było bardzo daleko od tej dzielnicy
żydowskiej, natomiast kontakty towarzyskie, rodzinne były, na przykład jak wspomniałem
rodzinę Medresów, one były, znaczy nigdy nie ustały gdziekolwiek ja mieszkałem. I dopiero
w czasie wojny i po wojnie dowiedziałem się o niektórych osobach, które bywały w naszym
domu wtedy u mojej matki, że one są jak to się mówi pochodzenia żydowskiego, przeważnie
osoby z asymylowanej inteligencji polskiej, ale w czasie wojny matka się martwiła czy
przejmowała, czy mówiła, w związku z tym w ogóle nie odnosiłem tego przed tym do do
pochodzenia bo mnie to nie interesowało a później okazało się że tych osób było więcej w
naszym domu. Potem mój ojciec w początku lat trzydziestych w ramach swojego zbieractwa a
zatem zbierać jeszcze srebra, brązy, później obok znaczków i monet zaprzyjaźnił się z
antykwariuszem który miał niewielki antykwariat w domu na rogu Żabiej i placu Bankowego
z wejściem od placu Bankowego. Ten antykwariusz nazywał się Wajnsztok. Ja do dziś nie
wiem jak się to nazwisko pisało dlatego że nigdy go nie widziałem napisanego, tylko zawsze
rozmawiało się i mówiło się do niego dzień dobry panie Wajnsztok, i on mnie znał ja jego
znałem, znałem jego żonę, znałem jego syna, ale nigdy nie wiem czy nazwisko pisało się z
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niemiecka czy było całkowicie jak to bywało bardzo często spolonizowane w pisowni przez
aj bo tak bardzo często bywało w warszawskim środowisku żydowskim bo znam to w
książkach telefonicznych. Dlaczego wspominam tego Wajnsztoka, bo kontakty z nim
odegrały pewną rolę w późniejszym etapie życia mojego ojca i moim. Po wojnie on był
włścicielme niedużego, i tak, jedna wystawa ale dobrze prosperującego antykwariatu takiego
typu co dzisiej się nazywa pchli targ, tam wszystko było. Tam można było i stary zegarek i
stary pierścionek, jak się zamówiło to można było dostać co innego i ojciec tam co najmniej
kilka razy w tygodniu u niego był, tak że było wiadomo że jeżeli ojca nie ma w domu to jest u
Wajnsztoka. Dużo czasu tam spędzał na zasadzie że Wajnsztok coś tam wyszukiwał i oni się
lubili. Ojciec mój był człowiekiem bardzo kontaktowym, lubił ludzi, lubił z nimi rozmawiać
bez względu na pochodzenie, na zawód, wykształcenie też i stwierdziłem po jego śmierci
wiele dziesiątków lat później, że na pogrzebnie byli na przykład woźni z banku, sprzątaczki,
starzy ludzie emeryci i przyszli na pogrzeb bo lubili mojego ojca przed laty, ja ich w ogóle
nie znałem prawda. To mnie bardzo podbudowało, znaczy dowodziło to że nie były to żadne
względy polityczne czy zawodowe tylko ludzkie kontakty i wyłącznie. Otóż myśmy w czasie,
do wybuchu wojny mieszkali w kilku miejscach, moi rodzice się potem rozeszli, ojciec mój
mieszkał na Żoliborzu, ja mieszkałem z matką w różnych innych miejscach, między innymi
moja matka miała przyjaźnie w swoim biurze w środowisku socjalistycznym polskim
pepeesowskim, polskiej partii socjalistycznej. Miała takie koleżanki, matka nie była osobą
polityczną bo nigdy nie należała do żadnej partii ale te koleżanki były nawet na poziomie
członków rady naczelnej pepees, mam na myśli między innymi panią Stanisławę
Woszczyńską, teściową w pierwszym małżeństwie Adama Obarskiego, matkę Ewy
Woszczyńskiej-Obarskiej i Zbigniewa Woszczyńskiego po wojnie redaktora naczelnego
Centralnej agencji fotograficznej. W każdym razie ta rodzina pepeesowska była rodziną
zaprzyjaźnioną z moją matką a przez to i ja oczywiście ja tam bywałem i była jeszcze druga
rodzina mianowicie na Żoliborzu mieszkająca koleżnaka mojej matki z elektrowni miejskiej
w Warszawie, o której mówiło się szeptem, że jest komunistką. Była to pani Irena
Szczypiorska. Okazało się wiele wiele lat później że była to siostra pana Adama
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Szczypiorskiego a ciotka Andrzeja Szczypiorskiego. Ale oczywiście jeszcze wtedy nie
wiedziałaem, że istnieje Andrzej Szczypiorski, nie znałem pana Adama Szczypiorskiego,
natomiast znałem panią Irenę Szczypiorską u której bywałem na Żoliborzu na WSM-ie z
moją matką w domu. W tych mieszkaniach zarówno u Woszczyńskich jak u Szczypiorskich
bywali również jak to się mówiło towarzysze pochodzenia żydowskiego, po prostu ich, ale po
linii politycznych kontaktów. Wielu takich osób znałem, jak byłem chłopcem w gimnazjum,
ale nie wiem jak się nazywali bo mnie to w ogóle nie interesowało wtedy tak bardzo, ale
zupełnie nie z punktu widzenia czy tego czy innego pochodzenia, dzień dobry rozmawiało się
o czymś, czasami o polityce przy mnie rozmawiali na tym się rzecz kończyła, ale i tak to
dotrwało do wybuchu wojny, ale był inny problem, był problem mojego stosunku do zjawisk
antysemityzmu, który zacząłem rozumieć, tylko oczywiście nie rozumiałem jak miałem 5 lat,
czy 8 lat ponieważ jak mówię w moim środowisku najbliższym takich zjawisk nie było.
Natomiast z chwilą kiedy chodziłem do szkoły, zacząłem słyszeć od różnych kolegów różne
rzeczy o Żydach według takich mniej więcej no prawicowych schematów z broszur
popularnych i pamiętam doskonale jako chłopiec, że chciałem być ważny ....... wobec tego
mówiłem do tych kolegów a jakich ty Żydów znasz? No to oni mówili no nie, no nie znam no
a ja znam i to są niejednokrotnie bardzo sympatyczni ludzie prawda, no bo przypominam
sobie znajomych mojej matki i mojego ojca, no nie powodowało końca dyskusji ale oni
trochę milkli bo nie mieli nic do powiedzenia jak mieli 12 lat czy 13 lat na takie diktum. Ale
ja nie miałem żadnego stosunku oczywiście innego do tego niż to są jakieś bzdury bo jeżeli
mój ojciec i moja matka mówią co innego no jak mi jakiś chłopak coś mówi to chłopcy różne
rzeczy mówią prawda. I ci chłopcy nie mieli na mnie najmniejszego wpływu, ale powiadam,
ponieważ szkoła była wyłącznie katolicka nie miałem kolegów Żydów w szkole i nie miałem
tego naturalnego kontaktu z rówieśnikami tego pochodzenia prawda. Akurat w rodzinach
które moja matka znała nie było rówieśników, dzieci które byłyby w moim wieku i z którymi
bym się bawił, byli to ludzie starsi. I tak to mniej więcej dotrwało do wojny. W okresie
ostatnich dwóch, trzech lat przed wojną byłem świadkiem takich zjawisk jak bojkotowanie
sklepów żydowskich, wybijanie szyb, moi rodzice wyrażali się o tym bardzo ostro i dla mnie
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kupowali różne rzeczy bez różnicy zarówno w sklepach polskich jak i żydowskich. Pamiętam
że jeżeli chodziło o na przykład pewne odzieżowe rzeczy to moja matka chodziła ze mną i
kupowała na Świętokrzyskiej, gdzie był wielki wybór sklepów odzieżowych i odzież również
w sklepach żydowskich prawda, po prostu tam gdzie jej się wydawało że dostanie to czego
szuka, i ja to doskonale pamiętam, kiedy miałem lat 14, 15 z kolei kiedy jeszcze rodzice mnie
w pełni utrzymywali. Wybuchła wojna i dla mnie pierwszym takim charakterystycznym
zjawiskiem wojennym była wspólna gotowość mobilizacyjna ludzi wszystkich. I pamiętam,
że Żydzi tak zwani chałatowie jak się mówiło u nas ale to nie było złe określenie ani
perioratywne tylko po prostu ci którzy chodzili w tradycyjnych strojach. Brali też udział na
przykład ochotniczo w kopaniu rowów, przygotowaniu okopów w Warszawie w ostatnich
dniach sierpnia 39 roku i wcale nie uchylali się od tego mimo, że na ogół nie chcieli robić
niczego wspólnie z gojami, ale chodzili gdzieś całymi grupami z domów i też kopali rowy.
Zresztą i ówczesna gmina żydowska na której czele stał Adam Czerniakow, wzywała do
wszelkich robót dla obronności państwa i były deklaracje organizacji żydowskich i
syjonistycznych i bundu na rzecz świadczeń ofiar pieniędzy dla obronności. Żydzi ogłaszali
się, że będą bezpłatnie szyli mundury dla wojska, fundowali dla różnych jednostek różne
rzeczy i to było dla mnie wpadające w oko dlatego że nie było nic nadzwyczajnego, ale ze
względu na mówienie o Żydach negatywnie, ze względu na głosy antysemickie w zestawieniu
jednego z drugim jeżeli ktoś patrzył logicznie to nie widział powodu żeby przyjmować takie
schematyzmy, byli różni ludzie, byli ofiarni i byli skąpi, byli chętni i byli niechętni. I ci mieli
i chrześcijanie byli i Żydzi. Kiedy zaczęto tuż przed wybuchem wojny aresztować paskarzy
za podbijanie cen to ci paskarze to bynajmniej to nie byli specjalnie Żydzi, byli paskarze
Polacy byli paskarze Żydzi. Ogłaszano w gazetach nazwiska tych sklepikarzy którzy chowali
towar i.td. i to wcale nie były specjalnie nie były tylko nazwiska żydowskie. Czyli wszystkie
te codzienności, te elementy codzienności wskazywały, że ta ogromna społeczność Warszawy
wtedy dopiero zacząłem sobie uprzytamniać już prawda w ostatnich klasach szkoły i przed
maturą, kiedy już się trochę więcej uczyłem historii najnowszej i statystyki, że co trzeci
mieszkaniec Warszawy jest Żydem choć skoncentrowani byli nierówno w mieście, ale w
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sumie te kilkadziesiąt tysięcy na milion trzysta tysięcy, no milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy
według szacunków w Warszawie w 39 roku no i to było jakimś pojęciem, a tymczasem w
ramach wakacyjnych wyjazdów, wycieczek szkolnych i wyjazdów z rodzicami napotykałem
na miasteczka, gdzie większość była Żydami. Wspomnę tu tylko, co
- Zmiana kasety

01.35.40 Koniec tape 1

Władysław Bartoszewski
Tape 2
02.00.50.
- Trzeba dodać że w maju 1939 roku zrobiłem maturę, to się wtedy nazywało świadectwo
dojrzałości, miałem 17 lat i 3 miesiące, no więc było to zamknięcie pewnego okresu edukacji.
Zagrożenie Polski przez Hitlera było wyraźne. Te wszystkie przygotowania do wojny też
wyraźne, ale myśmy byli pełni entuzjazmu i uważaliśmy że będziemy walczyć o słuszną
sprawę i pobijemy Niemców. No w każdym razie my bardzo młodzi ludzie, ee i jeżeli chcemy
zamknąć ten okres szkolny, co ja wyniosłem ze szkoły, bardzo solidne przygotowanie jeżeli
chodzi o wiadomości, jeżeli chodzi o stosunki polsko-żydowskie to powiedziałbym że nauka
religii w szkole była wtedy nauką według bardzo dawnego modelu, na przykład była taka
metoda w nauce był taki motyw w którym myśmy różnie przyjmowali jako młodzi ludzie, że
nikt nie może być zbawiony kto nie jest katolikiem, że nawet protestanci nie będą zbawieni,
no więc oczywiście Żydzi też nie. Znaczy to nie było antyżydowskie, to było
fundamentalistyczno katolickie, w tym sensie, że w ogóle zastanawiałem się nie raz jak
miałem znajomego protestanta, taki miły człowiek, dlaczego on nie będzie mógł być
zbawiony, prawda. Na przykład o koledze jak gdzieś poznałem na wakacjach czy gdzieś, bo
to się zdarzało. No również miałem jedno, jedną konfrontację z wierzącymi Żydami bardzo
dla mnie charakterystyczną, mianowicie w roku 1938 w lecie myśmy pojechali ze szkoły na
wycieczkę do Lwowa i jechaliśmy autokarem takim szkolnym i jechaliśmy przez Brody, w
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Brodach był krótki postój, i w Brodach autokar stał na rynku no i tam do nas podeszli
żołnierze bo tam był garnizon wojskowy, jacyś podoficerowie i rozmawiali z naszymi
nauczycielami i dowiedziałem się z tej rozmowy, że w Brodach właściwie poza wojskiem i
Żydami prawie ludzi nie ma. Tylko garnizon i Żydzi i bardzo niewielu Polaków i Ukrainców,
ale w zasadzie garnizon i Żydzi. I pytali się moi nauczyciele jak pamiętam tych podoficerów
którzy z nami stali no na rynku i rozmawiali to był letni dzień, im się też nudziło, byli na
mieście, zobaczyli grupę z Warszawy, podeszli porozmawiali, pytali, pytali nauczyciele jak
się stosunki układają, mówią że bardzo dobrze, że są rodziny postępowe, które pozwalają
chodzić dziewczyną z żołnierzami ale w mniejszości. Na ogół nie pozwalają. Bo to jest
jedynie co ich interesowało i tylko ten aspekt był poruszany w tej rozmowie, żadnego
politycznego ani innego w ogóle nie, prawda. I potem trzeba trafu myśmy mieli już ruszać
tym autokarem, kiedy raz w życiu to widziałem, kiedy szedł przez rynek w Brodach cadyk
rabin cudotwórca z Brodów. Ja tego nigdy nie widziałem tylko na ilustracjach, nie widziałem
tego również w Izraelu nigdy później ani w Nowym Jorku. Najpierw biegli mali chłopcy,
potem szedł cały dwór, potem szedł on otoczony dworem nieco starszych, którzy właściwie
pół-tyłem szli przed nim, dookoła otaczali go, on szedł w środku i za nim szli, to wyglądało
prawie mi na jakąś procesję katolicką, tylko że bez krzyża bez monstrancji, tylko punktem
odniesienia był ten rebe cudotwórca, on, prawda, on się tak opierał końcami palców o
ramiona takich młodych, wszyscy byli ubrani oczywiście w te kaftany długie, jarmułki, nosili
pejsy. Ja ten obrazek widziałem przez parę minut kiedy oni o kilkadziesiąt metrów
przechodzili z uliczki w uliczkę przez rynek w Brodach prawda, to jedyny raz co w życiu
widziałem takiego nigdy już potem nie widziałem, nie w filmie, nie na obrazku, tylko w życiu
jeden jedyny raz w 38 roku w lecie myśmy pojechali na wycieczkę jak były matury to
zabierano inne klasy na wycieczkę, żeby nie przeszkadzali. No to myśmy, było to w czerwcu
czy w maju, piękna pogoda, czarno ubrane i w tych prawda jarmułkach i w długich kaftanach,
myśmy byli w koszulkach no no i to pamiętam te styl te dwa światy jak gdyby, my ci chłopcy
tych 30 czy iluś chłopców w koszulkach letnich, ci podoficerowie stoją koło nas w
mundurach, rozmawiają z nami i ten kondukt przechodzi, ten ta procesja przechodzi, to było
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dla mnie bardzo interesujące to widziałem raz w życiu dlatego zapamiętałem. No i wybuchła
wojna w której jak powiadam nie było czasu na refleksje, było wiadomo że hitlerowcy
Niemcy są śmiertelnym naszym wrogiem, przecież byliśmy w Warszawie moja rodzina i ja,
każde robiło swoje, mój ojciec siedział w banku ponieważ na Bielańskiej, ponieważ
wyjeżdżająca grupa dyrekcji banku powierzyła mu opiekę nad skarbcem nad tym co zostało, a
prezydent Starzyński akceptował to i ojciec był najstarszym rangą urzędnikiem na terenie
banku na Daniłowiczowskiej i tam zajmował się no tam zaopatrywaniem ludzi, pilnowaniem
domu, gaszeniem, wszystkim podlegała mu i straż pożarna lokalna i różne służby porządkowe
i tam był właściwie go nie widywałem, on był cały czas w banku i on miał swoje zadania. Ja,
ponieważ nie wiedziałem co ze sobą zrobić zgłosiłem się do pracy ochotniczo fizycznej i
pracowałem jako noszowy, nosząc rannych do szpitala, to się nosiło do Dzieciątka Jezus na
plac Starynkiewicza Lindleya, brało się nosze rano i szło się tam gdzie się paliło albo waliło.
Tam byli ranni no i brało się tych rannych, wyładowywało i szło się zńow tam gdzie się paliło
i waliło, albo nawoływali przez megafony gdzie trzeba iść i tak pracowałem społecznie przy
cywilnej obronie Warszawy w ogóle nie zorganizowanej bo do wojska się nie dostałem,
wojna wybuchła chodziliśmy do tej komendy uzupełnień, powiedzieli nie macie wyszkolenia
nie jesteście jeszcze w wojsku, mamy dość ludzi którzy mają wyszkolenie. No myśmy byli po
przeszkoleniu wojskowym w Rewie, ale nie byliśmy pod żadnymi wojskowymi jeszcze bo za
wcześnie, przecież były to dopiero pierwsze miesiące po skończeniu szkoły. Myśmy
zazdrościli naszym kolegom którzy już w zeszłym roku skończyli szkołę i już byli gdzieś tam
w wojsku, podchorążymi czy gdzieś, no ale wtedy było tak jak było. I to było aż do upadku
Warszawy. Po wejściu Niemców do Warszawy, byłem w Warszawie cały czas, mieszkanie w
którym wtedy mieszkałem z moją matką uległo częściowemu zniszczeniu i myśmy się
przenieśli z Ochoty gdzie wtedy ostatnio mieszkałem w chwili wybuchu wojny na ulicę
Chłodną 42. N aulicy Chłodnej 42 był to dom zamieszkały mniej więcej 2/3 Polaków i 1/3
Żydów. Dom niedaleko od Żelaznej, to jeszcze nie było żadnego getta bo to był 39 rok,
mieszkali ludzie gdzie chcieli. Ponieważ tam było taniej myśmy wprowadzili się do jednego
pokoiku przy mieszkaniu naszych znajomych urzędnika elektrowni pana Falkowskiego. To
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byli przyzwoici ludzie, młode małżeństwo bezdzietne i myśmy tam kątem mieszkali dopóki
nie znajdziemy czegoś. Ale przemieszkaliśmy tam całą zimę 39 na 40 do wiosny, mniej
więcej okres pięciu, sześciu miesięcy. I w tym mieszkaniu w domu, w którym już mieszkali
Żydzi już zaczęli nosić po kilku tygodniach opaski. I pamiętam rodzinę takiego chyba
drobnego handlowca pana Majzulsa, znów wiem że on był Majzuls a nie Majzels ale nie
wiem nie jak rabin nie to sławne nazwisko tylko Majzuls, ale nie wiem czy się pisał znów z
niemiecka czy z polska bo zawsze tylko ze słyszenia a nigdy napisanego tego nazwiska nie
widziałem tylko słyszałem, tak Wajnsztok poprzednio tak Majzuls. Ten Majzuls miał jedną
córkę, ładną i bardzo smutną wtedy która może miała lat nie wiem pewno 20 kilka i która
płakała jak nakładała tę opaskę. Jak wychodziła z mieszkania tak kilka razy na schodach ją
widziałem bo mieszkaliśmy piętro wyżej, to ona dosłownie płakała i ocierała łzy chustką,
nakładając opaskę wychodząc po schodach, widocznie była inteligentka, myślę że studentka i
ona widziała że to jest zamiar upokorzenia, pewno tak to rozumiała, ale różnie to traktowali,
opaski sprzedawano na ulicach już prawda. Myśmy mieszkali w tym domu jak powiadam 1/3
mniej więcej była może połowa, była oficyna w podwórzu, drugie lub trzecie piętro i ten
Majzuls to był mój pierwszy chlebodawca. Bo on mi powiedział tak, kiedyś mnie zaczepił na
schodach, ta córka ze mną parę razy rozmawiała, i on mówi chłopcze czy ty masz coś do
roboty? Ja mówię nie, a czy chciałbyś coś zarobić, ja mówię tak no. Wtedy była bieda, pensja
w elektrowni czy w jakiejś instytucji była bardzo niska, przedwojenna a wszystko szło do
góry, również i chrześcijanie mieli ogromne trudności prawda wtedy na początku wojny. Ja
powiedziałem tak, on mówi słuchaj czy mógłbyś mi pomóc na przykład pewne towary
sprzedać czy coś. Żydom wolno było handlować ale byli szykanowani, potrącani, rabowano
im. Wtedy jeszcze nie było represji przepisanych prawem, ale było cały szereg już ograniczeń
bankowych, posiadania itd. A najgorsze były represje nie przewidziane prawem, szykany,
dokuczliwości prawda,i tego się ludzie bali. I ten Majzuls, który był bez brody ale ubierał się
tradycyjnie, to znaczy w jarmułkę i w kaftan, córka nie, córka normalnie po, w tak zwanym
europejskim stroju i chodziła również bez nakrycia głowy i różnie w ogóle no jak normalna w
tym wieku dziewczyna, nie dostosowująca się do żadnych zwyczajów religijnych. Ojciec
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natomiast robił wrażenie że się dostosowuje, nie wiem co myślał ale takie robił wrażenie. I ja
po prostu na ulicy Chłodnej i Żelaznej sprzedawałem bieliznę i konfekcję damską w
walizeczce i przynosiłem Majzelsowi utarg i on mi wypłacał jakąś prowizję i to był mój
pierwszy zarobek w życiu. Bo przed wojną nie potrzebowałem zarabiać a nie miałem żadnego
zawodu i ten handel taki obnośny jak to się nazywa, no i tak bardzo dużo kobiet u mnie
kupowało, bo widziało młody chłopak, ja byłem szczuplutki, drobniutki, w okularach, no goj
na pewno biedny sprzedaje tam bieliznę damską czy coś, to podchodziły pytały ile, ja
mówiłem, trochę się targowały ale kupowały i ja codziennie coś utargowywałem i to było w
zimie 39 na 40, pamiętam że było nawet nieprzyjemnie po kilka godzin, tam typałem i stałem,
stałem zazwyczaj pod filarami takiego domu który ocalał na rogu Chłodnej i Żelaznej,
nowoczesny dom wybudowany na krótko przed wojną, on stoi. Do niedawna jeszcze stał,
przetrwał całą wojnę. Eeee iii takie tam przenosiłem, załatwiałem mu coś czasami na
mieście, odnosiłem jakieś paczki od niego pod jakieś adresy, prosił mnie czy nie mógł byś
zanieść tu i tu, ja mu mówiłem panie Majzel on mi mówił pan, on mi mówił ty, no on miał
pewno lat 50 kilka, to był dla mnie stary człowiek aaa ja miałem 17, noo i ta córka zawsze się
do mnie miło uśmiechała, nigdy z nią szerzej nie rozmawiałem bo nie miałem odwagi bo
byłem bardzo nieśmiały a ona była penwo siedem, osiem lat starsza i co ona zagadała to ja
rozmawiałem no ale nie miałem tak odwagi pogadać, co ona robi czy się uczy czy yyy i tak to
przetrwało całą zimę yyy, dorywczo on nie miał tego towaru, to się skończyło yyyy wiosną
1940 roku przenieśliśmy się do wynajętego mieszkania na Żoliborzu na ulicy Słowackiego
35/43, na przeciwko straży pożarnej do spółdzielni, która tam wtedy była dwupiętrowej, tego
budynku nie ma został zburzony, tam wychodzi ulica Stołeczna w tej chwili tylko z tego
budynku została w krzakach figura Matki Boskiej, która stoi tam gdzie stała, ona była wtedy
na podwórzu, na zieleńcu, wtedy się w tym budynku od tyłu mieścił tak jak na żoliborskich
domach od tyłu są różne takie ogró, zieleńce do dziś to w tym miejscu był jeszcze jeden dom
ku halom targowym, a teraz dochodzi Stołeczna po wojnie to jest zburzony spalony dom. I
tam mieszkałem z matką w tym domu, matka moja dalej pracowała w elektrowni to się jako
tako ustabilizowało, a ja zacząłem gdzieś w początku 40 roku przez jakieś kontakty z ludźmi
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troszkę konspirować, jakieś gazetki dostawać, kolportować, ale to byłem jeszcze bardzo
zielony i niedoświadczony bo dopiero nawiązywałem kontakty z dawnymi kolegami ze
szkoły z nauczycielami którzy przetrwali wojnę, szukaliśmy się bo po 39 roku ludzie byli też
nieco rozproszeni, wędrowali na wschód, uciekali na południe, niektórzy zginęli, niektórzy
zdołali się na emigrację. Dowiedziałem się o jednym z moich kolegów szkolnych, że z ojcem
szedł przez do Rumunii, był synem pułkownika a dziś żyje w Detroit, jest kapitanem II
korpusu emerytowanym ale z tej samej klasy, maturę robiliśmy a inni no odszukiwali się
powoli. I ten Żoliborz te pierwsze miesiące to byłoby nawet takie wypoczynkowe gdyby nie
ogólna sytuacja w mieście. A sytuacja, która odegrala ogromną rolę w moim późniejszym
życiu to była sytuacja związana zresztą z niemieckim zarządzeniem przymusowej rejestracji
wszystkich od 17 lat chyba o ile pamiętam do pracy i rejestracji, później miał być w
arbajtzamcie rejestracja. Mówię w tej chwili o chrześcijanach bo młodzież żydowską
rejestrowano już kilka miesięcy wcześniej i zaczęto tworzyć obozy pracy dla Żydów i
wywozić bardzo młodych nawet ludzi do robót poza Warszawę. O czym się słyszało ale mało
wiedziało. Wiedzialem, że moja matka utrzymuje kontakt jeszcze z Medresami, mój ojciec
utrzymuje kontakt kontakt z Wajnsztokiem bo mi o tym mówił, natomiast nic z tego nie
wynikało, ci ludzie nie byli jeszcze w żadnym gettcie bo getta nie było. Zaczęto dopiero się
przeprowadzać po trochu, niektórzy byli przezorni, potem w roku w ciągu roku czterdziestego
przyspieszono to, ale w pierwszej połowie roku 40-ego ludzie byli niepewni losu, ale na ogół
Żydzi i Polacy w Warszawie zgodnie uważali że Sikorski wykona decydujący manewr z
Francuzami i wiosną 40 roku wojna, losy wojny się odwrócą i Niemcy zostaną pokonane na
zachodzie, stąd upadek Francji był ogromnym szokiem. Wojna w maju, w czerwcu 40 roku
dla zarówno dla Żydów jak dla Polaków, bo było to powiedzenie im Si, im słoneczko wyżej
tym Sikorski bliżej, to znaczy że jeżeli wiosna przyjdzie i lato po zimie to będzie odwrócenie
losów wojny, wszyscy zresztą pamiętnikarze i żydowscy i chrześcijańscy wspominają że 40
rok dopóki Francja nie upadła było takie pomieszanie poglądów i pojęć co będzie dalej w
ogóle z ludźmi. Ale ta nadzieja załamała się w lecie 40 roku, do lata było jeszcze bardziej
optymistycznie. Otóż mój ojciec wydał mi taką decyzję którą ja przyjąłem i która okazała się

19
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

zbawienna bo mnie ocaliła życie. Mianowicie ojciec powiedział słuchaj rejestrują do pracy,
na razie rejestrują, a potem zaczną wywozić, to nie ma co się łudzić, to nie są ci Niemcy co
byli z I wojny światowej, ojciec to jeszcze pamiętał, on się urodził 1985 i oczywiście pamiętał
I wojnę światową, mówi to są inni Niemcy, to są Niemcy brutalni, terrorystyczni, to nie jest
normalna armia ani normalne państwo. To nie jest normalna okupacja, już było wiadomo o
zbrodni w Wawrze, było wiadomo o egzekucjach w różnych częściach Polski, było wiadomo
o nadużyciach o biciu ludzi, o aresztowaniach, już był Pawiak, tak że już były Palmiry,
słyszano że gdzieś wywożą do lasów ludzi, nie było wiadomo gdzie, nazwa Palmiry nie była
znana na początku, ale gdzieś do lasu na północ, ktoś się dowiedział to się rozchodziło
między ludźmi jako plotki. I to wszystko powodowało nastrój niepokoju u myślących ludzi
bardziej, szczególnie u mojego ojca to było już oczywiste i zresztą u innych ludzi jego
pokolenia. I ojciec powiedział, słuchaj jak masz pracować dla Niemców to pracuj nawet półdarmo dla Polaków, a sam był działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża społecznym, coś
tam dawał na Czerwony Krzyż, jakieś roboty wykonywał przed wojną kiedy był wpływowym
urzędnikiem i mówi słuchaj ja mam znajomości w Czerwonym Krzyżu, ja ciebie ulokuję
żebyś ty pracował w Czerwonym Krzyżu, ale stale od godziny do godziny. I na Żoliborzu
utworzono wtedy na ulicy Hozjusza 1, obecnie to jest dom przy kościele św. Stanisława, ten
kościół był wtedy w budowie, jeszcze w stanie surowym gotowy, jeszcze nie, używany już
ale jeszcze nie w pełni gotowy, i tam utworzono poradnię dla ubogich. Ta poradnia dla
ubogich mia, Czerwonego Krzyża Warszawa Północ, PCK Warszawa Północ Poradnia na
Żoliborzu. I w tej poradni udzielono każdemu kto przyszedł bez żadnego pytania o nic
porady, lekarka, pielęgniarka była, dwie kobiety, lekarka nazywała się doktór OchniczCzerniewska, pielęgniarka była pani Maria nie wiem jak się nazywała, pielęgniarki
przeważnie nazywa się po imieniu pani Maria, pani Krystyna, pani, nie wiem, siostro prawda
mówiło się. I oni potrzebowali kogoś tam kto zajął by się wszystkim innym, to znaczy byłby
oddźwiernym, rejestratorem, gońcem, woźnym i księgowym no bo tam brano opłatę jeden
złotych od każdego jednakowo za poradę, jeżeli przyszedł i mówił że nie ma złotego
udzielono mu porady też. Jeżeli miał to płacił jeden złotych. Te pieniądze trzeba było
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odprowadzać do Czerwonego Krzyża na wtedy na ulicę Nalewki, jeszcze na Nalewkach 2 był
Czerwony Krzyż, biur Warszawa Północ. Później zostało to zmienione, wtedy tam jeszcze
było. No i ja zostałem pracownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża poradni dzielnicowej,
miałem legitymację Polskiego Czerwonego Krzyża z pieczątką, z fotogafią w języku polskim
i niemieckim, natomiast była to pieczątka tylko czerwona Polskiego Czerwonego Krzyża, nie
było tam pieczątki tej tak zwanej gapy czy wrony czyli niemieckiej pieczątki która
potwierdza z dystryktu czy tam z policji bo były różne przepisy w różnych latach i w różnych
miastach. To wszystko odegrało ogromną rolę w moim późniejszym życiu. Ja od maja od 1
czy 2 maja pracowałem w tej poradni, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień kilka miesięcy
już. 19 września, a najpierw 12 sierpnia 1940 roku Warszawa przeżyła coś niesłychanego
mianowicie ogromną łapankę uliczną, wzięli parę tysięcy ludzi młodych ale nie tylko i
również w średnim wieku, złapano na ulicach, ale łapano u fryzjerów, w sklepach, z
restauracji wyprowadzano ludzi od stolików i tych co stali przed domami, tych co chodzili i
tych wszystkich ludzi zawieziono gdzieś do koszar SS, nie było na początku wiadomo gdzie,
potem mówiono że do koszar SS Raiseregiment na ulicy Podchorążych, były przedwojenne
polskie koszary tam które oni zajęli i to była tak zwana łapanka sierpniowa, bardzo znana,
pisze o niej Landau, piszę ja w swoje książce 1859 dni Warszawy. Tych ludzu
wylegitymowano i jak się okazało kto nie miał dobrych dokumentów, czyli mocnych, mocne
były dokumenty kiedy pracowały dla Niemców, a dla Niemców w szerokim pojęciu bo
wodociągi, eketrownia, gazownia też. No bo potrzebne było prawda. Natomiast jakieś
prywatne firmy, biura nie, chyba że pracowały dla armii niemieckiej, jakichś dostaw,
wystarczyło żeby robił rzemyki dla pasków, do pasków, ale miał pieczątkę niemiecką to było
chronione. Ale jeżeli nie to nie było chronione. I tysiąc kilkaset osób ostatecznie zatrzymano i
w któryś dzień je wywieziono, nie było wiadomo gdzie, a to był pierwszy transport z
Warszawy do Oświęcimia, o którego istnieniu myśmy wtedy w Warszawie w ogóle nic nie
wiedzieli, nawet w środowisku inteligenckim takim dość obytym. Bo w tym domu na
Słowackiego było 60 kilka mieszkań i tam mieszkali wyłącznie urzędnicy, albo
wykwalifikowani robotnicy z różnych instytucji miejskich a w bocznej oficynie mieszkało
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trochę ludzi wolnych zawodów artystów, grafików, literatów od ulicy Harcerskiej było takie
10 mieszkań, jeszcze segmenty takie przy tym samym wspólnym zieleńcu. Tam mieszkał
między innymi młody polonita Bogdan Korzeniewski, późniejszy sławny teatrolog, a
mieszkał również artysta grafik Wierochołoski, a myśmy mieszkali w tym dużym bloku gdzie
nie było osób o znanych nazwiskach, normalna taka pracująca grupa ludzi. Dwupiętrowy dom
wizawi była straż pożarna, to też odegrało pewną rolę w późniejszym okresie okupacji. Ale
wtedy to tylko opisuję sytuację. No i 19 września 1940 roku ja dalej aż do tego dnia
chodziłem do pracy do PCK Hozjusza, moja matka mnie obudziła bardzo wcześnie, bo
wcześnie się budziła bo chodziła do pracy do elektrowni i wychodziła wcześniej z domu, a ja
do tego Czerwonego Krzyża chyba na 9 czy 10, wtedy otwierałem tę poradnię i od świtu, no i
mówi słuchaj obudź się bo Niemcy tu coś robią. No więc ja wyskoczyłem z łóżka, ale jeszcze
nie ubrałem się, podszedłem do okna mieszkaliśmy na parterze i okno nasze wychodziło od
strony dzisiejszej hali, tam przy zbiegu Stołecznej i Marymonckiej, spojrzałem tam już stali
Niemcy w hełmach, nie widziałem jaka formacja, czy policja porządkowa, czy SS, ale nie
wojsko tylko jakieś formacje policyjne prawda. No nie przyglądałem się zanadto bo takie
przyglądanie to mogą dostać kulkę w łeb co się przyglądają więc szybciutko cofnąłem,
poszedłem do drugiego okna z drugiej strony na podwórzu juś też stali, dom był dokładnie
obstawiony i zaczęli bardzo systematycznie klatka schodowa po klatce schodowej
wyprowadzać mężczyzn lokatorów tego domu. Na oko w średnim wieku takich od nastu lat
do 50 kilku mniem więcej, no znałem z widzenia tych wszystkich ludzi, a niektórych już
znałem osobiście, z młodszymi się znałem bo graliśmy nieraz po godzinie policyjnej w
siatkówkę którą zrobiliśmy sobie improwiwzowaną na podwórzu bo nie było wolno wyjść w
lecie i wielu znałem po nazwiskach lub po imionach. I widziałem tych ludzi wyprowadzają,
ale myśmy mieszkali w klatce 10 czy 11, a Niemcy systematycznie wyprowadzali od
pierwszej. Pierwsza, druga, trzecia nie na, doszli do naszej, prawie na końcu bo to była
ostatnia klatka w tym domu, na tym się dom kończył no i weszli rozejrzeli się, kom, więc ja
tak patrzę, wyciągam tę legitymacje Polskiego Czerwonego Krzyża, An zyjen....... komen, no
to się ubrałem jako tako matka mi jeszcze wtryniła jesionkę chociaż to był wrzesień, ja
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mówię mamo ....., bierz to, więc wziąłem tę jesionkę i z tego podwórka już spływały
strużkami grupy ludzi i z sąsiednich domów, Zimoweleże, innych tam po kolei na przeciwko
od Krakowieckiej, no takie sznury ludzi pod konwojem prowadzone do placu Wilsona i na
placu Wilsona stały budy i tam doprowadzano tych ludzi do tych samochodów z budami i tam
stali już oficerowie bardziej wykawalifikowani i oni rzucali okiem jeszcze im można było
pokazać legitymację i oni tylko lewo prawo no, albo odejść tam zrobiono taki szpaler i
wypuszczano z powrotem a albo na budę. Moja legitymacja ponieważ była tylko bez wrony
nie poskutkowała i na budę, na i gdzieś przed godziną policyjną to było jeszcze ludzie zaczęli
wychodzić do pracy widziałem, przestraszeni patrzyli ten konwój tych samochodów z
Żoliborza, a potem okazało się że i z innych dzielnic, pojechał na Podchorążych i ulokowano
mnie na Podchorążych wtedy w koszarach SS. Dlaczego o tym mówię teraz w kontekście
stosunków polsko-żydowskich. Myśmy zaobserwowali czego nie rozumieliśmy wtedy, że
przy łapance sierpniowej chroniła opaska. Nie było przewidziane zabieranie Żydów, było
przewidziane zabieranie chrześcijan, słyszałem o przypadkach gdy w ostatniej chwili
pożyczył czy włożył opaskę i ocalał, jakiś wielki spryciarz który się zorientował, że tych nie
biorą, bo przechodzą koło nich i biorą innych. Ale to były takie krążące później wiadomości.
Myśmy o tym już wtedy wiedzieli. Tak że nie było wśród nas z całą pewnością ani jednego
człowieka który nosił opaskę, ani który by no był w rozumieniu niemieckim na oko Żydem,
aczkolwiek byli ludzie, którzy jak się potem okazało byli prawdopodobnie pochodzenia
żydowskiego, ale nie wyróżniali się i nigdy nie nosili opasek już kiedy dojechaliśmy tam
zorientowaliśmy się w tym. Byliśmy tam dwa dni bardzo źle traktowani ale to nie ma nic do
rzeczy i po tych dwóch dniach leżenia na maneżu znaczy na gnoju końskim nie wolno było
wstawać wolno było tylko na czworakach iść do kubła z wodą, zabrano nas w nocy, to było
19 rano, 19, 20 tam byliśmy, 21 załadowano nas do wagonów na bocznicy kolejowej
towarowych, na bocznicy tam gdzie jest resztka dawnego Dworca Głównego, tam za ulicą
Towarową i z tej bocznicy pociąg pojechał w kierunku nieznanym, wagony zamknięte
towarowe. Muszę powiedzieć że jeszcze potraktowano nas łaskawie bo było nas około 50 w
wagonie co nie powodowało uduszenia, to było względnie jak na warunki opkupacji wtedy.
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YY Ale nie było oczywiście ani do jedzenia, ani do picia, ani do załatwienia potrzeb
naturalnych, nic, tylko model jaki był znany później, tylko tyle że no nie było to przewidziane
że oni zabijają, tylko że nas wywożą. To było tyle można było zobaczyć. Tam usiłowano
ustawiać alfabetycznie ale to nie bardzo wychodziło, niemniej jednak ja byłem w jednym
wagonie kolejowym z inżynierem Czaplińskim i Janem Bauercem drugim inżynierem to
pamiętam, i jakichś szereg osób głównie integligencji ale nie tylko, a doczepiono wagony
bośmy słyszeli to doczepianie i zderzanie się wagonów, to była grupa osób przywiezionych z
Pawiaka z więzienia z gestapo. I ten cały transport razem ci z Pawiaka i my pojechaliśmy do
Oświęcimia. Wyładowano w sposób brutalny w nocy z 21 na 22 września 40 roku w
Oświęcimiu, brutalny bo szczując psami, bijąc, kto się przewracał to kopiąc, tratując i
pobiegliśmy spory odcinek kilkaset metrów do bramy z napisem arbajtmacht fray. To było
wszystko oświetlone jaskrawo reflektorami również plac apelowy. Opisów tego transportu
jest wiele, nie będę tracił na to czasu teraz. W każdym razie znaleźliśmy się tam w nocy i
ustawiono nas na placu apelowym i wyczytywano nas według list transportów alfabetycznie i
ustawiano alfabetycznie, według alfabetu dawano numery. Ja dostałem numer 4427, a na
przykład sławny dzisiaj Witold Pilecki, który miał nazwisko fałszywe Serafiński, pod tym
nazwiskiem był w obozie miał numer 4800 coś, bo on miał późną literę dalej. I ten transport
miał 1000 kilkaset osób, razem pomieszane i tych z Pawiaka i tych złapanych na ulicach.
Wszyscy dostaliśmy czerwone trójkąty jako ..... Polen, czyli więźniowie ochronni Polacy i
numery. I od następnego dnia, od 22 września byłem w ten sposób zarejestrowany jako
więzień polityczny Polak numer 4427 i tak musiałem się w języku niemieckim meldować
każdemu esesmanowi, którego bym na przykład napotkał gdzie kiedy gdzieś stał, a jeżeli bym
tego nie zrobił to bym był pobity, a ci którzy nie umieli po niemiecku po kilku pobiciach
nauczyli się zameldować prawda. ..... Polen numer o i musiał powiedzieć 4427 i stać na
baczność i zdiąć czapkę i tylko tyle. Ale poniżanie było pierwszym elementem wychowania,
poniżanie i jeszcze zanim było maltretowanie to było poniżanie, tak że mnie się od razu
przypomniało cośmy widzieli już w Warszawie, o te opaski, inne formy poniżania, strzyżenie
ludziom bród starym na ulicach, to różne formy i to jest poniżanie teraz innej grupy ludzi. Bo
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w założeniu prawdopodobnie inteligencji ponieważ okazało się że łapanka była na Żoliborzu
na Kolonii Staszica, na Kolonii Lubeckiego i na Saskiej Kępie. Nie było nigdzie jej nigdzie
nawet w dzielnicach robotniczych tylko było w dzielnicach które uchodziły za czysto
inteligenckie. I rzeczywiście no nie tylko inteligenci tam mieszkali, ale w ogromnej
większości. Czasem zabierano synów dozorców domów też i byli tacy ze mną, ale w
dzielnicach typowo inteligenckich. Mój okres pobytu w Oświęcimiu jest zupełnie odrębnym
problemem, mogę powiedzieć tak, wtedy w zasadzie w Oświęcimiu Żydów nie było.
Wyłuskano pośród transportów kilkunastu, może do kikudziesięciu ludzi, których
zakwalifikowano jako Żydów, oni dostali dodatkowo żółte trójkąty szpicendun i skierowano
ich wszystkich do karnej kompanii, byli od nas internowani i nie widywaliśmy ich. To znaczy
zakwalifikowanych przez gestapo ciężkich politycznych na przykład takich którzy, które było
nie, którzy byli nieporządani do powrotu do życia oraz zakwalifikowani przez gestapo jako
Żydzi czy to byli naprawdę Żydzi nie jestem pewien, albo może skąd oni mieli to rozeznanie.
W każdym razie była taka grupa i bardzo nieduża, która może nie wiem , nie chcę powiedzieć
niedokładnie nie wiem czy to jest do dziś dokładnie ustalone, chyba nie, ona może miała w
sumie po kilku miesiącach kilkadziesiąt osób i to oczywiście jest niczym w stosunku do
ogromu tego obozu, ale ta grupa znalazła się w karnej kompanii i myśmy nie mieli z nimi
żadnego kontaktu. Natomiast kiedyś przy jakichś robotach, przy rozbiórce domków
znajdujących się na Zasolu, dzielnicy Oświęcimia w której brałem udział własnymi rękami
yyy, bo tam potem rozciągał się obóz, i trzeba było rozebrać domki po wysiedlonych
Polakach, ich wysiedlono z całego otoczenia Brzezinka, Rajsko, Charmęże, Zasole w
Oświęcimiu, najpierw tam były wsie, zajęto wsie ludzi wysiedlono, część wywieziono do
robót do Niemiec, część wyrzucono do generalnej guberni, a to rozbierano siłami więźniów,
polskich więźniów. Ja też brałem udział w rozbiórce tych wsi i to była dobra robota bo tam
czasami w tym domu można było znaleźć coś do jedzenia, jakaś skórka chleba, jakieś buraki,
jakieś coś na zimę odłożone, mało co, ale czasami coś można było znaleźć a gdzie indziej nic,
a myśmy byli strasznie głodni. No więc pamiętam tę robotę dlatego, no i kiedy przy takie
rozbiórce kiedyś zetknąłem się z jednym czy dwoma Żydami, którzy gdzieś tam coś dźwgali i
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na chwilę my się zetknęliśmy i ja do niech podszedłem jakoś sympatycznie i mówię
słuchajcie was jeszcze gorzej traktują od nas w karnej kompanii, ilu was tam jest no tak jak to
rozmowa z więźniem, chwila bo za chwilę ktoś przyjdzie tak, oni mówią no tak, a ty co, ja
mówię ja jestem z Warszawy, a co ty student, ja mówię no tak no mniej więcej student, acha
mówią, ale ja tak widocznie oni wyczuli że ja tak się odnoszę sympatycznie chociaż to była
mowa o niczym prawda, i mówią tak, takim jak ty to dobrze bo ty jesteś młody to
przetrzymasz, ale u nas mówią to źle, mówią co prawda przetrzymasz, ale ci starsi nie
przetrzymają, a nas Amerykanie wykupią. Ja ten naiwny obraz pamiętam do dziś prawda, że
ci ludzie łudzili się że Amerykanie ich wykupią bo są Żydami istnieje jakaś wspólnota
prawda na świecie to rozumowanie w tej chwili przyszło mi dużo później do głowy, wtedy ja
tego nie rozumiałem dlatego dobie pomyślałem oni liczą na jakąś solidarność z Ameryki tak,
no bo takie powiedzenie to tego dowodziło. Pamiętałem to dość długo, później kiedy
następowała zagłada, no bo wtedy jeszcze nie było zagłady prawda, ale później ja sobie te
rzeczy wszystkie przypomniałem, no jak to ludzie do końca się łudzą różnymi rzeczami no, w
gettcie się łudzą, w obozie się łudzą, wszędzie się łudzą a potem przychodzi coś już
nieodwracalnego. Byłem młody, wrażliwy, pierwszy raz w życiu bity, poniewierany, miałem
wtedy 18 lat, 18, 19. Spędziłem w obozie jesień, zimę i wiosnę. 8 kwietnia 1941 roku, kiedy
numery w obozie dochodziły 18 tysięcy i byli to w 90 kilku procentach Polacy, w bardzo
niewielkim procencie Niemcy kryminaliści i nadzorcy i wszyscy razem nie wiem czy to był 1
procent nawet, w tej chwili jacyś, ale prawie nie, bo transporty były z Polski, chyba że kogoś
gdzieś przypadkowo włączono. Był jeden transport z Dachau, ale też Polaków, mógł
ewentualnie ktoś tam być zaplątany, nie-Polak, ale obóz był w zasadzie polski ten Auschwitz
ajstenrich. I wtedy myśmy nosili cegły na budowę dziewięciu bloków na środku bo wtedy
było 20 bloków tylko od jeden do dwadzieścia. A budowano bloki na środku, już tam
inżynierowie mierzyli i mierniczy a my nosiliśmy cegły z wagonów które podjeżdżały z
cegłami na bocznicę i myśmy nosili te cegły. Pamiętam przepis był pięć cegieł pod lewą ręką,
prawa ręka wolna do zdejmowania czapki bycenap przy bramie arbajtzamie, gdzie stali
esesmani, no lewą ręką pięć cegieł to jest 15 kilo. Ja miałem wtedy 18 lat, ale raz, dwa, ale

26
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

pięć razy, sześć razy, siedem razy tam i z powrotem, tam i z powrotem w drewniakach po
błocie. No bywało bardzo ciężko, upadły komuś cegły bicie, bicie bezlitosne do
nieprzytomności prawda przez esesmanów i przez kapów przede wszystkim przez kapów.
02.35.43. Koniec tape 2

Tape 3
03.00.50.
- Z hukiem. A nie to jest, to jest powszechnie znane są
książki o tym
- Pan widzi te bloki?
- Ja nawet pamiętam numery bloków, to było pierwotnie tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chmm,
tak, tak, to był 20, 19, 18, 17,
- Teraz pan mówi że tam było 20 bloków w tym okresie?
- Było 20, proszę panów ponumerowałem według dawnych numeracji bloki wszystkie tak jak
numerki miały. Ja byłem naj, najpierw w piątym potem w dwudziestym o, zaraz, zaraz yyy.
- Więc no tu mówiłem wobec tego nosiliśmy na budowę, no trzeba było wszystko zrobić
ludzie nie konie, konie by kosztowały a ludzie nie. Koniom trzeba dać żryć. No więc 8
kwietnia ten mój pobyt w obozie zakończył się 1941 roku. Byłem wtedy przez polskich
lekarzy ocalony w krankenbaum w bloku dwudziestym, po prostu przetrzymywali mnie tam
szereg tygodni i lekko dożywiali i byłem wobec tego w stanie wprawdzie oczywiście złym i
wyniszczonym ale jednak nie w tym stopniu jak byłbym gdybym do końca cały dzień, cały
dzień systematycznie i wszystkie tygodnie pracował. Nie jest moim zadaniem opowiadać tu o
warunkach w Oświęcimiu one są dokładnie znane z wielu książek, zresztą nie dotyczą wtedy
jeszcze w najmniejszej mierze zagłady Żydów, dotyczą w ogóle polityki hitlerowskiej i
nieludzkiej wobec wszystkich więźniów którzy się znaleźli, władzy. 8 kwietnia 41 roku
zostałem wezwany na badanie na komisję lekarską. Lekarze podciągnęli mnie tam,
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przypudrowali nawet jakieś karbunkuły które miałem na ciele, Polacy lekarze i powiedzieli
słuchaj to jest coś dziwnego, ciebie stąd zabierają, czyżby na wolność nie wiemy, ale musisz
być zdolny do transportu bo jak nie będziesz zdolny to cię zostawią. A jak cię zostawią to nie
wiadomo co będzie. I dziesięciu nas stanęło na komisji lekarskiej, na szczęście to byli też
lekarze Polacy więźniowie, jeden Niemiec dosyć znudzony no który nie bardzo go to
obchodziło. Myśmy goło tam wszyscy przechodzili i każdego się pytał co ci jest, bardzo
dobrze każdy mówił no. Kazano nam się ubrać zaprowadzono nas do szrajsztuby, do głównej
centrali i tam takie deklaracje drukowane, że będziecie zwolnieni z obozu. Jeżeli będziecie
gadać wrócicie tu, tłumacz im to tłumaczył, oni nie rozumieli po niemiecku i tłumacz to
tłumaczył, mówi czy jesteście zadowoleni, jawol, nie macie żadnych pretensji, nie mamy. No
to dobrze. I ta deklaracja była druczek to widocznie był druczek jeszcze z Niemiec ze
wszystkich kacetów, gdzie oni po kilka miesięcy trzymali wielu ludzi, Niemcow i dawali
takie deklaracje, że tak: jestem zwalniany z obozu koncentracyjnego, jestem świadomy tego,
że muszę zachować milczenie prawda i po drugie nie zgłaszam żadnych roszczeń, pretensji co
do traktowania. Koniec. No i więcej nie było. Tak że tak można było z czystym sumieniem to
kłamstwo było popełnić oraz można powiedzieć że zgłaszam pretensje chachacha, ja jeszcze
nie słyszałem o takim przypadku. Wobec tego to się, było nas dziesięciu wtedy, czterech z
Warszawy jak się potem okazało, sześciu głównie ze Śląska i Polski południowej. Pod
konwojem odprowadził nas esesman do stacji kolejowej Oświęcim, tej która jest, nie wiem
czy te budynki, ale w tym miejscu, to kilka kilometrów, ponad 3 kilometry z obozu pieszo. I
pierwszy raz w ogóle jakiś szok, bo esesman w mundurze mówi do mnie czy ty masz
rodziców, po niemiecku, ja rozumiałem po niemiecku oczywiście na tyle, a ja mówię mam, a
on mówi, oo to matka się ucieszy bo idą Święta Wielkiej Nocy i rzeczyczywiście to było
kilka dni przed Świętami Wielkiej Nocy. Ja mówię pewnie się ucieszy. I nic tak do mnie jak
do człowieka no, nagle mówi do mnie czy ty masz rodziców, no i doprowadzili nas do, do
stacji i na stacji dopilnował wziął dał nam takie bezpłatane karty bilety które przyniósł z jakąś
pieczątką, wsadził nas do wagonu i dopiero jak pociąg ruszył to on odszedł i dopiero myśmy
byli wtedy sami. I czterej pojechaliśmy wtedy jednym pociągiem do Katowic gdzie była
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przesiadka na pociąg do Warszawy. I ważne podróż była interesująca, pierwszy kontakt z
ludźmi, ale przyjechaliśmy do Warszawy wieczorem była godzina policyjna i przyjechaliśmy
na dworzec, który się mieścił tu mniej więcej gdzie teraz ten dworzec, ten podmiejski prawda
koło Pałacu Kultury prawda, w tym miejscu był dworzec. Wysiadamy tu puste miasto,
doroszkarze stoją którzy mieli pozwolenie bo nie było taksówek, doroszki i mieli pozwolenia
na jazdę w nocy, Niemcy chodzą, człowieka strach ogarnia no ale co, mamy te
enklasungszajn ..........klagen Auschwitz z pieczątką, że zwolniony tego dnia i nic innego.
Więc idziemy tam, tej legitymacji Czerwonego Krzyża nie oddali, którą mi zabrali, ani
żadnych rzeczy osobistych, złotego łańcuszka z medalikiem wśród złota ukradzionego jest
mój złoty łańcuszek z medalikiem, który dostałem od matki i nosiłem. No i ja nie miałem
obrączki i nie mieli niektórzy bo żonaci i też zabrali im. Tak że oddali tylko te ciuchy żeby
się ubrać, te stare z worka i tę jesionkę na szczęście tę którą miałem też zgniecioną i tak
przyjechałem. I doroszkarz tu się zaczyna zobaczył nas, tak patrzy, ja mówię proszę pana ja
mieszkam na Żoliborzu na Słowackiego, ale ja nie mam pieniędzy, jak pan mnie podwiezie to
tam może matka da panu pieniądze, a on mówi dobra, dobra siadaj pan. No i wziął mnie
samego bo tamci czekali na jakieś inne kierunki i dwóch jeszcze widziałem potem, jeden się
nazywał Frydrych mieszkał na Lwowskiej był synem dozorcy domu, zginął potem w
partyzantce, aaa ale nie o to chodzi, więc pojechałem na ten Żoliborz i ja patrzę że on nie
jedzie normalnie na Żoliborz tylko on jedzie nad Wisłę, na wisłostradę. Ja mówię, z Alej
Jerozolimskich, ja mówię gdzie pan mnie wiezie, on mówi dobra, dobra mówi na Żoliborz, ja
mówię dlaczego tędy, on mówi coś pan, ja mówię a dlaczego nie prosto, on mówi getto jest,
pan nie wie. Ja mówię no tam budowali mury. Bo już na jesieni 40 roku budowali mury, ale
że nie można przejechać to coś pan, i powiedział mi coś takiego kwiecistego już nie wiem co
czy ja z byka spadłem czy coś. Oczywiście nie zdawał sobie sprawy że mnie nie było, tak że
ja nie wiem prawda. Było zamknięte getto. Wobec tego on objeżdżał dookoła strony, jeszcze
nie było pomniejszone, jeszcze obejmowało różne ulice i Bonifraterską, jednym słowem on
objeżdżał nad Wisłą na Żoliborz. No i to była moja pierwsza konfrontacja, że w ogóle
przejechać nie można, z tą nową sytuacją w Warszawie, której nie znałem. I dojechał na
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Żoliborz i pod dom matki no może tylko wskazywać na postawę wówczas ludzi prostych, że
ja mówię niech pan tu poczeka ja tam pójdę zadzwonię i zniosę panu jakieś pieniądze, a on
mówi dobra, dobra, pojechał, mówi wszystkiego dobrego. Nie chciał wziąć pieniędzy. W
rozmowie ze mną dowiedział się że byłem w Oświęcimiu, bardzo krótko tylko, o nic nie pytał
ale pieniędzy nie wziął. No przyszedłem do domu matki, i matka mówi no to jednak pomogło.
Okazuje się, że ojciec mój zaczął starania przez Czerwony Krzyż, w Międzynarodowym
Czerwonym Krzyżu też, bo Czerwony Krzyż robił takie zbiorcze listy pracowników którzy
byli zabrani przypadkowo nie że było w kartotece coś. I zostałem zwolniony jako pracownik
Czerwonego Krzyża, stąd wynika że gdyby ojciec mnie nie namówił na pracę w Czerwonym
Krzyżu to prawdopodobnie byłbym do końca wojny o ile bym dożył albo i nie. Dużo, dużo
później przez ironię losu w 1951 roku siedziałem z szefem kartoteki warszawskiego gestapo
holsztumfirerem Erikiem Engelsem w piwnicy pod gmachem ministerstwa bezpieczeństwa
publicznego w Alejach Ujazdowskich. Engels w czasie, gdy ja byłem zwalniany w 41 roku
był szefem kartain, katrtoteki ..wer sichen Polizai .... na Szucha. No rozmawialiśmy sobie i ja
mu opowiadam o tym przypadku, on mówia to ja musiałem ........ ale ja nie wiem on mówi bo
Maurycy Potocki innymi drogami podawał Majsyngerowi, mojemu szefowi listy różnych
osób które podobno niewinnie siedzą w obozie i on mi zawsze dawał, te listy mówił Engels
sprawdźcie i mówi ja tak jeżeli robiłem krzyżyk to znaczy że coś tu na niego mam, a jak
dawałem minus to że na niego nic nie mamy, to pewno panu dałem minus. Ja mówię dał pan,
pan nie dał. Ale krótko mówiąc oni zrobili po prostu tak, jeżeli nie było kartoteki jakiejś
policyjnej niemieckiej bo wtedy mogła być na człowieka na przykład który miał przed wojną
17 lat, był uczniem, znaczy nie był nikim, no to nic. Ale jeżeli było coś w kartotece to żadne
interwencje nie pomogały. I stąd też trochę ludzi przez Czerwony Krzyż, nie tylko z
Warszawy, z Krakowa też zostało wyciągniętych. W moim przekonaniu zawdzięczamy to
wyciągnięcie krótkiej reorientacji polityki Berlina, to było na kilka tygodni przed napaścią na
Związek Sowiecki, która odbywała się po hasłem obrony chrześcijaństwa przeciwko
bolszewizmowi i nieludzkości. Międzynarodowy Czerwony Krzyż był w Genewie, Dojcze
...... był był w tym Czerwonym Krzyżu, Polnysze ....krojc też. Nie można było równocześnie
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bronić chrześcijaństwa i w tych samych miesiącach udawać że nie ma problemu jeżeli
Czerwony Krzyż interweniuje. I przypuszczam że złożyły się różne tutej elementy .....
żadnych śladów nie ma szukałem, ....... w Oświęcimiu, w Oświęcimiu jest oryginalna moja
fotografia obozowa w negatywie, ona jest, natomiast, z numerem, natomiast samych aktów
nie ma, szukałem tuż po wojnie przez sędziego Zena mojego przyjaciela nieżyjącego już,
który wtedy zabezpieczał te archiwa, szukał dla mnie, nie ma, w Aranden też nie ma, Niemcy
nie mają, szukałem przez Niemców ich archiwa nie mają. Tak że to już nie ma, nigdy nie
byłem. Więc nie powinno być żadnych akt, bo jak byłyby akta o każdym Polaku to nie
przesadzajmy, wystarczy jak było o kilku milionach, ale nie o 20 milionach prawda. Jednym
słowem wyszedłem no i te pierwsze tygodnie się leczyłem, byłem bardzo ciężko chory.
Musiałem się zarejestrować jeden raz gestapo, to znaczy tam pójść do pokoju którego numer
był zapisany w moim klasenszajn, tam spotkałem tych dwóch też, dwóch z tych trzech co ze
mną wracali. Jeden był kupiec z Ochoty, nazwiska nie pamiętam człowiek 40 kilku letni,
który wtedy żona go wyciągnęła za łapówkę powiedział mi szepnął. Drugi nie wiem jak go
wyciągnięto w każdym razie był przyzwoitym człowiekiem mimo niemieckiego nazwiska,
zginął w partyzantce więc on się nazywał Frydrich o żadnej volksliście nie było mowy bo
inaczej by się zachowywał. Jednym słowem w dwóch przypadkach tych co ze mną jechali, ja
z tym dwoma się zetknąłem krótko raz, z tym Frydrychem później jeszcze z jego ojcem, bo
kiedy go poszedłem odwiedzić jego nie było był w partyzantce już. Iii pierwsze tygodnie się
leczyłem i w 41 roku mniej więcej w lipcu zaczął mnie ojciec używać do różnych rzeczy,
które już poprzednio były robione. I żeby się cofnąć do poprzednich rzeczy przed
Oświęcimiem. Ja tego nie uważałem za nic wielkiego i dlatego to w ogóle pominąłem ale dla
ludzkiej dokładności mogę powiedzieć, bo to charakteryzuje dzień zwyczajny.
Wajnsztokowie mieszkali na Orlej czy na Solnej w 40 roku, nie pamiętam Orla albo Solna,
raczej Orla. I mieszkał on, żona i synek jedenasto, trzynastoletni. Ojciec mnie do niego
posyłał wtedy jeszcze getto nie było zamknięte, było tworzone, już przesiedleni ale było
jeszcze niezamknięte 40 rok prawda lato jak ja pracowałem w tym PCK i mówi tak, pójdź do
Wajnsztoka załatwisz mi coś, ja tam chodziłem i Wajnsztok mi dawał do załatwienia bo się
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bał chodzić z listami, ja od niego nosiłem listy, przynosiłem mu jakieś pieniądze, jakieś
rzeczy z różnych adresów od gojów Polaków, gdzie ja chodziłem w jego imieniu z jego
listem, no bo między sobą tam na miejscu tej dzielnicy on się poruszał sam. Ale po prostu
ponieważ mnie znał, no miał syna znajomego. No więc ponieważ znał mojego ojca, on mi
ufał i ja załatwiałem potem się umawiałem z nim na następnego raz kiedy przyjść, ojciec
mnie co jakiś czas pytał tam co kilkanaście dni co widziałeś tego Wajnsztoka jak tam co było.
Ja mówię byłem, trafiłeś mu coś no to co chciał, no dobrze, i tak ojciec prawda siedział zajęty
w biurze bo to był najlepszy ratunek, był potrzebnym itd. w tym biurze likwidacji banku
polskiego ............ Bank Polski. I ojciec poddał taki pomysł z Wajnsztokiem i to było
realizowane. Mianowicie potrzebowali, Niemcy dawali SS wypożyczała do instytucju Żydów
do pracy. Kolumny Żydów chodziły do pracy do fabryk wtedy jeszcze 40 rok, chodziły
jeszcze 41 to wtedy już chodziły pod większym konwojem, w 40 jeszcze dość luźno chodziły
kolumny Żydów do pracy. Byli do paska, mieszkali u siebie, wracali do domu, ale chodzili do
pracy. I ojciec się dogadał z Wajnsztokiem czy raczej Wajnsztok z ojcem, Wajnsztok dogadał
się z policją żydowską z ......., wszedł do takiej grupy roboczej i jego syn który był nieletni
też, i wciągnął wielu znajomych, a ojciec mój przez rajsdojcza dyrektora banku załatwił
poszedł do niego, że potrzebni mu są ludzie do pracy w banku. Do jakiej pracy, jak to mówi
przecież tutej pod 39 blokiem jest jeden wielki bałagan, trzeba poprzenosić meble,
poremontować wnętrza, mówi to będzie najtaniej jeżeli pan zażąda z policji Żydów. I on
zażądał z policji i zaczęli przychodzić do Banku Polskiego grupa robocza nie wiem ilu, nie
bardzo wielka, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu nie setki, ale przychodziła codziennie w
każdy dzień powszedni roboczy do banku. Na czym polegała korzyść tej grupy. Po pierwsze
na tym że oni nie byli bici ani szturchani bo oni pracowali w zamkniętym budynku banku,
byli polskimi pracownikami, po drugie mój ojciec był wtedy miał nową funkcję był
administratorem w głównym budynku. Znaczy on odpowiadał za porządek w budynku czysto
gospodarczo i innych domach banku na mieście, które były własnością banku, czyli nikt się
wtrącał ktoś musiał rejestrować załatwić węgiel od kotłowni, porządki, remonty no więc stary
pracownik pracował w tym banku od 1919 i ponieważ nie był w żadnej partii w żadnej
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kartotece nie był, był zwykłym urzędnikiem bankowcem więc jakoś to szło. I oni przychodzili
codziennie tam dostawali taką samą, takie samo jedzenie jak dostawali ze stołówki jak
pracownicy banku bezpłatnie. Coś im tam dawano jeszcze. Mogli otrzymać z miasta przez
ludzi między innymi przeze mnie. Nie byłem napewno jedyny ale ojciec dawał różne zlecenia
od tych ludzi ja chodziłem załatwiałem na mieście, wracałem do ojca. Mnie tam straż
bankowa wpuszczała bo mnie znali od małego dziecka wszyscy ci pracownicy. A do
Niemców do Niemców to oni mówili że jestem synem dyrektora. Oni też machali ręką.
Niemcy przychodzili dwaj albo trzej, siedzieli z nimi w dyżurce i regularnie spajani wódką i
przekupywani. Tak że siedzieli z tymi polskimi strażnikami bankowymi prawda, taki był ....
od ulicy Daniłowiczowskiej to do dziś dzień chyba zresztą istnieje i byli obdarowywani
podarkami a coś tam dla żony a jakaś kiecka a jakieś rzeczy codziennie o to dbano żeby oni
nie wtrącali się i oni się nie wtrącali. Oni wieczorem liczyli tych ludzi i z powrotem a ci
ludzie byli, trochę pracowali w sensie przenoszenia biurek, przenoszenia stołów, malowania
ścian i byli w atmosferze wolności kilka godzin dziennie potem wracali i to było szereg
miesięcy. I kiedy już ja wyszedłem z Oświęcimia i getto było zamknięte to pewna część tej
grupy jeszcze przychodziła pod konwojem tylko ich bardziej pilnowano i nie zawsze można
było do nich tam podejść tam prawda. Ale przychodziła jeszcze na Daniłowiczowską do robót
budynków bankowych. Któregoś dnia w 42 roku przestano ich przyprowadzać i ojciec
interweniował u tego szefa niemieckiego, szef interweniował w policji, a policje powiedziała
nie będzie ich więcej, koniec. No koniec. Z tym że iks miesięcy z przerwami oni przychodzili,
potem przestali przychodzić, żadnych nazwisk nie znam poza Wajsztokiem, jeżeli mi coś
dawał do zaniesienia to dawał mi ojciec nigdy ci ludzie prawda, i ojciec też mi mówił ty
uważaj bardzo byłeś w Oświęcimiu i jeszcze potem mówił słuchaj ty dmuchaj na zimne i
dawał mi co pewien czas coś do załatwienia, ja załatwiałem. Tymczasem dochodziły do mnie
wiadomości o bardzo różnych rzczach które się działy w gettcie, o głodzie i epidemiach.
Ponieważ w tym domu gdzie myśmy mieszkali na Słowackiego dalej, mieszkało paru dwóch
czy trzech inkasentów elektrowni warszawskiej i ci inkasenci z elektrowni milei przepustki z
elektrowni i mogli co pwien czas wchodzić do getta i oni opowiadali między innymi mojej
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matce i mnie no co się dzieje o ogólnych warunkach, dzisiej one są znane, no ale wtedy tak
dokładnie każdemu znane nie były. Jacy są Niemcy to myśmy wiedzieli, natomiast stan aż
taki wygłodzenia czy powiedzmy no widzieliśmy szmuglerów widzieliśmy, ale to. Tak że w
porównaniu z tym co wtedy się działo to to co było przedtem wydawało się blade i bez
znaczenia. Co było przedtym, no mówię jeden obrazek przykry który pamiętam to był
obrazek który został opisowo ten Landau w tej swojej kronice, ja byłem raz świadkiem gdzieś
w marcu chyba w marcu 40 roku, jeszcze nie było żadnego getta jak na Chłodnej wbiegały
grupy zorganizowanych wyrostków dzisiej by się powiedziało chuliganów czy ......, wbiegali
do sklepów żydowskich, tylko żydowskich, one były tylko z gwiazdą, ale były otwarte,
wbiegali do nich i towar wynosili no jeżeli ci sprzedawcy wybiegali krzyczeli to policjanci
stali śmieli się prawda niemieccy, było wszystko pod ochroną policji niemieckiej i cywilów
niemieckich, i była to niewątpliwie zorganizowana akcja rabunku i przy okazji
poszturchiwania, dokuczania. Tam nie padały strzały, tam nie było trupów, ale to było
tworzenie napięć i byli Niemcy którzy fotografowali to i którzy filmowali to, bo takich
Niemców ja na ulicy Chłodnej bliżej Elektoralnej niedaleko straży pożarnej sam widziałem,
to był jeden jedyny raz kiedy sam widziałem. Ale napewno to nie było jeden jedyny raz. Byli
ludzie oburzeni, starsi ludzie, panowie wykrzykiwali do tych wyrostków, wyrostku nie wstyd
ci łobuzie, jak możesz łajdaku kraść. Nie tam że mówili tylko Żydzi i Polacy tylko mówili że
kradzież, że napad na człowieka, jak możesz starszych ludzi napadać o takie, ty łajdaku, laską
grozili, ale to były tylko takie polaryzacje, nie widziałem ludzi którzy by się cieszyli czy
klaskali, było zażenowanie ale to były początki prawda, takie niepokój no, bo oczywiście
łobuzeria zorganizowana nie jest w kontakcie z przyzwoitymi, normalnymi ludźmi, to jest
osobna grupa ludzi. Prawdopodobnie wielu uważało żeby nie patrzeć w ogóle w tym
kierunku. Ale w porównaniu z tym co się działo w 42 roku już to to oczywiście tamte rzeczy
były blade, bo to były drobne nadużycia w porównaniu z odcięciem ludzi od miasta. Ja
żadnych kontaktów w środowisku żydowskim i innych prócz tych Wajnsztoków nie miałem.
Moja matka w 42 roku przed akcją letnią nawiązała kontakt z Haliną Medresówną, która była
w gettcie ze swoją rodziną. I umarła wtedy moja ciotka siostra młodsza mojej matki Alina
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urodzona w 900, w 900 roku. Bardzo młodo umarła normalną śmiercią na serce. I zostały po
niej papiery którch na fałszywe zresztą nazwisko z fotografią i myśmy wpadli na pomysł a
właściwie głównie moja matka, żeby Halinie Medresowne która od biedy pasowala bo była to
blondynka z niebieskimi oczami, ciotka też. Była wyższa ale tego na fotografii paszportowej
nie widać, żeby ją wyciągnąć z getta i u nas ulokować jako siostrę mojej matki. Bo w naszym
domu można było że siostra matki, uciekła na przykład ze wschodu bo wtedy już ofensywa
niemiecka poszła daleko na wschód, takie rzeczy się robiło. Ale nawiązano kontakt z Haliną
bo prawdopodobnie pani Szulkinowa w Szwecji pamięta, w każdym razie z wielką
serdecznością mnie traktowała kiedy byłem w Sztokholmie kiedyś, i Halina powiedziała że
ona bez rodziny nie wyjdzie. Ta rodzina była coś pięć osób w sumie. Potem ta rodzina część
wyszła bez niej, ona została wywieziona do Treblinki chyba z mężem. Później przy akcji 42
roku ale to było rok wcześniej. Ciotka moja umarła gdzieś w 42 i matka moja od razu
pomyślala, że te papiery po ciotce .... metryka chrztu wszystko, to było kilka lat może ale
kilka lat, kilka lat różnicy to nie jest tak wiele u kobiety trochę się tam podcharakteryzuje, co
innego 20, 30 lat ale kilka lat, uważała że to jest szansa i myśmy byli do tego skłonni bo to
był pomysł mojej matki, nawet nie mój, ponieważ rodzice mieszkali oddzielnie więc ja
mówię to oddzielnie tak samo każde z nich co robiło ich oboje nastawienie było właściwe do
tych spraw, ludzkie normalne nie było tu żadnych różnic jeżeli chodzi spojrzenie ojca czy
matki na tego typu kontakty, czy sprawy. Matka też wiedziała, że ja chodzę załatwiam różne
rzeczy, tylko mówiła uważaj, uważaj na siebie jak to każda matka mówi. Ale nic więcej
prawda. I przyszła ta akcja letnia 42 roku. Co ja do tej pory zdziałałem konspiracyjnie. No
trzeba pamiętać, że ja jako tako wyzdrowiałem, w 41 roku jesienią zacząłem chodzić na
komplety tajnego nauczania uniwersyteckiego wtedy polonistyki, to nie miało nic wspólnego
wtedy z problemami żydowskimi, ale do dziś podejrzewam, że jedna z koleżanek na tym
komplecie z punktu widzenia hitlerowskiego nie była całkiem w porządku jak się mówi.
Ponieważ była to pani Zofia Chajdo, później przyjęła nazwisko podobno swoje panieńskie
Orszulska, była uciekinierką z Łodzi, i jeżeli ona nie była Żydówką to ja jestem no na wygląd
no, a może nie była. Ponadto nosiła złoty krzyżyk, złoty krzyżyk w czasie wojny jak kobieta
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nosiła to już w ogóle było podejrzane, bo żadna chrześcijanka normalna nie nosiła złotego
krzyżyka na wierzchu ponieważ w ogóle się chowało przed Niemcami że się złoto ma. Lepiej
żeby nie wpadać w oko, że ktoś coś ma, lepiej nic niema, biedny jest, stary ... Natomiast
ludzie uciekali z getta kobiety myśląc że to jest bardzo dobre nieraz to robiły. Nie zawsze ale
nieraz to robiły, potem już nie, ale były takie przejściowe okresy. Więc ja zacząłem chodzić
na komplet polonistyki, na który chodzili Tadeusz Gajcy i Zdzislaw Leon Strojnicki i Zofia
Chajdo z męża potem się rozeszli Orszulska, wóciła do nazwiska Orszulsk, a potem wyszła
za inżyniera Żyda po wojnie ponownie zamąż i on umarł i ona jeszcze z tym nazwiskiem żyła
potem ona też umarła, zapomniałem nazwisko na S, on pracował w polskim, jego nazwisko
mogę przypomnieć, ja zawsze ją nazywałem dawnym nazwiskiem widywałem się z nią w
kawiarniach, rozmawiałem z nią no to nie mówiłem jej po nazwisku tylko pani Zosiu
- Pyt.
- Nie, ona pracowala w Polskim Radiu jako Orszulska, w Polskim Radiu szereg lat po wojnie
pracowała przy adaptacji audycji literackich, robiła słuchowiska, Zofia Orszulska, pracowała,
dobrze jest znana tym pracownikom którzy w Radiu pracowałi w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych Zofia Orszulska pracowała w Radio i myśmy się widywali w kawiarni
Czytelnika albo w jakimś, rozmawiałem z nią o przeszłości o życiu i tam o prywatnych
sprawach bo tam kobieta soę rozwodziła no takie rzeczy prywatne, ale miała syna z tego
drugiego związku którego bardzo kochała, ten syn na pewno żyje, ten ojcie, ten jego, ten jej
mąż był w Powstaniu Warszawskim w Polskiej Armii Ludowej nie Sztanjberg, ale zupełnie
żydowskie nazwisko jednozanczne i nie ukrywał tego że był pochodzenia żydowskiego, bo go
poznałem przez nią, w kawiarni rozmawialiśmy nieraz i rozmawiał ze mną szczerze tylko,
jeszcze w sześćdziesiątych latach tylko ja nie wypytuję się ludzi więcej niż mówią sami. Jak
mówią sami to, nie mówią to ja się nie pytam. Mam taką zasadę jeszcze z czasów wojny. Nie
pytaj o nic. Mówią, słuchaj i pamiętaj. Pani Katarzyna Melong kiedy jeszcze wiedziała jako
Polka i żadna Żydówka to mnie opowiadała o tym, o swoim życiu, opowiadała mi w początku
lat 60-tych, ale więcej mi nie opowiadała, teraz opowiada, działa. Wtedy nie działała ale mi
opowiadała, a ja tego nie mówiłem do nikogo. Na tym polagało między innymi zaufanie
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wtedy ja mogłem zbierać różne relacje później w życiu że trzymałem się ściśle zasad
dyskrecji, słowo dla mnie zostaje i koniec, jak u spowiednika ..... No i w 42 roku ja w lecie, a
wcześniej bardzo ważna sprawa, w 41 roku jak leżałem chory ja to opisałem w miesięczniku
Więzi dość szczegółowo, to jest ścisła prawda, tam nie ma ani słowa przekłamanego ani nie
ścisłego. Ja kiedy leżałem miałem zabandażowane obie ręce, trzeba było mnie karmić, robić
mi zastrzyki. Przychodziła z tego samego domu zamieszkała harcerka, nazywała się Anna
Czaki, było to węgierskie nazwisko i ta Anna Czaki, kiedy moja matka była w pracy w tej
elektrowni mną się opiekowała, kiedy ja byłem najciężej chory latem 41 po powrocie z
Oświęcimia i ona no koleżanka znaliśmy się z tego samego podwórka, rówieśnica, aby nie
było nieporozumień, została zamordowana przez gestapo w lutym 44, nie żyje, ale wtedy
żyła, miała 20 lat czy 21 i była pełna energii harcerka z Żoliborza, była równocześnie w AKrciu, ja jeszcze nie wiedziałem że istnieje AK tylko Związek Walki Zbrojnej i nie wiedziałem
że ona jest gdzieś, ale rozmawiałem z nią o takich rzeczach oczywiście i ona mówi słuchaj ty
musisz to wszystko opowiedzieć coś ty przeżył. Ja mówię no to jak opowiedzieć, widzisz ręce
mam obandażowane, ona mówi słuchaj, jak chcesz to ja to spiszę. Przyniosła takiego portbal
małą maszynę, mieszkała w tym samym domu i całymi godzinami spisywała moją relację z
Oświęcimia. Ja mówię ale ty ulokuj to gdzieś wiesz no wiesz co się stanie jak to gdzieś
wpadnie, spokojna głowa prawda mówiła. I nawet ja nawet nigdy od niej nie dostałem, ona to
spisała , ja o tej sprawie zapomniałem i w 42 roku dostaję powielany tekst od niej Oświęcim oboz śmierci, Oświęcim, Oświęcim kropka i podtytuł Pamiętnik więźnia. Potem wyszła inna
broszura Oświęcim, obóz śmierci. Oświęcim. Pamiętnik więźnia. Ona mi to przynosi, nigdy
nie było mowy że ona pracuje w konspiracji, ale było to dla mnie oczywiste, ale nie było
nigdy dosłownie do końca mowy o tym. I przynosi mi to i mówi przeczytaj sobie to ciebie
zainteresuje. A ja mówię oo o Oświęcimiu, któż to napisał, ona mówi przeczytaj żesz, no i
czytam patrzę to jest moje opowiadanie, no więc dodałem jej trochę takich faktów, że autor
jest ciężko chory i umarł i wobec tego zostały po nim zapiski i rodzina się wahała i się wydaje
to znaczy gdzieś ogłoszono cały tekst jeszcze kilka lat temu drukiem. To moje ppowiadanie
no i ona mrugnęła do mnie, no widzisz, nic nie ginie jak coś się zrobi, to była pierwsza
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opublikowana relacja o Oświęcimiu pierwszym według stanu rzeczy z lata 41. Tam dodano
jeszcze troszkę później, ktoś tam dodał to zredagowała Halina Krasecka przedwojenna
pisarka socjalistka, która wydawała reportaże różne, ona była pracownicą Biura Informacji i
Propagandy Komendy Głównej AK. Hanka Czaki była sekretarką Jerzego Makowieckiego, z
punktu widzenia paragrafów marksistowskich pół-Żyda z żoną Żydówką, kierownika
wydziału informacji w biurze informacji i propagandy komendy głównej AK, a również
koleżanką Ludwika Widerszala, który również pracował w tym samym wydziale, w tym
samym wydziale pracował Aleksander Geysztor, Antoni Szymanowski, Stanisław Herbc,
Stefan Kiniewicz, no a wkrótce zacząłem pracować i ja. Ale jeszcze nie wtedy tylko parę
miesięcy później. I to było w 42 roku, jak się ukazała ta broszura to wkrótce potem wyszla
drukowana na maszynie drukarskiej, sama broszurka formatu jak to się mówi B6 w
drukarstwie - Golgota. Ja tę broszurkę przeczytałem to były takie relacje z obozów
koncentracyjnych i była między innymi bardzo obszerna relacja z Oświęcimia, które znów
odpowiadały mojemu stanowi wiedzy, to znaczy nie były przeze mnie pisane ani dyktowane,
ale stan rzeczy był z tego czasu. Mnie to dała też Hanka Czaki, ona mi dawała różne pisma
tajne to kolportowałem dalej, ale to było takie koleżeńskie bez żadnych przysiąg, zobowiązań,
chcesz przeczytaj sobie, daj komuś. No różne rzeczy mi dawała dla orientacji jak to się mówi
ogólnie akowskiej, albo demokratycznej stronnictwa demokratyczne, delegatura rządu
PPSWRM, takie mniej więcej orientacje. Ona zresztą była córką żołnierza I brygady
piłsudczyka, też zginął w 44 roku, ludzie oprentacji piłsudczykowskiej, ale demokratyczna
piłsudczykowskiej, nie bez odcienia totalitarnego to cała rodzina, ja się zaprzyjaźniłem,
mieszkali w tym samym domu. No i ta Hanka dała mi broszurę, ja mówię słuchaj ja bym
chciał, ja wiem że to jest niemożliwe, ale czy ja tam ktoś musiał to opowiedzieć to wyszło z
Oświęcimia, to mnie bardzo interesuje, to może jakiś znajomy, czy nie można by mnie gdzieś
z nim spotkać. Ona mówi wiesz spotkać to nie można go pewno, ale co chcesz z autorem tej
broszury porozmawiać, a ona, a ja mówię, no chciałbym. No zobaczymy. I ona spowodowala
moje spotkanie z Janem Karskim. Wtedy ten był w Warszawie, pracował w dyspozycji biura
informacji i propagandy komendy głównej z takim przydziałem to było lato 42, myśmy się
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spotkali z nim z Karskim tylko, odtwarzaliśmy sobie po latach w Waszyngtonie czy to było
raz czy dwa razy, nie byliśmy tego pewni obaj. Ale pamiętaliśmy pewne elementy tej
rozmowy, tylko po bardzo wielu latach, po kilkudziesięciu latach. Ja go potem drugi raz
widziałem dopiero w 1977 roku w Waszyngtonie. A więc 40, 42, 77, to znaczy trzydzieści
kilka lat no odstępu czasu. No i to był młody przystojny mężczyzna no kilka lat ode mnie
starszy, tylko wtedy jak ja byłem taki gówniarz a on był już mężczyzna pod trzydziestkę to mi
się wydawało wspaniały oficer jakiś napewno itd., no ale byłem młody chłopak po tym
Oświęcimiu miałem 19 lat. A potem miałem 20 lat dumny, a on był pod 30-stkę, to była
różnica wtedy, później nie, ale wtedy tak. Dzisiej też nie jest różnica, no ale jak ktoś ma 18 i
pod trzydzieści to jest różnica. I wtedy była jeszcze większa. No i rozmawiałem z nim, on
mnie zaczął wypytywać o obóz o różne rzeczy no i potem powiedział mi, że on mi załatwi
takie spotkanie i w pewnym lokalu wskazanym przeze mnie w sklepie na Marszałkowskiej
przyszła do mnie Zofia Kossak i odbyłem z nią wstępną rozmowę. I ona, ja jej nie poznałem,
ale ona w tej rozmowie się zdemaskowała, bo ona była szalenie nieostrożna i w tej rozmowie
zaczęła mnie pytać co ja robię, co ja studiuję, ja mówię do szkoły chodził, no wielu rzeczy, ja
jej powiedziałem, ona była starsza od mojej matki, no jeszcze wyglądała dość staro, nie
ubrana, w chustce na głowie, ludzie tak chodzili zresztą żeby nie wpadać w oko, i ona do
mnie coś tam mówi, co ja czytam, zaczęła mówić, ale coś tam zapytała, a czy czytałeś
Krzyżowców, ja mówię czytałem, ona mówi o to zajęło dużo pracy, a ja jej nie zrozumiałem z
początku, tak się jej przyjrzałem, niepodobna była do fotografii które znałem z gazet, no ona
fotografia z gazet, pisarka tu odszykowana tu jakoś kobieta w chustce no bardzo szybko

03.35.42. koniec tape 3
Tape 4
04.00.50
- Spotkanie z Zofią Kossak
- Tak. Zofia Kossak zapytała mnie w czasie tego pierwszego spotkania tam o kilka tematów
poruszanych, ale jeden dotyczy spraw którymi dzisiej się zajmujemy. Ona mnie zapytała jak
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słuchaj aee to wszystko co się dzieje, tyś był w Oświęcimiu i ona zaczęła mi mówić ty, ja
zresztą powiedziałem proszę mi mówić ja do niej mówiłem ciociu, ja jej mówiłem ciociu on
mówiła mi ty. Bo ja tam widzę kobieta starsza od mojej matki, mówi no słuchaj a to wszystko
co się dzieje, te straszne rzeczy, trzeba ludzi ratować, no jak tu ratować ludzi. Ja mówię no
właśnie co można zrobić. Ona mówi słuchaj jakie jest twoje nastawienie do Żydów, a ja
mówię jak to specjalnie do Żydów, no normalne. Ona mówi no a czy ty wiesz co się dzieje z
tymi nieszczęsnymi kobietami, dziećmi które nawet uciekną gdzieś, nie mają gdzie się
schronić, ja mówię no ja sobie wyobrażam, w naszym kręgu tu w Warszawie na Żoliborzu
gdzie mieszkam nie zetknąłem się ale wiemy o naszych znajomych, mówi a pomógł byś ty
sparwie, ja mówię oczywiście. No to ja cię do tego wciągam. A ona już zajmowała się
indywidualnie też z bardzo niewielką grupą osób zupełnie bez żadnej nazwy akcją lokowania
dzieci które były gdzieś przez kogoś przekazane do schowania i to trwało już pewien czas.
Było wiadomo na przykład, że ona taką jedną dziewczynkę przywiozła aż spod Krakowa do
Warszawy, którą rodzice chcieli ratować, że ta dziewczynka potem przechowywana u kilku
rodzin między innymi u rodziny Bieńkowskich w Warszawie przeżyła wojnę i wyjechała do
Izraela, miała na imię Irka, ja nie wiem jak się nazywała, widziałem, znam tą dziewczynkę,
raz ją widziałem, ale się o nic nie pytałem. No i ona również u swojej takiej łączniczki Marysi
Tomaszewskiej ulokowała gdzieś jakieś dziecko żydowskie, u jej rodziców, w innych
miejscach też. Też to były takie rzeczy o których się nigdy nie pytało o szczegóły kto gdzie
jak. Sam fakt że coś się dzieje no to dobrze. Jeżeli nie było potrzeby konkretnej żeby gdzieś
pojechać coś załatwić to nie było takich rozmów a gdzie kto mieszka, a gdzie kto jest, a ile, to
nie było w zwyczaju, o takich rzeczach się w ogóle nie rozmawiało. Zrobić to zrobić po cichu
jak najmniej o tym mówić. Ale to później było moje doświadczenie, w tej chwili ja nie
miałem żadnego doświadczenia. Miałem jeszcze jedno doświadczenie tylko że w 42 roku
zanim zacząłem pracować w konspiracji mój kuzyn daleki Czesław Pawłowski na ulicy
Dobrej 2, optyk, miał kolegę optyka Żyda który się nazywał Gabriel Tran, w ogóle znany
optyk, Gabriel Tran, miał takie śmieszne nazwisko, Gabriel Tran to było bardzo to była znana
firma optyczna w Warszawie. Okulary, no to nie taka że znało ją kilka osób tylko znało

40
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

tysiące osób. I to był jego kolega sprzed wojny, optyk, i ten optyk chrześcijanin, wpadł na
pomysł dla Gabrijela Trana on wyrabiał papiery. Ja wiem, że ja wtedy szukałem przez
różnych ludzi możliwości wyrobienia papierów chrześcijańskich dla tego Gabrijela Trana,
chodziło po pierwsze o jakąś metrykę i takie papiery które pozwoliły by na wyrobienie
potem oficjalnie papierów w administracji, czyli kenkarty ale do tego musiały być podkładki
identyczności, najlepsze były autentyczne metryki. No i wtedy tego nie wiedziałem. Ja już
dokładnie nie pamiętam jaką drogą, to było za pieniądze, ale za niezbyt wielkie pieniądze,
które zapłacił ten no właśnie Czesław Pawłowski, ja te papiery uzyskałem w 42 roku i ten
Tran na tych papierach żył kilka lat, znaczy dwa lata chyba, a potem zgłosił się do
arbajtcamtu, była łapówka dana żeby nie badali go zbyt ściśle lekarze i on znał dobrze
niemiecki i wyjechał jako ochotnik na roboty i pracował w zakładach Zeissa w Jenie i miał
jeszcze kontakty listowne z tym swoim dobroczyńcą a moim kuzynem odległym, nieżyjącym
też dzisiej Czesławem Pawłowskim z ulicy Dobrej. I trzeba tego pecha, że on tam miał
znakomitą pozycję był forarbajterem którego Niemcy zasadzili bo on się znał na optyce, a ci
robotnicy nie i mówił po niemiecku a ci inni robotnicy przymusowi nie i był dobrowolny, a
inni byli złapani, czyli miał lepszą kategorię było tak jak chciał. Zginął przy bombardowaniu
Jeny razem z wieloma robotnikami którzy tam zginęli bo były ciężkie naloty na zakłady
Zeissa w Jenie, bo oni produkowali i dla werhmachtu też i dla wojska niemieckiego, w ogóle.
I po wojnie ten Pawłowski żył, szukał go i od różnych ludzi się dowiedział pośrednio, że on
no zginął nie jako Żyd, zginął jako człowiek przy bombardowaniu Jeny i nierozpoznany przez
Niemców, ale takie wypadki że ludzie na roboty wyjeżdżali bardziej kobiety, mężczyźni
rzadziej. Na roboty wyjeżdżali ochotniczo, są znane z wielu przykładów są relacje i z Izraela,
Stanów Zjednoczonych, sam znam osoby które wyjechały na roboty, mam przyjaciółkę
emerytowaną profesor w Los Angeles Roszel Ston, prawdziwe nazwisko męża Firkensztaj,
która ocalała w ten sposób, że będąc blondynką z niebieskimi oczami zgłosiła się na roboty,
przeżyła w Niemczech, poznała w Niemczech po wojnie tego Firkensztajna który wyszedł z
Oświęcimia, a był z Białegostoku, no i pobrali się. Są do dziś ze sobą, on zmienił nazwisko
Stoon i żyją w Los Angeles, mieszkałem u nich przez dwa tygodnie znam ich,
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korespondujemy, znam ich adres. Ale to są opowieści nie rzadkie, że na roboty ktoś wyjechał,
tak że ja w czasie wojny już się z tym stykałem. Z tymi sprawami przepłacania w
arbajtcamcie, dałowania łapówek żeby nie kontrolowali zbyt ściśle, żeby jak najmniej z
Niemcami stykali się ci ludzie albo z nieodpowiednimi ludźmi żeby jak najszybciej wyjechali
prawda, to były takie ale to wtedy ja tego jeszcze nie wiedziałem, w 42 roku to były takie
pierwsze poczynania. Ale była akcja w gettcie. I ja spotkałem Zofię Kossak kiedy ta akcja w
gettcie od 23 czy 4 lipca zbiegła i kiedy transporty wywożono. To był taki zbieg okoliczności,
że ja w ciągu sierpnia 42 zacząłem równocześnie współpracę z Zofią Kossak, zostałem
zaprzysiężony w Armii Krajowej w Biurze Informacji i Propagandy i moim bezpośrednim
zwierzchnikiem był Kazimierz Ostrowski adwokat z Krakowa ma 91 lat, żyje, a moim
pośrednim zwierzchnikiem, jego zwierzchnikiem był Jerzy Makowiecki, a z chwilą
zamordowania w 44 roku w czerwcu Jerzego Makowieckiego, na miejsce Makowieckiego
wszedł Aleksander Geysztor, też żyje w Warszawie, i który był moim byłym szefem w AK
prawda, a moim kolegą w tej samej komórce był Witold Kula, innym kolegą był Stanisław
Herbc, innym kolegą był Stefan Kiniewicz, był jeszcze, było jeszcze kilku innych, którzy nie
mają tak znanych nazwisk później po wojnie, ale którzy pracowali w tym samym wydziale
informacji IBIPU między innymi był tam Władysław Długosz działacz związkowy, było
trochę ludzi z kręgu Stronnictwa Demokratycznego pepeesu, ale to już jest zupełnie inna
historia. Dokładnie w tym samym czasie to był dla mnie przełomowy moment kiedy się to
nieszczęście zaczęło dziać w gettcie warszawskim, ja znalazłem spowiednika przy pomocy
Zofii Kossak, który był niezwykłym człowiekiem i u tego spowiednika odbyłem coś w
rodzaju spowiedzi generalnej co w rozumieniu katolickim odpowiada pojęciu nie że
opowiadam o moich przewinieniach, od poprzedniej spowiedzi odbytej, tylko z całego życia
takiej wszystko. To nie jest obowiązkowe, to może być, to nie musi być. Jak człowiek ma
jakieś wielkie niepokoje to czasami w obliczu śmierci czy zagrożeń to nieraz to robi. I tym
spowiednikiem był ojciec Jan Zieja, na którego ja trafiłem wtedy. On wtedy mieszkał na
Gęstej róg Dobrej u sióstr Urszulanek Szarych, tam też odprawiał Msze. Czasami tam ściągał
na pewne konferencje na te Msze innych księży, na przykład księdza Stefana Wyszyńskiego,
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który się ukrywał w Laskach, albo innych księży jeszcze, którzy tam wygłaszali coś prawda,
robił tam rekolekcje dla wierzących ludzi, ja na takich rekolekcjach potem uczestniczyłem
przed Wielkanocą 43, rekolekcje u nas się odbywa w kościele katolickim w okresie przed
Wielkanocą tylko w poprzednich tygodniach i to było w 43 roku wiosną przed bojem getta.
Ale pierwszy mój kontakt z Zieją pobyt u niego w 42 w lecie. I ja miałem taki problem
moralny który do dziś zresztą noszę w sobie, ja przeżyłem ten obóz a inni nie przeżyli, dzięki
zbiegowi okoliczności mnie uratowano, ja mówię o Polakach bo wtedy jeszcze kiedy ja
byłem w obozie nie było transportów Rais ........ żydowskich, które zaczęły iść do obozu
dopiero w końcu marca 42 jak wiadomo, te wiadomości później do mnie dochodziły,
szczególnie gdy byłem w konspiracji, ale wtedy ja tych rzeczy nie wiedziałem, w tym czasie
kiedy to się działo. Dokładnie w tym czasie tego nie wiedziałem, nie wiedzieli również ludzie
w gettcie warszawskim, ze Słowacji ludzi wywożono do Oświęcimia, takich ludzi nie było
wtedy żeby ludzie wiedzieli takie rzeczy, że ktoś tam z Popradu jest przywieziony do
Oświęcimia, kogo to obchodziło w Warszawie, on był zainteresowany co będzie w
Warszawie prawda. On nie zawsze wiedział co jest z jego rodziną jak ona była 100
kilometrów dalej. I była taka sytuacja, że ja wyraziłem temu księdzu moje problemy życiowe,
ja jestem młody i ocalałem z piekła. Ocalałem z piekła, tytuł zresztą broszury o obozach Zofii
Kossak "W piekle", nie "Golgota", Golgota była druga poprawiam, dwie po sobie wyszły w
ciągu kilku miesięcy i właściwie ja tu nie zasłużyłem na to, a ojcowie rodzin giną, nic nie
można im pomóc, a teraz wysyłają ludzi do, prawdopodobnie do gdzieś na śmierć z
Warszawy, to były pierwsze tygodnie, myśmy to już wiedzieli że na śmierć, o Treblince
dokładnie, nie od razu było wiadomo, po kilku tygodniach było wiadomo, ale w pierwszych
dniach normalny człowiek tego nie wiedział, że do Treblinki, w gettcie nie wiedziano i my po
drugie też nie wiedzieliśmy. Po kilku tygodniach było wszystko wiadomo. Człowiek kojarzy,
ludność, przez wywiad, ale od razu nie. A ja dopiero zacząłem konspirację. Powiadam co ja
mam robić, bo ja nie wiem co ja w ogóle po co ja żyję, a on mówi słuchaj jak cię Bóg ocalił to
znaczy się po coś. Ocalił cię, dał świadectwo. Ja mówię tyle ile mogłem zrobiłem, to dobrze,
ale ocalił cię żebyś wiedząc to co wiesz pomagał nieszczęśliwym ludziom. A ja mówię no jak
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ja mogę pomóc. Ty się nie martw jak ty możesz, trafią się sami, a jak ja ich znajdę, znajdą się
sami, tylko nie odwróć głowy, pomóż im. Ja mówię no ale co ja mogę młody człowiek zrobić,
który nic nie mam, mam 20 lat, znajdzie się coś co będziesz mógł zrobić, tylko masz to robić.
Ja mówię gdzie są ci nieszczęśliwi, on mówi no w tej chwili no to widzisz co się dzieje,
przede wszystkim Żydzi, ale mogą być i inni dotknięci wojną. To kto jest najbiedniejszy temu
trzeba pomagać. I on mnie umotywował w sensie ciągłości myślenia, ja nie miałem żadnych
oporów wobec tego, bo ja byłem wychowany tak że bez różnicy ludzie takich czy innych,
natomiast on mi zwrócił uwagę, że element skrajnego nieszczęścia daje priorytet a nie
jakikolwiek inny element nie też dlatego że Żyd tylko dlatego że szczególnie jest narażony
prawda, nie jakieś filozoficzne ani teologiczne podejście, tylko po prostu ten jest najbardziej
narażony. Ten najbardziej oczekuje pomocy. No i to tak harmonizowało z tym co ja
spotkałem u Zofii Kossak a potem ze środowiskiem biura informacji i propagandy, gdzie było
bardzo otwarte nastawienie, potem był taki człowiek jak Henryk Woliński, Aleksander
Kamiński oni wszyscy byli z tego samego środowiska. To to była ta atmosfera nie tylko co się
oficjalnie na piśmie poleca tylko pomiędzy ludźmi, jest tak że pół słowa się mówi i rozumie
się prawda. Wie się co trzeba, no bo tak i do dziś jest tak że wiele rzeczy w życiu się załatwia
na zasadzie porozumienia między ludźmi, niekoniecznie na zasadzie kontraktu, na zasadzie
decyzji jakiejś instytucji, i w zasadzie zrobisz to dla mnie to tam komuś trzeba wiesz tu trzeba
coś tego no przenocować, pomóc coś, podwieźć no tam, takie są niedomówienia ludzkie w
życiu w ogóle i takie były i wtedy. Życie nie było, nie składało się tylko prawda z mądrości
Seneki i filozofów albo z nikczemności, pomiędzy tym była większość ludzi, pomiędzy
Seneką a nikczemnością, była większość ludzi, ogromna większość, jak wszędzie zresztą. A
już u nas napewno. I zaczęła mnie ta Zofia Kossak w to wciągać, zacząłem do niej codziennie
przychodzić, ona mieszkała na Radnej, to był lokal konspiracyjny Radna 14 jeden, Radna 4
drugi, one potem odegrały pewną rolę dlatego o nich mówię i zacząłem ja z nią współdziałać
prawda no, intensywnie, systematycznie współdziałać. Na czym polegały te pierwsze
pomoce. No tak przez sierpień, wrzesień to przenoszenie przede wszystkim papierów i
pieniędzy pod adresy które ona wskazywała. Potem rozbudowaliśmy aparat łączności, ale
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wtedy go jeszcze tak bardzo nie było, bo było kilka dziewcząt Zosia Niczkówna, która żyje
jako Kubiakowa w Kanadzie, Marysia Tomaszewska która żyje jako Maria Przełęcka w
Londynie, no ja jako ten młody i Staszka Wdowińska, która nie wiem gdzie żyje, ale żyła po
wojnie w Łodzi, kilka osób takich no i tych pań troszkę starszych, przede wszystkim Anna
Maria Lasocka i która wielką rolę odegrała organizacyjną przy wciąganiu różnych pań ze
środowisk ziemiańskich, bo sama była ziemianką, a ziemianie dawali trochę pieniędzy, trochę
żywności i dawali schronienia u siebie w dworach na pewien czas dla ludzi. No i obok
Lasockiej, syn jej żyje, mieszka w Warszawie jest w KIK-u warszawskim no już pan 70
paroletni, inni członkowie rodziny nie żyją, córka żyje, jest zakonnicą Teresa, nie wiem
gdzie, została po wojnie zakonnicą, chyba Skrytką i zajmuje się nieszczęśliwymi ludźmi do
tego, upośledzonymi i innymi. To było to środowisko w którym się obracałem wtedy. Z
drugiej strony było drugie skrzydło. To drugie skrzydło to byli ludzie ze środowiska
socjalistyczno-piłsudczykowskiego. To była Wanda Krachelska z domu Filipowiczowa z
męża, rozwiedziona żona polskiego dyplomaty Tytusa Filipowicza działacza klubów
demokratycznych, a sama w młodości mając 18 lat rzucała bombę na gubernatora Skauena w
Warszawie, jako bojownik, bojowniczka PPS-su, wtedy była starszą panią no to było 40 lat
później. Ja ją znałem dobrze, jeszcze w ogóle ja stykałem się z nią, ona umarła gdzieś w
końcu lat sześćdziesiątych, leży w Warszawie na cmentarzu na Służewcu, byłem na jej
pogrzebie, i stykałem się z nią po wojnie nawet. I pani Wanda Krachelska-Folipowiczowa
była z rodziny kresowej ziemiańskiej, Krachelscy ci oni mieli majątki, ale ta Zena Krachelska
od piosenek Krystyna to jest ta sama rodzina, tak samo Halina Krachelska, ta działaczka
społeczna, która broszurę napisała o Oświęcimiu to też rodzina. One przez małżeństwa przez
mężów, stryjów, wujów to jest duże środowisko o takiej postępowej inteligencji ziemiańskiej,
które bardzo współdziałało z Piłsudskim w ruchu rewolucyjnym w czasie okupacji a później
było też ze środowiska albo pepesu albo ze środowiska demokratycznego, najpierw klubów
demokratycznych albo ze skrzydła piłsudczykowskiego, które było napewno otwarte i nie
było ani antyżydowskie, ani antyżydowskie, ani nawet antyukraińskie, było ono
środowiskiem budującym mosty, nie była to bardzo liczna grupa, ale była to bardzo dobra
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grupa ludzi, była to dynamiczna grupa ludzi między innymi oni zaczęli zakładać dwa lata
przed wojną kluby demokratyczne w Warszawie, Krakowie, Lwowie które odegrały wielką
rolę, z tych klubów wyszli działacze Żegoty między innymi, dlatego o tym mówię. Z tego
środowiska, do tego dojdziemy. I to było niezmiernie ważne bo ci ludzie znali się od
młodości, byli towarzyszami różnych walk, a Zofię Kossak znano, znali wszyscy, bo ona była
wprawdzie ze skrzydła konserwatywno-ziemiańskiego, ale wbrew temu co się o niej mówi
nigdy nie była endeczką, wprost przeciwnie, jej mąż był oficerem II oddziału i żołnierzem I
brygady Zygmunt Szatkowski, kto zna polski krajobraz polityczny przed wojną to więc to się
wyklucza. Nie mógł być endek oficerem II oddziału prawda i żołnierzem I brygady w
przeszłości. Po prostu jest to niemożliwe. To jest tak jakby dzisiej skojarzyć radio Maryja i
SLD prawie. To byli zupełnie inni ludzie, ja nie mówię czy dobrzy czy źli - inni w odbiorze
prawda. W dzisiejszym odniesieniu zupełnie niemożliwe skojarzenie i wtedy też nie. Ja wiem
o tym bardzo dużo z późniejszych lat, wtedy byłem młodym człowiekiem, ale powiedzmy
mój ojciec chrzestny był żołnierzem I brygady i wiem jakie miał nastawienie, nie żyje już
oczywiście. Ojciec mojej żony Karol Maków był żołnierzem I brygady i córki były
wychowane tak, że Wanda Maków jej siostra, która była od niej starsza o 7 lat ma tabliczkę
czy drzewko w Jerwaszem bo ratowała ludzi w czasie wojny mieszkając zresztą z rodzicami,
no moja żona nie wiedziała o tym, miała 12 lat, nie miała nic do gadania, ale to była
atmosfera domu prawda, no to były, to byli ludzie którzy nie mieli żadnych w ogóle wahań,
że żadne kryteria wyznania, czy nawet rasy, narodowości nie odgrywają żadnej roli, to
między obywatelami między ludźmi, tylko były zupełnie inne. Tych ludzi było dużo więcej
niż się wie. Tylko że oni o sobie mało mówią, bardzo wiele teraz jest dopiero
odnajdowanych, to są starcy albo ich dzieci, w Jerwaszem bo opowiadają, czasami się
zachowały jakieś notatki, albo ktoś się odezwał, że przecież ci ludzie mnie ratowali i to byli
ludzie z dobrych środowisk inteligencji demokratycznej, byli i inni nie tylko z inteligencji,
byli ze wsi, z klasy robotniczej. Ale jeżeli z inteligencji to on mógł z takich środowisk, albo
ziemiaństwo to była tradycja charytatywna, albo właśnie te środowiska takie związane z
demokratycznym, które nigdy nie miały żadnych uprzedzeń. No i ja poznałem przez Zofię
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Kossak masę tych koleżanek, przyjaciółek w bardzo krótkim czasie już w ciągu sierpnia i
września 42. W ciągu września 42 nastąpiło pewna instytucjonalizacja, istnieją na ten temat
dokumenty, istnieją w Jerwasze, mianowicie utworzono tak zwany Tymczasowy Komitet
Pomocy Żydom w końcu września 42. Dlaczego utworzono ten komitet, po co było tworzenie
komitetu skoro były różne działania i tak różnych ludzi. Było potrzebne z bardzo prostych
względów organizacyjnych. W Delegaturze Rządu i w Armii Krajowej, która wtedy została
przekształcona ze Związku Walki Zbrojnej od kilku miesięcy w Armię Krajową, istniały
grupy ludzi bardzo sprzyjające zorganizowanemu ratowaniu prześladowanych Żydów. Ale na
to żeby coś zrobić zorganizowanego trzeba mieć ciało organizacyjne, które może rozmawiać
na przykład z drugą instytucją. Nie może prywatny człowiek rozmawiać i powiedzieć na
przykład rządowi w Londynie albo dowódcy Armii Krajowej daj pieniądze, daj lokale, ale jak
jest grupa zorganizowana ma nazwę, nie znana, przecież tak jest do dziś, komitet, fundacja,
grupa może rozmawiać. Z tego powodu te panie pod naciskiem zresztą mądrych panów z
Biura Informacji i Propagandy z Komendy Głównej Ak, takich jak Herbc, Woliński,
Aleksander Kamiński którzy już robili różne rzeczy i po, za zgodą bardzo życzliwego
kierownika walki cywilnej Stefana Korbońskiego też ma zresztą drzewko i przy
współdziałaniu niektórych ludzi z Delegatury Rządu przede wszystkim takich jak delegat
rządu Piekałkiewicz, który do lutego 43 był delegatem rządu, został zamordowany przez
gestapo później, zaczęli organizować się, żeby jako strona móc przedłożyć delegaturze a
delegatura rządu Londynowi potrzeby materialne. Londyn mógł rozmawiać z organizacjami
żydowskimi w Ameryce, można było rozmawiać, ale jak się miało grupę ludzi sprawdzalną,
uczciwą, i to zrobiono. I zorganizowano tak zwany Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom.
Ten Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom zadziałał. Bo odkąd ja poznałem Zofię Kossak na
przełomie lipca i sierpnia to to już było, tylko to się inaczej nazywało. To była grupa ludzi no,
która coś robiła. Różni ludzie różne rzeczy robili jak stworzono KOR to spotkali się ludzie
pod nazwą KOR, którzy już i w poprzednich dniach różne rzeczy robili. Może nawet tygodnia
prawda tylko potem odnajdowali się i zawiązali KOR. Tak samo tworzono eskaesy w
środowisku akademickim, to nie byli ludzie którzy tego dnia nabyli nazwę moralnego,
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moralnej wrażliwości. Tylko oni tego dnia postanowili zorganizować się, a robili przed tym
też rzeczy, też się skrzykiwali później byli i inni, ale na samym początku byli ci. No i właśnie
tutej zresztą ze sprawozdania które znajduje się w Jerwaszem w jednym egzemplarzu
przedrukowanego przeze mnie czytam, że ten komitet powstał ze porozumienia Frontu
Odrodzenia Polski - to jest ta organizacja na której czele kiedyś stała Zofia Kossak oraz
Polskiej Organizacji Demokratycznej, na czele Polskiej Organizacji Demokratycznej, która
miała kilkadziesiąt osób tylko została Wanda Krachelska-Filipowiczowa i Sprawa, Sprawa to
jest w cudzysłowie od tytułu pisma, to była znów grupa syndykalistyczna, która brała w tym
udział przez znajomości Krachelskiej-Filipowiczowej i zgłosiła akt organizacja WRM, to
znaczy Główna Organizacja Socjalistów, jeszcze nie doszło do tego współdziałania już
wprowadzonej roboty samopomocowej pepeesu już wprowadzoenj równoległej tej roboty. Do
tego doszło dopiero 4 grudnia, kiedy utworzono Radę Pomocy Żydom w Polsce. Ta sprawa
była mi znana od początku. Kiedyś tak rozmawialiśmy z Karskim, mam nawet taki list do
niego potwierdzający tę rozmowę, że właściwie to było tak on w październiku wyjechał, a
myśmy w tym czasie tworzyli tutej zręby organizacyjne żeby ratować. On alarmował tam a
my zabraliśmy się do szarej roboty, no takiej zwyczajnej, tu uratować jednego człowieka, dać
mu papiery, tu schować kogoś, tu przenocować, no do takiej roboty jak to się mówi
organicznej, bardzo ciężkiej, bardzo trudnej i szalenie niewdzięcznej, bo są znane nam liczne
przypadki, że ratowało się człowieka rok, półtora roku wychodził na ulicę wpadał w ręce
niemieckie, ginął. Półtora roku dziesiątki ludzi kolejno go ratowało. Nieraz dziesiątki. Ja
bardzo dużo rozmawiałem o tym z moim przyjacielem Władysławem Szpilmanem, on zresztą
mieszka koło mnie i przyjaźnimy się. Jak on się ratował, jak jego ratowano, ile ludzi go
ratowało. Wymienia to w swojej książce, nazwiska tych ludzi, w końcu był odcięty od tych
ludzi bo wybuchło powstanie warszawskie ogólne, on się znalazł w mieszkaniu bez jedzenia
bez picia, sam, schowany, ludzi nie było, bo oni tam nie mogli dojść, tu już Niemcy byli
dookoła. No ocalał cudem w zupełnie innych warunkach, inna sprawa, ale łańcuch ludzi i
prawie każdy człowiek, Żyd, nawet dziecko, który się uratował tu na terenie Polski opowiada,
to nie była jedna osoba to która go ratowała, czasem jedna rodzina, najczęściej kilka
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kolejnych, kilkanaście kolejnych. Ja znam bardzo wiele takich przypadków. Zbierając po
latach dokumentację i w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce do książki "Ten z
ojczyzny mojej", czytałem realacje i rozmawiałem z wieloma ludźmi. To było w początku lat
sześćdziesiątych wtedy jeszcze bardzo wielu ludzu żyło, którzy już od dawna nie żyją, bo od
tej pory minęło 30 kilka lat, a ludzie zmarli i świadkowie i uratowani. I ci którzy ratowali i ci
którzy wiedzieli o tym przypadkowo. Ale wtedy można było jeszcze wiele zebrać. Zresztą
wszystkie relacje jakie zebrałem w rękopisie, a zbierałem je przez parę lat, wszystkie
przekazałem ambasadzie Izraela w sześćdziesiątych latach, żeby je wywieźć z Polski. Była
kopia robiona też ich, mikrofilm itd. Tak że już zdawałem sobie wtedy z tego sprawę, że
trzeba uchwalić to niezależnie od tego co tu będzie dalej. To było przed 68 rokiem, tego ja nie
mogłem mieć prawda. Ale niezależnie od tego co tu będzie dalej trzeba utrwalać dokumenty i
być, żeby były w miejscu bezpiecznym. Tak uważałem jeszcze przy ....., kolejnych
ambasadorach jeszcze przed Sartatem jeszcze w końcu 50 lat, ale to już zupełnie inna sprawa.
Przy Kacu jeszcze to jest mniej więcej 58
- 56 może
- Tak. Wtedy się zaczęły moje kontakty z ambasadą Izraela spowodowane przez .... Lubecki.
Bo jeszcze żadnych nie było, dopiero jak ona tu przyjechała na 15 lecie walki boju getta w 58
roku w kwietniu, to zaczęła mnie szukać i znalazła mnie. No ale to jest zupełnie inna sprawa i
powojenna. A teraz wracamy do tamtej sprawy, która się wiąże ściśle bo to mi się wszystko w
głowie układa ale tak było. Dobrze więc myśmy zaczęli tą robotę organiczną, która polegała
na tym że trzeba było mieć wszystko, trzeba było mieć lokale, trzeba było mieć lekarzy z
medykamentami, trzeba było mieć miejsca lokowania dzieci to jest zupełnie odrębna sprawa
niż lokowanie dorosłego, trzeba było mieć źródła fałszywych metryk, fałszywych świadectw
ślubu, fałszywych kart pracy, prawdziwych kenkart takich że przy sprawdzeniu
telefonicznym mówią tak była wystawiona, przy pierwszym, to jest różnica sprawdzenia
przez gestapo a sprawdzenia przez jakiekolwiek inne kontrole, a kontrole to był obraz
codzienny. Tu kontrolowano bezustannie, codziennie kogoś gdzieś kontrolowano, tak że na
tych kontrolach padali ludzie, ludzie nie wpadali najbardziej wychodząc poza mury getta,
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ludzie wpadali najbardziej będąc już poza murami getta, kiedy musieli żyć w zupełnie innych
warunkach i być wyposażeni we wszystko czego nie było potrzeba tam. ..... Umarł nie umarł
jak go nie zabito to sobie żył aż do wielkiej deportacji prawda, jak nie umarł na tyfus, ja nie
umarł z głodu im się nie intersowano. Natomiast tutaj była sytuacja inna. Tu musiał mieć
status aryjczyka, czyli musiał mieć wszystkie papiery jakie potrzebował każdy z nas. Tylko
zdobyć te papiery było coraz trudniej, a żeby były dobre jeszcze też jeszcze trudniej. Jeżeli to
był człowiek który mógł pracować i miał dobry wygląd, szczególnie kobieta to mogła tak jak
żona Simona Wicentala przez półtora roku pracować w fabryce w Warszawie i być
wygonioną razem z ludnością przy ogólnym powstaniu warszawskim, takich osób było więcej
prawda, ale jeżeli nie miał dobrych papierów, albo był obrzezanym mężczyzną to była dużo
bardziej skomplikowana sprawa są liczne relacje na ten temat. Otóż tyle że początki były
mierzeniem siły na zamiary. Bo było tak, że już Delegatura Rządu od maja 42 roku mniej
więcej, a więc jeszcze przed wielką akcją zagłady gett w Polsce przed główną akcją zagłady,
ona się zaczęła od wiosny 42 jak wiadomo w ramach operacji akcjon rainchard i była
prowadzona w różnych miesiącach w różnych częściach generalnej guberni, ale na rów, na
początku tej akcji, były jeszcze wielkie raporty Bundu przede wszystkim, które wychodziły i
przez polskie podziemie, one wychodziły przez przyjaciół z pepeesu, którzy kierowali je albo
drogami Armii Krajowej albo drogami Delegatury Rządu, te drogi kurierskie się zresztą
zbiegały, nie pierwszynm kurierem był Karski, choć Karski był ważny, Karski był dlatego
szczególnie ważny, że Karski wyjeżdżał po rozpoczęciu akcji zagłady. A byli kurierzy którzy
wyjeżdżali przed rozpoczęciem akcji zagłady. To tylko mogli donosić o okrucieństwach w
gettach, o śmierci głodowej, o epidemiach, o obozach pracy, o śmiertelności, o warunkach
życia, ale jeszcze nie o rozpoczętej akcji zagłady, bo wyjechali przed jesienią 42 z Polski.
Tych jest ich kilku, każdy wywoził jakieś materiały. Są te białe i czarne księgi wydane
polsko-żydowskie przez rząd w Londynie, były wydawane przez organizacje żydowskie. Na
podstawie tych materiałów, które zostały wyszmuglowane z Polski. Ale to była informacja.
Informacja to jest podstawa, ale to nie jest jeszcze pomoc, nam było potrzeba nie tylko
informować to robiliśmy cały czas potem, to było jedno z głównych zadań, nam było trzeba
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otrzymywać konkretną pomoc. Bo jeżeli się zorganizowało siatkę pomocników, oni musieli
mieć środki. Społeczeństwo polskie było tak wynędzniałe, że ono nie mogło dać wielkiej
pomocy, mogli ziemianie dać trochę żywności, żywności, ale tu trzeba było systematycznie
pieniędzy co miesiąc dla ludzi którzy się ukrywali, pieniędzy na opłacanie tych którzy ich
ukrywali, albo na pomaganie tym którzy ich ukrywali, nie wszyscy byli bezduszni, bardzo
wielu ludzi po prostu nie miało z czego żyć i żyło z tego co dostawało jako zapomogę za to,
że utrzymywało Żydów. Całe rodziny dostawały pieniądze za to, że utrzymywały kilku,
czasami rodzinę, czasami kilkanaście osób, szczególnie poza miastem prawda, na to trzeba
było im pomóc, oni nie mogłi też utrzymywać w sensie żywnościowym kilkunastu osób bo
sami ledwie co mieli, tylko kartki. To był szalenie złożony proces, który łatwo jest potem
określić pomogli, nie pomogli, bardzo złożony, to były codzienne dramaty jak w greckiej
tragedii, codzienne, codzienny dzień po dniu i bardzo wciągający człowieka. Ja mogę
powiedzieć zależy od Rady o której będę opowiadał systematycznie, myśmy mieli wspólnego
takiego podopiecznego z żyjącym do dziś z Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem i jego rodziną.
Krzysztof Dunin-Wąsowicz zresztą dopiero w 88 roku sadził dzrewko, ja byłem przy tym
sadzeniu drzewka bo akurat byliśmy razem w Jerozolimie. Żeby tego jednego człowieka
ratować to było wciągniętych kilkanaście osób więc się uratował, ale zanim jego się
uratowało to trzeba było w ciągu dwóch lat anagażować w to iks ludzi. Przykład, ten człowiek
uciekł ze Lwowa, z obozu na Piaskach, tam zamordowano mu młodą żonę
- A jak się nazywał ten człowiek?
- Nazywał się Moryc Gelber a tutej nazywał się bo myśmy go tutej nazwali Aleksander
Artymowicz, a do Stanów Zjednoczonych wyjechał i tam osiadł w New Jersey jako Artman
no bo Artymowicz kto to Artymowicz prawda, i żył szereg lat po wojnie korespondował
jeszcze z Wąsowiczem jeden list napisał do mnie, gdzieś mi to przepadło ale może jeszcze
znajdę, chyba nie żyje bo go szukali tam w Nowym Jorku, gdyby żył to by miał 80 kilka lat,
ale nie więcej, ale nie mogli go znaleźć, bo tam cała grupa w Nowym Jorku, ten Kent i inni
szukali go nie znaleźli, chcieli go ze mną spotkać po latach. Ten człowiek najpierw był
ukrywany przez Krzysztofa Dunin-Wąsowicza w suterynie księgarni Arcta na Nowym
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Świecie 35, pod księgarnią, księgarnia była dostępna dla Niemców kupowali tam znaczki
pocztowe, bloki filatelistyczne, ale nie mógł tam długo siedzieć, i potem podawano go z rąk
do rąk żeby go przenocować w kilka dni, gdzieś go schować, on miał bardzo zły typ, on się
nie mógł pokazać na ulicy w ogóle. I mówił po polsku dobrze bo ze Lwowa ludzie mówili na
ogół po polsku dobrze i on był antykwariuszem, czyli był człowiekiem obytym, antykwariusz,
w antykwariacie we Lwowie pracował, nie wiem wtedy miał pod trzydziestkę może no.
Znaczy dzisiej plus 50 lat, może trochę więcej. Pamiętam taki przypadek, że Krzysztof do
mnie przychodzi i mówi słuchaj musimy go zabrać z Żoliborza. I ulokowaliśmy go, bo ja
miałem klucze od mieszkania na ulicy Noakowskiego 12 chyba 75 numer mieszkania, dom
stoi, kawalerka na najwyższym piętrze. Były takie kawalerki. I myśmy go tam ulokowali i
myśmy mu powiedzieli tak bo on był dość zdenerwowany, samowolny, masz tu, najpierw
mieszkał jakiś czas na Radnej, adresów było wiele, słuchaj, to jest zresztą opisane w tej
książce Artymowicza, w mojej, " Ojczyzny mojej", w angielskim wydaniu też jest opisana,
nie wolno ci wychodzić, będzimy ci codziennie przynosić jeść i pić, możesz wyjść bo miał
klozet na korytażu, masz tu klucze od klozetu tylko wieczorem albo wtedy kiedy nie ma
ruchu na korytażu, przemkniesz się wrócisz, zamkniesz się nie otwierasz nikomu, kto wali nie
otwierasz nikomu, drugi klucz mają nasze łączniczki i dwie łączniczki
- Przepraszam
04.36.09.
Koniec tape 4

Tape 5
05.00.50
- W domu na Noakowskiego 12-75 w kawalerce
- Artymowicz
- Był zaopatrywany przez dwie, potem trzy łączniczki bo musiały one dzielić swoje
obowiązki, znaczy przynosiły mu jedzenie, przynosiły mu książki do czytania bo on żądał.
Jedną z tych łączniczek była ta Staszka Wdowińska, którą poprzednio wspomniałe, którą
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zresztą Artymowicz zatrudnił po wojnie u siebie w księgarni na w Łodzi na Piotrkowskiej
202, której był właścicielem w latach 45/46. Potem była mieszkająca w tym samym domu w
innym mieszkaniu lepszym i od frontu, jako sublokatorka bo chodziła w Warszawie na tajne
studia Danuta Rokicka później Borawska matka dzisiejszego dyrektora biura sejmu Jakuba
Borowskiego była, pracowała ze mną on się jeszcze, ona jeszcze nie była Borawska, a on się
nie urodził kiedy to się działo i tutej trzeba dodać, że pani wtedy panna Danuta Rokicka była
synem, córką, jedną z dwóch córek komendanta głównego Narodowej Organizacji
Wojskowej i działacza endecji, pułkownika Józefa Rokickiego pseudonim Karol i to
wychowanie w domu endeckim całkiem jej nie przeszkadzało żeby ratować człowieka. No ta
druga Staszka Wdowińska, trzecia wspomniana już przeze mnie, ale rzadziej - Maria
Tomaszewska, jeszcze jedna ale ta miała kogo innego na głowie i tam włączała się tylko w
razie konieczności Zofia Janiczkówna, ona opiekowała się wtedy, w tym samym czasie na
Żoliborzy inżynierem Grossmanem ojcem obecnego profesora Jerzego Jedlińskiego na
Bielanach. To zupełnie inna historia. W każdym razie te dziewczyny po prostu opiekowały
się wszystkim, a były takie sytuacje skrajne jak z Artymowiczem, że po prostu przynosiły im
jedzenie codziennie, oni byli skazani na nich. Artymowicz był już w drugim takim schowku
poprzednio był zamknięty w ..... na Radnej i na Radnej się zdenerwował że ktoś puka do
drzwi bo słyszał głosy niemieckie, dozorca wprawdzie powiedział Niemcom, że to jest pokój
niezamieszkały i on nie ma do niego klucza, Niemcy poszli a on z tego uciekł na Żoliborz i na
Żoliborzu przyszedł znów do Dunin-Wąsowiczów, których adres znał i Dunin-Wąsowiczowie
ulokowali go na jakiś krótki czas w szopie na narzędzia ogrodnicze, ale potem trzeba było go
stamtąd zabrać bo w tej szopie był też magazyn broni i w związku z tym szukali innego
miejsca i Krzysztof zwrócił się wtedy do mnie a ja znałem już wcześniej Artymowicza no bo
go poprzednio ukrymowałem, ukrywałem, a Krzysztofa znałem od 41 roku z księgarni
Gebetnera, z księgarni Arcta na Nowym Świecie 35. I po tym był kolejny etap, a więc
księgarnia, potem to mieszkanie na Radnej w tym pokoju zamkniętym, potem jego ucieczka
na Żoliborz szopa na narzędzia, potem pokój na Noakowskiego i któregoś pięknego dnia
następuje klops. Dowiadujemy się że przebywający na Pawiaku aresztowany kuzyn Zofii
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Kossak wiedząc że ona kiedyś tego pokoju używa, ale już go nie używa, on mówi ten pokój
jest pusty, maltretowany przez gestapo gdzie jest jego szwagierka Zofia Kossak bo był bratem
jej męża przebywającego w oflagu, żeby przestali go maltretować podał im adres
Noakowskiego 12 mieszkania 75. Na szczęście z Pawiaka przychodzi do nas naszymi
drogami wywiadu wiadomość że Szatkowski prosił żeby podać że on podał gestapo ten adres
jako pustego pokoju, on nikogo nie wysypał, jemu do głowy nie przyszło bo on o tym nie
wiedział, że myśmy tam Żyda ulokowali. Więc u nas stan alarmowy bo trzeba go zabierać
natychmiast zanim Niemcy to poobserwują dom, bo oni to robili przygotowania, może
zasadzą zasadzkę na Zofię Kossak, że może ona tam przyjdzie, bo im chodziło o Zofię
Kossak nie o pokój pzrecież prawda. Ona jeszcze nie była aresztowana, później wpadła,
wtedy jeszcze nie była aresztowana, i mamy taką sytuację, że z Krzysztofem DuninWąsowiczem jedziemy do tego nieszczęsnego Artymowicza i mówimy mu panie Artymowicz
koniec, dziś pan wyjeżdża, on mówi nie ja stąd nie wyjdę, tutej zamknę, ja mówię panie, pan
wyjeżdża i bandażujemy mu głowę żeby mu rysy okryć, wciągamy do tego kolegę Stefana
Rutkiewicza z Żoliborza, który przyjeżdża z znajomym dryndziarzem dryndą prawda na
Noakowskiego, wyprowadzamy go z tą obandażowaną głową wsadzamy do tej dryndy,
trzymamy go z dwóch stron po ręce, bo on się szarpie i krzyczy, zamykamy mu mordę to
groteska, ale to chodziło o życie, a my obaj mamy po 21 lat. I obaj jesteśmy w konspiracji,
obaj się też boimy prawda, obok dryndziarza siedzi Stefan Rutkiewicz, komendant
Organizacji Małego Sabotażu Wawer z Żoliborza, pseudonim Lech, starszy od nas, 30 kilka
lat i co pewien czas mówi coś do tego Artymowicza och doroszkarz, żeby ten doroszkarz się
nie zorientował, mówi my rozumiemy że pana boli, pan jest ciężko chory, wieziemy pana do
lekarza, ale niech pan nie krzyczy, mówi do niego no, przewieźliśmy go przez miasto znów
na Żoliborz, znów go gdzieś Wąsowiczowie przenocowali na parę dni a potem go ulokowali
na Nowym Zjeździe, ale razem na Nowym Zjeździe ulokowali go w lokalu komercjalnym,
gdzie w skrytce za szafą był jeszcze jeden pokój, w którym było kilkunastu Żydów różnej płci
i Artymowicz tam przebywał do Powstania Warszawskiego parę miesięcy, tam poznał swoją
przyszłą żonę, z którą się po wojnie ożenił i był z nią, i z nią wyjechał za granicę, a ona była

54
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

właścicielką księgarni sprzed wojny Piotrkowska 202 i on przed wojną został posiadaczem,
ale on w 46 roku jesienią tu do mnie przyszedł i powiada do mnie tak, ja wtedy pracowałem
jako dziennikarz, przychodzi do mnie do redakcji myśmy byli w przyjaznych kontaktach już
po wojnie oczywiście w innych stosunkach powiada do mnie tak, panie Bartoszewski my
wyjeżdżamy, ja mówię dokąd, na razie do Francji a potem dokądkolwiek, ja mówię ale
dlaczego wyjeżdżacie panu się dobrze powodzi, mnie się powodzi panie Bartoszewski pan
jest stąd, ja jestem ze Lwowa, ja ich znam, tu nikt nie będzie miał księgarni, tu nikt nie będzie
miał niczego, a potem wszystkich powywożą do Rosji. Ja mówię no panie Artymowicz niech
pan nie przesadza, on mówi ja nie przesadzam ja swoje wiem, bo on przeżył swoje we
Lwowie 39-41, potem przeżył początek hitleryzmu, potem ..... ale on miał swój rozum, on nie
chciał tu w ogóle zostać i ja mówię nie żal panu, żal mi, ale do Lwowa ja i tak nie wrócę, a
jak nie we Lwowie to mi wszystko jedno, co ŁÓdź to dla mnie ojczyzna, ojczyzna to dla
mojej żony dla mnie nie jest żadna ojczyzna, my wyjeżdżamy. Przyszli do mnie
ucałowaliśmy się w tej redakcji na korytarzu. On i ona mieli paszporty legalne, wyjechali do
Francji. Jak załatwili nie wiem w 46 roku wtedy jeszcze różne rzeczy załatwiano, potem się
odezwał z Ameryki. Epilog szczęśliwy, ale nie zawsze taki był. I sprawa Artymowicza to jest
sprawa jego jednego to jest sprawa na film. Szopa z narzędziami ale trzeba zabierać bo tam
broń jest, prawda, lokal gdzie leży prasa konspiracyjna w belach, ale trzeba zabierać bo
Niemcy pukają do drzwi, potem go lokujemy w pewnym miejscu, córka endeka go żywi, ale
trzeba go zabierać dlatego, że ktoś bity powidział gestapo ten adres nie mając pojęcia że tam
pod tym adresem jest Żyd. No to były naprawdę filmowe rzeczy, on nie był pisarzem tego nie
opisał, tego nikt nie opisał, trochę Dunin-Wąsowiczowa opowiedziała relacje, ja trochę,
Maria Kantz, relacje są o Artmowiczu, odniesienia, Maria Kantz też ma drzewko w Izraelu w
Jerwaszem. Więc to były rzeczy w które myśmy wchodzili. Takich spraw jak Artymowicza
których nazwiska niekiedy znamy, niekiedy nie znamy to były dziesiątki. Każda sprawa była
problemem, bo albo człowiek zachorował, albo go trzeba było operować, albo kobieta
rodziła, albo ktoś miał ból zębów, albo musiał się wynieść z tego mieszkania jak Szpilman
kilka razy bo to mieszkanie było spalone, albo okazało że ktoś to kiedyś w tym mieszkaniu
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był i Niemcy go złapali, wydał to mieszkanie, Żyd torturowany, powiedz gdzie mieszkał, bo
nie wiedział, że tam już jest kto inny. I to ludzkie problemy niesłychanej dramaturgii. Od 42
roku to co myśmy robili, kiedy powstała już Rada Pomocy Żydom, to była już zupełnie inna
machina. Rada Pomocy Żydom ukonstytuowała się w grudniu 42 w oparciu o już istniejące
piony pomocy. Na przykład Irena Sendlerowa pomagała ludziom niezależnie od rady i zanim
powstała rada, pomagała w pionie związanym z Polską Partią Socjalistyczną i z Julianem
Grobelnym, ona zresztą to sama w swoich relacjach opowiada. Grobelny został
przewodniczącym rady. On wniósł jako wiano ludzi z którymi współdziałał. Rada to było
małe ciało. Jeżeli by uprzytomnić zainteresowanym co to była Rada. Rada było to ciało
kilkuosobowe. I aparat to był znów kilka osób, ale aparat tego aparatu to było setki ludzi. To
jest tak jak się do dziś ludzie zadają zadają sobie pytania ilu ludzi było w Polsce w roku 1976
czy 7 w Komitecie Obrony Robotników. Wiadomo jest dokładnie. 30 kilka nazwisk jest
znanych z nazwisk i z adresów, oni byli w KOR-e a inni? Było setki osób, które z nimi
współdziałały, które były w KOR-rze i nie były w KOR-rze. To jest tak jak z Radą. Do mnie
przychodzą ludzie, że oni jakieś zaświadczenie że oni byli w Radzie, oni nigdy w Radzie nie
byli, to że oni pomagali Żydom to jeszcze nie znaczy że oni byli w Radzie. W Radzie byliśmy
my którzyśmy się znali osobiście i tylko my. Natomiast nasi łącznicy w dół mieli swój
aparat, bo bez tego aparatu nie można by dotrzeć do ludzi. Myśmy na przykład mieli jednego
łącznika, który przenosił co miesiąc pieniądze do grupy Felicji. Myśmy nie wiedzieli co to
jest grupa Felicji, ja nawet nie wiedziałem czy to jest mężczyzna czy kobieta. Po pewnym
czasie się dowiedziałem, że mężczyzna i że prawnik. Ale też nie wiedziałem że to jest
Maurycy Gro, Grudziński, rodzony brat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który był wtedy
........ a potem we Włoszech, mieszkał na Rakowieckiej a potem na Bemowie. I tego nie
wiedziałem. Dowiedziałem się po wojnie. Ja, myśmy wiedzieli że ktoś prowadzi grupę
nauczycielską, ale kto byli ci nauczyciele, tego nie wiedzieliśmy. To było wszystko oparte o
absolutne zaufanie jednostek. Myśmy w tej Radzie współdziałali ze sobą. Przewodniczący
wtedy był socjalista Julian Grobelny, po jego aresztowaniu, przetrzymaniu, zwolnieniu,
szantażowaniu, na jego miejsce wszedł pan Jabłonowski, lewicowy socjalista poprzednio
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komunista z Żoliborza, w późnym okresie już wiosną 44. Wiceprzewodniczący byli Leon
Fajdner z Bundu, adwokat z Krakowa przed wojną, doktor praw, mający liczne kontakty w
pepeesie sprzed wojny, wiceprzewodniczącym był Tadeusz Rek adwokat z Warszawy z ruchu
ludowego, sekretarzem rady Adolf Berman, przedstawiciel połączonych organizacji
syjonistycznych tak zwanym tak zwanym Żydowskim Komitecie Narodowym, to było 6
różnych organizacji, on je politycznie wobec polskiego podziemia reprezentował, dyrektorem
biura rady, ja mówię o takiego schematu normalnych organizacji, była tak zwana Zofia
Rudnicka, Lusia Haufman ze Stryja, adwokat przed wojną w Stryju, siostra doktora a potem
profesora Haufmana lekarza, uamrła naturalną śmiercią wiele lat po wojnie w Warszawie jako
sędzia pracowała w swoim zawodzie. Sekretariat składał się z kilku osób. Ona była w
rozumieniu niemieckim nie-aryjką, jej prawą ręką była też osoba, która była w rozumieniu
niemieckim nie-aryjką, to wszystko jest opisane, ale nie zawsze nazwiska ma się gotowe w
głowie, Wąsowiczowa z męża wdowa po plastyku, w domu z rodziny asymilowanej
żydowskiej, sobie przypomnę, łączniczką sekretariatu była tak zwana Celinka, Celina Tyszko
żyje do dziś. Bywa na różnych uroczystościach do dziś czasami sobie wpadamy w ramiona
gdzieś publicznie, bo dzisiej to jest pani koło siedemdziesiątki, a wtedy była młodą
dziewczyną, nawet gustowną. No i był taki sztab polityczny i sztab biurowo-organizacyjny
nazwalibyśmy go logistyczny. Ale środki rozdzielano według partii. Pepees dostawał swoją
część, Hop dostawał swoją część, Stronnictwo Demokratyczne Marek Arczyński, potem
weszła również spoza pepeesu lewica pepees ale bardzo późno dopiero w marcu 44 Piotr
Gajewski, swoją część dostawali ludzie którzy zajmowali się tym w pionie Bipu, głównie
Henryk Woliński i jego koledzy, .... to się nazywało partycypanci, rozdzielano środki
pochodzące z funduszy rządu polskiego w Londynie i przychodziły oprócz tego środki
materialne od organizacji żydowskich syjonistycznych i bundowskich ze Stanów
Zjednoczonych i te były dokładnie określone, dla kogo i na co. Te środki myśmy tylko
przekazywali, myśmy byli pocztą, jak gdyby biurem pocztowym. Natomiast te organizacje
wnosiły część tych pieniędzy do ogólnej puli Rady. I chciałem zwrócić uwagę, że zachodzi
do dziś zasadnicze nieporozumienie nazewnicze. Rada Pomocy Żydom w Polsce kryptonim
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Żegota to nie jest to samo co akcja Żegota, którym to pojęciem obejmowane jest wiele
działań pomocniczych przez różnych ludzi, ale którzy nie byli w Radzie. Na przykład bardzo
zasłużona moja przyjaciółka serdeczna pani Teresa Prekerowa zmarła niedawno w roku 1998
i nigdy nie była w Radzie Pomocy Żydom, ona uratowała parę osób. I to ratowala na własną
rękę przy pomocy skąpych środków swoich i swojej rodziny, nie brała, nie dostawała na to
pieniędzy z Rady Pomicy Żydom, ona była bardzo zasłużonym człowiekiem prawda, i te
zasługi można było uznać dzięki temu że niektórzy ocalali i żyją do dziś. Nawet jedna osoba
żyje w Warszawie, jej przyjaciółka panna Wolman, nazywająca się obecnie inaczej była
nawet na jej pogrzebie, siedziała nad grobem, jest starą kobietą. No ale można powiedzieć
akcja Żegoty w sensie przenośnym ratowania jako kryptonim, ale to nie jest to samo, tak jak
nie jest to samo ktoś kto pomagał robotnikom prześladowanym z własnych funduszów, a ktoś
kto działał w organizacji KOR, to jest rozróżnienie prawda. Grupa organizacyjna i różni
ludzie którzy nie zawsze wiedzą że taka grupa istnieje, bo wtedy to było konspirowane.
Często ci ludzie mieli większe zasługi nawet od jakiegoś pionka w Radzie. Tylko to jest tak,
my w Radzie byliśmy ludźmi dorosłymi, ja byłem najmłodszy z tych współzałożycieli, którzy
dokonywali tego aktu, ale wszyscy byliśmy ludźmi dojrzałymi, nie tylko ja byłem byłym
więźniem Oświęcimia, Tadeusz Rek był więźniem Oświęcimia, myśmy wiedzieli co nas
czeka, jak to się mówi że nas ze skóry obedrą jeżeli nas złapią, myśmy wiedzieli że tu nie ma
żadnego uniku, jeżeli my wpadniemy ta grupa organizująca, w ręce gestapo to czeka nas
męczeństwo i śmierć, myśmy o tym między sobą nie rozmawiali, nigdy, ani pojedunczy
między sobą ani grupowo nigdy. Myśmy mówili to jest sprawa które są do załatwienia,
roboczo są protokoły które są w Jerwasze w większości protokoły z zebrań, punkty, krótkie
suche punkty, parę zdań z wielogodzinnych nieraz obrad, bo przecież nie można było
zwariować, rozmawiało się o takich rzeczach no rozmawiało się. Mieliśmy swoje kontakty,
będę mówił o swoich za chwilę, z naszymi podopiecznymi i mieliśmy swoje kontakty z
podopiecznymi poszczególnych organizacji. Co znaczy podopieczni Rady, podopieczni Rady
to byli podopieczni organizacji które wchodziły w skład Rady. Pani Sendlerowa zajmowała
się najpierw z ramienia pepeesu a potem już z ramienia Rady kiedy objęła już kierownictwo
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opieki nad dziećmi w Radzie bo pani Bergerowej, ona przed tym to samo robiła, nie chodzi o
to od którego dnia ona pod tą firmą czy pod tamtą firmą, to jest śmieszne biurokratyczne
podejście, dla historyków może którzy doktoraty piszą. Dla ludzi było ważne że są ludzie,
którzy tym się zajmują. Ktoś miał więcej dojść przez środowisko inteligencji, wolnych
zawodów, trafiał do Stronnictwa Demokratycznego, ktoś przez środowisko ziemiańskie, albo
księży, trafiał do Frontu Odrodzenia Polski, albo przez siostry, ktoś kto miał większe
kontakty w pepeesie, trafiał przez pepees, ktoś kto miał kontakty na wsi, chłopi trafiali przez
Stronnictwo Ludowe, ale to było wszystko jedno, to były ta sama grupa ludzi się zbiegała, te
same źródła do roznoszenia, ten sam strach to było tak samo. Ja po pewnym czasie pracując
równocześnie w Bipie i w radzie, zresztą za wyraźnym pisemnym pozwoleniem mojego szefa
w Bipie Jerzego Makowieckiego, to nie jest rutyna i to nie jest osobliwość, to jest wojskowy
uzus, Armia Krajowa była wojskiem, na to żeby zaprzysiężony kadrowy pracownik wojska
wykonywał jakiekolwiek inne prace, nawet bardzo użyteczne poza wojskiem to on musi mieć
pozwolenie, nie wolno mu on jest w wojsku, w każdej armii świata, jak ktoś jest w wojsku
chce robić coś innego to jego dowódca musi mu na to pozwolić, bez tego nie można, nie
może tego robić, gdyby to robił dopuścił, dopuścił by się bardzo grubego naruszennia
dyscypliny wojskowej. Wobec tego ja zgłosiłem pytanie czy ja mogę działać w ramach
Żegoty będąc zaprzysiężonym żołnierzem Ak, ja nie miałem żadnej wątpliwości że oni się
zgodzą, ale dostałem zgodę na piśmie, dozwala się Teofilowi na jego pracę społeczną w
miejscu w którym ją rzopoczął z zastrzeżeniem zachowania złożonej ostrożności jakiś tam
kryptonim liczbowy, a Teofil to był mój pseudonim w AK, a w Radzie był Władek, a w AK
albo Ludwik, jedni nazywali mnie Władkiem drudzy Ludwikiem, Żydzi przeważnie
Ludwikiem, jak do protokołu trafiało to Ludwik. Berman jeszcze szereg lat po wojnie mówili
do mnie panie Ludwiku odruchowo. Nie mówili panie Brtoszewski bo nikt mnie pod tym
nazwiskiem nie znał, ja nie wiedziałem że on Berman jest, ja mówiłem do niego albo panie
Adamie albo panie Borowski bo on taki miał pseudonim, później zmieniał go, ale nigdy nie
powiedziałem inaczej, nie wiedziałem że on jest Berman ja się dowiedziałem po wojnie że on
jest Berman, do końca wojny ja tego nie wiedziałem. Tak samo nie wiedziałem nazwiska,
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żadnego z innych uczestników Rady, znałem Zofię Kossak, znałem Bieńkowskiego, ale z
mojego pionu ale nie znałem tych ludzi i używałem ich pseudonimów. Dopiero po wojnie
zacząłem używać nazwisko i od razu przychodziło gładko to przestawienie się. Pamiętam
opisałem to w Więzi, ja się stykałem często z Fajnerem, taki incydent kiedy w czasie
Powstania Warszawskiego Fajner z adwokatem Pajdakiem z pepeesu przyszedł na rozmowę
do mojego szefa w placówce AK gdzie pracowałem na Marszałkowskiej, Powstanie
Warszawskie sierpień 44, spotkał mnie na schodach no i co robią mężczyźni gdy spotykają
się w Warszawie na schodach się znali i sobie mówili, wpadają sobie w ramiona, całują w oba
policzki no i Fajner mówi dosłownie łza mu po policzku spływa, panie Ludwiku i
doczekaliśmy tego, Warszawa wolna, flagi biało-czerwone na ulicach, nasi ludzie się biją z
Hitlerem. No i on mnie objął, tyle go widziałem ostatni raz w życiu wtedy w sierpniu 44. A
Fajner nosił takie siwe wąsy, chodziliśmy sobie po Żoliborzu nieraz, bo ja mieszkałem na
Mickiewicza, on nie wiem gdzie. Na Żoliborzu przed godziną policyjną na ulicy Krasińskiego
koło parku no i tak rozmawialiśmy o życiu, a on miał taki wygląd szlagona, siwe wąsy lekko
zakręcone, na niektórych fotografiach są, różowa dosyć twarz, nie sina nie żółta, nie
wynędzniała i siwa czupryna, no w ogóle taki co przyjechał ziemianin po jakieś zakupy do
Warszawy. Idzie, szedł tak ze mną mówi panie Ludwiku pan z tym dużym nosem to pan mi
zagraża, ja byłem chudy a mam nos dość duży i ten tak nos wystawał, taki chudy prawda, i
taki w ogóle z humoru taki adwokat z Krakowa, galicyjska dusza taka miła ciepła,
kontaktowa, wesoła, ale Berman był bardzo zawsze spięty, zły wygląd, zresztą ale on tego nie
wiedział, jak się nie dogolił to wyglądało fatalnie. Ja pamiętam taką scenę kiedyś 43 rok, już
nawet nie 42 a 43 umówił się ze mną w kawiarence na Niecałej 4, ta kawiarenka miała jedną
zaletę, ona była bardzo źle oświetlona, tam w ciągu dnia była taka nora, tak że tam wchodziły
zakochane pary żeby się trzymać tam za nogi czy za ręce prawda, siadały gdzieś w kąciku i
tam się przytulały, to nawet było bardzo dobre, bo tam światla prawie nie było, jakieś przy
oknie było światło, jakieś ciastka stały, oni dawali taką .... kawę, bo tam kilka stolików
żadnego światła, normalna polska kawiarenka, no i tam się spotkałem z Bermanem kiedyś i
siedzimy tam po ciemku, prawie po ciemku, wpół mroku rozmawiamy a potem to mówimy do

60
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

widzenia do widzenia i on mówi a w którą stronę pan idzie, ja mówię w stronę Starego
Miasta, ja szedłem do mieszkania które związane było z Radą zaraz o tym powiem prawda,
na ulicy Mławskiej niedaleko od Bonifraterskiej, a on szedł na Miodową, nawet domyślałem
się gdzie, do do albo do pani Merenholz albo do Buholz-Bucholskiej ale ja te adresy znałem
oddzielnie i domyślałem się gdzie on idzie ale to mi nic nie mówiło, no i ja mówię to
chodźmy. Ja myślę sobie czy on zwariował, dlaczego mam z nim iść, no ale nie honor okazać
lęk, no to idziemy, wyszliśmy z tej Niecałej wchodzimy na Wierzbową, słońce w śro, w ciągu
dnia w południe ładna pogoda, lato nie, idziemy w poprzek przez plac Teatralny roi się od
Niemców, tu plac Teatralny i na ukos do Senatorskiej i Miodowej, niedaleko kilkaset metrów,
kilkaset metrów ale ja patrzę idą ludzie Polacy, na nas, patrzą na nas dwóch, patrzą tak na
mnie na Bermana, odwracają głowy, większość odwraca głowę, uddaje że z kim się rozmawia
udaje że nie widzi, ale widzę że oni rozpoznają w nim Żyda, co przechodzimy koło jakichś
dwóch, trzech osób ja widzę że oni go rozpoznają, ja z nim idę. A jak się znajdzie donosiciel,
szmalcownik, kapuś, leżymy obaj, no nie ma o czym mówić tak że pełno Niemców to nie
potrzeba iść do komisariatu to wystarczy krzyknąć żeby jakiś Niemiec się zatrzymał. Ja tak
idę jest lato, ja czuję jak mnie ze strachu, z ordynarnego chamskiego strachu spływa taki
zimny pot po kręgosłupie i ten pot tak spływał, że jak się z Bermanem pożegnałem na rogu
Miodowej i Senatorskiej to miałem mokre kalesonki z potu, tak się wypociłem ze strachu, że
czułem że mam tutej z tyłu mokre gacie. To taka głupia sprawa, ale strach, ja się straszliwie
bałem, ci ludzie co opowiadają że się nie bali to byli albo wariaci, albo byli jacyś nawiedzeni,
normalny człowiek jaki ma poczucie konsekwencji, a ja miałem przecież w oczach ten
Oświęcim, no to zatłukiwanie mnie, ja się straszliwie bałem. Ja miałem takie sytuacje że
miałem okresowo łączniczkę ona żyje mieszka do dziś w Warszawie ona by mogła też swoje
opowiedzieć, nazywa się Wanda Witkowska, nazywała się Wanda Muszyńska mieszka w
Warszawie na Bielanach na ulicy Lisowskiej 52, ona miała wtedy 18 lat a ja miałem 20, ona
była harcerką z Żoliborza i wciągnięta była do tej naszej akcji żeby żeby do tej roboty. No ja
za nią odpowiadałem ona codziennie do mnie przychodziła, roznosiła różne rzeczy, metryki,
papiery, różne rzeczy. No i mówiło się dziewczynom łatwiej, że mniej łapią, mniej łapali, ale
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były inne że łapali dziewczyny też młode. No i jak widziałem że widziałem, że jest jakiś
dzień straszny, że jest jakaś łapanka no tak znałem matkę tej, znałem siostrę jej i myślę sobie
przecież ja za nią odpowiadam. Jak widziałem że jest bardzo źle i ona to do dziś wspomina i
bardzo się kochamy jak najbliżsi przyjaciele z tą Wandzią do dziś, to on mówi to ty mnie nie
puszczałeś, sam szedłeś. Dlaczego mnie nie puszczałeś, ja się buntowałam ja mówię niech
pan mi da trochę, ja mówię dzisiej nic nie ma, napewno pan ma i pan mówi nieprawdę i pan
da mi. Ja mówię nie mam dzisiej nic jutro pani przyniesie, mieszkałem wtedy na Mickiewicza
przychodziła do mnie do domu. Bo ja się bałem że jak ją aresztuje gestapo, a jeszcze padnie
na jakiś słaby typ ..... że może ją zatłukiwać, ze ona idzie do Oświęcimia, ja za to
odpowiadam. Ja nie mogę ja muszę iść do jej matki to powiedzieć, to ja wolałem już pójść
sam ze strachu, ja miałem takie momenty przez to obciążenie które miałem w głowie, nie
każdy je miał, ale ja je miałem, chmm, bo na ogół to było tak konspirował wpadł na czymś
szedł do gestapo szedł do Oświęcimia, a ja nie konspirowałem, nic nie robiłem, wpadłem do
Oświęcimia, widziałem to wszystko, potem zacząłem konspirować no to stało na głowie.
Znaczy moja motywacja była może solidniejsza ale moje moje napięcie nerwowe było często
przekraczające nawet zdrowe nerwy 20-letniego chłopaka. No tak, no więc jesienią 42
zaczęła działać praktycznie rzecz biorąc 4 grudnia w tej nowej formie jesie, zima się zaczyna
w Polsce w grudniu można powiedzieć późną jesienią z początku zimy ta Rada Pomocy
Żydom i działała nieprzerwanie tworząc referaty specjalistyczne, mieszkaniowe i lekarskie i
opieki nad dziećmi legalizacyjnych, grupy ludzi którzy zajmowali się tylko pewną dziedziną
lokowaniem po mieszkaniach, wyrabianiem dokumentów, dostarczaniem leków,
odwiedzeniem chorego w mieszkaniu, na przykład ten stary doktór Rostkowski Ludwik, jego
syn dostał niedawno, wnuk dostał niedwano w ambasadzie Izraela w Paryżu tytuł
Sprawiedliwego, było to opisywane w gazecie wyborczej za działania ojca i dziadka które ja
znam, które się odbywało mieszkał na Żoliborzu na placu Lelewela prawda, znałem syna,
ojca ze słyszenia i oni zorganizowali tę pomoc lekarską, nie tylko oni, lekarze na Żoliborzu
chirurg doktór Canabus operacje chirurgiczne zacierające ślady przeszczepienie obrzezania,
operacje ob .... implantacji nowego napletka no takie rzeczy robiono, byli też lekarze z nami
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związani, leczyli oczywiście bezpłatnie jeszcze chorowali na własny koszt, trzymali w
własnych mieszkaniach, we własnych szpitalach tych ludzi prawda, cała grupa, cała grupa
lekarska na której czele stał długi czas Rostkowski, stary Rostkowski i syn mu pomagał był
medykiem, nie był lekarzem, a wnuk dorosły dzisiej żyje, syn nie żyje i dziadek nie żyje i
właśnie był dekorowany w amabasadzie Izraela w 98 roku miedawno w Paryżu. Ponieważ on
tam żyje na stałe we Francji. Więc ta sprawa Rady to jest sprawa rutyny. Na czym polegały
moje czynności osobiste i moje kontakty. One rozpadły się jak gdyby znów na dwie jakby
płaszczyzny. Mianowcie jesienią 42 roku w Dlegaturze Rządu utworzono w ramach
depertamentu spraw wewnętrznych osobny referat żydowski. Rząd Londyński tego chciał,
były potrzeby już nie tylko pomocowe, były potrzeby biura studiów i analiz, były potrzeby
tak zwanego białego wywiadu też, znane w każdym białym wywiadzie świata, analiza
sutuacji na podstawie dostępnych źródeł, różnych źródeł dla rządu polskiego i wobec tego
przez rząd dla organizacji żydowskiej za granicą. Niewątpliwie misja Karskiego i
udostępnienie przez niego dokumentów ich przetrawienie w ciągu listopada i grudnia 42 roku
to się zbiega, ja wtedy tego nie wiedziałem, wpłynęły na przyspieszanie z Londynu
utworzenia komórki specjalistycznej, i ta komórka specjalistyczna w strukturze rządu została
utworzona. Ja wszedłem do tej komórki równolegle do Rady jako referent informacyjny.
Pracując od tej pory w trzech miejscach, Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej
AK, Wydział Informacji pod zwierzchnictwem wyższym Makowieckiego, Rada Pomocy
Żydom, no bo zwierzchnictwo bo myśmy byli wolnym ciałem, zwierzchnictwo no, czy można
powiedzieć że był szef KOR-u, no grupa ludzu która podzieliła obowiązki i wykonuje zadania
prawda, i wreszcie Delegatura Rządu referat żydowski. Na czele tego Referatu Żydowskiego
stał Witold Bieńkowski pseudonim Jan Kalski-Wędzki, jeden z współorganizatorów czy
współinicjatorów Rady Pomocy Żydom, który poświęcił się pracy w aparacie delegatury. I
został moim szefem w strukturze departamentu spraw wewnętrznych delegatury rządu czyli
polskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w Londynie. Ja zostałem urzędnikiem
państwowym. Złożyłem przysięgę urzędniczą, sekre i, on mi powierzył zorganizowanie
aparatu referatu żydowskiego delegatury rządu, bardzo mało znana komórka, mam ostatni list

63
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

od Pekerowej przed śmiercią jeszcze jej telefon z Konstancina, słuchaj przyjdź kiedyś bo
musimy o tym referacie żydowskim pogadać, mówi musisz mi nagrać. No to już nie zostało
wykonane, ja o aparacie żydowskim krótko piszę w książce tam jest "... Ojczyźnie mojej, to
nie jest sprawa nieznana, ale bardzo krótko. Szefem tego referatu był Witod Bieńkowski
pseudonim Jan Kalski-Wędzki. Zastępcą szefa i tak zwanym referentem informacyjnym bo to
był schemat Delegatury Rządu byłem ja pod pseudonimem też Ludwik tak jak w Radzie.
Organizacyjną osobą która skupiała w swoim ręku całą logistykę działań, zbieranie
materiałów, ekspedycja, prowadzenie archiwów, kontakty z kurierami zagranicznymi i
krajowymi, warszawskimi i międzymiastowymi była Bogna Domańska prawdziwe imię i
nazwisko pseudonim Bronisława, żona pana Domańskiego i obecnego wtedy w Polsce i
matka dwóch synów, obaj nie żyją, jeden zginął w Oświęcimiu później, z domu Gorska, córka
pana Gorskiego matki Janiny Herców Gorskiej rodzonej siostry Benedykta Herca, żyła po
wojnie w Łodzi. I ta Bogna mieszkająca z matką staruszką rzymskokatoliczką jak i ona
mieszkająca z matką staruszką na ulicy Mławskiej 5 mieszkania 19 w czasie wojny, pracująca
na bardzo marnej posadzie w Zarządzie Miejskim Miasta Warszawy, z powiązań i sympatii
osobistych mniej więcej PPS niepodległościowe skrzydło, żarliwa patriotka, uczestniczka
obrony Warszawy w 39 roku, matka dwóch niedorosłych jeszcze synów, starszy miał 14, 15
lat młodszy mniej. Była siostrzenicą Benedykta Herca, ze starej patriotycznej żydowskiego
rodowodu rodziny niepodległościowej Herców jak w polskim słowniku biograficznym
istnieje wielu Herców i ich zasługi dla Polski prawda, z tej rodziny. Aleksadner Herc socjolog
to też jeden z najbliższych jej kuzynów, mam w swoim posiadaniu list Aleksandra Herca do
niej, który on mi dała w Londynie po wojnie, ona umarła w 80-tych latach.
- Stop stop
05.35.16 Koniec tape 5

Tape 6.
06.00.50
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- Bogna Domańska była przeze mnie wynaleziona, bo Bieńkowski co było jego niewątpliwie
przejawem dużego zaufania i jakąś zasługą w moich oczach powierzył mnie całkowite
zorganizowanie referatu. Mówi wiesz o co nam chodzi, wiesz co ja robię, ja będę rozmawiał
od góry z szefami, z różnymi sprawami organizacyjnymi a tym masz się zająć żeby to
funkcjonowało. Młody człowiek ambitny jak mu tak powiedzą no to wychodzi ze skóry, no
więc znalazłem te Bognę z rekomendacji starego kolegi z Żoliborza Stefana Rutkiewicza i
znalazłem łączniczkę główną, Wandę Muszyńską obecnie Witkowską i Bogna była szefem
biura a łączniczka była główną pomocą, inteligentka licealistka, córka pułkownika Wojska
Polskiego, wychowana w tradycjach niepodległościowych zajęła się tym. Myśmy zapewnili
Bognie skromne utrzymanie, kazaliśmy się jej zwolnić z tego Zarządu Miejskiego i ona była
na pełnym etacie Delegatury Rządu ona się tylko tym zajmowała. I teraz ta osoba mająca
matkę która z punktu widzenia hitlerowskiego była nie-aryjką dlatego że katolicyzm ich nic
nie obchodził a trzech pokoleń to tam nie było dla matki, dla niej może, dla matki nie prawda.
Mająca tego przychodzącego do matki gadułę brata matki Benedykta Herca, który się
ukrywał gdzieś w Milanówku czy w Podkowie Leśnej i przychodził ja go zresztą tam
poznałem, ona sama zajęła się w pełni tą robotą prawda referatu żydowskiego z ogromną
pasją i oddaniem narażając swoich dwóch synów obu Domańskich, jeden starszy w innej
robocie harcerskiej wpadł wzięli go do Oświęcimia został zamordowany wtedy musieliśmy ze
względów adresowych przerwać na pewien czas robotę w mieszkaniu na Mławskiej. W
mieszkaniu na Mławskiej bywał Fajner, w mieszkaniu na Mławskiej bywał Berman, Bognę
znali wszyscy i niesłychanie ją cenili i lubili. Kiedyś mnie zapytał Berman, panie Ludwiku
pani Bronisława to jest taka wspaniała osoba czy ona jest Żydówką? Ja powiedziałem takich
pytań proszę pana się nie stawia, nawet mnie. Ja nie wiem bo ja jej nie pytałem. Jak pan chce
niech pan ją zapyta. Uśmieliśmy się po wojnie wspominając długo długo po wojnie te rzeczy
kiedy byłem w 63 roku u niego w domu przy kilku rozmowach. Potem mieliśmy kilka lokali
konspiracyjnych tego referatu, dwa na Lesznie jeden Leszno 18, jeden koło sądów po drugiej
stronie, to były lokale tak zwane pożydowskie, to były lokale które przejmował kwaterunek
miejski po zmniejszeniu getta. Remontował je i przydzielał. Znaczna część tych lokali o
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których się nie pisze była przydzielana dla celów konspiracyjnych, na lokale konspiracyjne.
Tam się instalowało jakichś staruszków najlepiej zidiociałych, którzy nic nie rozumieli, nic
nie widzieli, nic nie słyszeli, dostawali mieszkanie i skromną rentę za to że tam mieszkali, ale
w jednym pokoju, a drugi pokój był czy dwa pokoje były do użytku konspiracji. Wychodzili
przychodzili mieli swoje klucze, ci ludzie mieli się nie widzieć nie słyszeć, nie interesować
nimi. Takie dwa lokale prowadziła Bogna na Lesznie, jakiś czas był taki lokal też na Solnej.
Było ich więcej zresztą i więc funkcjonowały obok siebie. Referat żydowski delegatury
mający przede wszystkim zadania sprawozdawczo-analityczne, wszystkie raporty do
Londynu szły przez ten referat od tej pory nie przez Radę. Organizacje żydowskie i Fajner i
Berman przychodzili do nas, przychodzili do nas sami lub posługiwali się łączniczkami. Z
łączniczek pamiętam Basię Berman z łączniczek żydowskich bo były i takie, były nasze czyli
aryjki, które brały w tym udział ale były i łączniczki Żydówki, więc ja pamiętam ją i
pamiętam Irkę Wajsblum czyli po wojnie Baniewicz, czyli obecnie hrabinę Conti, która, którą
poznałem wtedy, to była niesłychanie odważna dziewczyna. Była bardzo ściśle związana
serdeczną przyjaźnią nazwijmy to w ten sposób z Symchortem czyli Kazikiem Rotchajzerem
oni się znali prawie od dzieci, byli parą. Ona żona jakiegoś włoskiego arystokraty teraz
mieszka w Polsce zdaje się ale mieszkała we Włoszech, ale nie jestem pewien. No i jeszcze
no właśnie druga którą poznałem to była Basia Berman, to znaczy żona Adolfa ale nie
wiedziałem że to jest jego żona, kobieta przychodziła załatwiała coś prawda, Baśka, Basia no
to Basia. I te osoby miały kontakty z Bogną z biurem referatu żydowskiego. Druga instytucja
to było biuro Rady na Żurawiej 24, gdzie odsłoniliśmy tablicę nie dawno pamiątkową, to było
główne biuro rady w mieszkaniu tej Wąsowskiej-Leszczyńskiej która wyszła potem za mąż za
Leszczyńskiego który nie był Leszczyński tylko był działaczem Bundu. No i te dwa lokale
były takie główne, ale było bardzo wiele innych jeszcze, każda musiała mieć instytucja
lokale, każdy pion pepees, Stronnictwo Demokratyczne, ludowcy, katolicy, inne grupy mieli
swoje lokale konspiracyjne oprócz tych lokali. Była to rozgałęziona siatka w Warszawie było
w to wciągniętych dziesiątki ludzi którzy pracowali dla Żegoty ale tego wcale nie wiedzieli.
Bo jeżeli powiedzmy był lokal, gdzie przychodzili jacyś księża z metrykami to oni wiedzieli
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że oni przychodzą do jakiegoś katolickiego lokalu, ale że to są w ogóle metryki wyłącznie dla
Żydów, księża byli informowani tak - metrykę prawdziwą dla kogoś kto się ukrywa, czy to
jest oficer który uciekł z niewoli czy to jest kto inny który uciekł z więzienia z gestapo, czy to
jest, to nie jest ich sprawa, oni wiedzieli ale w sumie nie było dodatkowo skomplikowane
prawda obciążane jakąś nadmierną wiedzą prawda. Tu bardzo było wielu księży. Pomógł nam
w tym Zieja, ksiądz Zieja, pomagał nam w tym ojciec ksiądz Stefan Cydry Marianin, bardzo,
z Bielan, byli księża Pallotyni którzy bardzo pomagali, byli poszczególni proboszczowie ja
mówię o Warszawie, ale było i poza Warszawą cała siatka i tu były bardzo ważne dojścia
ziemiańskie i konserwatywno-katolickie prawda dla zdobywania tych dokumentów bo to i
przez dwory ziemiańskie do proboszcza i tego no. Jakżesz proboszcz odmówi pani
dziedziczce która mówi że ma tam jakąś kobietę z dzieckiem i że trzeba dać jej dobre papiery
no ksiądz proboszcz poskubał czy tam ktoś jej umarł w jakimś roku, czy można wymazać
może w księdze że on umarł czyli żyje, a jak żyje to on był ochrzczony wtedy i wtedy pod
imieniem takim i takim to jest dokument trzeba dać metrykę daje odpis jedzie z metryką
podpisaną przez księdza. Niemcy uważali jak pochodzi od księdza to sprawa Żydow jest
prawada. Oni nienawidzili polskich księży jako nosicieli polskiego patriotyzmu, ale uważali
że jak ksiądz dawał to znaczy że jest chrześcijanin. Tak dowcipni to oni nie byli i to długo
funkcjonowało, niektórzy księża trafili za to do więzienia. Taki ksiądz Chrościcki który
siedział na Majdanku za wystawienie tych metryk, niektórzy zginęli, ksiądz Roman
Archutowski, który będzie teraz prawdopodobnie ogłoszony błogosławionym przez papieża
rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie robił wiele rzeczy między innymi i
te. Nie tylko te. Bo na przykład przyjmował nielegalnych kleryków których nie wolno było
przyjmować do seminarium w czasie wojny nowych na konspiracyjne nauczanie. Ale robił to,
no Sapiecha przyjął Wojtyłłę nielegalnie w Krakowie no, a ten przyjmował w Warszawie no.
Więc były takie rzeczy no i tutej jest trudno rozdzielić czy ten człowiek był w Żegocie. Jeżeli
on pomagał to może być objęty pojęciem współpracownika Rady Pomocy Żydom, ale czy on
o tym wiedział to jest zupełnie inna sprawa. On znał panią taką czy pana takiego. Ksiądz
Cedra znał Bieńkowskiego, który był uczniem Marianów, znał mnie jako przyjaciela
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Bieńkowskiego i ksiądz Cedra przychodził do mnie do domu na Mickiewicza 37 gdzie potem
mieszkałem na Żoliborzu i przynosił mi papiery na tym się kończyły...., ale on pomagał
obiektywnie i on wiedział, że trzeba albo że ktoś musiał uciec, albo musiał zmienić nagle
papiery. Wobec tego ja prowadziłem równolegle tę działalność w Radzie i tę działalność w
referacie żydowskim. Można powiedzieć, że w referacie żydowskim delegatury była to
działalność typu biura studiów, która służyła opracowywaniu materiałów i powtarzam
wszystkie materiały które były opracowane przez Delegaturę Rządu Rzeczypospolitej na kraj
od zimy 42 na 43 do wybuchu powstania warszawskiego ogólnego w końcu czyli do 1
sierpnia 44 przechodziły przez moje ręce lub brałem udział w ich redagowaniu albo tylko
przechodziły przez moje ręce. Oragnizacje żydowskie przechodziły przez moje ręce robione
własne delegatury brałem udział w redagowaniu. Wszystkie które szły do rządu polskiego w
Londynie jako materiały delegatury rządu, materiały AK szły oddzielnie i odpowiadał za nie
Woliński i Herc na tematy żydowskie. Ale oni dawali nam kopie i myśmy ze sobą ściśle
współdziałali, tak że to były zaprzyjaźnione ściśle no powiedzmy piony, które współdziałały
ze sobą tych lydzi było niewielu którzy się zajmowali bardzo wysoko tym więc się wszyscy
znali, jeżeli nie znali to znali z pseudonimów. To znaczy oni o sobie wiedzieli że ten i ten
zajmuje się tym i tym. To była mała grupa tych ludzi wyspecjalizowanych którzy tylko tym
się zajmowali, bardzo mała, była taka druga w Krakowie, była taka we Lwowie, ale myśmy
mieli akurat filię w Krakowie i we Lwowie. Filią krakowska kierował Stanisław Wincenty
Dobrowolski, filią lwowską Władysława Choncowa, która jest pochowana w Haivie bo
wybrała życie w Izraelu w końcu życia i tam zmarła, opiekował się nią do końca życia
Gideon Chauzner bo oboje lwowianie i zaprzyjaźnili się, w każdym razie w ostatnich latach o
Choncowej najwięcej się dowiedziałem od Chauznera, który mi to opowiadał sam, ja jej w
ogóle nie znałem, ona była ze Lwowa, ale on ją dobrze znał, po wojnie poznał ją opowiadał
mi, on jak prokurator szczegółowo wyciągał od niej wszystkie dane co ona wiedziała, co ona
pamiętała, protokołował tam prawda. Nawet do procesu Ajchmana, gdzie pokazywano
prześladowanie we Lwowie i próby jej ratowania we Lwowie, bo wszędzie pokazywano
prześladowanie przykładowo prawda robotę Berlin no przykładowo o tym się zajmował jak
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zerwał Chauzner ..., ale bardziej Chauzenr. No to są rzeczy późniejsze, ale nasza robota
przebiegała tak jak robota solidnie zorganizowanego biura, biura studiów w jakimś
wywiadzie, no bo to wywiad jednak, raz te dokumenty przychodziły, organizowało się,
oceniało wartość, oceniało sens, oceniało przydatność, zrobiło wybory, kopiowało,
mikrofilmowało, wysyłało. No zrobiliśmy to. To była robota zawodowa, to jak mnie się ktoś
pyta jak pan pomagał Żydom, więc ja pomagałem Żydom, ja robiłem ciągle coś, ja się nie
pytałem, no a ten Artymowicz to mi się napatoczył, nieszczęście no, bo trzeba się było nim
ciągle zajmować, napatoczył mi się jeszcze taki drugi. A ten drugi był sławnym człowiekiem
dlatego o nim opowiem. Ten drugi mi się napatoczył to było tak. W ogóle jak ja poznałem
Adolfa Bermana, Adolfa Bermana to ja poznałem zanim go poznałem w radzie to go
poznałem w mieszkaniu pani Marii i Stanisława Ossowskich na Żoliborzu. Bo on był ich
kolegą przed wojną filozofem, on był doktór psychologii, doktora ..... i on był moim kolegą i
on jak wyszedł z getta 5 września 42 z Basią to pojawił się u Ossowskich między innymi, a ja
tam stale bywałem na Żoliborzu i przyjaźniłem się z panią Marią i ona mnie poznała z nim
nie mówiąc kto to jest no wiadomo co ..... można było spojrzeć kto to jest, powiedziała to jest
nasz przy, panie Władysławie to jest to jest nasz przyjaciel przedwojenny niech panowie się
poznają. No a, i potem mija parę tygodni nie wiem ile 4. 6. a jego spotykam on jest w Radzie
Pomocy Żydom. Oczywiście takie rzeczy bardzo służyły zaufaniu, bo jak on wie że ten
Ludwik to jest jakiś przyjaciel Ossowskich że to jest takie środowisko do którego ma
zaufanie, przecież się nic więcej nie mówiło, oni też nie mówili jak ja się nazywam. Ale
trzeba sobie wyraźnie powiedzieć bo to nigdzie nie było dopogadane, że Rada Pomocy
Żydom była to pierwsza znana mi instytucja współpracy Polaków i Żydów najnowszej
historii Polski, bo to nie była rada pomocy Żydom, Polska rada pomocy Żydom, była Rada
Pomocy Żydom przy pełnomocniku rządu na kraj przy delegaturze rządu na kraj to była
Rada Państwa Polskiego i w tej Radzie Państwa Polskiego na równych prawach zasiadali
wiceprezes Żyd i wiceprezes goj, sekretarz Żyd i Bartoszewski członek rady goj.
Zasiadaliśmy razem i razem ponosiliśmy ryzyko i razem pracowaliśmy dla ratowania ludzi i
dla informowania świata, to była rada w której udział Żydów jest często niedoceniany, to była
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wspaniała forma współdziałania Żydów syjonistów i bundowców razem z Polakami dobrej
woli, którzy to z nimi robili, to jest nasze wspólne dzieło, Rada Pomocy Żydom
organizacyjnie opierała się o fundusze o budżet rządu tak, ale Rada Pomocy Żydom była
wspólnym dziełem Polaków i Żydów, nasza robota była jednym wspólnym dziełem.
Wspominałem, że sekretarzem biura szefem biura rady była osoba pochodzenia żydowskiego
Lusia Chaucman, Zofia Rudnicka, że łączniczką była Janina Wąsowiczowa jej prawdziwe
nazwisko Raabe z domu prawda, że Celina ta Tyszko też moim zdaniem do dziś się jej nie
zapytałem chyba jest Żydówką, ja jej do dziś nie zapytałem, my się znamy kilkadziesiąt lat i
nigdy jej nie zapytałem czy one jest Żydówka czy nie-Żydówka, chyba tak prawda. Czasami
spotykam tę panią na jakiś wręczaniach tytułów przez amabasadę Izraela albo coś i się
ściskamy ona, każdy mówi co chce prawda. Ta Rada była jest historyczną zamkniętą kartą,
istniejącą od 42 do wejścia wojsk sowieckich do Polski. Bowiem po Powstaniu Warszawskim
działania Rady przeniosły się na teren podwarszawski w skadłubowum składzie prezesem
został Fajner działał tam z nim Marek Arczyński, bardzo czynny skarbnik rady poprzednio
działał, działali tam jeszcze troszkę Hiżowa z Krakowa, która przed tem kierowala sprawami
mieszkaniowymi, zajmowala się jak gdyby grupą roboczą, bo te grupy robocze były przy
radzie kirowane przez poszczególne osoby które nie były członkami rady, one były jak gdyby
społecznymi współpracownikami rady którym powierzono sprawy dzieci, mieszkań,
lecznicze itd. Ale to była rada oczywiście rada. Mówiłem że były indywidualne przypadki,
wspomniałem małżeństwo Ossowskich u których poznałem Bermana. Kilka miesięcy później
w 43 roku pani Maria Ossowska zwróciła się do mnie, a była moją między innymi
wykładowczynią na tajnych kompletach wydziału humanistycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, panie Władku, ona się domyślała różnych rzeczy, ale nie było kropki nad i.
Jest taki problem nasz przyjaciel który się ukrywał i on i jego matka musieli zmienić
nazwisko, nie mają nowych papierów i szukają schronienia i papierów przede wszystkim.
Czy pan coś może pomóc. Ja powiedziałem a chodzi po mieście? Czyli dałem do zrozumienia
że przyjaciel prawdopodobnie jest Żydem no bo różni są przyjaciele. Ona mówi nie on się
porusza swobodnie. Ja mówię a może do mnie przyjść do domu? Dobrze. Umówiliśmy,
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przyszedł do mnie na Mckiewicza 37 gdzie wtedy mieszkałem do domu i powiedział do mnie
niby kulturalny człowiek przystojny bardzo, wtedy prawdopodbnie 30-kilkoletni,
intelektualista od razu to było widać, mówi do mnie proszę pana ja od pani Marii i Adama
Ossowskiego, ja mówię proszę bardzo, ja mam kenkartę na nazwisko Zakrzewski ale to jest
spalone ja bym chciał żeby ona była na takie nazwisko żeby było łatwe do zapamiętania, żeby
było też imię Edward, żeby był mój rok urodzenia, już nie pamiętam który tam dziewięćset
10, 11 może był tam wtedy, żeby było łatwo mnie go się tego nauczyć i od razu to samo
nazwisko dla mojej matki. Dał mi te dane, dał mi fotografię matki swojej matki, ja zacząłem
się gimnastykować szereg dni, znaleźć mu takie wymogi żeby był Edward i wiek pasował, no
mniej więcej jakiś Edward będzie, Edward to chyba 30 kilka lat, prawda raz ma 15 a potem
ma 70. Znalazłem mu prawdziwe papiery na nazwisko Marczewski, on zachował to nazwisko
po wojnie i pod tym nazwiskiem był twórcą wrocławskiej szkoły matematyki, kontynuatorem
Sztajnchauza, rektorem Politechniki Wrocławskiej i rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego,
wielkim polskim matematykiem, nazywał się naprawdę Edward Szpilchajm i był przed wojną
asystentem na wydziale matematyki, ja się wtedy go o to nie zapytałem ja się dowiedziałem
po wojnie jak on się nazywał. Profesor Kuratowski jeszcze, ojciec Zosi którego jeszcze
znałem, opowiadał mi o nim w Zakopanem kiedyś w Domu Zaiksu po wojnie jako
nadzwyczajnym wybitnym matematyku o sławie polskiej matematyki przyszłej, on wiedział,
że ja tam go ratowałem i opowiadał, no ja mówię to bardzo fajnie no i on był we Wrocławiu
utrzymywaliśmy aż do jego zgonu kontakt on umarł przedwcześnie mając 65 lat, wdowa po
nim pani Zofia Marczewska nie-Żydówka żyje jest we Wrocławiu jedna córka jest z matką
druga córka jest żoną Starczewskiego tu w Warszawie. ...... Wie o mnie wszystko doskonale
od ojca ona się urodziła po wojnie ..... Tak że miałem takie anegdotyczne zakończenie tej
sprawy, on do mnie przychodził często i miałem dwa incydenty z nim które były bardzo
ciekawe, dwa, które są anegdotyczne ale pokazują wady człowieka. Ja chciałem mu dawać
pieniądze które mu się należały, ja miałem drobne pieniądze, on nie chciał brać, ja mówię, no
przecież ja panu, przychodził pogadać, nie ....... już jako ten Marczewski na Mickiewicza i ja
mówię proszę pana, od kogo są te pieniądze a ja mówię ode mnie, a on mówi no nie, żebym ja
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wiedział że pan jest bogaty mecenas to ja po wojnie panu oddam, ale pan nie jest bogaty
mecenas więc to jest nieprawda. Niech pan mi powie od kogo są te pieniądze, więc ja mówię
a co pana to interesuje, ja .... a on mówi proszę pana ja chcę postawić sprawę jasno, jeżeli to
są pieniądze organizacji żydowskich to one są na pomoc Żydom ja uważam się za Polaka i
mnie się te pieniądze nie należą. Ja mówię proszę pana to ja panu powiem, te pieniądze są od
rządu Rzeczypospolitej dla obywateli polskich bez różnicy pochodzenia, rasy, płci, wieku
którzy są prześladowani przez hitleryzm. On mówi słowo? Ja mówię słowo. I zaczął brać. Co
miesiąc dostawał taką przez szereg miesięcy taką małą, która mu pozwalała żyć no gdzieś od
43 do wybuchu powstania warszawskiego. I potem jest taka sytuacja, ja się dowiedziałem od
jakichś ludzi że on przeżył powstanie na Starym Mieście. Ktpś mi to opowiedział. Straciłem
go z oczu później. I potem dużo później zresztą z Ossowskimi rozmawiałem po wojnie, ale
dużo później, ale jest 45 rok ja jestem zrujnowany w Warszawie, chodzę wśród ruin, to jest
gdzieś wiosna, jakieś gruzy może już wczesne lato, ale pamiętam że jeszcze jakąś kurtkę
miałem, nie później jak jakiś maj no i idzie też taki skromniutko ubrany człowiek na
przeciwko też chudy i patrzę Marczewski idzie i on zaczyna mnie ale nie wie jak mnie
tytułować, on mówi proszę pana proszę pana, nazwiska mojego nie znał, aa, ja mówię a i
padamy sobie w ramiona, ja mówię o przeżył, gdzie pan jest, a on mówi ja jestem we
Wrocławiu, w takiej grupie roboczej pojechałem tam zabezpieczać wszystko, początek jest
tego zabezpieczam uniwersytet. A ja mówię no i co i jak a rodzina, a on mówi matka
przeżyła, żona jest ze mną to mówię nadzywczajnie, nadzwyczajnie a mówi a u pana, ja
mówię no u mnie, no wie pan straciliśmy Warszawę ale, ale ja byłem głęboko w konspiracji
londyńskiej nie chciałem o tym w ogóle rozmawiać. Więc no jak panu się żyje czy ma pan
jakąś pracę, ja mówię nie mam. A jak no to wie pan ja mam dom we Wrocławiu poniemiecki
i tam jeszcze wszystko jest, uniwersytet to zajął, niech pan przyjedzie do nas, mieszka u nas
ile pan chce, żona się będzie cieszyć bo pan pewno tu nie bardzo ma taką bazę, ja mówię nie
mam, niech pan przyjedzie, ja mówię chwileczkę, chwileczkę i tak serdecznie, naprawdę no, i
niech pan się nie krępuje, my tu mieszkamy bezpłatnie, znaczy bezpłatnie, wygodny pokój
pan będzie miał, jakoś się utrzymamy, niech pan przyjedzie. A ja mu mówię, a to samo mi
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proponował Artman czyli Artymowicz poprzednio do Łodzi żebym przyjechał bo ma też
mieszkanie na Piotrkowskiej, poniemieckie, bardzo dobrze umeblowane, żebym też
przyjechał do niego i mieszkał. Ja byłem u niego cały dzień gościem jadłem, piłem, kupił mi
jakąś ładną koszulę, poszedł do mnie koniecznie chciał mi kupić upominek, ale się skończyło
no ale Łódź niedaleko, nie mówię, ale już się z nim rozstaję i on jeszcze z taką w jednym
domu ode mnie te gruzy na Kruczej pamiętam pomiędzy Nowogrodzką a Alejami, kompletne
gruzy i on mówi halo, halo, halo, ja mówię ja się nazywam Władyslaw Bartoszewski, jak pan
się nazywa, a on mówi aa mówi pan był moim Janem Chrzcicielem, ja się nadal nazywam
Marczewski, no więc w przenośni bo ja nie byłem jego Janem Chrzcicielem, ale dałem mu
papiery i nazwisko. Żona używa do dziś tego nazwiska, on umarł pod tym nazwiskiem jest
pochowany. No tak, więc i takie rzeczy były trochę wesołe, trochę rzewne, różne, ale dużo
smutniejsze było jeżeli się dowiadywało, że jedna osoba pomagała, druga, trzecia czy
podawano kogoś z rąk do rąk, wyrabiało się papiery i potem ktoś wychodził, ginął, szukano,
.... wpadka, niewola, Niemcy złapali zabili, a to było częstsze niż takie ocalenie do końca.
Tak że jak ktoś mi się pyta ilu Żydów się ukrywało w Warszawie to zawsze mówię, ukrywało
czy ukryło do końca. Ryngiel by szacował zaraz na początku i później 20 tysięcy więcej,
może nawet i więcej bo uciekali dalsi, przybywali z innych miast, ale ile do końca, a bomby
też nie wybierali, prawda, ludzie ginęli w czasie powstania, w schronach byli, były różne
rzeczy i różne okoliczności i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. No cóż jakieś
podsumowanie temu też by się należało. Sprawy Polacy-Żydzi, tło dziejowe i może osobny
rozdział powstanie w gettcie. Powstanie w gettcie warszawskim bardzo specjalny rozdział w
tym mieście, w innych miastach takiego rozdziału akurat nie było. Ja się przyjaźniłem bardzo
z Julianem Alexandrowiczem, który przeżył getto krakowskie, potem uciekł z getta rurami
kanalizacyjnymi, potem był w partyzantce, doszedł do stopnia majora Armii Krajowej i umarł
w Krakowie jego syn jest profesorem psychiatrii, on był profesorem kardiologii, serdecznym
moim przyjacielem, do jednej jego książeczki, "Kartki z dziennika doktora Twardego"
napisałem przedmowę na jego prośbę, gdzieś w 70-tych latach i to wyszło czy w końcu 60tych. Ale on miał inne przeżycia bo był w Krakowie, tam nie było ogólnego powstania, on
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miał przeżycia likwidacji getta, miał przeżycia szpitala w gettcie, on przebywał na
Kazimierzu, on nie był w walce, on był potem w lesie, w walce jako lekarz AK, partyzant
rannych łatał prawda i zestawiał połamane rzeczy to jest co innego i potem żył długie lata
jako dobry profesor. Jak ja porównują te doświadczenia z doświadczeniami powiedzmy
starego Szapiry ojca Szapiry tego, którego znam dobrze, lekarza, czy innymi jakie prawda oni
mieli tu w Warszawie doświadczenia to były inne, tak i Żydzi mieli inne doświadczenia, inne
w lesie inne w Warszawie, inne miał .... w małym miasteczku, inne człowiek, który przeszedł
getto walczące inny człowiek który przeszedł przez getto powiedzmy w Krakowie, no po
prostu inne. I to trzeba brać pod uwagę, że nie ma jednego losu, jest tysiące scenariuszy
odrębnych i tysiące świadczeń odrębnych i ci których Szyndler wywiózł i ocalił to
błogosławią Szyndlera, a tych których nie wywiózł i nie ocalił i tych którzy zginęli, co mnie
teraz obchodzi jakiś hitlerowiec tam mówi funkcjonariusz, dyrektor, nie bił mnie, ale nic nie
robił dobrego, są różni prawda no bo zależy jakie okoliczności osobiste człowieka spotkały i
tak Wizental siedział w siedmiu czy sześciu kacetach i mówi do mnie nieraz, my się
przyjaźnimy, i mówi słuchaj ja mogę mówić o antysemitach w Polsce mam prawo, każdy ma
prawo, o rzeczach złych mam prawo, o szmalcownikach też, ale ja nie powinienm być
najgłośniejszy, bo gdyby nie polscy akowcy we Lwowie, a potem polscy goje w Warszawie, z
polskiego podziemia londyńskiego, nie żadne z Moskwy, pomogli świadomie mojej żonie to
ja bym nie miał tej przedwojennej żony co u Żyda jest rzadkością i nie miałbym z nią córki
po wojnie i nie miał bym dzisiej tych wnuków które mam prawdopodobnie dzięki temu że
Polacy w Warszawie mi ocalili moją żonę, a ja bylem poniewierany w kacetach, ona w
żadnym kacecie nigdy nie była, jedna rodzina, jeden los. A Stanisław Lem, którego mój
przyjaciel którego oboje rodzice byli w gettcie lwowskim na Piaskach, których wyciągął z
getta przy pomocy przedwojennej służacej ulokował i byli u niej ulokowani i ich zachował
we Lwowie aż do końca Niemców i po wojnie wrócił z nimi do Krakowa i oni umarli
naturalną śmiercią w Krakowie, a sam mając fałszywe niemieckie papiery pracował w
............ werhmacht jako autoszlose. No wiem znaczy napisze o tym ..... No niezwykłe
rzeczy, wybitny pisarz prawda. No więc różne były losy ludzi, nie ma jednych losów ludzi,

74
WLADISLAW BARTOSZEWSKI KASETA NR 25
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy.

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

nie ma jednych losów ludzi. To jest wielka prawda nie tylko Żydów, znaczy Żydów bardzo
Polaków którzy byli pod okupacją niemiecką i sowiecką też i bracia Herling-Grudziński.
Jeden w łagrach sowieckich potem oficer u Andersa, potem współzałożyciel Kultury
Paryskiej, dziś w Neapolu, a drugi starszy rodzony brat w Warszawie, ukrywający się z żoną
chyba pełną Żydówką, siostra ukrywająca się, on na fałszywych papierach i pracował w
Żegocie. Maurycy Grudziński po wojnie sędzia sądu najwyższego, umarł w Warszawie po
wojnie, na wojnie mi o tym opowiadał. Jego żona nie wiedziała że istniała grupa Felicji, jego
żona znalazła papiery po jego śmierci, oddała siostrze pani Łutnikowej z domu Grudzińskiej,
która dała mnie te papiery, ja dałem Prekerowej do opracowania mam do niej zaufanie. No
kilkanaście lat po wojnie, ja pisząc tę książkę " ojczyzny mojej", pisząc tę książkę ........
ojczyzny mojej, z Zofią Lewinówą zbierając materiały na przełomie lat 50. i 60. jeszcze nie
wiedziałem że grupa Felicji to była Grudzińskiego który jeszcze żył w Warszawie. Potem się
dowiedziałem. Nigdy z nim nie rozmawiałem, z jego siostrą tak, u której na Bemowie
mieszkali ukrywający się między innymi, ona żyła, ona umarła rok temu tam żyła tam do
zgonu na Bemowie, umarła rok czy półtora roku temu na zawał. Pani z Grudzińskich
Łutnikowa. Wracam do tematu. Powstanie w gettcie warszawskim, że coś się szykuje to
myśmy wiedzieli, w delegaturze wiedzieliśmy, w AK i wiedziano w Żobie, łącznik, że
łącznicy Żobu nie mieli kontaktu z delegaturą ani z radą, łącznicy Żobu mieli kontakty z AK.
Mieli kontakty z Wolińskim który opisuje, mieli kontakty z Aleksandrem Kamińskim, ja
nigdy nie spotkałem też Antka choć wtedy, choć powinienem go spotkać bo Antek wyszedł
13 marca i nie dotarł do nas, to znaczy pogubuliśmy się. Myśmy mieli kontakty dalej z
Bermanem, z Fajnerem prawda, a nie mieliśmy kontaktu z Antkiem my w pionie Delegatury
Rządu i Rada Pomocy Żydom też nie miała kontaktu z Antkiem, Antek miał kontakty jakieś z
AK i nie najszczęśliwsze.
- Pyt.
- Winnery miał kontakt z Wolińskim. Winner wyraźnie z rządu natomiast myśmy mieli
kontakty z Żydowskiego Frontu Narodowego albo kontakty z Bondu, albo kontakty z Komisji
Koordynacyjnej ZKN i Bondu, natomiast ściśle rozdzielone cywilne wojskowe. Myśmy nie
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byli w wojsku ja w Bipie nie robiłem tych rzeczy, ja robiłem te rzeczy w delegaturze i w
Radzie Pomocy Żydom i to było rozgraniczenie i to mogła być taka sytuacja, że ja byłem
zaprzyjaźniony z tymi Polakami, którzy mieli te kontakty, byłem zaprzyjaźniony z niektórymi
Żydami którzy znali tamtych, ale nie znałem z kolei tych Żydów prawda, myśmy tak sobie po
wojnie rozmawiali w hotelu ..... w Tel-Awiwie jeszcze wiele godzin, dwa dni ...... potem
rozmawiałem oddzielnie z Bermanem u niego w mieszkaniu w Tel-Awiwie i tak codziennie
było że oni wszyscy o sobie wiedzieli, ale ja znałem tego, ten znał mnie, ten znał kogo innego
a nie znał mnie, no tak to było to była ścisła konspiracja, prawdziwa konspiracja, dzięki temu
w ogóle funkcjonowaliśmy, dzięki temu nikt z kluczowych z Rady Pomocy Żydom nie wpadł.
Tam była jedna kurierka i zginęła w kacecie na linii Kraków-Lwów, wpadł rozszantażowny
ale szantażowany bez wiedzy że on jest prezesem Rady - Grobelny, wpadł rozszantażowany
Berman którego wykupiliśmy, Adolf Berman, ale nigdy nie wpadł szantażowny że jest Rada
Pmocy Żydom organizacja, że jacyś ukrywający się coś tam się robi albo Żyd prawda, albo
chodzi z Żydami, tylko tyle. Nigdy Niemcy do tego do końca nie doszli i nigdy to nie
wpadło, ani w Warszawie, ani w Krakowie ani we Lwowie, tak żeby wpadła tak jak wpadało
wiele komórek AK, endeckich, ludowych, socjalistycznych pepeerowskich, nigdy nie było
wsypy Rady Pomocy Żydów. Tak nas było niewielu, tak mieliśmy do siebie zaufanie i taki
był poziom tych ludzi. Powiedziałem w toku mego opowiadania, że jak można było nie mieć
do siebie zaufania, czy człowiek ludowiec o którym się w rozmowach z niedopowiedzeń
dowiedziałem że on był w Oświęcimiu kiedy byłem ja, tylko z niższym numerem, pierwszego
transportu warszawskiego z sierpnia. I ja, czy myśmy wtedy mieli doświadczenia, myśmy
musieli trzymać mordę w kubeł, tak absolutnie do końca wszystkiemu przeczyć i pilnować się
żeby nie wpaść w oko bo myśmy wiedzieli co nam grozi, nasi koledzy Berman i Fajner też
wiedzieli co im grozi prawda, no, a Grobelny był stary działacz i bojowiec pepeesu on też
wiedział co mu grozi bo był doświadczony człowiek. Więc to była grupa bardzo zgrana,
bardzo nieduża, to była taka grupa, którą ja porównuję dla młodszych dzisiej ludzi jak mam
różne odczyty w prywatnych mieszkaniach jak był TKN to w Warszawie powstał tak zwany
ŻUL, Żydowski Uniwersytet Latający. Ja na tym ŻUL-u miałem dwa odczyty, na jednym z
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nich zresztą był przypomniał mi po latach obecny profesor Rudnicki, Szymon Rudnicki, no i
na jednym z nich była właśnie Marczewska obecnie Starczewska i ja im mówiłem słuchajcie,
to była grupa tak zaufanych przyjaciół jak tą grupą był pierwszy pierwotny KOR, przed
rozbudowaniem. Tu nie chodzi w grę że było z wewnątrz doniesienie czegoś, muszą
podsłuchać, nie wstawią nikogo do tej grupy ścisłej, tego przypadku nie ma, mogą wstawić do
jakiejś sieci nie do tego zespołu konfidenta, obserwatora nie wchodzi w grę. Na tej zasadzie
to było jedyne porównanie jakie mi się nasuwało późniejszej praktyki polskiej historii i
współdziałania elementów demokratycznych, dla ratowania innych ludzi ściganych z innych
powodów w innych warunkach. Powstanie w gettcie które wybuchło

06.34.49. Koniec tape 6

Tape 7
07.00.50.
- W 1943 minęło już 9 miesięcy od rozpoczęcia, siedem miesięcy od faktycznego
zakończenia wielkiej akcji deportacji i właściwej likwidacji, zagłady mieszkańców getta
warszawskiego w 42 roku między końcem lipca a końcem września pozostało kilkadziesiąt
tysięcy ludzi, różne były szacunki, wiadomo było że oficjalny szacunek nie przekracza 40
tysięcy ale że po cichu jest ukrytych masę ludzi, myśmy szacowali w delegaturze na 60 kilka,
70 i to mniej więcej potwierdziło się. Później co do szacunku i ilości osób które były w chwili
wybuchu walk w gettcie 19 kwietnia na terenie to jest dużo mniejszego niż pierwotnie
podzielonego prawda na te segmenty, części, szopy getta warszawskiego. Nasze wiadomości
z getta otrzymywaliśmy przede wszystkim w delegaturze w referacie żydowskim za
pośrednictwem naszych parzyjaciół z Rady Pomocy Żydom Bermana i Fajnera, którzy mieli
stałe kontakty telefoniczne. O dziwo funkcjonowały zuełnie nieźle telefony. Problemem było
tylko żeby mieć takiego rozmówcę telefonicznego w gettcie który ma coś do powiedzenia
ogólniejszego, umie to powiedzieć krótko, ma dostęp do telefonu i ma numer kontaktowy po
stronie aryjskiej. Jeżeli, a po stronie aryjskiej było bardzo mało czynnych telefonów w
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mieszkaniach prywatnych, w lokalach, biurach tak, w mieszkaniach prywatnych bardzo mało.
Czyli trzeba było odpowiedzieć na kilka warunków, odpowiednio bezpieczne miejsce gdzie
można było przemawiać i słuchać po stronie aryjskiej i odpowiednie dostępne miejsce, gdzie
odpowiedni rozmówca po stronie getta. Tą drogą jednak Berman i Fajner otrzymywali dużo
różnych wiadomości. Po okresie jeszcze od jesieni 42 do wiosny 43. Dużo wiadomości takich
praktycznych dotyczących życia, warunków, czynów zbrodniczych, wiedzieliśmy różnymi
drogami tą i innymi sporo o mordach w styczniu o czterodniowym zrywie styczniowym 43
roku, o różnych egzekucjach w połowie kwietnia w 43 roku, mieliśmy wiadomości pod
strażników z Pawiaka pracującyh dla podziemia, a wchodzących codziennie na teren
więzienia na Dzielnej przez dzielnicę żydowską mieliśmy wiadomości od naszych ludzi z
telefonów, z wodociągów, z elektrowni, z gazowni i z policji etatowej byli zaprzysiężonych
pracowników w Delegaturze Rządu, którzy podawali te raporty. To wszystko gdzieś się
zbiegało,
zbiegało się w wywiadzie AK i zbiegało się również w Delegaturze Rządu, w Departamencie
Spraw Zagranicznych, w Wydziale Bezpieczeństwa kryptonim Wir i w Referacie
Żydowskim. Tak że myśmy mieli spory wgląd w to co na miejscu się dzieje, to się dzieje w
kraju otrzymywaliśmmy z delegatur okręgowych, ale to były raczej tylko zastraszające
podsumowania, tyle i tyle tysięcy wywieziono gdzieś, tyle i tyle tysięcy rozstrzelano w jakimś
obozie o takie, albo zagazowano, wiadomości dochodziły o tak prawda, mozaika strasz
okropności, która miesiąc po miesiącu dopełniała strasznego obrazu pełnego postępującej
zagłady i o tym myśmy raportowali do Londynu i kiedy Karski przyjechał i ten raport
przywiózł który był raportem według stanu mniej więcej z września 1942 roku zamknięty na
wrzesień 42 to przecież potem od 42 od jesieni szły dalsze represje różnego rodzaju w całym
kraju i też trzeba było na nowo te dane wszystkie zbierać i opracowywać bo ten stan rzeczy
niestety nie był statyczny, on był dynamiczny w złym kierunku, to znaczy był dynamicznym
postępem mordowania i zagrożeń i ograniczeń. Niepowodzenia Niemców na froncie nie
uczyniły ich łagodniejszymi, niepowdzenia w lutym 43 roku pod Stalingradem spowodowały
oczywiście jeszcze większą tu zaciekłość i pilnowanie zaplecza żeby na tym zapleczu nie
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nastąpił jakikolwiek bunt, bunt nie następował. I pierwszy w historii Warszawy bunt zbrojny,
rebelia po tym nazwana powstaniem nastąpiła 19 kwietnia od chwili kiedy zamilkły strzały
oblężnia Warszawy w 1939 roku. Była w marcu akcja pod Arsenałem, ale 26 marca grupa
kilkudziesięciu chłopców usiłowała uwolnić kilku kolegów, byli polegli, byli ranni, akcja jest
znana, to był jeden incydent w jednym miejscu na jednym rogu ulicy, bohaterski, piękny,
wspaniały, ale jeden który trwał minuty, a tu zaczął się bunt 19 kwietnia, który miał trwać w
pełnym natężeniu kilkanaście dni a szczątkowo jeszcze wiele innych dni prawda i coś
nieporównywalnego w swoim wymiarze, nieformalnego w środku miasta. Ja mieszkałem
wtedy na Żoliborzy przez całą wojnę a pracowałem w Referacie Żydowskim główny lokal jak
wspomniałem na Mławskiej 5 mieszkania 19, inne lokale były w rejonie Leszna, czyli w
każdym przypadku musiałem z Żoliborza dostawać się albo w rejon bliski getta z jednej
strony wschodniej, albo w rejon vliski getta z innej strony, południowej, ale w rejon bliski
getta. Chciałem tutej sprostować pewne bardzo popularne literackie przeniesienie, które jest
przez to popularne że jest czarno-białe. Mianowicie tłum ludzi stojący pod gettem, ja w tym
tłumie byłem codziennie i napewno się nie śmiałem, i w tym tłumie codziennie było jeszcze
bardzo bardzo wielu naszych informatorów i napewno nie chodzili tam żeby się przypatrzeć
jak się Żydzi palą, chodziliśmy żeby ustalić jak najwięcej faktów, ja codziennie byłem pod
gettem, co gorsza Fajner i Berman którzy nie powinni tego robić, szczególnie Berman który
miał zły wygląd też codziennie byli pod gettem bo nie mogli się powstrzymać od tego żeby w
tłum się nie wmieszać i słuchać i nie patrzeć nie starać się ustalić co się dzieje. Nasze
łaączniczki były pod gettem, ja moją obecną żonę poznałem po wojnie, grubo po wojnie, ona
była też z takiej rodziny która była tym zainteresowana, oni też chodzili pod gettem, i to było
oczywiste bo to było no coś strasznego co się dzieje no tak jak wielki, powódź, pomoże, nie
pomoże, wyłowi nie wyłowi ale straszna rzecz, to jest prawidło psychologiczne, jeżeli były na
tym ... pewno były skrajne postawy, skrajne zachowania, złowrogie, antyludzkie uwagi,
napewno wśród tysięcy ludzi takie uwagi były, to nie był dominujący powód dlaczego ludzie
chodzili pod getto, ja chodziłem wieczorem po godzinie policyjnej przez ludzi których znał
Stefan Rutkiewicz on w straży pożarnej w centrum szkolenia które do dziś jest na
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Słowackiego przez ulicę bo mieszkałem wizawi wtedy, później mieszkałem już gdzie indziej,
ale od czerwca 43 mieszkałem już tam później na Mickiewicza w mieszkaniu o którym
mówiłem że przychodził do mnie tam między innymi Szpirman i Zakrzewski - Marczewski,
ale wtedy mieszkałem na Słowackiego, wystarczyło przelecieć ulicę mimo godziny policyjnej
było się w straży pożarnej, wchodziliśmy na wieżę straży pożarnej z lornetkami i patrzyliśmy
na pożar getta, starałem się rozpoznać jakie ulice są objęte pożarami i mieliśmy meldunki
pufne straży pożarnej staraliśmy się do tego dojść, chodziłem się gapić, tak, nie mogłem o
niczym innym myśleć w ogóle, i ja byłem zawodowcem no można tak powiedzieć ja byłem są
zawodowi sportowcy, są zawodowi muzycy i są tacy co czasami grają w piłkę albo na
fortepianie, ja byłem zawodowcem, sprawy żydowskie wtedy wypełniały większość mego
życia, zajmowałem się i innymi na przykład sprowadzaniem większość z Pawiaka, książka
"...... pierwszej śmierci" którą wydałem po wojnie była oparta o analizę tych elementów
terroru hitlerowskiego wobec polskiego ruchu oporu wobec polskich więźniów politycznych,
ale ja tego nie rozróżniałem po prostu, ja uważałem że ludzie cierpiący z rąk okupanta to są
wszyscy jednakowo byli, kto bardziej zagrożony w danym momencie tym razem mego
zainteresowania, żadne inne kryterium nie wchodziło dla mnie w grę i nie wchodzi do diś, ale
pod gettem rzeczywiście były tłumy, tylko że ta karuzela o której mówi nawet Marek
Frydman oczywiście ona funkcjonowała tam od wielu tygodni, jakieś, jakaś dzieciarnia na tej
karuzeli jeździła to jakiś przedsiębiorca tej karuzeli miał, nie można do tego dojść do dziś bo
nikt się nie przyznaje, wcale nie jestem pewien czy Niemiec, mógł za łapówkę mieć Polak
czy volksdojcz prawda, to interes, byznes no, kupuje się koncesję na coś i się kręci ....
dzierania się kręci no wszędzie na świecie no cyrk, ta karuzela nie była tam postawiona w
związku z gettem ona była postawiona bo był plac, było miejsce w Śródmieściu to dobre
miejsce, to kosztowało no, i tam stała. Oczywiście ta karuzela to się kręciła chyba godziny
ponieważ nie dlatego że jak ktokolwiek ze względów hymanitarnych tylko tam zainstalowano
działka żołnierze werhmachtu zabronili jakichkolwiek ruchów z tyłu, oni nie chcieli żeby
koło nich, są te działka na fotografiach prawda od strony Bonifraterskiej i Nowowiniarskiej,
oni nie chcieli żeby ktoś tam się kręcił bądź co bądź żeby dopuścili żeby za ich plecami 5
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metrów jak oni strzelają, stał tłum ludzi i to nieprzyjaznych no to bzdura. Zamknięto to w
ogromnym kręgu i nie puszczano w ogóle nas samych, myśmy te działka mogli widzieć tylko
z daleka, nie mógł Polak podejść do działka od tyłu gdzie Niemcy strzelają, to są nonsensy,
tzreba było nie znać okupacji prawda, on by się bał podejść blisko bo przecież oni by mu
strzelili w łeb, nikt mu nic nie zrobi, to jest normalne prawda. Tak że to nie było mowy może
jakiś dzieciak podbiegł no 5 lat czy 8 i wyrwał się matce. Ale już nie 12-letni bo już taki głupi
nie był, do Niemca nie pobiegł. Więc to po prostu było inaczej, to było puste pole, nas
odepchnięto dość z daleka, ludzie nie stali pod murami, ludzie stali 200 metrów od muru, 300
metrow od muru i patrzyli ale to były pierwsze godziny to mogli jeszcze stać ale już nie po
pierwszych godzinach kiedy było otoczone wszystko pierścieniem podwójnym i policji i
policji granatowej i Łotyszów, z tym że policji granatowej nie używano do operacji w gettcie
a Łotyszów używano do operacji wewnątrz też. Musieli mieć swoje elementy rozeznania
kontrwywiadowczego kto jest jaki, jakie nastawienia są, natomiast jak, samochody pancerne,
czołgi, tankietki jadące do getta to wszystko widzieli ludzie i życzyli jak najgorzej oczywiście
Niemcom a nie Żydom, żeby ich szlag trafił prawda, jak zawsze życzyli Niemcom kiedy
widzieli ich przejeżdżających na jakąkolwiek akcję. Kiedy był pożar od strony
Bonifraterskiej, Straż Pożarna gasiła i straż pożarna miała polecenie gasić domy aryjskie a nie
gasić domów dalszych, oni tego nie słuchali bo były nawet aresztowania wśród strażaków bo
oczywiście puszczali strumienie wody na te domy gdzie ludzie byli zagrożeni pożarem, ale
tylko tyle mogli im zrobić. Miałem trochę informatorów też w Straży Pożarnej. Wszystko to
razem było tak internalne, że nie do pojęcia. Myśmy przekazywali materiały, które przynosili
nam codziennie Berman i Fajner, oni mieli bardzo żywo te materiały, mieli te meldunki od
Antka i inne, list od Antka dostaliśmy o ile pamiętam od Bermana, gdzieś 20 chyba
czwartego kwietnia, on był pisany 23 kwietnia, jego wyobrażenia i jego nastroje, jego
uczucia, ja mówię o liście od Anielewicza nie od Antka, od Anielewicza który
prawdopodobnie dostał Antek i dał Bermanowi bo myśmy dostali go od Bermana. Myśmy nie
wiedzieli i Anielewiczu imiennie nic, nie mieliśmy rozeznanego biograficznie Anielewicza,
wiedzieliśmy że jest jakiś tam prawda dowódca, ale nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu
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bezpośredniego. No potem nastąpiły te wyjścia kanałowe, różne, przy różnych pomocach i
różnymi drogami, indywidualne ucieczki. No i była kwestia pomocy tym ludziom. Do nas to
dochodziło w postaciach dwóch materiałów informacyjnych o przebiegu wydarzeń, które
opracowywaliśmy na podstawie tego co opisywali ci co wyszli i przeliterowali do Londynu,
te materiały przychodziły do nas wyłącznie od Fajnera i Bermana i druga dziedzina potrzeba
fabrykowania nowych dokumentów i szukania schronień dla tych którzy się ocalili w taki czy
inny sposób prawda. I to był ten rozdział ostatni, którego byliśmy tylko obserwatorami od
kwietnia do końca lipca 44 roku, od kwietnia 43 do końca lipca 44 to była ciągła robota
pomocowa dla tych którzy się ukrywali czy chodzi o robotę wojskową, o sprawy broni, te
sprawy, Delegatura Rządu ani Rada Pomocy Rzydom z tym nie miała nic do czynienia. Rada
Pomocy żydom interweniowała u czynników cywilnych czy wojskowych, chodziły delegacje
Rady zresztą pomieszane nie sami Żydzi nie sami goje, do czynników tych prowadziły
rozmowy są ślady w dokumentach nie będę teraz fantazjował i różne słyszałem potem relacje
od poszczególnych uczestników tych rozmów, ich opnie, ich mniemania, ale to by wymagało
napisania czegoś większego a nie krótkiej relacji.
Ten ostatni rozdział był o tyle straszny że ten rodział ostatni, a ostatnim rozdziałem nazywam
czas od zakończenia oficjalnego ezgip kajn.......in Warszaw, nie ma już dzielnicy żydowskiej
w Warszawie, symboliczne było to było w ogóle dla żydostwa w GG, ale ten rozdział był
rozdziałem beznadziejnej walki o życie ukrywających się ludzi, jak najwięcej o strachu już
nic więcej żeby oni ocaleli, żeby te tysiące, dziesiątki tysięcy w sumie w całym GG żeby oni
przeżyli i stale ich ubywało nie przybywało, nie przybywali już nowi tylko ubywali. No i taka
była sprawa z tym uciekinierem z Treblinki z Jankielem Biernikiem, który uciekł, mieszkał w
mieszkaniu Krzywoszewskich na Smolnej, spisał te relacje rok w Treblonce. Myśmy, znaczy
Rada Pmocy Żydom razem z żetakaenem to wydała i kolportowała, formalnie firma była
żetkaen tych literek normalny Polak nie rozumiał co to znaczy prawda, i to było kolportowane
ta broszura jest w moich zbiorach w oryginale tak i ten antologie poezji "Z otchłani", też mam
ją w swoich zbiorach w oryginale, które wyszły wtedy i myśmy kolportowali rżónymi
kanałami, również przez te organizacje polskie które współdziałały w Radzie, a więc do
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różnych bardzo ludzi to docierało, ale to była warstwa jaka, wychowawcza, informacyjna,
budzić w ludziach solidarność, przeciwdziałać złym nastrojom, powodować litość,
współczucie, jeżeli nie aktywne to przynajmniej życzliwość jakąś, ale rzeczywiście było
coraz trudniej bo terror nasilał się, terror wobec Polaków tak się nasilał, tansporty z Pawiaka
szły, egzekucje uliczne w Warszawie zaczęto w październiku 43 i trwały w wymiarze dwa,
trzy razy w tygodniu do wiosny 44 dziesiątki egzekucji, setki ludzi rozstrzeliwanych pod
murami, terror kompletny, wszystkie te rodziny sterroryzowane ich znajomi sterroryzowani,
za każdą egzekucją szły rewizje prawda, zastraszanie, schować człowieka w tych warunkach
to znaczy bombę z opóźnionym zapłonem przyjąć jeszcze do mieszkania, bardzo trudna
sprawa. I ja chcę powiedzieć tak, ja byłem na pozycji spalonej, ja w tym moim mieszkaniu na
Mickiewicza gdzie mieszkałem 37, gdzie mieszkałem od czerwca 43, tam nocował i
przejściowo i Marczewski ale krótko, przychodzili inni ludzie ja nazwisk nie znam, wskazani
tylko przez kogoś, którzy byli na tyle pewni że sądziłem że mnie nie wsypią. Bo spał jedną
noc szedł dalej. Skąd ja miałem ja się miałem zapytać jak pan ma na imię, jak się pan nazywa
jak się mamusia nazywa sznowna, a gdzie się ukrywa. takich pytań się nie stawiało, podawało
się rękę mówiło zależy młodszy starszy pan lub ty, co kawałek chleba zjesz? No mam trochę
sera no coś tego, mam marmoladę, no no i tyle. No i koniec i cały ..... Najprostsze tylko że
były no i ulotne oczywiście takie rzeczy robiło tysiące ludzi nie ma o czym mówić,
ryzykowali bardzo dużo, szczególnie jeżeli wzięli na stałe lokatorów. Tak to trwało aż do
Powstania Warszawskiego. Jeżeli chodzi o opinię polską. Opinia polska była bardzo
spolaryzowana po walce getta, dla wielu ludzi był to ogromny wstrząs, ogromny wstrząs.
Urzytomnił im rzeczy których sobie nie uprzytomniali, o desperacji ludzi, o bohaterstwie
ludzi, o również możliwym własnym losie jak się Niemcy do nas zabiorą, to się jak się do nas
zabiorą, no palić dom po domu, dzielnicę po dzielnicy? Ja kiedyś z Kisielewskim ze Stefanem
Kisielewskim moim przyjacielem ..... przedtem palili getto potem palili Wolę, jak palili Wolę
to wygnali .. to wtedy wygnali i wywieźli do Niemiec na roboty no i całe szczęście bo
poprzedniego dnia jeszcze rozstrzeliwali, to chocho mieliśmy szczęście. No to tak no bo to
były doświadczenia warszawiaków prawda. No to są rzeczy do których nie było poprzednio
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miary. Czy przejawiał się antysemityzm zorganizowany? Przejawiał się. Przejawiał się, ja nie
nazywam antysemityzmem zorganizowanym bandytyzmu, bo szmalcownictwo, donoszenie i
zarabianie na najbiedniejszych nie wynika z pobudek ideologicznych, tego nie można w ogóle
nazywać ani antysemityzmem, ani antypolonizmem jest taki modny termin, ani niczym, czym
jak nazywać zjawisko przyjeżdżania do Warszawy z Niemcami często za łapówki po
Powstaniu Warszawskim przez ludzi mieszkających wokół Warszawy i wywożenia całych
samochodów, furmanek mienia innych ludzi. Co to było, czy był antypolonizm czy to było
przeciw AK, nie, to była chęć zysku, nie, to była chęć rabunku i zysku, czy ci ludzie myśleli
że te rzeczy należą do przyzwoitych ludzi którzy są chwilowo poza Warszawą, oni są nie
spalone może oni wrócą, nie, oni tego nie myśleli oni rabowali mieszkania. To nie było żadne
ideologiczne, a po Żydach dużo łatwiej bo Niemiec się nie wtrąci, nie ma za złe prawda.
Niemiec się nie wtrąci jak się Żyda szantażuje a wtrąci się jeżeli zarobiłeś sam i nie
podzieliłeś się to tak, to nie wolno. I dlatego bywali Żydzi też o bardzo stanowczej postawie
potrafili przepłoszyć łobuzów, którzy wiedzieli że Niemcy nie mają czego szukać tak bardzo.
U Niemców to oni mogą zdobyć butelkę wódki ale biżuterii to oni nie dostaną od Niemców.
Oni to sobie wezmą, im nie dadzą, dostaną kopa później prawda, i koniec. I nic więcej bo to
najniższa kategoria posług łajdackich. To było oczywiście. Czy powstanie w gettcie bardzo
coś zmieniło, zmieniło myślących bardzo, ale były całe grupy związane z Organizacją Miecz
i Pług z częścią Narodowych Sił Zbrojnych, powiadam częścią, z częścią Konfederacji
Narodu Piaseckiego, które wydawały publikacje i częściowo je ogłosił Szapiro, ale częściowo
one nie są ogłoszone, mam je w moich zbiorach gdzie pisali na przykład tak: Niemcy i Żydzi
podpalili świat, muszą zginąć razem. Niemcy i Żydzi na równi. Niemcy nienawidzili
chrześcijan, jeszcze się do tego dołożyło że Żydów też trzeba nienawidzieć i tak się
wychowywało ludzi, to ktoś z ludzi mówił no coś w tym jest no no, ja byłem wychowywany
w szkole gdzie słyszałem nie może być zbawiony nikt kto nie był ochrzczony w kościele, ale
na mnie to nie wywarło najmniejszego wpływu, ale być może byli ludzie którzy mówili ci
jacyś Żydzi naszego Pana Jezusa zamordowali, napewno byli tacy, tacy byli i po wojnie nie
tylko w Polsce, byli i tacy co się modlili przed obrazami gdzie były mordy rytualne w
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kościołach, jeszcze teraz po wojnie w różnych krajach europejskich to prawdopodobnie tacy
ludzie byli ja się z takimi nie stykałem, ja naprawdę się z takimi ludźmi nie stykałem bo w
moim otoczeniu takich ludzi nie było, bo ja się obracałem w lepszym towarzystwie prawda, ja
bym tak na to odpowiedział. A przypadkowo, przypadkowo to ja unikałem kontaktu z
przypadkowymi ludźmi bo ja miałem tyle na głowie że jak mówi pewne niemieckie
przysłowie jak masz masło na głowie to nie wychodź na słońce - ja naprawdę unikałem
przypadkowych rozmów, z przypadkowymi ludźmi o byle czym. Ja się przemykałem
jamiałem swój bardzo wąski krąg krąg ludzi który mnie sprowadzał się do kilkunastu osób i
unikałem wszystkiego innego. Ja nie usłyszalem od mojej matki, od mojego ojca od mojej
rodziny niczego takiego nigdy, i oczywiście ani od rodzin moich przyjaciół też nie. Ale oni
już czasami słyszeli, oni słyszeli czasami że no Hitler za nas rozwiązał kwestię żydowską nie
będzie problemu z nimi, wymordował, to okrutne, to straszne prawda, ale ja tego nie
słyszałem w gronie moich znajomych, moi znajomi powtarzali że ktoś im powiedział, że u
kogoś to słyszał i bez nazwiska nawet prawda. Natomiast trzeba powiedzieć że jeżli chodzi o
postawę głównego trzonu polskiego państwa podziemnego czy Armię Krajową i o Delegaturę
Rządu ta postawa była postawą może tyle że bezradną ale Jan Karski też mi mówił, no ja
byłem bezradny. Od chwili kiedy to wszystko jeszcze powiedziałem i nikt nie chciał mnie
słuchać ja byłem bezradny ja już nic nie mogłem zrobić, ja potym siedziełem i pisałem
pamiętniki, ja byłem bezradny. On po kilku tygodniach stał się bezradny, siedział w Ameryce
i pisał o polskim państwie podziemnym pisał z Gasrajterem i był bezradny no to mówi że
takich jak ja który ..... no ja byłem bezradny no i co mogłem zrobić. No i myśmy też byli też
nie tak bezradni bo myśmy mogli utrzymać i próbować ukryć jakiegoś człowieka to już jest
coś, ale myśmy per saldo żeby uratować coś więcej byli też bezradni, Armia krajowa była
bezradna jak bezradna to się okzazało jak jeden na dwudziestu ludzi miał broń w 44 roku
ruszając do powstania, okazało się w wymiarze tragedii greckiej jak bezradna. Nie chcę na
ten temat tu dyskutować, ale muszę powiedzieć że pierwszy przypadek pod rządową egidą
rządu Rządu Rzeczypospolitej w Londynie współpracy żydowsko-polskiej to był przypadek
Rady Pomocy Żydom pierwszy, gdzie jaki rząd polski przed wojną zorganizował wspołpracę
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społeczną polsko-żydowską a to jeszcze współfinansował, pośredniczył w niej i pochwalał ją.
Ja takiego rządu nie znam przed wojną, nawet jak nie były antysemickie, były różne, były
takie sobie niektóre, też nie było tego współpracy od góry stymulowanej, byli jacyś ludzie
którzy od dołu, jakieś środowiska akademickie, były różne lewicowe pepeesowskie, z
bundem coś tam jacyś jakieś grupy rozmowy profesorów ze sobą tak, przyjaciół, tak
małżeństwa mieszane i chodzili tak, było, ale to nie był model. Tak że był to początek, koniec
czegoś i początek też czegoś. Nie zrodziły by się takie inicjatywy po wojnie jak Tygodnik
Powszechny, Znak, Więź nie rządowe tylko społeczne, które od początku biły na alarm w
sprawie obyczajów i w sparwie nacjonalizmu gdyby nie było takich antysydenckich
psychologicznych i doświadczeń, nie byłoby takie proste, kiedyś by się pojawiło coś, ale nie
takie proste chyba. Ja bym powiedział tak, wojna się skończyła i ostatni rozdział mojego
życia to był rozdział bardzo mieszany, ja o tym już napisałem część, będę pisał dalej. Mnie po
wojnie w różnych opresjach bardzo pomagali Żydzi. Ja nie jestem bardzo typowy, mnie ja
bym powiedział dwa razy wyciągnęli z rąk bezpieki Żydzi, zupełnie świadomi jakie są moje
poglądy, że ja nie jestem ani sympatykiem ani neutralny wobec tego ustroju. Tylko wrogiem
tego ustroju który był. Wyciągnęli mnie dwa razy piszę o tym w Więzi raz w 45 roku przy
pierwszym aresztowaniu, drugi raz jeszcze nie opisane będzie opisane w 48 roku. Tutej był
czynny była czynna przede wszystkim Zofia Rudnicka, Leon Hajn i w jakimś stopniu również
Adam Berman. Czyli ludzie ze środowiska Żegoty, którzy po prostu uważali, że trzymanie
takiego człowieka jako faszysty czy wroga demokracji, czy wroga ludu nawet jeżeli on ma
inne poglądy to jest po prostu no woła o pomstę do nieba i oni muszą zrobić co mogą żeby mi
pomóc prawda. Ja w roku 1945 byłem zajęty swoimi problemami, ukrywaniem się, miałem
różne trudności, miałem kontakty z niektórymi ocalałymi, właśnie z tym Artymowiczem
bardzo serdeczne między innymi i oczywiście z niektórymi ludźmi z Rady z takimi jak
Rudnicka, którzy weszli od razu do pracy w mnisterstwie sprawiedliwości, pracowała w
gabinecie ministra w 45 roku już, więcej takich osób było, głównie przez Radę ale niektórzy i
podopieczni no i ten Marczewski co mówię, no trochę ludzi takich było, oczywiście nigdy nie
mogłem spotkać tych których dziesiątki dokumentów z fotografiami przekazywałem do
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roboty albo odsyłałem i posłałem przez łączniczki bo ja ich nigdy na oczy nie zobaczyłem i
oni mnie i Bogu dzięki. Oni o mnie nie wiedzieli tak jak nie wiedzieli o Wandzie
Muszyńskiej, tak nie wiedzieli o innych bo szło przez ich łańcuch rąk, dzięki czemu byliśmy
bezpieczniejsi kiedyś. Po wojnie oczywście polaryzwoały się też poglądy u ludzi ale ja w 45
szóstym roku stykając się z tym dawnym środowiskiem Żegoty doszedłem do wniosku, że my
musimy zrobić coś przeciwko stymulowaniu przez sowiety anysemityzmu w Polsce. Bo ja
uważałem że będzie budzony tak jak był zawsze przez Rosję carską prawda będzie
wykorzystywany dla dzielenia ludzi, dla szczucia ludzi, tutej antysemityzm w Polsce.
Rodzimy będzie stymulowany będzie premiowany, że to będzie robione. I myśmy, ja to
opisałem w Polin po angielsku, kiedyś w Więzi po polsku, myśmy utworzyli taką ligę do
walki z rasizmem w marcu 46 roku, zwracam uwagę na datę, ta liga do walki z rasizmem była
utworzona na pełne 4 miesiące przed Kielcami. Przed zbrodnią kielecką. Myśmy widzieli
potrzebę działania wychowaczego, oświatowego, politycznego. W tym gronie założycieli byli
pepeesowcy, pepeerowcy, harcerze, peeselowcy, działacze hadeccy jak na przykład profesor
Kazimierz Kumaniewski, ojciec Jerzego tego już nie żyjacego też, no Jerzy się akurat ożenił z
Żydówką, on już nie żyje, wychowanie widocznie i środowisko było takie że nie było takiego
kryterium podziału. No więc powiedziałbym że ta liga zaczęła działać, myśmy zaczęli działać
i dla społeczeństwa i prasowo, myśmy wydali też po zbrodni kieleckiej nasz apel ligi do walki
z rasizmem, podpisany alfabetycznie wobec tego ja jestem na pierwszym miejscu
Bartoszewski na drugim jest Czesław Bobrowski, arkusze mamy te afisze, mamy te plakaty,
mamy te ulotki. Wydawaliśmy wydawnictwo Prawo człowieka tylko niestety manipulacja z
Moskwy spowodowała że już po kilkunastu miesiącach przekształcono tę ligę w organizację
do walki z rasizmem amerykańskim wobec Murzynów. Bo trzeba walczyć z Ameryką a nie
walczyć o obyczaje Polaków. To się stało zupełnie co innego. Zrobiło się antyamerykańskie
pismo. Imperializmowi amerykańskiemu. Ja byłem w tej lidze byłem w jej władzach, byłem
kierownikiem wydziału prasowego kiedy założono no najpierw mnie zamknięto potem ligę
zamknięto i to się skończyło po niewielu miesiącach naprawdę, choć ta firma jeszcze
egzystowała do 49 roku ale to była już zupełnie inna firma, inni ludzie, powiadam walczyli z
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rasizmem paskudnych imperialistów z Waszyngtonu wobec biednych Murzynów. I
broniliśmy my ich Polska Ludowa tych Murzynów, no więc to nie był ten temat który mnie
na codzień nad Wisłą najbardziej mógłby zaprzątać, aczkolwiek zgadzam się, że nie należy
prześladować Murzynów. Ale nie był to ten temat, myśmy mieli tu inne rzeczy. Takie rzeczy
były, te kontakty były ludzi dobrej woli, te kontakty przetrwały różne próby, te kontakty
przetrwały próby solidarności również przy staliniźmie, jest prawdą że w wielu momentach
potem bardzo bolesnych i trudnych to było, ale ja mogę też powiedzieć coś co jest moim
wnioskiem, nie mam dowodów na to. Mnie aresztowano dwa razy w 46 roku na półtora roku,
potym wyszedłem i mnie aresztowano w 49 roku na 5 lat. Aresztowano mnie niesłusznie,
prześladowano mnie brut, przesłuchiwano mnie brutalnie, prześladowano mnie, pozbawiano
mnie praw ludzkich, siedziałem miesiącami w piwnicy bez wyjścia na powietrze, bez spaceru,
bez paczek, bez kontaktów z rodziną to wszystko prawda. Ale mnie nigdy nie dano ani razu
przez 6 i pół roku więzień komunistycznych do przesłuchania mnie oficera śledczego Żyda.
Ani razu. To nie świadczy bardzo dobrze o moralności tych pułkowników Żydów, tylko o ich
muśleniu bardzo zróżnicowanym bo oni decydowali Bristygerowa czy Czaplicki oni
decydowali, oni byli Żydami, komunistami całe życie sprzed wojny, dogmatykami gotowymi
do morderstw i tak dalej. Humer nie był Żydem Różański był Żydem, Humer nie był Żydem.
Nie wiem żyje, Serkowski też nie, jego współpracownicy w tym procesie poza jednym też
nie, ale to rzadko zdarzało żeby więzień polityczny nigdy nie był przesłuchiwany przez
oficera śledczego, ja nie byłem nigdy przesłuchiwany. Ja myślę że to był taki pomyślunek
została ta moja biografia którą się posługiwało dziesiątki razy może wzbudzić w jakimś
młodym Żydzie oficerze jakieś pomyślenie typu litości, przecież ten człowiek no nie był
żadnym faszystą, on co oni mi mówią no przecież on tu próbował ratować, on dowody
wskazuje, są ludzie, są fakty no ale ci ludzie są no ale ten Berman jest bratem Jakuba no co to
wszystko jest prawda, więc nie było żadnego. Nigdy nie zetknąłem się z oficerem śledczym
Żydem, sądził mnie komplet sądzony sądzący w więzieniu w Mokotowie na miejscu bez
publiczności złożony z trzech gojów. Przewodniczącym procesu był przedwojenny prawniksędzia, wszystkie nazwiska znam i przewodniczącego i, bronił mnie Zygmunt Gross ojciec
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Janka Grossa z urzędu. Dopuścili go, czyli tylko Żyd mnie bronił takie kryterium bo on był
Polak jak ja ale niby pochodzeniowe. Z dygiej instancji bronił mnie i wyciągnął z więzienia
mokotowskiego, a potem więzień karnych Żyd członek partii komunistycznej, późniejszy
obywatel Izraela, zamarły w tym roku w Hajfie Jerzy Mering. On mnie wyciągnął z
więzienia. Wyciągnął mnie bezinteresownie nie biorąc ode mnie żadnych pieniędzy, nie
chcąc od mojej rodziny żadnego rewanżu, wyciągnął mnie w 54 roku wnet po śmerci Berii,
dwa lata przed październikiem. Też bym wyszedł ale później. Wyciągnął mnie z więzienia
dlaczego? I tu może pokazać coś budującego, żyje w Izraelu albo żył do niedawna inżynier
Skalski, emigrant z lat chyba sześćdziesiątych, albo jeżeli nie żyje to od niedawna nie żyje.
Ten inżynier Skalski siedział ze mną w Mokotowie jako więzień, on miał zarzuty
gospodarcze jak to się mówi nie polityczne. I współwięźniowie w Mokotowie w roku 1952 i
trzecim odnosili się do niego niektórzy oczywiście źle bo był Żydem. Nic mu nie mogli
zrobić ale dogadywanie jakieś, dowcipy, dokuczanie, ja to zaobserwowałem i byliśmy w
jednym zakładzie pracy, pracowaliśmy razem w drukarni więziennej wtedy. Ja wpłynąłem na
tych ludzi żeby dali spokój, ja miałem duży autorytet u więźniów bo byłem, autorytet w
więzieniu budowało się zachowaniem, ja byłem twardy wobec bezpieki a życzliwy wobec
ludzi i to się budowało na tym na autorytetach ludzi, ja miałem u kryminalnych też autorytet.
Ja przemówiłem do kilku ludzi nie politycznych, kryminalnych żeby się odczepili od tego
inżyniera Skalskiego. I się odczepili. Do mnie kiedyś przyszedł w tym więzieniu jeszcze,
powiada panie Władysławie ja chciałem panu podziękować, ja mówię co pan opowiada, za
co, on mówi no ja swoje wiem, pan swoje wie, ja mówię ja nic nie wiem. On mówi kiedy ja
pana naprawdę lubię, ale ja chciałem panu podziękować, ja mówię a ja mówię a co pan mi
dziękuje, przecież pan wie, ja mówię nie, proszę pana, on miał lat koło czterdziestki, ja nie
jestem dzieckiem, ja mówię ja też nie i tak żeśmy sobie tam tego, on mnie dziękuje że na
przykład ja pana lubię no to grabula, no to się lubimy i cześć. A on mówi i pan tu siedzi, wie
pan ja muszę panu pomóc, ja mówię pan mnie? A pan też tu siedzi. On mówi tak, ale ja mam
przyjaciela który jest radcą prawnym komitetu centralnego i może on może coś zrobić. Ja
mówię i co? Ja nie mam pieniędzy, on mówi on nie weźmie od pana pieniędzy, ja mówię
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niech to będzie tak, że ten przyjaciel pójdzie do pańskiej żony i niech ona mu podpisze
pełnomocnictwa żeby on przyszedł tu i żeby pan mu podpisał pełnomocnictwa, podpisze pan
mówi, ja mówię ale po cholerę ja tu mam wyrok prawomocny za szpiegostwo mnie nikt stąd
nie ruszy, ale on mówi co panu szkodzi, szkodzić to mi nic nie szkodzi, jak się nazywa,
nazywa się Jerzy Mering.

Tape 8
08.00.50
- Można?
- Tak
- Z początku roku 1954 zgłosił się do mnie do Mokotowa, gdzie wtedy jeszcze przebywałem,
to było więzienie śledcze i karne zarazem jaki taki oddział adwokat Jerzy Mering. Bardzo mi
się podobał bo był bezczelny, traktował bezczelnie strażników, a życzliwie mnie. Krzyczał na
nich po prostu, kazał na przykład wyjść strażnikowi przy naszej rozmowie powiedział, a wy
nie wiecie, że wam nie wolno być jak adwokat rozmawia z więźniem, wynoście się. Tak i tak
i strażnik go posłuchał, pomyślałem o to jest na nich język. A było to po śmierci Berii już,
kiedy zaczęło się pewien nowy pwiew więzienia, kiedy nie byli już tacy bezwzględnie
brutalni kiedy byli niepewni, kiedy nie wiedzieli jak będzie dalej. Powiedział mi po
zapoznaniu się z miją sprawą, którą mu opowiedziałem, ja pana wyciągam z tego w ciągu pół
roku. Ja powiedziałem panie mecenasie niech pan mnie nie podtrzymuje na duchu ja mam
jeszcze nie mam pół wyroku odsiedziane, mam wyrok za szpiegostwo, nie wyciągnie, ja pana
wyciągam w ciągu pół roku, spotykamy się u mnie w domu w alejach Ujazdowskich,
mieszkał pod 16-tym. Ja mówię no miło słyszeć, i już zaczął działania. Zaczął działania które
tak się nie podobały bezpiece, że mnie zabrano z Mokotowa i schowano w Rawiczu i kiedy
było wszystko już na dobrej drodze to on mnie zgubił z oczu. po przerwie odnalazł mnie w
Rawiczu, jak mnie odnalazł w Rawiczu to mnie przeniesiono po 6 tygodniach do Raciborza,
żeby znów jemu zejść z oczu i wreszcie z Raciborza 16 sierpnia 1954 roku w parę miesięcy
po pierwszej rozmowie z Meringiem nie pisząc o to prośby wyszedłem na urlop zdrowotny z
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więzienia. A w czasie kiedy byłem na urlopie zdrowotnym Mering wniósł zażalenie, sprawa
moja została rozpatrzona przez zgromadzenie sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego,
wyrok uchylony w pierwszej i drugiej instancji, uznano bezzasadne skazania i przywrócono
mnie do stanu niekaralności, kiedy dokonano tak zwanej pełnej rehabilitacji, Mering nie
chciał ode mnie ani grosza za to i no przyjaźniliśmy się. I potem Mering wyjechał do Izraela,
a wszystko dlatego że byłem życzliwy dla Skalskiego, jego przyjaciela i wtedy Meringowi
proponowałem że panie mecenasie no ja nie jestem bogaty ale może jakaś suma, powiedział
proszę pana ja wiem co pan robił, a ponadto pan pomógł mojemu ptzyjacielowi, ja mówię e
tam pomógł, mo ja swoje wiem. I wyjechał. Mieliśmy, straciliśmy kontakty i w roku 1963
kiedy przebywałem w Izraelu, wyjeżdżałem dowiedziawszy się, po raz pierwszy tam byłem,
że Mering siedzi w więzieniu karnym za zabójstwo z miłości. Miał dożywocie. Wystąpiłem
do prezydenta ...o ułaskawienie Meringa na mniejszy wyrok, podobno ..... ułaskawił go na 10
lat. Potem przyszła w 67 roku ogólna amnestia i Mering wyszedł z więzienia, siedział w ....
byłem u niego w więzieniu, i .... załatwiła mi kontakt u niego w więzieniu, ja byłem u niego
w więzieniu w 63 roku i powiedziałem mu a kuku, pan mnie odwiedzał teraz ja pana. To
było, z Meringiem utrzymywałem kontakty i potem szereg lat jeżdżąc do Izraela on był
wolnym człowiekiem nie mógł być oczywiście adwokatem, bo był karany za czyn
przestrzępczy, zabił człowieka, ale był pracował w jakichś ubezpieczeniach do emerytury go
jeszcze odwiedzałem i widywaliśmy się ostatnio w
osiemdziesiątych latach jeszcze przyjechał do Jerozolimy ja tam byłem na jakimś zjeździe, on
specjalnie przyjechał z Hajfu pozostawaliśmy w przyjaznych stosunkach. Ale teraz chodzi o
coś innego, to ostatnia sprawa, ja wyszedłem z więzień dzięki Meringowi właśnie w 54 roku
jak wspomniałem, w Polsce te zmiany daleko idące nastąpiły w 56, część ludzi i Mering w
tym też wyjechała w 56, siódmym, żyłem dalej w Polsce, zacząłem pracować w Tygodniku
Powszechnym, w którym od 57 roku zarówno środowisko ludzi humanitarnych i
humanistycznych, otwartych na europejczyków i ja dobrze się czułem w tym środowisku.
Zacząłem pracować nad zbieraniem różnych materiałów dotyczących terroru hitlerowskiego
przy okazji wynikały sprawy i żydowskie i nie-żydowskie, różne. I doszedłem do jednego z
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większych zbiorów prywatnych w Polsce, współpracowałem z współczesną Komisją Badania
Zbrodni Hitlerowskich, tam pracował jeszcz Gumkowski, pracowali inni, pracowali również
niektórzy Żydzi, niektórzy pod nazwiskami nie-żydowskimi i pomagali mi w tej pracy
archiwalnej, choć nie byłem żadną oficjalną osobą. Ale uzyskałem dostęp do różnych
archiwów, byłem w członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy, to była jedyna legitymacja i
opracowałem w Tugodniku Powszechnym. Nie miałem żadnych kontaktów z państwem Izrael
chociaż marzyłem o tym. Bo ja tam nie wiedziałem o tym, wiedziałem tylko o Bermanie, no
więc o Adolfie Bermanie, nawet jego adresu nie miałem, a tak to nie miałem, miałem jeszcze
Wasera, który pracował w archiwum ...... jego dobrze znałem i on mnie dobrze i on tam
jeszcze pracował jakiś czas, wiedziałem o Racheli Ałerbach. ale ja nie miałem jej adresu,
jakoś tak nie przejawiałem po tym komuniźmie i po tym terrorze inicjatywy, żeby jakieś
zagraniczne kontakty podejmować z początku. To trwało niezbyt długo. I w 58 roku od marca
po tej odwilży polskiej przyjechała na piętnastolecie wali w gettcie ....Lubecki. i ... Kac czy
jego pracownicy pokazali jej w ambasadzie listę osób zaproszonuch na koktail z nią. Ja nie
brałem w tym udziału bo nikt mnie nie zapraszał. No więc poszedłem Zichu poznałem się z
........, on znał ale zaczął ze mną rozmawiać bardzo przyjaźnie. Mówiliśmy o różnych
rzeczach i on mnie się pytał o rozszyfrowanie różnych rzeczy ja mu zacząłem po cichu
pomagać ale to było zupełnie nieoficjalne w latach 56, 57 mniej więcej kiedy ta odwilż
nastąpiła z Markiem zbliżyliśmy się, mam jego listy, mam jego dedykacje czułe na książkach,
wszystko było z nią tez dopóki nie wyjechała do Izraela z Markową też z Wandą. Ale ......
przyjechała to się odmienia bo ... pytała gdzie jest na tej liście gości Bartoszewski, a oni
mówią a kto to jest Bartoszewski? A ona mówi to wy nie wiecie, to szukajcie ........ i pierwszy
raz w życiu byłem zaproszony do ambasady Izraela. Jak oni zobaczyli w ambasadzie Izraela
.... że my się ściskamy Z Sylwią to ja się zrobiłem od razu w kartotece do zapraszania od
1958 roku przy kolejnych latach. No jak ja bywałem mną się zainteresowali niektórzy tam
wszyscy żyją w Izraelu Szachan, Szawin Majmon wszyscy oni żyją którzy tu byli w tej
Radzie, ten Nasel, przede wszystkim Nasel, Necel, Necel, był Brychaj i tak dalej no. I Necel z
którym te rzeczy załatwiałem, omawiałem i oni nam chcieli robić ruch żeby mnie zaprosić
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potem mnie zaprosiło w 62 chyba roku, a nikt mnie nie wypuszczał stąd i siedziałem aż do
..... i w końcu Kisielewski wyinterweniował u ministra Moczara paszport dla mnie i ja w 63
roku wyjechałem pierwszy raz w życiu w ogóle za granicę i ten pierwszy raz w życiu było do
Jerozolimy, pierwszy raz w życiu opuściłem Polskę mając 41 lat. Bo mnie nie puszczano
nigdzie nawet do Czechosłowacji. I wsiadłem w samolot leciałem do Aten, do Aten
opłacałem sam, z Aten opłacała Jerwasze do Jerozol, do ..... i to była moja wizyta, moja
wizyta była zaplanowana na jakieś dwa i pół miesiąca, bo mnie różne organizacje
ziomkostwa zaczęły zapraszać instytucje, wtedy wsadziłem drzewko mego imienia i dostalem
pierwszy dyplom jeszcze nie nadrukowanym normalnym formularzu tylko na pergaminie.
Świadectwo w mojej sprawie złożyli mam je do dziś dostałem z Jerwaszen później już dużo,
dużo kopię po hebrajsku, złożyli Adolf Berman i Hala ....., którzy byli oboje bardzo znanymi
ludźmi, oni mnie znali osobiście, oni napisali co ja robiłem że nie trzeba było badań, jak tacy
ludzie składają zeznania w Jerwaszem to oni już nie szukali nikogo więcej bo od tych ludzi to
było co innego niż od kogoś kto z prowincji powiedział że mu ktoś pomógł no to go szukaj
itd. Nie, tego nie było i mnie w sumie poza kolejką uznali za sprawiedliwego, wtedy było w
ogóle 30 kilka polskich drzewek, byli już Żabiński, Chomsowa, ale 30 kilka drzewek.
Chomsowa wtedy już była gdzieś w szpitalu na Hajfie czy jeszcze w Londynie, a potem
przyjechała do Hajfy. Zaprzyjaźiłem się z poznanym już wcześniej bo on przyjeżdżał
przygotowując proces Ajchmana do Warszawy z Necelem, przed tym już znałem Kownera,
Kownera poznałem przez Adamowicz, Kowner się ze mną zaprzyjaźnił, Kowner skierował do
mnie innych i ja już w Warszawie miałem wiele w mieszkaniu kontaktów z Izraelczykami w
latach 59-60, 61, 62. Przyjeżdżali do mnie z rekomendacji częściowo ambasady, ale
oczywiście również rekomendacja Adamowicz Ireny, która się przyjaźniła z Lubeckim, z
Antkiem znała wielu Szombrów, znała i ..... i tych i tych i później Kowner przyjechał szukać
jakichś materiałow i ja mu te materiały wydostałem z zakładu historii partii przez
Dobroszyckiego, który miał tam swoich przyjaciół, który się bał ale mnie przyniósł tylko nie
dał dalej, a ja już zrobiłem kopię dałem Kownerowi i to pojechało do Izraela tam i takie różne
rzeczy robiłem i jest gdzieś przełom 58-9 po tej pierwszej wizycie w ambasadzie do 60 mniej
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więcej lat. A potem wyjechałem, kolejni ambasadorzy wszyscy no i Dagan i Satafi wszyscy
oczywiście Dagan był ostatni, Dagan był przyjacielem Słonimskiego bo się znali z Londynu,
spotykali się u Słonimskich w domu, bo oni się znali z Londynu Dagan był .... z Brna a
Słonimski z Warszawy, oni obaj byli pisarzami, jeden był z Czechosłowacji, drugi był z
Polski, obaj byli w Londynie i Dagan tłumaczył wiersze Słonimskiego polskie na czeski w
Londynie no dobra, różnych tu ludzi poznawałem z ambsady i radców i tych i owych i oni
dali mi taki adres o którym się wiedziało prawda, i to się rozwinęło bardzo. No a potym
powrocie ja zebrałem te materiały i zacząłem je publikować w Tygodniku Powszechnym.
Potem opublikowałem 6 ogromnych reportaży w Tygodniku Powszechnym o Izraelu.
Cenzura je pocięła na kawałki ale te szczątki cenzury dostarczałem do ambasady Izraela i tak
to wszystko jakoś szło no i potem wydrukowali te jednolite dyplomy, te medale, to mi
przywieźli medal, to medal mi dawał ..... bo to jeszcze medali nie było, tylko były te
dyplomy i drzewka, dał mi medal. A potem potem stopniowo dużo dużo później 81 rok
wprowadzono przecież późno w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, tak to wszystko szło
ale to się rozgałęziły te znajomości, a 63 rok to współpracowałem tam K ........ była pełna sił,
przyjechała potem Halina Berencholn z Warszawy .....wtedy bliżej poznałem itd. No było
wielu ludzi i to się bardzo rozwnięło, u Bermana byłem parę razy w domu, wspomnaliśmy
bardzo różne rzeczy. Berman przez wszystkie lata komunizmu jako człowiek o
komunistycznym sercu, żeby mnie nie szkodzić to gdziekolwiek jeździł po świecie ja mam
całą kartotekę do dziś do pokazania i do skopiowania to wysyłał do mnie listy, albo kartki z
różnych kajów świata i podpisywał Adam, serdeczne pozdrowienia po polsku ..... Adam to
jego charakter pisma jest, znam jego charakter pisma, mam to. Jak Berman umarł to do mnie
zadzwoniła jego rodzina i zawiadomiła mnie że on umarł, ja powiedziałem czego ode mnie
się spodziewacie. No pan się z nim przyajźnił, ja mówię prawda, ale na pogrzeb nie pojadę
nie mam żadnych możliwości to był chyba 77 rok coś takiego kiedy umarł ten Berman, 76, 77
wtedy on umarł. Ja byłem w 78 w Izraelu już nie żył. W uwiecznieniu jego pamięci brałem
udział, już nie żył, ale w 76 lub siódmym zmarł. I powiedziałem tej rodzinie nie no co mogę
zrobić, mogę w Tygodniku Powszechnym zamieścić od siebie wzmiankę życiorysową,
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biograficzną anonimową, niech pan to zrobi, i zrobiłem i zrobiłem to. No później wyszła jak
wyszła ta moja książka ten .... ojczyzny mojej, przyszedł Jakub Bermna do księgarni na
Nowym Świecie, a księgarz kierwonik mo znajomy bo tam .... księgarz i powiada mi po kilku
dniach panie Bartoszewski jaka sensacja Jakub Berman kupił pańską książkę, ja mu spod lady
dałem bo brakowało egzemplarzy. Pierwsze wydanie wyszło w 67 roku przed wojną ...... ja
jeszcze nie zaniosłem do ambasady, jeszcze zdążyłem bo jeszcze ambasada była to było
gdzieś koniec marca styczeń 67, no ..... ja mówię no i co, no mówi wziął tą książkę i ogląda
tak a ja mówię a pan znał autora? Ja z nim rozmawiałem on był już wtedy emerytem nie brał
w niczym udziału, usunięty z partii, a on mówi tak, to bardzo szlachetny człowiek. A ja
mówię ja go zapytałem, pan zawsze tak uważał. Ale z owych Torańskich ja jestem jedynym
o którym Berman wyrażał żal że ja siedziałem. Jedynym człowiekiem w ogóle w Polsce
byłem represjonowany niesłusznie, ja mówię no tak, tak to było, no a później to już jest
naturalne a konsekwencja gdziekolwiek byłem w świecie trafiałem na ludzi w Izraelu byłem
pierwszy raz w 63 długo, w 68 byłem znów, w 83 to mnie Grajek ubrał ja byłem nieoficjalnie
na wizę którą mi dali w Wiedniu, no nie było stosunków dyplomatycznych, ja pojechałem z
Wiednia i Stefan przychodzi do mnie do hotelu, byłem z żoną i mówi do mnie słuchaj będzie
składanie wieńców w Jerwaszem to może ty byś złożył wieniec Sprawiedliwych to by ładnie
wyglądało. Ja mówię Stefan ale napiszą wszystko tego, ja nie chcę, ja, oni i tak wiedzą ale ja
nie chcę ich prowokować, ja wracam do Warszawy, a on mówi nie o tym wiesz, ja ciebie
znam, ale inni, no jane tego, dobra idę następnego dnia składać tam prawda od prezydenta od
armii od pesecu od premiera Begina, jest tam na miejscu niesie to wojsko, a potem ja, piąty
czy szósty od razu, ...... ja chyba szósty niosę ten wieniec, no to fotografię mam tę fotografię,
składamy ten wieniec, następnego dnia w Jeruzalem pod imieniem i nazwiskiem po angielsku
podane że Bartoszewski sprawiedliwy złożył wieniec w imieniu sprawiedliwych z całego
świata wieniec a jakże Stefan słowa dotrzymał tylko opowiedział kilku znajomym poza tym
nikomu, żadnym dziennikarzom informacji nie udzielał. No i potem już tak poszło, że ja
byłem ten dobry goj i używany do bardzo różnych rzeczy prawda, mogłem sobie pozwolić na
mówienie różnych rzeczy też, a później to początki powstało muzeum holokaustu i inne jakie
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powstawały te placówki to szukano ze mną kontaktu, jedni wiedzieli od drugich. Potem się
odnaleźli starzy znajomi. ...... W Stanach Zjednoczonych no i polscy Żydzi, jeszcze trzeba
powiedzieć zamknąć rozdziałem 68 roku, rozdziałem o którym mu trudno komentować
dzisiej coś więcej soecjalnie bo trzeba by dużo komentować. Ja w tym czasie doszedłem do
wniosku że trzeba niektórym ludziom pomóc i zacząłem swoimi drogami jakie miałem
przerzutowymi za granicę i legalnymi pomagać. Udało mi się przerzucić znaczną część
archiwum Dobroszyckiego i znaczną część archiwum Hirszowicza bo te archiwa byłyby
zabrane na granicy bo oni dopuszczali tylko książki, archwium z notatek nie. No i z wielkim
szumem wręczyłem Hirszowiczwoi w Londynie to archiwum, będąc w Londynie po pewnym
czasie ono tam czekało już no i Dobroszyckiemu też udało mi się przekazać do Stanów
Zjednoczonych bo on był wtedy w Stanach, znaczy Dobroszycka wie i Hirszowiczowa też
wie. No i potem on z kolei jeden w Nowym Jorku a drugi tam w instytucjach rozpowszechnili
rozdali ... czy jak no i pomogło mi tak jakoś do kontaktów z ludźmi do pogadania o tym o
owym ale nie było to nic nadzywczajnego jak mogłem na złość komunie pomóc
przyzwoitemu człowiekowi a więc po prostu aż mnie ręce swędziały pomóc no. To byłoby na
tyle.
- Dziękujemy bardzo
- Kochani teraz ja muszę jechać do domu
08.18.02. Koniec tape 8
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