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Tape 1 

 
Wywiad zostal przeprowadzony z Pania Mieczyslawa Grabowska, ktora urodzila sie 1 
Pazdziernika, 1925, w Tykocinie. Na poczatku wywiadu opowiada ona o swojej rodzinie, 
oraz dziecinstwie. Nastepnie opowiada o zyciu w Tykocinie pod okupacja rosyjska, a potem 
niemiecka. W dalszej czesci opisuje moment likwidacji Zydow w Tykocinie. Nastepnie 
opisuje wlasne aresztowanie przez Niemcow, a dalej opowiada o pobytach w kolejnych 
obozach. Pod koniec wywiadu szczegolowo opisuje tzw. marsz smierci. Na koncu wspomina 
powrot z obozu do Tykocina.  
 
 
[01]:00:34:20 – [01]:04:34:19 
00:34 – 04:34 
Mieczyslawa Grabowska mieszka w Tykocinie, przy ulicy Jedenastego  Listopada, numer 
54. Urodzila się 1 Pazdziernika, 1925 roku, w Tykocinie. Opowiada o swoim dziecinstwie 
oraz o rodzinie. Matka Pani Mieczyslawy zmarla gdy miala zaledwie rok, wtedy jej 
wychowaniem zajela się babcia. Ojciec ponownie sie ozenil z siostra jej mamy i w sumie było 
ich 11 dzieci. Tylko siedmioro z nich nadal zyje i bardzo się kochaja. Ojciec Pani 
Mieczyslawy przed wojna był rolnikiem. Pani Mieczyslawa uczeszczała do polskiej szkoly w 
Tykocinie, miala wiele kolezanek, w tym dwie Zydowki, z ktorymi była bardzo 
zaprzyjazniona. Jedna z nich miala na imie Estera – corka aptekarza, a druga Wera – corka 
własciciela sklepu u Tykocinie. Wtedy trwal remont w zydowskiej w szkole, dlatego tez 
młodziez zydowska uczęszczała do polskiej szkoly. Było to w szóstej i siodmej klasie szkoly 
podstawowej. W klasie u Pani Mieczyslawy w sumie było szesc Zydowek i dwoch 
zydowskich chlopcow. Gdy rozpoczela sie wojna szkola nadal istniala, była to szkola 
wieczorowa, do ktorej Pani Mieczyslawa uczeszczala przez rok. Wtedy Pani Mieczyslawa 
zachorowala na tyfus i zmuszona była przerwac nauke, ale mimo to udalo się ukonczyc. W 
tym czasie Pani Mieczyslawa utrzymywala kontakt ze swoimi zydowskimi kolezankami, az 
do momentu zaglady.  
 
 
[01]:04:48:07 – [01]:14:47:12 
04:48 – 14:47 
Pod okupacja rosyjska Zydzi nadal prowadzili swoje interesy. Apteka, ktora nalezala do ojca 
Wery, rowniez w tym okresie dzialala. Opowiada o wybuchu wojny rosyjsko – niemieckiej, w 
1941 roku. Pamieta, iż wtedy jedna z kobiet we wsi rodzila dziecko w nocy, a zaraz na drugi 
dzien rano już musieli uciekac, gdyz obawiali się Niemcow. Pani Mieczyslawa opowiada o 
dniu, w którym po raz pierwszy zobaczyla wojska niemiecki w Tykocinie. Tego dnia 
pracowala w polu, i nagle jej oczom ukazaly się jakies dziwne maszyny, ktore przejechaly tuz 
obok pola Pani Mieczyslawy. Mialo to miejsce tydzien przed glownym wybuchem wojny. 
Wtedy w Tykocinie bylo radio, którego wszyscy ludzie przychodzili słuchac na temat wojny. 

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

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



Z tego tez radia dowiedziala sie, iz wojska, ktore wczesniej widziala to byl wywiad 
niemiecki. Radio nadawalo audycje w jezyku polskim, a wlascicielka odbiornika radiowego 
była pani o nazwisku Szablowska. On była nauczycielka, a jej maz byl wlascicielem mlynu. 
Pamieta Pani Mieczyslawa rozpoczęcie wojny rosyjsko – niemieckiej. Tego dnia była z 
wizyta u sasiadki, nagle usłyszały huk motorow. Jej sasiadka wyszla przed dom, i stwierdzila, 
ze sa to inne wojska niz rosyjskie. Zolnierze na motorach objechali dookoła Tykocin i 
zawrócili, wtedy stalo się jasne, iz byli to Niemcy. Wtedy wszyscy bardzo się bali, chowali 
się gdzie tylko mogli. W Tykocinie byly wojska niemieckie, kilkoro Niemcow mieszkalo tam 
na stale. Zawsze powtarzali, ze nie moga zjesc sniadania, jeżeli najpierw nie zastrzela jednego 
Polaka. Samego zabojstwa Polakow Pani Mieczyslawa nie widziala, natomiast ciala 
zamordowanych ludzi Niemcy zostawiali na skwerku, aby wszycy mogli je widziec, dopiero 
wieczorem pozwalano je zakopac. Niemcy zdecydowanie gorzej traktowali Zydow anizeli 
Polakow. Uwazali oni, iz oni nie pracuja i jest to zbedny narod. Tak się ogolnie slyszalo na 
temat Zydow. Zydzi zostali odznaczeni zoltymi gwiazdkami. W okresie pomiedzy Czerwcem 
a Sierpniem 1941 roku, Pani Stanislawa nadal pozostawala w kontakcie ze swoimi 
przyjaciolkami Zydowkami. Jak twierdzi, bardzo często im przynosila maslo i ser. Pewnego 
dnia zostala zatrzymana przez Niemca, imieniem Jozef, aby pokazala mu co niesie w 
koszyku, ale udalo się jej przekonac go iz jest tam cos, co moglo by go ugryzc i smierdzi. Ta 
sytuacja miala miejsce około dwa tygodnie przed likwidacja. W tym czsie Zydzi ukrywali sie, 
nawet kolezanka Pani Mieczysławy wiele razy mówiła jej, aby nie przychodzila, gdyz naraz 
jej zycie i swoje wlasne. Niemcy, którzy mieszkali w Tykocinie mowili w jezyku polskim.  
 
[01]:14:51:14 – [01]:25:12:15 
14:51 – 25:13 
Pani Mieczyslawa opowiada o likwidacji Zydow w Tykocinie. Jak twierdzi pamieta to tylko 
czesciowo, gdyz jej dom znajdowal się na samym koncu wsi. Kiedy doszla do niej 
wiadomosc, iz wszystkich zydow zagoniono na plac, a była to godzina 10 rano Natychmiast 
pobiegla tam, aby to zobaczyc. Jednak nie dotarla tam, gdyz ludzie krzyczeli, aby zawracala, 
bo to jest niebezpieczne. Od innych ludzi slyszala, iz Niemcy Zydow prowadzili z orkiestra 
na czele. Ktos jej nawet opowiadal, iz Zydzi musieli spiewac piosenke, ktora zaczynala sie 
slowami: „ Przez nas wojna, przez nas bieda”. Pani Mieczyslawa nie jest naocznym 
swiadkiem likwidacji, a od ludzi wie, ze Zydow prowadzono glowna szosa Jezewska, a 
potem droga do Zawad. Zydzi zostali rozstrzelani w lesie. Nastepnie z samochodow zrzucano 
ich ciala do rowu i zasypywano. Podobno ta sterta ludzi nadal sie ruszala. Wiele z tych ludzi 
nadal zylo. O tym opowiadali ludzie z Lapuchowa. Mialo to miejsce zaraz na drugi dzien po 
egzekucji. Bylo to ogromne przezycie dla wszystkich mieszkancow. Wszyscy Polacy byli 
bardzo zzyci z Zydami, bardzo sie wzajemnie lubili i szanowali. Jak twierdzi, jej dwie 
przyjaciolki na pewno zginely w tej egzekucji, jednak nie wie tego na pewno. Podobno lekarz 
nazwiskiem Turek przezył wojne. Był tez rowniez pewien chłopak, ktorego spotkala w 
Warszawie, gdy wracala do domu z obozu. On tez opowiedzial Pani Mieczysławie o jej 
rodzinie. Bardzo ucieszyla sie z tego spotkania. Pani Stanislawa nie pamieta jego nazwiska, 
ani tez jak udalo mu się przezyc. Jak mowi Pani Mieczyslawa pewnego dnia zniknelo pol wsi 
poprzez egzekucje. Wtedy ludzie we wsi mowili, iz nastepnie w kolejce do egzekucji sa 
Polacy. Mlodzi ludzie uciekali nad rzeke i do lasu, obawiali sie smierci.  
 
[01]:25:39:15 – [01]:33:22:20 
25:39 – 33:23 
Mieczyslawa Grabowska opowiada o aresztowaniu przez Niemcow. Powodem jej 
aresztowanie bala partyzantka dzialajaca w Tykocinie. Partyzanci zabili jednego Niemca 
przez pomylke. Aresztowano wówczas wielu mieszkańców Tykocina, miedzy innymi Pania 
Mieczyslawe. Mialo to miejse około 4 rano. Mialo to miejsce w 27 Maja, 1944 roku. W 
Tykocinie zostali tylko starcy i dzieci. Była to Sobota, nastepnego dnia ludzie poszli do 
kosciola i było to tak straszne przezycie dla wszystkich, ze ksiadz zemdlal i nawet nie miał 
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mu kto pomoc, ponieważ ludzie byli zrozpaczeni, i zaplakani. Wowczas aresztowano 320 
osob. Pani Mieczyslawa miala wtedy 19 lat. Wieziono ich obecna ulica Pilsudskiego na plac, 
przed kosciolem. Tam powiedziano im, iż zaplanowano, ze co dziesiaty musi zginac, ale po 
wyczytaniu nazwisk okazalo się, iż jest za malo ludzi, wiec postanowiono wszystkich 
aresztowac. Wtedy podjezdzały niemieckie ciezarowki, a Niemcy z karabinami zaganiali 
ludzi do samochodow. W celu postraszenia ludzi zawieziono ich w strone Lapuchowa, gdzie 
znajdowal się cmentarz zydowski, aby ludzie myśleli, iż zostana tam zamordowani. Gdy 
ciezarowki zawróciły w kierunku szosy Jezewskiej, ludzie zaczeli plakac, gdyz wiedzieli, ze 
w  Lapuchowie bylaby ich ostatnia chwila.  
Nastepnie przewieziono ich do Bialegostoku, do wiezienia. Kazano wszystkim oddac 
dokumenty, wtedy Niemcy przyjechali z harmoniami i grali muzyke. W tym samym czasie 
przywieziono rannych ludzi, którzy bardzo krwawili. Pani Mieczyslawa pamieta widok krwi 
bardzo dobrze. Pozostałych ludzi prowadzono tuz obok pokrwawionych ludzi, aby wszyscy 
dobrze widzieli. Nastepnie zapedzono ich do wiezienia. Tam jeden z wiezniow powiedział im, 
aby się szykowali, bo w nocy, o godzinie 11 zostana wszyscy wywiezieni i rozstrzelani pod 
Bialymstokiem. Gdy uslysza samoloty w nocy, to znak, ze przyjda po nich Niemcy. Na ta 
wiesc, wszyscy ludzie zaczeli się bardzo modlic, nawet spowiadali się jedno drugiemu. W 
nocy słychać było najpierw samoloty, a nastepnie tupot ludzkich stop. Jednak podobno 
zabrano ludzi z dwoch innych sali, ktorych wywieziono na stracenie. Grupa Pani 
Mieczysławy pozostala w tym wiezieniu jeszcze dwa lub trzy dni.  
Pani Mieczyslawa przyjechala do wiezienia czwartym transportem. Podobno wtedy miala 
miejsce sytuacja, ze jedna z kobiet polozyla sie wraz z dzieckiem przed samochodem i prosila 
o darowanie zycia. Wtedy zona jednego z Niemcow zadzwonila gdzies, aby ludziom z tego 
transportu darowac zycie.  
 

Tape 2 
 
[02]:00:56:02 – [02]:16:21:07 
00:56 – 16:21 
W wiezieniu kazdy otrzymal bochenek chleba, zostali wypedzeni za brame i powiedziano im, 
ze jada do obozu pracy. Poczatkowo mysleli, iz zostana straceni w Białymstoku, gdyz szli w 
tamtym kierunku. Jednak stamtad wsadzono ich do wagonow zwierzecych, kazdy z 
bochenkiem chleba i wiaderkiem wody. Podroz do [Ravenbruck] trwala tydzien. W wagonie 
znajdowalo sie około 40 osob. W wagonie znajdowala sie dziura w podlodze, ktora sluzyla im 
jako ubikacja. Okna otoczone były drutem kolczastym. Kobiety podrozowały oddzielnie, a 
mezczyzni osobno. W Proskach zorganizowano postoj, wtedy to spotkali sie z mezczyznami. 
Podobno byli oni gorzej traktowani niż kobiety. Prosili o wode, byli spragnieni. Jedna z 
kobiet nabrala wody do kubka i chciala zaniesc swojemu mezowi, ale gdy Niemiec to 
zobaczyl, to natychmiast wylal wode. Kobieta ta strasznie plakala, ze nie mogla mu pomoc. 
W tym miescu znajdowala sie studnia i wypuszczono kobiety, aby nabraly wode.  
Gdy dojechali do obozu Pani Mieczyslawa dowiedziala sie, iz zadnej pracy dla nich tam nie 
ma. Powiedziano im, ze zostana tam na miesiąc na kwarantannie, a pozniej zadecyduja co 
nadal z nimi zrobic. Jak twierdzi Pani Mieczyslawa to był najgorszy miesiąc w jej zyciu. 
Blokowe były to okropne kobiety. Były to Niemki, ale rozmawialy rowniez po polsku. 
Bardzo czesto stosowaly przemoc fizyczna, kopaly, lub bily po twarzy. Wszystkim kobietom 
zgolono wlosy, Pani Mieczyslawie rowniez. Podobno kobietom odrastaly od razu siwe wlosy, 
pomimo iż były one bardzo mlode. Kolezanka Pani Mieczysławy ssiwiala po dwoch 
tygodniach, miala tylko 20 lat. Ona zginela w obozie. W obozie w Ravensbrucku były 
rowniez Zydowki. Nosily zolte znaczki. Oprocz tego były rowniez znaczki fioletowe i 
zielone, a Pani Mieczyslawa dostala znaczek wieznia politycznego. 
Po upływie miesięcznej kwarantanny rozpoczęto handel ludzmi. Z bloku numer 25 
przeniesiono ich do bloku numer 15. Wypedzano ludzi na ulice blokowa, przychodzila wtedy 
osoba, ktora kupowala wiezniow. Kazda z kobiet kosztowala wtedy 40 marek. Ustawiono 
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wszystkich w dwa rzedy. Czlowiek ten przechodzil miedzy nimi, patrzyl na twarz i rece, a 
nastepnie spisywal nazwisko i przydzielal numerek bloku. Pania Mieczysławę, oraz grupe 30 
innych kobiet skierowano do obozu w [Najrolach], niedaleko [Karlsbadu].  
W tym obozie rowniez znajdowaly się Zydowki. Były one traktowane gorzej niż pozostali. 
Gdy wydawano jedzenie, Zydowki zawsze były ostatnie w kolejce. Do obozu w Karsbadzie 
przywiezione zostaly pociagami towarowymi. Było w nim 28 kobiet. Były one pewne, iż jada 
do pracy. Gdy podjechali do obozu i zobaczyly druty kolczaste natychmiast wszystkie zaczely 
glosno plakac. Oboz ten znajdowal się w gorach. Byly tam trzy bloki damskie i oboz meski. 
Na terenie obozu znajdowala się prywatna fabryka porcelany, ale w rzeczywistosci robiono 
tam czesci do samolotow. Tam tez pracowala Pani Mieczyslawa. Jednak z kolezanke Pani 
Mieczylawy spotkala w obozie pewnego  mezyczyzne, ktory kiedys pracowal na poczcie w 
Tykocinie. On jej codziennie rano przynosil kanapke na siadanie, proszac aby nic nie mowila 
tylko brala. Pani Mieczyslawa mowi, iż w tym obozie również były Zydowki, ale one 
pracowaly w innym miejscu. Pani Grabowska wspomina także, iż latwo było wyniesc czesci 
do samolotow z fabryki. Pakowano oficjalnie talerze do pudel, a pod spodem znajdowaly sie 
czesci do smolotow. Pani Mieczyslawa pracowala przy produkcji kol pod skrzydla 
samolotow. Zachecano ich do solidnej i rzetelnej pracy. Wpomina Pani Mieczyslawa również 
sytuacje, w ktorej produkowano specjalne talerze z wizerunkiem Adolfa Hitlera, na jego 
urodziny. Kobiety postanowily doprowadzic do sytuacji, aby te talerze się rozbily. Pani 
Mieczyslawa osobiści zbila około 20 talerzy. Zostala za to solidnie pobita, ale jak twierdzi, 
miala wielka satysfakcje, ze sie tego dopuscila. 
Wtedy w obozie była rowniez grupa wiezniow, ktorzy pracowali w polu. Oni to zawsze 
przynosili pozostałym wiadomosci z frontu. Pocieszali ich, iz lada chwila Niemcy kapituluja i 
juz niedlugo nadejdzie ich upragniona wolnosc. Na około miesiąc przed zakonczeniem wojny 
przyjechali oficerowie SS do obozu i oglosili, iz wojna ma się ku koncowi i niedługo wszyscy 
beda wolni, beda mogli podjac prace na wolnosci, ale musza teraz zaczac solidnie pracowac. 
Wtedy ludzie pracowali rzetelnie, odliczajac dni do zakonczenia wojny.  
 
[02]:16:27:00 – [02]:30:08:21 
16:27 – 30:09 
Pani Mieczyslawa opowiada o wyzwoleniu. Wszyscy wiezniowie zostali wyprowadzeni z 
obozu i prowadzono ich przez dwa tygodnie z miejsca na miejsce. Nie podawano im w tym 
czasie jedzenie, zywili sie jedynie trawa, oraz tym, co im sie udalo ukrasc w nocy. Gdy 
wyprowadzano wiezniow z obozu, dokonano selekcji i w pierwszej kolumnie prowadzono 
Zydowki, potem szli Cyganie, jakas kolejna narodowosc, potem Niemki, a na koncu Polki. W 
calym obozie było około 100 Cyganow, ale Pani Mieczyslawa nie znala ich. Rozmawiala 
czesto z Zydowkami, gdyz ich blok znajdowal się tuz obok. Pani Grabowska wspomina, iz 
podczas marszu zbierali dziki czosnek, ktorym sie zywili. Ponadto miejscami znajdowaly sie 
studnie, wtedy ludzie pedzili do studni, aby się napic. Wtedy to najwięcej ludzi ginelo, gdyz 
Niemcy strzelali wtedy do ludzi. Pani Mieczyslawa postanowila, iz nigdy nie będzie się starac 
o wode, woli spokojnie przeczekac, niż narazacsię na smierc. Pani Mieczyslawa opowiada 
rowniez o sytuacji, w której nadjechal niemiecki samochod z ladunkiem surowych 
ziemniakow. Ludzie natychmiast rzucili sie w strone samochodu. Jeden z Niemcow, ktory był 
kierowca samochodu wyciągną bron i chciał do nich strzelac, ale drugi znich powstrzymal go 
i pozwolil ludziom wziac ziemniaki. Jak Pani Mieczyslawa mowi, ludzi chowali ziemniaki 
gdzie tylko się dalo. Pozniej, gdy się zatrzymali u kogos w domu gotowali sobie te ziemniaki. 
Bywaly jednak sytuacje, ze rozpalano ognisko i wtedy ludzie w ciemnnosci probowali sobie 
gotowac ziemniaki, ale często bywalo, iż Niemiec przechodzil i kopal we wszystkie miski.  
Pewnego dnia zbudzono wszystkich wiezniow o 5 rano i zgromadzono ich na placu. Było tam 
kilkoro mężczyzn, jeden z nich jadl krolika na surowo, wtedy przyszedl Niemiec i go przebil 
szpada. Odbylo się to na oczach Pani Grabowskiej. Pozostałych więźniów prowadzono w 
kierunku frontu. Mowiono im wtedy, ze z jednej strony jest front rosyjski, a z drugiej 
angielski. Niemcy sami nie wiedzieli gdzie te fronty sie znajdowaly. Prowadzono ich w strone 
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frontu angielskiego, ale jak się pozniej okazalo był to jednak front rosyjski. Wszyscy byli 
pewni, iz zostana zamordowani. Postanowili sobie, ze w momencie, gdy zaczna do nich 
strzelac wiezniowie rzuca się do ucieczki.  
Około 8:30 rano, podczas,gdy ludzie maszerowali, samochody niemieckie zaczely sie cofac. 
Ludzie mysleli, iz Niemcy będą do nich strzelac od tylu. Tam na kocu byly Niemki, Polki 
postanowily się z nimi zmieszac, z nadzieja, iz nie zostana zastrzelone. Wtedy to żołnierze 
niemieccy oglosili, iż wszyscy sa wolni i moga isc do domu. Była to chwila, której Pani 
Mieczyslawa nie zapomnie nigdy, i opowiada o tym placzac. Ludzie uklęknęli na kolana i 
dziekowali Bogu za odzyskana wolnosc. Ludzie nie wiedzieli, co dalej maja robic, 
postanowili isc do najblizszej wioski i prosic o chleb. Ludzie chetnie sie dzielili, ale tylko 
biedni, bogaci twierdzili, iż nie maja.  
Pani Grabowska nie znala jezyka niemieckiego, jedynie nauczyla się jak poprosic o kawalek 
chleba. Wtedy to obiecala sobie, iz nigdy nie odmowi nikomu w potrzebie.  
Pierwszego dnia, gdy Pani Mieczyslawa wraz z koleżankami najdala się chleba do syta, 
dostaly ostrej biegunki i wyniotow. Lezaly cala dzien na trawie, i były jedynie zdolne po 
przetoczenia sie z jednego miejsca na drugie. Nastepnego dnia powiedziano im, aby się 
zgłosiły do sołtysa z prosba o przydzielenie kwatery. Tak tez zrobily, soltys przydzielil im 
nocleg w miejscu, gdzie niegdys była niemiecka kawiarnia. Już nic tam w srodku nie było, 
jedynie sloma na podłodze. Nastepnego dnia każdy mogl isc w swoja strone.  
Pani Grabowska, oraz trzy inne kobiety szly w kierunku glownej szosy, gdzie spotkaly Polki, 
które wczesniej zostaly wypuszczone. Powiedzialy im wtedy, iz Czerwony Krzyz szuka 
byłych wezniarek i pomaga im. Kiedy zabrano ich do Czerwonego Krzyza, do Bratyslawy, 
kobiety mogly się wykapac i dosatc opieke medyczna. Spedzily tam jeden tydzien. Po 
tygodniu kazdy mial mozliwosc wrocic do domu. Pani Mieczyslawa zostala odwieziona 
pierwszym samochodem do pociagu i pojechala do Polski.  
 
[02]:30:13:01 – [02]:34:30:14 
30:13 – 34:31 
Pani Mieczysława mowi o sytuacji, kiedy szla razem z czterema innymi kolezankami droga. 
W tym czasie jechal samochod sowiecki. Zatrzymaly go i Pani Mieczyslawa wsiadla, a jej 
koleżanki nie zdążyły. Pani Mieczyslawa siedziała z tylu, z zolnierzami sowieckimi. Dali jej 
chleba z miodem, a potem zaczeli sie do niej zalecac. Miala ona w kieszeni rozaniec zrobiony 
z chleba, i caly czas się modlila. Byla pewna, ze Maryja ja uratuje. W pewnym momencie 
poczula reke na kolanie, wtedy zaczela sie modlic na glos, proszac Maryje o ratunek i pomoc. 
Wtedy oni stwierdzili, ze zwariowala i wyrzucili ja z samochodu.  
Pani Grabowska jako pierwsza wrocila z obozu do Tykocina. Był rok 1945. Najpierw udala 
sie do ciotki, do Bialegostoku, a tam była jej siostra, ktora poznala ja po glosie. Pani  
Grabowska ważyła wtedy zaledwie 36 kilogramow, i jak mowi, nie była podobna do 
czlowieka. Do Tykocina przyjechala samochodem ciezarowym, najpierw weszla do kosciola, 
aby podziekowac Bogu za to, ze wrocila do rodziny. Była to najwieksza radosc, wreszcie 
poczula sie wolna. Pozniej przychodzili do niej wszyscy ludzie, aby dowiedziec się o czegos 
na temat swoich bliskich.  
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