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W poniższym wywiadzie Wladyslawa Polak, ur.24.05.1932 roku w Tarnowie, opowiada 

swoje obserwacje z czasów drugiej wojny światowej. Obserwacje te dotyczą getta, które 

powstało w Tarnowie. Władysława Polak była również świadkiem innych zdarzeń, które 

dotyczyły morderstw Żydów oraz podpalenia synagogi żydowskiej w Tarnowie.  

 

[01:] 0:34- [01:] 15:26 

Q: Proszę Pani, najpierw poproszę, żeby Pani jeszcze raz do kamery przedstawiła nam się. 
Kiedy się Pani urodziła i gdzie? 

A: Wszystko. Nazywam się Polak Władysława, urodziłam się 24 piątego 32 roku w 
Tarnowie.  

Q:  W którym miejscu Tarnowa mieszkała Pani, jak była wojna? 

A: To jest… po prostu południowa strona, południowa… południowy- znaczy- zachód 
Tarnowa. Przy ulicy Polnej. 

Q: Czy to było… 

A: To był domek jednorodzinny… 

Q: Czyli to było daleko dosyć od getta żydowskiego? 

A: Noo, to jeszcze wtenczas, jak tam mieszkaliśmy nie było tam getta, tylko dopiero się 
zaczęło tam właśnie. Okres taki, że ludzi, że tych Żydów  przewozili do tego getta i właśnie 
taki moment mi się zapamiętał, no ja byłam jeszcze dziecko, miałam ile dziewięć czy dziesięć 
lat, jak wysłała nas mamusia do sklepu, bo tam blisko przy Jasnej, bo to się działo wszystko 
na Jasnej ulicy, był sklep, no i myśmy z bratem poszli, szli do tego sklepu, to sobie nie 
zapomnę, bo za… bo mieliśmy z bratem kupić cukier i cynamon. I tak żeśmy byli 
zaoferowani, żeby nie zapomnieć tego cynamonu. I tak szliśmy i cynamon, cynamon, 
cynamon. I wreszcie naszliśmy na taki moment juz blisko sklepu i słyszymy taki strzał i 
halb…i.. i… pisk. To podnieśliśmy szybko głowę do góry no i zdążyłam zauważyć, jak 
Niemcy, oni stali tyłem do nas, tak, że nie widzieliśmy twarzy, tylko z tego… jak kobieta 
wyszła i on złapał jej dziecko z rąk i tym dzieckiem tak o coś uderzył i rzucił. No matka, jak 
matka za tym dzieckiem się schyliła, a on w tym momencie strzelił.  
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Nas ten strzał tak wystraszył, żeśmy już nie doszli do sklepu, tylko do domu, że wpadliśmy do 
domu, żeśmy stracili po prostu mowę ze strachu, bo oni w tym momencie narobili takiego 
krzyku i… i tylko za nami się słyszało „raus, raus, Juda raus, Juda”. No i wpadliśmy do domu 
i na tym się to wszystko skończyło. Tak że, że… więcej było strachu, żeśmy po prostu nie 
potrafili w domu powiedzieć, o co to chodziło. Dopiero za… za chwile żeśmy się tego i 
mówimy… Ojca nie było, bo ojciec w pracy, to mówimy do mamy. Mówimy, że tak tam jest, 
że tak mówi tego… że tak  ludzi wyrzucają, ludzi, że zastrzelili dziecko, że zabili dziecko, 
mówi, że tak pokazuje, że za nóżkę wziął takie dziecko, to dziecko płakało… No jak mama-
przytuliła nas i nie dała nam w ogóle wychodzić z domu i…i…i… tyle wszystkiego. 

Q: To, to dziecko.. 

A: Maleńkie dziecko… 

Q: Zabili tak? 

A: No zabili… Bo.. to Niemiec wziął to, taki rzucił… właśnie to rzuciło najwięcej w pamięć, 
że on tak wyrwał… Ona wyszła z tym dzieckiem na rękach… jak matka. On to dziecko jej 
wyrwał z rąk, uderzył i rzucił tak na… na ten. Krzyk, strzał… i… i… tylko. Ja już teraz nie 
wiem nawet nie wiem, nie zdążyłam zauważyć, czy on strzelił do tego dziecka, czy do tej 
kobiety, która się za tym dzieckiem uchyliła, żeby go podnieść po prostu. 

Q: Daleko to było od Pani? 

A: A to było, jakieś tak… no z pięćdziesiąt metrów, może więcej… 

Q: I Pani zwróciła uwagę na to , jak ten strzał… padł, tak? 

A: Tak, bo nas to … Myśmy tak szli… tak, jak mówię, myśleliśmy tylko, że mamy kupić, 
żeby nie zapomnieć, że się to nazywa  cynamon. No i w tym momencie, jak żeśmy usłyszeli 
taki, takie krzyki „raus” i strzał i głowa do góry. I w tym momencie zobaczyłam właśnie, jak 
to dziecko wyrwał i o coś uderzył i rzucił. 

Q: To on najpierw, najpierw strzelił, a potem wyrwał dziecko? 

A: Tak, najpierw strzelił, tylko nie wiem do czego. Bo później strzelił jeszcze drugi raz, jak 
żeśmy już tu… jak zobaczyłam to dziecko, że to dziecko złapał i rzucił… na tym… ta matka 
się schowała i on strzelił. Ale nie wiem, czy do tego dziecka, czy do tej matki, bo myśmy już 
wtenczas uciekli. Także, tyle mi się tego… ja o tym nie myślałam, zapomniałam, dopiero 
Pan… raz tak wspomniał o tym, że… że ma być taki ten… i mi się tak przypomniało. Se 
myślę, Boże, przypomniało mi się to, co tak człowiek chciał zapomnieć… 

Q: Widziała Pani jeszcze inne takie przypadki? 

A: No a później, a później, no to… to.. człowiek tak..bo myśmy mieszkali… to był dom za 
takim płotem… że był wysoki, parkanowy płot. To myśmy tak, jak dzieci.. Z ciekawości to 
się kukało przez to, czy coś… to się wychodziło na ten płot. To się widziało… jak ich tak 
szeregami prowadzili… wyprowadzali. Bo wtenczas robili to getto, to była ulica, co się 
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nazywała Krawiecka… do Lwowskiej i to… to tamto getto było pierwsze. No to żeśmy 
widzieli, jak ich tam prowadzili, jak… ale… ale już wtedy nie było strzelaniny , tylko ich 
spokojnie prowadzili wszystkich tam. Najwyżej się który zatrzymywał, to go tam popchnął, 
czy co, no… A tak, no to później było znowuż, mieliśmy takie zdarzenie z mamą, jak szłam 
do miasta, bo już mama nas nigdzie nie puszczała wtenczas samych, bo się bała po prostu o 
dzieci. To z ręką żeśmy, za rękę z rodzicami, no z mama przeważnie szlam do sklepu. No to 
wychodziliśmy przez… taka ulica… no z rynku taka, ta… Żydowska co się nazywa, ta 
ulica… No to żeśmy tam szli, no to… normalnie żeśmy szli, no to wynosili tych już… 
zabitych. To tak nogami tego wyciągali, tak to człowiek… nogami, tak do stołu. To się 
usunął… patrzę się a tu, a tu wynoszą trupa, no i… 

Q: A jak ich wynosili?  

A: Po prostu za ręce, za..za… tak nosili normalnie.. 

Q:  Za ręce, czy za nogi? 

A: Różnie to, to wtenczas co ja widziałam, to tak  jeden trzymał jakoś tak za dwie nogi, a 
drugi za ręce i… samochód stał i na ten samochód. 

Q:  A kto to wynosił? 

A: No ludzie wynosili. Tak, jak na przykład mój ojciec pracował w PLONIE, jako pomocnik 
kierowcy… to ich na cały tydzień zabrali i w ogóle ojciec do domu nie przychodził, bo 
właśnie musiał, i musieli jeździć i sprzątać, wywozić. A gdzie ich wywozili ojciec nigdy nie 
mówił, bo ja przy..przy..jak po tygodniu wrócił… 

Q: samochodem jeździli? 

A: Jeździł samochodem, on pracował… to był taki zakład PLON się nazywał. Tam jeździł 
jako pomocnik kierowcy. No i tego kierowcę i mojego ojca Niemcy zabrali, żeby sprzątać te, 
te ulice po tych zamordowanych. No i to jak po tylko tydzień ich trzymali, że ich w ogóle do 
domu nie puszczali, tylko ich trzymali gdzieś tam, że… że przez noc też sprzątali, no to jak 
po tygodniu, czy nawet więcej przyszedł do domu, no to tam… zaczął mamie opowiadać,  to 
nas… usunęli, żebyśmy nie słyszeli. Zamkli nas w pokoju, żebyśmy… spać nam kazali, że 
nam nie wolno takich  rzeczy, że to takie a takie… No to tak. |A tak, żebym takich innych, no 
to to... 

Q: Jak Pani wtedy widziała, jak ciągnęli tych nieżywych, to oni… byli… 

A:  Na samochód. 

Q: To oni byli… na samochód, tak? 

A: Tak. 

Q:  I to… sami Żydzi ich nosili, czy to nasi ich nosili? 

A: Chyba nasi, Polacy nosili. 
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Q: A oni,  ci Żydzi byli… to… oni… jakie powody… z jakiego powodu byli nieżywi? 

A:  A tego nie wiem, tego, no ktoś ich tam… postrzelali. 

Q: Jak było? Jak było? Zestrzeleni byli, czy…? 

A:  Było, to..ta ulica Żydowska to po prostu ciekła normalnie krew że się tam, ciężko było 
przechodzić, żeby nie wejść w to. Tak. No to tyle pamiętam, ale żebym tam tak, a tak 
widziała, więcej coś, jakieś inne morderstwa, to.. za mała byłam. 

Q:  A tam na tej ulicy Żydowskiej, to którędy ta krew ciekła? 

A:  A z rynku. Tak, bo to, to ze słyszenia tak, co  później człowiek sobie kojarzył to na rynku 
gdzieś była podobno straszna masakra tych Żydów. Że gdzieś ich sprowadzili w rynek i tam 
gdzieś ich mordowali i ta krew ściekała z tego. 

Q:  Rynsztokiem?  

A: Tak normalnie po ulicy, z ulicy. Bo to, to na, na placu się działo, to jak było dużo krwi, to 
wiadomo, że potem to zmywali i… to ojciec opowiadał, że to musieli wodę nosić i zmywać to 
wszystko. 

Q: Że też jego wzięli do tego zmywania, tak?  

A: No wzięli, bo samochód, dlatego że samochód, to wzięli ich razem z samochodem 
i…i…i… i  jedno i drugie musiał robić. Jak już ich wywozić, to potem sprzątać wszyscy. /Q: 
to to jakiś taki…?- wtrącenie pytającego/ To dobrze, że ich nie pozabijali, bo niby tam 
słyszałam, to co ojciec przyszedł raz, i jak wtedy przyszedł to płakał. To pamiętam, że płakał. 
Bo gdzieś jakiś kierowca-bo tam kilku tych samochodów było- gdzieś jakiś odmówił im tej 
roboty, to go gdzieś zastrzelili… Niemcy… że nie chciał po prostu… sprzątać tego.  

Q: A jak Pani szła wtedy Żydowska …z  mamą, to dużo było tych ciał? 

A: To tak na ulicy nie leżały, tylko oni z bram wynosili. To co ja widziałam, to z bram 
wynosili po prostu. Tak, jakby w domu zamordowali i wynosili później. 

Q:  A widziała Pani… ile mniej więcej tych ciał było? 

A: ….tego to ja nie wiem, bo ja się tylko z tym jednym, co mnie tak uderzył nogami, jak go 
wynosili, bo akurat naszliśmy na bramę. Tam te bramy na Żydowskiej to są takie na, na 
tego… Naszłam na mnie, to tego… A później to już się odwróciłam, cały czas jak szłam, to 
już nawet nie chciałam iść dalej, tylko się przytuliłam do mamy i… mówię chodźmy 
spowrotem. 

Q: Miał… miał buty na nogach? / tutaj cos niezrozumiałego mówi/ 

A: Miał, buty, miał buty, normalnie. Butami tak dostałam, wtedy. Po prostu tak, jakby nie 
zauważyli, że ktoś idzie, wynosili go  no i tracił, to trącił mnie. 

Q: No a tych samochodów, to ile stało tam? Tak na…/ nie słychać wyraźnie/ 
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A:  A to ja nie pamiętam. To chyba jedna taka platforma stała z… Klapy były rozpuszczone, 
na tej… z jednej strony rzucali ich tak na ten..bo tam już kilku leżało… Trudno mi to 
powiedzieć, ja może miałam dziesięć, może dziewięć lat wtedy, no to, to jeszcze tego… 
Tylko to mi się po prostu tak… no… utkwiło się. Bo jak człowiek w coś oczy włoży tak 
niespodziewanie, to mu to długo siedzi, nie?! 

Q: No oczywiście. 

A: No. Także jest taki wystraszony i… długo i długo taki… no, ja po prostu się już-mówiąc 
szczerze. Ja  jako już… później już dorosła, już po wojnie, już wojna się skończyła, to ja… 
raz widziałam tylko, co mnie trącili przez tą Żydowska, to ja nawet nie mogłam chodzić 
tamtędy. Bo ja bez przerwy to widziałam. A nóż się to stanie jeszcze. Obchodziłam zawsze 
drugą stroną, to Wekslarską tam chodziłam. Bo tam po prostu, tak, jakby mnie same nogi 
nosiły, w tamtą stronę a nie w tą, bo tam się może coś stać. A później zapomniałam, no i już 
człowiek się przyzwyczaił. 

Q: Proszę Pani, czy…  tego, była Pani kiedyś pod… ścianą getta w Tarnowie? Albo w 
getcie?  

A: Nie. 

Q:  A czy jeszcze  widziała Pani jakieś… Widziała Pani jeszcze Żydów, oprócz tego, co Pani 
opowiedziała w czasie wojny? 

A: Nie wiem, może się gdzieś spotkałam, ale przecież to, to różnie… podobni są przecież do 
ludzi, tak że trudno było rozróżnić. Na przykład mojego brata, najstarszy, już nie żyje… on 
był ładny chłopak, czarny, ładne włosy i jego chcieli też właśnie, jak żeśmy już z tamtego 
mieszkania się wyprowadzili- bo tam zaczęła gospodyni już gospodarkę rozwijać- to kazała 
nam szukać mieszkania, no to śmy zeszli niżej, mieszkaliśmy przy Stolarskiej… no to 
tego..to… też tam właśnie często Niemcy przychodzili, bo to getto było przy Krawieckiej, 
także dwie ulice przed… przed nami… znaczy za nami, bo myśmy już byli od strony… 
tam… wschodniej, a  getto się posuwało w stronę zachodnią. No to myśmy tam byli dwie 
ulice, czy trzy ulice tam przed tym, no to tam chodzili Niemcy, sprawdzali, z reszta chodzili, 
szukali… no to brata też chcieli wziąść. Wzięli go i po prostu że jest Żydem, bo ładny, 
podobny był, włoski czarne. Oni przeważnie czarne włosy, kręcone… no to wzięli, że, że 
tego… Ale sąsiadka… zobaczyła i mówi, nie, że to nie jest Żyd-mówi,  to jest Katolik-mówi, 
to jest Polak. To przyprowadziła go do nas do domu i… i dopiero uwierzył, że to nie jest Żyd  
tylko poszedł sobie gdzieś dalej. A tak to chodzili, szukali, ale tak, żebym się z nimi 
spotykała, to raczej… raczej nie… Później, jak pracowałam już, jak skończyłam szkołę i 
zaczęłam pracować w sklepie. A… i jeszcze co pamiętam, jak się paliła Lwowska, na 
Lwowskiej ta… synagoga, co była przy Lwowskiej. To myśmy właśnie jeszcze tam 
mieszkali, to z góry widać było, jak się paliło… Boże, jak my się wtenczas bali, że się 
Tarnów spali cały. Ja… tego płaczu, to ja nie zapomnę do dziś! Jak ja płakałam, jak ja, jak ja  
wrzeszczałam, ja się po prostu zapomniałam z płaczu, ze strachu, że Tarnów się spali. Taki 
był straszny pożar i ten… No bo to się paliło, a myśmy na takiej górce mieszkali… no to 
wszystko było widać. To ludzie tam lecieli się patrzeć, jak tego… a mama zamkła okna, 
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zasłoniła, mówi: „Nie patrzcie, nie będziecie widzieć, nie będziecie wrzeszczeć”.  A ja nie 
mogłam, jak ja to do dziś… pamiętam, jak ja… jakich spazmów dostałam ze strachu, że się 
Tarnów spali…  No a później, no to  już jak, już tak wszystko to ucichło, już później getto 
przesunęli tutaj na, na..tu gdzieś na Gosslara było tutaj przy tym… tak tutaj było na Gosslara 
później getto. No to człowiek chodził,  do szkoły chodziłam, no to, to się przechodziło, ale 
żeby się tak człowiek zwracał  uwagę, żeby coś widział, no to… to raczej nie. A później, jak 
już dorosłam, już skończyłam szkołę, już pracowałam, miałam osiemnaście lat, jak zaczęłam 
w sklepie pracować… nawet… dziewiętnaście. No to przychodzili… z tego… mieszkali 
takich  dwóch panów Żydów  właśnie z tego...u Polonii mieszkali. Oni nigdy nie mówili na 
żadne tam tematy, jakie tego… tylko normalnie. 

Q: Skąd Pani wiedziała, że to Żydzi są? 

A: No bo mówili. Mówili. Sami powiedzieli, że są, mówi no… Taki, jak się nazywał, to 
pamiętałam, bo mamusia kupowała u niego opał. On sprzedawał opał na zimę, nazywał się 
Ślomek… No to, to on przychodził do sklepu i mama do mnie przychodziła, to poznała go. 
Mówi, że poznał ją. Mówi,” O pani jak dzisiaj, teraz pani nie przyjdzie kupować, bo już nie 
prowadzę sklepu”. To już było po wojnie, już w pięćdziesiątym… pięćdziesiąte lata, 
pięćdziesiąty chyba rok… tak, bo w pięćdziesiątym zaczęłam. I tak się wypytywał, ja, co, 
tego… że przeżyli, że, że… dobrze jest wszystko, tak… No a tak, no no, no trudno jest 
cokolwiek powiedzieć… ja, ja byłam takim człowiekiem, takim dzieckiem, i do tej pory 
jestem taka, że ja długo po prostu nie lubiałam się /niezrozumiałe/. Popłakałam, pobeczałam, 
ale to potem mi to jakoś wszystko przechodziło i zapomniałam, na tym… chyba, że cos mi 
przypomniało. No to wtedy znowuż w kąt i wtulę się, I do tej pory jestem taka. Jak mnie coś 
gnębi, to mnie pognębi, pognębi a później mnie przestaje… i zapominam szybko, tak jakby 
to, jakby to do mnie nie docierało… No było, no trudno, no było, no… 

Q: Bardzo Pani dziękuję…

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. 




