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[01:] 05:15:03 

                                                        Box 1, Tape 1 

 

A:  No, ale w czterdzies [nie kończy].. oj, mąż mi mόwił, w ktόrym roku i już nie wiem. 
Czterdziesty lub czterdziesty pierwszy 

Q:  Rok to nieważny, chodzi o—    

A: Czterdziesty pierwszy – ghetto już założono. Od stycznia.  

Q: Jak wyglądało to ghetto? 

A: Jak wyglądało to ghetto? No, już wtedy tu mieszkaliśmy, ale ci Polacy, ktόrzy mieszkali na 
tym terenie, gdzie miało powstać ghetto, to musieli szukać sobie tutaj, poza ghettem 
mieszkania, przeważnie to na zasadzie wymiany: Żydzi szli tam, a Polacy tu. No myśmy 
mieli dwóch sąsiadów Żydów. Z jednej strony Ackerstein [Akerstein; Akerstajn; 
Akersztajn], a z drugiej strony Pogoda. I oni poszli do ghetta mieszkać. 

Q: Sąsiadów tu w tym miejscu, czy sąsiadów tam? 

A: Tam. Tam musieli mieszkać, a tu przyszli Polacy. Z tamtych stron, gdzie właśnie było to 
ghetto. Ghetto było otoczone, no, dwu i pół metrowym płotem drewnianym. Na wierzchu 
drut kolczasty. Tutaj przy ulicy Lubelskiej był dom, gdzie mieszkali gestapowcy i to tak 
było usytuowane, że oni jak stanęli na balkonie to widzieli prawie całe ghetto. Tak, że 
byli doskonale zorientowani co się dzieje w ghetcie. 

Q: A poza tym ktoś pilnował? 

A: No, tak. To znaczy wtedy już jak było ghetto zamknięte, to policja żydowska była najpierw i 
właśnie jeden z tych policjantów żydowskich przychodził do nas często. Bo tak ja w 
ghetcie zasadniczo nigdy nie byłam, wtedy kiedy te— Ale on przychodził, bo jemu 
można było, temu policjantowi żydowskiemu, temu Żydowi można było chodzić po 
Piaskach [Piaski]. Oni tam nie nadużywali, ale jak trzeba było to—i on przychodził. 

Q: Czy oni byli jakoś umundurowani? 
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A: Tak. Umundurowani byli. 

Q: Jak? 

A: Jak? Bo ja wiem, czy to były czarne czy granatowe—już trudno mi w tej chwili jest 
powiedzieć? Ciemne jakieś takie te—i tak podobne do tych różnych innych mundurów 

 

[01:] 07:40:08 

Q: A mieli?— 

A: Czapki mieli. 

Q: Czy byli jakoś uzbrojeni, czy jakoś?— 

A: Pałki gumowe mieli. Mieli pałki gumowe. No— 

Q: I widziała pani czym się zajmowali ci policjanci? 

A: No, wiem, że pilnowali tam porządku, że jak Niemcy wydali jakiś tam rozkaz, żeby się 
zgromadzili, to oni tam jakoś ich zwoływali tych Żydów. Kontrybucje ciągle były 
nakładane, to ci policjanci ściągali te kontrybucje. No był też taki specjalny Kahał 
[Kachał; Kachau],  czy jak to się nazywa po żydowsku—że właśnie Niemcy zwracali 
się do tego Kahału i ściagali—bardzo często kontrybucje ściągali. 

Q: Ale..., przepraszam, to wróćmy do tego jednego policjanta, który państwa odwiedzał— 

A: Tak. Przychodził do nas [drapie się po nosie]. Przychodził do nas i, no, on wiedział, że jak 
on—bo to  już wtedy zacznały się wywózki. To znaczy przywozili najpierw: z Niemiec, z 
Czechosłowacji, z Austrii - Żydów tych. Im mówili, że tutaj założą im kolonię, że tu będą 
żyli i mieszkali dobrze i w ogóle, że im się będzie cudownie tu działo. 

[01:] 08:57:16 

            No, jeszcze przywozili jak nie były zamknięte ghetta, dlatego tutaj obok była ta Żydówka 
z synem. Mniej więcej z nim się stykałam. No, ale później jak już było ghetto zamknięte 
to— No, uciekła mi myśl—co chciałam powiedzeć?— 

Q: Mówiliśmy o tym policjancie.  

A: O tym policjancie. Więc ten policjant przychodził do nas, czuł co się dzieje z tymi 
wywożonymi ludź [nie kończy] —to tym—no bo to takimi grupami wywozili—no 
pędzili nawt piechotą na stację do Biskupic [Biskupice; Biskupiec] i—albo wywozili—
tych co nie mogli iść to samochodem wywozili. Czasem furmankami, ale rzadko. 
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Q: Widziała pani takie wywózki? 

A: Widziałam, ale niewiele. No, mój dziadek miał przygodę z takim samochodem, który wiózł 
Żydów. Chodził sobie na spacer i szedł tam, w stronę Chełma [Chełm; Chełmno; 
Hełmno], w taką—no tą—szosą. I właśnie jechał samochód wypełniony Żydami—i to 
był bardzo przepełniony—to był cieżarowy—był bardzo przepełniony i akurat tu gdzie 
dziadek był, to otworzyła się klapa z tyłu i razem z tymi Żydami dziadzio pojecha [nie 
kończy]—poleciał w rów. To już miał 74 czy (7)5 lat—już starszy człowiek. 

01:10:37:08 

            I złamał sobie tutaj te [próbuje pokazać],  podudzi [nie kończy]—no—  

Q: Biodro.  

A: Biodro miał złamane i Niemcy zagarnęli go razem z Żydami i chcieli wywieźć tam. No, ale 
gdzieś w pobliżu był sołtys czy ktoś—no, i... zresztą dziadzio miał przy sobie dowód—
zaręczył [sołtys], że to nie jest Żyd—to go wypuścili, ale już do końca życia miał 
złamane i nie mógł chodzić z tym biodrem.  

Q: A czy pani?—jak pani widziała takie wywózki—mówiła pani, że kilka razy sama pani 
widziała. 

A: Ale, to tak z daleka. To nie z bliska, bo Niemcy zabraniali podchodzić, a ja też miałam i od 
Niemców zabronione i od rodziców. Nie kazali mi tam podchodzić, bo przecież to 
groziło, no nawet i zastrzeleniem. No, do mojej koleżanki strzelali Niemcy. No, jakoś się 
jej udało uciec. 

Q: Za co strzelali? 

A: No, podchodziła, bo ona mieszkała bardzo blisko ghetta. 

 

[01:] 11:44:04 

            I ona poda[nie kończy]—może i sprzedawała, ale i dawała... chleb. Mówi, że dawała. Bo 
ojciec handlował. Był takim masażem. To mówił, że i wędliny nawet czasem podawał, 
bo tam był jednak głód. No i chleb. Chleb. Chleba oni chcieli. To właśnie jak podawała, 
to, mówiłam, że oni widzieli zawsze z balkonu [wspominała wcześniej o domu z 
balkonem, gdzie mileszkali gestapowcy] to przyszedł, to zaczął strzelać. I ledwie jej się 
udało uciec. Ale ja nie podchodziłam blisko nigdy. 

Q: Jak pani, jak pani?— 
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A: Ale kiedy podchodziłam—zaraz powiem— [nie rozwija jednak tej myśli i zaczyna opisywać 
strukturę ghetta) 

                                                          [01:] 12:22:18 
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