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W tym wywiadzie Jerzy Czyżewski, urodzony 10 grudnia, 1939 roku w Warszawie i  
mieszkający po przeciwnej stronie warszawskiego getta przez cały okres jego istnienia opisuje  
życie mieszkańców getta. On zwraca szczególną uwagę na ogromne zaludnienie getta i na  
panujący tam głód. On opisuje też drastyczne sceny z getta jak widok ciał zmarłych na ulicach,  
wypadki samobójstw i nieudanej ucieczki z getta. On opisuje szczególowo popularne zjawisko  
kiedy dzieci szmuglowały do getta żywność i sprzedawały ją  w zamian za wartościowe  
przedmioty. On opowiada również o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim. 

Plik 1 z 2 

 
00:00 – 37:40 

[01:] 00:23:14 – [01:] 03:12:18 
00 – 13:19 

 
Q: Jak Pan sę nazywa i kiedy się Pan urodził? 
 
A: Ja nazywam się Jerzy Czyżewski, urodziłem się 10 grudnia 1931 roku, w Warszawie. 
 
Q: I do wojny mieszkał Pan w Warszawie? 
 
A: Więc ja cały czas mieszkałem w Warszawie, wie Pan, przeżyłem oblężenie Warszawy w 

[19]39 roku, całą okupację i do Powstania mieszkałem w Warszawie, a po upadku 
Powstania, ponieważ byłem ranny w prawą dłoń, zostałem wywieziony w okolice Grójca. 
I tam po prostu miałem amputowaną rękę i jak armia radziecka przyszła, wyzwoliła 
Warszawę, ja wróciłem do Warszawy, ponieważ budynek był zburzony, po prostu nie 
miałem co ze sobą zrobić i znalazłem się w czasie wojny, po prostu dołączyłem się do 
jednostki wojska i znalazłem się na terenach niemieckich do zakończenia wojny, później 
wróciłem do Szczecina i mieszkałem w Szczecinie jakiś czas, później w Koszalinie do 
[19]55 roku. Następnie przeniosłem się do centralnej Polski. Milicja zresztą mnie 
przeniosła. 

 
Q: A w którym miejscu, czy cały czas Pan mieszkał w tym samym miejscu w Warszawie, 

dzieciństwo całe? 
 
A: Tak. 
 
Q: Proszę powiedzieć dokładnie gdzie to było? 
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A: Ja mieszkałem na Żelaznej, róg Pańskiej, Żelazna 45 numer, mieszkania 37. Jest to do 
sprawdzenia. Jest to w tej chwili nowy budynek, dlatego, że w czasie Powstania tamten 
został zburzony, jakaś firma budowlana tam jest i nasze mieszkanie, wie Pan, nasze, z 
mieszkania naszego okna wychodziły na ulicę Pańską i na ulicę Żelazną. A jak zapewne 
Pan wie, pół Żelaznej i pół Pańskiej to było po stronie getta, prawda, a ta część, no, była 
po stronie Warszawy. 

 
[01:] 03:12:18 – [01:] 06:02:19 
13:19 – 06:17 

 
Q: A czy jeszcze przed wojną tam mieszkało dużo Żydów w tej okolicy? 
 
A: Tak. Bardzo dużo, wie Pan, ja na Miedzianą chodziłem do szkoły, to jest zresztą 

niedaleko, obok Pacu Kazimierza Wielkiego, tak się to przed wojną nazywało. Tam było 
targowisko. To myśmy chodzili do szkoły na Miedzianą i w czasie przerw my żeśmy 
wychodzili na ten Plac Kazimierza Wielkiego, albo żeśmy coś kupowali, albo żeśmy 
psocili, jak normalni młodzi ludzie, prawda. A tam po prostu dużo, duża część to była 
ludność żydowska, która sprzedawała na tym Placu Kazimierza Wielkiego różne 
produkty. Także sporo było, wie Pan.     

 
Q: A czy miał Pan jakichś znajomych wtedy jako dziecko? 
 
A: Oczywiście. W szkole, w szkole z nami chodzili też przecież chodziły dzieci żydowskie. 

Bardzo to uważaliśmy za naturalne. No wie Pan, z perspektywy dzisiejszej to nie 
uważam za chwalebne, ale na przykład Żydzi mieli Bożnicę na ulicy Śliskiej, od nas to 
było niedaleko i żeśmy tam chodzili i takie różne psoty im robili, nawet takie filmy 
żeśmy zapalali, owijaliśmy w gazetę i rzucaliśmy, prawda, do wewnątrz, do tej Bożnicy. 
No nie jest to chwalebne, ale wie Pan, no dzieci takie rzeczy wtedy robiły, prawda. Za co 
dzisiaj mogę, z perspektywy czasu, przeprosić wszystkich Żydów, prawda, za te psoty.  

 
Q: W [19]39 wybuchła wojna. Pan miał wtedy osiem lat, tak? 
 
A: Osiem lat, tak. 
 
Q: I jak Pan zapamiętał pierwsze miesiące, pierwszy rok okupacji, no głównie chodzi nam o 

to, o traktowanie ludności żydowskiej w tym, na tamtym terenie.  
 
A: Znaczy, wie Pan, w ogóle [19]39 rok, oblężenie Warszawy, to mi utkwiło, oprócz 

oczywiście naturalnego strachu, bo to, prawda, bo to ciągłe bombardowania były, ciągle 
żeśmy do piwnic schodzili, prawda, bo innych schronów w zasadzie w naszej okolicy nie 
było, to schodziło się do piwnicy, to utkwił mi, Pan wie, taki moment, że na podwórku 
stało wojsko nasze polskie i konie. I te konie z głodu wydarły normalnie schody 
drewniane, wie Pan. To było takie charakterystyczne dla mnie jak ja z perspektywy 
czasu. Tak, z głodu po prostu, one, proszę Pana, gryzły te deski, które były użyte do 
schodów, prawda, i porobiły takie dziury. No drugi taki epizod, to wie Pan, jak były te 
bombardowania, to często się łapałem takiego żołnierza, prawda, bo mnie się wydawało, 

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. 



RG50*4880139  6/19/2002  3 
 

że jak ja stoję przy żołnierzu, to mnie się nic nie stanie, prawda, żadna bomba mnie tam 
nie uszkodzi. 

 
[01:] 06:02:19 – [01:]09:00:22  
06:17 – 09:22 

 
A: To są, wie Pan, takie bardzo odległe w tej chwili, ale uczciwie Panu mówię, że takie 

właśnie dwa epizody mnie utkwiły i mówię o oblężeniu Warszawy, prawda.  
 
Q: A po wejściu Niemców jak to było? 
 
A: A po wejściu Niemców, to wie Pan, w zasadzie na początku, to było takie normalne 

życie, poza tym, że wie Pan, no, Niemcy chodzili po ulicach, prawda, śpiewali swoje 
piosenki w szeregu. Myśmy tam mieli tam respekt jakiś wobec, wobec nich, ale w 
zasadzie nic się tam specjanie takiego nie działo. Dopiero później zaczęły się dziać różne 
rzeczy. 

 
Q:  A czy dla Żydów to też było normalne życie? 
 
A: W zasadzie na początku tak. Tak. 
 
Q: Do jakiego momentu? 
 
A: No chyba, o ile pamiętam, to chyba do [19]40 chyba, czy [19]41 roku, bo jak zaczęli to 

getto po prostu organizować, to bardzo szybko— 
 
Q: Pamięta Pan te początki getta? 
 
A: No pamiętam, wie Pan, te duże ilości ludzi, którzy przenosili się z tej Warszawy, która 

była przeznaczona, no, nie dla Żydów, prawda, i przewozili ten swój dobytek na 
wózkach, na samochodach, na dorożkach do tej części, która była przeznaczona na to 
getto dla Żydów, prawda. Także ja to mam te widoki, prawda, w oczach, jak, jak ci ludzi, 
z tymi tobołami, prawda, z tymi rzeczami, prawda, maszerowali obok tych środków 
transportu, bo tam jakieś rzeczy tam mieli, prawda. W różny sposób, przeważnie tymi 
wozami takimi konnymi, co to węgiel przed wojną się przewoziło, prawda, też 
przewożono meble nie meble, jakieś tam rzeczy. Patrzyłem na to oczami dziecka, bo 
oczywiście, prawda, dzisiaj to jest inna świadomość tego co to się zaczynało dziać, 
prawda. Ale pamiętam tę całą akcję budowania murów, bo przecież ja z okien własnego 
mieszkania widziałem jak oni budowali, prawda, ten mur, Niemcy. Znaczy nie Niemcy 
budowali, tylko pod nadzorem niemieckim oczywiście. 

 
Q: A kto budował? 
 
A: No wie Pan, robotnicy jacyś. Sądzę, że to polskie jakieś tam firmy, czy, czy niemieckie 

firmy, ale z polskimi robotnikami po prostu. Ja nie dochodziłem wtedy kto konkretnie, bo 
mnie to nie interesowało.  
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Q: No i postawiono ten mur i Pan jako wtedy już 10-letni chłopiec czy 11-sto— 
 
A: No dziewięcio tak powiedzmy, dziewięcio, dziesięcio. 
 
Q: Korciło Pana, żeby tam zobaczyć co po drugiej stronie? 
 
A: No ja widziałem—  
 
Q: Acha, miał Pan okno— 
 
A: Tak, ja miałem z okien widok właśnie na tą część getta, pół Pańskiej, pół Żelaznej, 

prawda, ten taki narożnik.  
 
Q: Może Pan spróbować opisać co było z okna widać, jaki, to znaczy, co Pan tam widział? 
 
A: No, widać było wie Pan, zagęszczenie dużej ilości ludności żydowskiej, wie Pan. Widać 

było służby wartownicze, bo one stały i po jednej i po drugiej stronie. 
 
[01:] 09:00: 22 – [01:] 11:58:23 
09:22 – 12:28 

 
Q: A co to były za jednostki? 
 
A: Proszę Pana, po stronie tej, nazwijmy to aryjskiej, prawda, to byli Niemcy na początku, 

no, umundurowani Niemcy, sądzę, że Wermaht, czy jakieś tam jednostki policyjne. 
Natomiast po stronie żydowskiej, to, to również widziałem policję żydowską. 

 
Q: Umundurowaną? 
 
A: Umundurowaną, tak. 
 
Q: Pamięta Pan ten mundury? 
 
A: No mniej więcej czarne, wie Pan, jakieś takie tutaj o, [pokazuje ręką około uszu], jak w 

tej chwili brytyjscy policjanci, z takimi jakimiś, prawda, jaskrawymi otokami, takie 
czapki mieli. To tylko tyle co ja pamiętam. 

 
Q: A w co byli uzbrojeni ci żydowcy policjanci, jeśli—  
 
A: Nie, oni chyba nie byli w ogóle uzbrojeni, nie, nie. To tylko Niemcy, wie Pan. 
 
Q: I czy coś zwóciło Pana uwagę, czy coś szczególnego się tam działo, to co Pan z okna 

zdołał zobaczyć po stronie getta?  
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A: Znaczy na początku, wie Pan, to , to, to nic, wie Pan, poza takim normalnym życiem 
jakimś, prawda. Na terenie, duża ilość ludzi na, na małym terenie, prawda, bo nastąpiło 
zagęszczenie, bo ja widziałem tę część tak zwanego małego getta.  

 
Q: Bo to było małe getto? 
 
A: To było małe getto, tak, tak. Ta część właśnie Pańska, Żelazna, tutaj Śliska, te wszystkie, 

prawda, uliczki, wie Pan. Dopiero później zaczęły się, wie Pan, w gettcie rzeczy straszne, 
w sensie, że głód był, że panował głód, prawda, i ja nawet wielokrotnie bywałem później 
w gettcie na zasadzie, że ponieważ były takie rynsztoki, w tych murach na rynsztoki były 
takie otwory, prawda, żeby ta woda przepływała [kaszel].   

 
Q: W murze getta, tak? 
 
A: Tak. Znaczy, w tym murze dzielącym getto, prawda, od strony aryjskiej, to, proszę pana, 

były takie otwory i tam dziecko się mogło zmieścić, żeby w ogóle przejść, prawda— 
 
Q: Mógłby Pan pokazać mniej więcej jak duże?  
 
A: No, mogę pokazać, to mniej więcej, proszę Pana, tu jest jezdnia, to mniej więcej takie 

[pokazuje wysokość rynsztoku] i tej szerokości, prawda, [pokazuje szerokość rynsztoku]. 
Bo tam woda burzowa po prostu musiała przechodzić. I wie Pan, w taka dziurę to tylko 
dziecko mogło wejść, no. To już wtedy, wie Pan, już w [19]42 sądzę rok, jak zacząłem 
chodzić do getta po prostu z jakimiś tam towarami żywnościowymi. No to wie Pan, 
przeważnie to myśmy przekupywali tych wartowników niemieckich, bo to nigdy sam 
człowiek nie szedł, tylko zawsze nas tam było paru chłopaków. 

 
Q: A tylko dzieci? 
 
A: Jako dzieci, tak.  
 
Q: A skąd, skąd pomysł, żeby w ogóle tam chodzić? 
 
A: Wie Pan, no kto miał pomysł to ja nie wiem, w każdym razie ja nie wymyśliłem tego 

chodzenia do getta, ale dzieci w Warszawie czy dorośli wymyślili i myśmy się 
dowiedzieli, wie Pan, że dzieci chodzą i myśmy zaczęli chodzić z tej części Warszawy.  

 
Q: Proszę opowiedzieć jak pierwszy raz Pan tam przeszedł, pamięta Pan? 
 
[01:] 11:58:23 – [01:] 15:02:07 
12:28 – 15:39 

 
A: Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę Pana. Właśnie nie pamiętam który to był rocznik, w 

każdym razie miałem dwa takie toboły, wie Pan, tobołki, no bo to trudno nazwać 
tobołami, i tam miałem, wie Pan, cukier, mąkę, masło, jakieś tego typu artykuły, wie Pan. 
I mieliśmy przekupionego tego niemieckiego wartownika, aby—  
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Q: A, przepraszam, kto go przekupywał? Czy był Pan przy tej scenie przekupywania? 
 
A: No to koledzy, nie ja. No my, w każdym razie, bo myśmy taką grupą pięciu, sześciu nas 

było.  
 
Q: Wiedział Pan ile się mu daje za to prze... 
 
A: Ja nie pamiętam w tej chwili, jakieś tam pieniądze mu dawaliśmy. No myśmy się składali 

wszyscy, prawda, na to, nie. I kolega tam dawał, ja nie prowadziłem rozmów, proszę 
Pana, i z tego co ja pamiętam, bo to tyle lat zeszło, ale ten wartownik miał przejść jakieś 
dwieście metrów, prawda, w kierunku do ulicy Chłodnej i my w tym czasie musieliśmy 
się tam przemieścić po prostu, prawda. I w gettcie, jak się przeszło, wie Pan, przez ten 
mur, przez ten właściwie otwór, to się zakładało tą, wie Pan, opaskę i taką wie Pan, jakąś 
tam czapkę zbliżoną do czapek jakie żydzi nosili, żeby, no bo się udawało, że jest się 
Żydem po prostu. 

 
 Q: Ale udawało się przed kim, przed Żydami— 
 
A: No, proszę Pana, przed policją żydowską. Myśmy najbardziej się bali policji żydowskiej.  

Q: I oni wierzyli, znaczy dali się nabrać? 

A: No wie Pan, to nie chodzi o to czy wierzyli, wie Pan, bo, bo to się odbywało w ten 
sposób, że na pewno, że oni też, no, wielu z nich, o tak bym nazwał, przez palce patrzyli, 
też udawali, że nie widzą prawdopodobnie.    

Q: Czyli raczej wiedzieli—  

A: Raczej wiedzieli, ale wie Pan, to później w tłumie to człowiek ginął przecież, prawda.  

Q: I co Pan, tego pierwszego razu, kiedy Pan przeszedł, jak Pan ten świat zobaczył, jak Pan 
to odebrał?  

A: No, proszę Pana, przede wszystkim ogromny głód, wie Pan, bo już wtedy widać było, bo 
to, że ci ludzie nie dojadają, bardzo dużo dzieci szwędających się po ulicach, żebrzących, 
staruszków handlujących, proszę Pana, różnymi towarami, tak na ulicy, nie na 
targowisku, to tak po ulicach chodzili, wie Pan, sprzedawali. To to co ja pamiętam. Takie 
widoki były prawda.   

Q: A jakieś sceny drastyczne, typu, ja nie wiem, umierający na—  

A: O, to dopiero później, wie Pan, to dopiero wie Pan, mniej więcej w [19]43 chyba rok, tak 
blisko, wie Pan, likwidacji tego małego getta. Bo na początku, w [19]43 roku, o ile 
pamiętam, proszę Pana, Niemcy likwid...postanowili likwidować i palili to. Ja zresztą z 
do...z mieszkania widziałem to wszystko.   

Q: Ale jeszcze chciałem, zanim Pan to opowie, chciałbym wrócić do tych Pana przejść i—
może Pan ocenić ile razy Pan był w ten sposób przeszmuglowany do getta? 

A: Sądzę, wie Pan, że w sumie, przez całą okupację, znaczy póki to getto istniało, z 15 razy 
byłem na pewno. 
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[01:] 15:02:07 – [01:] 18:13:12 
15:39 – 18:58 

 
Q: 15 razy? 

A: Tak. 

Q: To w sumie dużo czasu spędził Pan po tamtej stronie. 

A: Dużo—  

Q: I ile zajmowało od wejścia do powrotu? 

A: Wie Pan, to jest taka sprawa. Mój ojciec pracował w takiej fabryce Lifer-Szytner [Lifer-
Shitner], to byli właściciele, Niemcy, i połowa tej fabryki mieściła się w gettcie, a 
połowa po stronie aryjskiej, bo to na Kaczej, róg Wolność, wie Pan ta fabryka się 
mieściła. Rzecz polegała na tym, że jak ja przeszedłem tutaj do getta, to ja później 
szedłem, proszę Pana, na teren fabryki, w której ojciec pracował i ojciec załatwiał, proszę 
Pana, no bo oni tam przyjeżdżali tam na Chłodnej, jak Pan zapewne wie, był, 
przejeżdżały samochody, prawda. I oni wozili różne tam do fabryki towary. I później, 
wie Pan, przeważnie to mnie jakimś samochodem, legalnie całkiem, przez to, przez to 
przejście na Chłodnej wywożono ze strony getta.   

Q: A Pana kolegów, tych którzy też się— 

A: No też różnie bywało. Wie Pan, ja nie mogłem brać kolegów, wie Pan. Tam raz chyba 
wziąłem czy dwa, wie Pan, jednego z kolegów, a tak to nie, bo to chodziło o to, że ojciec 
załatwiał dla mnie, prawda. A koledzy się różnie, wie Pan, przedostawali. Przeważnie z 
powrotem tak samo, tym otworem.   

Q: Przez ten kanał burzowy? 

A: Tak. Oczywiście. 

Q: Czyli Pana ojciec miał właściwie przepustkę na teren getta? 

A: Ojciec miał, proszę Pana, w ogóle przepustkę, bo ojciec był szefem produkcji w tej 
firmie, przed wojną jeszcze no i w czasie okupacji. To była, wie Pan, jak na stosunki 
przedwojenne, duża fabryka i oni produkowali, o ile pamiętam, jakieś tam części do 
silników, prawda. Ważna produkcja była i ojciec, wie Pan, miał przepustkę, że w nocy 
mógł się poruszać, a jak Pan przecież wie, godzina policyjna obowiązywała. 

Q: Znaczy w nocy po całej Warszawie? 

A: Tak, tak.  

Q: To rzeczywiście— 

A: Bo to była fabryka niemiecka, aczkolwiek, z tego co ja pamiętam, jak ojciec się wyrażał, 
to ci Niemcy, no, bardzo ładnie się zachowywali wobec pracowników, wobec Polaków, 
chronili Polaków, wie Pan.  

Q: Ale wjechać z ojcem [zakłucenia w dźwięku] bo już się Pan musiał— 
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A: Nie, proszę Pana, raczej nie chodzi o to, że ja nie mogłem wjeżdżać. Ja po prostu nie 
chciałem narażać, bo ja szedłem do getta z jakimś tam towarem, prawda. 

Q: Mhmm. 

A: A wracałem, no, bez niczego. 

Q: Acha, rozumiem, rozumiem. Ale wobec tego Pana ojciec wiedział, że Pan chodzi?  

A: Ojciec wiedział. Tak, tak.  

Q: A komu Pan ten towar zostawiał po tamtej stronie? 

A: A, to myśmy mieli tam, wie Pan, takie punkty po prostu i tam od razu jak się tylko 
przeszło, to się szło tam w umówione miejsce.  

Q: Pamięta Pan tych konkretnych ludzi? 

A: Znaczy, nazwisk to ja nie pamiętam. Wiem, że taki punkt na Śliskiej, wie Pan, nawet 
numeru nie pamiętam w tej chwili, tam miałem przez jakiś czas i tam nosiłem do tego 
Żyda, którego ojciec, wie Pan, znał, bo on miał sklep na Pańskiej, po drugiej stronie 
naszego domu, taki spożywczy, wie Pan, no i tam ojciec mi wskazał go. I to wie Pan, to 
był handel właściwie wymienny, bo to nie pieniądze tam się brało, prawda.  

 
[01:] 18:13:12 – [01:] 21:08:02 
18:58 – 22:00 

 
Q: A co się brało? 
 
A: Jakieś przedmioty, wie Pan, typu tam obrączka, zegarek, jakiś tam, wie Pan, kamień, coś 

takiego. To w zależności od wartości towaru, jaki się tam zaniosło po prostu.  
 
Q: I powiedział Pan, że jakby później, pod koniec, w [19]43, za którąś tam wyprawą 

zauważył Pan te bardziej drastyczne sceny. 
 
A: No, to już były drastyczne, dlatego, że tam już panował głód, już, wie Pan, bardzo dużo 

dzieci, nie tylko zresztą dzieci, leżało na ulicach, wie Pan, to już były właściwie żywe 
jeszcze—  

 
Q: Jak to wyglądało, wchodzi Pan— 
 
A: Szkielety ludzkie, wie Pan. Widziałem, wie Pan, to co nawet na filmach teraz 

dokumentalnych pokazuje się, te wózki, prawda, z tymi trupami, z tym wszystkim, to 
ja—  

 
Q: Czy widział Pan to?  
 
A: Widziałem, tak.  
 
Q: I umierających ludzi na ulicy? 
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A: Tak. Znaczy umierających, no ledwo żywych po prostu, leżących, prawda konających. 

To był powszechny widok.  
 
Q: A ktoś się o nich troszczył? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Jak inni Żydzi reagowali na to? 
  
A: Proszę Pana, zobojętnienie było, bo oni byli wszyscy w takiej sytuacji, tylko jeden dłużej, 

prawda, wytrzymywał, drugi krócej.  
 
Q: Czy to byli dorośli, dzieci, ci leżący na ulicy? 
 
A: I dorośli i dzieci niestety, wie Pan. 
 
Q: Dużo, czy, znaczy przepraszam za takie szczegółowe wypytywanie, ale czy to było, czy 

to się zdarzało co parę metrów, co, czy to co kilkadziesiąt—  
 
A: No, wie Pan, to muszę powiedzieć, że to zagęszczenie było spore, to znaczy, wie Pan, nie 

co dwa-trzy metry, prawda, ale co, co kilkanaście, cz co kilkadziesiąt, proszę Pana, 
metrów, tam gdzieś ktoś siedział, prawda, pod tym murem, czy na chodniku, czy leżał, 
wie Pan. Starcy to samo, wie Pan. Ja już nie mówię o zagęszczeniu bo ja przecież 
wchodziłem do budynku, wie Pan, to było potworne zagęszczenie, tam, wie Pan, w 
jednym pokoju to wiele osób po prostu przebywało.   

 
Q: A czy był Pan też w mieszkaniach, tak? 
 
A: Tak, oczywiście. 
 
Q: Może Pan coś zapamiętał Pan szczególnego z tego— 
 
A: Smród. 
 
Q: Smród. Czego, konkretnie? 
 
A: Wie Pan, tam za dużo ludzi było po prostu. Było tak potworne zagęszczenie przecież, że 

to , wie Pan, trudno to sobie wyobrazić, a jednocześnie przecież oni nie dostawali 
żadnych, wie Pan, środków chemicznych, nic, szare mydło tam było jakieś takie inne, 
wie Pan. 

 
Q: Mhmm. 
 
A: Wie Pan, to, to—no z takich epizodów mogę Panu opowiedzieć, my zawsze jak żeśmy 

chodzili do getta, to żeśmy mieli gdzieś tam schowany w ubraniu żelazny zapas, na 
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wszelki wypadek jakby nas złapali, prawda, żebyśmy mieli te dwa trzy dni jakąś 
kanapkę, o tak nazwijmy to, nie.   

 
Q: Jakby złapała żydowska policja? 
 
A: No tak, czy Niemcy czy policja żydowska. No i proszę Pana, takie było niepisane prawo, 

że jak wychodziliśmy, wie Pan, z getta, to się to oddawało, wie Pan, dzieciom 
żydowskim. 

 
[01:] 21:08:02 – [01:] 25:13:01 
22:00 – 26:15  

 
A: I nie pamiętam, za którymś jak tam razem, ale to na pewno nie, nie na początku, oddaję, 

proszę Pana, takiemu dziecku wychudzonemu, żydowskiemu dziecku, tą, ten mój zapas 
żelazny, prawda, żywności, i jeszcze nie odszedłem dwa metry i przyszedł dorosły Żyd i 
zabrał, wie Pan. I dla mnie to był taki szok, dla mnie dziecka, prawda, że dorosły 
człowiek zabiera dziecku, nie. Ale mówię to nie w sensie żeby no, nagannie mówić o tym 
dorosłym, tylko mówię to po prostu dlatego do czego smusza człowieka głód po prostu, 
bo tam był potworny głód, wie Pan, przecież oni naprawdę nie mieli co jeść, ci ludzie.   

 
Q: Jakieś inne epizody drastyczne, czy niekoniecznie drastyczne ale takie, które jakoś tę 

specyfikę getta by oddawały, coś co Pan szczególnie zapamiętał z tych wypraw do getta. 
 
A: Proszę Pana, taki epizod następny to jest to, że jak było likwidowane małe getto, to ja 

proszę Pana, byłem świadkiem jak matka z dwojgiem dzieci na rękach, skoczyła, proszę 
Pana, z dachu.  

 
Q: Proszę spróbować to opisać jakoś, znaczy—  
 
A: No— 
 
Q: Pan był wtedy w mieszkaniu? 
 
A: Ja byłem w mieszkaniu.  
 
Q: Z oknem na getto, tak? 
 
A: I byłem w oknie i wie Pan, dom podpalali Niemcy. Niemcy podpalali domy od, od no od 

parteru po prostu, prawda. I ci ludzie, i nie wzywali ludności do opuszczenia tego domu, 
wie Pan. I ci ludzie, proszę Pana, no, coraz wyżej szli, tak ja to sobie wyobrażam 
przecież, prawda. I później widzę, że, że na dachu są ludzie—  

 
Q: Dużo ludzi? 
 
A: No, sporo, no wie Pan— 
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Q: Ile mniej więcej? 
 
A: No z 15-20 osób, trudno mi jest powiedzieć ile tam było, ale tak mniej więcej, taka grupa 

ludzi, nie.   
 
Q: Czy pamięta Pan który to dom był, czy może—  
 
A: Narożny dom, proszę Pana, jak ja mieszkałem Żelazna róg Pańska po aryjskiej stronie, to 

odwrotnie, proszę Pana— 
 
Q: Żelazna róg Pańskiej po stronie żydowskiej. 
 
A: Po stronie getta małego, proszę Pana, bo to było tak zwane małe getto. I proszę Pana, i 

oni się znaleźli, wie Pan, na górze i wie Pan, i, i ona z dziećmi, proszę Pana, trzymała te 
dzieciaczki za ten, no ale nie ma ucieczki, wie Pan.    

 
Q: Znaczy co, płomienie podchodziły? 
 
A: No już tak, już wie Pan, płomienie już, bo to był chyba cztero-piętrowy, o ile pamiętam 

dom, cztero czy pięcio, wie Pan, juz płomienie były na ostatniej kondygnacji po prostu, 
wie Pan—    

 
Q: A, przepraszam, Pan na którym piętrze miał okna? 
 
A: My mieszkaliśmy na drugim piętrze. 
 
Q: Mhmm. 
 
A: Tak, także wie Pan, dosyć wysoko, znaczy widok był prawda taki dosyć długi. I, proszę 

Pana, w pewnym momencie wzięła te dzieci, wie Pan, pod pachę, i podeszła do dachu i 
skoczyła  

 
Q:  Na tę stronę, z której Pan widział? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: I widział Pan— 
 
A: Ale po stronie getta oczywiście spadła. 
 
Q: I widział Pan jak spadała? 

 

A: No, widziałem jak spadała, tak.  
 
Q: I jak, runęła i— 
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A: No. 
 
Q: I już się nie ruszała dalej? 

A: No nie. To znaczy wie Pan, tam ja, to był taki widok jak człowiek leci z dziećmi, że ja 
nawet nie patrzyłem jak, jak, nie widziałem tego momentu jak ona uderzyła o ten asfalt, 
bo to wie Pan, ja wyobrażam sobie, że to było, wie Pan, coś przerażającego. 

 
Q: Ale widział Pan cały, całą scenę? 
 
A: Widziałem całą trasę jak ona leciała, tak. Wie Pan, tego widoku to ja nie zapomnę do 

końca życia, wie Pan. Następni ludzie też skakali, ale to już wie Pan, to już, no, bez 
dzieci, prawda sami jakoś tak— 

 
Q: A na Pana oczach? 
 
A: Na moich oczach, tak. 
 
Q: Wszyscy skoczyli z tego dachu? 
 
A: No nie, nie. Ale parę osób skoczyło. A część się schowała, prawdopodobnie się spalili, 

bo wie Pan. Wie Pan, to trzeba mieć dużo determinacji, żeby skoczyć, wie Pan. Ci ludzie 
przeżyli straszne rzeczy. To są rzeczy, wie Pan, nie do opisania właściwie. 

   
[01:] 25:13:01 – [01:] 28:00:08 
26:15 – 29:09 

 
Q: To był ten moment już likwidacji małego getta, tak? 
 
A: Tak. Tak, to już właśnie wtedy oni likwidowali, tam zresztą Powstanie było, wie Pan, 

tam Żydzi bronili się. Tam nawet Rosjanie, z tego co pamiętam ojciec mówił, Rosjanie w 
nocy zrobili nalot, wie Pan, chcieli po prostu, tak przynajmniej ojciec mówił z tego co 
pamiętam, bo, to jakieś małe bomby rzucali Rosjanie, żeby wystraszyć, wygonić, wie 
Pan, tych wartowników, co pilnowali getta. Chodziło o to, żeby ta ludność miała 
możliwość ucieczki. No ale, wie Pan, ta celność była, proszę Pana taka, że te bomby 
spadły, prawda na Grójeckiej przy Placu Narutowicza, no to kawał, wie Pan, od, od tego. 
Ale ja byłem, ja widziałem te leje po tych bombach, wie Pan, bo na ulicy Niemcewicza 
mieszkał jeden z moich wujków i właśnie w tym dniu tam mama mnie po coś wysłała do 
wujka i widziałem właśnie te leje, wie Pan, po tych bombach.  

 
Q: A z samej likwidacji getta, poza tymi skaczącymi z dachu, zapamiętał Pan jeszcze jakieś 

szczegóły? 
 
A: To znaczy, wie Pan, widziałem jak ich wyprowadzali, jak, jak wie Pan, prowadzili, 

proszę Pana, grupami, pod nadzorem.    
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Q: A kto prowadził? 
 
A: Niemcy, Niemcy. 
 
Q: Tylko Niemcy? 
 
A: Niemcy, Niemcy, tak. Chyba tylko Niemcy, wie Pan. No ale nie wiem gdzie ich 

prowadzili, prawda, bo jakieś tam punkty zborne były widocznie, prawda. 
 
Q: Czy z pańskiego okna widać było bramę getta też? 
 
A: Nie, z mojego okna nie było widać, nie, nie.  
 
Q: Czyli widział Pan, że dokądś ich prowadzą. 
 
A: Oni ich tak, oni gdzieś tam ich pędzili po prostu. 
 
Q: I jak to wyglądało? 
 
A: No to, wie Pan, zbierali w szereg tam nie wiem, po cztery czy po ile osób i tak wie Pan— 
 
Q: Znaczy to już było po tej scenie skakania z dachu, tak, to już była likwidacja getta? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: Czy przy tym bili ich jakoś, czy, nie wiem, czy po prostu oni szli—  
 
A: Nie, no wie Pan, nie pamiętam, może mi to nie utkwiło w Pamięci, ale nie widziałem 

żeby tam, jak prowadzili w szeregu, żeby tam bili, wie Pan. To znaczy mówię o tych 
konkretnych grupach w momencie jak likwidowano, prawda. Bo tak to oczywiście 
widziałem przecież cały szereg przypadków, że tam, prawda, czy mieli za co, czy nie, 
prawda, ich zdaniem, to tam, wie Pan, na ulicy po prostu bito tych ludzi, no.   

 
Q: Ale to Pan widział z okna, czy chodząc do getta, czy— 
 
A: No nie raz jak byłem w gettcie, też widziałem, wie Pan.  
 
Q: A kto bił na terenie getta? 
 
A: Proszę Pana, Niemcy. 
 
Q: Niemcy. 
 
A: Niemcy, tak. 
 
[01:] 28:00:08 – [01:] 31:55:08 
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29:09 – 33:14 

 
Q: Jakieś bardziej drastyczne sceny Pan pamięta konkretne takie bicia, czy nie wiem, czy 

pobicia jakiegos ciężkiego, czy, an Pana oczach? 
 
A: To znaczy, wie Pan, no parę razy widziałem jak bito, prawda, człowieka, tylko, że ja tam, 

no tak nie podchodziłem blisko i nie wykazywałem znowu zainteresowania, wie Pan. Bo 
to na ogół, jak była jakaś taka sytuacja, to człowiek się starał, no jak najdalej znaleźć się 
od takiej sytuacji.  

 
Q: Mhmm. 
 
A: Wie Pan, ale oczywiście, przecież tam maltretowano tych ludzi. 
 
Q: Wie Pan, a czy widział Pan, jeszcze wróćmy do tego skakania z dachu, i czy widział Pan 

co zrobiono z ciałami potym tych ludzi? 
 
A: Nie. 
 
Q: Nie? 
 
A: Najprawdopodobniej ich sprzątano, ale wie Pan, nie widziałem.  
 
Q: Mhmm. Czy jeszcze Pan pamięta jakieś szczegóły związane z prześlado...no z zagładą 

Żydów, które, jakieś epizody, które utkwiły by Panu w pamięci, a o których Pan tu nie 
powiedział? Czy jakieś czy, nie wiem, czy na terenie getta widział Pan jakieś ciała, to już 
mówiliśmy, tak, zabitych Żydów Pan widział, leżących na ten—Czy coś może, co jeszcze 
utkwiło Panu w pamięci?  

 
A: Proszę Pana, no w zasadzie to, to można by ciągle to samo powtarzać, bo ciągle te, te 

ciała, prawda, się widziało, ciągle prawda, tę nęedzę, ten, ten, wie Pan, tę biedę, ten 
prawda, jakiś taki, ten, ale to, wie Pan, za każdym razem jak szedłem do tego getta, to, to 
spotykałem tego rodzaju widoki.    

 
Q: Mhmm. 
 
A: A z perspektywy czasu, bo dzisiaj mamy 90, o przepraszam, 2002 rok, prawda, mówimy 

o latach [19]42, [19]43, prawda— 
 
Q: 60 lat temu. 
 
A: Tak. Natomiast, wie Pan, ja przecież w końcu byłem dzieckiem, ale ja do końca życia nie 

zapomnę tych widoków, wie Pan. Właśnie tego wszystkiego co ja tam, wie Pan, 
widziałem. Ale to się powielało wszystko po prostu, no bo—  
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Q:  A czy może był Pan świadkiem ukrywania Żydów, czy obecności jakichś Żydów po 
aryjskiej stronie? 

 
A: Nie, ja nie byłem świadkiem, natomiast byłem świadkiem takiej sceny. Też w trakcie jak, 

jak to małe getto likwidowali, wie Pan, że—ponieważ ten dekiel, czy jak on tam się 
nazywał od kanalizacji, prawda, był po naszej stronie. I w godzinach, o ile pamiętam, 
popołudniowych, raptem ten dekiel ktoś podniósł, osunął i wyszedł, proszę Pana, 
człowiek. Stanął, już po stronie aryjskiej, i miał w ręku pistolet i jakieś, no trudno mi 
powiedzieć, ale jakieś 50 metrów od tego miejsca w stronę Chłodnej szedł, proszę Pana, 
wartownik niemiecki. I ten człowiek, który wyszedł z tego kanału, mniej więcej miał, 
miał wycelowany pistolet, proszę Pana, w stronę Niemca. I ten Niemiec stanął, jak 
zobaczył i, ale ten człowiek nie uciekał, a miał blisko chodnik, wie Pan. 

 
[01:] 31:55:08 – [01:] 36:10:12 
33:14 – 37:40  

 
Q: Jaka to była ulica? 
 
A: Żelazna.  
 
Q: W stronę Pańskiej, tak? 
 
A: W stronę Pańskiej. I wystarczyło, wie Pan, bo to było w godzinach popołudniowych, no 

to ludzie chodzili, wie Pan, po chodnikach, no. On stoi, proszę Pana, i ten Niemiec 
chwilę postał i krok po kroku zaczął się zbliżać do tego człowieka, który wyszedł z 
kanału. To Żyd, przecież, oczywiście, zrozumiałe. I, proszę Pana, i ten nieruchomo stał z 
tym pistoletem, proszę Pana. I Niemiec po jakimś czasie podszedł, wie Pan, i uderzył go 
kolbą w rękę, wytrącił mu pistolet. Ja się ojca pytałem, bo ojcu opowiedziałem ta całą 
historię co ja widziałem i dlaczego on tak stał, dlaczego on nie uciekał. Ojciec mi 
wytłumaczył, oczywiście na ile tam się domyślał, że prawdopodobnie ten człowiek długi 
czas był w kanałach i po prostu nie widział, stracił wzrok, czy po prostu został oślepiony, 
wie Pan. To było takie bardzo, no przerażające w swoim wyrazie, bo na ogół, wie Pan, w 
tej sytuacji to człowiek powinien uciekać.  

 
Q: Czyli stał i ten podszedł i kolbą wytrącił— 
 
A: Ten tak. 
 
Q: I co dalej z nim zrobił? 
 
A: No i zabrał go oczywiście. No tam pobił go trochę i zabrał go. Ale tak jest, bo wie Pan, w 

Powstaniu pewien odcinek przeszedłem, wie Pan, kanałami, niedaleko zresztą i jak 
wyszliśmy, proszę Pana, to też miałem wie Pan, moment, kłopot ze wzrokiem. Ale to wie 
Pan, to był moment.   

 
Q: Mhmm. 
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A: Także prawdopodobnie mój ojciec miał rację, że ten człowiek był długo w kanale, 

ukrywał się prawdopodobnie, prawda, i wyszedł i, i nic nie widział, no, krótko mówiąc. 
Bo normalnie to by uciekł przecież. A ten Niemiec, nie, nie, stanął, wie Pan, jak wryty, 
jak zobaczył, wie Pan, i nie reagował po prostu, nie zdjął karabinu, no nic się nie działo, 
Pan rozumie.   

 
Q: A Pan na to patrzył też z okna? 
 
A: A ja patrzyłem z okna, tak. I to mnie za...ta sytuacja mnie zastanowiła, po prostu, wie 

Pan, no.  
 
Q: Jakieś inne epizody związane, znaczy już po aryjskiej stronie z, widział Pan jakichś 

Żydów jeszcze, czy, czy po likwidacji getta uciekających?  
 
A: To znaczy wie Pan, kiedyś byłem świadkiem, po aryjskiej stronie, takiej sceny, że, że 

ktoś tam zaczął krzyczeć „Żyd, Żyd, Żyd,” wie Pan, i znalazł się policjant i podszedł do 
tego człowieka, zabrał go do bramy, wprowadził go do bramy i później go gdzieś tam 
zaprowadził. Domyślam się, że to był jakiś, wie Pan—   

 
Q: A to jeszcze przed likwidacją getta, czy, czy to—  
 
A: Znaczy nie, getto jeszcze istniało, jeszcze istniało. To był też, wie Pan, byłem świadkiem 

takiej— 
 
Q: Tym razem na ulicy, jak rozumiem? 
 
A: Tak. Ja nie wiem czy to był Żyd, czy nie był Żyd, prawda, tylko wrzeszczy facet, że 

„Żyd, Żyd, Żyd” i— 
 
Q: A czy jakiś Polak wrzeszczał jak rozumiem, tak? 
 
A: Polak, tak. Niestety. To znaczy prawdopodobnie Polak bo normalnie po polsku mówił.  
 
Q: Także wskazał policjantowi, tak? 
 
A: Tak.  
 
Q: Polskiemu, to znaczy granatowemu, czy— 
 
A: Granatowemu, tak.  
 
Q: I ten go zaprowadził do bramy i co dalej? 
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A: I później go wyprowadził i go zaprowadził gdzieś, wie Pan, no. Domyślam się, wie Pan, 
że na posterunek, na komisariat, ale ja tam nie szedłem za nim, wie Pan, nie, nie 
sprawdzałem.   

 
Q: Po likwidacji getta już Pan więcej jakichś ukrywających się Żydów nie widział tam? 
 
A: Nie. Nie. 
 
Q: W Powstaniu też—  
 
A: W Powstaniu nie było. Znaczy ja się nie zetknąłem po prostu przynajmniej. 
 
Q: Pan w tamtym regionie gdzieś był w Powstaniu, tak 
 
A: Ja byłem w Śródmieściu. 
 
Q: Walczył Pan w Powstaniu? 
 
A: Cały czas w Śródmieściu. Cały czas, tak.  
 

Plik 2 z 2 
 

00:00 – 12:41 

[02:] 00:09:13 – [02:] 03:00:06 
00:00 – 02:59 

 
Q: Jeszcze chciałem Pana spytać, jak Pan chodził to getta, tam przez te otwory w kanałach 

burzowych, czy pamięta Pan z nazwiska, z imienia jakiekolwiek kontakty po tamtej 
stronie, ludzi, u których się Pan zatrzymywał, którym Pan ten towar przekazywał, czy 
gdzieś jakiekolwiek konkretne osoby? 

 
A: To znaczy, nie, nie pamiętam. To już tyle lat temu, wie Pan, po prostu nie przykładałem 

do tego wagi. Wie Pan, ja ten kontakt pierwszy to miałem na tej zasadzie, jak już 
mówiłem, że ten Pan, Żyd, rodzina zresztą, mieli na ulicy Pańskiej sklep spożywczy, do 
którego ja nieraz przez mamę byłem wysyłany po zakupy. I ojciec dowiedział się, nie 
wiem w jaki sposób, gdzie oni mieszkają na Śliskiej. Ja pamiętam, że oni na takim 
poddaszu mieszkali, wie Pan, i dużą ilość gołębi, nawiasem mówiąc, tam u nich w tym 
mieszkaniu było. Jak pierwszy raz tam zaniosłem tę żywność i później już tam chodziłem 
a on gdzieś tam rozprowadzał po prostu. Natomiast nie pamiętam, wie Pan, nie 
przykładałem do tego wagi. Ja pamiętam ten sklep jeszcze z ulicy Pańskiej. To, to tacy 
bardzo sympatyczni ludzie tam, mama mnie zawsze wysyłała, a on tam, prawda, notował, 
nigdy nie płaciłem gotówką. Raz w miesiącu mama szła, płaciła, prawda, także ja tych 
ludzi znałem.   
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Q: Jeszcze przed gettem, tak? 
 
A: Tak, przed gettem, jeszcze przed wojną po prostu, prawda, no. Natomiast nie mogę 

wskaza...powiedzieć jak oni się nazywali po prostu, bo już nie pamiętam. 
 
[02:]03:00:06 – [02:] 05:58:10 
02:59 – 06:04 

 
Q: A czy może zdarzyło się Panu kiedyś zostać troszeczkę dłużej w gettcie, nocować na 

przykład, czy— 
 
A: Ja dwa razy nocowałem, ale to nocowałem na terenie fabryki. Tej części fabryki, o której 

Panu mówiłem.  
 
Q: Tak, to— 
 
A: Nie mieszkałem po prostu u Żydów. Bo nie mogłem wtedy wydostać się z getta, bo miał 

jechać samochó a nie jechał i, wie Pan, zostałem na terenie tej części fabryki, po stronie 
getta.    

 
Q: Legalnie jak rozumiem, ojciec— 
 
A: To znaczy, wie Pan, w jakimś sensie legalnie no bo— 
 
Q: Znaczy, no tak, tak. 
 
A: Tak.  
 
Q: A czy, czy na terenie tej fabryki pracowali Żydzi może? 
 
A: Nie. Nie. Na terenie getta, tej części— 
 
Q: Co leżała— 
 
A: Nie. 
 
Q: Czyli kto pracował? 
 
A: Polacy. 
 
Q: Polacy? 
 
A: Polacy pracowali i oni byli przewożeni codziennie z tej części fabryki, przez Chłodną, 

tam do tamtej fabryki.  
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Q: A czy może Pana ojciec, skoro, no miał tę przepustkę na ten i często bywał w gettcie, jak 
rozumiem nie tylko w fabryce, tak, to też  mógł być i dalej— 

 
A: Tak. 
 
Q: Czy coś opowiadał Panu o jakichś, no, szczególnych wydarzeniach? 
 
A: Chyba, prawdopodobnie mi opowiadał, ale nie pamiętam co po prostu. W każdym bądź 

razie mogę Panu powiedzieć, że ojciec bardzo współczuł, wie Pan, tej ludności 
żydowskiej i mówił, że w granicach tych możliwości jakie oni mają to oni starają się 
pomóc. Bo tam ci robornicy dowożeni też tam, prawda, coś zawsze brali, coś tam tym 
Żydom dawali.  

 
Q: Polscy robotnicy? 
 
A: Polscy robotnicy, tak. Ojciec był szefem produkcji i , wie Pan, to tylko jedynie to mogę 

tego. Na pewno mi więcej rzeczy opowiadał niemniej jednak już dzisiaj nie pamiętam.  
 
[cięcie w taśmie]  

A: Z tego co ja wiem, po prostu przed wojną, jak wychodziłem po ojca do fabryki czasem 
jako dzieciak— 

[kłopoty z taśmą]  

Q: Proszę Pana, a tam ten kanał, ten otwór w murze, przez który Pan i pana koledzy 
przechodzili, czy przypadkeim nie używali go w drugą stronę żydowscy chłopcy, żeby 
się przedostać na, na stronę aryjską?  

 
A: Proszę Pana, nie. Myśmy namawiali wielokrotnie różnych chłopców żydowskich—  
 
[kłopoty z taśmą] 

A: Proszę Pana, nie, dlatego, że my wielokrotnie dzieci żydowskie, żeby z...przechodziły. 
Nie wiem dlaczego, dla mnie jest to niewytłumaczalne, ale nie godziły się. 

[02:] 05:58:10 – [02:] 08:16:19  
06:04 – 08:28 

 
A: Tylko że oczywiście myśmy nie mogli im zapewnić, przynajmniej ja, prawda, nie 

mogłem im zapewnić żadnej opieki po stronie tej aryjskiej, prawda. Ja tego nie mogłem 
zagwarantować. Natomiast sposoby na wyjście z getta były. Były. 

 
Q: Poza, poza tym otworem też? 
 
A: Tak. Oczywiście, tak. 
 
Q: A jakie na przykład? 
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A: No różnego rodzaju, bo na przykład kanałami można było też przechodzić. I wiem, ja 
osobiście nie proponowałem, ale wiem, że koledzy na przykład niektórzy chodzili, starsi 
szczególnie, kanałami. Do getta. Bo oni się nie mieścili już w tych otworach.  

 
Q: Mhmm. 
 
A: Mieli utarte szlaki, prawda, i też nie, proszę Pana, nie było atmosfery, ja nie wiem, ja 

odnoszę wrażenie, wie Pan, że ci ludzie po prostu pogodzili się z tym losem. Albo nie 
wierzyli w unicestwienie, tylko wierzyli, że, że jest to jakaś tam kwestia czasu i że oni 
przeżyją. Sądzę, że z tego to się brało. Ale przyznam, że nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem po prostu. W każdym razie ja parokrotnie namawiałem tam tak chłopców 
i, proszę Pana, nie tego, nie, nie udało mi się nikogo namówić. Z tym że ja nie miałem 
warunków do przechowania, ja, bo ja bez zgody rodziców bym nie mógł prawda, a 
rodzice się nie zgadzali, bo oni—mieszkaliśmy w centrum, prawda— 

Q: Proszę Pana jeszcze, Pan już mówił o tym co Pan widział z tego okna i jak pamiętam, to 
taka szczególną cechą, co Panu się natychmiast rzuciło w oczy, to przeludnienie tego 
getta, tak, czy?   

A: No tak, to była— 

Q: A czy, jeszcze chciałem Pana spytać, no może pytanie jest już rzeczywiście nadmiernie 
Pana męczę, ale czy na przykład jakiś, jak to życie wyglądało, czy ono się, z perspektywy 
tego okna? Czy ono zimą i latem się różniło czymś, czy jakaś sezonowość tam w tym 
życiu getta istniała—  

A: No to znaczy, wie Pan, w zimie w naturalny sposób mniej było tych ludzi na ulicy, 
mniejszy ruch, taki pozorny niby, prawda, bo większość ludzi, no starała się zapewnić 
sobie w miarę jakieś tam warunki cieplejsze, prawda. Jeżeli było zimno, no to każdy 
siedział w domu. Ale tylko w tym. Ale też, proszę Pana, na ulicy ludzie siedzieli, leżeli, 
prawda, już tacy osłabieni— 

[02:] 08:16:19 – [02:] 11:13:17 
08: 28 – 11:33 
 

Q: Nawet zimą, tak? 

A: Tak. 

Q: W tej ostatniej fazie, tak? 

A: Tak, oczywiście. 

Q: A czy może ze swojego okna widział Pan jakieś, jakieś działania policji żydowskiej?  

A: Nie. 

Q: Jakieś akcje? 

A: Nie, nie widziałem. 

Q: I w trakcie wizyt w gettcie też jakichś drastycznych scen, które—  

A: Nie. 
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Q: W których byłaby policja żydowska— 

A: Nie, nie. No to, wie Pan, ja pomijam takie pokrzykiwania, poszturchiwania, coś takiego 
tam, epizodyczne, ale to nie można tego odnosić jako jakiś powiedzmy, ważny problem. 

Q: To jeszcze na koniec chciałem Pana poprosić, chociaż to zasadniczo nie należy do 
tematu, ale żeby Pan nam opowiedział trochę o swoich przeżyciach z Powstania 
Warszawskiego. Znaczy, powiedziałem nie należy, bo jak Pan wie, kręcimy film o 
zagładzie Żydów, a jak rozumiem, w czasie Powstania, z żadnymi Żydami się Pan nie 
spotkał. 

A: Nie. Nie. Poza tym, wie Pan, ja byłem ranny od, od szrapneli, od bomby, w rękę i w 
piersi i w nogę. Na początku Powstania, bo 14 sierpnia—  

Q: A w którym miejscu? 

A: W Śródmieściu, proszę Pana, no mniej więcej tutaj koło Chmielnej, wie Pan. Ja 
przechodziłem i bomba, i bombę rzucili Niemcy. W tej chwili—  

Q: Przepraszam, tam w Pana okolicy? 

A: Tak, to mniej więcej w tej chwili, bo to jest róg Alei, wie Pan, i Żelaznej, to jak jest ta 
kolejka elektryczna EKD. Tam w tej chwili to jest taki dom IKEA czy coś takiego, wie 
Pan. To są te okolice po prostu. I ja dostałem trzy szarpnele, w nogę, w piersi i w rękę, z 
tym że rękę to miałem przebitą, dłoń na, na wylot. No i wróciłem do domu i— 

Q: Na własnych nogach? 

A: Na własnych, tak. I, proszę Pana, zostałem ulokowany w piwnicy już wtedy z piwnicy 
nie wychodziłem, wie Pan, i tak właściwie do końca Powstania—   

Q: Do— 

A: Tak. Słaby byłem po prostu, wie Pan.  

Q: No ale opatrzony był Pan jakoś w tej piwnicy? 

A: No, ale wie Pan, opatrzony, ale wie Pan, nie było warunków do tego, żeby,wie Pan, 
normalne było jakieś tam leczenie, nie. Wie Pan— 

Q: Czyli resztę, do samej kapitulacji Powstania— 

A: Praktycznie byłem, no wie Pan, na terenie tej piwnicy, albo na terenie budynku na 
Żelaznej.  

Q: I co potem? 

A: A potem po kapitulacji, załadowano nas, proszę Pana, bo tam nie tylko sam byłem, wie 
Pan, cała, sporo ludzi było, wie Pan, takich okaleczonych. Załadowano nas na taki 
samochód ciężarowy na Holzras [Holtzras], wie Pan, pamiętam, to były takie 
samochody z takimi piecami na drzewo i wywieziono mnie, wie Pan, za Warszawę, tam 
w okolicach Grójca, miejscowość Goszczyn po prostu. 

[02:] 11:13:17 – [02:] 12:18:24 
11:33 – 12:41 
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A: I tam ośrodek zdrowia został uruchomiony w szkole takiej wiejskiej, wie Pan. No i tam 
był jakiś felczer, czy lekarz, nie wiem, trudno mi powiedzieć, wie Pan. Jak zobaczył to 
wszystko to amputowano mi rękę no i tam byłem, ja wiem, chyba, trudno mi dzisiaj 
powiedzieć, ale gdzieś chyba ze trzy tygodnie byłem tam w tym, tym ośrodku zdrowia, 
nazwijmy to. A później wypisano mnie i u takiego gospodarza tam byłem—    

Q: A pana rodzice gdzie wtedy byli? 

A: Moi rodzice zostali wywiezieni z Powstania, wie Pan, i mama zginęła w Hamburgu, 
pracowała w jakiejś fabryce, wie Pan, i w czasie nalotów dywanowych zgninęła w 
Hamburgu, a ojciec został wywieziony do Niemiec i na terenie, dzisiejszej Polski, bo 
koło Złotowa, uciekli, w pięciu uciekli, wie Pan, z wagonu, wie Pan. I tam się 
utrzymywał do wyzwolenia w lasach tych. Złotów, Wałczów, tam w tych okolicach 
pamiętam.  

Q: Przeżył? 

A: Przeżył, tak. Przeżył. 

Q: Dziękujemy Panu bardzo. 

A: Dziękuję bardzo. 

 

Koniec Wywiadu 

Końcowy znak czasu: [02:] 12:18:24 

Transkrypcja przygotowana przez: Elizabeth Kosakowska 

Data: 2/8/2011 

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. 




