
Jeff and Toby Herr Collection 
6/22/2002 

JAŹWIŃSKI, Miron  
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0148 
 
 

Tasma 1 
 
 
W tym wywiadzie, Miron Jazwinsky urodzony 5 Stycznia, 1928 roku, w Makowie 
Mazowieckim gdzie mieszkał w czasie wojny i nadal tam mieszka, opowiada o swoich 
wspomnieniach wkròtce przed wojną i z czasòw wojny. On wspomina o tym jak sytuacja 
miejscowych Żydòw stopniowo się pogarszała. Gdzie przed wojna wielu miejcowych 
Żydòw było włascicielami prosperujących interesòw, w pierwszych dniach po okupacji 
żołnierze Wermachtu maltretowali i znieważali ich, robiąc z nich posmiewisko. W 1940 
było założone Getto z ktòrego w koncu 1942 czy na początku 1943 roku Żydzi byli 
ewakuowani. On opowiada jak on i inni Polacy z Makowa byli swiadkami tej nocnej 
ewakuacji. On mòwi że był to makabryczny widok ktòry poròwnuje do “Sądniego Dnia”.  
 
 
[01:] 01:10:00 – [01:] 10:25:25  
 
Miron Jazwinski uodził się w Makowie Mazowieckim w 5/1/1928 roku. Trzy lata 
pòzniej, w 1931 roku, jego ojciec przeprowadził rodzinę do Łomży, gdzie razem z 
wspòlnikami założyli piwarnię. W 1938 roku ich interest zbankrutował, i jego rodzina 
wròciła do Makowa gdzie mieli swòj dom. Jego rodzice założyli tam interes produkcji 
napojòw gazowych i rozlewalnię piwa. W tym czasie w Makowie było 5000-7000 
mieszkancòw,  Żydzi stanowili mniej niż 50% tej liczby, zajmowali się handlem i 
przemysłem (naprzykład on pamięta że 2 młyny i 3 garbarnie należały do Żydowkich 
rodzin). Ponieważ jego rodzice mieli rozlewalnię piwa i napojòw gazowych, wszycy w 
Makowie ich znali  i oni znali wszystkich. 
 
[01:] 10:26:00 – [01:] 22:45:25  
 
W odpowiedzi na pytanie czy miał kontakty z Żydami, on opowiada że w Makowie była 
szkoła Polska i Żydowska. Był także Heder. Na rynku, targ był podzielony na dwie 
częsci: na jednej była strona Polska a na drugiej  Żydowska. Na Żydowskiej stronie było 
zawsze bardziej tłoczno. On uważa że przed wojna nie było żadnych problemòw miedzy 
Polakami i Żydami. Poza Polską i Żydowską ludnoscią, mieszkali tam także Niemcy. 
Mieli oni gospodarstwa rolniczne w okolicznych wsiach. Ich nazywano Kolonistami 
ponieważ oni wykupowali ziemię od Polakòw, i tam się osadzali. On nazywa ich “Piątą 
Kolumną” w czasie wojny, i nawet zanim sie wojna zaczęła. Jego ojca zmobilizowano do 
wojska 30 Sierpnia, 1939 roku. Mieszkancy okolic, w pobliżu granicy z Prusami 
Wschodnymi spodziewali się wojny od 25 Sierpnia, i zaczeli opuszczac domy kilka dni 
przed rozpoczęciem wojny. Jego rodzicòw samochòd byl zarekwirowany przez wojsko 
Polskie, i dlatego on z Matką zostali w Makowie.  
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[01:] 22:46:00 – [01:] 36:18:25  
 
Niemieckie wojsko wkroczyło do Makowa 3 Wrzesnia 1939 roku. Miejscowi Żydzi 
ktòrzy zostali w miescie, i ktòrzy w większosci byli starszymi, religijnymi Żydami, 
włascicielami sklepòw na rynku, byli od pierwszych dni maltretowani i znieważani przez 
żołnierzy Wermachtu. Obcinano im brody i pejsy. On mysli że to zachowanie żołnierzy 
było wynikiem wieloletniej antisemickiej propagandy w Niemczech. W kilka dni po 
okupacji Niemcy ogłosili że wszystkie nieruchomosci  i rzeczy wartosciowe (mieszkania, 
meble, malowidła) ktòre były w posiadaniu mieszkancòw Makowa, są zarekwirowane i 
stały sie własnoscią  KMBH (należały teraz do Reichu).  Nowymi włascicielami sklepòw, 
urzednikami i policjantami byli Niemcy z Prus Wschodnich, (ktòrzy przeprowadzili się z 
Moronga). Nazwa Makowa była zmieniona na Makaim, i Makòw został przyłączony do 
Reichu. Dwa czy 3 tygodnie od początku okupacji Gestapo i policja Niemiecka objeła 
władzę. Początkowo, represje polegały na rekwirowaniu rzeczy wartoscowych i były 
identyczne dla Żydòw I Polakòw. Po szesciu  miesiecąch okupacji Żydzi byli zmuszani 
nosic duże żòłte łaty (gwiazdy Davida).   
 
 

Tasma 2  
 
 
[02:] 01:19:20 – [02:] 07:29:25 
 
W listopadzie 1939 roku, Niemcy ogłosili że ludzie chorzy na chroniczne albo 
psychiczne choroby powinni się zgłosic do szkoły Żydowskiej (Hederu). Ich rodziny i 
oni mieli nadzieję że Niemcy ich wyslą do szpitali na leczenie. Okolo 200 osòb zgłosiło 
się do szkoły. Oni byli trzymani tam przez 5 dni, i nie mogli stamtąd wyjsc. Niemiecka 
policja ich pilnowala. Ich krzyki i płacz mozna było słyszec z daleka. . Po pieciu dniach 
cieżaròwki z SS-manami zabrały ich 8 kilometròw za miasto. Tam czekały na nich 
wykopane doły. Wszyscy byli rozstrzelani i pochowani na miejscu (około Severinowa). 
Chociaż on miał tylko 11 lat, on to dobrze pamieta. W tym samym czasie Niemcy 
wysiedlali Polską inteligencję (lekarzy, nauczycieli) do Guberni (do Polski). Ponieważ 
Makòw byl w odleglosci 50 km od Radzieckiej granicy, młodzi i lewicowi ludzie uciekali 
przez granicę do Rosji. W tym czasie Żydzi nadal pracowali w swoich zawodach. 
 
[02:] 07:30:00 – [02:] 18:15:00 
 
W kilka tygodniu po ich wkroczeniu, Niemcy zorganizowali w starostwie Makowa dwa 
Urzedy: jednym byl Urząd Pracy a drugim był Urząd ktòry zajmował się sprawami 
nieruchomosci i wlasnosci rzeczy wartosciowych. Żydzi byli zabierani do robòt 
publicznych, do sprzatania, zamiatania ulic, itd. W 1940 roku Niemcy zaczeli 
organizowac Getto. Z jednej strony Getto graniczylo z Rynkiem i z drugiej strony ze 
starym Żydowskim cmentarzem. Mieszknia były położone wzdłuż dwòch ulic, 
Przestnickiej i Grabowej. Pod koniec 1940 roku okna w Gecie byly zabite deskami i 
drewniany płot, wysokosci ponad 3 metròw, z czterama rzędami drutu kolczastego, 
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otoczał Getto. W tym czasie ludzie w Gecie mogli nadal utrzymywac kontakty ze stroną 
Polską, kupowac i szmuglowac żywnosc do Getta, itd . On widział Żydowskich 
policjantòw ktòrzy z pałkami chodzili po ulicach Getta. Niemiecy policjanci pilnowali 
dwòch bram prowadzących do Getta. Było wiadomo że żeby wejsc i wyjsc z Getta 
można ich było przekupic. Ta sytuacja przeciągała sie do konca 1941 roku. On pamięta 
że 1 Stycznia 1942 roku, Getto zostało całkowicie zamknięte i odgrodzone. W tym 
samym czasie, na jego urodziny (skonczył 14 lat), on otrzymał rozkaz pracy. To była 
przymusowa praca dla Niemca ktòry stał się wlascicielem interesu jego ojca. On 
zastąmpił pana Orlika (Żyda), ktòry tam pracował od 1939 roku do czasu zamknięcia 
Getta. Ten pan Orlik, przed wojną, był zamożnym włascicielem kilku garbarni. 
 
[02:] 18:16:00 – [02:] 28:39:25 
 
Niemcy zabierali kontingent młodych Żydòw do ciężkich robòt, takich jak osuszanie łąk 
lub budowanie toròw kolejowych koło Sielunia, położonego w odległosci 30 km od 
Makowa. Ta miejscowosc była tylko 20 km od granicy ze Związkiem Radzieckim. Częsc 
tych ludzi uciekało przez granicę (on mysli że oni przekupowali Niemieckich 
strażnikòw). On dodaje że do Getta Makowskiego, Niemcy przesiedlili także Żydòw z 
Ciechanowa, Ostrołęki i innych miasteczek z okolicy.W każdym mieszkaniu tłoczyło się 
10-15 osòb. On słyszał że kiedys grupa Żydòw pracujacych w Sieluniu, przed ich 
ucieczką za granicę, pobiła eskortujących Niemiecòw. W zamian zato 20 Żydòw było 
powieszonych. On słyszał że ci ktòrych powieszono zabrano dlatego że przekupowali 
Niemcòw, ktòrzy się bali że ich zadenoncjują. Poza 20 Żydami z Getta powieszony był 
takze lekarz, Żyd z Niemiec. Zbudowano w Gecie wielką szubiennicę. Wszyscy 
mieszkancy miasta, Żydzi i Polacy, byli zmuszeni oglądac tą ekzekucje. On pamięta że 
przy szubiennicy stał komendant Policji w Makowie. Przyprowadzone ofiary stały na 
krzesłach, i Żydowscy policjanci kopali te krzesła pod nimi. Sznur szubiennicy gdzie 
wieszano lekarza urwał się, ale przyniesiono nowy sznur i powieszono go poraz drugi. 
On mòwi że ta ekzekucja odbyła się żeby steroryzowac Żydòw i Polakòw. Polacy mysleli 
że potym jak Niemcy “załatwią się” z Żydami, ich spotka ten sam los. 
 
[02:] 28:40:00 – [02:] 36:05:00 
 
Żydom nie wolno było chodzic po ulicy chodnikem.  Kiedy Niemcy przechodzili ulicą, 
oni musieli się im kłaniac. On nastepnie wspomina jak w koncu 1942 roku albo w 
początkach 1943 roku Getto bylo ewakuowane  i jego mieszkancy przewiezieni do Getta 
w Mławie, a potem wysłani do Oswięcimia. W dzien ewakuacji Niemcy przywiezli do 
Getta stu SS-manòw i rozkazali wszystkim mieszkancom Getta spakowac się i byc 
gotowym w ciągu jednej godziny. Na rynku przejezdżało sto furmanek, i konie się nie 
zatrzymywały. To była noc i ludzie z tobołkami musieli wskakiwac do jadących wozòw, 
a jesli nie dążyli byli tam wrzucani. Każda furmanka miała byc pełną. Koscie były 
łamane i straszne krzyki bòlu i płacz można bylo słyszec dookoła. On poròwnuje tą scenę 
do Sądnego Dnia. Do tego czasu Żydzi nie wierzyli że ich oczekuje smierć, ale teraz 
napewno mogli się domyslać co ich oczekuje. On mòwi że Polacy ktòrzy to obserwowali 
ze swojej strony, stojąc dookoła Getta, byli w szoku i także płakali. SS-mani z 
karabinami strzelali do tych ktòrzy zeskakiwali z furmanek. 
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Tasma 3 
 
 

[03:] 01:06:00 – [03:] 07:19:25  
 
Prowadzący wywiad prosi go żeby opowiedział o tych wydarzeniach ktòre widział na 
własne oczy. On mòwi jak widział jednego z ewakuowanych Żydòw ktòry zeskoczył z 
furmanki i pròbował uciekac. SS-owiec zastrzelił i zabił go na miejscu. On i inni Polacy 
ktòrzy stali z nim tej nocy wszystko to widzieli. Oni stali na ulicach koło Rynku gdzie 
Żydzi byli ładowani na furmanki. On nie mysli że ktokolwiek z Getta mògł sie uratowac 
ucieczką. On dodaje że ponieważ interes jego Ojca pozwalał im rozjedżac po miescie i 
okolicach i spotykac sie z ludzmi, u nich w domu wiedziano o wszystkich wydarzeniach 
w miescie i w całym powiacie.  
 
[03:] 07:20:00 – [03:] 17:19:25 
 
Prowadący wywiad pyta go czy on mysli że Żydzi z Getta mieli jakiekolwiek szanse się 
uratowac, uciec i ukrywac się po ewakuacji. On opowiada że mniej więcej dwa tygodnie 
po ewakuacji on zobaczył na ulicy Niemieckiego policjanta (Volksdeutscha) na koniu 
ktòry na powrozie przywiazanym na szyji, prowadził młodego człowieka. On znał tego 
młodego, dwudziestoletniego chłopca ktòry był przedtem Żydowskim policjantem w 
Geccie. On widział jak dwòch Niemieckich policjantòw zabrało tego człowieka do 
poblizkiego domu, i pòzniej wyszli bez niego. On mysli że oni go napewno zabili w tym 
domu. Wywiadowca go następnie pyta czy on wie czy ktokolwiek z Makowskich Żydòw 
ocalał, On wspomina że zaraz po wojnie kilkoro ludzi przyjechało do Makowa ale nikt z 
nich tam nie został. On nie wie jak oni ocaleli. On opowiada o Żydzie z Makowa, ktòry 
był w Oswięcimiu zatrudniony paleniem trupòw. On wie że pamiętniki tego człowieka 
były znalezione w Oswięcimiu. Po wojnie znajomy z Makowa opowiadał mu jak ten Żyd 
z Makowa uratowal mu życie w Oswięcimiu. On wyciągnął go z kolejki  w ktòrej ludzie 
czekali na likwidację. 
 
[03:] 17:20:00 – [03] 33:14:25 
 
Wartosciowe rzeczy pozostawione przez Żydòw były własnoscią Niemieckiej Rzeszy i 
on nie wie co się z tym stało. On wspomina że w czasie wojny tablice z grobòw 
Żydowskiego cmentarza były używane przez Niemcòw do budowy chodnikòw. Po 
wojnie dzięki wysiłkom jednego z Makowskich Żydòw, te nagrobki były wykopane i 
służyły do ustawiania pomniku. Wywiadowca go pyta czy on także widział ekzekucje 
Polakòw. On odpowiada że była tam ustawa według ktòrej wszyscy mieszkancy Makowa 
byli zobowiązani byc swiadkami ekzekucji. W jednym wypadku, w 1941 roku, Polscy 
zakładnicy, z związanymi rękami byli przyprowadzeni na gòre w okolicy. Po ich 
rozstrzelaniu  ich ciała były spychane w doł. On wie że dwie osoby uciekły przez dziurę 
w murze, jeden dzien przed ekzekucją.. On nie pamięta czy SS-mani czy ktoś inny ich 
roztrzeliwał. Jego pytają czy on znał jakichkolwiek kolaboratoròw. W odpowiedzi on 
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mòwi że u nich w domu wszystko się wiedziało i słyszało ponieważ interes jego Ojca, 
sprzedaż napojòw gazowych i piwa, pozwalał im miec kontakty ze wszystkimi w miecie i 
w okolicy. Oni także wiedzieli ilu Niemieckich żołnierzy, SS-manòw, i policjantòw jest 
w każdej jednostce i przekazywali tą informację do Armji Krajowej. Ponieważ sprzedaż 
napojòw była także u nich w domu, ludzie ktòrzy przychodzili do nich dzielili się 
wiadomosciami. 
  

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. 




