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Feliks Karpman, Żyd z Polski, urodził się w Górze Kalwari w 1926 roku, i nadal tam mieszkał w 
2002 roku kiedy ten wywiad się odbywał. Przed wojną jego ojciec był rzeznikiem. Feliks był 
najmłodszym z trzech synów. On opowiada jak przeżył okupację, o tym jak z rodzicami 
mieszkał w Giecie z poczatku w Górze Kalwari, o ich ucziecce przed ewakuacją tego Gieta do 
Gieta w Otwocku, o tym jak z bratem was wysłany to Treblinki, o ich ucieczce z Treblinki i 
powrocie do rodziny w Otwockim Giecie, o tym jak z bratem był zabrany do obozu pracy 
osuszac łaki w Karczewie, jak razem z bratem brał udział w powstaniu Gieta Warszawskiego, a 
pózniej spędził rok ukrywając się w oborze (w Górze Kalwarji, u rodziny znajomych Polaków), 
jak miał kontakty z Armja Krajową, i pózniej, przed wyzwoleniem (do Stycznia 1945 roku), 
spędził 6 miesięcy ukrywajac się w domu rodziny jego przyszłej żony.  
 
 
[01:] 01:01:10 – [01:] 01:11:56  
 
Feliks Karpman, (imię Żydowskie-Wolf) urodził się 29 Listopada, 1926 roku w Górze Kalwarii., 
gdzie nadal mieszka. Jego rodzina mieszkała w Polskiej dzielnicy miasta. Ojciec był rzeznikiem 
i miał tam swój sklep. Feliks był najmłodszym z trzech synów. On nie chodził do Żydowskiej 
szkoły i nie umi pisac i czytac po Żydowsku. Po wkroczeniu do miasta (14 Wrzesnia, 1939 roku) 
jako pierwszy krok Niemcy wyprowadzili Żyda z Synagogi, i zastrzelili go na głównej ulicy, 
żeby wszyscy mogli to zobaczyc. Przed wojną w Górze Kalwarii mieszkało 3,000 Żydów i 4,000 
Polaków. On mysli że przed wojną Żydzi w miescie nie mieli żadnych problemów, Jednym z 
powodów był fakt ze mieszkał tam znany i bardzo szanowany rabin, nazwiskiem Altman (on go 
nazywa Tzadikiem) który finansował i wspierał rozmaite usługi dla mieszkanców miasta. 
Rodzina Feliksa była religijna, utrzymywała tradycje Żydowskie i w Sobotę oni chodzili się 
modlic do Synangogi. On mówi ze od samego początku okupacji Niemcy wydali surowe zakazy 
dla Żydow, naprzykład, ustanowili godzinę policyjną i przymusową pracę. W 1940 roku Niemcy 
założyli Getto, ktore było otoczone drutem kolczastym. To Getto istniało do lutego 1941 roku. 
Poczatkowo można było do Gietta wchodzic i wychodzic, stosunkowo łatwo, bocznymi ulicami. 
On mówi że jego ojciec mógł nawet kupic w okolicznej wsi i zarżnąc krowę w Giecie. Kiedy on 
i jego bracia wychodzili z Gieta, oni wiedzieli że grozi im za to kara smierci. Policjantami byli 
Polacy (Granatowa Policja), Niemieccy Żandarmi, i w Giecie była także Żydowska Policja. 
Judenrat, (Gmina Żydowska) był stworzony w 1940 roku i był odpowiedzialny za 
utrzymowaniem porządku w Giecie. On nie mysli że Żydowscy Policjanci mieli specjalne 
przywileje. Kiedy ewakuowano Gietto ich także wysłano w tym samym transporcie. On 
opowiada o Polskich “szmalcownikach” którzy denuncjowali Niemieckim władzom, Żydów i 
także Polaków. 
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[01:] 01:11:57 – [01:] 01:20:20  
 
Żeby kupowac żywnosc Żydzi w Giecie sprzedawali swoje posiadłosci Polakom ze wsi. On 
mówi że sytuacja Żydow w Giecie Góry Kalwari była lepsza niż w innych Getach, dzieki 
Volksdeutschowi, nazwiskiem Yankel, ktory był burmistrzem w czasie okupacji, i który był 
znajomym jego wujka. On wspomina że Rabin Alter z rodziną wyjechali z Góry Kalwarii 
mieciąc czy dwa przed wojną. On wie ze Niemcy mieli jego adres, i by go napewno 
zaaresztowali i zabili na samym poczatku okupacji. Dwa tygodnie przed ewakuacją Gieta Góry 
Kalvarii do Gieta Warszawskigo, burmistrz który o tym wiedział, opowiedział jego wujkowi i 
jego cała rodzina uciekła do Gieta w Otwocku. Oni wiedzieli (poniewarz ich kuzyn tam był) ze 
to Gieto miało lepsze warunki niż Gieto Warszawskie. Jego ojciec nazywał się Szaja Karpman, a 
imię matki było Chaja Idith Karpman. Bracia nazywali się Jósef i Mordka. Jego bracia (2 i 4 lata 
starsi) i on pracowali nocami u rolników w okolicznych wsiach i to im pozwalało żywic całą 
rodzinę. W Otwockim giecie, które było ogrodzone drutem kolczastym, nie było żadnej pracy.  
 
[01:] 01:20:21 – [01:] 01:30:56  
 
On był w Otwockim Giecie do stycznia albo lutego 1942, do czasu kiedy on i jego brat Mordka 
byli wysłani transportem doTreblinki. Oni sie schowali (potem jak zobaczyli że wszyscy się 
rozbierają do naga) pod stosem ubran. Ich znalezli Żydzi którzy przyszli tam pracowac w nocy, 
pakując rzeczy które miały byc wysłane do Rzeszy, i zabrali ich do swojego baraku. W tym 
baraku mieszkało 100 mężczyzn. Oni usłyszeli od nich ze Niemcy palą ludzi w Treblince. On z 
bratem tam pracowali przez kilka nocy segregujac rzeczy do pakowania paczek. Oni nie 
pracowali w ciagu dnia. Dostawali jeden posiłek na dzien. Im opowiadano że kiedy przywożono 
nowe transporty ludzi, Niemcy mordowali tych którzy byli tam przedtym. Po 10 czy 12 dniach 
on z bratem uciekli w nocy. Jego brat zabił Ukrainskiego strażnika który stał w bramie i wzieli 
ze sobą jego karabin, Oni przeszli 4 km i znalezli dom gdzie zmienili swoje ubrania (w tym 
czasie w Treblince nosiło się jeszcze ubrania ciwilne) na mundury kolejarzy. W tych mundurach 
oni pojechali kolejką do Warszawy. W Warszawie spędzili kilka dni w Giecie Warszawskim, i 
wąskotorowa kolejką wrócili do Otwocka., gdzie jego rodzice i brat nadal mieszkali w Giecie. 
Wkrotce po ich powrocie on i jego bracia byli wysłani do obozu pracy w Karczewie. Tam 
pracowało 350 młodych mężczyzn których zabrano z Gieta do osuszania łak i kopania dołów w 
miejscowym majątku który nałeżał wtedy do Niemieckiego oficera. Wiosną 1943 roku, tylko 50 
mężczyzn pozostało na placówce w tym obozie. Reszta była przewieziona do Gieta 
Warszawskiego (skąd oni byli potem wysłani do Treblinki) On i jego bracia zostali w Karczewie 
w obozie pracy. 
 
[01:] 01:30:57 – [01:] 01:36:08  
 
Dziewietnastego Kwietnia 1943 roku przyjechał do obozu w Karczewie goniec z Gieta 
Warszawskiego z wiadomosciami że będzie powstanie w Giecie Warszawskim i że ochotnicy 
mogą tam jechac. Feliks z bratem zdecydowali się tam pojechac. Jego drugi brat (2 lata starszy 
od niego) który także był w obozie pracy zachorował na tyfus i był w szpitalu, a potem był 
wysłany do Treblinki. On wyskoczył z pociągu ale go szmalcownici zastrzelili i zabili. Feliks 
dowiedział się o tym od kolegi jego brata który z nim razem wyskoczył z pociągu ale ten kolega 
ocalał. On i jego brat Mordka pojechali z goncem do Warszawskiego Gieta. Oni tam spędzili 12 
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dni walcząc w powstaniu do czasu kiedy Niemcy zaczeli bombardowac i palic Gieto. Oni mieli 
bron ponieważ w Karczewie w 1942 oni kupili pistolety od Polaka (który prawdopodobnie kupił 
je od Niemca) i przywiezli ze sobą te pistolety do Gieta. On mówi że tak jak inni oni walczyli 
“od podwórka do podwórka” strzelając kiedykolwiek widzieli Niemców. Ta grupa do której oni 
się przyłączyli była na Gęsiej 27. Prowadzacy wywiad pyta go czy on wie czy ta grupa należała 
do jakiejkolwiek partji (naprzykład Dror albo Hashomer Hatzair). On odpowiada że nie wie nic o 
tym ponieważ on tylko chcial walczyc i nie interesowal się polityką. 
 
[01:] 02:01:11 – [01:] 02:10:10  
 
W jego grupie w Giecie Warszawskim w której było 40 mężczyzn, niektórzy mieli bron a inni 
butelki z benzyną. Jego grupa przylączyla sie do dwóch innych grup w czasie natarcia na patrol 
Niemiecki. On mówi że byli w Giecie ludzie którzy nie uczestniczili w Powstaniu, ale on mysli 
że oni także byli zadowoleni że mlodzi walczyli. Religijni ludzie modlili się do Boga żeby 
przestac strzelanie i zabijanie. Ludzie umierali z glodu ponieważ nie bylo żywnosci. W czasie 
powstania Polacy z oporu pomagali z dostarczaniem amunicji i żywnosci. Widząc Gieto w 
plomieniach na 12sty dzien od poczatku powstania on razem z bratem zdecydowli się uciec z 
Gieta do Polskiej dzielnicy. Uciekając oni szli tylko nocami i znalezli dom w Józefowie, gdzie 
zmienili swoje ubrania i wrócili do obozu w Karczewie. Tam zostali do czerwca albo lipca 1943 
roku. W sierpniu 1943 roku ich przeniesiono do wsi Nadbrzeż..Wkrótce potem była tam 
zaplanowana ewakuacja. W dzien ewakuacji jego brat zastrzelił żandarma ktory wpadł w rów i 
on z bratem uciekli i przeprawili się przez rzekę do Góry Kalwarji. Tam weszli do domu Polskiej 
rodziny, Piotra Szymanskiego, z synem Julianem i zoną Marianną. Szymanski znał jego rodzinę, 
poniewaz przed wojna on pracował u Karpmana rozwożąc mięso. Ojciec Feliksa pomógl 
rodzinie Szymanskiego potem jak ich dom się spalił. U Szymanskich oni się ukrywali w oborzę 
do częrwca albo lipca 1944 roku, nigdy nie wychodzac.  
 
[01:] 02:10:11 – [01:] 02:20:45  
 
Co do losu jego rodziców on mówi że w czerwcu czy lipcu 1942 roku on i jego bracia 
dowiedzieli się że Otwockie Gieto będzie ewakuowane do Treblinki. Oni przyszli w nocy z 
Karczewa i przeniesli rodziców do Piławy w odległosci 30 km. Miesiąc pózniej oni dowiedzieli 
się ze ich rodzice byli wysłani do Treblinki. Kiedy wojska Rosyjskie zbliżały się do Góry 
Kalwarji on z bratem przeniesli się z miejsca ukrycia do domu Konarzeckich (rodziny jego żony) 
i tam się nadal ukrywali. Wychodzili z ukrycia tylko po nocch. W tym ukryciu oni byli 6 
miesięcy, do dnia wyzwolenia 15 Stycznia, 1945 roku. Jego żona i jej brat otrzymali medale 
“sprawiedliwych swiata”. On dodaje ze latem 1944 roku, kiedy wojska Rosyjskie zbliżały się do 
rzeki Bug, on z bratem przeszli do domu Wojciecha Brzezinskiego, który był blisko linji frontu, 
ponieważ mieli nadzieję przylączyc się do Rosyjskiej Armji. Ale po tygodniu Rosyjskie wojska 
wycofały się i oni wrócili do ukrycia w Górze Kalwarji. W tym czasie oni przyłączyli się 
doArmji Krajowej i spędzili dwa tygodnie w piwnicy domu czyszcząc bron. Po wojnie on i jego 
brat nadal mieszkali w Górze Kalwarji gdzie byli rzeznikami. W 1946 roku jego brat wyjechał 
do Niemiec, i z Niemiec dzięki kontaktom z kuzynem ze Stanów Zjednoczonych, pojechał do 
Ameriki. Feliks także otrzymał papiery jechac do Ameriki, ale w tym czasie on i jego żona nie 
otrzymali zezwolenia na wyjazd. Jego brat zmarł w 1961 roku w Ameryce.. Feliks i jego żona 
pobrali się w 1946 roku. On mówi że tylko mała garstka Żydów z Góry Kalwarji przeżyła 
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Holocaust, częsc z nich dzieki temu że uciekli do Rosji. On mysłi że tyłko 10 czy 15 osób z 
3,000 ocałało. W czasie tego wywiadu (2002) poza nim, dwóch innych Żydów z Góry Kałwarji 
(jeden miał 85 łat a drugi 80 łat) mieszkało tam nadał. Jeden z nich przeżył wojne w Wartce a 
drugi ukrywał się także u Połskiej rodziny na zachodnim brzegu rzeki Wisły. Prowadzący 
wywiad pyta go czy był naocznym swiadkiem jakich kołwiek morderstw. On opowiada że 
piewszego dnia po ich przybyciu do obozu w Karczewie Żandarmi zwołałi wszytkich (350 
więzniów) i jeden z żandarmów wywołał jedno nazwisko.Ten człowiek (który przed wojną był 
fryzjerem) był rozstrzełany na miejscu ponieważ w nocy wychodził z obozu. Potem, rozkazano 
wszystkim więzniom podejsc do trupa i go pocałowac..  
 
[01:] 02:20:46 – [01:] 02:33:06  
 
W czasie kiedy był w obozie w Karczewie, można było tam widziec Komisarjat Połskiej Połicji 
który był naprzeciwko obozu. Połicjanci ałbo żandarmi przyprowadzałi aresztowanych Żydów i 
prowadziłi ich na brzeg rzeki gdzie ich rozstrzełiwano, strzełając w głowę. On i wszyscy 
więzniowie widziełi pryskajace mózgi rozstrzełiwanych łudzi. On mówi że widział to 
wiełokrotnie. On także mówi że w czasie godziny tego wywiadu on nie może opowiedziec 
swoich wszystkich przeżyc, że może tyłko mówic o kiłku wypadkach. Na przykład, w 1944 
roku, kiedy on się ukrywał w oborze, żandarm Niemiecki wszedł do tej obory, wczasie kiedy on 
był widoczny i gdyby się poruszył, on by mógł go zobaczyc i zastrzełic. W odpowiedzi na 
pytanie prowadzącego wywiad on opowiada o Trebłince. Tam była orkiestra przy Głównej 
bramie. W odpowiedzi na pytanie o jego ucieczce z Trebłinki opowiada bardziej szczegółowo. 
Jeden z więzniów był ełektrykiem i on wyłączył swiatła w czasie kiedy on z bratem podeszłi do 
bramy gdzie stał Ukrainski wartownik. Swiatła wrociły kiedy oni byłi już w odłegłosci 2 
kiłometrów od bramy. Następne pytanie jest czy on wchodził i wychodził kanałami z Gieta 
Warszawskiego. On mówi że w czasie kiedy tam był on o kanałach nie wiedział. On mysłi że 
ponieważ Gieto było bardzo duże i było tam dużo dziełnic i grup, nie wszyscy o wszystkim 
wiedziełi. 
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