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Tape 1 
 
 

Wacław Lachowicz opisuje swoje przeżycia z czasu II wojny światowej, którą spędził w 
Gostyninie. Tam pracował jako krawiec w warsztacie oraz pózniej w szpitalu niemieckiego 
wojska. Opisuje żydowskie getto w Gostyninie oraz swoją obserwację gromadzenia żydów i 
ich kolumnę na drodze do dworca. Opowiada o trzech wydarzeniach, w wyniku których 
Polacy zostali zabici przez Niemców w Gostyninie.  
 
 
[01:] 01:15:05 – [01:] 08:34:22 
 
Wacław Lachowicz urodził się 4. lutego 1923 w Stanisławowie. W czasie II wojny światowej 
mieszkał w Gostyninie. Początkowo mieszkał u swojej ciotki przy ulice Stodulnej. W czasie 
okupacji nauczył się zawodu krawca; do roku 1944 pracował w zakładzie krawieckim. Od 
1944 roku do końca wojny miał pracować w warsztacie w szpitalu niemieckiego wojska.  
Liczba Żydów w Gostyninie była według niego bardzo wysoka - około 10.000 osób albo 
mniej więcej 30% całej ludności. Opisuje, że Żydzi mieszkali we wszystkich ulicach 
Gostynina i że dopiero w czasie okupacji gromadzono i przesiedlano ich. Mówi, że byli 
adwokaci, mieli sklepy i że w bliskim, drugim miasteczku również żyło dużo Żydów, którzy 
głównie zajmowali się handlem. Żydzi wykonywali różny zawody. Dużo bogatych Żydów 
według niego tam nie było, dlatego że Gostynin nie było bogatym, ale małym, rolniczym 
miastem. Wacław Lachowski mówi, że niemieccy okupanci wobec żydów zachowali się w 
bestialski sposób. Relacjonuje, jaka część miasta została wydzielona na getto: od ulicy 
Płockiej poprzez rynek do ulicy Zamkowej. Mówi, że w tej części miasta znajdowały się 
drewniane, parterowe budynki oraz że warunki w getcie były nieznośnie. Opowiada, że razem 
z kolegą byli 2 albo 3 razy w getcie, gdzie chcieli kupić koszule. Dla Polaków ubranie i 
materiały byłytylko na kartki (Bezugsschein), w getcie mogli za to wymienić artykuły 
żywnościowe na inne niezbędne artykuły. Zdaje mu się, że miał ze sobą do wymieny kostkę 
margaryny, albo kilka jaj. Do getta mogli wejść przez ogrodzenie od strony rzeki pod drutami. 
Opisuje warunki w getcie. Mówi, że getto było bardzo ciasne i przepełnione. Widział sienniki, 
na których w nocy ludzie spali. Mówi, że w gecie panował straszny zaduch, bo brakowało 
kanalizacji i bieżącej wody.  
 
[01:] 08:34:23– [01:] 14:56:02 
 
Wacław Lachowicz opisuje, w jaki sposób gostynińskie getto był strzeżone: przez drut 
kolczasty oraz bramę, która pilnowana była przez 2-4 żydowskich stróży z kijami, którzy 
otwierali i zamykali bramę dla Żydów prowadzonych do pracy przez żendarmerię miejską 
oraz policję. Ponieważ on pracował blisko, codzienne mogł obserwować, jak Żydzi – 
odznaczeni gwiazdami – opuścili getto żeby pracować. Opisuje, jak z różnymi narzędziami 
szli do pracy oraz stwierdza, że wszyscy byli tam przygnębieni. Lachowicz przyznaje, że raz 
był świadkiem prześladowania Żydów. Na placu w południowej częśći miasta, w tzw. 
cerkwii, razem z kolegami obserwował, jak prowadzono tam Żydów. Żydzi byli przydzieleni 
do grup za pomocą spisu. Starszy mężczyzna nie mógł dosyć szybko podbiec do szeregu. 
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Lachowicz opisuje, jak widział, że żandarm albo gestapowiec bił tego starszego mężczyznę 
pejczem po głowe - tak że lała się krew. Te osoby, które potem chciały podnosić starszego, 
również zostały pobite. Lachowicz wspomina, że w pewnym momencie żandarm zobaczył go 
i jego kolegów. Wtedy uciekli do innego miejsca, żeby dalej obserwować scenę. Pamięta, że 
żydów prowadzono do dworca. Opowiada, ze 3-5 Żydów uciekło z szeregu do ogródków i że 
żandarmowie do nich strzelali. Jednak nie pobiegli za nimi, ponieważ nie chcieli zostawić 
reszty grupy. Grupa poszła dalej. Lachowiczowi zdaje się, że ci, którzy wtedy uciekli, 
przeżyli. 
 
[01:] 14:56:03 – [01:] 19:13:22 
 
Opowiada, że zabójstwa Żydów nie widział, ale widział mordy na Polakach. Mówi, że kiedy 
Niemcy weszli, w pierwszej kolejności zaczęli aresztować Polaków. Zaczęli ich wywozić i 
rozstrzeliwać. Między innymi wywieźli ojca jego szefowej, pana Lewandowskiego. Wywieźli 
go samochodem ciężarowym. W lesie ich zabijali, czego Lachowicz sam nie widział. 
Opowiada, że ze swoją szefową - panią Rogalską pojechał kilka dni później do lasu rowerem 
z kwiatkami i z wodą. Mówi, że tam już były obrazy i duża mogiła. Opowiada, że w centrum 
miasta jeszcze przed powstaniem getta druga grupa Polaków została rozstrzelana. Do jego 
zakładu przyszedł Żyd Brzoza (Brzosa, Brzos) i powiedział, że jakieś nieszczęście się 
szykuje. Gmina dostałą zlecenie z żandarmerii albo z Gestapo, żeby przygotować worki z 
piaskiem. Lachowicz mówi, że Brzoza przeczuwał, że dojdzie do rozstrzelania. Opisuje, że 
kilka dni później na ulicy Floreańskiej, gdzie obecnie znajduje się obelisk, z worków z 
piaskiem postawiono ścianę. Tam rozstrzelano 10-12 Polaków. W tym celu przyjechał, 
według Lachowicza, specjalny pluton egzekucyjny pod przewodnictwem młodego 
podporucznika, który dał polecenie „Schießen!” („Strzelać!”). Lachowicz mówi, że sam nie 
był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Ktoś opowiedział mu, że tych z rozstrzelanych, 
którzy jeszcze się ruszali, dowódca dobijał pistoletem. Lachowicz wspomina o trzeciej grupie 
polskich ofiar. Też nie widział. jak oni zginęli. Mówi, że to była duża grupa ludzi 
rozstrzelana, m.in. wuj jego dzisiejszej żony. Po wojnie nastąpiła ekshumacja. Dzisiaj ci 
ludzie leżą na cmentarzu. 
 
[01:] 19:13:23 – [01:] 24:17:10 
 
Lachowicz odpowiada przecząco na pytanie, czy wszyscy Żydzi byli deportowani z 
Gostyninia jednocześnie. Mòwi, że grupa Żydów na placu przy cerkwii, którą on obserwował 
liczyła 200-300 osób, ale w sumie w mieście żyło kilka tysięciy Żydów. Według niego do 
systematycznej likwidacji getta wybierano tylko pewne osoby. Dzieci i kobiety zostawiano 
wtedy jeszcze w spokoju. Mówi, że nie był świadkiem likwidacji getta. Przypuszcza, że 
Niemcy zrobili to w nocy, aby nie wszyscy to widzieli. Opowiada, że drugiego dnia był 
świadkiem wydarzeń. Na pytanie, czy spotkał osobiście Żydów opowiada jeszcze raz o panie 
Brzozie. Mówi, że Brzoza miał koło 40 lat i że prorokował. Na czym polegał plan Hitlera. 
Najpierw chodziło o zlikwidowanie rasy żydowskiej, a następnie Polaków. Lachowicz mówi, 
że wiecznie smutny Brzoza, był na to przygotowany i że widział to jako sprawę nieuchronną. 
Dopuki nie trafił do getta, Brzoza przychodził według Lachowicza do zakładu, pracował tam i 
dostawał za to pieniądze. Mówi, że po likwidacji getta domy na początku zostały puste oraz 
że Niemcy i potem ewentualnie też Polacy przygarnłęi sobie pozostawione przez Żydów 
rzeczy. Później domy zostały zamieszkane przez Polaków. Opowiada, że warsztat, w którym 
on pracował, też się prowadził do większego lokalu w byłym getcie. Twierdzi, że nie wie, czy 
Żydzi się ukryli i że po wojnie nie miał kontaktu z Żydami, którzy ewentualnie przeżyli, 
ponieważ wstąpił do wojsku i nie był w Gostyninie. Mówi, że nie wie, czy ktoś z 
gostynińskich Żydów powrócił. 
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