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Wywiad zostal przeprowadzony z Panem Janem Borysiakiem, urodzonym w Gąbinie, 12 
lipca 1930 roku, gdzie spedzil dziecinstwo i mlodosc. Jako mlody chlopak byl swiadkiem 
wejscia wojsk niemieckich do Gąbina, widzial okrutne akty przemocy i mordu w kierunku 
Zydow. Wspomina zniszczenie Synagogi, oraz miejscowego Katolickiego i Ewangelickiego 
kosciola. Opowiada o utworzeniu getta, opisuje warunki mieszkajacych tam Zydow, oraz 
okrutne ich traktowanie, podaje tez nazwiska niektorych zamordowanych Zydow. Pod koniec 
wywiadu wspomina likwidacje getta, a takze Zydow, ktorych spotkach w Gąbinie po wojnie.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 01:47:09 – [01:] 03:43:23  
00:00 – 03:55 
 
Wspomina wejscie wojsk niemieckich do Gąbina, ktorzy jak mowi, od samego poczatku 
okrutnie traktowali Zydow. Pamieta Hitlerowcow, z dywizji SS, ubranych w szare mundury 
iczapki z symbolem trupiej czaszki. Mowi o obelzywym i pogardliwym odnoszeniu sie do 
Zydow .  
 
[01:] 03:43:24 – [01:] 05:02:08  
03:56 – 04:58 
 
Pan Borysiak opowiada o podpaleniu Synagogi. Widzial ogromny ogien, ktory rowniez 
spowodowal spalenie sasiednich pieciu lub szesciu domow. Jeden z nich, jak mowi, nalezal 
do Germana i Gnata. Naoczny swiadek opowidal mu, ze trzej niemieccy zolnierze weszli do 
Synagogi, wrzucili granat i wylali benzyne.  
 
[01:] 05:02:09 – [01:] 06:39:18  
04:59 – 6:43 
 
W tym miejscu mowi o reakcji ludzi, ogladajacych z przerazeniem to zdarzenie. Plakali, jedni 
uciekali, inni sie chowali w obawie o utrate zycia. Pan Borysiak mowi o zbombardowaniu 
Kosciola Ewangelickiego i Katolickiego.  
 
[01:] 06:39:19 – [01:] 08:40:23  
06:44 – 08:47 
 
Pan Borysiak opisuje utworzenie zydowskiego getta, na niektorych ulicach w Gąbinie. Mialo 
to miejsce pozna jesienia 1940 roku. Podaje nazwy ulic: Kilinskiego, Porzeczna, Cmentarna, 
tak zwany “rejon budek”, a dalej ulica Polnocna, oraz Suchego Pnia.Mowi o okropnych 
warunkach mieszkaniowych, higienicznych, oraz zdrowotnych. Zydzi, nosili znak gwiazdy na 
piersiach i zolty trojkat na ramieniu. Pan Borysiak opowiada o przymusowej, darmowej 
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paracy Zydow na robotach miejskich. Mialo to juz miejsce pod koniec 1939 roku do 18 
kwietnia 1942, czyli wywiezienia Zydow do Chelmna.  
 
[01:] 08:40:24 – [01:] 19:11:16  
08:48 – 19:15 
 
Pan Borysiak widzial zbombardowanie Zydow i Polakow. Nie wie kim byli i jak wielu 
zginelo, poniewaz eksplozja byla ogromnie silna. Opowiada o zamordowaniu mlodej 
Zydowki, Rozi Boczkownej. Mialo to miejse 31 grudnia 1939 roku. Zostala ona powrana, 
zgwalcona a nastepnie w okrutny sposob zastrzelona. Jej cialo znaleziono za stodola. On 
osobiscie tego nie widzial, ale wie ze to mialo miejsce. Jak twierdzi, podobno pozniej zostala 
zakopana, jednak nie jest pewien. Mowi rowniez o zdarzeniu, ktorego przypadkowo byl 
swiadkiem. Widzial okolo trzystu Zydow na rynku, pracujacych przy rozbiorce kosciola. 
Nadzorowal ich szefc z miejscowego Arbitzeitu, ktorego nazwiska nie zna, ale podobno byl to 
Niemiec z Czechoslowacji lub tez zniemczony Czechoslowak. On to bestialsko zastrzelil 
trzech Zydow. Borysiak wspomina ich nazwiska: Hilbert – wlasciciel domow, zamozny 
kupiec. Drugi, Ejchelt – miejscowy drukarz, a trzeci Mojzesz Geist -stroz nocny sadow. Byli 
to ludzie szanowani w spoleczenstwie. Zostali zastrzeleni na schodach. Pan Borysiak pamieta 
widok krwi na scianie, oraz plamy krwi na ubraniach.  
 
[01:] 19:11:17 – [01:] 28:36:14  
19:16 – 28:37  
 
Pan Borysiak opowiada o likwidacji getta, ktore pamieta czesciowo. Jednak wiele na ten 
temat dowiedzial sie od znajomych,a takze, matki, ktora w tym czasie pracowala w 
magistracie jako pomoc biurowa . Na likwidacje getta przeznaczono sobote, niedziele i 
poniedzialek. Wszyscy Niemcy zostali wezwani na Rynek. Stamtad pod przewodem policji 
niemieckiej oraz NSDAP, ruszyli do getta. Borysiak mowi o okrutnym traktowaniu Zydow, 
ktorzy zostali wyrzucani na ulice, bestialskim traktowaniu chorych i starcow, kopaniu 
niemowlat i dzieci. Tu podaje nazwiska Niemcow: Braun, Mass, Gustaw Kramer i Hajniger. 
Oni to kopali, bili i znecali sie nad Zydami. Borysiak, sam nie byl tego swiadkiem, jednak w 
tym czasie pracowal u Polaka, Fryzjera (pana Kazaneckiego), gdzie sie o tym dowiedzial. 
Jako mlody chlopak, Borysiak pamieta krzyk, placz, strzaly oraz ogromny tlum ludzi pedzony 
ulica Plocka, Strazacka do Placu Strazackiego. Tam Zydzi byli trzymani w okropnych 
warunkach, bez wody i jedzenia. Naoczni swiadkowie: Pani Anyszewska, Wroblewska, oraz 
Stepniowa, opowiadaly, ze przywieziono dla Zydow beczke z brudna woda, ktora sluzyla do 
picia I do mycia.W takich warunkach trzymano Zydow, w sobote, niedziele, a w poniedzialek 
okolo 2 po poludniu, ostatnia partia Zydow zostal wywieziona do Chelmna nad Nerem, gdzie 
ich stracono.Pan Borysiak pamieta przynajmniej trzy wielkie ciezarowki, pelne ludzi jadace 
ulica Kutnowska. Wspomina placz i krzyk przerazonych dzieci.  
 
[01:] 28:36:15 – [01:] 33:08:18 
28:50 – 33:11 
 
Pan Borysiak nie zna osobiscie miejscowych Zydow, ktorym udalo sie przezyc.Wspomina 
rodzine Wandow, o ktorej , jak slyszal zdolala uciec. Wand byl prezesem Komitetu 
Zydowskiego. Ich szescioletni synek dostal sie w rece Niemcow. Nie wie, co sie z nim stalo. 
Dowiedzial sie od matki, ze chlopak ten, byl wieziony przez dwa tygonie w komorce 
magistratu. Od corki Wiktora Lewandowskiego ( niezyjacego juz woznego z magistaratu), 
wie, ze policjant, nalezacy do SS, wrzucil chlopca do muszli. Podobno chlopak blagal, plakal, 
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calowal go po butach. Borysiak nie wie, co stalo sie z rodzicami chlopaca, bowiem nigdy sie 
po niego nie zglosili.  
 
[01:] 33:08:19 – [01:] 35:48:02  
33:12 – 35:46  
 
Tu Pan Borysiak wspomina Zyda, znajomego matki sprzed wojny, ktory przyjechal ich 
odwiedzic. Opowiadal o rodzinie i znajomych, wszyscy zostali zabici. To byla ostatnia 
wizyta. Nie wie, co sie z nim stalo. Wspomina tez wizyte kilku Zydow z Izraela, ktorzy 
przyjechali do Gąbina po wojnie. Tu podaje nazwisko: Nosal, spokrewniony z rodzina 
Hajdow, Poresztajn, Zalmach I Zielonka. Byli to Zydzi, ktorym znacznie wczesniej udalo sie 
wyjechac. Borysiak dobrze wspomina te wizyte, albowiem ludzie ci dobrze znali jezyk polski 
i pamietali Gąbin. 
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