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W tym wywiadzie pan Józef Paczesny, ur. 26.09.1930 r. w Lutomierowie k. Koła, wspomina 
lata wojny i okupacji, które spędził w Chełmnie gdzie skierowany został do przymusowej 
pracy w gospodarstwie rolnym. Opowiada o znajdującym się opodal obozie zagłady oraz o 
codziennych transportach ludności z Łódzkiego Getta w czerwcu i lipcu 1944 roku. Mówi o 
pomocy jakiej miejscowi chłopi udzielali więźniom pochodzenia żydowskiego. Na koniec 
relacjonuje nieudaną próbę ucieczki jednego z więźniów,  której był naocznym świadkiem. 
 
 
[01:] 00:50:00 – [01:] 09:30:25 
 
Pan Paczesny wspomina pierwsze lata okupacji, które spędził w Kole. Opowiada, że w wieku 
12 lat, w 1942 r. skierowany został do przymusowej pracy do Chełmna, gdzie do końca wojny 
pracował jako pomocnik w jednym z gospodarstw rolnych. Opisuje, że gospodarstwo to 
ganiczyło z murem okalającym pałac znajdujący się na terenie obozu zagłady. Pan Paczesny 
wie z opowiadań mieszkańców wsi, że w początkowych latach istnienia obozu ludzi 
gazowano w samochodach, po czym ciała palono w krematorium w lesie. W późniejszych 
latach więźniów przewożono do lasu i na miejscu gazowano w łaźni, a następnie palono. 
Rozmówca wspomina, że wielokrotnie widzial transporty Żydów przybywające koleją 
wąskotorową z Łódzkiego Getta. Ludzi tych wpędzano do kościoła, gdzie spędzali noc, a 
następnego dnia przewożono ciężarówkami do lasu i  tam mordowano. Opowiada, że wśród 
uwięzionych było wiele rodzin z dziećmi. Podczas ładowania ludzi do samochodów 
selekcjonowano wysokich, silnych mężczyzn, którzy pracowali później w „Waldkommando“. 
Pozostali wywożeni byli do lasu. Pan Jóef nadmienia, że ludzie ci zachowywali się spokojnie 
myśląc, że jadą do pracy. Plac przed kościołem obstawiony był przez żołnierzy SS, nie było 
możliwości skomunikowania się z więźniami. W czerwcu i w lipcu 1944 r. co kilka dni 
widział nowe transporty ludności żydowskiej. 
 
[01:] 09:31:00 – [01:] 18:59:25 
 
Pan Paczesny wspomina, że na placu przed kościołem stawiano beczki z wodą, którą 
wieźniowie pili zanim wsiedli do ciężarówek. Miejscowi wiedzieli o zbrodniach, panował 
strach. Następnie opowiada, że w pobliskim pałacyku sortowano odzież zamordowanych i 
wywożono na przeróbkę. Wielokrotnie widział samochody transportujace podartą tkaninę.  
Pamięta, że codziennie przychodziło nad Ner 14 więźniów, którzy pompowali wodę z rzeki 
potrzebną do maszyny pracujacej w pałacu.  Więźniowie mieli na nogach łańcuchy, pilnował 
ich jeden z żołnierzy SS. Rozmówca opowiada, że porzynosił pracującym mężczyznom chleb 
i owoce. Miejscowe gospodynie Zofia Wojciechowska i jej siostry Janina i Anna 
Mizerkiewiczówny, gotowały dla więźniów zupę, którą  pan Paczesny przynosił na łąkę.  
Niemiec kazał nieprzerywać pracy ale pozwalał  wieźniom jeść. Pan Paczesny wspomina, że 
za udzieloną pomoc otrzymywał drobne przedmioty m.in: scyzoryk, lusterko i papierośnicę, 
którą przekazał później do Muzeum w Chełmnie. Dorośli otrzymywali  części garderoby. 
Rozmówca wyjaśnia, że Waldkommando składało się z 50-ciu więźniów, którzy 
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zakwaterowani byli w spichlerzu należąym do pałacu. Pan Paczesny wie z opowiadań, że dwa 
dni przed wkroczeniem Armii Radzieckiej spichleż spalono, a więźniów rozstrzelano.  Nie 
był świadkiem rozstrzelania. 
 
[01:] 19:00:00 – [01:] 28:50:25  
 
Jóef Paczesny wspomina, że nikt nie miał wstępu do lasu, w którym  znajdowałao się 
krematorium tzw. „Kwatera 77“. Przypomina sobie, że jadąc kolejką widział budki 
wartownicze. Obozu pilnowali uzbrojeni żandarmi. Żydzi z „Waldkommando“ ubrani byli po 
cywilnemu, nie było numeracji. Rozmówca rozpoczyna relację z nieudanej ucieczki jednego z 
więźniów, która miała miejsce w lipcu 1944 roku. Wspomina, że przewiózł łodzią uciekiniera 
na drugą stronę rzeki, który usiłował przedostać się do pobliskiego lasu. Tuż przed lasem  
dogonili go żołnierze SS z psami. Następnie zaciągnęli do wsi, pobili i rozstrzelali. Pan 
Paczesny był naocznym świadkiem pojmania i zamordowania więźnia.  Za pomoc w ucieczce 
groziła kara śmierci, jednak nikt z mieszkańców go nie wydał.  
Opowiada, że kilku więźniom udało się zbiec, nie był jednak naocznym świadkiem tych 
ucieczek. 
 
[01:] 28:51:00 – [01:] 35:08:00 
 
Rozmówca wspomina dym z krematorium unoszący się w okolicy. Ponownie opisuje 
transporty Żydów ze stacji kolejki do kościoła, a następnie z kościoła do lasu.  Opowiada, że 
na wprost kościoła, w budynku plebanii miało siedzibę „Sonderkommando-SS“. Wspomina, 
że żołnierze SS handlowali  odzieżą pozostałą po Żydach, zamieniając ją na żywność. 
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[02:] 01:00:00 – [02:] 09:34:25 
 
Pan Paczesny wspomina, że więźniowie pompujący wodę nad rzeką prosili jedynie o 
jedzenie. Nie mówili nic o sobie ani  o życiu w obozie. Nie prosili o przekazywanie żadnych 
informacji. Rozmówca twierdzi, że miejscowi wiedzieli o gazowaniu, nie mieli jednak 
możliwości ostrzeżenia ludności żydowskiej.  Obóz w Chełmnie założono w 1939 roku, 
początkowo mordowano w nim polskich inteligentów (lekarzy, aptekarzy, prawników) z 
okolicy Koła i Konina. W lipcu i czerwcu 1944 roku mordowano kilkaset osób dziennie, 
ogółem zginęło ok. 10.000 ludzi. 
 
[02:] 09:35:00 – [02:] 15:29:25 
 
Pan Paczesny jeszcze raz opowiada o transportach ludności z Łódzkiego Getta. Transporty 
składały się z ok. 600-700 osób. Przypomina sobie, że ludzie zachowywali się spokojnie. 
Opisuje wygląd ciężarówek, którymi wywożono ludzi do lasu. Nadmienia, że nikt z 
miejscowch nie miał dostępu do obozu, a podczas deportacji okolica kościoła otoczona była 
przez żandarmów. O szczegółach mordu dowiedziano się z powojennej relacji dwóch 
naocznych świadków, którzy zbiegli z „Waldkommando“.  
 
[02:] 15:30:00 – [02:] 25:00:25 
 
[Wizja lokalna.]   
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Rozmówca pokazuje drogę, z której obserwował deportacje Żadów. Wskazuje ulicę, którą 
pędzono ludzi ze stacji kolejki w stronę kościoła. Pamięta krzyki, płacze i nawoływania, które 
wydobywały się nocą z kościoła. Pokazuje miejsce na schodach kościoła, gdzie zbudowana 
był rampa, na której selekcjonowano ludzi do pracy w „Waldkommando“ Wskazuje miejsce 
na placu, gdzie stawiano beczki z wodą, z których wycieńczeni ludzie przed odjazdem do lasu 
pili wodę. Wspomina, że wsiadający do ciężarówek ludzie mieli ze sobą bagaż.  
 
[02:] 25:01:00 – [02:] 35:08:00 
 
Pan Paczesny stoi przed kościołem, wsakzuje łąkę, na której pasł krowy i las, do którego 
uciekał więzień. Wspomina ponownie pojmanie uciekiniera i maltretowanie go prze żołnierzy 
SS.  Pamiętan  leżącego, trzymającego się za głowę więźnia.  Na koniec pokazuje budynek 
plebanii, w której mieścił się Komenda SS (Sondernkommando-SS Kulmhof). [Rozmówca 
stoi przed kościołem, klęka na schodach, modli się krótko.] 
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[03:] 00:50:00 – [03:] 09:56:25 
 
[Widok kościoła w Chełmnie, pod dzwonnicą gwiazda Dawida. Tablica pamiątkowa w języku 
polskim i hebrajskim]: W 1944 roku w Kościele składowano odzież i bagaż wielu tysięcy 
Żydów, których niemieckie władze hitlerowskie uśmierciły przy „pałacu“ w Chełmnie. 
W czerwcu i lipcu 1944 roku ponad siedem tysięcy Żydów spędziło tu ostatnią noc przed 
zagazowaniem w obozie leśnym. Rozmówca idzie drogą pokazując fundament dawnego 
parkanu okalającego obóz. Pokazuje budynki gospodarstwa Mizerkiewiczów i 
Wojciechowskich i dom, w któym mieszkał. Rozmawia z córką pani Anny 
Wojciechowskiej, która m.in. przygotowywała posiłki dla więźniów. Przechodzi przez wieś 
w stronę rzeki Ner, pokazuje łąki za rzeką i miejsce po prawej stronie drogi, gdzie znajdował 
się pałac, wysadzony przez Niemców pod koniec wojny. Wspomina dzieciństwo spędzone we 
wsi i ciężką pracę w gospodarstwie. 
 
[03:] 09:57:00 – [03:] 18:46:25 
 
Pan Paczesny przechodzi w stronę mostu zbudowanego w okresie powojennym. Podczas 
okupacji nie było mostu we wsi, każy z gospodarzy mial łódkę. Wskazuje miejsce gdzie ukrył 
sie więzień proszący go o przewiezienie na drugą stronę rzeki. Pokazuje drzewa, przy których 
pojmano uciekiniera. Wskazuje miejsce na drodze, gdzie bito i zastrzelono więźnia. 
Przypomina sobie, że oprócz niego świadkami wydarzenia byli Wieczorek i Wachenek. 
Maltretujący więźnia Niemcy byli pijani i nie wypytywali gospodarzy o przebieg zdarzenia. 
 
[03:] 18:47:00 – [03:] 24:58:00 
 
Na koniec pan Paczesny dochodzac do mostu nadmienia, że w latach okupacji nie był na 
rzece wyspy, rzeka była znacznie szersza. Wspomina unoszący się w okolicy dym z 
krematorium. Rozmówca pamięta, że z przerażeniem obserwował pojmanie i zamordowanie 
więźnia. Przypuszcza, że gdyby udało mu się dobiec do lasu miałby szanse przeżycia.  
Koniec wizji lokalnej. 
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