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Box 1, Tape 1 
 
 
Janina Mielczarek urodzona 2 marca 1920 roku w Warcie, na podstawie wspomnień 
opowiada o zajściach w Warcie dotyczących żydowskiej części lokalnej społeczności. Skupia 
się głównie na zbiorowej egzekucji Żydów. Wspomina świętowanie niemieckich żołnierzy po 
egzekucji. Opowiada o likwidacji getta. Podaje informacje na temat niemieckiego restauratora 
dobrego dla Polaków.  
 
 
[01:] 00:37:00 – [01:] 10:37:59 
 
Podaje swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; wspomina że mieszka w Warcie całe 
życie; mówi o ilości obywateli żydowskich mieszkających w Warcie przed wojna, podaje 
liczbę około 400 osób; podaje że polskich obywateli przed wojną było niewiele więcej; 
pamięta wielu Żydów prowadzących sklepy wielobranżowe; nie przypomina sobie, żadnych 
konfliktów między Żydami a Polakami; pamięta o ucieczce razem z rodziną na około dwa 
miesiące do Konstantynowa w1939 roku; wspomina o ucieczce przed Niemcami na wieś w 
1944 lub 1945; opowiada o złym traktowaniu Żydów przez Niemców, bili ich i kopali; 
opisuje masową egzekucje Żydów przez powieszenie; mówi o zgromadzeniu mieszkańców na 
rynku głównym i grupowaniu ich na Polaków i Żydów przez Niemców; pamięta zmuszanie 
Żydów przez Niemców do wieszania swoich braci; podaje opis egzekucji; opisuje Żydów 
stojących na desce z pętlami na szyjach; wspomina powieszenie rabina i jego syna; mówi o 
zebraniu i wywiezieniu ciał Żydów jeszcze tego samego dnia.  
 
[01:] 10:38:00 – [01:] 20:00:59 
 
Opisuje stypę urządzoną przez Niemców po egzekucji; opowiada o gotowaniu, podawaniu do 
stołu i pluciu w talerze Niemców; pamięta dobrą zabawę Niemców, śpiewali, śmiali się i pili; 
podaje liczbę niemieckich oficerów na stypie, około 25-30 oficerów; mówi o obowiązkowej 
obecność na egzekucji każdego obywatela miasta; podaje liczbę Żydów powieszonych w 
trakcie egzekucji, 10 osób; podaje nazwisko jednego z powieszonych Żydów, Majerowicz; 
pamięta nazwisko Niemca, właściciela restauracji w której odbyła się stypa, Szmerling; mówi 
o jego dobroci dla Polaków; opisuje jej zamążpójście w 1941; opowiada o przymusie 
wytypowania przez jej ojca Polaków do wywozu do Niemiec; wspomina wywiezienie jej ojca 
do Niemiec; wspomina o wywiezieniu znacznej części jej rodziny do Niemiec; opisuje bicie i 
poniżanie Żydów przez Niemców; pamięta Żydów zamkniętych na terenie kościoła i 
klasztoru przez Niemców; wspomina jak rzucała im chleb przez płot. 
 
[01:] 20:01:00 – [01:] 30:35:00 
 
Pamięta wywóz Żydów z getta furgonetką; mówi o kolejnych trzech transportach Żydów; 
opisuje krzyki, zmuszanie siłą Żydów do wsiadania do furgonetki; podaje że egzekucja 
odbyła się niedaleko we wsi; opowiada o grzebaniu żywych i zwłok zapitych Żydów razem w 
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lasach; wspomina wuja cieślę z rozkazu niemieckiego robiącego szubienicę; opowiada o 
jeszcze jednej egzekucji; mówi o powieszeniu osiemnastoletniego Żyda dwa dni po masowej 
egzekucji; mówi o tym jak widziała zakrwawione zwłoki żydowskie po wojnie, wiosną 1944 
roku. 
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