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TAŚMA 1 
 
 
Leszek Krysiak urodził się 10 go Maja, 1931 w Kaliszu gdzie też mieszkał w czasie wojny. W 
tym wywiadzie on opowiada o organizacji getta w Kaliszu i o deportacji Żydόw z tego getta. Na 
początku deportacji używano pociągi, a pόźniej używano specjalnie budowane hermetyczne 
furgony. Świadek uważa że te furgony używano do trucia Żydόw gdy ich wożono w nieznane 
miejscowości. Świadek opisuje te furgony i miejsce w ktόrych ładowano na nie Żydόw. 
 
 
[01:] 01:00:17 – [01:] 13:07:00 
 
Leszek opowiada że wypędzanie Żydόw z ich mieszkań zaczęło się 2 albo 3 dni po okupacji 
Kalisza przez Niemcόw. On opowiada że naprzeciwko jego mieszkania z drugiej strony ulicy 
mieszkał żydowski czapkarz. Ten czapkarz prosił rodzinę Leszka by uważali na jego mieszkanie 
ktόre on myślał że on zostawia tylko chwilowo. Czapkarz wierzył że on z rodziną wrόci po 
krόtkim czasie do swego mieszkania. Żydόw wypędzonych z mieszkań osadzano w tymczasowy 
obόz w hali targowej. Oni byli w tej części hali ktόra była pod dachem. Krysiak mόwi , że 
Polscy jeńcy też byli trzymani tymczasowo w tej części hali. Po miesiącu, Niemcy zaczęli 
wywozić Żydόw pociągami. On nie wiedział dokąd ich wywożono. Tak jak część Żydόw była 
wywożona, nowi Żydzi byli przywożeni I trzymano ich w tym samym domu targowym. Rodzina 
Leszka była wyeksmitowana z ich mieszkania na ulicy Parkowej i przesiedlono ich na 
mieszkanie na ulicy Złotej, gdzie oni mieszkali do 1943 roku. Ich stary dom na ulicy Parkowej 
był rozębrany. Getto było organizowane na ulicy Złotej. Składało się ono z dwόch budynkόw, 
jeden na jednej stronie ulicy a drugi naprzeciwko. Na jednej stronie ulicy był długi budynek a ten 
naprzeciwko był większym. Wejście do budynkόw było zabronione. Żydowscy policjanci 
pilnowali te budynki żeby Żydzi nie wychodzili z nich. Ci policjanci byli uzbrojeni tylko kijami. 
Jako Polak, Leszek miał prawo chodzić na ulicy. On widział że w tym długim budynku były 
warsztaty. W jednym z warsztatόw krawcy szyli palta. W drugim budynku były warsztaty ktόre 
mu się wydawały bardziej techniczne. On wiedział o tym dlatego ze na pierwszym piętrze był 
zakład dentystyczny gdzie Żydowski dentysta wyciągnął mu ząb. Leszek wkradł się w ten 
budynek żeby dostać się do dentysty. Żydom nie było wolno być na ulicach z wyjątkiem 
przekroczenia ulicy pod strażą Żydowskich policjantόw. Każde rano grupy Żydόw w formacjach 
były maszerowane na robotę. Oni nosili łopaty i byli pilnowani przez niemieckich żandarmόw. 
Byli zmuszeni śpiewać po polsku pieśń , ktόrej refren brzmiał “ ... nasz złoty Hitler, nauczył nas 
pracować...”. On sobie przypomina o pewnym wydarzeniu kiedy Niemcy zmusili żydowskich 
robotnikόw do oczyszczenia chodnika z krwi po egzekucji polskiego księdza . Leszek był 
świadkiem tej egzekucji , ktόra miała miejsce w październiku albo listopadzie 1939 roku. 
Chociaż ludziom pozwalano patrzeć na egzekucje, on innych nie widział. Żydowskie brygady 
robotnicze były też używane do oczyszczenia śniegu zimą.  
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[01:] 13:07:01 – [01:] 23:18:08 
 
On opowiada że w jednym z krawieckich warsztatόw uszytomu ubranie do jego Komunii w 
kościele. Jego ojciec załatwił tą robotę z mistrzem krawieckim. Żydowscy policjanci w dodatku 
do żόłtej gwiazdy , nosili czerwone opaski. On nie wierzy że żydowska policja miała inne 
przywyleje oprόcz tego że nie byli zmuszeni pracować. Mόwi że Żydzi i Polacy musieli się 
kłaniać przed żandarmami niemieckimi. On widział jak żandarmi bili Żydόw z byle powodu, 
często dlatego że nie kłaniali się przed nimi. To bicie zdarzało często na podwόrzu obok 
długiego budynku. On też opowiada o deportacji Żydόw z getta używając specjalnie budowane 
duże ,czarne, furgony. Żydzi byli gnani z budynkόw w ktόrych oni żyli, na podwόrko. Duży 
furgon ktόry wyglądał jak duża skrzynia zbliżał się do podwόrka. On wierzy że ta skrzynia 
furgonowa była zbudowana z drzewa ale była całkowicie pokryta czarną blachą. On mόwi że 
furgon miał małe okienko w tylnych drzwiach a nie innych otworόw. To okienko było 
zbudowane z dwόch kratek. Jedana kratka wewnątrz tylnych drzwi a druga na zewnątrz. Między 
kratkami była szyba. Z tego powodu, ten furgon był hermetyczny. Żydόw na siłę się wpychało 
do furgonόw. Mόwiono im że jadą na robotę. On widział jak furgon wracał zupełnie pusty po 2 
lub 3 godzinach. Prawie codziennie ten furgon robił dwa wyjazdy. On jest przekonany że Żydzi 
wewnątrz tego furgonu byli gazowani w czasie jazdy. On nie wie gdzie tych ludzi wożono. 
Zwykle, ten furgon przyjeżdżał po swόj ładunek o 10 tej rano i wracał pusty miedzy 12 tą i 1 szą 
po południu na następny ładunek. Te furgony jechały w stronę Warszόwki. 
 
[01:] 23:18:09 – [01:] 32:22:24 
 
Nikt nie wiedział gdzie brano tych ludzi albo co się nimi stało. Żadnych grobόw nie znalazło się 
w okolicy. On wierzy że wpychano do 20 osόb w te furgony. Wszyscy stali. Polacy mogli 
chodzić po ulicy i patrzeć jak Żydόw ładowano. Leszek widział 5 razy jak ich ładowano. Niemcy 
używali te furgony jako środek deportacji przez 1 rok. Wszystkie furgony ktόre on widział były 
budowane w ten sam sposόb. Kierownik furgonu był zwykle żandarm albo umundurowany 
żołnierz. Kiedy Żydzi byli ładowani nie pozwalano im było brać żadnych osobistych rzeczy. Po 
pewnym czasie, Żydzi w gettcie starali się chować w tych budynkach, ale byli zmuszeni do 
wyjścia i na siłę ich ładowano w te furgony. Pewnego razu on zobaczył mistrza krawieckiego 
rozmawiającego z żandarmem w czasie ładowania Żydόw. Tuż przed wpchnięciem go do 
furgonu, Niemiec pozwolił mu wrόcić do budynku. Ten Żyd wrόcił z budynku nosząc czapkę 
ktόra była wypełniona złotymi obrączkami i bransoletkami. Żandarm wziął to złoto i pozwolił 
Żydowi powrόcić do budynku. Żyd myślał że był uratowany. Kiedy furgon wrόcił na następny 
dzień,ten Żyd był wpchany w furgon z innymi. Leszek mόwi że on widział to wydarzenie z 
odległości około 4 metrόw. W czasie ładowania, furgon był zaparkowany na podjeździe koło 
budynku i był pilnowany przez dwόch żandarmόw ktόrzy stali na chodnikach. On nie jest pewny 
czy żydowska policja pomagała Niemcom wpychac ludzi do furgonu. Ci ktόrzy stawiali opόr 
byli bici kijami i zmuszeni do wejścia. On mόwi że tą szklaną szybę nie można było otworzyć 
wewnątrz. Cały furgon wyglądał jak opancerzona zamknięta ciężarόwka. On był hermetyczny z 
powodu tego że był otoczony ze wszystkich stron nieprzemijającą się blachą.  
 
[01:] 32:22:25 – [01:] 35:57:00 
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Po ewakuacji Żydόw, ich domy były puste przez pewien czas. Po tym, Polacy zajęli te domy, 
Leszka rodzina zajęła żydowski dom na ulicy Złotej. Po wojnie Leszek był zatrudniony jako 
praktykant w żydowskiej spόłdzielni szewskiej. Mόwiono że to była żydowska spόłdzielnia 
dlatego że ona była organizowana przez kilku Żydόw ktόrzy wrόcili po wojnie do Kalisza. On 
sobie przypomina niektόre nazwiska tych organizatorόw: Rotsztejn, Heder, Hirszorn i 
Jaruszewski. Spόłdzielnia została zamknięta w 1953 roku. 
 

Taśma 2 
 
[02:] 01:00:22 – [02:] 11:43:25 
 
Żydzi ktόrzy organizowali tą spόłdzielnię nie byli szewcami z zawodu. Około 300 osόb 
pracowało w tej spόłdzielni, większość byli szewcy Polscy. W 1953 roku, prezydent spόłdzielni, 
Rotsztejn, przeniόsł się na inną robotę a robotnicy Polscy objęli kierownictwo tego zakładu. 
Heder, ktόry był kapo w Oświęcimie i dozorcą w spόłdzielni, wyjechał do Izraela. Leszek nie 
przypomina sobie żadnych niesnasek związanych z domem numer 15 na rynku w Kaliszu. W 
tym domu, Żydzi i Polacy byli sąsiadami. Były plotki o jakimś kasynie I niktόrzy Polacy 
narzekali na Żydόw. Leszek nic nie wiedział o tej kontrowersji. On mόwi że Żydzi byli 
członkami NKWD ( sowiecka policja sekretna). On opowiada że jego ojciec miał mały warsztat 
szewski w swoim domu. Mając taki warsztat było nielegalne. Żyd, członek NKWD dowiedział 
się o tym i odwiedził ojca. Ojciec musiał zrobić Żydowi parę butόw z cholewkami i musiał 
przekupić go wόdką.  
 
[02:] 11:44:00 – [02:] 22:47:10 
 
[Ta część wywiadu jest prowadzona na ulicy w Kaliszu] 
 
Świadek pokazuje gdzie on stał kiedy widział jak Żydόw ładowano w furgony. On pokazuje 
miejsce gdzie furgony były parkowane w czasie ładowania. On też pokazuje budynki  z ktόrych 
gnano Żydόw do ładowania w te furgony. On robi porόwnanie między trującymi furgonami i 
nowoczesnym furgonem ktόry jest zaparkowany blisko. Kształt trującego furgona był jak duże 
pudło, wyższe niż moderny 8 pasażerowy furgon . Nie było żadnych okien oprucz 
skratkowanego okienka w tylnych drzwiach o ktόrym mόwił wcześniej. Sufit tego furgonu był 
wyższym niż szoferka. On opisuje scenę w ktόrej mistrz krawiecki starał się przekupić 
żandarma. Leszek pamiętał tego mistrza krawieckiego bo on był w zakładzie gdzie mu uszyli 
garnitur na jego Komunię. On mόwi że ten mistrz krawiecki miał około 50 lat. On też mόwi że 
poza budynkami gdzie trzymano Żydόw, była rzeka ktόrą Niemcy chcieli zablokować piaskiem. 
Oni używali angielskich i francuzskich jeńcόw jako niewolnicza siła robocza. On sobie też 
przypomina że jak się zamykało drzwi po ładowaniu Żydόw do furgona, nie było słychać 
żadnych dźwiękόw z wewnątrz. Używając zaparkowany niedaleko nowoczesny furgon, świadek 
pokazuje przybliżoną pozycję gdzie ta mała szyba znajdowała się na tylnych drzwiach. On myśli 
że około 20 Żydόw wpychano w te furgny każdym razem. On też opisuje bruk drogi i betonowy 
chodnik.  
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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