
Jeff and Toby Herr Collection 
07/09/2003 

OSSOWSKI, Jacek 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0177 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:58:19 – [01:] 03:00:11 
 
Nazywam sie Jacek Ossowski. Urodziłem się w Lublinie, na starym mieście, dnia 2.lipca 
1929 roku. 
[ Czy może nam Pan powiedzieć, co pan pamięta z tamtych pierwszych momentów wojny, 
los Żydów Lubelskich.] 
Jak już wspomniałem, urodziłem się tu na starym mieście i to co pamiętam, zostało w mojej 
pamięci dlatego, że byłem przerażony, ja mieszkałem na ulicy Jezuickiej i ogród nasz 
wychodził na ulice Podwal. I to była po drugiej stronie ulicy siedziba biskupa, I tam jak 
Niemcy przybyli widziałem, jak zebrali Żydów do pomocy i widziałem jak oni bili strasznie 
pod murem, jak oni jęczeli a tamci okładali ich, jako dziecko było dla mnie to wielkie 
przeżycie. 
 
[01:] 03:00:12 – [01:] 10:19:04 
 
Ja w ogóle bardzo byłem związany, 80% było Żydów, miałem kolegów w szkole, z nimi się 
bawiłem, cały czas spędzałem tu, na starym mieście, ale Ci Żydzi to byli głównie biedota. A 
ja miałem ojca i mamę, którzy mieli jakiś poziom w domu. Dom, który przechodził z 
pokolenia na pokolenie, będzie teraz miał z 600 lat, a więc Ci wszyscy koledzy, z którymi się 
bawiłem. A to, co pamiętam, to w sąsiedniej kamienicy był lekarz stomatolog, miała 
bliźniaczki, to widziałem jak ich deportowali z tego domu, wszystkie rzeczy były palone w 
ogrodzie, część rzeczy zabrali Niemcy, nawet narzędzie stomatologiczne. Te dzieci i ta pani 
też gdzieś deportowali, na Majdanek. Bardzo często dym z tego Majdanka, to nie dawało 
oddychać, bo ten dym był straszny, to wiadomo było wtedy, że to palono ciała. Mimo, że 
miałem te 12, 13 lat to miałem sympatie, to była Żydówka, Stysia, bardzo ładna, czarna 
dziewczyna, I gdy ją brano na Majdanek, to na ulice Grodzką chodziłem i widziałem jak stała 
z całą rodziną w takiej kolejce niby I zaglądałem, patrzyłem do końca z jakieś 3o metrów. 
Widziałem, przecież tu było getto, ono miało być w moim rodzinnym domu. Najpierw była 
taka sytuacja, że najpierw miał być objęty też nasz dom, i mieliśmy się w 2 godziny 
wyprowadzić. I przyszedł pan Wolberg, który mieszkał w Krakowskiej 17, w domu 
właściciela pana Zorka, i myśmy się po prostu wymienili. Myśmy przeszli na Krakowską 17 
a oni do naszego mieszkania. Okazało się potem, że getto zmniejszyli. Grunty getta przeszły 
przez połowę ulicy Grodzkiej i połowę ulicy Rybnej, w dół. Oni mieszkali tam pół roku, czy 
dłużej. Myśmy u nich. I część myśmy im zostawili rzeczy i oni nam, bo taka to 
przeprowadzka w dwie godziny. Zresztą moi rodzice to państwo znali, oni byli bardzo 
bogaci, on był kuśnierzem zresztą. 
 
[01:] 10:19:05 – [01:] 14:53:15 
 
[Getto zostało ogrodzone.] 
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Ja często przechodziłem przez bramę Grodzką I tam przeważnie pod bramą Grodzką teraz to 
jest wiadukt, a tam przeważnie był handel, mnie interesowały magicy, bajgle®. Na takich 
tacach, ten handel w gettcie. 
[I można było tam tak wchodzić?] 
Wszystko było nielegalne. Ja pamiętam, gdy likwidowali getto, ja nie pamiętam numeru 
domu, ale gdzie się kończy ulica Grodzka, na rogu jest poczta, I jak oni wszystkich brali z 
getta to oni stali tam. Ja do dziś to widzę. Będąc na ulicy Zielonej, bo tam był posterunek 
policji niemieckiej i ich brali, prowadzili, pędzili jak bydło, rzucali te zawiniątka, tobołki, 
żeby jak najszybciej dojść, tam stały takie wozy i wieźli ich wozami. 
[Z jakiego punktu pan to oglądał?] 
Jak mieszkałem na tej ulicy Krakowskiej 17 to okno wychodziło na ulicę. A tu chodziłem, ale 
można było nie wrócić. Pod bramą Krakowską prowadził Niemiec trzech Żydów a potem 
leżeli w kałuży krwi, bo chcieli uciec. 
 
[01:] 14:53:16 – [01:] 20:08:11 
 
[A widział pan jak zastrzelił na własne oczy?] 
No nie, ale widziałem ich leżących. Bo tak, tam nie zbierali. Leżeli czasami pół dnia czy 
więcej. I była taka sytuacja, że tam gdzie jest poczta na ulicy Grodzkiej to chodzili i 
sprawdzali czy ktoś jeszcze został, to Niemcy i Ukraińcy chodzili. Ukraińcy pilnowali getta. 
Różnili się mundurami. Podobne do naszych, ale bardziej żółte i takie mieli wypustki, i oni 
czasami pozwalali. Wywieszony był taki wizerunek wszy i napis tyfus plamisty, często 
wywieszali, żeby Niemcy nie wchodzili, bo się strasznie tego bali. I widziałem taką rzecz, jak 
sprawdzali, czy wszyscy wyszli, i jedna z Żydówek, starsza kobieta, powiedziała, że nie chce 
wyjść, bądź nie chodziła, i oni wyrzucili ją z 2 piętra przez okno i leżała tam bardzo długo, 
postawili tam wartownika i czekali aż umrze.  
[To było w czasie deportacji?] 
To nie trwało długo, szalenie szybko, nie chcieli żeby nawet brali tobołki, i to wszystko na 
Majdanek wywozili. 
Tą scenę ja widziałem z ulic. Teraz gdzie jest ten dom pomocy społecznej i ja stamtąd 
oglądałem. Ona długo leżała, nie można było ani wody, ani chleba nie można było dać. Żyła 
jeszcze kilka dni. Zoskoczony byłem, że jej nie dobito, nie wywieźli, tylko tak bezlitosno 
czekać. Oni nie starali się w ogóle sprzątnąć jakiegoś zabójstwa. 
 
[01:] 20:08:12 – [01:] 26:51:06 
 
Ogród mój wychodził na ulice Podwal i widziałem jak jechały sanie, chłopskie i było ich 
dużo, i widziałem jak te konie hamowały, a Ci ludzie dziwnie wyglądali, w różnych pozach, 
Ci Żydzi zamarznięci byli i wieźli ich na żydowski cmentarz. Na Majdanek, by inną drogą 
jechali. Około 10 sań.  
Myśmy mieli takie kontakty, pan Kneider miał produkcje perfum, ojciec musiał dobrze go 
znać, i ten pan Kneider I jego prowadził taki Ukrainiec, był cenionym fachowcem, i ojciec 
mówił, że zajmie tego, a on niech ucieka. Ale on mówił, że nie ma gdzie i po co, bo cała 
rodzina jego zginęła. Ojciec go namawiał. I wyprowadził go gdzieś jako fachowiec, i jego 
duży dom na ulicy naprzeciwko domu Kultury, chciał rodzicom przepisać ten dom, ale ojciec 
się nie zgodził .Nie chciał uciekać i później już nie było po nim śladu. Bardzo często szukali 
schronienia, Ci Żydzi na moment, chociaż uciec, u nas w bramie była Żydówka, starsza pani i 
prosiła, żeby ja jakoś przechował nie na długo. I myśmy na strychu mieli, na strychu 
przenocowała, i jak jedzenie jej zaniosłem, to już rano żeśmy nawet nie wiedzieli kiedy 
poszła, ale jej nie było. Miałem dobrego kolegę, Józka. 
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[01:] 26:51:07 – [01:] 29:04:05 
 
[Pan z nimi utrzymywał kontakt?] 
Cały czas. Myśmy starali się pomagać. Miałem takiego, on jest teraz w Izraelu Michał 
Mainster, to on o mnie mówił, że powinienem dostać medal sprawiedliwych. Ale ja 
mówiłem, że ja nie ratowałem, mojej rodziny, ojciec i matka. Miałem dużo kolegów, z 
którymi do końca kontakt utrzymywaliśmy. Oni nie mieli czasami czym się nawet odziać, 
bądź jeść, to starało się w razie możliwości pomóc, choć to w czasie okupacji było ciężko. 
Mój kolega, on przeżył, ale nie wiem gdzie jest, to ten Józek, kotłuje mi się. 
 
[01:] 29:04:06 – [01:] 36:18:00 
 
[Panu się kontakty urwały z nim?] 
Nie pamiętam dokładnie. O przeżył. Razem chodziliśmy do szkoły średniej już po wojnie. I 
siedzieliśmy razem w jednej ławce. I on wyjechał. Ale gdzie? Bardziej byliśmy zżyci ze 
sobą. 
[A ten epizod na Majdanku?] 
Była taka sytuacja, że ja, mój rodzony brat był w partyzantce z tym, że raz przechodził raz 
wychodził, I przychodziły takie wezwania, że mieliśmy iść kopać wykopy, I wypadło na 
mojego brata, bo ja za młody byłem, ale mój brat Janusz i brat cioteczny dostali. I żeby 
zmylić, że ich nie ma to ja poszedłem za Janusza, a moja ciotka za Tadeusza. I my nie 
wiedzieliśmy gdzie, bo ta droga męczennika, to co parę metrów było takie podium w budce i 
stał tam wartownik i ten wartownik, nie można się było zatrzymywać, myśmy idąc nie 
wiedzieli gdzie, a myśleliśmy, że za Majdanek idziemy. I przeprowadzili nas przez cały obóz, 
widzieliśmy tą nędzę, ludzi rannych, brudno, okropny, stan, te oczy czekały, zęby im można 
było rzucić, niektórzy rzucali kanapki tym ludziom, ale to niesamowity strach. I poszliśmy 
tam pod sam krematorium, tam gdzie jest to Mauzoleum. 
Wiedzieliśmy, że to krematorium, bo czuć było ten dym, wszyscy się domyślaliśmy, że to 
krematorium. Zaczęliśmy kopać. I często wykopywało się ludzkie kości. To było tak 
niebezpieczne, bo latał tam taki jeden wysoki, co potrafił strzelać, gdy ktoś się zatrzymywał 
przed pracą. I po godzinie czwartej, przed godziną policyjną. I on mówi, że nie wyjdziemy 
już stamtąd. I ciotka po niemiecku zaczęła tłumaczyć I wypuścili nas, blisko godziny 
policyjnej. I myśmy biegli żeby zdążyć przed.  
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