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Kaseta 1 

 

 

W wywiadzie tym Marian Trachimowicz, były mieszkaniec Grodna [dzisiejsza 
Białoruś]; opowiada o byciu świadkiem losu grodzieńskich Żydów podczas sowieckiej 
i niemieckiej okupacji. Rozmówca przedstawia informacje o lokalizacji gett  
w Grodnie, rozporządzeniach dotyczących Żydów i przypadkach ich okrutnego 
traktowania przez niemieckich okupantów. Podaje dokładne daty wielu wydarzeń  
i rozporządzeń. Wymienia zapamiętane nazwiska zarówno Żydów żyjących  
w Grodnie, jak i ich niemieckich prześladowców. Opowiada o dwóch przypadkach 
ukrywania Żydów w polskich domostwach. 

Ponadto rozmówca opowiada o fakcie obrony Grodna przed inwazją sowiecką w 1939 
roku, oraz opisuje późniejsze prześladowania osób biorących udział w obronie. 

 

 

[01:] 00:55:00 – [01:] 09:55:59 

 

 Rozmówca omawia swoje pochodzenie; opowiada o zawodzie swojego ojca i jego 
interesach prowadzonych z Żydami mieszkającymi w Grodnie; podkreśla bardzo dobrą 
znajomość języka żydowskiego u swojego ojca; wspomina żydowskich kupców, 
Berkowicza i Małowicza, jak również przezwisko Wańka Szewiec; szacuje liczbę 
Żydów zamieszkujących przedwojenne Grodno; wspomina swojego żydowskiego 
kolegę z czasów dzieciństwa; opowiada o swojej sympatii do żydowskiej dziewczyny 
Frumy Epstajn [inna możliwa pisownia: Epstein]; opisuje jej wygląd i wiek w tym 
czasie; wspomina o swoich poszukiwaniach Frumy na terenie getta w czasie okupacji; 
ocenia nastawienie Polaków do Żydów w przedwojennym Grodnie; mówi  
o antyżydowskim nastawieniu polskich nacjonalistów; podejrzewa Niemców 
mieszkających przed wojną w Grodnie o podżeganie polskich nacjonalistów; 
wspomina niemiecką rodzinę Neumanów [inna możliwa pisownia: Neumann, 
Neiman] mieszkającą w Grodnie; pamięta upokarzanie Żydów przez jednego  
z członków tej rodziny w czasie niemieckiej okupacji; opisuje przedwojenny pogrom 
żydowskich kupców zorganizowany przez członków polskiej nacjonalistycznej partii 
Obóz Narodowo-Radykalny; opowiada o przypadkowym zranieniu swojego swojego 
ojca podczas pogromu; szacuje liczbę napastników na 10 do 12 osób. 

 

[01:] 09:56:00 – [01:] 14:19:59 

 

Rozmówca wspomina wkroczenie armii niemieckiej do Grodna w 1941 roku; opisuje 
bombardowanie Grodna; podkreśla fakt największych zniszczeń w dzielnicy 
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zamieszkałej przez Żydów; odpowiada na pytanie o wspomnienia z inwazji armii 
radzieckiej w 1939 roku; mówi o udziale swoim i swojego ojca w obronie Grodna 
przed wojskami radzieckimi; wspomina Piotra Boguckiego, dyrektora jednej  
z grodzieńskich szkół i drużynowego grupy harcerzy walczących z Sowietami; 
opowiada o swoim ojcu patrolującym strategiczne obiekty w Grodnie razem z panem 
Kozłowskim; mówi o zastrzeleniu pana Kozłowskiego w wyniku komunistycznego 
sabotażu; mówi o podejrzeniach udziału Żydów w aktach sabotażu; komentuje 
prawdopodobieństwo tych podejrzeń. 

 

[01:] 14:20:00 – [01:] 21:29:59 

 

Rozmówca opowiada o sowieckiej okupacji Grodna; mówi o deportacjach polskich 
mieszkańców; wspomina wywiezienie pana Rommela, nauczyciela j. polskiego  
w jednej z grodzieńskich szkół; mówi o przyjaznej postawie grodzieńskich Żydów 
wobec Polaków; podaje wyjątek od tej reguły; mówi o panu Abraszkin [inna możliwa 
pisownia: Abrashkin], Żydzie donoszącym Sowietom na Polaków uczestniczących  
w obronie Grodna; opowiada o rozstrzeliwaniu obrońców Grodna przez Sowietów; 
informuje o rozstrzelaniu pana Boguckiego przez Sowietów; opisuje niszczenie  
i ukrywanie mundurów świadczących o udziale w walkach z armią radziecką; 
wymienia nazwiska dwóch chłopców poległych w obronie Grodna i opisuje 
okoliczności ich śmierci; odpowiada na pytanie, czy było więcej żydowskich 
kolaborantów w Grodnie w tym czasie; mówi o Żydach chroniących jego ojca przed 
wydaniem Sowietom. 

 

[01:] 21:30:00 – [01:] 27:13:59 

 

Rozmówca wspomina wkroczenie niemieckich żołnierzy do Grodna; omawia stosunek 
Niemców do Żydów przed utworzeniem getta w Grodnie; mówi o obowiązku noszenia 
przez Żydów żółtych naszywek i Gwiazd Dawida; informuje o zakazie chodzenia po 
chodnikach nałożonym na Żydów; wspomina uderzenie Żyda przez gestapowca  
o nazwisku Wiese za chodzenie po chodniku; Określa gestapowców Wiese  
i Streblowa, jako najbardziej okrutnych funkcjonariuszy; podkreśla bycie świadkiem 
wielu przypadków okrutnego traktowania Żydów już po utworzeniu getta; [spogląda w 
notatki przepisane z własnego dziennika; cisza do momentu wznowienia wywiadu] 
czyta swoje notatki dotyczące wspomnianych wcześniej wydarzeń; podaje dokładne 
daty wydarzeń, obwieszczeń wydanych przez władze okupacyjne, oraz nazwiska 
niemieckich urzędników. 
 
[01:] 27:14:00 – [01:] 35:36:00 
 
Rozmówca czyta notatki dotyczące utworzenia w Grodnie dwóch gett; podaje 
dokładną lokalizację gett i datę ich utworzenia; mówi o przeznaczeniu jednego getta 
dla wykwalifikowanych pracowników; informuje o konfiskacie dóbr należących do 
Żydów; opisuje brutalne zachowanie niemieckich żandarmów podczas przepędzania 
Żydów do getta; wspomina zabitą podczas tych wydarzeń kobietę żydowską; 
opowiada o oglądaniu przez siebie tych wydarzeń z ukrycia; pamięta trzy osoby zabite 
podczas tych wydarzeń; czyta i mówi o konfiskatach dóbr mieszkańców getta; czyta 
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odpowiednie notatki i komentuje rewizję w getcie, przeprowadzoną w poszukiwaniu 
rzekomej tajnej radiostacji i mennicy; omawia wygląd i zachowanie policji 
żydowskiej; rozpatruje powody, dla których Żydzi wstępowali w szeregi policji 
żydowskiej; czyta i opowiada o swojej pracy w składzie łupów wojennych Beutelager 
„B”; wyjaśnia odmienne przeznaczenie Beutelager „A” i Beutelager „B”; wspomina 
opowieści swoich żydowskich współpracowników o warunkach życia  
w getcie; mówi o przydzielaniu Żydom głównie pracy tragarzy i krawców; napomyka 
o swoich bezowocnych poszukiwaniach Frumy Epstajn. 
 
 

Kaseta 2 
 

 
[02:] 01:40:00 – [02:] 04:39:59 
 
Rozmówca opisuje swój wypad na teren getta w poszukiwaniu Frumy Epstajn; 
wyjaśnia sposób, w jaki ludzie przedostawali się nielegalnie przez ogrodzenie getta; 
opowiada o byciu zauważonym i uderzonym przez żandarma podczas wychodzenia  
z getta; opowiada jeszcze raz o Frumie i jej siostrze; opisuje ciężkie warunki i ludzi 
widzianych przez siebie na terenie getta; próbuje zgadnąć los Frumy i jej rodziny. 
 
[02:] 04:40:00 – [02:] 14:20:59 
 
[Rozmówca spogląda w notatki; cisza do momentu wznowienia wywiadu] rozmówca 
czyta i opowiada o byciu świadkiem zastrzelenia Żyda na terenie Beutelager za 
rzekomą kradzież; wspomina jednego z Niemców, pracującego w Beutelager jako 
Zahlmeister; określa go jako najbardziej okrutnego Niemca; wspomina innego 
okrutnego Niemca, nazywanego „Czarnym Niemcem”; czyta i opowiada  
o zgromadzeniu Żydów pracujących w Beutelager i ich ciężkim pobiciu przez 
Niemców; mówi o prawdopodobieństwie pobicia na śmierć kilku Żydów podczas tego 
wydarzenia; wspomina zachowanie funkcjonariuszy Gestapo poza terenem getta; 
informuje o nakazie zdejmowania czapek podczas przechodzenia obok Niemców; 
opowiada o byciu uderzonym przez gestapowca Wiesego za nieprzestrzeganie tego 
nakazu; czyta o zastrzeleniu Żyda podczas próby ucieczki  
z komisariatu; [zagląda do swoich notatek] opowiada o dowiedzeniu się o zastrzeleniu 
kilku Żydów za handel z okolicznymi rolnikami; czyta i opowiada o zabiciu pana 
Olechno [inna możliwa pisownia: Olehno], fryzjera ożenionego z Żydówką; podaje 
przypuszczalną liczbę Żydów żyjących w Grodnie na początku 1943 roku; wspomina 
informację o Żydzie zastrzelonym na Placu Batorego w okresie po likwidacji getta. 
 
[02:] 14:21:00 – [02:] 21:07:59 
 
Rozmówca wymienia kilka nazwisk Żydów mieszkających w przedwojennym 
Grodnie; wspomina cukiernie należące do Żydów o nazwiskach Bau [inna możliwa 
pisownia: Baum; Baul] i Czernichowska; [zagląda do swoich notatek] opowiada  
o ukrywaniu przez swoją matkę Żydów Małowicza i Małachowicza [inna możliwa 
pisownia: Malachowicz; Małachowicz]; opisuje miejsce, w którym byli ukryci; mówi 
o przeniesieniu ich do domu państwa Suchanków; opisuje miejsce, w którym byli tam 
ukryci; omawia lokalizację domu i restauracji należących do państwa Suchanków; 
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rozważa możliwość przeżycia ukrytych Żydów; wspomina, że widział pana 
Małowicza po zakończeniu wojny; opowiada o swojej ucieczce z Grodna w 1944 roku 
i wstąpieniu do polskiej armii w Białymstoku; wspomina żydowskiego dowódcę 
swojej jednostki o nazwisku Holenberg [inna możliwa pisownia: Hollenberg, 
Wollenberg]; omawia okoliczności spotkania z nim po wojnie w Szwecji; odpowiada 
na pytanie dotyczące jego wiedzy o innych przypadkach ukrywania Żydów  
w Grodnie. 
 
 
[02:] 21:08:00 – [02:] 28:13:00 
 
[Rozmówca zagląda do swoich notatek; cisza do momentu wznowienia wywiadu] 
Rozmówca omawia kolejność likwidacji dwóch gett grodzieńskich; mówi o czasowym 
przeniesieniu wykwalifikowanych pracowników do obozu w Kiełbasinie; wspomina 
deportację mieszkańców grodzieńskiego getta; opisuje brutalne traktowanie Żydów  
i wpychanie ich do przepełnionych wagonów; wspomina widok zabitego podczas 
deportacji Żyda; odpowiada na pytanie o bycie świadkiem innych przypadków złego 
traktowania Żydów; odpowiada na pytanie dotyczące jego wiedzy o grodzieńskich 
Żydach, którzy przeżyli wojnę; opowiada o swoich losach w wojsku po ucieczce  
z Grodna. 
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