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Tape 1 

 

 
W wywiadzie tym Czesław Klimek, mieszkaniec Kalisza, opowiada o swoich 
wspomnieniach z dzieciństwa, spędzonego w czasie niemieckiej okupacji  
w bezpośrednim sąsiedztwie getta w Kaliszu; omawia sytuację i traktowanie Żydów  
w Kaliszu w czasie niemieckiej okupacji; opisuje okoliczności mordowania kaliskich 
Żydów w samochodach przeznaczonych do zagazowywania ludzi.  

 

 

[01:] 01:00:00 – [01:] 05:38:00 

 

Rozmówca opisuje miejsce swojego zamieszkania w Kaliszu przed wybuchem II 
wojny światowej i w czasie wojny; podaje nazwę ulicy w okresie przedwojennym,  
w czasie okupacji i obecną; wspomina znajdujące się po sąsiedzku zakład cukierniczy 
i mleczarski, należące do miejscowych Żydów – Grynszpana i Lachmana; opisuje 
siebie świadczącego drobne posługi w cukierni; wspomina imię swojego 
żydowskiego kolegi; mówi o braku problemów w relacjach polsko-żydowskich na 
jego ulicy przed wojną; opowiada o dużym skupisku rodzin żydowskich na tej ulicy; 
wspomina przewagę liczebną rodzin żydowskich w domu jego zamieszkania; 
opowiada o swoich rodzicach dorabiających sprzątaniem w bóżnicy żydowskiej; 
wspomina o swojej próbie dowiedzenia się, co znajduje się obecnie w miejscu dawnej 
bóżnicy; potwierdza, że wychował się w mieszanym, polsko-żydowskim środowisku. 

 

[01:] 05:39:00 – [01:] 10:42:19 

 

Rozmówca opisuje zmianę sytuacji Żydów po wkroczeniu do Kalisza Niemców; 
opowiada o obozie przejściowym dla mieszkańców Kalisza i okolic; opisuje 
aresztowanie i umieszczenie w obozie polskiej rodziny mieszkającej w tym samym, 
co on domu; mówi o nie przywiązywaniu w owym czasie przez siebie uwagi do 
narodowości osób umieszczanych w obozie; omawia lokalizację getta  
w bezpośrednim sąsiedztwie swojego domu; mówi o sobie i innych polskich 
dzieciach kupujących w getcie produkty niedostępne poza jego obszarem; mówi  
o zakazie opuszczania przez Żydów terenu getta; wspomina żydowskiego nadzorcę 
getta i jego syna udzielającego potajemnie lekcji poza obszarem getta; komentuje 
istnienie nadzoru żandarmerii i policji żydowskiej tylko podczas konwojownia 
mieszkańców getta do pracy i z powrotem; opowiada o wyglądzie i braku broni 
policjantów żydowskich. 
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[01:] 10:42:20 – [01:] 21:07:59 

 

Rozmówca opowiada o wywożeniu z getta ludzi niezdolnych do pracy i starszych  
w ciężarówce służącej do zagazowywania ludzi; opisuje zachowanie żandarmów 
pilnujących transportu i reakcje rodzin wywożonych osób; komentuje świadomość 
Polaków  
i Żydów co do rzeczywistego przeznaczenia  samochodu zabierającego mieszkańców 
getta, analizuje źródła tej wiedzy; omawia częstotliwość wywożenia Żydów tym 
samochodem; opisuje wygląd ciężarówki; szacuje liczbę wywożonych jednorazowo 
osób; wspomina obserwowanie z ukrycia wywożenia Żydów; opisuje wygląd 
przyczepy samochodu od środka; opisuje ile razy i w jakiej porze dnia widział  
w gettcie  ciężarówkę; wspomina Żyda o nazwisku Lajzer [inna możliwa pisownia: 
Leiser], przychodzącego codziennie do jego matki i przekazującego informacje  
o planowanych transportach; opisuje sposób, w jaki ludzie przedostawali się przez 
ogrodzenie getta; mówi o wywieszaniu listy, z której Żydzi wcześniej dowiadywali 
się o dacie następnego transportu i nazwiskach wyznaczonych osób; opowiada raz 
jeszcze o zachowaniu żandarmów wobec osób przeznaczonych do wywiezienia  
i reakcji rodzin; przywołuje rozmowę ze swoją siostrą, w której opowiadała o swoich 
wspomnieniach z dnia likwidacji getta; podaje nazwiska polskich dzieci, z którymi 
wtedy spędzał czas; mówi o pobliskich lasach, w których zakopywane były ciała 
zagazowanych Żydów. 

 

[01:] 21:08:00 – [01:] 26:48:00 

 

Rozmówca opowiada o likwidacji getta w Kaliszu; mówi o zachowaniu żandarmów, 
ograniczeniu dozwolonego bagażu Żydów, transporcie na dworzec kolejowy; 
odpowiada przecząco na pytanie, czy spotkał się z przypadkiem ukrywania się Żydów 
po likwidacji getta; mówi o przesiedleniu do domów zajmowanych wcześniej przez 
Żydów ludzi z biednej dzielnicy Kalisza; wspomina rodzeństwo Żydów, które 
zobaczył na ulicy Kalisza  po zakończeniu wojny; wspomina sytuację z czasów 
okupacji, po likwidacji getta, gdy przywieziono Żyda z getta w Łodzi, który 
bezskutecznie próbował się wykupić ukrytymi w Kaliszu pieniędzmi; nawiązuje do 
historii swojej żony, której matka została rozstrzelana przez Niemców. 
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