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Box 1, Tape 1 
 
 
Zbigniew Wałachowski, były strażak i członek konspiracji, urodzony 19 Czerwca 1923 w 
Otwocku, na podstawie wspomnień opowiada o zajściach dotyczących żydowskiej części 
lokalnej społeczności. Skupia się na getcie utworzonym na terenie miasta Otwocka, w 
szczególności na jego likwidacji. Mówi o mieście przed wojną. Omawia swoją karierę i 
obowiązki w Armii Krajowej (AK). Opisuje lata okupacji i sytuację po okupacji. Skupia się 
na osobie Perechodnika, policjanta żydowskiej policji. Wspomina o żydowskim koledze 
Artku Gelblumie i jego rodzinie. Analizuje historię pożaru w getcie. Opowiada o dwóch 
małych żydowskich dziewczynkach, Łajce Szurman i jej siostrze Małce [Myłce]. 
Mówirównież o Bolku Miodowniku. Podaje informacje na temat swojej rodziny, w 
szczególności zamordowanego w Ponarach brata - Stefana Wałachowskiego. Opisuje raczej 
historię, których był świadkiem w mniejszym stopniu te, o których słyszał. 
 
 
[01:] 00:47:09 – [01:] 09:04:59 
 
Podaje swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; opowiada o Otwocku przed wojną; 
pamięta miasto podzielone na dwie dzielnice – bogatą sanatoryjną i handlową przy rynku; 
mówi o Żydach mieszkających głównie w dzielnicy handlowej; dodaje, że na 30 tysięcy 
mieszkańców Otwocka 70 % to byli Żydzi; opowiada o tym jak był strażakiem w czasie 
okupacji; mówi o swojej działalności w konspiracji w Armii Krajowej (AK); pamięta, że w 
1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), który w 1942 roku przekształcił się w 
AK; podaje Stanisława Ruska [Russka], brata stryjecznego, jako osobę, która pomogła mu 
dostać się do konspiracji; pamięta, że AK w Otwocku było bardzo silne a oddziałem 
szturmowym kierował porucznik Zygmunt Migdalski; nie przypomina sobie Żydów w AK; 
mówi o systemie piątkowym w AK – bezpośrednio znało się tylko pięć osób; pamięta, że 30 
lipca 1944 roku doszło w trakcie mszy do ujawnienia członków AK; dodaje, że po tym 
zdarzeniu ukrywał się jeden miesiąc; mówi, że 2 września 1944 aby się ratować wstąpił do 
wojska. 
  
[01:] 09:05:00 – [01:] 18:29:59 
 
Wspomina czasy okupacji; pamięta Niemców wkraczających do miasta; mówi, że Żydzi 
wiedzieli, że dojdzie do ich likwidacji; opisuje gromadzenie się ich w większe skupiska, 
mieszkanie po kilka rodzin w jednym mieszkaniu; dodaje, że głośno się modlili; opisuje 
dokonany przez Niemców podział Otwocka na część aryjską i getto; wspomina, że jego dom 
rodzinny znalazł się w getcie, więc jego i jego rodzinę wysiedlono na ulicę Warszawską 27 w 
części aryjskiej; mówi, że mieszkał tam 2,5 roku; opisuje przeprowadzkę; pamięta śmierć ojca 
w 1939 roku; opowiada o swoich 4 braciach i 2 siostrach; skupia się na osobistych 
przeżyciach jego i jego rodziny; opowiada jak w wolne dni chodził na przepustkę do getta 
obejrzeć swój dom rodzinny; dodaje, że mógł to robić dzięki temu, że był strażakiem; skupia 
się na życiu w getcie; opisuje straszny widok, przeludnienie, ciasnotę, stragany, handel 
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obnośny, ogromną nędzę, głodujących na ulicy; opowiada o Żydach z getta próbujących się 
ratować, szukających kontaktów z Polakami w celu zdobycia fałszywych dokumentów; mówi 
o swoim szwagrze i pomocy przy ucieczce z getta, której udzielił pewnej Żydówce.  
 
[01:] 18:30:00 – [01:] 26:59:59 
 
Opowiada o policji żydowskiej w getcie (Ghetto-Polizei), pilnującej porządku, rządzącej, 
wzbudzającej strach w innych Żydach; skupia się na ostatecznej likwidacji getta w Otwocku 
19 sierpnia 1942 roku; opisuje policje w czasie holocaustu karcącą Żydów za 
nieposłuszeństwo potem kopiącą im groby; wspomina, że on i jego rodzina oraz większość 
mieszkańców Otwocka była zżyta z Żydami; opowiada historię Calela Perechodnika, 
policjanta żydowskiej policji w getcie, którego znał; mówi o wątpliwościach Perechodnika po 
tym jak odesłał rodziców (w rzeczywistości odesłał żonę i córkę) do Treblinki (Treblinka II, 
obóz zagłady, Vernichtungslager Treblinka), o jego obawach, że wysłał ich na śmierć; mówi, 
że żydowscy policjanci w getcie nie ufali nikomu; pamięta jak już po likwidacji getta Żydzi 
ukrywali się na strychu jego rodzinnego domu; dodaje, że była tam grupa około 20 osób; 
wspomina o polskim policjancie kryminalnym Ratyńskim, który wiedział o kryjówce 
Żydów; opowiada jak brał on od nich wartościowe przedmioty w zamian za milczenie; 
dodaje, że kiedy jednak Żydzi odważyli się uciekać, zostali zabici przez żandarmerię. 
 
[01:] 27:00:00 – [01:] 36:30:00 
 
Skupia się na 19 sierpnia 1942 roku, ostatecznej likwidacji getta, na ogromnej tragedii; mówi 
o pożarze w getcie, w budynku aptekarza Górewicza [Gurewicza]; pamięta, że Górewicz był 
porządnym, szanowanym człowiekiem; opisuje, że najpierw szukał żywych ludzi, w środku 
płonącego domu znalazł 5 trupów leżących na łóżkach; mówi, że Górewicz jeszcze żył i 
wynieśli go razem z łóżkiem, ale było już za późno; sugeruje, że aptekarz otruł rodzinę, 
podpalił dom a potem sam zażył truciznę; potem opowiada o koledze, Artku Gelblumie, 
który ukrywał się w piwnicy o wymiarach 2 metry na 1,8 metra przez 2,5 roku; mówi, że było 
w tej piwnicy łącznie 8 osób w tym jedno dziecko; opowiada, że gdy dziecko dostało kaszlu 
reszta rozważała zabicie go, aby ich nie wydało; mówi o małżeństwie Górskich, że dostali 
medal za ratowanie Żydów w czasie wojny; pamięta, że płacili nawet ludziom, którzy 
mogliby ich wydać; twierdzi, że uratowali również Gelblumów; opowiada, że po likwidacji 
getta widział trupy na ulicy; opisuje jak w trakcie likwidacji wypędzano Żydów na ulice getta 
i rozstrzeliwano tych, których wcześniej nie wywieziono do obozu Treblinka; mówi, że to 
Niemcy, Litwini, Łotysze i Ukraińcy rozstrzeliwali; pamięta dużo podpalonych budynków; 
wspomina o niektórych Polakach szabrujących to, co zostało w getcie; mówi o tym, że miasto 
sprzedawało po okupacji domy żydowskie na opał. 
 
[02:] 01:06:00 – [02:] 08:00:00 
 
Opisuje getto po okupacji; mówi o szabrownikach; mówi o tym jak Polacy dostawali 
mieszkania po Żydach, a niektórzy z nich dostawali od miasta na własność te mieszkania i 
grunty, na których stały; wspomina żydowski szlachetny ród Mokotowskich; pamięta, że 
zostali wywiezieni do obozu Treblinka, że wszyscy zginęli; opisuje Żydówkę próbującą 
przekupić żandarma, którą i tak wywieziono; dodaje, że polska policja nie brała udziału w 
likwidacji getta; potem już po likwidacji getta częściowo pomagała w wyłapywaniu Żydów 
ukrywających się w części aryjskiej; po raz kolejny wspomina dzień likwidacji i policję w 
getcie, która wywoziła trupy z getta. 
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[02:] 08:00:01 – [02:] 18:59:59 
 
Opisuje historię, która miała miejsce 2-3 dni po likwidacji getta; pamięta Żydówkę z 
sąsiedztwa, Łajkę Szurman, lat 8-9, rozstrzelaną w trakcie ucieczki: opowiada o jej siostrze 
Małce [Myłce] Szurman, lat 13-14, również zamordowanej w trakcie ucieczki; podaje, że 
widział trupy, krew, dziury po kulach w ścianach i drzwiach na terenie getta; wraca znów do 
historii Perechodnika, członka żydowskiej policji w getcie; opisuje policję w getcie składającą 
się z Żydów; opisuje jak Żydzi będący w policji w getcie myśleli, że przez to uda im się 
przeżyć; pamięta, że po likwidacji getta policja w getcie utrzymała się jeszcze może jakieś 2 
tygodnie, pomagali w łapaniu szabrowników; dodaje, że potem Żydowska policja w getcie 
znikła, dowiedział się, że Niemcy ich wywieźli, bo nie byli im już potrzebni; pamięta, że 
część Żydów po likwidacji ukrywała się na mieście, w samym getcie nie; opowiada o Bolku 
Miodowniku, zięciu Gelblumów, mężu Beli [Belli] Gelblum, siostry Artka; opisuje jak po 
wojnie dowiedział się o Miodowniku ukrywającym się w domu, w którym AK miało 
ćwiczenia teoretyczne; pamięta, że AK ukrywało w tym domu broń pod podłogą; opisuje 
Miodownika biorącego broń w nocy, gdy chodził po wodę. 
 
[02:] 19:00:00 – [02:] 26:59:59 
 
Skupia się na obowiązkach AK; mówi, że bezpośrednio znało się tylko 5 osób; opowiada o 
ćwiczeniach teoretycznych w mieszkaniach oraz o ćwiczeniach terenowych w lasach (Teklin 
za Otwockiem), działaniach z bronią bez huku; pamięta jedne ćwiczenia, w których omal nie 
zginął jego o 2 lata młodszy brat, który znalazł się w lesie przypadkiem; dodaje, że ćwiczeń 
politycznych nie było; opowiada o nocnych ćwiczeniach pod Międzylesiem, było tam wiele 
różnych oddziałów, około 3 tysiące ludzi; wspomina o pracy w kasynie niemieckim i 
możliwości zbierania informacji o Niemcach; opowiada, jak ukradł broń niemieckiemu 
oficerowi; mówi, że w tym czasie widziano jego brata jak wynosi coś z kasyna, była to 
koszula a nie broń jak myślano; opisuje przybycie do ich domu niemieckiego patrolu i 
dokładną rewizję; mówi o ucieczce i ukryciu broni w beczce, kiedy wrócił okazało się, że zna 
jednego z oficerów, to ich uratowało; podaje, że jego pseudonim w konspiracji brzmiał 
„Szczęśliwy”. 
 
[02:] 27:00:00 – [02:] 36:30:00 
 
Opowiada o swoim najstarszym bracie Stefanie Wałachowskim, oficerze AK, który poszedł 
na wojnę w 1939 roku, był na terenie akcji w Prusach Wschodnich (Provinz Ostpreußen, 
tereny polskie wcielone do III Rzeszy, dziś polskie tereny Warmii i Mazur oraz Obwód 
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej); mówi, że jego brat był w zgrupowaniu Narew 
(Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew”, SGO Narew); mówi o oddziale jego brata, który 
udał się na Litwę; pamięta o otrzymaniu zawiadomienia z obozu i czerwonego krzyża, że brat 
żyje, jest w obozie internowania w Kalwarii koło Kowna; opowiada o korespondencji z 
bratem po niemiecku; mówi, że w pewnym momencie ślad po bracie zaginał; mówi, że 
dowiedział się, że to Litwini złapali, wywieźli i rozstrzelali jego brata w Ponarach (Ponary w 
Wilnie); dodaje, że dowiedział się, że jego brat był torturowany; wspomina, że jego brat 
został zabity 18 lutego 1943 roku o godzinie 8 po 2,5 letnim pobycie w więzieniu; opowiada 
jak dostał od pana Przewoźnika zdjęcie tablicy pamięci z nazwiskiem brata; twierdzi, że 
dowiedział się, kto zabił jego brata. 
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