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ZAWADZKA, Janina 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0209 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 

W tym wywiadzie Janina Zawadzka, urodzona w 1930r. w Krakowie, opisuje życie w 
Krakowie, okupację niemiecką, sytuację, która panowała po 1939r. Opowiada o getcie na ul. 
Traugutta, o egzekucjach, o ekshumacji ofiar w roku 1940. Opisuje sytuację rodzinną, 
warunki, w których żyła podczas okupacji Niemieckiej, mówi o budowaniu i likwidacji getta i 
o zburzeniu domów. Pani Zawadzka opisuje jak doszło do napisania książki Krakowskie 
Getto i Obóz koncentracyjny w Płaszowie – w oczach dziecka (Joanna Stefaniak, Janina 
Zawadzka; Wydawnictwo Kropka, Kalisz 2004).  
 
 
[01:] 00:56:00 – [01:] 08:59:59 
 
Janina Zawadzka opowiada o wysiedleniu 15 maja 43r; mówi o mieszkaniu na ul. Hetmana 
(kiedyś ul. Kilińskiego) w Woli Duchadzkiej; opowiada przenoszeniu się z rodziną na ul. 
Traugutta po zlikwidowaniu getta.  
Opisuje pierwsze lata okupacji niemieckiej, warunki, które wtedy panowały; wspomina o 
swojej książce, w której też o tym wszystkim pisze; opowiada jak Niemcy wkraczają do 
Krakowa, mówi o powstaniu obozu w jesieni 1942r; opisuje ekshumację ofiar Niemców z 
września 1939r; opowiada o znalezieniu groba masowego w 1940r; wspomina o tablicy 
upamiętniającej ofiary. 
 
[01:] 09:00:00 – [01:] 18:13:59 
 

Opowiada o zamordowanych żydówkach i ich dzieciach; [pokazuje zdjęcia domu przy 
cmentarzu, gdzie leżały zwłoki.] opowiada o strzelaninie na żydowskim cmentarzu, której była 
świadkiem razem z matką; opisuje dom stojący przy cmentarzu; [pokazuje go na zdjęciu] 

opisuje początki okupacji, założenie obozu, prześladowania żydów. 
 
[01:] 18:14:00 – [01:] 27:21:59 
 
Opisuje założenie obozu w 1942r; opowiada o warunkach, które panowały w Krakowie wokół 
getta i obozie przy Krzemionkach; opowiada o wysiedleniu jej z rodziną 15 marca 1943r.; 
mówi o śmierci ojca walczącego w Armii Krajowej; opisuje sytuację rodziny, sceny 
wysiedlania ludzi przez Niemców; opowiada jak pędzono ludzi z getta do pociągów. 
 
[01] 27:22:00 – [01:] 34:32:59 
 
Mówi o egzekucjach przeprowadzonych przez Niemców i Ukraińców; dodaje, że getto 
likwidowano częściami; opisuje jak ludzie musieli kopać własne groby i zostali potem 
zastrzeleni; opowiada jak była świadkiem egzekucji i jak matka uratowała ją przed 
ukrainskim żołnierzem; opisuje, w jakich warunkach mieszkała od jesieni 1942r. do wiosny 
1943r; mówi o obozie niedaleko. 
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[01:] 34:33:00 – [01:] 44:24:59 
 
Opowiada o sytuacji rodziny po śmierci ojca 17 września 1939r.; opisuje sceny zburzenia 
domów, m.in. tego, w którym do tej pory mieszkała; wspomina o możliwości dostania 
odszkodowania od firm biorący udział w burzeniu domów; opowiada o obozie i jego 
przemiane w obóz pracy; opisuje obóz; opisuje dalsze egzekucje, okrutny widok 
powieszonych ludzi na szubienicach i jak ciągle jeszcze cierpi z powodu tych przeżyć.  
 
[01:] 44:25:00 – [01:] 57:45:00 
 
Opowiada, że słyszała strzały, jak burzono domy, tak że jej (Pokazuje zdjęcie domu) Opisuje, 
co docierało z obozu; opowiada o tym, że nie wolno było patrzyć, co się dzieje w getcie lub w 
obozie i o strachu ludzi; opowiada, jak słyszała strzały podczas egzekucji; odpowiadając na 

pytanie, czy po wojnie wrócili jacyś żydzi, którzy przeżyli, mówi, że po wojnie dowiedziała 

się o tym, że w domu, gdzie mieszkała, chowano żydówkę;mówi, że podczas wojny nie było 

wiadomo o żydach, którzy się chowali; opisuje dom, wspomina komendanta obozu, który 
podczas wojny mieszkał w tym domu (Pokazuje przez okno, gdzie ten dom stał) ; wspomina 
pewnego Amona Geca, [Amon Göth] który został zamordowany w 1936r (1946r); opowiada, 
że odwiedziła ją córka Geca i służąca pochodzenia żydowksiego; opisuje dwie rodziny 
żydowskie, wypędzone z Niemiec; mówi, że jedna rodzina przeżyła, druga musiała pójść do 

getta; poszli obrowolnie; opisuje to wszystko też w książce; opowiada o żydówce, której losy 

opisuje w książce; opowiada o krawcowej, która chowała żydówkę; wspomina żę poznała tą 
żydówkę, jak mieszkała na ul. Traugutta do marca lub kwietnia 1943r; opowiada o tym jak 
powstał pomysł napisania książki i o realizacji tego projektu. 
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