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TAŚMA 1 
 
 
Roman Grabowski urodził się w 1928 roku w Kole (Koło). W wywiadzie opowiada o 
maltretowaniu i o zagładzie Żydów w obozie eksterminacyjnym w Chełmnie, o transporcie 
Żydów w hermetycznych furgonach z pałacu w Chełmnie do pobliskiego lasu. Grabowski, jako 
nastoletni pastuch, obserwował te wydarzenia z pobliskiego pola. 
 
 
[01:] 00:31:20 – [01:] 10:14:29 
 
W roku 1942, kiedy Grabowski pracował jako pastuch, widział przy moście w Przybyłowie jak 
transportowano Żydów ciężarówkami do obozu w lesie koło Chełmna. Na drodze do lasu były 
rozrzucone podarte pieniądze. Zwykle z tyłu ciężarówki siedziało trzech lub czterech 
żandarmów. Widział też Żydów na terenie pałacu w Chełmnie i jak ich ładowano na ciężarówki 
jadące do lasu. 
Grabowski dobrze znał pałac ponieważ przed 1942 r. pracował tam przeszło rok. W tym czasie 
jego stryj był odpowiedzialny za prowadzenie w pałacu magazynu warzyw, owoców i innych 
artykułów spożywczych. Stanowisko to otrzymał od Niemców, którzy przyjeżdżali dwa albo trzy 
razy na tydzień po artykuły spożywcze. Grabowski pracował dla stryja. Mieszkał w pałacu i 
chronił go przed złodziejami. W 1942 roku Niemcy zajęli pałac,opróżnili go a wszystkich, którzy 
tam pracowali, wygnali. Teren dookoła pałacu był ogrodzony siatką metalową. Niemcy postawili 
wartownika w dużej bramie i zmusili ludność by trzymała się z dala. Ludzie nawet bali się 
patrzeć na pałac. Grabowski, po odejściu z pałacu, pracował jako pastuch krów w Chruścinie, nie 
daleko pałacu. Z tego pastwiska widział, po drugiej stronie rzeki, Żydów na terenie pałacu, 
słyszał dochodzące stamtąd hałasy i krzyki, słyszał krzyki Żydów gdy ładowano ich na 
ciężarówki. Ci, którzy stawiali opór, byli zmuszani bagnetami do wchodzenia do wozów. 
Grabowski twierdzi (po wojnie), że wszyscy w mieście wiedzieli o tym, że w lesie koło Chełmna 
istniały komory gazowe, ale nikt nie chciał o tym mówić. On sam, w tym czasie, nie widział tych 
komór. Zapytany przez dziennikarza robiącego z nim wywiad jakie dowody może przytoczyć na 
istnienie krematoriów odpowiedział „ten straszny odór w powietrzu”. Ten odór był szczególnie 
silny bliżej lasu, w okolicy Przybołowa. 
 
[01:] 10:14:30 – [01:] 21:39:59 
 
Oprócz duszącego odoru w powietrzu unosiła się też mgła, która powodowała, że jego oczy 
ciągle łzawiły. Nawet pasące się krowy uciekały z pastwiska bo nie mogły wytrzymać tego 
odoru. I wtedy Grabowski zrozumiał, że odór pochodził z żydowskich trupów palonych przez 
Niemców. Kiedy poskarżył się panu Pydze [Pyde], właścicielowi tego stada, który był polskim 
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Niemcem ten zwolnił go z roboty. Po kilku dniach on otrzymał wezwanie do urzędu zatrudnienia 
(Arbeitsamt). Wkrótce, wraz z grupą polskich mężczyzn i kobiet, został wysłany do roboty w 
Poznaniu. Grabowski pamięta, że maltretowanie Żydów zaczęło się jeszcze przed 
zorganizowaniem obozu w Chełmnie. Na przykład w Okulnie [Okólnie] Żydom nie wolno było 
opuszczać domów. On i kilku innych przynosili Żydom złowione w rzece ryby. Jego kolega 
Muniek [Moniek], który handlował mięsem i inną żywnością, został złapany i zastrzelony bo 
Żydom nie wolno było handlować. Grabowski przypomina sobie incydent, który zdarzył się 
około dwóch tygodni po okupacji miasta przez Niemców. W ten dzień on z ojcem wieźli na 
jarmark warzywa na sprzedaż. Pracujący na szosie Żydzi podeszli do wozu i błagali by dano im 
jakieś warzywa. Ojciec pozwolił im brać. Kiedy niemiecki żandarm to zobaczył, zaczął bić 
Żydów batem, okrótnie i bez litości. W tym czasie starostwo (Landratsamt) w Kole musiało 
dostarczyć Niemcom 40 Żydów do pracy na moście. Most był stromy więc, przy pomocy grubej 
liny stalowej, 20-tu Żydów wciągało ciężarówki i wagony w górę a z drugiej strony mostu 
pozostali trzymali te ciężarówki tak by nie spadły. Czterdziestu innych Żydów w analogiczny 
sposób pracowało na drugim moście. 
 
[01:] 21:40:00 – [01:] 28:19:59 
 
Na jarmarku Grabowski z ojcem usłyszeli, że koło mostu był jakiś wypadek. Ciężarówka 
wjechała w rów. Wracając do domu przejechali koło miejsca wypadku. Zobaczyli, że wszyscy 
Żydzi klęczeli z rękami związanymi z tyłu. Zmuszano ich do zbierania i układania ustami ścinek 
żyta. Jeden z Żydów upadł na bok i nie mógł się podnieść na kolana. Inni chcieli mu pomóc, 
próbując chwycić go zębami za ubranie. I wtedy 6-ciu żandarmów zaczęło okładać tych Żydów 
batami. Grabowski nie wie jak to się skończyło bo byli już daleko od tego miejsca. 
 
[01:] 28:20:00 – [01:] 39:59:59 
 
On mówi że kiedy getto w Kole było likwidowane Żydów wywożono do Łodzi a z Łodzi z 
powrotem, do Koła. Przed zlikwidowaniem getta, on i grupa polskich mężczyzn i kobiet została 
zamknięta w „męskiej synagodze” w Kole. Po dwóch tygodniach wysłano ich pociągiem do 
wioski koło Gorlice. On nie był w Kole kiedy getto zostało zlikwidowane. Wrócił tam po dwóch 
miesiącach. 
 
[01:] 40:00:00 – [01:] 47:49:59 
 
Żydów z Łodzi przewożono do pałacu w Chełmnie ciężarówkami albo wąskotorowym 
pociągiem. Czasami pędzono ich pieszo. Grabowski mógł to wszystko obserwować ponieważ 
jego pastwisko znajdowało się w pobliżu drogi, która łączyła Koło i Chełmno. Transport do 
Chełmna odbywał się, w większości, ciężarówkami przykrytymi brezentem. Kiedy Żydzi szli 
pieszo często słychać było krzyki kobiet, płacz dzieci i szczekanie psów. Grabowski widział 
Żydów na terenie pałacu i słyszał ich głosy, widział hermetyczne furgony, które jeździły z pałacu 
w Chełmnie do lasu ale nie widział jak ładowano Żydów na furgony. Po krótkim czasie wracały 
one z lasu do pałacu. Uważa on, że takich furgonów było 3 lub 4. Krążyły one ciągle między 
pałacem i lasem a wewnątrz nich truto Żydów. Nie widział on trupów ale często, z 
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przejeżdżających koło pastwiska furgonów, słyszał jęki i ochrypłe krzyki ludzi, którzy się dusili 
wewnątrz nich. Z wracających z lasu do pałacu furgonów wydzielał się silny odór.  
 
[01:] 47:50:00 – [01:] 57:19:59 
 
On przypomniał sobie , że zaraz po wojnie rozmawiał z trzema Żydami, którzy uciekli z pałacu 
w Chełmnie. Żydzi ci opowiadali mu że tuż przed końcem wojny Niemcy zaczęli likwidować 
Żydów, którzy jeszcze byli w pałacu. Brano na raz dziesięcioro Żydów, kazano im się kłaść na 
ziemię i zabijano ich kulą w tył głowy. Żydzi, którzy byli zamknięci w komórkach pałacu 
zdawali sobie sprawę z tego co się działo na zewnątrz, jaki będzie ich los, i się zbuntowali. 
Kiedy Niemcy przyszli po następną grupę Żydzi wciągnęli jednego z nich do komórki, zabrali 
mu rewolwer i zaczęli strzelać. Niemcy znajdujący się na zewnątrz rzucili się do pałacu. Trzech 
uciekinierów wykorzystało sytuację. Jeden z tej trójki, leżąc na ziemi, został ranionym ale nie 
zabity. 
 
[01:] 57:20:00 – [02:] 11:04:00 
 
On przypomina sobie że – od czasu do czasu- Niemcy przychodzili do domu jego stryja gdzie 
jedli i pili. Czasami przyprowadzali oni ze sobą młode kobiety wyciągnięte z ciężarówek z 
którymi na podwórku mieli stosunek płciowy. Pewnego razu jedna z kobiet musiała iść do 
ubikacji znajdującej się na podwórzu. Kiedy Niemiec wszedł do domu by czekać tam na nią, 
Grabowski podszedł do ubikacji i powiedział jej żeby uciekła. On wiedział, że ona była 
Żydówką bo mu podzięwała po polsku z akcentem żydowskim. On pokazał jej w którą stronę ma 
uciekać. Nie wiadomo co się z nią stało. On nie wie też czy ktokolwiek kiedyś uciekł z 
transportu.    
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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