MUZEUM
Wydana przez Muzeum okolicznościowa
jednodniówka z okazji 70. rocznicy napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej przyniosła wśród mieszkańców Radomska
nadspodziewany efekt. Do dzisiaj cieszy się niemal
powszechnym zainteresowaniem - nie tylko wśród historyków, ale także, co ważne, wśród młodzieży oraz
zainteresowanych historią i tradycjami miasta. Zainteresowanie wzbudziła również wśród innych placówek
muzealnych, jako że była wydaniem oryginalnym, bo
składała się z publikacji obwieszczeń, rozporządzeń
i aktów prawnych władz okupacyjnych, które znajdują
się wśród eksponatów Muzeum Regionalnego.
Była też próbą przedstawienia bez historycznych
komentarzy, a jedynie za pomocą obwieszczeń i
nieznanych fotografii, najtrudniejszych momentów z
dziejów naszego miasta w latach 1939-1945. To był
prawdopodobnie jedyny w kraju pomysł i pierwsza
próba przedstawienia historii miasta w zupełnie
innym wymiarze.
Postanowiłem więc - wespół z kadrą muzealną
oraz pasjonatami tradycji, historii i kultury naszego
miasta - kontynuować wcześniejszą inicjatywę. Pragnę zaproponować nauczycielom historii, młodzieży
oraz zainteresowanym mieszkańcom kolejne wydanie okolicznościowej jednodniówki „W okupowanym
Radomsku”.
Moim obowiązkiem jest przypomnieć, że 10 i 12
października mija 68. rocznica likwidacji w Radomsku
getta - dzielnicy mieszkaniowej, utworzonej - jako
drugiej w kraju po Piotrkowie Trybunalskim - w celu
skupienia społeczności żydowskiej w jednym miejscu.
Utworzenie getta z przeznaczeniem najpierw dla
Żydów z Radomska, a następnie dla Żydów przemieszczanych tu z całego dystryktu radomskiego,
było wstępem do realizacji bestialskiego, zbrodniczego i nikczemnego planu „ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej”. W przypadku mieszkańców
naszego miasta droga do krematoriów przebiegała
na trasie Radomsko - Treblinka. Ta droga śmierci
tysięcy niewinnych i bezbronnych mieszkańców getta
jest przedmiotem okolicznościowego wydania
„W okupowanym Radomsku”.
Jest to publikacja, która powstała na kanwie
pamiętnika młodej Żydówki i wspomnień Żydów
spisanych po zakończeniu II wojny światowej. Zarówno pamiętnik, jak i wspomnienia zostały zawarte w
bogato ilustrowanej „Księdze Pamięci”, która znajduje
się w zbiorach naszego Muzeum. Księga ta została
napisana w języku hebrajskim oraz jidysz, a autorami
publikowanych w niej treści są radomszczańscy
Żydzi.
Dwa lata temu za sprawą dziennikarza Macieja
Konrada Ziembińskiego, od wielu lat współpracującego z Muzeum pasjonata kultury i tradycji żydowskiej,
i na jego usilną prośbę - tłumaczenia „Księgi Pamięci”
podjął się Marek Poniemuński z Izraela. Z tego, co
wiem, redaktor Ziembiński jest na etapie opracowywania tłumaczenia. Za jego zgodą - mogę ujawnić, że
„Księga Pamięci” zawiera kopalnię zupełnie nieznanej wiedzy o Radomsku, zwłaszcza o historii i tradycji
radomszczańskiej społeczności żydowskiej. Będzie
więc z pewnością stanowiła źródłowy materiał do
monografii miasta.
Publikowane zaś w okolicznościowej jednodniówce materiały, w części pochodzące z „Księgi…”,
już dzisiaj mogą stanowić niezwykle ważną pomoc
naukową dla radomszczańskiego - i nie tylko - szkolnictwa.
Polecam tę jednodniówkę, posiłkując się hasłem:
„Nie ma wiernej historii miasta bez historii radomszczańskich Żydów”.
Krzysztof Zygma
dyrektor Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Radomsko, październik 2010 r.

REGIONALNE W RADOMSKU
IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO

Miriam Haszczewicka - autorka pamiętnika. Grafika: Katarzyna Kabzińska na podstawie fotografii z „Księgi Pamięci”
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Getto
Radomszczańskie getto. Ulica Przedborska

etapem przejściowym
do całkowitej zagłady
Małgorzata Borek

Dzielnica żydowska obejmowała także ulicę Fabianiego

1 września 1939 roku rozpoczął się najtragiczniejszy okres
w dziejach społeczności żydowskiej.
Niemcy hitlerowskie przystąpiły
do bezprecedensowej akcji zmierzającej do fizycznego zniszczenia
narodu żydowskiego. Rozpoczęły
się prześladowania i krwawy terror.
W Radomsku już podczas pierwszych
bombardowań
miasta
w dniach 1-3 września śmierć
poniosło wiele osób narodowości żydowskiej. Oddziały Wehrmachtu
penetrujące
teren
powiatu radomszczańskiego dokonały pierwszych egzekucji na żydach
w Pławnie i Kruszynie (4 września).
Równocześnie władze okupacyjne
przystąpiły do szeroko zakrojonych
działań mających na celu całkowite
podporządkowanie sobie ludności
żydowskiej. Dla tego celu wprowadzono tak zwany samorząd żydowski z Radą Starszych (Judenrat) na
czele. Radomszczańska Rada Starszych (Judenrat) rozpoczęła działalność w październiku 1939 roku. Jej
przewodniczącym obrano Mojżesza
Bergera, który dotychczas stał na

zmuszona do kierowania 1000 ludzi
dziennie do prac przymusowych,
trwających po kilkanaście godzin.
Getta były, jak powszechnie
wiadomo, jedynie etapem przejściowym na drodze do całkowitej zagłady ludności żydowskiej.
Na przełomie 1941/42 władze
okupacyjne zaostrzyły swą politykę
wobec mieszkańców gett. Wynikało
to z rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka. W grudniu
1941 roku i lutym 1942 gubernator
Dystryktu Radomskiego Kundt wydał rozporządzenia przewidujące
karę śmierci nie tylko dla Żydów
opuszczających getta ale również dla
Polaków udzielających im pomocy.
Stan liczebny radomszczańskiego
getta, w związku z masowymi przesiedleniami uległ bardzo szybkiemu
zwiększeniu. Do Radomska napłynęła fala wysiedlonych z Poznania
oraz Płocka.
Do ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej przystąpiono
jesienią 1942 roku. W październiku wywieziono do obozu zagłady
w Treblince mieszkańców radomsz-

Szacuje się, że holocaust w dystrykcie radomskim
przeżyło kilka tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, spośród około 300 tysięcy. Mniejszość żydowska
zamieszkująca Radomsko została praktycznie całkowicie zlikwidowana.
czele Zarządu Gminy; później zastąpił go Wiktor Gutstadt – kupiec
z Łodzi. Skład Rady dopełnili: Dawid Rodał-były ławnik magistratu,
Hitel Ząbek –kupiec, Samuel Szpiro
- również kupiec. Skład Judenratu
ulegał ciągłym zmianom, gdyż jego
członkowie zwolnieni byli z obowiązku pracy przymusowej. Dla odróżnienia Żydów od Polaków zostali
oni zmuszeni do noszenia opasek
z gwiazdą Dawida; w ten sam sposób oznaczano żydowskie sklepy
i warsztaty. Równolegle z tymi działaniami przystąpiono do tworzenia
żydowskich dzielnic mieszkaniowych – gett, których samowolne
opuszczenie karane było grzywną,
później stosowano tylko karę śmierci. Getto radomszczańskie powstało
już w grudniu 1939 roku, jako drugie po piotrkowskim. Dzielnica żydowska w Radomsku obejmowała
ulice: Radomską (dziś Przedborska)
od nr 1 do 15 i od nr 4 do 60, Fabianiego od nr 1 do 9 i od 2 do 24,
Stodolną od nr 3 do 27 i od nr 2 do
48, Wąwozową od nr 19 do 24 i 23,
Rolną od nr 1 do 49 i od nr 2 do 36,
Szpitalną (obecnie Wyszyńskiego)
od nr 7 do 23, Joselewicza od nr 2 do
6, Mickiewicza od nr 3 do 9 i od nr 2
do 6. Na tym terenie zamieszkiwało
około 7000 Żydów.
Warunki bytowe w getcie były
bardzo ciężkie, szerzyły się choroby,
brakowało leków, racje żywnościowe
były dalece niewystarczające. Rada
Starszych w czasie istnienia getta była

czańskiego getta. Ludność żydowską zgrupowano całymi rodzinami
na stadionie wspólnym dla dwóch
przedwojennych klubów sportowych – polskiego „Korona” i żydowskiego „Hakach”. Tam uformowano
transport, który wywiózł żydowskie
rodziny do Treblinki. Wielogodzinny transport do obozów odbywał
się w bydlęcych wagonach, w ścisku
i bez zabezpieczenia sanitarnego.
Wielu spośród stłoczonych w nieludzkich warunkach zginęło przed
dojazdem do obozu.
Szacuje się, że holocaust w dystrykcie radomskim przeżyło kilka
tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, spośród około 300 tysięcy.
Mniejszość żydowska zamieszkująca Radomsko została praktycznie
całkowicie zlikwidowana. Przyjmuje
się że okupację przeżyło kilkudziesięciu radomszczańskich Żydów.
Większość tych, którym udało się
przeżyć osiedliła się poza granicami naszego kraju. Polska była miejscem, gdzie naziści organizowali
getta, obozy pracy i obozy zagłady.
Nigdy nie były to jednak polskie
obozy. Szacuje się, że Polacy uratowali około 6 tys. Żydów, najwięcej ze
wszystkich narodów świata.
(Autorka jest historykiem
Muzeum Regionalnego
w Radomsku.
Artykuł opublikowano:
tygodnik „Komu i Czemu” nr 38
z 17 września 2008 r.)
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Dzielnica żydowska w Radomsku obejmowała ulice: Radomską (dziś Przedborska) od nr 1
do 15 i od nr 4 do 60, Fabianiego od nr 1 do 9 i od 2 do 24, Stodolną od nr 3 do 27 i od nr 2
do 48, Wąwozową od nr 19 do 24 i 23, Rolną od nr 1 do 49 i od nr 2 do 36, Szpitalną (obecnie
Wyszyńskiego) od nr 7 do 23, Joselewicza od nr 2 do 6, Mickiewicza od nr 3 do 9 i od nr 2
do 6. Na zdjęciu ulica Fabianiego

Niemieckie zarządzenie policyjne dotyczące utworzenia w Radomsku getta dla
ludności pochodzenia żydowskiego

Na terenie getta zamieszkiwało około 7000 Żydów. Na zdjęciu ulica Wyszyńskiego

Getto żydowskie niemieccy okupanci utworzyli w grudniu 1939 roku.
Wiosną 1940 roku w getcie zamieszkiwało 7000 osób. Stan liczebny getta w
związku z przesiedleniem między innymi z Poznania i Płocka uległ zwiększeniu. Na terenie getta utworzono zakłady rzemieślnicze, istniał sierociniec,
funkcjonowała łaźnia i szpital.
Warunki bytowe były bardzo ciężkie, szerzyły się choroby, brakowało leków, racje żywnościowe były niewystarczające. Samowolne opuszczenie getta
początkowo karano grzywną; później
stosowano jedynie karę śmierci.
Jesienią 1942 roku odbyły się dwie
deportacje mieszkańców getta do obozu
zagłady w Treblince. W swoją ostatnią
podróż wyruszyło 9 października –
5000, a 12 października – 9000 Żydów.

W listopadzie 1942 roku, w części dzielnicy żydowskiej utworzono getto wtórne, w którym znalazło się 4000 Żydów
z Radomska, sąsiednich wsi, a także z
Żarek, Wodzisławia i Pilicy. Getto wtórne niemieccy okupanci zlikwidowali
6 stycznia 1943 roku. Ci, którzy przed
deportacją ratowali się ucieczką wpadli w ręce żandarmów. 12-13 stycznia
w Radomsku odbywała się na kirkucie
masowa egzekucja 1200 schwytanych
Żydów.
(Warto w tym miejscu przytoczyć
bardzo ważne i wiarygodne źródło historyczne raczej powszechnie nieznane
że wtórne getto utworzone w Radomsku nazywano „wieś żydowska”.
Częstochowski prokurator Jan
Pietrzykowski w publikacji książkowej „Cień swastyki nad Jasną Górą.

Żydzi zmuszeni zostali do noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Foto - ulica Strzałkowska wchodząca w skład
radomszczańskiego getta

Częstochowa w okresie hitlerowskiej
okupacji 1939-1945”, Śląski Instytut
Naukowy. Katowice, 1985 pisze: „Obaj
zamachowcy zostali zabici na miejscu. Bezpośrednio po tym rozstrzelano
25 osób, a 300 wysłano do tzw. wsi żydowskiej, wtórnego getta, utworzonego
w Radomsku, a stamtąd do Treblinki”.
O tym zamachu pisze bardziej szczegółowo A. Kromołowski w artykule „Bohaterski bój”, „Gazeta Częstochowska”
nr 16 z 17 kwietnia 1963: „Zamach
dramatyczny dla Żydów miał miejsce
4 stycznia 1943 r. według akt sprawy
karnej przeciwko Michałowi Majznerowiczowi - funkcjonariuszowi policji
granatowej”).
(Przedruk z tablicy
przy ulicy Joselewicza)

Tablica upamiętniająca likwidację radomszczańskiego getta żydowskiego
przez niemieckiego okupanta
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Eksterminacja
radomszczańskich Żydów
Agnieszka Kosek

Marek Biesiada

Getto w Radomsku
Wojska hitlerowskie wkroczyły do
Radomska 3 września 1939 roku. Już
20 grudnia tego roku zostało utworzone getto dla ludności żydowskiej,
w którym zamknięto Żydów z miasta
i okolicznych miejscowości. Było, obok
Piotrkowa Trybunalskiego i Pławna,
jednym z trzech pierwszych gett, które powstały na ziemiach polskich pod
okupacją niemiecką.
Tworzenie odrębnych dzielnic dla
ludności żydowskiej było pierwszym
etapem planu całkowitej eksterminacji
ludności żydowskiej. Potrzebę utworzenia getta w Radomsku uzasadniało
też poważne zniszczenie miasta spowodowane intensywnymi bombardowaniami, znaczny napływ ludności
w pierwszych tygodniach wojny. Okupant niemiecki chciał rozwiązać rosnące trudności mieszkaniowe, także przez
odizolowanie Żydów i skupienie ich
w niewielkiej części miasta. Istotny
wpływ na te decyzje miał nacisk stosunkowo licznej mniejszości niemieckiej (volksdeutsch), która zażądała od
władz hitlerowskich zaostrzenia represji

i restrykcji wobec Żydów, celem przejęcia ich majątku (warsztatów, sklepów,
zakładów usługowych, hurtowni itp.).
Stan liczebny getta w związku z masowymi przesiedleniami uległ wydatnemu zwiększeniu. Do Radomska napłynęła fala wysiedlonych z Poznania,
Płocka i innych miejscowości. Część
miasta, którą przeznaczono na getto
obejmowała ulice: Radomską (obecnie Przedborską), Fabianiego, Stodolną,
Wąwozową, Rolną, Joselewicza, Szpitalną (obecnie Wyszyńskiego), Mickiewicza. Dzielnicę zamieszkiwało 14 000
ludzi pochodzenia żydowskiego.
Getta tworzono przy udziale Judenratów - żydowskich Rad Starszych,
których kompetencje ograniczały
się do bezwzględnego wykonywania
poleceń okupanta i zadań administracyjnych. Ich obowiązkiem było
dostarczanie robotników, organizowania wysyłki ludzi do obozów pracy,
zbierania i przekazywania kontrybucji.
Radomszczański Judenrat rozpoczął
działalność w październiku 1939 roku.
Skład Rady Starszych ulegał ciągłym
zmianom, gdyż członkowie byli zwolnieni od pracy przymusowej.

W 1940 roku Rada Starszych na
polecenie władz niemieckich utworzyła w getcie odział Żydowskiej Służby
Porządkowej (Ordungdienst) liczący
kilkunastu ludzi (najwięcej 20–stu).
Na jego czele stanął Herlit Cukierman.
Funkcjonariusze tej służby nosili niekompletne umundurowanie. Wyróżniali się okrągłymi czapkami koloru
granatowego, z czerwonym otokiem
z gwiazdą syjońską. Umundurowanie
uzupełniały skórzane pasy, opaski koloru żółtego noszone na prawym rękawie z napisem „Ordnungdienst” i pałki
przy pasie. Natomiast mieszkańcy getta
obowiązani byli do noszenia białych
opasek z gwiazdą Dawida. Służba ta
wykonywała czynności tylko na terenie getta i podlegała formalnie jedynie
Radzie Starszych, wykonując również
rozkazy władz niemieckich. Działania,
a zwłaszcza współdziałanie policjantów żydowskich z władzami niemieckimi uzewnętrzniało się szczególnie
okrutnie podczas łapanek i wysiedleń
mieszkańców radomszczańskiego getta
do obozu zagłady w Treblince. Ostatecznie członkowie żydowskiej policji
ze swoimi rodzinami nie uniknęli tra-

gicznego losu wszystkich mieszkańców
radomszczańskiego getta. Podczas drugiej wysyłki, poza nielicznymi wyjątkami deportowano ich do obozu koncentracyjnego.
Wyjątkowo okrutne represje skierowali Niemcy przeciwko inteligencji
żydowskiej, którą zmuszano do prac
przekraczających możliwości ludzi
starszych i nieprzyzwyczajonych do
ciężkiej pracy fizycznej. Przeważnie
wykorzystywano ich przy odgruzowywaniu miasta, oczyszczaniu rzeki Radomki i licznych kanałów sanitarnych
z ohydnie śmierdzącego mułu. W celu
upokorzenia pracujących ludzi nadzorujący pracę kazali wydobywać go gołymi rękoma i wynosić w czapkach na
powierzchnię. Nadzorcy rekrutowali
się z miejscowych volksdeutschów, stosujących wyrafinowane metody znęcania się i prześladowania,. Na przykład
kolumnom maszerującym do pracy kazano śpiewać ośmieszające piosenki w
rodzaju „marszałek Śmigły – Rydz nie
nauczył nas nic, a Hitler złoty nauczył
nas roboty…”, lub po niemiecku „auf
dem staht ein Schwerin…” (w tłumaczeniu: na wyspie stoi świnia, nazywa

się Chamberlain, od Żydów bierze
pieniądze i sra na cały świat..). Wśród
dręczycieli znajdowali się też żołnierze
Wermachtu, którzy bili pejczami napotkanych na ulicy Żydów. Strach przed
upokorzeniem, śmiercią towarzyszyły
mieszkańcom getta każdego dnia, tak,
jak choroby, i ciągły głód.
Na przełomie roku 1941/1942
roku władze okupacyjne zaostrzyły
swoją politykę wobec mieszkańców
getta. Ogłoszono całkowity zakaz jego
opuszczania. Na granicach żydowskiej
dzielnicy mieszkaniowej umieszczono
tablice z napisem „Getto”, „Opuszczanie
getta jest Żydom surowo wzbronione”.
Początkowo za opuszczenie getta groziły tylko grzywny, a później stosowano
tylko jedną karę – śmierć. Po stronie
aryjskiej w Radomsku postawiono
liczne słupy z tablicami ostrzegającymi
o treści : „Juden ist das Betreten dieser
Strasse VERBOTEN. …”Polakom, którzy pomagali Żydom (dostarczali żywność, leki) groziła kara śmierci. Wszelki
kontakt był zakazany.
Życie w getcie stawało się coraz
trudniejsze. Dzielnica obejmowała stosunkowo niewielki obszar. W poszcze-
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gólnych mieszkaniach tłoczyło się po
kilkanaście osób. Ciasnota, marne warunki mieszkaniowe powodowały rozprzestrzenianie się chorób. Szczególnie
groźny był tyfus plamisty nasilający się
zimą, dziesiątkujący mieszkańców getta. Doskwierał brak leków i trudności
w przestrzeganiu zasad sanitarnych. Następował wzrost liczby zgonów, których
dziennie było nawet kilkanaście. Poza
tym głód zaczął zbierać coraz większe
żniwo, głównie z uwagi na ograniczenie dostaw żywności ze strony aryjskiej.
Racje żywnościowe przyznawano tylko
pracującym i były one bardzo niewielkie. Schwytanie Żyda przy próbie przekraczania granicy getta, nawet jeśli było
to dziecko, kończyło się śmiercią. Nasilające się restrykcje, prześladowania,
głód i choroby czyniły życie zamkniętych i izolowanych ludzi – koszmarem.
Przymusem pracy objęto Żydów
płci męskiej w wieku od 14 do 60 roku
życia. Świadczyli oni pracę nie tylko na
terenie Radomska, ale i poza nim: przy
regulacji rzeki Warty i budowie kanału
Wiercica – Warta. W tym celu wiosną
1941 roku utworzono obóz pracy w
Borowej, gdzie skoszarowano kilkuset
mężczyzn w wieku od 17 do 30 lat, którzy pracowali jedynie za nędzne pożywienie. Po zakończeniu prac regulacyjno – melioracyjnych robotników tych
ponownie umieszczono w getcie.
Rada Starszych była zmuszana
dostarczać do wszelkiego rodzaju prac
przymusowych ok. 1000 ludzi dziennie. Praca trwała po kilkanaście godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu.
Pracujących oznaczano żółtą łatą, którą musieli nosić w klapie marynarki,
palta, czy też płaszcza. Ci, którzy byli
niezupełnie zdrowi, ale byli też jednocześnie jedynymi żywicielami rodzin,
mieli obowiązek pracy w mniejszym
wymiarze – 3 dni. Wyróżniała ich łata
w kolorze czerwonym. Niezdolni do
pracy, ludzie starsi i kalecy nosili łatę w
kolorze fioletowym. Inicjatorami tych

zarządzeń byli: architekt powiatowy
Zipzer, komisarz miasta Rotter – noszący przydomek „czerwonego diabła”,
i dowódca Selbschutzu Fischer.
Hitlerowcy nakładali na mieszkańców getta ciągłe kontrybucje w postaci
pieniędzy, kosztowności, futer, ubrań
itp. Całe brzemię pracy przymusowej
skorumpowana Rada Starszych przenosiła na biedotę. Mieszkańcy getta
nie byli już w stanie podołać zwiększającymi się powinnościami. Skorumpowana Rada Starszych brzemieniem
pracy przymusowej coraz bardziej
obciążała biedotę getta. W końcu 1939
roku doszło do wystąpienia ludności
przeciwko Radzie. Członków Rady
wypędzono z siedziby i zdemolowano
lokal. Rada wezwała na pomoc funkcjonariuszy policji niemieckiej, którzy
w ciągu 3 dni dokonali pogromu Żydów w getcie.
Okupanci niemieccy stosowali
terror bezpośredni wobec Żydów od
pierwszych dni okupacji. Był on elementem polityki eksterminacyjnej.
W całej Polsce w wyniku tych działań
zginęły tysiące przedstawicieli narodu żydowskiego. Widmo całkowitej
zagłady przyniósł rok 1942. Zagrożone było także istnienie diaspory
radomszczańskiej.

połowie sierpnia ostatecznie przestało istnieć getto w Bełchatowie. Tuż
po żydowskim święcie Jom Kippur
rozpoczęto likwidację getta w Częstochowie, którą zakończono w październiku. W tym samym miesiącu
władze okupacyjne przystąpiły do
deportowania mieszkańców dzielnicy
żydowskiej w Radomsku.
9 października 1942 rozpoczęto
grupowanie rodzin żydowskich mieszkających w radomszczańskim getcie.
Na miejsce zbiórki wybrano stadion,
który przed wojną służył dwóm klubom sportowym: polskiej „Koronie”
i żydowskiemu „Hakochu”. Pewni tragicznego końca niektórzy mieszkańcy
getta szukali miejsca, w którym mogliby się ukryć. Spośród mieszkańców
getta Niemcy wybrali 320 osób do jego
sprzątania. Byli wśród nich rzemieśl-

Ostateczne rozwiązanie
kwestii żydowskiej

nicy i robotnicy, których pozostawiono w getcie. Tego dnia 5000 ludzi
przemaszerowało w swoim pożegnalnym pochodzie śmierci przez Adolf
Hitler –Strasse (Kościuszki) na rampę
kolejową. Czekali 24 godziny pod gołym niebem, w jesiennej, deszczowej
pogodzie na podstawienie wagonów
towarowych, które miały zawieźć ich
do obozu zagłady w Treblince. Dotarli do niej następnego dnia o godzinie
8 rano.
Deportacja odbywała się weług
ściśle określonego scenariusza, przy
wrzaskach i rykach specjalnej grupy
operacyjnej (sonderkomanda). Bito

20 stycznia 1942 roku w berlińskiej
dzielnicy Wannsee, na spotkaniu przedstawicieli ministerstw i najważniejszych
urzędników III Rzeszy oraz SS, podjęta
została decyzja o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Omówiono najszybsze i najefektywniejsze metody likwidacji europejskich Żydów. Stała
się ona faktem.
Z końcem lata 1942 roku rozpoczęła się likwidacja gett, które
funkcjonowały na terenie Polski. W

i strzelano do bezbronnych ludzi, z których kilkunastu zabito w czasie ucieczki
z kolumny, i na rampie. Do wagonów
wysypanych wapnem, z odrutowanymi drzwiami, ładowano od 100 do 150
ludzi. Wielu spośród stłoczonych w
nieludzkich warunkach zginęło przed
dotarciem do miejsca kaźni na skutek
pragnienia i braku powietrza.
Pozostałych 9000 Żydów ulokowano w synagodze i przyległych do niej
budynkach. 12 października zorganizowano drugi transport do Treblinki.
Organizacja transportu przebiegała podobnie, jak pierwszego.
Niemcy zdawali sobie sprawę
z tego, że nie udało im się wywieźć
wszystkich Żydów. Porozwieszali plakaty informujące, że tworzone są dzielnice, gdzie Żydzi będą mogli spokojnie
żyć. Większość z tych, którzy nie zo-

Deportacja odbywała się weług ściśle określonego
scenariusza, przy wrzaskach i rykach specjalnej grupy
operacyjnej (sonderkomanda). Bito i strzelano do bezbronnych ludzi. Do wagonów wysypanych wapnem,
z odrutowanymi drzwiami, ładowano od 100 do 150 ludzi.
Wielu spośród stłoczonych w nieludzkich warunkach
zginęło przed dotarciem do miejsca kaźni na skutek pragnienia i braku powietrza.
stali wywiezieni w pierwszych dwóch
transportach nie dała się omamić taką
perspektywą. Nie wszystkim udało się
skutecznie ukryć. Niektórych Niemcy
wyciągnęli z kryjówek. Umieścili ich
w starym getcie. Było to ok. 4000 ludzi.
Kolejnym transportem 5 i 6 stycznia
1943 roku wysłano ich do Treblinki. Wcześniej wyselekcjonowano 290
młodych mężczyzn, z których 250 wywieziono do obozu pracy w Skarżysko
Kamiennej. Zadaniem 40 pozostałych
była praca przy wykończeniu wnętrza
miejscowej żandarmerii. Po kilku miesiącach także oni znaleźli się w obozie
pracy w Piaskach.

Ukrywających się i schwytanych
pomiędzy deportacjami żandarmi
rozstrzeliwali na miejscowym cmentarzu. Grupy, na których dokonywano egzekucji przewożono na miejsce
kaźni furmankami konnymi, po
8 -12 osób (mężczyźni, kobiety i dzieci). Żandarmi ustawiali ofiary przed
wykopanymi uprzednio dołami, gdzie
ich rozstrzeliwano.

Radomszczanie
i mieszkańcy
okolicznych wsi
pomagający Żydom
Pisząc o holokauście na terenie Radomska, nie sposób nie wspomnieć o
pomocy, jakiej w czasie okupacji udzielili Żydom – Polacy. Ci, którzy pomagali
ryzykowali własnym życiem, a także życiem swoich bliskich.
Wspomnijmy tu kilka osób:
1.Lucjan Kwaśniewski – pomagał
inteligencji żydowskiej, kierując ich do
„pozornej pracy” w Cegielni Miejskiej,
wydawał też dowody osobiste na nazwiska aryjskie. Hitlerowcy aresztowali
jego żonę i dwóch braci, którzy zginęli
w Oświęcimiu.
2.Rodzina Librowskich – udzieliła
schronienia dwóm rodzinom żydowskim: Chęcińskim i Bugajskim; zginęli
razem z nimi.
3.Karolina Owczarek – pomagała
Żydom, została skazana na śmierć przez
Sąd Specjalny w Częstochowie.
4.Jan Obarski – wydawał fałszywe
dowody osobiste Żydom; został rozstrzelany.
To tylko kilka przykładów. Wielu zaś radomszczan, którzy pomagali
przetrwać swoim żydowskim sąsiadom
pozostaje anonimowych.
(Publikowano
w „Komu i Czemu”
nr 37 z 10 września 2008 r.)
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Miriam Haszczewicka – żydówka z Radomska za sprawą pamiętnika
który pisała w latach okupacji hitlerowskiej stała się niekwestionowanym
świadkiem okropności jakich doznawali mieszkańcy Radomska, zwłaszcza żydzi. Jej pamiętnik zdeponowany
został w Yad Vashem w Jerozolimie
i stanowi dowód na prześladowanie
okupowanych narodów, głównie narodu żydowskiego. Jest też symbolem
swoistej wewnętrznej duchowej obrony
przed codziennością strasznych dwóch
lat. Dlatego między innymi wartość
zapisów w nim zamieszczonych ma
niepowtarzalne znaczenie nie tylko dla
historyków i badaczy czasu lat okupacji
hitlerowskiej, ale równocześnie stanowi
lekcję dla tych, którzy zechcą się z nim
zapoznać, a dla których lata strasznych
przeżyć w niewoli są odległe i mgliste.
Mówi się: „czas ulecza rany”. Może to
jest prawda z jednym zastrzeżeniem,
że lecząc rany nie pozwoli zapomnieć.
Pamiętnik Miriam nie pozwoli zapomnieć nikomu o okropnościach, jakie
zmuszeni byli przeżywać radomszczańscy żydzi od wybuchu II wojny światowej aż po październikową, a potem
styczniową wywózkę na pewną śmierć
do Treblinki.
Miriam była córką nauczyciela
języka hebrajskiego Dawida Haszczewickiego. Pamiętnik zaczęła pisać
21 kwietnia 1941 roku, kiedy miała
szesnaście i pół roku. Zakończył go
niezidentyfikowany autor 24 października 1942 roku informacją, że Miriam
wspólnie z matką oddały się w ręce niemieckiej policji, która nazajutrz wysłała
je do Częstochowy. Tam zginęły.
Mamy przed sobą pewną ciągłość
opisów tego strasznego czasu z Radomska przekazaną przez dziewczynę
(panienkę) o niezwykle wyostrzonym
zmyśle obserwacji i wyciągania wniosków, o otwartym na rzeczywistość
spojrzeniu.
Od innych pamiętników wyróżnia
go szczerość wypowiedzi towarzysząca
panience w wieku dojrzewania. Dużo
w nim miłości, romantyki i atmosfery
zmian nastrojów, młodzieńczej fermentacji uczuć kobiety wkraczającej
w wiek dorosłości i dojrzałości. Ale
chyba najważniejszym dostrzegalnym
elementem tworzenia u Miriam jest
bezgraniczne pragnienie życia, niestety
– niespełnione. To pragnienie życia, ta
potrzeba bycia kochaną, ta nieodparta
chęć działania wśród rówieśników ma

Pamiętnik
ze strasznego
czasu
Miriam Haszczewicka

miejsce w czasie stałego zagrożenia
– w czasie dalece nienormalnym. Nieustający strach przed śmiercią, straszliwe napięcie prowadzące do depresji,
a zwłaszcza ciągłe widmo pożegnania
na zawsze tego świata, który powinien stać dla niej otworem, powoduje
u Miriam potrzebę korzystania z życia
takiego, jakie jej i wielu zostało stworzone, bez możliwości wpływania na
jego tworzenie. Dlatego przeczytamy
w pamiętniku o żartach i jednocześnie
zapoznamy się ze zwierzeniami młodej
pragnącej żyć kobietki. Kobietki, która
pragnie kochać i być kochaną, flirtować
i być podmiotem flirtu, żyć i być z życia
zadowoloną. Pamiętnik Żydóweczki
radomszczańskiej charakteryzuje się
tym, że autorka jego przelewa na papier
nadzwyczaj rozwinięty u niej ludzki
instynkt. Dlatego pamiętnik ten trzeba
ocenić jako bardzo ludzkie wewnętrznie
spójne zeznanie, zeznanie dla pokoleń.
Talent piszącej sprawia, że tekst pamiętnika ma głęboki związek z cierpieniami
ludzi jej miasta - miasta, któremu mimo
wszystko wyznaje miłość za to, że ono
jest, za to, że żyją w nim jej rodacy, za to,
że pozwoli żyć, no może wegetować.
Miriam ma jedno marzenie, na
spełnienie którego nie może mieć
najmniejszego wpływu. Marzenie tej
młodziutkiej literatki chwyta za serce
każdego, kto czyta dzieło jej młodego
życia. Pragnie, by ktoś kiedyś odnalazł
ten pamiętnik i go przeczytał wtedy, gdy
bestialska ręka okupanta pociągnie za
spust karabinu, a wystrzelona kula trafi
w jej serce.
Już chociażby to marzenie jest kolejnym dowodem na niezwykłą osobowość autorki pamiętnika. Miriam
chce pozostawić świadectwo dla tych,
którzy przeżyją te straszne czasy. Dyktuje nią chęć pozostawienia po sobie i
swoim młodym życiu czegoś, co może
„mówić głośno martwymi ustami”. To
była bardzo odważna dziewczyna, to
była bohaterka, której pióro bardziej
skutecznie zadziałało niż spust karabinu hitlerowca nienawidzącego drugiego człowieka, nienawidzącego żyda.
Zadziałało dla udokumentowania historii Radomska.
(„ Księga Pamięci” napisana
w języku hebrajskim i żydowskim
stanowi eksponat Muzeum Regionalnego w Radomsku. Przetłumaczył Marek
Poniemuński z Izraela.
Opracował Maciej Ziembiński)

Poniedziałek, 21 kwietnia 1941 r.
Powinniśmy jeszcze bardziej zaangażować się w to, co
robimy. Nie wystarczają przecież dwie ulotki, które wydaliśmy i rozdajemy ludziom podtrzymując ich na duchu hasłami: „głowa do góry” czy „przeżyjemy to”. Niezbędne są nam
książki, gazety i inne wydawnictwa, ale są one nieosiągalne. Nie tak dawno podzieliliśmy się na dwie grupy. J. wspólnie ze mną postanowiła, że nadal będziemy udzielać lekcji
hebrajskiego. Cieszymy się, bo praca ta daje nam dużo satysfakcji, radości i zadowolenia. Pozwoliła odwrócić naszą
uwagę od strasznych warunków, w jakich przyszło nam żyć.
Pomniejszenie przez okupanta obszaru getta odcięło nas od

wiejskiego krajobrazu. Nie chcemy wiedzieć nic z polityki,
nie obchodzi nas okupacja niemiecka w Jugosławii. Jesteśmy zajęte i to jest najważniejsze. Ale dzisiaj przypomniano
nam o sytuacji, w której się znajdujemy. Sąsiedzi ostrzegli
nas, że organizowane przez nas spotkania są zbyt hałaśliwe i powinniśmy uważać. Czy mamy zaprzestać uczenia
się hebrajskiego? Obiecujemy sobie, że nie będziemy myśleć
o sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się. Postanowiliśmy też, że
będziemy wolny czas przeznaczać na naukę, na samokształcenie. Powtarzamy więc piosenki śpiewane po hebrajsku
i to dodaje nam otuchy i odwagi. Trudno jest jednak zapo-

mnieć o naszej rzeczywistości, strasznej i gorzkiej sytuacji.
Obiecałam Rózi, Frani i Poli, że nadal będę udzielała im
korepetycji i uczyła hebrajskiego. To dobrze, bo będę wtedy
zajęta, a zarazem pozwoli mi to zapomnieć o tym czasie,
w którym przyszło mi żyć. Strasznym czasie.
Na ostatnim spotkaniu naszej grupy atmosfera była
przytłaczająca. Było smutno. Nie mogliśmy śpiewać. Siedzieliśmy cichutko wsłuchując się w wiersz, który recytowała J.
To był utwór o „płaczących dniach”. Utkwiły mi w pamięci
jego fragmenty. Bez przerwy powtarzałam: „Mimo wszystko,
przeciw wszystkim przeciwieństwom - kraj Izraela”.
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Wtorek, 29 kwietnia 1941 r.
Pogoda jest paskudna. Bez przerwy leje deszcz. Błoto opanowuje nasze dusze. Do tego wszyscy w koło mówią, że zabraknie chleba
i ziemniaków. W mieście pojawia się paniczne zakłopotanie. Kto wie,
czy nie grozi nam głód ?
Ja zaczynam wierzyć, zresztą wierzę od dawna, że młodość to
skarb, którego na nic nie da się zamienić. Moja młodość przebiega
w okropnych warunkach, a kto, jak kto, ale ja wierzyłam jak nikt
w przyszłość. W czasie spotkań wracamy często do starych i pięknych
piosenek o lepszym jutrze. Ostatnio przewija mi się w myślach wiersz
„Niech słońce zawita w twoim sercu”. W ostatniej zwrotce czytam:
usłyszeć melodię z twych ust
z odwagą dźwigaj ciężar
niech słońce zawita w twoim sercu
i pokona wszystkie przeciwności
W ostatni piątek rozśmieszyłam wszystkich, którzy przesiadywali
w moim mieszkaniu, mówiąc: „Ja mam 16 lat, a on (mowa o Hitlerze)
ma ponad 50, więc z pewnością będę dłużej żyć od niego”. Kto to może
wiedzieć?...

Szczepienie żydowskich dzieci

Wtorek, 13 maja 1941 r.
Franię, Rózię i Polę uczę hebrajskiego. Obiecały mi płacić za naukę. Będę więc miała pieniądze na opłacenie lekcji u pani H. Może
mi nawet trochę reszty zostanie. Znowu odczuwamy brak chleba. Tata
prawie nic nie je. Żywność bardzo podrożała. Codziennie wysyłane
są z Radomska do innych miast paczki z żywnością. W listach, które
przysyłane są do nas, ludzie opisują
Dni są piękne, wiosna straszne historie. W Warszawie ludzie
masowo umierają, padają jak muchy.
w pełni, tylko w naPrzepaść między miastami powiększa
szych sercach ciężko się coraz bardziej. Dni są piękne, wioi nie są przygotowane sna w pełni, tylko w naszych sercach
do tej pory roku, nie
ciężko i nie są przygotowane do tej
budzi się w nich życie. pory roku, nie budzi się w nich życie.

Po stronie aryjskiej w Radomsku postawiono liczne słupy z tablicami ostrzegającymi o treści : „Juden ist das
Betreten dieser Strasse VERBOTEN”

Czwartek, 22 maja 1941 r.

(...) Obiecałam Rózi, Frani i Poli, że nadal będę udzielała im korepetycji
i uczyła hebrajskiego. To dobrze, bo będę wtedy zajęta, a zarazem pozwoli mi to zapomnieć o tym czasie, w którym przyszło mi żyć. Strasznym
czasie - pisze autorka pamiętnika. Na zdjęciu - żydowska młodzież

Mama zaczęła w mieszkaniu pani B. prowadzić
przedszkole. Wróciła do swojego zawodu i zamiłowania. Całe nieszczęście w tym, że córeczka pani B. zachorowała i mama dzisiaj nie mogła pójść do pracy.
Nie mamy kart zatrudnieniowych, ale nie mają one
żadnej wartości i znaczenia. Ela ma rozpocząć naukę
u Wandy G. Będzie uczyła się kroju i szycia. Jej marzenia były zupełnie inne. Nie spełnią się, bo nie ma
żadnych możliwości na ich zrealizowanie. Siostra jej
wyszła za mąż. Rodzice są w podeszłym wieku, ktoś

musi ich utrzymywać. Nie martwię się o mamę, że
chwilowo nie chodzi do pracy, mam inne swoje problemy i na nich skupiam myśli. Powinnam skupić się
trochę na polityce i dotknąć tych właśnie problemów.
Proszę bardzo. Hess uciekł do Anglii. Polskie gazety
piszą, że nie był w pełni rozumu. Ameryka żąda, żeby
Francja nie oddawała swoich obozów w Syrii. Sytuacja między Ameryką a Francją może doprowadzić
do zderzenia. Aprowizacja w mieście cokolwiek poprawiła się, ale ceny pozostały bardzo wysokie.
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Czwartek, 12 czerwca 1941 r.
Piszę niewiele i tego bardzo żałuję, ale po czasie. Jestem leniwa, ale
to moje lenistwo wiąże się z okropną sytuacją, jaką nam stworzono.
Sama nie wiem, czy to, co robię, ma sens w związku z tym, co się wokół mnie dzieje. Jeśli chodzi o wydarzenia polityczne, to będzie można
je ocenić dopiero po zakończeniu wojny. Niemcy wylądowali na wyspie
Kreta. Anglicy zajęli Syrię. Co do Rosji panuje cisza, ale ruch graniczny
we wschodnim kierunku jest duży. Cena żywności trochę spadła, tylko
nikt nie wie, na jak długo. Bochenek chleba kosztował już 30 złotych, kilogram kartofli 3 złote. Dzisiaj kartofle kupuje się za 2 złote osiemdziesiąt groszy. Chleb kroimy na niewielkie porcje, tak jakby to było ciasto.
Tatuś nie chce go nawet spróbować. Na śniadanie gotujemy kaszę albo
proso – 20-21 złotych za kilogram. Na kolacje jemy ziemniaki. Często
zmieniamy kolejność. Rano jemy to, co na kolację, wieczorem to, co na
śniadanie. Na obiad ziemniaki z kefirem lub zsiadłym mlekiem. Dzienna porcja mleka dla naszej rodziny wynosi półtora litra.
Jestem teraz bardzo zajęta. Przed obiadem pomagam mamie
w przedszkolu, dlatego lekcje, które udzielam Heńkowi, przeniosłam
na piątą po południu, po mojej lekcji u panny Eli. Róźka, Frania i ja
stałyśmy się wiernymi przyjaciółkami, nierozłączną trójką. Spotykamy się codziennie i czytamy razem z Felikiem i Dulikiem opowiadania
po żydowsku z jubileuszowego zbioru „Hajnt”. Przed tygodniem tatuś
wysłał list do Rosji, do swojej siostry. Czekam z niecierpliwością na
odpowiedź.

Czwartek, 10 lipca 1941 r.

Zarządzenie z 12 lutego 1940 r. wzywające wszystkich mężczyzn pochodzenia żydowskiego w wieku od 12 do 60
lat do obowiązkowego zarejestrowania się w biurze gminy

Bardzo trudno przychodzi mi opisanie zdarzeń minionego tygodnia
i przekazania historii ostatnich dni. Przede wszystkim muszę napisać, że
w niedzielę 22 czerwca wybuchła wojna z Rosją. Z pewnością wybuch
wojny niemiecko-rosyjskiej ma wpływ na sytuację, która ma miejsce
w Polsce. Niedzielę 22 czerwca przeżywaliśmy jako dzień świąteczny.
Pragnęliśmy wybuchu tej wojny, chociaż byliśmy cały czas przekonani, że
kraje te pozostają ze sobą w wielkiej przyjaźni. Na drugi dzień rozeszła się
wiadomość w formie plotki, że Niemcy rozpoczęli aresztowania wszystkich
tych, co nie mają obywatelstwa rosyjskiego, nawet uchodźców z Rosji.
Tej nocy ojciec spał w domu. Pochodzi z Litwy i ma rosyjskie obywatelstwo. Na drugi dzień przed naszym domem zatrzymał się osobowy
samochód. Stałam w mieszkaniu jeszcze nieuczesana i nieprzygotowana
do jakichkolwiek wizyt. Uciekłam. Do mieszkania weszli policjanci, ale nikogo nie zastali. Narobili hałasu, ale po paru minutach, kiedy przekonali
się, że nie ma nikogo, opuścili dom. Po pół godziny podjechali ponownie,
żeby sprawdzić, czy tata jest w domu. Nie mogliśmy wrócić do domu, bo
baliśmy się, że gdy nie znajdą taty, nas zaaresztują. Ojciec natomiast opuścił miasto i po dwóch dniach dotarł do Częstochowy. Nachum ukrywał
się u rodziny Sz., mama u R. Zamieszkałam więc u Antosi. Byłam bardzo
przygnębiona. Bałam się, że już nigdy nie będę mogła wrócić do swojego domu i zawsze będę musiała mieszkać u obcych. Mimo naszych próśb
i braku zgody z naszej strony, tata wraca z Częstochowy w poniedziałek
do domu. Po powrocie zgłasza się na policję. Zwalniają go w czwartek pod
warunkiem, że dwa razy w tygodniu będzie się dobrowolnie zgłaszał do
komisariatu. Niewiele napisałam, co przeżyliśmy w tym czasie. Strach był
tak wielki i tylko same troski, że ciężko to wszystko przelać na papier.

Niedziela, 31 sierpnia 1941 r.

(...) Zabawa w wieczór Hanuka była udana. Cały sobotni wieczór tańczyliśmy. Barak śpiewał piękne piosenki.
Szczególnie przypadło mi do gustu tango po żydowsku. Słowa bardzo spodobały mi się - pisze Miriam.
Na zdjęciu żydowska dziewczyna przy fortepianie

Znów przeżyłam czas apatii i do tego stopnia stałam się leniwa,
że uznałam za wystarczające pisanie w tym pamiętniku raz w miesiącu. Dzisiaj nie mam nic ważnego do przekazania, a to, co chcę
przekazać, nie jest wesołą nowiną. Ostatnio zachorowała mi mama.
Przeziębiła się, a do tego dostała rozwolnienia. Bardzo źle wyglądała
na twarzy. Zbliżał się czwartek - dzień otwarcia przedszkola po wakacyjnej przerwie, a z czegoś przecież trzeba żyć.
Nie tak dawno sfotografowałam się z koleżankami. Muszę się
przyznać, że cały czas myślałam tylko, aby dobrze wyjść na fotografii. Bardzo lubię dostawać listy. Teraz koresponduję z Elą. Przeprowadziła się i zamieszkała w Gorzkowicach. Nasza trójka – Frania,
Róźka i ja wymieniamy listy z Baśką, drużynową Frani z obozu letniego. Piszemy też listy do dwóch koleżanek z tego letniego obozu,
które mieszkają w Częstochowie. W Częstochowie mieszka też wujek
Dawid, który ożenił się z dziewczyną z tego miasta. Bardzo pragnę
poznać moją nową ciocię.
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Czwartek, 18 września 1941 r.
Nasze codzienne życie - polowanie na ludzi i porywanie ich z ulicy do przymusowej pracy.
Wczoraj odbyły się zaręczyny cioci Rózi z A. G.
Dzisiaj wieczorem wrócił wujek z Radoszewic. Uciekł
stamtąd, ponieważ codziennie organizują tam łapanki na Żydów i kierują ich do przymusowej roboty. Po
drodze przeszedł piekło. Złapali go i strasznie pobili.
Gdy opowiadał, nie wytrzymałam i zaczęłam bardzo
płakać. Nikt mnie nie mógł powstrzymać. Mam żal
do siebie. My przygotowujemy się do zabaw i rozrywek

wieczornych. Czy ludzie innych narodów byliby w stanie cierpieć w tak trudnych warunkach i złym czasie
i jednocześnie bawić się ? My wierzymy, że gdzieś daleko od nas na świecie żyje wolna młodzież żydowska
nieskazana na cierpienia i obelgi. Niejeden raz zadaję sobie pytanie, czy jest taka moc, żeby zatarła dwa
lata naszych strasznych przeżyć, jakich doznaliśmy?
Ile czasu będziemy musieli jeszcze żyć w tak trudnej
rzeczywistości? Czy dożyjemy takiej chwili, że sytuacja
nasza ulegnie poprawie i czy ktoś zrekompensuje nam
te ogromne cierpienia?

Niedziela, 23 listopada 1941 r.
Gdyby nie to, że jestem przeziębiona i leżę w łóżku, matka. Aresztowano też małżeństwo, pozostawiając małe
prawdopodobnie zaprzestałabym pisania tego pamiętnika. dziecko bez jakiejkolwiek opieki.
Staram się z braku pieniędzy mądrze gospodarować czasem.
Mamy jednak niewielką nadzieję, że telegramy
Szkoda mi nawet tych parę minut, które poświęcam pamięt- o śmierci bliskich nam osób nie są prawdziwe. Pojawiają się
nikowi. Jestem bardzo zajęta. Kilka godzin dziennie poświę- plotki, że kilku z tych, co nazwiska pojawiły się w telegracam pracy w przedszkolu. Do lekcji, które pobieram, docho- mach, powróciło do domu. Nie wierzę w te plotki. Przeżydzi dodatkowo samokształcenie w zakresie nauki stenografii wamy łańcuch nieszczęść. Ale w łańcuchu tym pojawiają
z samouczka. Dodatkowo całą naszą trójką (Astosia, Frania się również słuchy, że Niemcy zdobyli polskie rejony zajęte
i ja) uczymy się języka angielskiego. Dołączyła do nas siostra poprzednio przez Rosjan, wdarli się w głąb Rosji i stoją u
Astosi Roma. Języka angielskiego uczy nas Żyd pochodzenia bram Moskwy. Z takich wiadomości nikt z naszych się nie
niemieckiego. To dziwny człowiek, bardzo roztrzepany. Raz cieszy, co jest zrozumiałe. Mimo tego znalazł się jeden Żyd,
zapomniał okularów, drugi raz rękawiczek. Nie dziwię mu który skakał z radości, że Niemcy zajęli Lwów. Był bardzo
się. Przeżył wspólnie z żoną ogrom niepowodzeń, tułaczkę z szczęśliwy, ale była to przedwczesna radość. Historia, którą
upokorzeniami, zanim trafił do Radomska.
opiszę, potwierdza to.
Teraz żałuję, że już dawno nie napisałam nic w pamiętDosłownie na kilka dni przed wybuchem wojny Bronniku. Minęło tyle czasu i ciężko jest mi sobie przypomnieć, co ka, córka Dormana i nasza przyjaciółka wyjechała w góry,
się wydarzyło. Dlatego to, co było, opiszę skrótowo.
w Beskidy. Stamtąd uciekła i przedostała się do Lwowa,
Około miesiąca temu w moim mieście odbyło się po- który został zajęty przez Rosjan. Po zajęciu Lwowa przez
lowanie na podejrzanych politycznie. Gestapo chodziło od okupanta hitlerowskiego rodzice Bronki ucieszyli się, że będomu do domu z wykazem osób podejrzewanych o sprzy- dzie łatwiej ich córce połączyć się z nimi. Nie dziwię się, że
janie komunistom. Aresztowano nie tylko tych, których na- w sercu ich zapanował egoizm. Próby odzyskania córki nie
zwiska zalazły się na listach, ale także kobiety i mężczyzn, były łatwe. Miesiącami trwały formalności uzyskania poktórych na nich nie było. Przeważnie, gdy kogoś z list nie było zwolenia na wyjazd do Lwowa. Przed tygodniem pani D.
w domu, w zamian i zastępstwie
wreszcie wyjechała do Lwoaresztowano innego. Z niczym się
wa i bardzo szybko z tego
nie liczono. Zabierano młodych i W ubiegłym miesiącu skończyłam sie- miasta powróciła, oczywiście
starych, nawet takich, którzy le- demnaście lat. Ile urodzin jeszcze prze- bez córki. Bronka została zadwo mogli utrzymać się na no- żyję, a może dni od ostatnich urodzin? mordowana. Jakże strasznie
gach. Aresztowali ciotkę Marka
jest pisać mi te słowa. We
R. Podejrzewano ją o to, że sprzyjała komunistom. Jej ojca Lwowie miały miejsce okrutne mordy. Niemcy wspólnie z
i wujka aresztowano bez podania powodów. Aresztowa- Ukraińcami dopuścili się potwornych pogromów na ludnonych wywieziono z Radomska w nieznanym kierunku. ści żydowskiej. W istnej rzezi zamordowano również BronWedług plotek do Częstochowy. Przez pewien czas od kę. Czy znajdzie ktoś jakieś lekarstwo na broczące krwią
zatrzymanych nie mieliśmy żadnych informacji. Przed serca rodziców w żałobie ? Dniami i nocami myślę o Bronce.
tygodniem zaczęły od aresztowanych przychodzić listy, Patrzę w jej twarz na zachowanej fotografii i pytam siebie,
a najczęściej telegramy już po ich śmierci. Zawiadomienia o czy można ją zaliczyć do szczęśliwych ? Nie jest znana wola
śmierci podpisywał komendant obozu w Oświęcimiu. To jest boska, nie są znane drogi wyznaczone przez Boga. Bronka
z miejsca, z którego się nie wraca. Według pogłosek, zatrzy- od dziecka chorowała na płuca. Nieraz myśleliśmy, że umrze
mane kobiety mają być zwolnione, ale oficjalnego potwier- w dzieciństwie, a tu czekała na nią straszna śmierć.
dzenia na te plotki nie ma.
W ubiegłym miesiącu skończyłam siedemnaście lat. Są
Całe miasto jest pogrążone w żałobie. Prawie z każdej to moje trzecie urodziny w czasie trwania tej wojny. Ile urorodziny ktoś został zabrany. Albo ojciec, albo brat, siostra lub dzin jeszcze przeżyję, a może dni od ostatnich urodzin?

Środa, 24 grudnia 1941 r.
Aktualnie u pani Almy przerabiamy wiersze polskiego
poety XIX wieku Adama Asnyka. Uwielbiam jego poezję
i wiele utworów tego poety znam na pamięć. Bardzo bliski
mojemu sercu jest wiersz „Baśń o zaczarowanej tęczy”:
Od kołyski idzie za mną
Baśń o zaczarowanej tęczy
I szepcze mi do uszu
Słowa zatrzymujące oddech
Wspaniały jest ten wiersz. Znalazłam go jeszcze
w pierwszej klasie i do dzisiaj jestem nim oczarowana.

Okazało się, że nasz nauczyciel angielskiego, jest poetą.
Czytał nam swój wiersz poświęcony kobietom. Miły i sympatyczny. Obiecał, że napisze coś dla nas. Ten nasz nauczyciel jest bardzo dziwny. Jeszcze później powrócę do niego.
Teraz o polityce. Od 8. grudnia Ameryka jest w stanie wojny z Japonią. Według tego, co piszą w gazetach, Japończycy odnoszą w niej same sukcesy. Na wschodzie zaczynają
ujawniać się pierwsze klęski niemieckich wojsk. Mówi się,
że wojska rosyjskie z determinacją atakują hitlerowców i
odbijają wcześnie zajęte przez nich ziemie. Póki co, nie ma
to wpływu na naszą sytuację. Jednak żydowski optymizm
bierze górę. Żydzi obiecują sobie złote góry.

Fragment pamiętnika Miriam Haszczewickiej. Cały pamiętnik zdeponowany został w Yad Vashem w Jerozolimie i stanowi niezaprzeczalny
dowód na prześladowanie okupowanych narodów, głównie narodu
żydowskiego
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Poniedziałek, 28 grudnia 1941 r.
Ukazało się rozporządzenie, że Żydzi mają przekazać władzom
okupacyjnym futra i futrzane kołnierze. Wyraźnie napisano, że jeżeli Żyd nie przekaże do 6 stycznia 1942 roku tych rzeczy, zostanie rozstrzelany. Pod karą śmierci zabroniono ludności żydowskiej
sprzedawanie lub darowanie futer i kołnierzy komukolwiek, bo jeżeli
takie zdarzenie będzie miało miejsce, to rozstrzelany zostanie zarówno przekazujący te dobra, jak i przyjmujący. Natychmiast wśród nas
zaczęła obowiązywać nowa moda. W miejsce futrzanych kołnierzy
wszywano białe lub szare, atłasowe, chociaż zanosi się w tym roku na
ciężką zimę. Po mieście chodzą plotki, że będziemy musieli okupantowi przekazywać również wełniane rzeczy. Jeśli to prawda, będzie
strasznie przeżyć zimę. To rozporządzenie świadczy o tym, że oni
(Niemcy) jedzą gówna na wschodnim froncie i to ożywia nas oraz
daje nadzieję. Z Afryki już ich prawie przegonili.
Tydzień świąt Hanuka już się zbliża. Staramy się coś przygotować
na zbliżającą się sobotę. Mam nadzieję, że to nam się uda. Oby tylko
zamiar nie pozostał w teorii.

Wtorek, 13 stycznia 1942 r.
Choruję. Wczoraj przeleżałam w łóżku. Dzisiaj wprawdzie wstałam, ale nie mogę jeszcze opuścić mieszkania i wyjść na powietrze.
Zabawa w wieczór Hanuka była udana. Cały sobotni wieczór tańczyliśmy. Barak śpiewał piękne piosenki. Szczególnie przypadło mi do gustu
tango po żydowsku. Słowa bardzo spodobały mi się.
Kilka dni po zabawie poszliśmy złożyć kondolencję Beli P., która
przeżywa żałobę po śmierci swojego ojca zmarłego na tyfus. Był człowiekiem jeszcze bardzo młodym i pełnym życia. Z wizyty wróciłam
załamana, wpadłam w depresję. Bela nie wyglądała na wstrząśniętą
i załamaną po stracie ojca. Czy można jej się dziwić w takich warunkach i sytuacji, w której przyszło nam żyć ?

Poniedziałek, 15 czerwca 1942 r.
Nie staram się specjalnie przestrzegać zasad chronologicznego zapisywania faktów w moim pamiętniku. Nie wydaje mi się najważniejsze
co zdarzyło się wcześniej, a co później. Nie zachowuję więc kolejności.
Prowadzę was według moich spontanicznych odruchów i spostrzeżeń.
Zastanawiam się, co jest ważniejsze – czy opisać moje przeprosiny
z Irką, czy wydarzenia które dotyczą wielu nas? Rozum podpowiada,
by opisać te drugie, to znaczy wydarzenia z miasta i okolic. Ale mówiąc
prawdę, bliższe dla mnie są intymne sprawy, z którymi chcę się podzielić, to znaczy sprawy, które dzieją się wokół mnie w wąskim gronie
przyjaciół, chociaż nie jestem pewna, czy to ma akurat jakieś większe
i głębsze znaczenie.
Polityką przestałam się interesować. Przecież i tak nie widać końca
tego, co się dzieje, poza tym, że sytuacja nasza pogarsza się z dnia na
dzień. W ostatni czwartek na żydowskim cmentarzu zastrzelono kilka
kobiet i mężczyzn. Jakiś czas temu aresztowano ich, ponieważ znaleziono w ich domach futra, które zobowiązani byli przekazać Niemcom
stosownie do rozporządzenia z grudnia ubiegłego roku. Wśród zamordowanych były dwa młode małżeństwa z tej samej rodziny. Pozostawiły one po sobie małe dzieci. Była też jedna Żydówka, która opuściła
teren getta bez specjalnej przepustki. Nie mam już siły tego wszystkiego
przeżywać i opisywać. Pragnę, by na tym skończyły się te wszystkie
tragedie, które nas dotykają.
Z Bełchatowa i innych miast Rajchu wysiedlani są Żydzi. W czasie
tego rodzaju akcji wielu z nich bestialsko okupanci mordują. Część
wysiedlonych trafiło do naszego getta w Radomsku.
W mieście pojawiło się zaniepokojenie, a nawet strach przed podwyżkami cen artykułów żywnościowych. Są obawy, że drożyzna będzie
nasilała się aż do okresu dożynek. Jednak obawy okazały się płonne,
ceny nie zmieniły się na naszą niekorzyść, a nawet niektóre produkty
potaniały. Będzie nam się żyło odrobinę łatwiej.
Między wysiedlonymi, którzy dotarli do Radomska, znalazł się
brat cioci Mani L., młody 21-letni mężczyzna. Skończył tylko 7-mio
klasową szkołę podstawową i bardzo słabo mówi po polsku. Podoba mi
się bardzo, ale również przypadł do gustu innym dziewczętom. Muszę
panować nad sobą i uważać na siebie, by się w nim nie zakochać, bo
byłaby to duża porcja głupoty. Tylko, że o miłości nie decyduje rozsądek, a na uczucie nie ma rady. To, że mi się podoba, traktuję jako
ogromną tajemnicę i nie mam zamiaru podzielić się nią z nikim.

Świadectwo odwszenia i kąpieli wydawane przez Wydział Sanitarny w Radomsku

Sobota, 27 czerwca 1942 r.
Godzina 22.30. Dni są teraz długie i męczące. Mimo tak rozmawiałam. Ja też doznałam wstrząsu, bo nie mogłam
późnej pory, jeszcze wielu nie śpi, a mnie zachciało się pisać, pogodzić się ze śmiercią mojej młodej przyjaciółki.
więc piszę w swoim pamiętniku, siedząc przygotowana do
Dzień w dzień spotykam się z coraz to nowymi posnu w łóżku. Już od kilku dni chciałam sięgnąć po pamiętnik, twornościami. W czwartek do pani H. przyjechała wraz
by w nim opisać wszystko to, co w sposób szczególny przeży- z dzieckiem z Tarnowa jej siostrzenica. Tam dopiero miawam. Mam jednak ograniczony czas i dopiero dzisiaj udało ły miejsce niekontrolowane wręcz pogromy. Uratowała się
mi się sięgnąć po pióro.
tylko dlatego, że razem z dzieckiem ukryła się na strychu.
W czwartek o 20-ej tuż po godzinie policyjnej stałam Cztery dni leżała wraz z dzieckiem pod odwróconą wanną
jak co dzień na balkonie naszego mieszkania. Ulica była pu- bez jedzenia i bez picia. Jej matka i siostry zostały zamorsta. Nikt nie spacerował. W pewnym momencie uwagę moją dowane. Opowiadała nam straszne historie o potwornych
zwróciło dwóch mężczyzn ubranych po cywilnemu. Patrząc mordach, jakie miały miejsce w Tarnowie. W pewnym mona nich łatwo wywnioskowałam, że mogą to być Niemcy. W mencie przerwała swoje opowiadanie. Nie mogła już wyoknie sąsiedniego domu stała ciocia Mani i to ona dała mi krzesać z siebie ani jednego słowa. Ja zaś nie mam siły, by
znak, że zna tych dwóch panów. Jeden to W. A., a drugi Sz. o tym wszystkim pisać.
Odsunęłyśmy się od okien, ja wcześniej opuściłam balkon.
Frania opowiadała mi szczegóły śmierci Heli Fainer.
Przestraszyłyśmy się. Był moment, że miałyśmy okazję po- Kiedy zatrzymana została przez policję, zdawała sobie
znać te dwa typki.
sprawę z tego, co ją czeka. Rzuciła się na kolana i zaczęła
Przyszła nam na myśl śmierć Heli Fainer i to znów przy- całować ręce oprawców, błagając o litość. Na nic to się zdapomniało nam naszą sytuację, w której żyjemy i tkwimy.
ło. Z premedytacją i zimną krwią została zastrzelona. Czy
Hela Fainer zamieszkała w naszym mieście jako wy- mordercy zostaną kiedyś osądzeni i ukarani ?
siedlona z Łodzi. Zaprzyjaźniłam się z nią, często spaceroJesteśmy zamknięci w klatce bez wyjścia i nie ma dla
wałyśmy. Była sierotą. Rodzice zmarli na tyfus. Żal mi było nas ratunku. Każdy nowy dzień jest bardziej okrutny od
tak pokrzywdzonej przez los dziewczyny, mimo że o tym, minionego. Dowiadujemy się o nowych mordach i nowych
iż ona też przeszła ciężką
trupach. Mimo to, my jednak
chorobę, dowiedziałam Rzuciła się na kolana i zaczęła całować
żyjemy, w naszych sercach bije
się później, gdy stałyśmy
nadzieja, że pokonamy przeciręce
oprawców
błagając
o
litość.
Na
się wiernymi przyjawieństwa, przeżyjemy ten koszciółkami. Po chorobie i nic to się zdało. Z premedytacją i zimną mar i będziemy żyć.
szczęśliwym uzdrowie- krwią została zastrzelona. Czy mordercy
Tak, to prawda. Trzyma
niu zamieszkała u swo- zostaną kiedyś osądzeni i ukarani?
nas instynkt życia. W okropjej siostry. Utrzymywała
ny dla mnie dzień, kiedy dosię z handlu jeżdżąc od
wiedziałam się o śmierci Heli
wsi do wsi. Nie miała wyglądu, jaki charakteryzuje urodę Fainer, spędzałam go wspólnie z S. Dużo o tym chłopcu
żydowską. Urodą zbliżona była do aryjki. Bardziej koja- myślę i boję się, że zaczynam go kochać. Nie mogę zrozurzono ją z Polką. W minioną środę Antosia powiedziała mieć, dlaczego on mi się tak podoba. Może dlatego, że jest
mi, że wśród społeczeństwa żydowskiego krążą plotki o za- kimś nowym w naszym mieście. Może dlatego, że nie jest
strzeleniu poza terenem getta kobiety. Plotka okazała się przemądrzały jak inni chłopcy, tylko skromnym i symprawdziwa. Po powrocie z kolejnej lekcji dowiedziałam się, patycznym chłopakiem. Rozmawiając z nim to ja jestem
że tą kobietą jest moja koleżanka Hela. Nawet wtedy nie butna i zgrywam się na kogoś, kto najbardziej ceni sobie
brałam poważnie tego, co mówiono. Pomyślałam o czaso- wolność i samodzielność. Na jego widok przestaje bić mi
wym zatrzymaniu Heli przez okupacyjnych policjantów. serce. To takie głupie. Kiedy wychodzę z domu, marzę by go
Wierzyłam, że Hela wkrótce zostanie zwolniona z aresz- spotkać. Najbardziej jednak denerwuje mnie i złości to, że
tu. Około trzeciej po południu w drodze na lekcję rozma- on nie wykazuje mną żadnego zainteresowania. Dostrzewiałam z przyjaciółkami o zdarzeniu, jakie miało miejsce gam swoje wady i staram się przed nim ukrywać je, ale to
w Toruniu, gdzie została zamordowana krewna jednej wcale nie pomaga. Chciałabym wyleczyć się z tej choroby
z moich koleżanek. Zbliżała się do nas Hela Kampel, która zapatrzenia się w niego. A może to nieprawda, może chcę
pracowała w zarządzie gminy. Kiedy doszła, zauważyły- w tym nie do opanowania uczuciu tkwić. Czasem siebie
śmy, że jest czymś bardzo wstrząśnięta. Okazało się, że po- sobą zaskakuję. Uważają mnie wokół za mądrą , rzeczową
twierdziła to, o czym już było głośno w Radomsku. Jeden i roztropną dziewczynę, a do tego ostrożną w okazywaniu
z hitlerowskich sługusów o nazwisku Sz. zastrzelił moją swoich przeżyć i uczuć. Pierwszy raz wyrzucam z siebie
przyjaciółkę, którą to dopiero wczoraj widziałam i z nią wszystko o czym myślę.

11
Czwartek, 6 sierpnia 1942 r.

Poniedziałek, 10 sierpnia 1942 r.

Głupia sprawa. Okazuje się że obie, to znaczy ja i Astosia jesteśmy w
S. zakochane. Dwie serdeczne koleżanki zakochane w tym samym chłopcu. Co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? Ano to, że nadal pozostajemy
serdecznymi przyjaciółkami, a sytuacja nie wpływa ujemnie na naszą przyjaźń. Odwrotnie, miłość do niego i wspólne rozmowy na jego temat jeszcze
bardziej nas zbliżyły. Wydaje mi się, że S. bardziej interesuje się Astosią niż
mną. Często też podchodzi do Mani, zaś w stosunku do mnie wykazuje obojętność. Trudno, z tego powodu płakała nie będę.
Z okazji swoich urodzin Rózia w sobotni wieczór zorganizowała u siebie w domu bal. Było bardzo przyjemnie. Ja zachowywałam się natomiast
jakbym nie była sobą. Nie byłam dziewczyną jak zwykle zrównoważoną.
Na drugi dzień znów bawiliśmy się u Astosi. Dużo tańczyliśmy. Tańczył też
S., który na poprzedniej zabawie nie tańczył. Jego mama nie tak dawno
została zamordowana. Jednak dał się namówić.
Już od miesiąca chodzę na kursy krawieckie. Ostatnio uszyłam dla siebie bluzkę. Prawdę mówiąc zepsułam materiał.

Sobota, 15 sierpnia 1942 r.
Boże mój. Wokół nas dzieją się same okropności a my zabawiamy się
w jakieś tam bzdurne żarty i figle. To niepoważne z naszej strony i należy tylko
nam współczuć że nie umiemy się w tak trudnej sytuacji odnaleźć. Z miasteczek pobliskich dochodzą słuchy o masowych wysiedleniach żydów i mordach
jakie im towarzyszą. Obawiamy się o siebie i swoje życie.
Boimy się i ogarnia nas strach, że straszne dla nas chwile mogą nadejść
w każdym momencie. Nie uda nam się uciec od czekającego nas losu. Boże,
co nas czeka?
Z Bełchatowa wysiedlili wszystkich Żydów. Nasz przyjaciel S. otrzymał
list od kolegi. Pisze w nim, że zebrali Żydów w jedno miejsce i załadowali na
ciężarówki. Nie wie, gdzie ich wywieźli. Dziwne, że w liście nie ma nutki rozpaczy, desperacji, nie zauważa się załamania niecodzienną przecież sytuacją.
Pisze on o bliskim spotkaniu. Mimo wszystko ludzie nie tracą nadziei.
W Radomsku też pojawiła się jakaś nadzieja. Postanowiono otworzyć
warsztaty pracy. Wezwano wszystkie kobiety, które ukończyły kursy krawieckie,
do gminy na godzinę 11.00. Może będzie dla nas praca, może się uratujemy.
Powracam do naszego żarciku z listami. Leibek opowiedział mi, że po
otrzymaniu listu S. spotkał się z nim i zapytał, czy warto pójść na to spotkanie. Powiedział mu, że nie tylko warto, ale należy, bo taka propozycja ze strony dziewczyny to złoty towar. Śmiałam się, ale zbliżała się godzina policyjna
i musiałam szybko udać się do domu. Za około piętnaście minut młodsza kuzynka Mani przyniosła mi od niej karteczkę, że wszyscy adresaci listów spotkali
się w bramie na rogu Polnej i wszyscy śmieją się do rozpuku z udanego żartu.
Ucieszyłam się i ja, bo czułam się nieswojo, szczególnie wobec Astosi. Na drugi
dzień śmiechu nie było końca. Wszyscy podejrzewali Rózkę, bo charakter pisma
w listach najbardziej podobny był do jej charakteru. Nikt nie podejrzewał ani
mnie, ani Mani o ten figiel im spłatany. Tak się zakończyła ta zabawna historia.
Napisałam o niej, gdyż nie jestem pewna, że dożyję kiedyś czasów, że wezmę
do ręki ten pamiętnik z młodzieńczych lat i przypomnę sobie zdarzenia mojej
młodości. Jeżeli nie, to niech przeczyta go nawet Niemiec i pozna, jak żyła młodzież żydowska w tych najtrudniejszych latach. Kto wie, co może stać się z tym
pamiętnikiem?

Tym razem opowiem o takim niewinnym żarciku,
takim figlu jaki przyszedł nam do głowy by zrobić naszym przyjaciółkom i S. Mania, Rózia i ja napisałyśmy
trzy listy do trzech dziewcząt, do: Astosi, Frani R. i Eli.
Czwarty wysłaliśmy do S. Treść listu do dziewcząt była
następująca: „Mam do ciebie prośbę. Od kilku tygodni
chcę ciebie o coś zapytać ale nie mam odwagi bo ciągle
ktoś koło ciebie się kręci. Będę bardzo wdzięczna jeżeli
odpowiesz pozytywnie na moją prośbę i spotkasz się dziś
ze mną o 19.30 przy bramie koło rogu ulicy Polnej. Będę
oczekiwać”. A do S. napisałyśmy: „Nie staraj się domyślać
tożsamości piszącej ten list. W każdym razie pewne jest
że należę do jednej z twoich wielbicielek. Jeśli masz ochotę
poznać autorkę tego listu to przyjdź do bramy na rogu
ulicy Polnej dziś o godzinie 19.30. Nieznajoma”.
Nie chciałam w ten żart wciągać swojej serdecznej
przyjaciółki Astosi a Mania z kolei Frani. Więc napisałam te listy sama. List do S. napisałam podrabiając
charakter pisma Rózki a do dziewcząt podrabiając pismo Leibki. W czasie lekcji u panny Eli nie wzbudzając
podejrzeń Astosi podłożyłam go jej do przeczytania.
Szybko go przeczytała i pokazała go mnie. Udałam zaskoczoną. Przez cały czas trwania lekcji byłam zakłopo-

tana i podniecona bardziej od Astosi która uwierzyła w
wiarygodność treści otrzymanego listu. Bardzo chciałam
by wymyślony przez nas żart udał się. Z drugiej strony
miałam wyrzuty sumienia że Astosia uwierzyła w treść
listu, uznała go za autentyczny a ja jej wierna przyjaciółka wprowadzam ją w taką zasadzkę nie uprzedzając.
Już miałam zamiar wyjawić jej całą prawdę ale z drugiej
strony chciałam zachować lojalność wobec koleżanek które w tej farsie uczestniczyły.
Po lekcji nasz przyjaciel Leibek oznajmił że wszystkie listy zostały adresatom dostarczone. Przed wyznaczoną na spotkanie godziną poszłam z Astosią i Manią
w kierunku umówionego miejsca na rogu Polnej. Za
nami szła Ela która swoją obecność na Polnej wytłumaczyła tym że szuka swojej młodszej siostry. O 19.30
S. nie pokazał się. Już byłam pewna że żart nie udał
się kiedy zauważyłam szybko podążającego S. i to w
kierunku rogu ulicy Polnej. Zauważył nas i zboczył z
drogi kierując się do umówionego miejsca. Szybko podbiegłam do Astosi do domu, bo ona w międzyczasie pożegnała nas, by powiedzieć jej że S. pojawił się na rogu
Polnej. Poprosiłam Leibke by pozostał i obserwował co
będzie się dalej działo.

Miriam: Nie jestem pewna. czy dożyję kiedyś czasów, że wezmę do ręki ten pamiętnik z młodzieńczych lat i
przypomnę sobie zdarzenia mojej młodości. Jeżeli nie, to niech przeczyta go nawet Niemiec i pozna, jak żyła
młodzież żydowska w tych najtrudniejszych latach. Kto wie, co może stać się z tym pamiętnikiem?

Wtorek, 2 września 1942 r.
Już trzy lata minęło od pierwszego bombardowania i jak
na razie nie ma żadnego znaku o końcu wojny. Ale koniec żydów najprawdopodobniej nieuchronnie się zbliża. Nie jestem
w stanie opisać okrucieństw, jakie nam codziennie towarzyszą.
Nastają gorące dni. Gorące w dwóch znaczeniach. Panuje upał
nie do wytrzymania. Może to jest rekompensata za deszczowy
miesiąc, który minął. Z drugiej strony życiu naszemu towarzyszy gorąca atmosfera. Napięcie wzrasta z dnia na dzień.
Żydzi wyrzucani są ze swoich mieszkań z ulic: Limanowskiego, Konarskiego, Wilsona. Wyrzucani są także Polacy z: Rolnej, Stodolnej, Wąwozowej. Niemcy postawili sobie za cel, by
oddzielić mieszkańców żydowskich od polskich. Nie wróży to
nic dobrego. Polacy są zdenerwowani, bo obok ich domów są
działki uprawne, na których mają posiane jarzyny i warzywa,
ogrody z owocami i miejsca do wypoczynku. Niemcy obiecują,
że będą mieli możliwość dojścia do działek i ogrodów.
Mówi się w mieście, że Polacy sami są sobie winni tej sy-

tuacji, bo zwrócili się do Niemców, aby oczyścili Radomsko z
Żydów. Nie wiem, czy to jest prawda.
W ostatnim okresie trochę ucichły głosy doprowadzające
wszystkich do stanów depresji, że zbliża się koniec z nami.
Mówi się, że Ameryka wstawia się za nami, że władze amerykańskie w drodze rewanżu będą się mściły nad Niemcami, którzy tam mieszkają. Mówi się, że rozwiązane zostały jednostki
specjalne „Ojttrojtungs Komisjen”, których zadaniem była likwidacja Żydów. Ale nikt nie wie, ile w tym jest prawdy. Do
jednostek tych rekrutowano hołotę wywodzącą się z łotyszów.
Byli to straszni ludzie wyróżniający się szczególnym okrucieństwem, często przewyższającym , jeżeli to w ogóle możliwe, samych oprawców niemieckich. Na czele tych grup stali esesmani
ubrani w czarnych mundurach z czapkami, na których tkwiły
trupie czaszki.
W ubiegły piątek i w niedzielę znów pojawiły się głosy, że
Łotysze wkroczyli do akcji likwidacji Żydów. W Radomsku za-

panowała panika. Wkoło mówi się, że Łotysze są już w Kielcach i Włoszczowie. Z Warszawy nadchodzą wiadomości, od
których włosy dęba stają. Kaci zbliżają się do naszego miasta
i pętla wisielcza zaciska się coraz bardziej na naszych szyjach.
W pobliskich wsiach powstały obozy pracy i ludzie z chęcią
godzą się do pracy w nich, mimo że czeka tam mordercza i
katorżnicza niewolnicza praca.
Lekcje u Heli zostały przerwane. Nikt już nie ma głowy do
nauki. Kto wie, czy przyjdzie jeszcze taki czas, że sytuacja się
uspokoi, a my będziemy mogły się uczyć. S. dostał list z łódzkiego getta od swojego przyjaciela.. Jest to znak, że jego kolega
żyje. S. nie kontaktuje się z nami. Przebywa w towarzystwie
męskim, a między nim a nami pojawiły się układy i stosunki,
które można określić jako obce. Ja i Astosia jesteśmy złe, bo
posądzają nas, że jesteśmy w nim zakochane. Tymczasem i S.,
i Astosia zostali wyrzuceni ze swoich mieszkań i zostali zakwaterowani w jednym domu. Mają szczęście.
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Niedziela, 29 września 1942 r.

Nie wiem od czego zacząć. Nie wiem jak opisać strach i panikę jaka
zapanowała w mieście. Właściwie to pożegnam się z moim pamiętnikiem. W tym, co piszę, jestem bardzo dziecinna. Nie wiem, czy nie
ostatni raz piszę. W całym powiecie rozpoczęła się masowa deportacja. Niemcy nazywają to „humanitarisze ibroizidlung”, czyli masową
przeprowadzką. W czasie tej przeprowadzki morduje się tysiące ludzi,
reszta wpychana jest siłą do bydlęcych wagonów. W każdym mieście
pozostają tylko nieliczni żydzi. O tych przeprowadzkach w bydlęcych
wagonach wokół opowiadają straszne, wręcz potworne, historie. Jeden
z warszawiaków, któremu udało się uciec z transportu, opowiadał, że
do jednego wagonu wpychano do dwustu ludzi. Dusili się i umierali..
Nawet nie było możliwości usunąć z niego martwych. Nieliczni, których dowieziono do celu, zostali zagonieni do obozu i po trzech dniach
zlikwidowani.
Do większości wokół Radomska miast podana już została szklanka trucizny. W Radomsku jeszcze panuje cisza. Ale jest jasne, że to
cisza przed burzą, że to kwestia zaledwie kilku dni. Jeszcze trochę
i nieszczęście przyjdzie do nas. Coś się już zaczęło dziać. Wszystkich
wysiedleńców z okolicznych miasteczek sprowadza się do naszego
miasta. Do nas należy obowiązek
zapewnienia im niezbędnej pomocy,
Nasza sytuacja jest
zwłaszcza znalezienia mieszkań. Na
szczęście wysiedlani mają ze sobą bardzo zła. Nie wiedosyć dużo żywności, tak że i nam my, co będzie jutro.
w najbliższym czasie nie zagraża Czy może być coś
głód.
straszniejszego od
Nasza sytuacja jest bardzo zła, pewności, że zbliża się
towarzyszy nam gorycz , niepokój śmierć ? Jak nędzną
i zmartwienie. Nie wiemy, co będzie
i dziecinną staje się w
jutro. Często zazdroszczę Bronce
Dorman, że ma już to wszystko za moich oczach bajka
sobą, że została zamordowana – tam o wiszącej nad głową
daleko we Lwowie, i nie musi żyć Damoklesa szablą.
strachem w oczekiwaniu na pewną śmierć. Czy może być coś straszniejszego od pewności, że zbliża
się śmierć? Jak nędzną i dziecinną staje się w moich oczach bajka
o wiszącej nad głową Damoklesa szablą. Rozmawiałam z S. o zorganizowaniu grupy bojowej sprzeciwiającej się deportacji. Nie powinniśmy pozwolić na prowadzenie nas na rzeź tak, jak to miało
miejsce w innych miastach. Obiecał, że porozmawia z chłopakami
i przyjdzie jutro o trzeciej po południu powiedzieć mi, co ustalą. Dzisiaj
mnie odwiedził. Przyszedł ubrany na czarno. Bardzo się wystraszyłam.
W pierwszej chwili przyszło mi na myśl, że to gestapo przyszło po mnie.
W ostatnim czasie stałam się bardzo nerwowa. Czy można się temu
dziwić?

Prawdą jest to, że od tygodnia przeżywamy ago- prawda, że można przyzwyczaić się do myśli o śmiernię. Niemcom zabrakło wagonów. W Częstochowie ci, szczególnie gdy się ma niespełna osiemnaście lat.
tylko raz w tygodniu ładują do pociągów Żydów, przez Przecież nie spróbowaliśmy nawet smaku życia i tak
co likwidacja naszych współrodaków jest poważnie mało przeżyliśmy przyjemności. Wczoraj siedziałyśmy
ograniczona i zwolniona
w trójkę – ja, Mania
w tempie. Do zakończenia Ale to nie jest prawda, że można przyi Ela na przydomowym
akcji pozostały jeszcze trzy
zwyczaić się do myśli o śmierci, szcze- podwórku. Noce są piękulice. Mamy więc nadzieję,
ne, gwiaździste, bardzo
gólnie, gdy się ma niespełna osiemna- gorące, a my gapiłyśmy
że czeka nas jeszcze w miarę
spokojny tydzień. U nas ci ście lat. Przecież nie spróbowaliśmy
się bezmyślnie w gwiazod likwidacji mogą pokazać nawet smaku życia i tak mało przeżyli- dy, jakby chcąc wyczytać
się w najbliższą sobotę lub śmy przyjemności.
w nich nasz przyszły los.
niedzielę. Miniony tydzień
Potem zaczęliśmy wymiewydawał nam się bardzo długi, jakby trwał całe mie- niać wszystkie cudy świata i opowiadać o przyjemsiące. Przez ten tydzień prawie przyzwyczailiśmy się nościach życia. Nie będziemy mogły podziwiać na
do myśli o niechybnej śmierci i w końcu doszło nas własne oczy tych cudów świata i popróbować przyuczucie, że jak gdyby na nią czekamy. Ale to nie jest jemności życia.

Wielka Synagoga przy ulicy Berka Joselewicza w Radomsku. Zbudowana w 1908 roku. Podczas II wojny światowej zburzona przez hitlerowców

Wtorek, 22 września 1942 r.
Nasze dni są policzone. Wysiedlenia zaczęły się w Częstochowie. Za trzy, cztery dni ta historia zacznie się u nas. Wtedy
pewność o zbliżającej się śmierci niczym już nie zostanie zakłócona. Ale czy śmierć jest czymś najgorszym? Gorszy jest korytarz
prowadzący do niej, a więc znęcanie się nad nami w wagonach,
brak powietrza. Wczoraj w Jom Kipur (Sądny Dzień) większość
moich przyjaciółek i ja pościłyśmy. Tylko nie wiemy po co. Jeżeli
nasze modlitwy i nasz płacz nie wstrząsnęły tą najwyższą siłą,
to już nic i nikt nie może nam pomóc. O jakiej ja najwyższej
sile mówię? Siła Najwyższa, która obojętnie patrzy na to, co się
dzieje i na to co z nami wyprawiają jest siłą najwyższą ?
Dzisiaj przyszedł do nas Marek, żeby się z nami pożegnać.

On wyjeżdża do obozu pracy w Częstochowie. Jest to obóz pracy dla tych, którzy budować będą linię kolejową. Możliwie, że
dzięki pracy na ochotnika, uratuje się od śmierci. Trudno mi
jest sobie wyobrazić, że będzie zdolny do tak ciężkiej pracy przy
strasznych warunkach, jakie panują w obozie.
U dziadka pojawiły się trzy małżeństwa. Poprosiły
o udzielenie im rozwodu. Uważam tę decyzję za bardzo mądrą. Któż może wiedzieć, co może się stać z małżonką lub
małżonkiem.Jeżeli na przykład po mężu zniknie ślad, to jego
żona nie będzie mogła drugi raz wyjść za mąż. W żydowskiej
religii jest zapisane, że żona, by wyjść ponownie za mąż, musi
udowodnić, że jej prawowity małżonek nie żyje. Musi mieć

świadków, którzy potwierdzą jego zgon. Kto wie, czy będzie
w stanie znaleźć takich świadków. Może to dziecinada albo
głupota, że ja z kolei martwię się, co stanie się z moim pamiętnikiem. Chciałabym, żeby nie skończył marnie w jakimś piecu.
Chciałabym, żeby go ktoś znalazł, nawet Niemiec, i przeczytał.
Chciałabym, żeby to co napisałam, a co jest kroplą w morzu
w porównaniu do tego, co przeżyłam razem z moimi bliskimi
i przyjaciółmi, stało się świadectwem naszych tragedii, jakie
miały miejsce. A właściwie czy jest sens? Co mnie to wszystko
będzie obchodzić jak umrę? Wczoraj na spotkaniu ktoś zaproponował, byśmy wyszli na ulicę z hasłami „My chcemy żyć”
i „Nie damy siebie zabić”.

jaka sytuacja jest w Częstochowie. Czy już „praca” barbarzyńców została zakończona? We wszystkich gazetach opublikowano wystąpienie „przywódcy” miasta. Oświadczył, że
do niedawna Żydzi śmiali się z niego. Jeżeli jeszcze teraz
któryś z Żydów nadal się z niego śmieje, to już nie będzie się
długo z niego śmiał i wkrótce nie będzie w mieście żadnego
Żyda, który będzie się z niego śmiał. Oby on przestał się
wcześniej śmiać.
Wszyscy opuszczają miasto. Wyjeżdżają pracować przy

zbiorze ziemniaków. Zarząd gminy wskazuje miejsca, gdzie
można pojechać do pracy. Nie mamy chęci wyjeżdżać. Taki
wyjazd to żaden dla nas ratunek. Właściciele gospodarstw
zmuszeni zostali do pilnowania Żydów i uczyniono ich odpowiedzialnych za Żydów pod karą śmierci. Ucieczka więc
jest niemożliwa, a poza tym, nie ma gdzie uciekać. Z naszej
grupy do pracy wyjechała Ela. Pracuje u gospodarza w Kobielach. Pojechała sama. Z pewnością samej jest jej tam źle.
Życzę jej jednak wszystkiego dobrego.

Niedziela, 4 października 1942 r.
Jestem chora i leżę w łóżku, chyba ze strachu przed zbliżającą się śmiercią. Nie słyszę najnowszych plotek pojawiających się w mieście i nie ma na mnie wpływu żydowska ulica. Mimo tego nie jestem spokojna, bo przecież zagrożenie
nie ominęło nas. Cały czas jesteśmy jakby w oczekiwaniu,
kiedy się pojawią, kiedy po nas przyjdą i co z nami będzie.
Na razie kończy się wszystko na strachu. Niestety, nikt z nas
nie jest w stanie temu złu, co nas czeka, zapobiec. Wiemy
o tym dobrze, że nie da się nam od tego uciec. Nie wiemy,
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Poniedziałek, 5 października 1942 r.
Stan zdrowia jeszcze mi się nie poprawił. Nadal
W mieście dzieją się straszne sceny. Nie wiemy,
leżę w łóżku. Obawiam się, że wyzdrowieję dokład- co dalej robić. Możliwe jest że ojciec mógłby wystarać
nie na akcję. To będzie straszne. Przyjaciółki odwie- się o przepustkę na opuszczenie miasta, ale gdzie się
dzają mnie często. Siedzą przy łóżku. Rozmawiamy. udamy, z czego będziemy żyć ? Nie mamy żadnych
Tematów do rozmów nie brakuje. Jesteśmy przecież zgromadzonych oszczędności.
przyjaciółkami całym sercem i duszą, i nie mamy
Znów biorę do ręki swój pamiętnik. Leżę sama
przed sobą żadnych tajemnic. Szczególnie Astosia mi w łóżku. Wchodzi mama Awnera i panna W. Wujek
najwięcej towarzyszy w chorobie.
wychodzi. Zaraz potem wchodzi Astosia. Mówię do
Mania wraz z rodzicami opuściła miasto. S. spę- niej, że te odwiedziny związane są z wiadomościami
dza teraz wieczory u Astosi. Nie ukrywa tego faktu i od mojej cioci z Częstochowy. Panna W. mówi, że brat
zwierza mi się, o czym rozmawiają i jak wobec niej Róźki pracuje po drugiej stronie getta. Dostał kopertę
zachowuje się S. Dzisiaj opowiadała mnie i Frani że od polskiego robotnika z adresem dziadka, z prośbą,
ją wczoraj pocałował. Poby ją przekazał pod wskawiedziała nam, że wcale
zany adres, a moi rodzice za
Staramy się być nadal normalnymi
się na niego za to nie obto przekazanie zapłacą. Gdy
raziła. Trochę się zawsty- dziewczynami, mimo że zbliża się
Wojtek wrócił z kopertą, okaszybkimi
krokami
śmierć,
staramy
się
dziła, ale w ogóle było jej
zało się, że jest tam w środku
przyjemnie. On też był z życia chociaż w ostatnim momencie
list od obcego nam człowieka
przez moment jakby nie coś mieć, coś poznać z jego smaku.
do sąsiada, który mieszka
swój. Frania zaś na to pow naszym domu na parterze.
wiedziała nam, że wszyscy chłopcy tak się zachowują List napisała kobieta. Powiadomiła, że razem z dziećjak S. bez wyjątku i że ona coś wie na ten temat.
mi znajduje się w wagonie. Prosi, by tę wiadomość
Warunki, jakie w tym czasie zostały nam stwo- przekazać jej mężowi, który pracuje u Rakowera. Nie
rzone, jednak nie wpływają na nasze zachowanie. widzieliśmy żadnego listu od wujka. W pewnej chwiStaramy się być nadal normalnymi dziewczynami, li dostrzegliśmy na wewnętrznej stronie koperty kilka
mimo że zbliża się szybkimi krokami śmierć, staramy zdań napisanych ręką wujka. Napisał, że jeszcze wczosię z życia chociaż w ostatnim momencie coś mieć, coś raj w Święto Tory (Simchat Tora) byli u siebie w domu.
poznać z jego smaku. Na mnie opowiadanie Astosi I ostatnie zdanie: „Piszę te słowa w wagonie. Oni nas
nie zrobiło żadnego wrażenia. Dlaczego nie wpłynęło wykryli”. Zrozumieliśmy, że znaleźli ich w ukryciu
na moje samopoczucie? Nie wiem. Być może zmieniły i zostali zabrani. Rozwiały się nasze wszystkie nadziesię moje uczucia do S. Sama bardzo jestem zdziwiona je. Nie mamy już do kogo pisać listów, tylko że to jest
moją obojętnością do niego.
już najmniej ważne i nie ma znaczenia.

Środa, 7 października 1942 r.
Dzisiaj poczułam się nieco lepiej, ale nadal leżę w łóżku i korzystam
z czasu, jaki mi pozostał pisząc w swoim pamiętniku. Wczoraj przyjechali Żydzi z Kamieńska. Musieliśmy się podzielić z nimi mieszkaniami.
U nas zamieszkała pani W., jej siostra, mama i obca kobieta. Biedni. Nie
wiem, czy wiedzą i czy zdają sobie sprawę, jaki czeka ich los. My jednak
pozostaliśmy w dotychczasowym mieszkaniu i śpimy nadal na swoich
łóżkach. Chętnie oddałabym im te łóżka razem z pchłami. Ale nam nie
pozostaje już wiele czasu spać w swoich łóżkach. Przygotowujemy się do
ukrycia. Mamy odpowiednie miejsce. Będzie tam przebywało około 70.
Żydów w różnym wieku - i młodzi, i starzy, i dzieci. Chciałabym zabrać
ze sobą swoje rzeczy, ale nie wiem czy mi pozwolą. Pamiętnik muszę zabrać, choćby nie wiem co, ale nie wiem, czy uda mi się jeszcze coś w nim
napisać. Wczoraj dotarł do mnie list od Eli. Pisze, że ciężko pracuje od
rana do wieczora, ale nie chodzi głodna, bo nie ma problemów z żywnością. Śpi w stodole. Wokół mówią, że wszyscy z obozów pracy muszą
wrócić dzisiaj lub jutro. Jest to znak, że niebezpieczeństwo czyha za progiem. Niektórzy uważają, że mordercy przyjdą po nas w piątek, ale tata
twierdzi, że po sobocie. Codziennie natomiast hitlerowcy pojawiają się
w judenracie. Zabierają stamtąd pieniądze i nagromadzone rzeczy. Według
tego, co przy okazji szepną, akcja wywózki Żydów ma być przeprowadzona
w Radomsku w przyszłym tygodniu po sobocie. Tylko, że im akurat wierzyć
nie można.

Na tym zapisie kończy się pamiętnik. Pozostała jedna nie zapisana strona, a na
niej kilka linijek napisanych niewyraźnie odmiennym charakterem pisma od
pisma jego autorki. Ów nieznany dopisał: „24 października 1942 r. wieczorem
do strażnika przy ulicy Limanowskiego zgłasza się autorka pamiętnika Miriam
wraz z matką, z prośbą, by doprowadzić kobiety do judenratu. Mówiły, że przez
tydzień ukrywały się w ubikacji i prawie od trzech dni nic nie jadły. Obie natychmiast zabrano na posterunek, a na drugi dzień wywieziono je samochodem do Częstochowy”.

(...) Pozostaliśmy w dotychczasowym mieszkaniu i śpimy nadal na swoich łóżkach. Chętnie oddałabym im te łóżka razem z pchłami. Ale nam nie pozostaje już wiele czasu spać w swoich łóżkach. Niektórzy
uważają, że mordercy przyjdą po nas w piątek (...) Codziennie natomiast hitlerowcy pojawiają się w judenracie. (...) Według tego, co przy okazji szepną, akcja wywózki Żydów ma być przeprowadzona
w Radomsku w przyszłym tygodniu po sobocie. Tylko że im akurat wierzyć nie można - tą notatką kończy się pamiętnik Miriam. Na zdjęciu opustoszałe domy po wysiedleniu Żydów
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Akcja
W piątek rano 9 października 1942
roku w getcie pojawiła się w samochodach żandarmeria niemiecka i rozpoczęła strzelaninę w powietrze. Za nimi
wkroczyły jednostki polskiej i ukraińskiej policji szczelnie otaczając teren getta i uniemożliwiając z niego wydostanie
się zamieszkałych tu Żydów. Żydowska
policja, którą wykorzystano jako jednostkę pomocniczą w akcji, otrzymała
rozkaz wypędzenia wszystkich Żydów
z domu i doprowadzenia ich na plac
koło budynku gminy żydowskiej na ulicy Mickiewicza. Żydom nie pozwolono
zabrać żadnych rzeczy z ich mieszkań
za wyjątkiem pieniędzy, biżuterii, niewielkiej ilości żywności i ubrania. Gdy
opuszczanie mieszkań rozciągało się
w czasie żandarmi sami rozpoczęli ich
wypędzanie. Bez przerwy słychać było
strzały. Słabych lub chorych którzy nie
byli w stanie o własnych siłach opuścić
swych mieszkań lub też buntowali się,
na miejscu rozstrzeliwano. Wchodząc
do zakaźnych szpitali oprawcy zrzucali
z łóżek chorych, tych co nie byli w stanie sami wstać. Jeżeli nadal nie mogli
podnieść się z podłogi lub opuścić łóżek,
natychmiast ich zabijano. Niemowlęta
rozrywano w rękach i wyrzucano przez
okna lub rozgniatano je buciorami z nabitymi w podeszwy gwoździami. Matki
próbujące w rozpaczy ratować niemowlęta również mordowano.
Setki Żydów zalanych krwią kręciło się zagubionych po ulicach getta. Nie
było prawie domu lub podwórza, żeby
nie leżało dziesiątki trupów. Około 9-tej
rano poprowadzono żydów z getta na
plac zbiórki. Ten marsz dla obserwatora
wysiedlenia musiał robić niesamowite
wrażenie. Byli mieszkańcy getta ciągnęli
za sobą toboły, worki, siatki. Dzieci płakały z głodu i wśród tłumu gubiły swoich
rodziców, płakały i biegały wokół szukając swoich najbliższych. Były przypadki
że nie udało się odnaleźć bliskich i nigdy
już pogubione dzieci nie miały kontaktu
z rodzicami.
O godzinie 10-tej rozkazano
Gutsztatowi wysłać na żydowski cmentarz dziesięciu policjantów żydowskich
w celu wykopania zbiorowego grobu dla
wcześniej zamordowanych.
W dwie godziny potem padł rozkaz, by doprowadzeni na plac zbiórki
Żydzi uformowali szyk po pięciu w szeregu. Między szeregami przemieszczali
się gestapowcy i ze śmiechem na ustach
przyglądali się znękanym i trzęsącym
ze strachu Żydom nie zdolnym do jakiegokolwiek sprzeciwu, a jednocześnie
przekonanym o niechybnej śmierci.
W międzyczasie inni oprawcy przeszukiwali getto i co parę minut doprowadzali na plac kolejnych zalanych krwią
Żydów, którzy próbowali się ukryć
w piwnicach domów i kamienic, by uniknąć wywózki. Niektórzy, mniej posłuszni
i próbujący buntować się oraz żebrzący
o litość i darowanie życia, byli na miejscu zabijani.
Organizatorzy akcji skrupulatnie
przeliczyli spędzonych Żydów i rozka-

zali, aby ustawili się we wskazanych
miejscach zgodnie z wykonywanymi
zawodami. Robotnicy niewykwalifikowani zajęli miejsce po prawej stronie
placu i utworzyli coś w rodzaju batalionów pracy. Po lewej stronie miejsce
zajęli robotnicy wykwalifikowani. Naprzeciw stojących niemieckich oficerów
miejsce zajęli członkowie judenratu i ich
rodziny. W tym czasie ulicą Mickiewicza przejechało setki wozów konnych
w kierunku Przedborza. Jak się później
okazało, furmanki te wysłano po Żydów
i ich dobytek do Przedborza, bo równocześnie z likwidacją getta w Radomsku postanowiono zlikwidować getto
w Przedborzu.
Około 13-ej zaczął niespodziewanie padać ulewny deszcz. Miejski
stadion sportowy przy Mickiewicza
w ciągu krótkiego czasu zamienił się w
bagnisko. Był to czas w którym hitlerow-

zwolenie na pozostanie w mieście. Wśród
spędzonych na boisku radomszczańskich
Żydów zapanowała śmiertelna, ale zarazem złowroga cisza. W tej to atmosferze oczekiwania i niepokoju komendant
policji rozpoczął wyczytywanie nazwisk.
Nazwiska ułożone były w porządku alfabetycznym. Po przeczytaniu nazwiska
Markowicz czekał, aż wyczytany wystąpił z szeregu i poszedł na wskazane
przez komendanta miejsce obok niego.
Wśród wyczytanych odczytał między
innymi nazwiska członków judenratu:
Wiktor Gotsztat, Natan Winer, Mosze
Wajnraich, Jehuda Hirsz Tiger, Henryk
Pański, Józef Piński, Alek Rozenboim,
Jakow Szapira, Samuel Wolf Afman,
Ekrant, Aronowicz i Tajchner . Ponadto w swoim wykazie niemiecki okupant
uwzględnił 40 nazwisk policjantów żydowskich i ich żon, lekarzy dentystów:
Wolfa Afgana, Ekranta, Aronowicza

mów, nawet w karabiny maszynowe.
W tym czasie na setkach furmanek przetransportowano do Radomska Żydów
z Przedborza. Byli wśród nich również
Żydzi z Radomska, którzy wcześniej
uciekli z miasta. W Przedborzu wystarczyło kilka godzin, by skutecznie zlikwidować ich gminę. Żydów przedborskich
odtransportowano prosto na rampę kolejową. Za każdą pędzoną grupą jechał
wóz konny. Kto nie wytrzymywał trudu
wysiedlenia i w drodze umierał, jego
ciało jak worek ze śmieciami wrzucano
na furmankę. Także tam trafiały ciała
zastrzelonych przy próbach ucieczki.
Ludność polska stała na ulicach
i cieszyła się z tego, że Niemcy czyszczą
miasto z Żydów. Ich radość trudna jest
do opisania. Żydów pędzono częściowo
ulicą Kościuszki, a częściowo ulicą Reymonta aż do rampy towarowej stacji
kolejowej. Żydów z Przedborza pobitych

Zwój cierpień
Symcha Hampel

Isashar Miński

Wśród załogi sanitarnej współautor wspomnień - doktor Hampel

cy zakończyli rabunek biżuterii, pieniędzy i innych precjozów. Pozwolono więc
im po kilku godzinach usiąść w błocie na
boisku sportowym. Na placu pojawia się
hoiftszturmfirer Foicht i dowódca żandarmerii w Radomsku Kamfnik. Wzywają do siebie Gutsztata i wydają mu
kolejne rozporządzenia do realizacji.

Selekcja
na boisku sportowym
O godz. 14-ej znów pojawił się na
placu sportowym przy ulicy Mickiewicza dowódca żandarmerii Kamfnik
i przekazał Komendantowi Policji żydowskiej Markowiczowi listę z nazwiskami 350 Żydów którzy otrzymali po-

i Tajchnera, lekarzy: Zaksa, Rozszewicza
i Hampela oraz wysoko kwalifikowanych specjalistów w różnych zawodach.
Grupę tą oddzielono od pozostałych żydów. Tych którzy próbowali dołączyć do
wybranych ciężko pobito i natychmiast
przepędzono na wcześniej zajmowane
miejsca. O godzinie 15-ej 350 wybranych Żydów przeprowadzono pod silną
eskortą i zamknięto w budynku gminy
żydowskiej oraz kamienicy Buchmana
kierując na pierwsze piętro. Z okien budynków patrzyli zapłakanymi oczami w
kierunku swoich krewnych i przyjaciół
siedzących na placu boiska sportowego
i oczekujących na śmierć. Widzieli oni
jak niemcy przepędzali ich braci i siostry
grupami po 500 osób na stację kolejową
w asyście po zęby uzbrojonych żandar-

i rannych podczas likwidacji tamtejszego getta jeszcze raz bito w Radomsku
a trupy zakatowanych trafiały na wóz
konny. Bito ich również w czasie przetrzymywania na kolejowej rampie. Peron stacyjny był czerwony od krwi.
Pociąg towarowy z bydlęcymi wagonami podstawiono dopiero
o 22-ej. Podłogi wysypane były wapnem.
Z chwilą zatrzymania się pociągu
oprawcy rozpoczęli natychmiast zapychać wagony zgromadzonymi na rampie Żydami. Akcja prowadzona była
w strugach deszczu przy ciągłym biciu
pejczami. Bicie miało przyspieszyć załadunek. Do jednego wagonu trafiało
po stu, a nawet więcej ludzi. Drzwi
natychmiast zamykano i plombowano.
Przeraźliwe krzyki i spazmatyczny płacz

rozlegał się w Radomsku do wczesnych
godzin rannych 10 października 1942
roku.
Pociąg wyruszył o godz. 8-ej w sobotę w kierunku Warszawy. Jak się później
dowiedzieliśmy, skierowano go prosto
do Treblinki. Tylko część żydów wywieziono pierwszym transportem. Tysiące
pozostało i zostali zapędzeni do synagogi i szkół żydowskich silnie strzeżonych
przez żandarmerię niemiecką. Dopiero
po licznych prośbach i przekonywaniach zezwolono na podanie im wody
i pożywienia. W tą noc policjantom żydowskim udało się uwolnić 20 Żydów.
Przebrani zostali w policyjne mundury
i za wysokie łapówki w postaci biżuterii
i pieniędzy zostali przez strażników wyprowadzeni z synagogi. Ci, którzy pozostali w zamkniętych pomieszczeniach,
przeżywali gehennę. Musieli stać przez
czas ich przetrzymywania ściśnięci do
granic możliwości, a potrzeby fizjologiczne załatwiać pod siebie. W tych to
strasznych warunkach przetrzymywano
ich do poniedziałku 12 października.
W tym dniu powrócił pociąg z Treblinki
– miejsca zagłady polskich Żydów.

Drugi transport
12 października
1942 roku
Z chwilą podstawienia pociągu pod
rampę kolejową na stacji w Radomsku
wyprowadzono Żydów z synagogi oraz
szkół i skierowano prosto na dworzec.
Tam powtórzyły się sceny z minionego
piątku do zamknięcia i zaplombowania
wagonów włącznie. W tym czasie, gdy
tysiące Żydów pędzono na rampę kolejową, niemieccy oprawcy przeprowadzili ponowną selekcję wśród 350 wcześniej
wyselekcjonowanych. Wyprowadzono
ich na plac, a spośród zgromadzonych
wybrano 29. Żydów i odprowadzono na
rampę kolejową. Byli wśród poddanych
dodatkowej selekcji Żydzi: Moiszele Tokaraz, Kasztan, Eliezer, Winer, Wajnrich, Mendel Gliksman, Fela Wygodzka
z dzieckiem na rękach, pani Dambrower (Czarna Belcia), pani Wilhalem
z domu Kroze, Icchak Szapira z żoną,
rodzice Samuela Szapira. Trzyletnia
dziewczynka na rękach Feli Wygodzkiej była potomkiem Dawida Bugajskiego, znanego handlarza zbożem
z ulicy Strzałkowskiej. Następnego dnia
Żyda Federmana w ręce żandarmerii
niemieckiej przekazali Polacy, żądając,
by się nim zajęto. Został on bardzo dotkliwie pobity, a następnie rozstrzelany.
Ciało jego przeleżało dwa dni przed
budynkiem gminy żydowskiej i miało
stanowić swoiste ostrzeżenie dla ukrywających się wcześniej zbiegłych z akcji
wysiedleńczej Żydów.
(Fragment pochodzi z Księgi Pamięci,
strony 290-301, opublikowanej
w języku hebrajskim i żydowskim.
Przetłumaczył Marek Poniemuński
z Izraela. Opracował Maciej Ziembiński. Księga zachowała się w Muzeum
Regionalnym w Radomsku)
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Od Radomska
							 do Treblinki
Treblinka II. Cmentarz i Pomnik-Mauzoleum w byłym obozie zagłady. 17 tysięcy głazów jako symbol pomordowanych tu narodów
Maciej Konrad Ziembiński

Hejnach Brener zanim został zakwalifikowany do wywózki
10 października 1942 r. przebywał w
radomszczańskim getcie zaledwie dwa
tygodnie. Pochodził z Żarek. Po przybyciu do Treblinki skierowano go do
pracy w grupie roboczej. Na podstawie
jego relacji można odtworzyć przebieg transportu Radomsko – Treblinka. Wpędzono go zaraz do drugiego
wagonu od lokomotywy. Jako jeden
z pierwszych zajął miejsce w okolicy
niewielkiego zakratowanego okienka.
Dodatkowym sprzyjającym dla więźnia dobrym znakiem była szpara między deskami na wysokości oczu przez
którą wpadało trochę świeżego powietrza. Mógł przez nią także obserwować
jakie miasta mijał po drodze pociąg
śmierci. Na drugi dzień około południa pociąg zatrzymał się pod stacją
z napisem Treblinka.
Około sześć osób z jego wagonu
zmarło. Ciała ich złożono jedno na drugim w końcu wagonu. Żyjących Niemcy wraz z Ukraińcami z krzykiem poganiając pejczami i biczami kierowali do
miejsca gdzie odbywało się sortowanie
Żydów. Sortowanie polegało na tym,
że oddzielano kobiety z dziećmi od
mężczyzn oraz osobno niedołężnych
i starców. Tych ostatnich kierowano
tam, gdzie wywieszona była biała flaga
z czerwonym krzyżem. Kazano im siąść
na drewnianych ławach, jednocześnie
nie pozwalając im na oglądanie się do

tyłu. Pilnowali ich uzbrojeni Ukraińcy.
Z placu, gdzie odbywało się sortowanie, kobiety z dziećmi kierowano
do baraku. Tam kazano im rozbierać
się do naga. Niektóre młode i zgrabne
żydówki Ukraińcy odprowadzali do
swoich baraków gdzie zaspakajali swój
seksualny popęd. Pozostałe poddawano
strzyżeniu.
Hejnach Brener był z zawodu fryzjerem i dzięki temu trafił do grupy
roboczej. Zadaniem jego i innych fryzjerów było strzyżenie więźniów. To on
właśnie strzygł swoją małżonkę przed
skierowaniem jej do baraku śmierci.
Również swoje kuzynki. Wówczas nie
zdawali sobie sprawy z tego że to był je-

cym czerwone opaski powierzano nadzorowanie rozbierania się mężczyzn.
Ci z niebieskimi czyścili wagony po
nieczystościach, usuwali trupy i dezynfekowali je wapnem, by mogły powrócić po kolejne ofiary holocaustu. Kilku
zaledwie Żydów z opaskami białymi i
emblematem czerwonego krzyża miało
za zadanie odprowadzać niedołężnych
i chorych na ławy. Były one ustawione
na skraju ogromnego dołu. Chorych i
starców zabijano strzałem w głowę a ich
ciała siłą bezwładności staczały się do
tego pożwirowego rowu. Oblewano je
benzyną i spalano. Ostrzyżone kobiety
i dzieci rozebrane do naga wypędzano
z baraku. Na placu przed komorami

Niemal do ostatniej chwili więźniowie nie zdawali sobie sprawy, że idą na pewną śmierć. Byli przekonani,
że zwłaszcza po otrzymaniu kawałka mydła
i ręcznika, udają się do zbiorowej kąpieli po której zostaną wysłani dalej do pracy na wschód. Nie słychać
było lamentów, krzyków i płaczu...
den z ostatnich etapów ich życia.
Włosy przenoszono do specjalnej
parowni, pakowano je w bele i wywożono do niemieckich fabryk materacy.
Abe Kon, Żyd z Radomska był zatrudniony przy sortowaniu ubrań a potem przy rozbieraniu kobiet. Ci Żydzi
byli zobowiązani nosić opaski na rękawach koloru różowego. Żydom noszą-

gazowymi zatrzymywano uformowany
orszak który od tego momentu rozpoczynał swoją ostatnią drogę, drogę po
śmierć. Podobną drogę przechodzili
mężczyźni.
Cała operacja rozładowania wagonów, strzyżenia i skierowania do
komór gazowych 500 ludzi trwała do
20 minut.

c z t e r n a ś c i e

Zanim do Treblinki przybyły
transporty Żydów z Radomska ludzi
wypędzanych z wagonów nie gazowano a tylko rozstrzeliwano z karabinów
maszynowych. Następnie zakopywano w ubraniach we wcześniej wykopanych ogromnych dołach. Dopiero
w połowie sierpnia 1942 roku uruchomiono cztery komory gazowe. Potem
dobudowano jeszcze dziesięć. Można
więc było dziennie zagazować trzy
transporty po 60 wagonów każdy. To
był bardzo prosty zabieg. Obok komór
gazowych w niewielkim drewnianym
pomieszczeniu montowano motory
spalinowe wysokiej wydajności. Spaliny z nich wprowadzano potężnymi
metalowymi rurami do poszczególnych komór.
Niemal do ostatniej chwili więźniowie nie zdawali sobie sprawy, poza
kilkoma, że idą na pewną śmierć.
Nie zdawali sobie sprawy także radomszczańscy Żydzi. Byli przekonani, że zwłaszcza po otrzymaniu
kawałka mydła i ręcznika, udają się
do zbiorowej kąpieli po której zostaną wysłani dalej do pracy na wschód.
Nie słychać było lamentów, krzyków
i płaczu. Dantejskie sceny miały dopiero miejsce, gdy wprowadzeni do
tak zwanej łaźni, która okazała się komorą śmierci, zamiast wody do kąpieli
zostali narażeni na trujący gaz. Wtedy
można było usłyszeć krzyki rozpaczy
wydobywające się z komór ale na to

też miał sposób hitlerowski oprawca.
W momencie uruchomienia silników
spalinowych rozpoczynała obok łaźni koncert obozowa orkiestra dęta.
Wcześniej towarzyszyła Żydom kiedy
wprowadzano ich za bramę obozu ze
złudnym napisem że praca uczyni ich
wolnymi. Była to słynna w Treblince
orkiestra Artura Golda która przygrywała także Niemcom w czasie orgii
jakie dla siebie organizowali Niemcy
wspólnie z Ukraińcami…
***
… W latach 1959-1964 dla uczczenia tysięcy bezimiennych, niewinnych
ofiar hitleryzmu na terenie obozu Treblinka II odsłonięto nową płytę granitową w formie kamienia – grobowca.
Wokół tego pomnika znajduje się 17 tysięcy głazów jako symboli narodów tu
pomordowanych. Na dziesięciu granitowych słupach widnieją nazwy państw
z których wywodziły się ofiary. Za pomnikiem umiejscowiono bryłę topionego bazaltu symbolizującego ruszta,
na których spalano zwłoki zagazowanych. Jest tam również tablica symbolizująca miasto, z którego wywieziono na
pewną śmierć Żydów. Na tablicy napis:
Radomsko.
(Fragment artykułu
„Komu i Czemu”
nr 40 z 1 października 2008)
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Elegia miasteczek żydowskich
Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.
Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany,
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto
I wapnem sinym czysto wybielono ściany
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.
Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy,
Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala,
Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy,
Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagala.
Te księżyce nad inną już chodzą planetą,
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym.
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
Antoni Słonimski

W okupowanym Radomsku (II)
Likwidacja getta - 10 i 12 października 1942 r.
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