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Bo my byli!my tacy "o#nierze 
szeregowi

Rozmowa z$Aronem Karmim

Czy mogliby!my rozpocz%& nasz% rozmow' od pana opowie!ci 
na temat jego domu, rodziny?
Ja jestem z$ma%ego miasteczka, z$Opoczna, w$kieleckim woje-
wództwie do 1939 roku. Pó&niej, podczas wojny, to miasteczko 
przy%'czono do województwa %ódzkiego. Mieszkali(my w$domu 
nad piekarni', która nale)a%a do ojca. By%o nas siedmioro dzieci, 
no i$rodzice. Nazywali(my si* Chmielniccy: Eliezer Chmielnic-
ki$– ojciec, Ester$– matka, czterech synów i$trzy córki. Najstarszy 
brat przyjecha% tutaj, do Izraela, w$1935 roku, Zeew$– Chmiel-
nicki Wolf. Przyjecha% z$Makabiad'1 jako sportowiec i$zosta% 
tutaj.

Czy Zeew "yje?
+yje, )yje. Drugi brat, Moszek, by% razem ze mn' w$Zag%adzie, 
byli(my razem w$poci'gu do Treblinki, ale on nie zosta% przy 
)yciu. On mnie uczy%, jak skoczy, z$poci'gu, a$sam, jak wyska-
kiwa%, uderzy% g%ow' o$s%up telegraficzny. On )y% jeszcze przez 
dwa tygodnie.
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Wyskakiwa# przed panem czy po panu?
Po mnie, bo ja by%em m%odszy.

Wró&my do czasów przedwojennych. Czy pana rodzice byli 
religijni?
Tak, to by%a rodzina religijna, ale nie zabobonna. To znaczy$– 
my(my na przyk%ad nale)eli do Gordonii, chodzili(my do klu-
bów gimnastycznych.

I$ojcu to nie przeszkadza#o?
Nie przeszkadza%o. Ale w$sobot* szli(my z$ojcem do synagogi. 
Raz w$tygodniu, nie codziennie$– bo religijni chodz' codzien-
nie.

Czy pa(scy rodzice te" pochodzili z$Opoczna?
Nie, oni urodzili si* w$Ko.skich, niedaleko Opoczna.

A$dziadków swoich pami'ta pan?
Dziadków nie, ale babk* jedn' pami*tam, mam* mamy. Ona 
umar%a u$nas w$domu, przed wojn' jeszcze. A$ ja nosz* imi* 
Aron po dziadku ze strony ojca.

Czy w$domu mówi#o si' po "ydowsku?
W$domu? Z$rodzicami mówili(my po )ydowsku i$po polsku. 
Po polsku mówili(my, bo mieli(my chanut* z$wypiekami. Ca%a 
klientela by%a polska. Ze wsi przyje)d)ali do miasta na rynek. 
Z$bra,mi mówi%em po hebrajsku.

Ilu )ydów mieszka#o w$Opocznie przed wojn%?
Trzy tysi'ce i$co(.

* chanut (hebr.)$– sklep
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Czy piekarnia pana ojca by!a w"dzielnicy #ydowskiej?
Na granicy. Od naszego domu zaczyna$a si% dzielnica &ydowska. 
Ulica Berka Joselewicza by$a g$ówn' ulic' &ydowsk' w(Opocz-
nie.

Do jakiej szko!y pan chodzi!?
Chodzi$em do kilku szkó$. Najpierw do chederu* przez dwa 
albo trzy lata, potem do polskiej szko$y, a(potem do szko$y pa)-
stwowej, do której tylko *ydzi chodzili. Ale wszystkie przed-
mioty by$y po polsku. To by$a ma$a szko$a, w(Domu Esterki 
si% mie+ ci$a. Z(tamtej szko$y przeszed$em do Tarbut** i(uczy-
$em si% po hebrajsku kilku przedmiotów. Zacz'$em szko$% za-
wodow', gdy wybuch$a wojna.

A"kiedy pan wst$pi! do Gordonii?
By$em skautem wtedy, mia$em osiem lat. Bracia mnie wci'gn%li. 
My+my tam bawili si%, grali i(mieli+my ró&ne spotkania(– tak jak 
w(harcerstwie. A(potem uczyli+my si% hebrajskiego i(+piewali-
+my piosenki o(Palestynie.

A"tymczasem zbli#a!a si% wojna.
W(1938 roku przyjechali do nas uciekinierzy z(Niemiec. U(nas 
w(domu zamieszka$a jedna rodzina i(oni opowiadali nam, kim 
s' Niemcy. Wi%c jak Niemcy weszli do Opoczna, strach by$ 
wielki. Ju& w(pierwszym dniu zacz%$y si% napady na *ydów 
na ulicy. ,apano ich do roboty w(mie+cie. By$y dni, &e ludzie 
przychodzili z(takiej pracy pobici strasznie. Potem, na pocz'tku 
1940 roku, zacz%$a si% opaska. Getta jeszcze nie by$o, ale by$ ju& 
Judenrat i(dzielnica &ydowska.

* cheder (hebr.)(– &ydowska religijna szko$a podstawowa
** Tarbut (hebr.)(– &ydowskie +wieckie szko$y podstawowe i(ponadpodstawowe, 

odwo$uj'ce si% do kultury hebrajskiej, prowadzone przez stowarzyszenie Tarbut, 
powsta$y w(Polsce, istnia$y tak&e na Litwie i(w(Rumunii, dzia$a$y w(okresie mi%dzy-
wojennym
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Czy to by!y te same ulice, gdzie &ydzi mieszkali przed wojn$?
Tak, ale ci, którzy mieszkali poza tym terenem, musieli si% 
przenie+-. A(potem otoczyli nas drutami kolczastymi i(powie-
sili napis: „Dzielnica &ydowska(– wst%p wzbroniony”. I(to by$o 
ju& getto. To by$o chyba 8 maja 1940 roku2. A(Judenrat powsta$ 
w(miesi'c po wej+ciu Niemców. Pami%tam, &e oni od razu wzi%li 
trzech zak$adników i(powiedzieli, &e trzeba zap$aci- dwadzie+cia 
tysi%cy z$otych kontrybucji na wojn%, bo to *ydzi s' winni, &e 
jest wojna.

Kim byli ci trzej zak!adnicy?
Mój ojciec(– Eliezer Chmielnicki, Mosze Kacenelebogen, a(trze-
ci to by$ Icchak Chmielnicki, ale on nie by$ z(naszej rodziny.

Dlaczego Niemcy wybrali w!a'nie tych ludzi?
Oni wybrali takich wa&niejszych obywateli w(mie+cie. Kacenele-
bogen handlowa$ ze wsi'(– kupowa$ ziarno od ch$opów i(sprze-
dawa$ je do m$yna, Icchak Chmielnicki mia$ wulkan (tak si% 
kiedy+ mówi$o na hut% szk$a) i(kopalni% wapna.

Co sta!o si% z"zak!adnikami?
Zg$osi$ si% taki macher, taki, co to wszystko umie za$atwi-, i(on 
poszed$ do komendanta niemieckiej &andarmerii i(powiedzia$: 
„Dajcie mi tych trzech *ydów, a(ja wam przynios% fors%. Oni ju& 
swój strach prze&yli i(teraz oni pójd' do mieszka)ców i(zbior' te 
pieni'dze”, tak ich przekonywa$. I(temu &andarmowi spodoba$ 
si% pomys$ machera.

Zna pan jego nazwisko?
Mordechaj Rozental. On mówi$ perfekt po niemiecku, bo &y$ 
kiedy+ w(Niemczech, a(w(Opocznie handlowa$. On zebra$ z(tymi 
trzema *ydami te pieni'dze w(osiem godzin. I(wtedy ten z(&an-
darmerii powiedzia$ do Rozentala: „Ty mi daj list% dwudziestu 
*ydów najbogatszych, najwa&niejszych *ydów z(Opoczna”. I(to 
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by$ Judenrat. Niemcy nie mogli sami wybra- ludzi, bo oni ich 
nie znali.

Czy pana ojciec te# wszed! do Judenratu?
Tak. By$ tam doktor i(religijni, i(dzia$acze polityczni. Prezesem 
by$ Fredlewski.

Jak zachowywa! si% Judenrat w"Opocznie?
Dobrze, no, nie na sto procent, ale w(porównaniu z(innymi mia-
stami do 1942 roku zachowywali si% dobrze. Potem by$o inaczej.

Co znaczy „inaczej”?
Jak Niemcy zacz%li egzekucje, rozstrzelania… To by$a ju& zupe$-
nie inna rzecz. Wcze+niej mo&na si% by$o wykupywa-, za pieni'-
dze pos$a- drugiego do roboty, a(potem by$o trudniej. Judenrat 
zacz'$ bardziej wspó$pracowa- z(Niemcami, musia$.

Czy pana ojciec by! do ko(ca w"Judenracie?
Nie. On zachorowa$ na serce potem. W(Judenracie pracowa$ do 
1942 roku.

Czy pan pracowa! w"getcie?
Tak, u(ojca w(piekarni. Ka&dy *yd mia$ kartk% i(dostawa$ sie-
demdziesi't gram takiego czarnego chleba dziennie. A( ja ten 
chleb piek$em. Inni *ydzi z(Opoczna chodzili do pracy na tor-
fowiska. By$o kilka placówek, gdzie si% pracowa$o dla Niemców. 
Ci na torfowiskach pracowali boso i(dostawali tyfusu, no i(by$a 
epidemia. Wtedy getto ju& by$o. Jak przesiedlili tych *ydów spo-
za dzielnicy, to ka&da rodzina przyjmowa$a jedn' rodzin% do 
siebie. I(byli jeszcze uciekinierzy z(Wielunia, z(,odzi, z(P$ocka. 
Wtedy by$o oko$o czterech i(pó$ tysi'ca *ydów w(getcie. A(&yw-
no+ci nie by$o, bo zamkn%li nas. Stan sanitarny by$ straszny, no 
i(tyfus. A(na tych torfowiskach pobili kiedy+ *ydów folksdojcze. 
By$ tam taki jeden, który chodzi$ z(du&ym psem, i(on bardzo 
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lubi$ bi-; po$ama$ r%ce i(nogi wielu *ydom. To ci robotnicy &y-
dowscy nie chcieli chodzi- do pracy. A(wtedy ju& nie mo&na si% 
by$o wykupi-, wi%c oni uciekli.

Pami%ta pan, kiedy to by!o?
W(czerwcu w(1942 roku. *andarmeria wtedy przyjecha$a i(ka-
za$a policji &ydowskiej aresztowa- tych wszystkich, którzy ucie-
kli. I(policja posz$a do miasta i(zaaresztowa$a ich. Oko$o dwu-
dziestu osób. Zaprowadzono ich do bó&nicy. Tam by$ areszt. 
Aresztowano ich oko$o szóstej, siódmej wieczorem. W(mie+cie 
rozg$oszono, &e ci ludzie b%d' rozstrzelani. Wi%c ich rodziny 
posz$y pod bó&nic% i(powiedzia$y im o(tym. To oni wy$amali 
deski i(uciekli. Nast%pnego dnia przysz$a &andarmeria, &eby ich 
zabra-, a( tu(– nie ma nikogo. Wszyscy uciekli. *andarmeria 
opoczy)ska wezwa$a gestapo z(Tomaszowa [Mazowieckiego] 
i(rozstrzelali w(mie+cie oko$o dwustu osób.

Brali przypadkowych ludzi, tak?
Tak, z(ulicy, z(domu brali. Dwie+cie osób!

Pami%ta pan ten dzie(? Czy ukry! si% pan wtedy?
Tak. Ca$a rodzina si% schowa$a. A(ci z(SS przyjechali z(Toma-
szowa i(oni wzi%li tego machera, Mordechaja Rozentala. Oni 
chcieli, &eby Rozental znalaz$ tych dwadzie+cia, ale Rozental 
odmówi$. Powiedzia$: „Ja tego nie zrobi%, bo ja wiem, co wy 
chcecie z(nimi zrobi-”. I(wtedy oni polowali na te dwie+cie osób, 
a(Rozental jako+ im uciek$. Po trzech dniach wróci$ do getta. 
Akurat tego dnia by$ w(mie+cie Moritz, zbrodniarz z(&andarme-
rii. I(Moritz spotka$ w(Gminie Rozentala i(kaza$ mu i+- ze sob'. 
Schodzili po schodach i(na ostatnim stopniu Moritz strzeli$ 
Rozentalowi w(serce. Tak… Zanim nas wysiedlili, zmniejszyli 
getto. By$o coraz mniej &ywno+ci i(coraz niebezpieczniej. A(my, 
m$odzi, wiedzieli+my, co ma si% z(nami sta-. Na wiosn% 1942 
roku dostali+my gazety podziemne z(Warszawy.
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Jakie gazety?
„S$owo M$odych”. To by$o pismo Gordonii, Eliezer Geller je 
robi$.

Pa(ski pó)niejszy dowódca w"powstaniu?
Tak. Geller opowiada$ w(tej gazecie o(Ponarach3 i(nawo$ywa$ 
do protestu, namawia$ do walki. Mój kolega, syn nauczyciel-
ki hebrajskiego, schowa$ te pisma w(skrytce w(domu. A(mat-
ka jego robi$a myd$o na sprzeda& i(ona to myd$o w( tej samej 
skrytce schowa$a. Oni mieszkali na Grobelnej. A( jak Niemcy 
zmniejszali getto, to oni musieli si% szybko przenie+- do innego 
mieszkania i(zapomnieli o(skrytce. Niemcy zrobili tam rewizj%, 
no i(znale0li(– i(myd$o, i(gazety. Gazety zabrali do Radomia na 
gestapo i(zacz%li szuka- przest%pców. Gmina chcia$a im da- pie-
ni'dze, przekupi- ich, ale gestapo &'da$o tego, który t% gazetk% 
pisa$. I(wtedy ojciec tego ch$opca zg$osi$ si% do nich. Zaareszto-
wali go. Zbadali jego pismo i(okaza$o si%, &e to nie on. A(my+my 
tego ch$opaka, Aba Lebendiger si% nazywa$, wywie0li z(miasta. 
Zawie0li+my go do Ska$y do jakiego+ Polaka, a(potem do Cz%sto-
chowy. Wtedy jego siostra zg$osi$a si% na gestapo. I(chocia& oka-
za$o si%, &e ona tego nie pisa$a, Niemcy wzi%li ojca Aby, siostr% 
i(m$odszego brata i(rozstrzelali ich. Ca$' trójk%. Dwa albo trzy 
tygodnie pó0niej, 27 kwietnia 1942 roku, zaaresztowali w(nocy 
trzydzie+ci osób, g$ównie dzia$aczy syjonistycznych i(komuni-
stycznych znanych w(miasteczku. Komendant policji polskiej4, 
Zawadzki, chodzi$ po domach w(nocy z(list' i(aresztowa$ tych 
ludzi. Zabrali ich do Gminy, trzech(– co dziesi'tego wybrali(– 
zawie0li do aresztu do Tomaszowa, a(potem do Auschwitz. A(te 
dwadzie+cia siedem osób rozstrzelali, niedaleko, nad rzek'. 
Jeden z(tych dwudziestu siedmiu, cz$onek Gordonii, by$ tylko 
ranny. On doczo$ga$ si% do szpitala; szpital móg$ by- sto albo 
dwie+cie metrów od rzeki. Nie wiadomo jak i(sk'd, ale dowie-
dzia$ si% o(tym Moritz. Przyszed$ do szpitala i(wyko)czy$ tego 
rannego na $ó&ku. No a(potem to ju& wysiedlenie. Z(tych tajnych 
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gazet wiedzieli+my, &e Einsatzgruppen5 chodz' od miasteczka 
do miasteczka i(robi' wysiedlenie. Wiedzieli+my, &e si% do nas 
zbli&aj'. Ludzie zacz%li robi- schrony, niektórzy szli do Polaków 
na wie+. Chcieli si% ratowa-. My mieszkali+my w(domu przy 
granicy getta, jak mówi$em. Drut kolczasty przechodzi$ przez 
nasze podwórko. S'siedni dom by$ ju& po drugiej stronie. Ten 
dom to by$o kino, przed wojn' by$a tam stra& po&arna. Ja zna-
$em wszystkie wej+cia i(wyj+cia z(tego kina i(my+my zrobili taki 
plan: je&eli co+ si% stanie, to my wejdziemy do kina i(zostaniemy 
tam tak d$ugo, jak b%dzie trzeba. A(w(piekarni mieli+my bun-
kier. I(tam wesz$a ca$a moja rodzina. Tylko ojciec si% nie kry$, 
bo on mia$ t% kartk%, &e jest potrzebny do pracy. Tak, &e mat-
ka i(rodze)stwo weszli do schronu w(piekarni, a(my, to znaczy 
ja, brat Moszek i(kuzyn z(,odzi, nakryli+my schron w(piekarni 
drzewem i(poszli+my do kina.

Kiedy by!a ta akcja?
22 wrze+nia 1942 roku weszli+my do kina, bo wiedzieli+my, &e 
nast%pnego dnia przyjedzie ta karna ekspedycja. I(tak by$o. Nad 
ranem okr'&yli miasteczko.

Sk$d dok!adnie by!o w"miasteczku wiadomo, #e Einsatzgrup-
pen przyjad$ 23 wrze'nia?
Bo dnia poprzedniego byli w(Tomaszowie, a(poza tym policja 
&ydowska wiedzia$a. A(23 wrze+nia chodzili po getcie i(krzy-
czeli, &e wszyscy maj' wyj+- na Kili)skiego. Na placu Kili)-
skiego handlowa$o si% ko)mi przed wojn'. I(wszyscy wyszli na 
ten plac Kili)skiego, prawie ca$e miasteczko. „Kto si% b%dzie 
chowa-(– zostanie zabity!”, oni krzyczeli. I(my s$yszeli+my te 
krzyki i( te karabiny. Siedzieli+my w(kinie ju& od poprzedniej 
nocy, siedzieli+my pod bama, pod scen'. I(min%$a noc, i(min'$ 
dzie), i(strach by$o zobaczy-, co si% dzieje tam, w(getcie. Drugiej 
nocy sko)czy$a si% nam woda, a(bardzo chcia$o si% pi-. G$odo-
wa- mo&na, ale bez wody trudno. Wi%c wyszed$em tej drugiej 



!"2

CI!GLE PO KOLE

nocy po cichu przez okno. Poszed$em do domu, do piekarni. 
Wszystko by$o pootwierane, rzeczy porozrzucane. Wida- by$o, 
&e byli Niemcy, &e szukali. Te drewna, które bunkier zakrywa$y, 
by$y porozrzucane; nikogo tam nie by$o… Postanowili+my sie-
dzie- w(kinie jeszcze jeden dzie). Poprzedniego dnia Niemcy 
+wi%towali zako)czenie akcji(– Opoczno Judenrein. Od nekuda 
ahat Judenrein*. Szef ich przemawia$ do oficerów i(&o$nierzy, 
i(do tych Ukrai)ców. A(my, w(kinie, s$yszeli+my wszystko. Nie, 
nie mo&na tego opowiedzie-… W(tym kinie my+my nie mogli 
siedzie-; tam by$o nisko i(szczury chodzi$y po nas. A(my nie 
wiedzieli+my, czy to dzie), czy noc(– ca$y czas by$o ciemno. 
Orientowali+my si% tylko po gwarze na ulicy6.

Byli'cie tam dwie noce i"trzy dni?
Tak. A(w(getcie zosta$a tylko Gmina i(Policja(– dwa bloki. Dwie-
+cie osób(– pracownicy Judenratu i(chijunim, czyli niezb%dni. 
Wyszli+my trzeciego dnia nad ranem. Poszli+my przez Berka 
Joselewicza w( kierunku Gminy. Przed Gmin' sta$ policjant 
&ydowski i(on da$ nam znak r%k', &eby+my nie podchodzili. 
Schowali+my si%. Zobaczyli+my patrol &andarmerii. Oni ci'g-
le szukali ukrytych ludzi, a(jak kogo+ z$apali(– zabijali. Potem 
w(Gminie spotkali+my mojego ojca, matk% i( rodze)stwo. To 
ojciec otworzy$ bunkier w(piekarni drugiego dnia. Bo w( Ju-
denracie robili list% tych wszystkich „potrzebnych”, oni mogli 
zosta- w(getcie razem z(rodzinami. Ale ani mnie, ani brata na 
tej li+cie nie by$o. Wi%c jak ja przyszed$em do ojca, ojciec wy-
buchn'$ p$aczem i(mówi: „Oj leaba szeroe et habanim chozrim 
we lo jahol laazor lachem**. Co ja teraz zrobi%?”. Musieli+my od 
razu ucieka-. Mój ojciec, brat i(kuzyn schowali si% w(getcie, a(ja 
poszed$em do Polaka. On pracowa$ u(nas w(piekarni od dwu-
dziestu lat. Po &ydowsku z(nami mówi$. Cz%sto powtarza$: „Je+li 

* Od nekuda… (hebr.)(– Jeszcze jedno miejsce wolne od *ydów
** Oj leaba… (hebr.)(– Biada ojcu, który widzi powracaj'cych synów i(nie mo&e 

im pomóc
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b%dziecie w(potrzebie, zwró-cie si% do mnie, ja wam pomog%”. 
I(on chcia$ mi pomóc, ale by$ tak przestraszony, jak mnie zo-
baczy$… Niemcy zabijali Polaków, jak znale0li u(nich *ydów; 
by$y u(nas takie wypadki. Ale ten Polak mieszka$ niedaleko 
cmentarza, a(tam by$ taki dom, gdzie si% zmar$ych myje. Wi%c 
ja tam poszed$em. Na strychu siedzia$em i(czeka$em. Nie wiem, 
na co czeka$em, ale czeka$em. Chyba czeka$em na jaki+ dobry 
dzie). Stasiek, ten pracownik ojca, przynosi$ mi ciep$e jedzenie 
i(mleko, ale bardzo si% ba$. A(ja siedzia$em w(nocy z(tymi mar-
twymi. Nast%pnego dnia Stasiek mi mówi, &e w(getcie strzelaj'(– 
nie mog% wraca-. I(tak min%$o kilka dni. Którego+ dnia, razem 
z(pogrzebem, przyszed$ mój ojciec. Przyniós$ dla mnie szpadel 
i(ja z(nimi wszed$em z(powrotem do getta. Tego w$a+nie dnia 
&andarmeria og$osi$a, &e ci, którzy si% pochowali, mog' wyj+- 
i(wejd' na list%. I(rzeczywi+cie tak by$o. Okaza$o si%, &e du&o 
ludzi by$o pochowanych, niektórzy ze wsi wrócili. Byli+my jesz-
cze cztery miesi'ce w(getcie. Do 5 stycznia, do kolejnego wy-
siedlenia. Dwa tygodnie przed 5 stycznia 1943 roku &andarmi 
przyszli do Gminy i(powiedzieli: „No, prze&yli+cie wojn%. Uda$o 
si% wam. Ka&dy, kto ma rodzin% w(Palestynie, b%dzie móg$ wy-
jecha-. B%dzie wymiana: za ka&dego Niemca damy dziesi%ciu 
*ydów”, tak mówili. Nawet takie dowcipy by$y, &e jeszcze z(Po-
laków zrobi' *ydów, bo tak nas ma$o zosta$o. I(ten ich chwyt 
zadzia$a$. Bardzo wielu ludzi, którzy &yli na wsi, na aryjskich 
papierach, zapisywa$o si% na t% wymian%. Po tych wszystkich 
morderstwach, po tych wszystkich wysiedleniach? To by$oby 
nielogiczne(– nie wierzy- im. Bo co znaczy te dwie+cie osób? Co 
znaczy taka liczba? Czy oni specjalnie dla dwustu osób robiliby 
takie cuda? No i(chcia$o si% im wierzy-… Wszyscy wpisali+my 
si% na list%. My mieli+my tu, w(Palestynie, rodzin%, mieli+my bra-
ta. Byli i(tacy, którzy dopisywali si% do innych rodzin. 5 stycznia 
powiedzieli nam, &e tylko pi%- kilogramów mo&emy zabra-, bo 
w(wagonach nie ma du&o miejsca. To co mo&na wzi'- w(pi%ciu 
kilogramach?! I(z(tym baga&em poszli+my do furmanek.
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