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Świadectwo Izraela Zygelmana, jednego z ostatnich więźniów obozu zagłady Kulmhof5

To pisze Zygelman Izrael, zamieszkały w Łodzi przy ul. Wolgańskiej 159, a potem w getcie przy ul. Wróbla 13. Historia moja taka.
W lutym 1940 r. mnie z żoną, 2 dzieci i teściem osiedlili w getcie. Moich rodziców przesiedlili ze Rzgowa koło Łodzi do Protektoratu do Piotr-

kowa. Od ojca, matki, braci i siostry nie dostawałem żadnych wiadomości, ale tłumaczone to było pocztową cenzurą i byłem zmuszony z tym 
się pogodzić. I tak, oddzielili mnie od mojej rodziny, od tych, którzy mnie wychowali. Ile trudów kosztowało ich wychowanie mnie do tych lat, 
kiedy już mogli otrzymać ode mnie pomoc. Teraz ich nie ma. Rozdzielili nas, kindżałem przeszyli nasze serca. I któż opisze nasze cierpienia. 
Umieścili mnie w getcie razem z żoną i 2 dzieci. Jedno 7-miesięczne dziecko umarło z głodu, a ja nie miałem żadnej możności je uratować. 
Z bólem w sercu oddałem swoje dziecko. I tak przeżyłem w getcie dwa lata. 17 września 1942 r. była w getcie obława. W środku dnia gestapo-
wcy i żydowska policja odebrali mi drugie dziecko, mój skarb, wszystko najdroższe, co mieliśmy w życiu. Ludzie! Przedstawcie sobie ten ból, te 
męki, ale niczego zrobić nie mogłem. I tylko sam siebie przekonywałem, że dziecku nic się nie stanie. Ale już mnie nic nie cieszyło. Życie moje 
było złamane i na wszystko patrzyłem obojętnie. Żona starała się mnie uspokoić, ale nic mnie nie interesowało, a marzyłem tylko o tym, aby 
wyjechać gdziekolwiek. Ale dokąd mogłem wyjechać, jeśli wokół nas był drut kolczasty. Na koniec – 14 lipca 1944 r. wyjechałem do obozu na 
roboty. Żegnając się ze mną, żona mi mówiła: „Może spotkasz gdzieś dziecięcy obóz i zobaczysz nasze kochane dziecko…” i ona jakby przeczu-
wała, że ja rzeczywiście pójdę po śladach naszego dziecka. W obozie pracuję jako krawiec i jest mi ogólnie nieźle, ponieważ jem do syta, ale 
to całe jedzenie wydaje mi się trucizną, bo ten obóz okazuje się obozem śmierci. Dwa lata temu przywieźli tutaj wszystkie dzieci z łódzkiego 
getta i zadusili je gazem, a potem spalili. I cóż wy powiecie? Tutaj rzeczywiście znalazłem ślady mojego dziecka. Kilka tygodni temu wysiedlili 
wszystkich mieszkańców getta skierowali ich, jak to zawsze się mówiło, na roboty. Teraz zostałem sam, bez żony i bez dzieci. I zakuli mnie w kaj-
dany, jak bandytę. Dawniej cierpiałem i teraz muszę cierpieć, dlatego że jestem Żydem. Za co pytam się? Co złego zrobiłem ja, moja żona czy 
moje niewinne dziecko, które zginęło taką straszną śmiercią. Możecie wy, wolni ludzie, patrzeć na to wszystko i nie reagować? Nikt mi nie daje 
odpowiedzi, nikt mi nie daje rady, a mózg mój pracuje dzień i noc w poszukiwaniu wyjścia, ale niestety żadnego wyjścia znaleźć nie mogłem. 
Mam jedną prośbę: zawiadomcie o mnie siostrę mojej żony, która mieszka z mężem i dzieckiem w Szanghaju (Chiny), nazwisko męża Lamranc 
Abram, a jej panieńskie nazwisko Feterman Estera z m. Łódź, ul. Wolgańska, dom 159. Ona jedna została z moich krewnych żywa, dlatego że 
mieszka za granicą, daleko od brudnych łap. Oczekuję sądnego dnia, który i dla mnie jest przygotowany. Nic nie poradzisz! Powinienem być 
razem z moją rodziną. Mamy tylko żal do amerykańskiego i angielskiego rządu, jeśli by oni chcieli, to mogliby tego światowego łobuza rzucić na 
łopatki i nie dopuścić do tego, żeby setki tysiące Żydów zginęło taką śmiercią. I za co? Chciałbym teraz być ptaszkiem i polecieć w daleki, dobry 
świat i osobiście im wszystko opowiedzieć o tym, co tu się dzieje i co powinni robić. W momencie, kiedy w tych pięknych krajach odbywają się 

5 Relacja ta jest fragmentem tzw. Testamentu ostatnich więźniów. 
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orgie, leje się całymi butelkami wino, szampan i whisky, i lampy… – u nas leje się benzyna w piece i podrzucają drew, żeby ludzie, w tym i wasi 
krewniacy, dobrze płonęli. Tak! Tak to tu się dzieje! Ale mogę tylko marzyć i nic więcej. Nie wiem, co bym zrobił, jeśli by ze mną nie był tutaj Benoi. 
To chłopiec, który o sobie też pisze w tym notesie. Bardzo go polubiłem, jak własne dziecko, bo on mnie też bardzo lubi. Razem dzielimy nasze 
męki. Trzeba kończyć, bo oczy moje już rozbolały od łez, trzeba kłaść się spać na twardej podłodze. Proszę was, szczęśliwi ludzie, zemścijcie na 
tych bestiach za nas i naszych krewnych.

Izaak Zydelman6

Mówią świadkowie Chełmna, red. Łucja Pawlicka-Nowak, Łódź – Konin 2004, s. 72–73.

6 Powinno być: Zygelman.
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