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Świadectwo Jakuba Grojnowskiego19, przymusowego grabarza z Chełmna, złożone 
w warszawskim getcie w 1942 roku

Okazuje się, że w pałacu są jeszcze inne pomieszczenia. Do naszej piwnicy weszło 20 osób, a do drugiej – 15. Więcej grabarzy wówczas nie 
było. Znalazłszy się w zimnej i ciemnej piwnicy, rzuciliśmy się na skąpą słomę i wybuchnęliśmy głośnym płaczem. Ojcowie płakali nad losem 
swych dzieci, których już więcej nie zobaczą. Jeden z więźniów, Moniek Halter, piętnastoletni chłopiec z Izbicy, objął mnie i szlochał, powtarzając: 
Ach, Szlojme, niech ja sam padnę, ale niechby moja matka i moja siostra przynajmniej ocalały. Meir Piotrkowski, lat 40, z Izbicy, mój towarzysz 
z barłogu, obejmował mnie, tulił, całował i mówił: Zostawiłem w domu ukochaną żonę i ośmioro dzieci. Czy je kiedykolwiek jeszcze zobaczę, co 
się z nimi stanie? – Gerszon Praszker, lat 55, z Izbicy, powiedział: Mamy wielkiego Boga i musimy się do niego modlić. Bóg nas nie opuści. Lecz 
mimo to musimy teraz wszyscy odmówić modlitwę przedśmiertną. – Ustawiliśmy się wszyscy w koło, a Gerszon Praszkerw środku, i odmówiliśmy 
tę modlitwę. Powtarzaliśmy za nim z wielkim szlochem i łkaniem. Nastrój był bardzo wzniosły. Ponieważ Wachtmeister walił w drzwi i krzyczał: 
Hej, Juden, stillbleiben, sonst schiesse ich – łamiącymi się głosami, po cichu ukończyliśmy naszą spowiedź przedśmiertną. 

O pół do ósmej wieczorem przyniesiono nam garnek niekraszonej, zimnej zupy z brukwi. Nie mogliśmy przełknąć jedzenia, tylko cicho 
i gorzko płakaliśmy. Po pół godzinie przyniesiono czarną, gorzką, zaledwie ciepłą kawę i trochę z naszego chleba. I znowu z bólu i cierpienia 
nikt nie mógł jeść. Położyliśmy się na słomie, ale nikt nie mógł spać. Było zimno i nie mieliśmy żadnego przykrycia. Ktoś się odezwał: Kto wie, 
kogo z nas jutro zabraknie. W końcu, straszliwie wycieńczeni, przytuliliśmy się do siebie. Ogarnął nas koszmarny sen, pełen majaczeń. Spaliśmy 
około 4 godzin, potem z powodu zimna zerwaliśmy się, chodziliśmy w kółko po celi i rozmawialiśmy o okropnym losie, jaki nas czeka. […]

Podczas obiadu doszła do mnie smutna wiadomość, że moi kochani rodzice i mój brat leżą już w grobie. O pierwszej byliśmy znów przy 
robocie. Starałem się podejść bliżej do zmarłych, by po raz ostatni przyjrzeć się moim najbliższym. Oberwałem przy tym zmarzłą grudą ziemi 
od dobrodusznego Niemca z fajką, a „bykowiec” do mnie strzelił. Nie wiem, czy nie chciał trafić, czy też nie udało mu się, dość, że ocalałem. Nie 
zważając na ból, pracowałem bardzo szybko, aby zapomnieć choć na chwilę o straszliwej stracie. Zostałem sam, osamotniony na świecie, jak 
kołek. Z mojej rodziny, która liczyła sześćdziesiąt osób, jestem jedynym żyjącym. Przed wieczorem, gdyśmy grabarzom pomagali zasypywać 
zmarłych, odstawiłem w pewnym momencie szpadel i razem z Mechlem Podchlebnikiem po cichu odmówiliśmy kadisz. Przed wyjściem z wy-
kopu zastrzelono trzech „dołowych”. O siódmej wieczorem odwieziono nas do celi. Ludzie z Izbicy byli zrozpaczeni. Zdaliśmy sobie sprawę, że 
nikogo z najbliższych za naszego życia już nie zobaczymy. Ja też nie panowałem nad sobą, nic mnie już nie obchodziło. Po modłach wieczornych 
wszyscy izbiczanie odmówili kadisz. 

19 Mowa o Szlamie Winerze, uciekinierze z obozu zagłady Kulmhof. Relacja została złożona w Konspiracyjnym Archiwum Getta Warszawy, tzw. Archiwum Emanuela 
Ringelbluma. Obejmuje okres od 5 do 19 stycznia 1942 r. Winer był pierwszym naocznym świadkiem, który złożył obszerne zeznanie o eksterminacji Żydów i Cyganów 
w ośrodku zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. 
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