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Fragmenty wspomnień 

Zdzisława Rozbickiego, 

zamieszczone w zbiorze 

wspomnień wojennych 

„Czarny rok… Czarne la-

ta…” 

Sokołów Podlaski, małe 

miasteczko na wschodzie 

Polski. Mieszkali tu  

w większości rolnicy  

i rzemieślnicy. Było  też 

trochę robotników pracu-

jących między innymi na 

kolei i w cukrowni.  

W centrum miasta sklepy 

i warsztaty rzemieślnicze 

należały przeważnie do 

Żydów. Moja rodzina, 

dość liczna, od niepamięt-

nych czasów mieszkała  

w tym mieście. Mój pradziad był ziemianinem, ale dla mego ojca nic 

nie zostało w jego majątku. Tylko matka miała po ojcu trzy morgi  

ziemi. To gospodarstwo nasze było tuż za miastem w pobliżu linii kole-

jowej, po której jechały transporty z Żydami do pobliskiej Treblinki. [...] 

 Już w pierwszych miesiącach okupacji widzieliśmy wrogość  

i nienawiść? Niemców do Żydów. Pierwszy wstrząs przeżyłem, kiedy 

dowiedziałem się, że nie wolno mi kontaktować się z moimi żydow-

skimi kolegami. Były to pierwsze dni istnienia Getta Sokołowskiego. 

Kilka ulic ogrodzono wysokim murem  i drutami kolczastymi. Nie mo-

głem jeszcze wówczas za nic zrozumieć, dlaczego moich kolegów, z któ-

rymi chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, wypędzono  

z ich domów i siłą przesiedlono za druty, po kilka rodzin w jednym 

mieszkaniu.  



Z paroma kolegami z mojej ulicy, między innymi Zdzisławem Kamiń-

skim i jego bratem stryjecznym Tadeuszem przychodziliśmy pod mury 

getta. Wybieraliśmy oczywiście te miejsca, gdzie nie było w pobliżu 

strażników. Próbowaliśmy zaglądać, co się tam działo.  Nie było to ta-

kie łatwe. Mur był wysoki. Tadzik przykucał, a ja wchodziłem mu na 

plecy i usiłowałem zobaczyć, jak tam żyją ludzie. To nasze podglądanie 

wykorzystało natychmiast kilku chłopców po tamtej stronie do nawią-

zania z nami kontaktów. Wynędzniałe ich twarze, resztki odzieży, którą 

mieli na sobie, przeraziły nas. Chodzący po ulicach getta ludzie robili na 

nas wrażenie lunatyków, zwłaszcza starsi, którzy poruszali się z wielkim 

wysiłkiem. Przerzucaliśmy im od czasu do czasu trochę żywności, naj-

częściej ziemniaki, czasami kawałki chleba. Tak się złożyło, że w pobliżu 

naszego domu [...] była piekarnia pana Kosiorka. Rodzice nawiązali 

współpracę z jego czeladnikiem, od którego kupowali bochny kradzio-

nego chleba.  Mogłem więc co pewien czas sięgnąć po pajdę chleba dla 

moich żydowskich kolegów. Starałem się te moje działania początkowo 

ukrywać przed rodzicami. Chleb był przecież wydzielany w odpowied-

nich porcjach raz, dwa razy dziennie. Pewnego dnia, gdy już zawijałem 

w szmatę kawał chleba, weszła moja matka. Wystraszyłem się w oba-

wie, że mnie skarci. Spojrzała na mnie łagodnym wzrokiem i powie-

działa: "Synu, na litość boską, tylko bądź ostrożny, bo żandarmy cię  

zastrzelą"  

 Nie byliśmy wyjątkiem w tym igraniu z niebezpieczeństwem,  

jakie nam groziło za udzielanie nawet minimalnej pomocy Żydom. Czy-

niło to wielu mieszkańców mojego miasta, dorośli i dzieci. [...] nie są mi 

znane fakty obojętności mieszkańców Sokołowa Podlaskiego wobec  

losu, jaki spotkał ich sąsiadów - Żydów. [...] 

 Późna jesień. Wieczór. Ulewny deszcz bębnił w szyby. Wiał wiatr. 

Jedliśmy kolację. Cała rodzina siedziała przy dużym stole w kuchni. 

Matka podawała nam fasolę z mlekiem. Ojciec coś tam mówił, nieza-

dowolony, gdyż trzoda chlewna nie była jeszcze nakarmiona. Obierki 

ziemniaczane gotowały się w dużym naczyniu. Matka go uspokajała: " 

Nie możesz teraz wyjść w taki deszcz". Aż tu nagle drzwi się otwierają 

[...] i wchodzi człowiek-widmo, postać, która wzbudziła we mnie lęk. 

Była to kobieta Żydówka, krople wody spływały z niej. Nic nie mówiąc 

rzuciła się  jak dzikie stworzenie na gotujące się obierki kartoflane.  



Połykała je, mimo, że były gorące. Przez parę minut nikt z nas nie  

reagował. Wszystkich zamurowało. Dopiero po chwili matka, jak zwy-

kle, przemówiła pierwsza. Okazało się, że była to jedna ze znajomych 

naszej rodziny. Zaufała nam i przyszła w przekonaniu, że dostanie coś  

z żywności. Matka odciągnęła ją od świńskiego jadła i posadziła na  

sofie pod ścianą. Okna były zasłonięte czarnym papierem. Taki był na-

kaz władz niemieckich. Podano jej miskę z fasolą, a ojciec wstał i za-

mknął drzwi na zasuwę. Jak ona jadła? Połykała. Wystraszone oczy co 

chwila kierowała w naszą stronę. Gdy już zjadła, wydusiła  z siebie, że 

nic nie jadła od kilku dni, a tam, za drutami, jej bliscy umierają z głodu. 

Dostała trochę ziemniaków, fasoli i mąki[...]. Starszy brat Józef umówił 

się z nią, iż za dwa dni w określonym miejscu przerzuci jej przez ogro-

dzenie trochę żywności [...]. Po parunastu minutach ten cień człowieka 

wyszedł odprowadzony przez ojca. [...] 

  W moim rodzinnym domu przez pewien czas - trwało to chyba 

kilka miesięcy - ukrywało się dwóch Żydów. Byli to miejscowi krawcy, 

u których szyliśmy ubrania. Jeden ukrywał się na strychu w oborze. 

Przechowywaliśmy tam zawsze siano. A obok była szopa dla tuczników. 

Było ich niewiele - dwa, trzy. By nie wzbudzać podejrzeń rodzice pole-

cali mi nosić żywność w wiadrze, do którego wstawiano w garnuszku 

coś gorącego i kawałek chleba. [...] Drugi ukrywany był w domu, w po-

koju za podwójną ścianą, na której wisiała zasłona z koca. Jeżeli ktoś 

przychodził do nas, natychmiast dawano mu sygnał, by wchodził za za-

słonę. Była to bardzo niebezpieczna skrytka. Wystarczyło tylko odsłonić 

koc i wszystko by się wydało.  Obaj ukrywający się zdawali sobie 

sprawę, że kryjówka u nas jest niebezpieczna. W pobliskich budynkach 

urzędowali: Gestapo, żandarmeria i starosta. Dlatego nasze zabudowa-

nia mogły być pod obserwacją. Pewnego dnia rano, jak zwykle, zanio-

słem jedzenie. Zaczepiłem wiadro na widły i podniosłem na miejsce, 

gdzie był mały otwór. Cichym głosem coś tam powiedziałem. Odpo-

wiedzi tym razem nie usłyszałem. Początkowo pomyślałem, że mój 

gość śpi albo zasłabł. Od strony zewnętrznej były drzwi na strych, na 

który wchodziło się po drabince. Wszedłem. Nikogo nie było. W nocy 

opuścił kryjówkę. Bał się, że jak go Niemcy wykryją, to nie tylko ona 

zginie, ale cała nasza rodzina. Mówił mi o tym, gdy kilka razy odwie-

dziłem go na strychu. Kiedy wchodziłem do jego kryjówki, często się 

modlił. Cierpliwie czekałem, aż skończy modlitwę. Martwił się, że nie 



może pomóc mojej rodzinie. Rodzice mają sześcioro dzieci na utrzyma-

niu, a jeszcze ja was objadam - mówił. Odpowiadałem, że rodzice dają 

sobie radę, trochę mamy z gospodarstwa i trochę z handlu, czym się da. 

Gdy się dowiedział o tym ten ukrywany w mieszkaniu, też postanowił 

wieczorem udać się do lasu. Powiedział nam, że będzie szukał kontaktu 

z partyzantami, bo ma tam znajomego. Rodzice nie oponowali ... 

 

Gen. Zdzisław Rozbicki - ur. 6 grudnia 1932 w Sokołowie Podlaskim, 

zm. 25 października 2020 we Wrocławiu 
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