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Henryka Żyndul* 
*(ur. 1932 w Łodzi): Na początku wojny Henryka mieszkała na Bałutach - 
dzielnicy, którą niemieccy okupanci wyznaczyli do stworzenia w niej getta dla 
ludności żydowskiej. Wszystkie polskie rodziny, mieszkające na tym terenie 
zostały zmuszone do wyprowadzki poza mury powstającego właśnie getta. Podczas 
wojny rodzina pani Henryki, podobnie jak większość polskich rodzin, cierpiała z 
powodu głodu. Dlatego, już jako mała dziewczynka, Henryka często udawała się 
do swojej babci i ciotki na wieś, gdzie o pożywienie było znacznie łatwiej. Aby tam 
dotrzeć, pani Henryka musiała przejechać tramwajem przez getto żydowskie... 

 
 

Henryka Żyndul 
Mieszkałam na ul. Zgierskiej 118. Społeczność była mieszana. Różnic jako takich żeśmy 
żadnych nie odczuli. Jako dzieci bawiliśmy się wspólnie. Po prostu ja, jako dziecko, nie 
przypominam sobie różnic, między zabawą z dziećmi polskimi, czy z żydowskimi.  
 
Pytanie od publiczności: 
A czy miała Pani sąsiadów innej narodowości? 
 
Henryka Żyndul 
Głównie to byli Polacy i Żydzi. Niemców w tej posesji nie było, nie mieszkali tam 
Niemcy- to była typowa, czynszowa kamienica na Zgierskiej, więc tam społeczności 
niemieckiej nie było. Spotkałam się z niemiecką społecznością, jak przeprowadziliśmy 
się na ul. Strzelców Kaniowskich.  
 
Pytanie od publiczności: 
A czy jako dziecko miała Pani przyjaciół różnych narodowości? 
 
Henryka Żyndul 
Normalnie nie odróżniało się dzieci różnych narodowości, między polskim dzieckiem, 
a żydowskim dzieckiem. Ja, jako dziecko, nie widziałam żadnej różnicy.  
 
Pytanie od publiczności: 
Czy pamięta Pani, jak wyglądały przed wojną Bałuty? Jak Pani je pamięta z tego okresu? 
Henryka Żyndul 
Przede wszystkim pamiętam dużo drewniaków, płynące rynsztoki - to pamiętam 
najbardziej.  
 
Pytanie od publiczności: 
A w takim razie- jakby mogła Pani powiedzieć - czy widać było duże różnice pomiędzy Bałutami, 
jako dzielnicą, a resztą Łodzi? Jak to wyglądało? Jeśli chodzi o ludność, która tam 
zamieszkiwała?  
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Henryka Żyndul 
Po prostu była lepiej ubrana- od tego należy zacząć. Tutaj była dzielnica biedniejsza - 
czy to Polacy, czy Żydzi, byli to ludzie biedniejsi. Jak pojechałam z rodzicami do 
Śródmieścia, to Piotrkowska wyglądała inaczej, ludność na Piotrkowskiej była inna, po 
prostu to byli bogatsi ludzie. 
 
Pytanie od publiczności: 
Do kiedy mieszkała Pani na Zgierskiej? 
 
Henryka Żyndul 
Do 39 roku1. W końcu 39 roku zaczęto grodzić getto i wtedy dostaliśmy nakaz 
opuszczenia mieszkania, z uwagi na to, że getto wówczas, w pierwszym momencie, 
było do ulicy Sędziowskiej, a ja mieszkałam między Profesorską, a Sędziowską. I wtedy 
wszyscy dostaliśmy nakaz opuszczenia- to znaczy wszyscy lokatorzy, którzy tam 
mieszkali. I był okres taki, że jak zaczęto grodzić to getto, to mieszkaliśmy wszyscy – to 
znaczy i Żydzi, i Polacy- normalnie mieszkaliśmy, poruszaliśmy się. Z tym że Żydzi już 
z gwiazdą. I ja przy tym… Ponieważ brano mnie często za Żydówkę i był taki incydent, 
że żandarm mnie zaczepił i mówił do mnie „Jude”. Jak wtedy przyszłam do domu, 
powiedziałam mamie, że taka sytuacja się wydarzyła i mama mi wówczas w woreczku 
na szyi włożyła moją metrykę chrztu. Ja się poruszałam z tym woreczkiem. 
 
Pytanie od publiczności: 
A sam proces przenoszenia przy Zgierskiej – ile to trwało,  ile mieliście czasu na to, by opuścić 
mieszkanie? 
 
Henryka Żyndul 
To była sprawa kilku dni, bo to nie był taki nakaz. To nie było natychmiastowe 
wysiedlenie, tylko nakaz opuszczenia, przeniesienia się dalej do Łodzi, do wybranej… 
to znaczy, wtedy nie mieliśmy przyznanego gdzieś mieszkania, tylko we własnym 
zakresie, tak jak to jeszcze wolnorynkowe było, że gdzie się znalazło mieszkanie, tam 
się przenosiło. I myśmy wtedy przenieśli się na ul. Północną. Na Północnej, na 
wysokości ul. Solnej; było kilka budynków, wysokich, trzy-czteropiętrowych- wysokie 
były te budynki, ale tam mieszkaliśmy bardzo krótko. Nie wiem, czy kilka tygodni;  w 
każdym razie- ponieważ granice getta się przesunęły i ta parzysta część Północnej 
została włączona do getta. I wtedy nas po prostu stamtąd znów… ta przeprowadzka… 
ale to też było na zasadzie – nakazu opuszczenia, a nie wysiedlenia. Mama miała 
znajomą na ul. Strzelców Kaniowskich i wówczas się okazało, że tam było mieszkanie, 
bo rodzinę wywieźli do Niemiec i my żeśmy to mieszkanie… i tam mieszkaliśmy. Ojca 
z nami już nie było, bo ojciec w 39, jak został zmobilizowany… Armia „Łódź” szła na 

                                                 
1 Założenie Getta rozpoczęło się dopiero w lutym 1940 roku. Bramy zaryglowano 30. kwietnia 1940 roku. Do 60 tysięcy Żydów 
zamieszkujących ten teren dołączyło kolejnych 100 tysięcy Żydów z Łodzi i okolic. Łodzianie innego pochodzenia niż 
żydowskie, jak rodzina pani Henryki, musieli opuścić ten teren.  
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Warszawę, wtedy ojciec poszedł na wojnę i tylko ja byłam wtedy z mamą, z mamą 
mieszkałam. 
 
Pytanie od publiczności: 
Jakie było wrażenie w Pani rodzinie, co się mówiło o tym, gdy getto zostało wytyczone i później 
zamknięte? Jakie były w związku z tym odczucia? Co mówiło się na ten temat?  
 
Henryka Żyndul 
Mało się mówiło, ponieważ… zwłaszcza, że ja byłam dzieckiem, miałam siedem, osiem 
lat…. A przedtem byłam tylko z mamą, nie było pełnej rodziny, nie było więcej 
członków rodziny- tych najbliższych, bo owszem – miałam dużą rodzinę, ale to były 
ciotki, wszyscy mieszkali w Łodzi, w różnych dzielnicach, ale tak jak mówię- przy 
dzieciach nawet jak się rozmawiało, to niewiele. Niewiele na ten temat. 
 
Pytanie od publiczności: 
A czy później – ewentualnie rok czy dwa lata później, jak była Pani starsza, czy Pani sobie coś 
przypomina, czy były jakieś wzmianki o tym, jakieś komentarze na ten temat? 
 
Henryka Żyndul 
Przede wszystkim zaczęłam jeździć do Ozorkowa tramwajem, właśnie tą linią 41. I 
wtedy przejeżdżałam przez  getto; wtedy jako dziecko było to dla mnie dziwne, co się 
tam dzieje- to znaczy dzieje się w tym sensie, że widziałam przemykające się chyłkiem 
osoby, że to wszystko wyglądało tak bardzo nędznie . Nawet spotkałam na początku… 
widziałam koleżankę, Żydówkę, która mieszkała ze mną na Zgierskiej; wtedy, jak 
przyjechałam do domu, to powiedziałam mamie, że widziałam Różę. Ale to tylko jeden 
raz ją widziałam, jak przejeżdżałam tramwajem.  
 
Pytanie od publiczności: 
Czy mogłaby Pani opisać, jak zmieniła się Łódź od kiedy Niemcy zajęli miasto?  
 
Henryka Żyndul 
Przede wszystkim rygor i strach.  
 
Pytanie od publiczności: 
A jak było z dostępem do edukacji?  
 
Henryka Żyndul 
Do szkoły chodziłam tylko 2 tygodnie, do pierwszej klasy.  
Później szkołę zamknięto.  
 
Pytanie od publiczności: 
A życie zawodowe?  
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Henryka Żyndul 
Moja matka pracowała cały czas, sąsiedzi również, więc trudno jest mi cokolwiek 
powiedzieć na ten temat.  
 
Pytanie od publiczności: 
A Pani sąsiedzi z ulicy Zgierskiej, jak dostaliście zawiadomienie, że musicie  się przeprowadzić z 
tego terenu. Czy oni wszyscy się przeprowadzili w jedno miejsce? 
  
Henryka Żyndul 
Nie. Rozeszliśmy się po całym mieście. Kilkoro sąsiadów mieszkało przy ulicy Solnej.  
 
Pytanie od publiczności: 
Utrzymywaliście kontakty w późniejszym czasie?  
 
Henryka Żyndul 
Jak się przeprowadziliśmy na Strzelców Kaniowskich, to odległość już była za duża na 
podtrzymywanie sąsiedzkich więzi.  
 
Pytanie od publiczności: 
Wróćmy do tramwaju. Dlaczego musiała Pani przemierzać te drogę?  
 
Henryka Żyndul 
Ponieważ moja babcia, z chwilą wybuchu wojny przeniosła się na wieś Budzynek.  
Miała tam znajomych. Mieszkała 40 km poza Łodzią. Ja wówczas jeździłam tramwajem 
do Ozorkowa.  I z Ozorkowa szłam 14 km na tę wieś. Te wyprawy spowodowane były 
brakiem żywności. Na wsi łatwiej było o produkty żywnościowe i zawsze stamtąd coś 
przywiozłam. Jeśli to była kasza, ziemniaki czy fasola to przychodziłam na pieszo do 
Ozorkowa, wsiadałam do tramwaju i jechałam. Ale różnie to było. Żandarmi wsiadali 
najczęściej na przystankach Proboszczewice i Zgierz-szkoła. W zależności od humoru 
zabierali wszystko, ziemniaki, jabłka, nawet kaszę.  
 
Pytanie od publiczności: 
Czy jak Państwa przesiedlano na Strzelców Kaniowskich, to dostali Państwo dokładny adres pod 
który mieli się Państwo udać?  
 
Henryka Żyndul 
Nie, też nie. Było to na zasadzie własnych poszukiwań.  
 
Pytanie od publiczności: 
A pamięta Pani jak w tamtych czasach wyglądały tramwaje? Czy były charakterystyczne?  
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Henryka Żyndul 
Charakterystyczne były pod tym względem, że były zamykane. To były pełne wagony. 
W Łodzi były tramwaje miejskie, które miały niezamknięte perony. 
 
Pytanie od publiczności: 
A nie było takich przedziałów „Nur für Deutsche” (Tylko dla Niemców), w których pierwsze 
siedzenia były zarezerwowane?  
 
Henryka Żyndul 
Pierwszy wagon był zarezerwowany dla Niemców, a następne doczepy nie. Tylko w 
miejskich były takie niezabudowane  pomosty. A tramwaj podmiejski był cały 
zabudowany. I przez Getto były zamykane drzwi. Wsiadał żandarm i jechał przez 
Getto. Nie można był otworzyć okna, ani wyjrzeć. Tyle co można było patrzeć przez 
szybę. 
 
Pytanie od publiczności: 
I ten żandarm po przejechaniu granic Getta…? 
 
Henryka Żyndul 
Wracał innym tramwajem. 
 
Pytanie od publiczności: 
A czy w tramwaju było słychać jakieś komentarze?  
 
Henryka Żyndul 
Nie, ludzie się po prostu bali. Nie komentowali.  
 
Pytanie od publiczności: 
Czy wjeżdżając na teren Getta można było zauważyć, że jest inny niż reszta Łodzi?  
 
Henryka Żyndul 
Ten teren był przygnębiający. Nie było widać ludzi spokojnie spacerujących. Ci, których 
można było zobaczyć przemykali się przez ulice.  
 
Pytanie od publiczności: 
Co się czuło po opuszczeniu terenu Getta, kiedy tramwaj wyjeżdżał poza wydzielone ulice? Jaka 
pierwsza myśl się pojawiała w głowie?  
 
Henryka Żyndul 
Że mimo wszystko jest się wolnym.  
 
Pytanie od publiczności: 
A tam?  
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Henryka Żyndul 
A tam nie.  
 
Pytanie od publiczności: 
A tam co jest? Piekło? Tak Pani uważała?  
 
Henryka Żyndul 
Tak, tak było. Ulga, że się nie jest tam.   
 
 
Pytanie od publiczności: 
Czyli była taka świadomość, że tam się dzieją rzeczy straszne?  
 
Henryka Żyndul 
Tak.  
 
Pytanie od publiczności: 
A w jaki sposób dowiadywali się Państwo o tym, co tam się dzieje? 
 
Henryka Żyndul 
Przez to,co się widziało. Że jest ta różnica.  
 
Pytanie od publiczności: 
A ludzie którzy nie mieli potrzeby jeździć przez Getto? 
 
Henryka Żyndul 
To mniej wiedzieli. Np. moi koledzy i koleżanki ze Strzelców Kaniowskich nie mieli 
wyobrażenia, bo tamtędy nie przejeżdżali. Nie widzieli tego. Nie mieli potrzeby 
przemieszczania się. Ja to odbierałam inaczej, ponieważ jeździłam często.  
 
Pytanie od publiczności: 
Jakie miała pani wyobrażenie jako dziecko? Jak pani to sobie tłumaczyła, że tych ludzi zamknięto 
za drutami?  
 
Henryka Żyndul 
Nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlaczego ich zamknięto. Świadomość wojny 
towarzyszy zarówno dzieciom jak i dorosłym. Później  jednego wujka wywieźli, drugi 
był w Radogoszczu. Kuzynkę wywieziono do Niemiec. Przez to człowiek stawał się 
szybciej dorosły. Przygnębienie. Widok zapłakanych ciotek. Szykowanie paczek. 
Szukanie możliwości wysłania paczek do Niemiec. To wszystko, jako dziecko, 
widziałam i odczuwałam.  
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Pytanie od publiczności: 
Próbuje sobie wyobrazić, że jestem w Pani wieku. Wyjeżdżam z Getta. I co ja mam myśleć? Że 
Niemcy zwariowali, nagle zamknęli kogoś za drutami? Mnie nie, a innych tak? Szukała Pani 
wytłumaczenia? Czy takie myśli przychodziły Pani do głowy?  
 
Henryka Żyndul 
Wychowałam się na Bałutach. W dzielnicy, gdzie mieszkała biedota żydowska i polska. 
Natomiast dla inteligencji wyglądało to inaczej. Na pewno mieli inną wiedzę na ten 
temat. A ja wychowałam się w środowisku robotniczym. Jestem dzieckiem Łodzi 
robotniczej, z dziada pradziada. 
 
Pytanie od publiczności: 
Jak Państwo musieli się stamtąd wyprowadzić, rozumiem, że Pani tam mieszkała od urodzenia. 
Miała Pani takie odczucia, jako dziecko, które nie zna okoliczności, że to jest Pani kochany dom i 
teraz musi go Pani zostawić?  
 
Henryka Żyndul 
Tak, było mi przykro, że nie ma koleżanek. Takie wyrwanie do innego środowiska. 
Odczuwam brak tamtych przyjaciół. Było mi z tego powodu przykro. W nowym 
miejscu zamieszkania sąsiedzi przyjęli nas niechętnie, więc zanim zaakceptowały mnie 
dzieci z nowego podwórka, to też jakiś czas trwało.  
 
Pytanie od publiczności: 
A na tym podwórku mieszkały tylko polskie dzieci?  
 
Henryka Żyndul 
Były 3 czy 4 rodziny niemieckie. Ponad sześćdziesięciu lokatorów.  
 
Pytanie od publiczności: 
Pod jakim numerem to było? 
 
Henryka Żyndul 
33/35. Róg Strzelców Kaniowskich i 6. Sierpnia. Dom należał do Niemca. On sam 
mieszkał na Wólczańskiej. Ale miał kilka czynszowych kamienic.  
 
Pytanie od publiczności: 
Czy przejeżdżając przez Getto tramwajem przejeżdżała Pani też koło Swojego starego domu? 
 
Henryka:  
Tak, oczywiście.  
 
Pytanie od publiczności: 
Jakie miała Pani wtedy odczucia? Nie miaszkała Pani tam już.  
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Henryka:  
Wspomnienie dzieciństwa...Do tej pory ta dzielnica jest mi bliska. Ulica Zgierska i 
okolice ulicy Sędziowskiej są mi bliskie, bo tam spędziłam wczesne dzieciństwo.  
 
Pytanie od publiczności: 
Wcześniej wspominaliśmy, że przejeżdżając przez Getto nie mówiło się o tym, co działo się na 
zewnątrz. Ale czy w tym wagonie w którym Pani siedziała, Polacy tam byli? 
 
Henryka:  
Tak, tak. 
 
Pytanie od publiczności: 
Czy Polacy rozmawiali między sobą? Czy widać było poruszenie?  
Henryka:  
Tak, tak, widać było po prostu poruszenie. 
 
Pytanie od publiczności 
Chciałam zapytać, jak długo jeździła Pani do Ozorkowa? 
Henryka:  
Do 45-ego roku. Cały czas. 
 
Pytanie od publiczności 
Czyli podrosła Pani troszeczkę podczas wojny? 
 
Henryka:  
Tak, tak, tak, już miałam 12 lat. 
 
Pytanie od publiczności 
A czy kiedy pani juz się tam zadomowiła na tym nowym podwórku, to czy rozmawiała Pani z 
dziećmi, z rówieśnikami, o tym co Pani widzi przejeżdżając przez Getto. 
 
Henryka:  
Mama mi zabroniła opowiadać o tym dzieciom.  
 
Komentarz od publiczności 
Tam były niemieckie dzieci, tam były też niemieckie dzieci. 
 
Henryka:  
Czy rodzice, bo przecież rodzice tez tam jeździli… 
 
Pytanie od publiczności 
Czy rodzice jeździli z Panią tramwajem?  
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Henryka:  
Nie, ojca nie było, a mama pracowała. Ja jeździłam sama. 
 
Pytanie od publiczności 
14 km szła Pani piechotą?  
 
Henryka:  
14 to jeszcze pół biedy, ale z powrotem, jeśli po prostu było coś bardziej wartościowego 
jak ziemniaki, kasza, kawałek słoniny lub jajko to szłam pieszo 40 km. 
 
Pytanie od publiczności 
Żeby Panią nie złapali? 
 
Henryka:  
Tak. Najpierw ciotka, siostra mojej mamy, przeprowadziła mnie ścieżkami 
szmuglerskimi, omijała wsie, bocznymi drogami, opłotkami. Z nią byłam chyba trzy 
razy, żebym poznała i zapamiętała drogę. I tak szłam, 40 km. 
 
Pytanie od publiczności 
A ile godzin to Pani zajmowało? 
 
Henryka:  
15, 16 godzin. Rzecz polegała na tym, żebym przed godziną policyjną zdążyła na 
Radogoszcz. Wówczs wracałam nie przez Ozorków, tylko przez Aleksandrów, bo to 
była krótsza droga. Ale w Radogoszczu już miałam miejski tramwaj.  
 
Pytanie od publiczności 
Mam jeszcze pytanie, tak się zaczęła likwidacja getta, czym się różnił przejazd tramwajem? 
 
Henryka:  
Ja tego momentu po prostu nie zapamiętałam. Może mama mnie nie wysyłała. 
 
Pytanie od publiczności 
Nie udało się przekroczyć? 
 
Henryka:  
Nie, po prostu ja nie pamiętam, może w tym okresie już po likwidacji getta… 
 
Komentarz od publiczności 
W trakcie jak likwidowali, to trwało parę miesięcy  
 
Henryka:  
Nie, to wtedy jeszcze normalnie przejeżdżałam. 
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Pytanie od publiczności 
I nie wyczuwała Pani jakieś zmiany nastrojów, jakichś dziwnych rzeczy? 
 
Henryka:  
Nie. Na ulicach w ogóle było mało ludzi. Przedtem byli przemykających, a później ulice 
były puste.  
 
Pytanie od publiczności 
A czy przejeżdżając przez Getto właśnie widziała pani może dawnych sąsiadów? 
 
Henryka:  
Raz widziałam właśnie dziewczynkę, koleżankę Różę. 
 
Pytanie od publiczności 
A jeszcze może jakichś sąsiadów i jakieś osoby znajome? 
Henryka:  
Nie, wtedy tylko tą koleżankę widziałam właśnie. 
 
Pytanie od publiczności 
Coś musze sprostować. Mam takie wyobrażenie, nie wiem skąd mi się to wzieło,może z filmu 
fabularnego, że okna były zamalowane? 
 
Henryka:  
Nie, ja normalnie patrzyłam przez szybę, przez okno w wagonie. Gdyby okna były 
zamalowane, nic bym nie widziała.  
 
Pytanie od publiczności 1 
Gdy tramwaj zatrzymywał się na przystanku, z jednego wagonu wysiadali Niemcy z drugiego 
Polacy. Była jakaś komunikacja? 
 
Pytanie od publiczności 2 
Na przsystanku wysiadali niemcy i polacy, to była jakaś komunikacja? 
 
Henryka:  
Tramwaj zatrzymywał się na jednym przystanku i ludzie wysiadali z jednego wagonu i 
z drugiego. Także nie było innych przystanków dla podróżnych z pierwszego wagonu 
czy drugiego.  
 
Pytanie od publiczności 
Ale jak już wysiedli jedni i drudzy, Polacy i Niemcy, rozmawiali ze sobą czy nie było wogóle 
rozmów? 
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Henryka:  
Nie, no gdzie rozmowy? Każdy po prostu szedł w swoja stronę byle szybciej. 
 
Pytanie od publiczności 
Czy miała Pani świadomość, że już nigdy nie spotka Pani swoich żydowskich koleżanek? Czy 
próbowała ich Pani w jakiś sposób szukać? 
 
Henryka:  
To żeśmy odebrali jako tragiczną wiadomość, że getto zostało zlikwidowane, że 
wywieziono po prostu ludzi tam przebywających. Także to było już wiadomo że tych 
ludzi się nie zobaczy, nie spotka.  
 
Pytanie od publiczności 
A wiedzieliście Państwo dokąd ci ludzie zostali wywiezieni? 
 
Henryka:  
O Chełmie to było wiadomo. O tym myśmy wiedzieli, że dużo ludzi tam wywieźli.  
 
Komentarz od publiczności 
Nie bardzo było wiadomo, to dopiero z czasem przychodziły te informacje, co się działo.  
 
Henryka:  
Ale Pani mnie pyta o okres po wojnie. 
 
Komentarz od publiczności 
A w trakcie nie wiadomo było w jakim kierunku wywożono. Myśmy nie mieli na początku tej 
świadomości, że się takie straszne rzeczy dzieją. Że gdzieś tam się pali tych ludzi. Dopiero jak w 
czasie okupacji robili mydło, to powiedzieli że to mydło jest z ludzkiego tłuszczu, z obozów. 
 
Komentarz od publiczności 
Przepraszam, było pisane RJF, co znaczy po niemiecku: “Reines jüdisches Fett”, czysty żydowski 
tłuszcz. 
 
Pytanie od publiczności 
A ja mam jeszcze pytanie, jeśli chodzi o Pani wyprawy do kuzynki, ponieważ jak Pani stamtąd 
wracała, to było 40 kilometrów. Pani szła przez tyle godzin, była zima. Czy żadne niebezpieczne 
sytuacje... 
 
Henryka:  
Miałam taki bardzo przykry, niebezpieczny incydent. To było zimą – nie pamiętam, czy 
to był 1943 czy 1942 rok, nie pamiętam – w każdym bądź razie, niezgodnie z tym, co mi 
mama poleciła, że powinnam rano pojechać do tego Ozorkowa i iść tam.  
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Ale dziecko jest dzieckiem – wyszłam z domu w godzinach południowych i zanim 
dojechałam do Ozorkowa, bo już było prawie szaro. W każdym bądź razie, jakieś dwa 
kilometry przed budynkiem przykucnęłam na moment, żeby odpocząć. Trudno, żeby 
usiąść na śniegu, ale przykucnęłam. No i wówczas – znużenie, zmęczenie i mróz swoje 
robi. Na szczęście jechał gospodarz z tej wsi i on zobaczył mnie z plonu, tam była 
zwyczajna droga, trakt bez żadnego pobocza. Jak więc przykucnęłam, to on widział, że 
ma przed sobą że coś tam jest i on zabrał mnie do siebie do domu. I wówczas ja tylko 
pamiętam, że w takich...dużo pierzyn było, takich bardzo… i wlewali mi chyba alkohol; 
rozgrzebali mnie, nacierali mnie, na szczęście jakoś się... Od tej pory mama mi zabroniła 
zimą jeździć, więc od tej pory więcej się nie udawałam zimą na te wyprawy, tylko w 
lecie. 
 
Pytanie od publiczności 
Tylko dwa tygodnie chodziła Pani do szkoły, tak? 
 
Henryka:  
Do szkoły dwa tygodnie, tak.  
 
Pytanie od publiczności 
Później nie było polskich szkół. A czy w rodzinie, czy w otoczeniu, w którym Pani mieszkała, 
były jakieś zamiary, żeby kształcić dzieci, tak jak Panią?  
 
Henryka:  
My, dzieci, bawiłyśmy się w domu w „szkołę”. Starsza koleżanka, która miała 
skończone przed wojną cztery klasy szkoły podstawowej, ona... 
 
Pytanie od publiczności 
...przekazywała wiadomości? 
 
Henryka:  
Tak. Na zasadzie... 
 
Pytanie od publiczności 
Dzieci uczyły dzieci? 
 

Henryka:  
Tak. Po prostu dorośli bali się. Bali się, żeby nie przekazywać, nie opowiadać o tym. A 
jako dziecięca zabawa to uchodziło bez jakiś... 
 

Pytanie od publiczności 
Czyli ona odgrywała nauczycielkę, tak?  
 
Henryka:  
Tak. I została nauczycielką, została po wojnie nauczycielką- ta, która uczyła nas. 
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Pytanie od publiczności 
A ile Pani chodziła do prawdziwej szkoły? 
 

Henryka:  
Do prawdziwej szkoły to tak: dwa tygodnie w 39 -dwa tygodnie na ul. Sędziowskiej i 
później w 45, w marcu, do drugiej klasy. Byłam na tyle przyuczona, że przyjęto mnie do 
drugiej klasy. I od marca do czerwca skończyłam już czwartą klasę. Także trzecią i 
czwartą klasę. Co dwa tygodnie czy miesiąc przychodził dyrektor szkoły, wybierał 
podane z nazwiska przez nauczycieli dzieci, które jakoś sobie radzą  i przechodziłam 
do następnej klasy. W czerwcu kończyłam już czwartą klasę, mając trzynaście lat.  
 

Pytanie od publiczności 
I to już było po wojnie, i już Państwo mieszkaliście cały czas... 
 
Henryka:  
Cały czas na ul. Strzelców Kaniowskich. Ja do 63 roku mieszkałam na ul. Strzelców 
Kaniowskich – w tym mieszkaniu, w którym mieszkałam całą wojnę, i po wojnie.  
 
Pytanie od publiczności 
A tam też mieszkali Niemcy. 
 

Henryka:  
Też mieszkali Niemcy.  
 

Pytanie od publiczności 
A po wojnie...? 
 
Henryka:  
Wyjechali. Został tylko jeden Niemiec, który mieszkał nawet piętro niżej, pod naszym 
mieszkaniem, gdzie myśmy mieszkały. 
 
Pytanie od publiczności 
I on został tu po wojnie? 
 
Henryka:  
Tak, tak. 
 

Pytanie od publiczności 
On był sam, czy z rodziną? 
 
Henryka:  
On był z córką i z żoną. Był też taki incydent- jak mama była w pracy, to, jak wiadomo, 
dzieci u mnie buszowały. Raz wieczorem, już po godzinie policyjnej, puka do nas – 
mama wstała – okazało się, że przyszedł żandarm z córką tego właśnie.... To była już 
dorosła panna, nie wiem ile miała lat- 23, 25- w każdym razie była już dorosła. Ona 
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przyprowadziła tego żandarma. Jak się zorientowała, że w mieszkaniu, w łóżku, 
leżałam ja, że leżał młody człowiek, taki dwudziestokilkuletni, to ona coś tam do niego 
po niemiecku powiedziała, w każdym razie wyszli. I na drugi dzień jej matka 
powiedziała do nas, że ona dlatego przyszła  z tym żandarmem, żeby mnie postraszyć, 
żebym po prostu nie sprowadzała dzieci i nie hałasowała. O to jej chodziło. Ale jak się 
zorientowali, że jest ktoś obcy w mieszkaniu, to się wycofała. A to był pan, którego 
jakaś znajoma z pracy poleciła, żeby go przez kilka dni u nas...żeby pobył po prostu. I w 
tym układzie, po tym incydencie, to on rano po prostu wyszedł i trzeba mu było 
poszukać innego lokum.  Ale to był naprawdę taki zbieg okoliczności. W sumie nic się 
nie wydarzyło, z tymże on musiał sobie poszukać innego lokum, a ta Niemka chciała 
mnie nastraszyć, żebym dzieci nie sprowadzała...oczywiście nie sprowadzałam po tym 
incydencie dzieci do domu. 
 
Pytanie od publiczności 
I właśnie ta rodzina po wojnie została w tym mieszkaniu? 
 
Henryka:  
Oni zostali, tak. 
 
Pytanie od publiczności 
Długo mieszkali? 
 
Henryka:  
Później się wyprowadzili, nie wiem nawet gdzie, ale, ja wiem, w 47 czy 46...ale przez 
jeszcze jakiś czas mieszkali,zaraz po wkroczeniu wojska radzieckiego. 
Pytanie od publiczności 
Ale nie wie Pani, czy wyprowadzili się za granicę, do Niemiec, czy gdzieś...? 
 
Henryka:  
Nie wiem, tego nie wiem. 
 
Komentarz od publiczności 
A tak jeszcze króciutko na Pani pytanie: Pani pytała, jaka była reakcja dzieci na wyrzucenie 
kolegów, czy tych Żydów do getta? Było tak że dzieci były świadome...już zaczynały być 
świadome zagrożeń. Istniało takie powiedzenie: „im mniej wiesz, tym dłużej będziesz 
żył”.Czasami nawet żona nie wiedziała, co robi mąż. A rodzice starali się oszczędzać dzieciom 
tego wszystkiego. Dlatego to były zupełnie inne czasy, prawda? Ludzie starali się jak najmniej 
mówić o sobie, bo nie wiadomo było, do kogo się mówi, kto usłyszy, i co z tego wyniknie. Ta 
świadomość już była. Chociażby u tego dziecka żydowskiego, któremu się nie chciało poczekać na 
ten chleb, bo nie wiedziano, do kogo on trafi – może myślało, że ja pójdę, zakabluję, i jego złapią, 
prawda? To straszne... 
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Pytanie od publiczności 
A czy w czasie przejazdu tramwaju przez getto- mówi Pani, że sama Pani jeździła? 
 
Henryka:  
Sama! 
 
Pytanie od publiczności 
Bez nikogo z dorosłych? 
 
Henryka:  
Nie. 
 
Pytanie od publiczności 
Jak Pani wracała, to czy Pani mama się w jakiś sposób pytała o to, co się przez ten czas przejazdu 
działo, czy w ogóle nie zadawała pytań? 
 
Henryka:  
Właściwie… 
 
Pytanie od publiczności 
Bo ona sama tam nie jeździła? 
 
Henryka:  
Nie jeździła… nie wypytywała mnie. Jedynym ostrzeżeniem było, żebym się nie 
wdawała z nikim w rozmowę, żebym zwracała na siebie jak najmniej uwagi.  
 
Drugi głos z sali 
....co tam się dzieje, tak? Czyli mama miała świadomość, że coś się tam dzieje? 
 
Henryka:  
Nie no, na tyle to na pewno tak. 
 
Pytanie od publiczności 
I jak przychodzili znajomi, ktoś z rodziny, to słyszała Pani, żeby jakieś rozmowy na ten temat 
były, jakieś wymiany zdań? 
 
Henryka:  
Było krótko – że jest getto, że tam się dzieją straszne rzeczy. To tylko tyle, z rozmów 
między moją matką a innymi krewnymi jacy… 
 
Pytanie od publiczności 
A ja mam pytanie – czy słowo „getto” już wtedy funkcjonowało? 
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Henryka:  
Getto tak, tak.  
 
Pytanie od publiczności 
Czy jak Pani przewoziła, przenosiła w zasadzie jedzenie, to czy za każdym razem udało się Pani 
to przemycić? Nie było takiej sytuacji, że ktoś Panią złapał, albo… 
 

Henryka:  
To znaczy: jak jechałam tramwajem, wracałam przez Ozorków, to bardzo często było to 
zabierane przez żandarmów, jak wsiadali. Zabierali wszystko; czy oni to spożytkowali, 
czy nie – trudno mi powiedzieć, ale po prostu zabierali wszystko, nawet ziemniaki. 
Nawet ziemniaki.  
 
Pytanie od publiczności 
A jak Pani szła pieszo? 
 

Henryka:  
A jak szłam pieszo, to mówię, miałam ten towar bardziej atrakcyjny i miałam raz takie 
zdarzenie, że niosłam jajka. I to jajka, w też taki właśnie sposób… Pończochy- panie na 
pewno wiedzą, wtedy to były jeszcze padentki, były dosyć mocne te pończochy. Więc 
w pończochę… ze słomą krojoną, jak to się mówi? Z sieczką! Z sieczką te jajka i to było 
zawiązane, ta pończocha z tymi jajkami i sieczką, związana, na jedną rękę, na drugą i na 
to właśnie - tak, jak teraz szale – chustkę, normalną chustkę na to zarzucałam. I tak 
szłam te moje 40 kilometrów. Raz miałam takie zdarzenie, że szłam w nieodpowiedniej 
porze i młodzież niemiecka wracała ze szkoły. Trasa szmuglerska była boczna, ale 
kawałkiem trzeba było normalnie przejść przez wieś. I oni wówczas wiadomo – 
najpierw, że „Schweine” i szturchanie, popychanie; aż wreszcie wywróciłam się, jak oni 
mnie tak popychali, to się wywróciłam z tymi jajkami. Poturbować to oni za bardzo 
mnie nie poturbowali, bo to było takie szturchanie, nie znęcanie się, tak bym 
powiedziała, tylko takie bardziej poszturchiwanie. I jak oni się oddalili, to co ja miałam 
z tym zrobić, jak byłam cała ulana tymi jajkami? Dobrze, że to nie było w sumie tak 
daleko, nie wiem, może z 10 kilometrów od tej wsi, gdzieś na tym odcinku; do 
najbliższego jakiegoś rowu, żeby się jakoś obmyć z tego, i wróciłam z powrotem na 
wieś, bo przecież nie miałam z czym do tej Łodzi iść.  
 

Pytanie od publiczności 
Czy już po zakończeniu wojny, jak wojna się skończyła, to czy była Pani… czy przeszła Pani 
przez ten teren getta, czy widziała Pani swój stary dom, była Pani w środku, po zakończeniu 
wojny? 
 
Henryka:  
Nie, nie byłam. Widzieć- widziałam, owszem; bo dopiero został wyburzony, jak zaczęto 
tam bloki budować.  
 



Pytanie od publiczności 
A Bałuty zmieniły się? 
 
Henryka:  
Właściwie to niewiele; te domy, co stały, to prawie że do dziś stoją.  
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	*(ur. 1932 w Łodzi): Na początku wojny Henryka mieszkała na Bałutach - dzielnicy, którą niemieccy okupanci wyznaczyli do stworzenia w niej getta dla ludności żydowskiej. Wszystkie polskie rodziny, mieszkające na tym terenie zostały zmuszone do wyprowadzki poza mury powstającego właśnie getta. Podczas wojny rodzina pani Henryki, podobnie jak większość polskich rodzin, cierpiała z powodu głodu. Dlatego, już jako mała dziewczynka, Henryka często udawała się do swojej babci i ciotki na wieś, gdzie o pożywienie było znacznie łatwiej. Aby tam dotrzeć, pani Henryka musiała przejechać tramwajem przez getto żydowskie...

