
Szukam historii i każdego śladu Niemca, członka NSDAP, majora Karla Hempla.
Tak nazywał się pierwszy burmistrz Żychlina w czasie II wojny światowej. Jak dotąd… nic o nim nie wiemy!
Nie napiszę i powiem, że już go znalazłem. Jednak po kilku latach mam pierwszy ślad. Może to zbieżnośd nazwisk? 
W 1933 roku burmistrzem miasta Neustadt an der Orla (Neustadt nad Orlą) był członek NSDAP Ortsgruppemleiter
Karl Hempel.  W 1939 r. Karl Hempel został przeniesiony do Kraju Warty na ważne stanowisko służbowe. Nazwisko 
się zgadza, Kraj Warty (Wartheland) – tu byliśmy administracyjnie przypisani, ważne stanowisko służbowe!  Jeżeli 
to on, dalsza historia będzie już bardzo łatwa.

Taką opaskę nosił burmistrz Żychlina.



Sklep „ROLNIK”  - to jest punkt wejścia do krótkiej historii,  spaceru po miejscach 
położonych bardzo blisko siebie, spojrzenia na dawne wydarzenia, przypomnienia 
trudnych i tragicznych dni w naszej historii, które tu się działy i minęły bezpowrotnie. 

„Wejściem” do tej historii nie jest Karl Hempel. On pojawi się później.



Cofnijmy się wstecz o kilkadziesiąt kroków 
w kierunku dzisiejszej fontanny i spójrzmy na to 
miejsce w 1940 roku. To zdjęcie po lewej stronie.

Ulica od czerwonego krzyżyka w stronę SP nr 1 nazywała 
się wtedy  - Rathausstrasse. Tam urzędował pierwszy 
burmistrz Żychlina –major Karl Hempel. Nie mam jeszcze 
jego fotografii… ale do czasu!Ta fotografia ma dwa różne podpisy.  Twierdzę jednak , że to 

dwaj policjanci i Żyd.  Proszę zwrócid uwagę – policjanci powinni 
mied  opaski na prawych rękawach.  Mężczyzna w środku jej nie 
ma.



Ze wspomnieo Heleny Bodek – Cynamon.

Fredek - Alfred Herma. 
Po 17 września 1939 r. 
dowódca SS w Żychlinie.



Ojciec autorki wspomnieo – Pan Cynamon był kierownikiem 
szkoły żydowskiej. Dziś ulica Barlickiego.

Getto w Żychlinie.

Powojenne zeznanie, które potwierdza wspomnienia Heleny Bodek. 



Kartka pocztowa wysłana przez Judischer
Aeltestenrat w Żychlinie do Judenratu w getcie 
Litzmannstadt (getto łódzkie). Stempel pocztowy 
5 lutego 1941 r. Napisana przez sekretarza 
Aeltestenrat der Judischen.

Judischer Aeltestenrat w Żychlinie – organ władzy 

żydowskiej utworzony i kontrolowany przez Niemców.



W 1941 r. Helena Bodek była kilkunastoletnią żydowską dziewczyną 
i nic nie mogła wiedzied o strukturach żychlioskiej konspiracji.

Sprawa sądowa uniewinniająca Eryka Fryderyka Czepe

Na  podstawie  dokumentu  znajdującego  się w oryginale w aktach Sądu  Grodzkiego  w  Kutnie dot. 
sprawy Nr akt R 217/45, 218/45, 219/45, 220/45, 221/45. 
Wyrok Sądu Grodzkiego w Kutnie w dniu 8.11.1945. Sąd Grodzki w Kutnie w składzie: Sędzia Grodzki 
Przewodniczący R. Tomaszewski, ławnicy: B. Kustosik, M. Śliwioski, protokolant W. Chlebny. 

Oświadczenie PAL 
Odpis  dokumentu  z  akt  sprawy o zwolnienie z zajęcia dozoru i zarządu majątku i uznania pełni praw 
obywatelskich rodzi
Stwierdzenie 
Obywatel  Czepe  Eryk  współpracował  z  nami od czasu powrotu z wojska  w  r.  1939  i  znanem
nam  jest, że był zmuszony przez Niemców do podpisania volkslisty. 
W  początku roku 1942 sprawa ta posunęła się tak daleko, że Czepego miano wywieźd do obozu 
koncentracyjnego. 
Nie  chcąc  stracid  tak  wartościowego  człowieka z terenu Żychlina, nakazaliśmy mu podpisanie 
volkslisty, aby mied pod tym płaszczykiem  miejsce  spotkao  w  jego  lokalu (Czepe prowadził zakład 
fotograficzny) i schowek dla ludzi w razie potrzeby. 
Pozatem Czepe  dostarczał  nam  komunikaty  radiowe stacji zagranicznych,  przechowywał  bibułę  
konspiracyjną i pracował w ogóle  bardzo intensywnie dla organizacji i całego społeczeostwa 
polskiego. 
Żychlin, dnia 20 sierpnia 1945 r. 

/-/ Kraszkiewicz Wacław                  /-/ Jotczak Franciszek 
sierżant PAL                             porucznik PAL 

/-/ Banachowicz Stanisław                /-/ Jankowski Kazimierz 
kapral PAL                               pporucznik PAL

*Odręcznie przepisał z akt sądu Eryk Fryderyk Czepe, a potem od niego dla siebie Eryk Czepe. Pisownia 
oryginalna wg odpisu, którego dokonał jeszcze Eryk Fryderyk Czepe+.

Odpis dokumentu poniżej umieszczam za zgodą pana Romana Czepe.

„Mając 18 lat uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. Walczył w wojnie 1920
i 1939 r. Ojciec mówił, że w działania podziemne podczas okupacji 
niemieckiej mocno angażowała się jego matka Irena zd Grątkowska (żona 
Eryka Fryderyka) i jej siostra. Irena z siostrą wykradły kilkadziesiąt formularzy 
dokumentów tożsamości i posłużyły one osobom, którym trzeba było wyrobid 
fałszywe papiery. Zdjęcia robił Eryk Fryderyk, właśnie w ramach współpracy
z podziemną organizacją. Formularze były ukryte (zwinięte) w metalowej 
rurze karnisza nad oknem w pokoju”. – wspomnienia syna Zbigniewa Czepe. Eryk Czepe Eryk Czepe z rodziną.



Niemiecki żołnierz, pilnujący  Żydów w Żychlinie.

Synagoga drewniana w Żychlinie. XVIII w.

(Ludwik Zalewski).

Synowie żydowskich rzeźników. Kartka z Żychlina.



SS-mani przy zamordowanych 
Żydach w Chełmie

Wywózka do Chełma.

Auto do zagazowania żychlioskich Żydów.

Chełmskie lasy 2016 rok.



Abraham Levy
Kiedy wybuchła wojna, Abraham miał dziesięd lat. Rok później rodzina Levy została 

przeniesiona do getta w Żychlie.

Abraham urodził się w roku 1929 w Krośniewicach.
Hanoch, ojciec Abrahama, urodził się w Żychlinie, jego rodzice  byli właścicielami sklepów tekstylnych. 
Miał pięciu braci.  Kiedy wybuchła wojna, miał dziesięd lat. Rok później rodzina Levy została 
przeniesiona do getta w Żychlinie. Abraham miał urodę aryjczyka, udawało mu się często wydostad z 
getta, aby zdobyd jedzenie i przemycid dla swojej rodziny. W 1941 r. Niemcy postanowili wywieśd 
młodych ludzi do obozu pracy. Dokonano selekcji, podczas której dzieci były po jednej stronie, a dorośli 
mężczyźni po drugiej. Abraham, oczywiście, stał w grupie dzieci, gdy w ostatniej chwili Niemiec posłał 
do grupy mężczyzn. Abraham przez rok był w obozie pracy a następnie został przeniesiony do 
Oświęcimia. Tam dowiedział się od znajomego z Żychlina, że jego cała rodzina została zamordowana w 
Chełmie. W Auschwitz miał numer 142439. Gdy Rosjanie zbliżali się do Oświęcimia, więźniowie wyszli z 
obozu na tzw. marsz śmierci. "Szliśmy bez jedzenia i wody". W ostatnim rzędzie było  pięciu 
esesmanów z karabinami i każdy, kto się potknął był rozstrzelany, setki więźniów zostało 
zamordowanych. Na koniec dotarliśmy do obozu w Niemczech. Kiedy Amerykanie i Brytyjczycy zbliżyli 
się do obozu, znów pognano nas na kolejny marsz. Przeniesiono nas do Bergen Belsen. Byłem już 
bardzo słaby, położyłem się na pryczy i odmówiłem wyjścia po chleb, który był rzucony dla więźniów. 
Okazało się, że miałem szczęście, chleb był skażony tyfusem plamistym i wszyscy, którzy go zjedli, 
zachorowali i zmarli.
Capo, który sprawdzał barak zamierzał pobid mnie za to, że nie wyszedłem po chleb, ale zanim to zrobił, 
spojrzał na mnie i zawołał: Abraham! Poznał mnie  z Oświęcimia. Powiedział mi, że Niemcy planują 
wysadzid obóz i zaoferował  ucieczkę razem z nim. Zostaliśmy wyzwoleni przez Brytyjczyków, zanim 
zdołaliśmy uciec. Powiedziałem im, że Capo ocalił mnie, ale nie byłem całkowicie przekonany, czy zrobił 
dobrze, ponieważ zabił wielu innych.
Abraham spotkał w Bergen Belsen przyjaciela z Oświęcimia. Obydwaj przeprowadzili się do Frankfurtu
i znaleźli pracę w amerykaoskim obozie wojskowym. W zamian za pracę otrzymali ubrania, jedzenie 
i miejsce do spania. Podczas pracy w amerykaoskim obozie Abraham zapoznał się z żydowskim 
oficerem, który służył w Kwaterze Głównej gen. Eisenhowera. Opowiedział mu historię 
piętnastoletniego sieroty i powiedział, że ma wujka, który mieszka w Szwajcarii. Oficer odnalazł wuja,
przygotował wszystkie dokumenty i pozwolenia na  wyjazd do Szwajcarii. W 1949 roku Abraham 
wyemigrował do Izraela i wstąpił do armii. Tam poznał przyszłą żonę Shoshanę. Ożenił się w 1955 r.

Matka Abrahama . Getto w Żychlinie

1945 r. Abraham Levy. Lata 50. Abraham 
w środku.

Od prawej do lewej: Gili (najmłodszy syn Abrahama), Chen (wnuk), Ryfka i Henoch
(najstarszy syn i jego żona), Liat (żona Giliego), Tali (żona brata Mosha), Shai (wnuk 
Abrahama), Moshe (syn Abrahama), Abraham, Sivan i Lior (wnuki) i Shoshana
(żona Abrahama). Zdjęcie   w  domu Abrahama i Shoshanny.
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To nie jest zdjęcie z Żychlina, ale tak wyglądał dzieo
3 marca 1942 r. na cmentarzu żydowskim w Żychlinie.

Miejsce kaźni na laserowej fotografii 
terenu w Żychlinie.

Fotografia powojenna z cmentarza żydowskiego w Żychlinie.

Cmentarz w Żychlinie 



„Wojnę i okupację niemiecką przeżyłem w Żychlinie 
koło Kutna jako mały chłopiec. Ocierałem się o 
przerażenie ludzi, bezradnośd, cierpienie, poniżenie, 
prześladowanie, krzywdę... Widziałem też getto –
czułem wielką niesprawiedliwośd wyrządzaną tym 
ludziom, zamkniętym, odgrodzonym od ,,naszego” 
świata. Świata przecież i tak bardzo ograniczonego 
przemocą i okrucieostwem surowych, bezwzględnych 
hitlerowskich rządów. Wiem, że niektórzy z nas 
próbowali coś robid, aby dad trochę pomocy i 
nadziei albo przynajmniej okazad życzliwośd i 
solidarnośd, ale zawsze czynili to naznaczeni wielkim 
strachem. Strach był wtedy powszechny, bo ,,oni” –
okupanci – mogli zrobid wszystko, co najgorsze.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale na pewno 
przed likwidacją getta: jeden z moich rówieśników, 
Stasiek, opowiadał, że jutro będzie w mieście 
,,wywózka”, „będą wywozid z getta Żydów”, a jego 
ojciec będzie musiał w tym uczestniczyd”.
Ze wspomnieo ks. Romana Indrzejczyka.

Żyd w Żychlinie, trzymający ludzką czaszkę i kości.   
Fotografia została zrobiona prawdopodobnie po 

wyzwoleniu i otwarciu masowego grobu.

Ksiądz Roman Indrzejczyk 
kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej.
Urodził się 14.11.1931r. w Żychlinie.
Od 2005r. do śmierci był kapelanem 
prezydenta Lecha Kaczyoskiego

Dom rodzinny na ul. 1 Maja.

Młody Roman w rodzinnym Żychlinie. 

(Ze zbiorów Anny Pawlak).

Ks. Roman Indrzejczyk zginął 
w katastrofie smoleoskiej.

Żychlin 3 marca 1942



Kaźo Żydów 3 marca 1942 r. w Żychlinie, to dzieo Święta Purim, 
często nazywanego "żydowskim karnawałem„.

Purim upamiętnia ocalenie społeczności żydowskiej 
mieszkającej w Persji (480 lat przed Chr.) przed zagładą ze 
strony doradcy króla, Hamana. Mordechaj, ojciec Estery 
wbrew poleceniu monarchy, nie oddawał pokłonu 
Hamanowi, za co ten wydał wyrok śmierci na wszystkich 
Żydów.
Królowa Estera, która dowiedziała się o tragicznej 
sytuacji, poprosiła o pomoc króla Achaszwerosza
i uratowała wszystkich zagrożonych. Hamana zaś spotkała 
śmierd.
Święto Purim ma charakter karnawałowy i jest chętnie 
obchodzone także przez niereligijnych Żydów. Uczestnicy 
balów przebierają się za postaci z Księgi Estery.
Obowiązkiem religijnym tego kolorowego święta jest 
również picie alkoholu, aż do momentu, w którym nie 
można rozróżnid wznoszonych okrzyków: "Niech będzie 
błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty 
Haman".
Purim jest jedynym świętem, w którym wolno naigrawad 
się i naśmiewad z wrogów. To dla Żydów czas radości
i zabawy, obdarowywania bliskich prezentami, a także 
troski o najbiedniejszych.

Tego dnia zamordowano w Żychlinie 200 Żydów.

Królowa Estera Achaszwerosz król Persji.

Estera demaskuje Hamana.

Księga Estery czytana w czasie święta Purim



Sześcioletnia Nina X ukrywała się z matką u obywatela Szwajcarii
Waldemara Vogta X, który zarządzał żychlioską fabryką z ramienia 
kapitału szwajcarskiego w czasie II wojny światowej.
Burmistrz Żychlina Dębowski.
We wrześniu 1939 r. Alfred Herma    założył mundur SS i został  szefem 
SS w Żychlinie.

„Widziałam przez okno sznur wozów i ludzi na nich zgromadzonych…3 marca 1942 r.”
(ze wspomnieo sześcioletniej Niny).



.



Akta Zakooczonych Śledztw w Sprawach  Zbrodni
Hitlerowskich,

1939-1983.
RG-15.042M

United States Holocaust Memorial Museum Archives
100 Raoul Wallenberg Place SW

Washington, DC 20024-2126

Document Accession Number:1994.A.0030RG 
Number:RG-15.042M

Żychlin.  Correspondence about the role of mayor of Żychlin, Hempel, in the
killing of Jews.

m.in.. korespondencja na temat roli burmistrza Żychlina Hempla w zabijaniu 
Żydów.

Ze sztandarem maszeruje Stefan Worobik, pierwszy 
powojenny burmistrz Żychlina. 1 maja 1945 r. 

Archiwum zawiera m.in.: kopie zdjęd posterunku policji w Żychlinie, 
fot. nagrobków, fot. domu Hempla, ogólny widok cmentarza żydowskiego, 
panoramę getta, scenę zabójstwa Żyda Grohmanna, fot. komendy policji,  
dokumenty o zamordowaniu Józefa Urzędowskiego przez grupę 
hitlerowców  we wrześniu 1939 r.

W archiwum są również uwagi o miejscu pochówku 
zamordowanych w Żychlinie podczas likwidacji getta.  Zeznanie świadka – Stefana Worobika z Żychlina, o zamordowaniu 200 Żydów.

Zdjęcie laserowe cmentarza żydowskiego w Żychlinie.
(własnośd autora wpisu).

(„Nowa rzeczywistośd lat 1945-1948” dr Piotr Stasiak).



Willa burmistrza Karla Hempla Obecnie 
biblioteka miejska.

Maj 1943 rok. Żychlin i Dobrzelin pod zarządem komisarza Bayera.

Rudolf Bayer został burmistrzem Żychlina 
po powołaniu na front Karla Hempla. 

Dokument z Żychlina podpisany
w imieniu Karla Hempla.

Żychlin Warthegau. Adolf Hitlerplate. 
Na fotografii widoczny policjant niemiecki 
i w tle jatki rzeźnicze.

Jatki zostały rozebrane przez Żydów
w 1941 roku.



19.Dez.1933 - NSDAP Ortsgruppemleiter Karl Hempel obejmuje 
stanowisko burmistrza w Neustadt an der Orla (Neustadt nad 
Orlą). Wraz z wybuchem wojny, Karl Hempel został przeniesiony 
do Kraju Warty na ważne stanowisko służbowe.  

Tu po raz pierwszy odnalazłem ślad nazwiska
Karl Hempel.

Czy to był pierwszy burmistrz Żychlina w czasie 
II wojny światowej? … czy to tylko zbieżnośd nazwisk?

https://www.neustadtanderorla.de

https://www.neustadtanderorla.de/
https://www.neustadtanderorla.de/


W Biuletynie Oneg Szabat pt. „Drugi etap” jest krótka wzmianka o likwidacji getta w Żychlinie. Prócz 
podstawowych faktów mamy też zapis o tym, że w ostatnich dniach likwidacji „rozpoczął się rabunek” 
„Jak tylko Żydzi zostali z gett wywiezieni i zamordowani, natychmiast zaroiło się tam od tysięcy chłopów, 
nawet staruszek i dzieci. Ludzie wywlekali wszystko, co tylko mogło się zmieścid na wyładowanych po brzegi 
wozach. Czego nie zdołali zabrad od razu, kupowali potem za bezcen od Niemców na »wyprzedażach 
używanych rzeczy żydowskich«”
W „Złotych żniwach” Tomasz  Gross pisze: „grabież żydowskiej własności i mordowanie Żydów to dwie 
czynności ściśle ze sobą związane”
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/

Mój komentarz jest krótki.
Z rozmów z mieszkaocami, którzy pamiętają tamte dni, nikt nie potwierdził  tej sytuacji. Nie było grabieży.
Stawianie znaku równości pomiędzy grabieżą i mordowaniem Żydów, to niczym nie uprawnione oskarżenie 
mieszkaoców Żychlina.  

„ czy odebrad order prof. Janowi Tomaszowi Grossowi?”

Mienie pożydowskie.

Palenie pozostałości.

Żychlioscy Żydzi.

To zdjęcie z Żychlina. Widoczna 
postad w mundurze.  Co jest na 
zdjęciu?  Dziś jeszcze nie wiem!Żychlioskie Żydówki.

Wspomnienia Heleny Cynamon-Bodek 

http://www.mietek-pemper.de/wiki/Bild:Burned.jpg
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6702011leociak-poeta-pamieta/


Pomnik Pamięci żychlioskich Żydów w Bat Jam (Córka Morza) 
miasto położone w Dystrykcie Tel Awiwu w Izraelu 

ŻYCHLIN



Powródmy jeszcze  do jednej z pierwszych fotografii na której widad 
żydowskich policjantów i obraz żychlioskiego rabina.

Ci policjanci zostali rozstrzelani 3 marca 1942 r., jako 
ostatni świadkowie masowej egzekucji na cmentarzu 
żydowskim.
W tle widzimy skręcającą w prawo uliczkę 
z jedno piętrowymi budynkami. Dziś to Plac 29 Listopada. 

W trzecim lub czwartym budynku była siedziba policji 
niemieckiej. W latach 70 internat żeoski.

Kolorem czerwonym zaznaczyłem kształt stawu 
przeciwpożarowego, który był wykopany w 1943 roku.

Marburger Zeitung ze stycznia 1944 r. donosił o znalezieniu w Żychlinie, 
germaoskiej mogiły sprzed 2500 lat. 



We wnętrzu grobu odnaleziono naczynia gliniane i przedmioty wykonane z brązu, pozwalające datowad to znalezisko archeologiczne 
jako pochodzące z ok. 500 r. p.n.e.. Odnaleziony przypadkowo w 1943 r. podczas kopania stawu strażackiego.

Jatki rzeźnicze rozbierali Żydzi.  Staw strażacki został 
wykopany w 1943 roku. Żydów w Żychlinie już nie było. Grób skrzynkowy lata 70.1943 rok widoczny staw przeciwpożarowy.



Barak oficerski RAD. (dawne przedszkole przy ul. Racawickiej) Żychlin – jesieo 1944.
Carl Liebrecht żyje do dziś.

Nadszedł rok 1944.  Jeszcze jesienią 1944 r. byli w Żychlinie młodzi „szpadlarze” z RAD.
Reichsarbeitsdienst (RAD; niem. Służba Pracy Rzeszy) – masowa organizacja przystosowania obywatelskiego 
i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze 
wobec Wehrmachtu.

Baraki RAD.

Nicolas Hengen zamordowany przez 
niemieckich komandosów

w niewyjaśnionych okolicznościach.

Fred Neubauer

Rainer Maria Gerhardt w 1954
popełnił samobójstwo.

Fred odwiedził Żychlin 
w 2016 roku.

Jean Pierre 
Goffinet

zm.w2009 r.



Marianna mieszkała kiedyś Wołyniu. W styczniu 1944 
roku razem z rodziną przeprowadziła się do Królewca. 
Później osiedli się  w  Żychlinie. W styczniu 1945 roku 
musiała opuścid to miejsce, ponieważ zbliżał się front 
rosyjski. Marianna miała wtedy  17 lat. Nie chciała 
rozmawiad i pozostawid tych strasznych wspomnieo z 
ostatnich trudnych miesiecy. Z ojcem,  dwójką braci (14 
i 3 lat) i matką wyruszyli w stronę Poznania.

Dziś jej historia pokazywana jest na wielu niemieckich 
wystawach.

FREMDE HEIMAT EBERSWALDE? 
Zuwanderungen in Vergangenheit 

und Gegenwart



„Z kilku tysięcy Żydów żychlioskich pozostała przy życiu garstka 
młodych ludzi. Nikt z nich, oprócz jednej rodziny Hanburgów, nie 
wrócił do miasta. Żal, jaki wyrażają żychliniacy z powodu likwidacji 
Żydów, jest szczery, chociaż antysemicka na ogól ludnośd nie tęskni za 
Żydami, ale za dawnym, przedwojennym życiem. Żydzi byli symbolem 
tego życia. Oni nadawali miastu charakter, swoisty rytm. Gdy ich 
zabrakło, miasto robi wrażenie wymarłego. Wprawdzie Żychlin 
istnieje, ale nie jest to już ten sam Żychlin - miasto mojego 
dzieciostwa”.

„Jak tropione zwierzęta”
Helena Cynamon – Bodek.


