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PLANSZA 

GAJEWSKA GENOWEFA 

MARCH 10          TAPE 1 

 • Nazywam się GAJEWSKA GENOWEFA, urodzona jestem w 
Gosławicach – byłych, teraz w tej chwili Konin 6.10.1933 roku. Tutaj się urodziłam i 
tutaj przebywałam do obecnej chwili. Nigdzie nie wyjeżdżałam na stałe, nigdzie 
daleko nie byłam, bo byłam jeszcze wtedy kiedy byłam malutka to byłam przy 
rodzicach a teraz jestem sama. No więcej no cóż jeszcze mogę podpowiadać 

 • Gocławice to było wtedy co? 

 • To było dawniejsze wioska. Tak.  

 • Jak duża? 

 • No teraz jest rozbudowana. Dawniej było dużo mniej domów. Dużo 
mniej. 

 • I tutaj Żydzi też mieszkali tu w tej wiosce? 

 • No ja mieszkałam w innym domu, no a teraz się tu pobudowałam i 
mieszkam tu a dawniej mieszkałam tam z drugiej strony ulicy od tamtego wiaduktu. 

 • A czy tam była jakaś ludność żydowska, przed wojną. 

 • Nie. Przed wojno to to, na stałe nie było Żydów, ale w Koninie to było 
dużo Żydów. Ale ja jako dziecko to po prostu nie miałam kontaktów tak bliskich 
żebym tam kogoś mogła tak dobrze znać czy cośkolwiek, no ale od swojej mamy to 
dużo słyszałam, bo moja mama często rozmawiała na tematy.  Nawet tam do jednej 
która młyn prowadziła tam mieszkała znowu bratowa mojej mamy. To chodziła prać 
do niej no i dużo rzeczy korzystała z niej  a potem kiedy ciężko im było, bo to było w 
czasach przedwojennych, a kiedy była wojna to znowu ona od mojej mamy dużo też 
korzystała. Mama jej też tam trochę pomagała i potem ich wywieźli gdzieś i przerwało 
się wszystko. 

 • A to wszystko było w Koninie?................ 

 • W Koninie, w mieście tam na Starówce. 

 • I pani mama tam do Konina chodziła? 

 • Chodziła tu stąd jeździła tu taka kolejka chodziła, jeździła tam i tam raz  
nieraz dwa razy w miesiącu. No ale zawsze żeścia miała bo to były czasy 
przedwojenne ciężkie. Nie mieliśmy też tu za wesoło. Także mama też się cieszyła z 
tego bo miała zarobek u nich tam nieraz. I tak się stało jak się stało. Do wojny a we 
wojnie ich gdzieś wywieźli. 
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 • A czy pani pamięta taką historię, którą pani opowiadała mama właśnie 
o tych Żydach? 

 • Tak no to ja tu wiem znowu historię tutaj co się działo jak przywieźli. 

 • Ale wcześniej jeszcze przed wojną, takie  opowieści znanych. 

 • Przed wojną nie. Przedwojennych to ja nie pamiętam. 

 • No bo pani miała zaledwie 6 lat kiedy wojna wybuchła. 

 • No sześć lat no ale to tu nie mieszkali a ja z mamą nigdzie nie 
chodziłam. Mama mnie nigdzie nie zabierała bo to były czasy takie że każdy się liczył 
z groszem. No a ja nie byłam nigdzie przed wojną, tak żebym cośkolwiek z przed 
wojny mogła wiedzieć. Ja tu to tylko mogę tylko to powtórzyć, to powiedzieć co ja 
pamiętam. 

 • A czy pani pamięta wybuch wojny? 

 • Pamiętam. Jak tatusia zabierali do Niemiec, jak szedł na wojne, jak 
potem zostaliśmy sami , jak mieliśmy ciężkie życie, bo mama sama nas pięciu było. 
Pracy nie było. Wojna wybuchła no wie pan jak to było. Jeść nie było co. To ciężko 
było. 

 • Kiedy pani po raz pierwszy zobaczyła Niemca? 

 • No Niemca. Niemca to zaraz za tydzień za dwa już tu byli Niemcy w 
Gosławicach. Jak wojna wybuchła w 39 roku, nie pamiętam 1 września to było, to już 
w październiku tu byli Niemcy. 

 • Pani się przestraszyła jako sześcioletnia dziewczynka widząc Niemca w 
mundurze? 

 • No no oni tu tam krzywdy takiej zaraz nie robili bo zaraz z początki to 
nie było tak groźnie. Ale później jak już tu była i komenda i mieszkali potem się 
posprowadzali Niemcy tu kilka domów było wysiedlonych w których potem Niemcy 
zamieszkiwali i swoje robili co robili. Bili, gonili i zabijali. 

 • I to byli gestapowcy? 

 • No raczej z posatrunku byli, komendant był i taki nadzoru gminy co 
prowadził. Nie pamiętam jak on się nazywał Anckomisarz na niego wołali ale to 
właściwe nazwisko, czy to takie było nazwisko to nie wiem, ale wszyscy tak, na, 
nazywali jego. No tak pozatym no to wie pan. 

 • A czy pani pamięta, kiedy tutaj przywieźli pierwszy raz Żydów, do 
Gocławc? 

 • O to pierwszych to ja pamiętam tylko w 43 roku pod koniec 43 roku 
jak przywieźli, tylko ich widziałam rozstrzelonych, ale to  było ich 7 albo 8 już nie 
pamiętam dokładnie bo to było tak poprostu przerażenia żeśmy tylko tak zobaczyli jak 
byli w zagajniku tu za cmentarzem rozstrzeleni. Leżeli. Leżeli. Bo myśmy poszli 
wcześnie rano na cmentarz podlewać groby, właśnie z takim synem Marciniaka, który 
był dawniej we wojne, on tutej pracował w gminie i był tym głównym prowadzącym 
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całą gmine w czasie okupacji. Naczelnikiem czy kimś tam, nie wiem jak to nazywać. I 
ja z jego synem szłam na cmentarz wcześnie rano podlać groby no bo w dzień on 
musiał, bo był gońcem właśnie w tej gminie wtedy już, i ja szłam wcześnie, w każdym 
razie przed ósmą rano, po po siódmej . I żeśmy szli z wiaderkami do jeziora bo trzeba 
było iść do jeziora bo tu nigdzie nie było wody, tu nie było domów jeszcze tak wtedy, 
tylko jeden dom tu był, a ta pani nie za bardzo kazała tą wodę brać. Tośmy szli do 
jeziora. I tego. I jak żeśmy przechodzili tam, no to wtedy widzieliśmy że są 
rozstrzeleni i podeszliśmy bliżej, i ten jemu było imie syn, temu Marciniaka synowi 
Wojciech. Mówi choć Gienia zobaczymy kogo oni tam rozstrzelili, podchodzimy no 
on mówi to są Żydki, jeszcze tak się wyraził – to są Żydki no co jako młodzi, on był ja 
wiem, Wojtek miał piętnaście lat wtedy mógł mieć, no ja to byłam wtedy w tym 
czasie miała dziesięć. No i tak żeśmy zobaczyli, poszliśmy wodę wziąć i potem 
wróciliśmy na cmentarz i przyszliśmy do domu. Jak ja potem po południu poszłam 
znowu z jego  mamą na cmentarz, to już ich nie było, to już byli zakopani.  

 • I to było siedem osób? 

 • To było siedem albo osiem nóg, nie pamiętam dokładnie. 

 • Mężczyźni? 

 • Mężczyźni. I to tak wszystko w sile wieku, tako jak teraz tak na  was 
patrzę, wszystko młode chłopy. Ładne niektóre było, no zalane krwią, to jedni, dwóch 
było na twarz upadło, co tak na twarzy leżeli, plecy im tylko było widać, a pozostali to 
wznak leżeli. No ale już popołudniu już żeśmy przyśli to już ich nie było. Już byli 
zakopani. 

 • Pani powiedziała że to byli Żydzi, a jak pani... 

 • A no bo ten właśnie mówił, bo on już tam coś w gminie słyszał, że w 
nocy przywieźli Żydów, bo on tam pracował. Jako goniec. I on to właśnie mówił, że 
to są Żydzi bo ich w nocy przywieźli i rozstrzelali. 

 • A to jacy  Żydzi? Z brodami? 

 • No ci co leżeli, trzech miało brody, a to reszte nie widziałam................. 

 • Czy mieli Gwiazdy Dawida? 

 • A to tego nie nie zauważyłam? 

 • Nie zauważyła pani? 

 • Tego nie zauważyłam. No to po prostu był człowiek speszony, baliśmy 
się żeby nas ktoś nie zobaczył, żeby nasz nam jakiejś krzywdy ktoś nie zrobił. Po 
prostu żeśmy zobaczyli, odeszli i poszli sobie. 

 • I tak... 

 • A znowu wie pan następnego, któregoś ranka, też było rano. Szliśmy – 
to znowu na cmentarzu jest mogiła, i w tej chwili , ta mogiła  już jest zaniedbana, 
zarzucona po prostu i tak nie nie widać nawet że to mogiła. To byli, dwóch siedziało 
znowu też rozstrzelonych, ale to oni już byli rozstrzeleni, tam w tej mogile i tak 
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siedzieli sobie, jeden tu oparty o tą ściankę a drugi tu i  nogami, nogi na sobie mieli, 
jeden na drugim położone. I Tak se siedzieli. I jak żeśmy,  ja wiem może godzina ze 
dwie upłynęły zaczym tam pani Marciniak zrobiła przy tych swoich mogiłach, no to 
już tam sołtys, jakiś pan to zakopali. Kto to był nie wiem, ale rzekomo miał być to 
Żydzi. 

 • Tak że były to pierwsze egzekucje tutaj w Gocławicach? 

 • Tak to byli tylko ci. Ino. A potem  znowu było dwóch, którzy w 43 
roku pod koniec 43 roku i oni calutkie 44 rok byli tutej na terenie naszym. I oni by się 
tak po prostu z nimi zaprzyjaźnili jakoś, czy ich polubili czy coś. Nie wiem co to wie 
pan w tym było, że oni jakiś czas to chodzili jako Niemcy na przy nich, zawsze jak 
coś robili, czy u tych Niemców drzewo rąbali czy ulice zamiatali, czy jakieś porządki 
gdzieś robili. No to oni po prostu z nimi byli, ale po jakimś dłuższym czasie to oni 
sami se wszędzie chodzili, wszędzie chodzili i wszystko tam gdzie było ich posłano, 
tam wszędzie zrobili bez  żadnego nadzoru. Ale jednego razu myśmy  tam też byli bo 
tamci państwo ci Marciniakowie mieli ogród przy gminie i ten jeden tam też sprzątał 
na podwórzu  przy areszcie. I mówi że jest bardzo głodny, żeby mu przynieść jeść. No 
to ona mówi – słuchaj a ja się boje, ale jakoś go powiada całe wczoraj nie jedliśmy i 
dzisiaj głodni jesteśmy tacy. No to ona prędziutko poszła do domu i to jedzenie 
uszykowała, ale powiada no i co ja zrobie, ja nie podejde bo się boje, a ja tak mało 
myśląc mówie. Ja im przyniose niech pani zrobi ja im przyniose. No i. Ale no jak cie 
Niemcy złapią to zobaczysz jakie albo lanie ci dadzą albo cie wywiozą. Gdzie jakoś 
mi się udało przyniosłam, dałam im, podrzuciałam tam pod płotek taki i mówie, że 
tam pod płotkiem jest położony chleb, żeby sobie wzięli ale jak ja odejde dopiero. No 
i tak oni tak zrobili. Ja poszłam za bramę, stoje za bramą na ulicy i się patrzyłam. On, 
ten jeden podszedł chlebek wziął schował sobie za tą marynareczke i poszedł, tam 
gdzieś sobie zjedli. Ist. Od tego dnia się zaczęło. To było z pół roku. Jak ta  pani 
Marciniak, nie było dnia żeby ona nie uszykowała i przeze mnie albo przez tą swoją 
córkę im coś nie podała. To był bardzo dobry człowiek ta pani Marciniakowa. No ale 
ona już nie żyje. I ona nas jeszcze też dokarmiała, bo ojca nie było, pięciu nas było, to 
przecież mama sama nie mogła na to na wszystko zapracować. No i także jak myśmy 
im to jedzenie codziennie to tak, a to gdzie zamiatali na ulicach, a to gdzie u jakiego 
Niemca jak rąbali drzewo, to ja już tam jako dziecko latałam udała, że gram w piłkę 
czy w coś czy tam w jakąś zabawę. A podeszłam i mówię, tam i tam położyłam, bo 
pani Marciniak im tam uszykowała. No to się uśmiechnął, podziękował, powiada 
dobrze, dobrze. No jak już potem wychodził czy coś no to jakimś tam sposobem sobie 
tak robili, żeby to wzięli. No to żeśmy nosili i wieczorem im jak troche, chcieliśmy im 
zupy dać czy coś, no to wieczorami pod areszt rześmy nosili znowu. Jak było ciemno 
no to dwóch pilnowało, a jeden podchodził i im tam jakoś poddał. No boż strach był. 
Bo przecież jakby Niemcy złapali to koniec z nami by był, no ale że jakoś się zawsze 
udało. Potem już bliżej jak się miało skończyć wojna to już było bliżej końca, już się 
Niemcy w gminie zaczęli pakować. To ten Marciniak właśnie, on był całym tym  
rządzącym w gminie, wszystko wiedział, przyszedł do dom, powiada, jeszcze zaklął 
do tej swojej żony i powiada, a ja byłam wtedy, akurat u nich obiad jadłam. I mówi 
tak. Co tu zrobić. Już jest wypisana na nich na na rozstrzał. Że będą rozstrzeleni w 
nocy. No ale ona powiada, no ale jak im powiedzieć. Co zrobić w jaki sposób ich 
powiadomić. Ale pech że – jak to mówią los tak chciał, że przyszedł do takiego 
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Niemca Maca który mieszkał w pobliżu, drzewo rąbać ten Jagoda, który się nazywał, 
pamiętam jak dziś to jedno nazwisko, tego drugiego nie pamiętam. Jeden miał 
nazwisko Jagoda. I proszę pana jak on szedł obok naszego płotu to myśmy stali przy 
płocie. I ten Marciniak powiada tak: słuchaj w nocy uciekajcie w las, uciekajcie bo są, 
wiecie gdzie są lasy, bo chodzicie to wiecie gdzie są lasy. Jak najdalej w las. Bo jutro 
w nocy będziecie rozstrzeleni. No on mówi, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe i 
wziął i poszedł. I tak było niemożliwe ale potem jeszcze w tę noc nie rozstrzelonych 
byli tylko dopiero za dwa dni. Za dwa dni wtedy wyprowadzili, rozstrzelali. I na tym 
się skończyło. 

 • Ale pani opowiadała. Znaczy  ja troszke nie zrozumiałem. Pani mówiła 
o tych dwóch Żydach którzy tutej pracowali? 

 • Którzy pracowali, którzy tutej byli dość długo... 

 • Tak. A skąd oni w ogóle byli, Skąd się znaleźli tutaj? 

 • Ten, ten właśnie Jagoda to on, bo on przychodził też tam do państwa 
Marciniaków, drzewo rąbać, bo on po prostu był z nakazu Niemców, przyszedł jak oni 
mieli ciągle prace, to on po prostu też przyszedł im tam tego. Bo to oni zawsze we 
dwóch chodzili, zawsze, wszędzie obaj. Przecież i tego drzewa im też narąbać. No to 
jak byli sam na sam no to sobie porozmawiali, co rozmawiali to ja też wszystkiego nie 
wiem. Bo ja byłam jeszcze nie zainteresowana tym. Ale po fakcie po wszystkiemu jak 
już wojna się skończyła to dorosłam ja do lat i z Marciniakami rozmawiałam potem 
jeszcze żeśmy mieli bardzo bliskie kontakty żeśmy rozmawiali na tematy różne no to 
oni potem rozmawiali, że dużo rzeczy im mówili, dużo rzeczy, przecież Marciniakowa 
to i odzież im podawała po kryjomu jak przyszli rąbać drzewo, w chlewiku się 
przebierali, czyste im dawała, rzuto, a to im zabierała, nie wiem co ona z tym robiła, 
bo ja się tym też nie interesowałam, ale widziałam jak im czyste dawała. Tom bieliznę 
pod spód bo po prostu gryzły ich robaki no to co było zrobić. No i także jak ona 
właśnie ostrzegali ich żeby uciekali, to żeby uciekli to by żyli i on był z Łodzi. On 
mówił, że jestem z Łodzi, mieszkam w Łodzi, mam trzy zakłady i trzy sklepy. Jak się 
wojna skończy a przeżyje to naprawdę pani Marciniak i Ty Gienia powiada, naprawdę 
wam się wynagrodzę. Będziecie, ode mnie tak w zapłacone tak miały że będziecie 
naprawdę wam dobrze. Ja naprawdę wam się wynagrodzę. No i to tak było, że... 
byliśmy pewni, że oni uciekną a tu wyszło, że nie uciekli, zostali rozstrzeleni. 

 • No a z tego co pani mówi, to przecież tak naprawdę oni mogli uciec 
wcześniej praktycznie. 

 • No mogli. No mogli, jak im Marciniak mówił to mogli uciec. 

 • A nawet wcześniej jeszcze? 

 • A wcześniej to nie wolno, to po prostu oni nie chcieli uciekać oni nie 
chcieli, oni byli na wolności i nie wiem co ich trzymało, nie wiem sama nie nie mogę 
tego określić. Bo oni chodzili naprawdę chodzili, bo tu, kto by pamiętał ich to by 
chciał pamiętać i chciał powtórzyć to by to samo powtórzył co ja. Bo oni chodzili, tak 
sobie chodzili. Tu mieszkali Niemcy w których kilku domach mieszkali, to oni do 
każdego chodzili sprzątać, robić. 
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 • A sami gdzie mieszkali? 

 • A mieszkali  w areszcie. 

 • A to był taki areszt? 

 • Areszt przy gminie, takie, takie dwa pomieszczenia, zakratowane okno 
i drzwi. Kiedy byli zamykani to byli zamykani, ale kiedy potem było jakoś im zaufano 
czy coś to oni nie byli zamykani. Zależy jak myśmy podeszli, że zanieśliśmy im jeść 
to, ale nigdzie tam do aresztu tylko, zawsze jakoś tam cudem, że się przeleciało i 
zapukało i któryś tam wyjrzał. No to mówimy, że tu i tu jest jedzenie, bo się baliśmy 
czy nas ktoś nie obserwuje. Wie pan to tak nie jest. W czasie okupacji to nie było to 
tak łatwo. Nieraz za dzień dobry się kot dostało bicie. A kiedyś szłam i Niemcowi nie 
powiedziałam dzień dobry, to jak mnie wymanował w buzie to aż się krwią zalałam. 

 • A ci Niemcy u których oni sprzątali to byli cywile? 

 • Nie. To byli, tyć, ta, ci policjanci. 

 • Policjanci. 

 • Ci policjanci. No przecież jak komendant mieszkał, no i kilku cywili 
też było, kilku cywili też było. Który jeden był nawet jakiś czas tym, jak to nazywają, 
na poczcie co donoszą 

 • Listonosz? 

 • Listonoszem. I potem był w gminie trzech pracowało to też byli cywile. 
I ten cały komisarz to też, nie wiem czy  on był cywil czy nie cywili bo zawsze po 
cywilnemu chodził, nie w mundurze. A komendant to zawsze w mundurze chodził, ci 
policjanci też w mundurach. 

 • Znaczy to będzie troche trudniej, może go pani sobie przypomnieć, ale 
ci Żydzi się pojawili tutaj w Gocławicach? 

 • Oni ich skądś przywieźli, oni ich skądś przywieźli, ja nie wiem skąd 
ich przywieźli. 

 • A to było w 44 roku? 

 • W 43 a w czwartym już ich, pod koniec . Tak koniec czwartego, 
początek piątego już ich tak w ostatnich tygodniach oni ich zlikwidowali. 

 • Pod koniec czwartego? Tak? 

 • Pod koniec czwartego. Początek piątego, bo to w 45 roku się wojna 
skończyła, czułam.. 

 • Ale to jest taki człowiek ...................... 

 • No tak gdzieś z dwa tygodnie, półtora tygodnia przed skończeniem byli 
rozstrzelenie, nie nie dłużej, ja pamiętam że to było ostatnie, ostatnie dni. 

 • To znaczy, to było już styczeń. 45 
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 • Styczeń, styczeń. 

 • A pojawili się tutaj w 43 roku latem? 

 • Nie, nie nie to tak już na zime bo oni byli dwie zimy tu byli i jedno 
lato. To zimą ich tu przywieźli i potem przez tą zimę to tak byli jeszcze pilnowani 
potem tak gdzieś do kwietnia. To i zawsze, zawsze ktoś z nimi szedł. Jak gdzieś do 
kogoś szli i do, a dopiero gdzieś tak od połowy lata do dopiero se tak chodzili sami. 

 • A czy pani widziała jak ich rozstrzeliwali. 

 • Nie. Nie. 

 • To byli ci sami którzy, pani ich zobaczyła na cmentarzu? 

 • Ci sami, bo byłam ich obejrzeć. Ci sami. Jagoda był piękny przystojny 
facet. Taki wysokli ładny. I tak. Włosy takie miał pokręcone, ładne na głowie. 

 • Ja nie rozumię, gdzie pani była ich obejrzeć? 

 • Tu w zagajniku jak byli rozstrzeleni, leżeli ci dwaj, to było ... 

 • Ci dwaj. w tym grobie, później.................. 

 • ... to oni leżeli jeszcze w zagajniku rozstrzeleni, oni byli potem w 
zagajniku zakopani Jagoda i Ten. A ci to oni sobie sami wykopali to jakieś obcy byli, 
ja ich nie... to ich tylko przypadkowo widziałam. Przechodziłam, a tak to ja nie wiem 
skąd oni ich przywieźli albo co. 

 • A ci o których mówił mi syn? 

 • A o tych dwóch to, a to to to oni sobie sami, to to to było już wykopane  
jak ja z tym właśnie Wojtkiem szłam, to oni już tam byli zabici i już w tej dziurze na 
cmentarzu byli, tak to. I potem sołtys i jak to jeszcze jeden facet nie wiem co to za 
facet był z nim, że ja go nie znałam. I obaj, obaj tamten grób przykrywali. 

 • To znaczy że Jagoda i ten Niemiec......... 

 • A to to w zagaj... zagajniku 

 • ....... tutaj niedaleko ten zagajnik? Tutaj gdzieś obok cmentarza? 

 • Obok, obok cmentarza. Jest taki lasek między jeziorem a cmentarzem. 
W tej chwili jest wykop.  

 • Rozstrzelano ich w nocy czy w dzień? 

 • Raczej w nocy. 

 • Pani gdzie mieszkała? 

 • Ja mieszkałam tu za posterunkiem niedaleko,  

 • Ten posterunek daleko od cmentarza jest? 

 • To był ten, jak jest jak, jest gmina, jak na środek wioski po prostu, jak 
jest to skrzyżowanie... 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 • Nie widać tak jak w tej chwili? 

 • Tu stąd to nie widać, ale tak jak wy jedziecie to będziecie przejeżdżać 
jak dawnieszy postarunek. Jak wysoki dom jest po prawej stronie jak się jedzie do 
wiaduktu. 

 • Bo teraz pani blisko po prostu tego miejsca mieszka. 

 • No bo teraz to tu mieszkam.... 

 • Mieszkała... 

 • ... no to teraz jest co innego. No a kiedyś to ja tu nie mieszkałam. 

 • Z tamtej odległości nie słyszała pani strzałów? 

 • Nie, no bo to było nocą, nie ja strzałów to nie słyszałam. Ja tylko 
mówię pani to, że to co rano żeśmy szli i widzieli, to to, ale tak jak przedtem  to nie 
byłam przy rozstrzelaniu. Tylko wiem co właśnie od, od Marciniaka jak on powtarzał 
jak wrócił, potem z pracy i mówił tak jeszcze zaklął, powiada – cholera żeby mnie 
usłuchali to by żyli, a tak to już ich w nocy sprzątnęli. No i stało się jak się stało. 

 • A kto ich zakopał w ogóle? 

 • No soł... sołtys dostał nakaz i wziął jakiś dwóch pracowników i sołtys 
to robił.  

 • I tam w tym zagajniku zostali pochowani? 

 • Tak, tak, tak,. 

 • Proszę powiedzieć tak i potem w dwa tygodnie później Niemcy uciekli 
stąd? 

 • Niemcy uciekli oni zostali, w tych mogiłach leżeli aż do czasu kiedy 
robili obwałowanie, toż  nie wiem w którym roku elektrownię w Kołbowie zaczęli 
budować w sześćdziesiątym którymś, trzecim czy dalej, nie przypominam sobie i 
robili obwałowanie jeziora, żeby nie wylało jezioro to właśnie tu z tej góry, bo tu była 
taka wysoka góra w tym zagajniku. I oni stąd brali ten piasek i wozili na 
obwałowanie. Gdzie się dokopali właśnie do tych kości. I te kości są wybrane, bo taki 
ten pan był uczciwy, który dokopał się. Mówi, zróbcie jakieś pudło, bo to, bo tu są 
powiada zwłoki, kości ludzkie, więc nie będziemy na wał sypać, tylko zebrali i są na 
cmentarzu zakopane.  

 • Na cmentarzu katolickim? 

 • Tak. Tak tam w samym końcu cmentarza są. 

 • Jest jakaś.... 

 • Skrzynia była normalna ze zwykłych desek skrzynia zrobiona . No taki 
Jaworski tutaj był inżynierem i on to rozkazał i to oni to zrobili. Zebrać to wszystko i 
... Są na samym końcu cmentarza tam, jakaś mogiła była wykopana... A w tej chwili 
jak by chciał się do tego dokopać bo by się dokopał na pewno bo to nie było przecież 
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aż tyle lat, bo to w każdym bądź razie ja wiem w którym roku nie przypominam sobie, 
elektrownia została budowana. Bo ta w sześćdziesiątym pamiętam. Bo w Koninie tu 
ta. A ta w Kołbowie nie przypominam sobie w którym roku. A jak tu kopali i się 
dokopali to to on po... kazał zebrać wszystko i stąd na cmentarzu zakopali. 

 • Jest jakaś tabliczka? 

 • Nie. 

 • Nic, kompletnie? 

 • Nic, nawet teraz w tej chwili to cmentarz się zaczął, ksiądz na nowo 
grodził i to wszystko było by się tam obsuwało, bo wykop jest dość wysoki i się bał to 
cofnął cm... to i to pozostało teraz za płotem. 

 • Teraz jest za płotem? 

 • Teraz jest za płotem w tej chwili. Bo zrobił skrócenie cmentarza, żeby 
ten płot bo jest ciężki, bo jest, że, no betonowych tych płyt no to mówi żeby się nie 
zepsuł, to wziął i cofnął kawałek w cmentarz a to pozostało zaś. A tak to było na 
terenie cmentarza. 

 • No a dzisiaj jak tam się pójdzie to można zobaczyć ten, że to jest 
grobowiec? 

 • No można, no jak byście chcieli zobaczyć to możecie pójść i pokaże 
wam w którym miejscu byli rozstrzelani bo wzrokowo mogę pokazać. 

 • A ten grób, tam jest jakiś znak dzisiaj? 

 • Jest. No znaku nie ma. Ale jest takie zagłębienie bo to się zapadło. Ja 
temu panu co ze mną tu był z muzeum to pokazywałam. Bo żeśmy poszli i mu 
pokazywałam. 

 • No a Gmina Żydowska po wojnie się nie interesowała? 

 • No nie wiem. Nikt się nie interesował tym. Tak zostało i tak zostało. 
No i ja żebym przecież tam z tą kuzynką z siostry córką nie zaczęła rozma... na ten 
temat jakoś no nie wiem jak to jaki to tematy wyszły nie zaczęli rozmowy to i ja bym 
nigdzie nie powtarzała, ale ja ja i to i to pamiętam, to i to i tak zaczęłam z nią. No i 
zaraz się pani dyrektor trochę się zainteresowali tu panowie, i, i,  także opowiedziałam 
to co wiem, co pamiętam. Poza tym  no nie mogę nic więcej powiedzieć. 

 • Momencik ja tylko powiem koledze....... zgaś teraz  
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