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PLANSZA 

ALEKSANDRA NIZIO 

MARCH 15 

TAPE 2 

 • = Proszę 

 • = Znaczy 8 godzin, a kiedy się skończyło, to już był zmrok, zmierzch? 

 • Nie, jeszcze był jeszcze to było panie jeszcze trochę widno było, i to 
było w listopadzie. 

 • = No tak. 

 • Tak. 

 • = To było zaraz po wszystkich świętych? 

 • Tak, tak. Zdaje mi się, że od trzeciego ich zaczęli być, trzeciego wie 
pan. 

 • = No mówią piątego, no  

 • Tak. 

 • = ale to mniej więcej tak samo. 

 • No ale jeszcze było widno.  Bo poszliśmy jak oni zabrali się stamtąd 
zabrali prawda i te co tam te kaski to, to pozabierali to wszystko. Ja mówię do siostry, 
chodź zobaczem co tam się robi. I tak ogrodem myśmy poszli do końca prawda to i 
ogród to zagrodzone było tam, ale popatrzyliśmy się ta ziemia się ruszała. Ja mówię 
patrz Jula jak się ziemia rusza. I krew płynęła tak jak strumieniami. To przecież było 
jak te co przywieźli ich skąś no to był wszystko było otyłe, przystojne te, dobrze 
utrzymane ludzie, nie takie, no i w Trawnikach były też, też było takich pare co, tu 
skład desek jeden miał też oni się dobrze mieli. I ten co mówię Nojcha się nazywał na 
tego on  miał dwoje dzieci też po studiach były, córka i syn, też przystojne były 
ludzie. 

 • = Ale to było tak, że pani poszła z siostrą jak jeszcze było widno kiedy 
pani poszła tam do tego dołu zobaczyć? 

 • Tak, tak zobaczyć jak to wygląda 

 • = Mh 

 • jak tam wygląda, mówię pójdziem zobaczym jak wygląda. Zasypane 
było prawda wszystko. 
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 • = Zasypali już? 

 • Zasypali od razu, tak. I posypali chyba to był wapno, to białem takiem, 
popiołem jakiemś zsypali, posypali to, ale to jednak to przemokło bo to krew płynęła, 
wychodziła z tych. No i na trzeci dzień już zaczęli palić. To zostawili, trochę było tam 
i ruskich zdaję się co tam pomagali. 

 • = Tych Ukrainców? 

 • Tak. I tak jeden za głowę, zrobili takie rusztowania wie pan żelazne, 
jeden za głowę brał, drugi za nogi i oo i na ten ogień rzucali, to się paliło. 

 • = No ale tego już pani nie widziała? Widziała pani? 

 • Widziałam, widziałam. No widziałam. 

 • = Wszystko jak oni palili tych? 

 • Tak, tak. 

 • = Ale 

 • To nie tylko ja, to dużo, setki ludzi widziało. 

 • =  No ale jak to było, ono zrobili takie ognisko i zaczęli wykopywać z 
powrotem te zwłoki? 

 • Tak. Oni nie, nie zasypali ich, tylko na wierzchu troszkę zasypane byli.  

 • = Mh. 

 • Ale ich brali  w rękawicach takich byli i brali prawda, wyciągali ich na 
te rusztowania rzucili i paliło się tam. 

 • = A gdzie to to było te rusztowania? 

 • A zaraz na miejscu tam 

 • = Na miejscu? 

 • Na miejscu. 

 • =  No Ale pani powiedziała, że pani przecież tam z siostrami poszła 
tam dalej? 

 • Ano, przychodziliśmy bo prawda musieliśmy przyjść dać świniom jeść, 
koniowi, i z ojcem żeśmy przychodzili, później już tylko z bratem żeśmy przychodzili. 

 • = I jak długo to palenie trwało? 

 • A wie pan, że też palili chyba, pewnie za dzień nie spalili tego.  

 • = No pewnie. 

 • Nie spalili tego, nie pamiętam, to było ze dwa, trzy dni było. Oj więcej, 
tydzień czasu palili. Tydzień czasu, przypomniałam sobie. Bo jak szłam po ten klucz 
to mówią że już skończyli, mówi już prawda wszystko jest tego, to ja już chcę iść do 
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domu, a ten mówi ten cały Niemiec komendant, Barteczko on się nazywał. Mówi tak, 
trzeba wywietrzyć tam porządnie bo wy się tam powyduszacie, tam może ze dwa 
tygodnie, może więcej to śmierdziało strasznie, strasznie śmierdziało. 

 • = Znaczy komendant się nazywał pani powiedziała Bartyczko? 

 • Barteczko się nazywał. 

 • = A kto to był, to był esesman? 

 • Esesman tak. 

 • =  I takie polskie nazwisko miał? Może to Ukrainiec albo jakiś 

 • A może, nie wiem, on się nie wydawał że on umie po polsku, podobno 
że umiał po polsku. 

 • = A jak rozmawiał z panią? 

 • A ze mną był taki Ukrainiec co to, nie wiem kto to, tylko w mundurze 
niemieckim był. Jak ja poszłam to prawda tam warta stała to mnie nie puścili tak od 
razu, stał to ruski stał na tem i pyta się kuda? A ja mówię, że do komendanta idę. A ty 
wiesz że nie wolno, ja mówię, wiem że nie wolno. Chodzi ze mną, no i ja poszłam z 
nim.  Weszliśmy tam no i tam służący miał jakieś Polkę, ona wyszła i pyta się co ja 
chciałam, ja mówię chciałam z komendantem rozmawiać. Ona mówi dobrze. Poszła. 
Poszła i za chwilę wychodzi z takim psem tym i jak to on kopyta bęc, dzień dobry 
powiedział po niemiecku i pyta się a i prawda i przyszedł tej jeszcze jeden w tem 
niemieckim mundurze też podobnież to ruski był tylko on u Niemców służył w 
wojsku, no  przeszedł do Niemców, pyta się co pani chciała? A ja mówię, że chciałam 
prawda wprowadzić się do mieszkania bo mówię już skończyli już robotę swoje to 
mówię przecież tam mamy i świnię, i krowę i konia, a on tłumaczy do tego do tego 
Niemca a ten mówi dobrze, gut. I mówi znów do niego po niemiecku żebym 
przyniosła klucz jak zamknę to mieszkanie co byłam w tem prawda, i to on dosta, to ja 
dostanę od niego klucz. No dobrze. Poszłam, wzięłam, zamknęłam i poszlim dostali 
dwa pokoje na dwie rodzin, no to brat prawda miał rodzinę no i nas było czworo. I on 
tłumaczy mi, żeby prawda tak wykadzić to później ktoś, nie pamiętam kto to, czy ten 
ruski powiedział, ty głupia on po polsku lepiej umie jak ty jeszcze cha, cha tak. No 
Polkę miał take przyjaciółkę. 

 • = Stąd, tutaj z Tra Trawników? 

 • Tak. Ale jej nie ma, wyjechali, też na kolei ojciec jej był, wyjechali 
stąd zaraz gdzieś po tem niedługo po wyzwoleniu. 

 • = Znaczy pani powiedziała, że pani tutej przyszła dwa tygodnie po tym 
wszystkim prawda  

 • Tak, tak. 

 • = Mniej więcej dwa tygodnie. 

 • Nie tydzień, tylko  

 • = Dwa. 
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 • Tak dwa tygodnie to było, dwa tygodnie bicia, tego raczej tego palenia 
było, dwa tygodnie. Tak, teraz sobie przypomniałam dobrze, że już dwa tygodnie to 
było.  

 • = I tu też tu byli jeszcze jacyś Żydzi zostali z tego obozu? 

 • Paru zostało tylko te co palili ich, a później to już ja nie wiem gdzie się 
podzieli 

 • = A ich pani jeszcze spotykała tych Żydów którzy zostali? 

 • Nie. 

 • = Po tym. 

 • Nie oni się już nie pokazywali nigdzie, to to wszystko było 
wystraszone, to już oni tylko mówili że w obozie a tylko wie pan co to opowiadała mi 
jedna też przypominam sobie, że ich wyprowadzili, ale czy tych co ich tam parę było 
sztuk, co bo oni coraz to zmieniali bo przecież to też nie mogli całe osiem godzin przy 
tym być, to za wietrzem taka burta i za tą burtą kopali sobie, wykopali sobie sami dół i 
tam ich zabili. To mówili tego, ale ja tego nie widziałam, tego nie powiem żebym 
widziała nie tak. No to było okropne panie, to. 

 • = No i to już tak pewnie no to już jest listopad 43 rok? 

 • Tak. 

 • = Prawda 

 • Tak 

 • = I za trochę za parę miesięcy już tutaj ruskie przyszły 

 • Tak.  

 • = A jak długo ten obóz tutaj istniał w tych Staracho, w Trawnikach?  

 • E ten. 

 • = Jak długo jeszcze? 

 • Jak jeszcze długo? 

 • = Tak. 

 • No wie pan. 

 • = Na wiosnę na przykład, na  Wielkanoc w 44 jeszcze był pani myśli? 

 • Tak jeszcze, tak, tak gdzieś to było do lipca. Do lipca. 

 • = No ale w lipcu to już tutaj byli Ruscy. 

 • Tak, ruskie byli, ruskie byli już. 
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 • = Ale pani to co pani mówiła w tej chwili tak bardzo przejmująco to 
było po zakończeniu tego obozu, po likwidacji, ale on przecież ten obóz tutaj był 
przez no półtora roku przynajmniej prawda? 

 • No tak, ojciec no w październiku 39 roku w październiku 

 • = W listopadzie 

 • W listopadzie 

 • = Tak. Znaczy w 40 roku. 

 • Nie, w 39. 

 • = Ojciec zmarł, ojciec pani umarł w 39 roku? 

 • Tak, w 39 roku tak. 

 • = Tak, tak 

 • To już ojciec nie widział tego jak oni bili nie 

 • = Tak, tak. Nie, nie 

 • Nie było ojca tylko bracia, tylko bracia. 

 • = A czy pani pamięta jak przywozili tutaj tych Żydów do tego obozu 
pracy?  

 • Przywozili. Tak 

 • = Jak to było? 

 • No panie pociągiem przywozili, wywozili ich na stację i po 
przyprowadzili do te, a to gotowe już były baraki i do tych baraków ich tam prawda 
przywozili. 

 • = Przywozili ich, widziała pani jak ich przywozili? 

 • Widziałam. 

 • = To były pociągi towarowe? 

 • Tak. Towarowe. Ja robiłam przy tem prawda bo ja przy próbach byłam, 
buraki co przyjmali to ja przy próbach robiłam przecież z jedną ona już nie żyje też. 
To patrzeliśmy nie raz o wie pan i dużo było i zabitych czy ja wiem no wyciągnęli ich 
z tego wagonu i na furmankę i wywieźli ich gdzieś tak, te nogi sztywne to tak. 
Okropne. 

 • = A jak taki, taki pociąg był bardzo długi jak przyjechał tutaj? 

 • A ja tego nie widziałam. 

 • = Nie widziała pani 

 • Tego nie widziałam, wie pan,  jaki ten pociąg był, to ja tego nie 
widziałam, bo ja myśmy robili przy tych próbach to poza stacją tam przywozili buraki 
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i myśmy te takie próby robili prawda czy buraki jaki procent był buraków czy 
brudniejszy czy który. 

 • = Bo też mówią że tutaj przywozili tych Żydów z zagranicy? 

 • Z zagranicy też, jak ich przywieźli to, to wszystko jak nowe mówię 
panu eleganckie było, tak poubierane, to jakieś bogate byli ludzie, bardzo bogate byli 
ludzie. 

 • = No i oni wychodzili z walizkami z jakimiś torbami? 

 • Tak, tak. Z walizkami przyjechali prawda i przywie, przyprowadzili ich 
tu bo była ochrona przy nich. A później jak chodzili nad Wieprz no sobie no to tam 
jeden szedł z przodu Niemiec, a drugi szedł z tyłu żeby któraś może nie uciekła czy ja 
wiem, nie wiem po co to tak. 

 • = Nie, bo oni chodzili nad Wieprz kąpać się tak? 

 • Chodzili kąpać się prawda, o pukają 

 • = A jak daleko jest stąd? 

 • A tutej zaraz jak ten most, widział pan ten most jest to i Wieprz. Kiedyś 
była woda to teraz to mało wody jest a kiedyś. O chodzili na spacer prawda. 

 • = Ci z obozu tak?   

 • Tak. 

 • =  Ale jak tutaj, tutaj po wsi mogli chodzić? 

 • Mogli, ale nie sami, nie sami. 

 • = A jak to było? 

 • Ano 

 • = Jak oni chodzili? 

 • Ano jakiś prawda grupą szli  

 • = Mh 

 • i to jak mówię jeden szedł z przodu drugi szedł z tyłu żeby nie uciekali 
chyba. Ale parę podobnoż uciekło, ale to miejscowych. To mówią do brata jeden, co 
też brat też bo on tam w Hajnówce tam zmarł tam się wyprowadził i tam zmarł, i 
mówi udało się tym Żydkom ucieknąć. Powiedzieli do niego, że w nocy będziem 
ryzykować, uda się to dobrze a nie to nie. No i tam jakiś drugi czy tam no kto tam 
powiedział że jednak uciekli. Tak. 

 • = A jeszcze chciałem powrócić na moment do tych, do tych pociągów. 
Czy ci no ci elegancko ubrani ludzie to oni przyjeżdżali pociągami osobowymi? 

 • Nie. 

 • = Też towarowymi? 

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. 



 • Towarowe, towarowe 

 • = Wszystko to było 

 • Tak, bo wie pan mało osobowych pociągów wtenczas chodziło, tylko i 
ludzie jeździli towarowymi. O dłuższy czas i ja jeź, jeździłam do Lublina to też 
towarowym. 

 • = A to był taki towarowy pociąg z okienkiem zakratowanym czy  

 • Tak. 

 • = Czy nie? Też 

 • Tak, tak, tak 

 • = A czy pani pamięta jak ubrani byli ci ludzie, którzy przyjeżdża, 
przyjechali tutaj?  

 • No ja 

 • = Pani powiedziała że byli eleganccy też a z drugiej strony 

 • Bardzo elegancko wie pan, ładnie byli ubrane. To wie pan. Jak to 
kobiety no 

 • = Kobiety też tam były? 

 • Tak. O dużo było kobiet. Dużo było kobiet. To jacyś bogaci ludzie byli 
to nie byli zwykłe ludzie, to byli bogaci. Bo to wszystko było takie eleganckie, że to 
popatrzyliśmy to niejeden patrzył na to mówi tak to jakieś z jakieś bogatego państwa. 

 • = No a ci inni jak przyjeżdżali jak byli ubrani? Bo to nie wszyscy byli 
tacy bogaci przecież. 

 • Wie pan te co przyjeżdżali co obcy co byli co mówię z zagranicy to, to 
oni wszystko eleganckie było, wszystko. Nie widz, nie widziałam biednych tam żeby 
tak biedni byli, nie. 

 • = A znaczy nie wiem czy pani pamięta, czy pani może pamiętać 
Wielkanoc 43 roku? To znaczy jakieś pół roku przed tą strzelaniną tutaj. 

 • Tak. 

 • = Bo tutaj też przywieźli tych Żydów z Warszawy, z getta 
warszawskiego i to było tam nawet takich trochę młodych ludzi jeszcze. Nie wie pani, 
nie pamięta pani. 

 • Tego nie pamiętam tego, tylko wiem wie pan w 43 roku przed 
Wielkanocą to zamach robili na nas. 

 • = Ale kto robił zamach na panią, na panią? 

 • A ja wiem jakaś, jakaś banda, Ukraińcy podobnież. Chcieli wyrżnąć 
Polaków. 
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 • = Tutaj?  

 • Tak. 

 • = Jak to było? 

 • A przychodzi jedna kobieta i mówi tak wiecie co że my będziemy 
święta dobre. I mówi że tu chcą robotę zrobić, każ, każden prawda strachu miał to my, 
ten kuzyn mówi tak wziął siekierę i każden się musiał zaubezpieczyć bo się bał 
prawda. A do jednej prawda Polki chodził jakiś nie wiem czy to Niemiec był czy to 
kto to był, i on ona wydała, ona prawda wydała że będzie robota, mówi że chcą robotę 
zrobić tu nam to Ukraińcy chyba chcieli zrobić robotę. I to doniosło się ona 
powiedziała do tego, ona miała jakiegoś przyjaciela Niemca i powiedziała to, ten od 
razu zdjął bo to były na tem, no na, na służbę mieli te Ukraińcy, ruskie, zdjęli 
wszystkich tych, tych  ruskich, ani jeden nie był na służbie, tylko wszystkich zdjęli, 
zamknęli prawda, takie święta im zrobili. I to ocza dopiero ocaleliśmy a tak to ja nie 
wiem co to by zrobili oni. To też by nas wyrżnęli. Jak powiedzieli że wyrżną to to 
samo by było. 

 • = No tak. Pani mówiła że oni tutej chodzili na spacery z tymi 

 • Chodzili 

 • = Niemcami? 

 • Chodzili. 

 • = A możliwy był tak jakiś kontakt z nimi podczas tych spacerów? 

 • A tego ja nie wiem. 

 • = A czy mogła pani z nimi rozmawiać jakoś? 

 • Nie, nie, nie. 

 • = Bo pani mówiła o takiej historii że pani kiedyś tą kurę przygotowała? 

 • Aha, tak, taką. 

 • = A jak to było, jak ona ta Żydówka chciała żeby pani 

 • Mówi tak, bo ja wie pan w ogrodzie tam robiłam 

 • = Mh 

 • Przy tym jak mieszkałam na tej Wólce, mówię tak, pani coś plewiłam 
pamiętam, mówię czy u pani nie dostałabym płótna białego kawałek? 

 • = A gdzie ona była ta Żydówka? 

 • A, co ona robiła, ona plewiła, bo tam mieli przy tej to deptak się 
nazywał taka ulica i plewiła kwiaty tam. 

 • = Aha i ktoś ją też pilnował tam z tych Niemców czy? 

 • Nie, nie, nie 

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. 



 • = Sama była? 

 • Sama była, ale stale się kręcili bo prawda dopiero w tę stronę szedł 
chodzili i ja mówię że potrzeba mi kawałek płótna, nie zrobiła by mi pani tego płótna. 
A ona mówi zrobię pani tylko niech mi kurę. Niech pani zabije, niech pani obrobi 
mówi i pani o tu pani położy tylko niech pani mówi przykryje liśćmi a to było w 
jesieni, w jesieni to było, tak. 

 • = To było tak rok przed tym czy, czy tego samego roku kiedy była ta 
likwidacja. 

 • A nie, nie za rok 

 • = Rok wcześniej. 

 • Za rok wcześniej. To ja mówi te pani płótno też mówię tam położę 
obok i pani. Ja mówię dobrze. No i tak żeśmy zrobili. 

 • = A ta kura pani ją ugotowała czy? 

 • Nie, surowa. 

 • = Surowa 

 • Surowa. Ona powiedziała żeby tylko zabić i obrać ją. 

 • = I co, i pani tam zaniosła? 

 • Zaniosłam. 

 • = I było płótno? 

 • I płótno to było. No niedawno dopiero zużyłam to płótno. 

 • = Tak? 

 • To miałam to płótno na pamiątkę. 

 • = A skąd ona to płótno miała, to przywiozła jeszcze ze sobą? 

 • A ja nie wiem. Nie wiem. 

 • = Nie wie pani. A 

 • To był taki opal nawet bardzo ładne cieniutkie to płótno było, to trzy 
metrów mnie przyniosła tak. 

 • = A ten pan który chciał żeby pani mu zrobiła zupę z kluskami? 

 • A to ten, to on podobnoś uciekł. 

 • = On uciekł tak? 

 • Podobnoś mówił tam do brata jeden, że on w nocy, jeszcze jeden że 
uciekli we dwóch. 

 • =A jak prosił o tą zupę z kluskami? 
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 • A mówi tak, pani, a też tak prawda przechodziły się po tym deptaku, a 
ja tam w ogrodzie stale robiłam bo a to plewiłam a to prawda, ale mówi niech pani 
ugotuje mi tej zupy żydowskiej. Ja pytam się jaka ta zupa ma być? A z tem grochem. 
A ja dużo grochu sadziłam wie pan taki na tyczkach no to, i nawet na jabłonce on 
wyrósł, i taki duży był groch te, takie duże te. I mówi kluskami pani zarzuci  ich    i 
tak mówi i tam mówi okrasi ich pani ich i dobrze. No, no dobrze, dobrze. Ale bałam 
się. Ale później mówię tak oj co to będzie, zrobię mu tych klusek kiedy mu się tak 
chce jeść . Patrzę no mówi że on tu przyjdzie panie, i też z pół dnia wyglądałam jego 
nie ma. Później ktoś mi tam mówi że uciekli i uciekli. Nocą uciekli. No i skończyło 
się, ha, ha. 

 • = A można było im coś tam coś sprzedawać tym ludziom w obozie, 
jakieś tam chleb, jajka. 

 • A ja nie wiem 

 • = Nie wie pani. 

 • tego nie wiem, tego nie wiem wie pan, nie znam. 

 • = A czy pani, a czy pani wie co tam robili w tym obozie, tam były 
jakieś fabryki przecież. 

 • Tak, podobno że jak byli w lagrze to oni nic nie robili, nie robili ci co 
przywieźli ich, nie. Nie, nic nie robili. Tylko prawda jak mieli plewienie to no to tam 
coś tam wysłali tam parę to tam plewiły te kwiatki. One tam plewiły panie, 
przyglądały, żeby kogoś spotkać, żeby ktoś im coś dał. 

 • = No ale przecież tam było coś pani wie na, na terenie tej, tej cukrowni, 
nie było tam żadnej fabryki w której pracowali Żydzi? Nie wie pani tego? 

 • Nie, nie, nie. To była cukrownia wie pan 

 • = No a cukrownia..... 

 • i cukrownia zlikwidowała tak  

 • Chm 

 • A później to dopiero szykowali na dziewiarską fabrykę. No i jak 
Niemcy odchodziły tak wszystko maszyny zabrali. A już miała ruszyć. 

 • = Kiedy Niemcy odchodzili? 

 • Tak 

 • = Mh. Odchodzili w 44 -tym? 

 • Tak. 

 • = No to znaczy że ta fabryka może działała troszkę? 

 • Nie. Nie jeszcze nie. Nie bo ja miałam pracować tam, ja miałam 
pracować prawda bo ja gotowałam. 

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. 



 • = Tak  

 • dyrektorowi, chodziłam tam do tego i gotowałam jemu. Mówię jak 
będę robić panu gotować i tego, ale pan mnie weźmie do fabryki, a on mówi dobrze 
będzie pani pracować. Jeszcze powiedział tak, jak będzie mówi potrzeba nam ee takiej 
żeby przyszykowała im tam coś no to mówi panią wezwiem i pani zapłacim tak jak co 
jak te co pracują, będzie pani miała takie dniówkę. Dobrze, zgodzi się pani na to, ja 
mówię że dobrze. No już miała fabryka ruszyć 

 • = Nic z tego 

 • 1 września, 1 września wojna wybuchła i co, za dwa tygodnie Niemcy 
przyszli, zabrali wszystko i 

 • = Ale potem nic nie było z tego tutaj tak, bo ja myślałem że w czasie 
wojny jakaś była fabryka? 

 • A to cukrownia była. 

 • = Tylko to, a szczotki na przykład nie robili tutaj, takie szczotki. 

 • Nie, nie. A teraz co prawda co jest ta trawena, cośmy te o wykupili to, 
to graty to ja mam to ja mówię przecież to się wszystko się sypie panie. To są trzeba 
remont okropny tu. I to powiedział nam ten syndyk że półtora miliona no mieliśmy 
tylko wpłacić, ja już ponad siedem wydałam na to a i to jeszcze jak pan widzi schody 
jakie, to trzeba remont, wielki remont, ale kto tutaj będzie remontował to. 

 • = Ale niech pani powie, tutaj  mówią że jest pobliżu słyszałem w 
Warszawie jest torf? Torf jest tam torf prawda. No i nie, nie wydawali tutaj torfu 
gdzieś w pobliżu? 

 • Nie. Nie. Nie. A tak wie pan to nie tu tylko to parę kilometry to tam 
Żydzi robili. 

 • = Ale Żydzi stąd robili? 

 • Tak. Stąd i jakieś też skądś przywozili jeszcze i robili. To nawet mój 
kuzyn też robił tam, tam pracował przy tej maszynie. To mówił że ich tak męczyli ich 
że prawda mówi z głodu umierali mówi. I patrzył mówi jak oni mają to serce takie 
mówi na tych Żydów. Okropne było. 

 • = A czy pani wie jak się w ogóle ten torf wydobywa? Czy mówił pani 
kuzyn jak to jest? 

 • Ano duże takie wie pan głęboko oni kopią bo to jest w głąb tyle, nie 
jest na wierzchu. Bo to czarne takie prawda ta ziemia. I maszyny tam puszczają i od 
razu takie tafle wychodzą z tego. No i tam później te tafle to jakoś tam rżną na 
kawałki na takie kafelki takie o, to widziałam to jak to, takie koziołki robili jak, tam 
ktoś dzwoni, jak tego suszyli to prawda. To przyglądałam się na to. 

 • = I tam dużo pracowało Żydów? 

 • Tam było ze stu. 
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 • = Z stu tylko? 

 • Ze stu było. Bo mówił ten kuzyn że ze stu było. Nawet trochę i mąż 
mój pracował tam jak nie miał pracy zaraz potem po tej wojnie. On w cukrowni całe 
życie pracował, to też tak mówił tak, jak oni mordują tych Żydów mówi to okropne 
rzeczy. Ale on długo nie pracował, poszedł na kolej. 

 • = A to jest daleko stąd, gdzie pani mieszka, pani mieszkała do tego 
torfowiska?  

 • O to 

 • = To jest parę kilometrów? 

 • Tak, to wie pan to tutej nie ma tu blisko tak, ja wiem z 8 kilometrów.  

 • = No 

 • Może więcej. 

 • = Ale oni szli pieszo tam ci ludzie? 

 • Tak, tak. 

 • = I pani widziała kiedy oni wychodzili do pracy? 

 • Widziałam. 

 • = Jak to było? 

 • A panie na wozie, na wozach ich 

 • = Na furmankach? 

 • Na furmankach ich wozili, później który tam umarł czy go zadusili, ja 
nie wiem co oni z nimi robili, to nie raz mówią tak coż oni to wiozą na furmance, 
patrzem a oni jadą, te nogi do góry powydzierane takie prawda. 

 • = No i inni nie szli za tą furmanką? 

 • Słucham? 

 • = A inni nie szli za furmankami? 

 • Nie. 

 • = Bo pani wie jak, jak tam było 100 osób no to, to trzeba było, no ja nie 
wiem 

 • No to mieli furmanek niejedna tam furmanka tylko takie wyznaczone 
było, jak to sołtys wyznaczał prawda na powozie czy jak nazywają, no to wozili tymi 
furmankami. 

 • = A to chłopi wozili furmankami miejscowi? 

 • Tak. Chłopi, chłopi. 

 • = Podstawiali po prostu na godzinę jakąś  
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 • tak 

 • te wozy i później wozili do pracy? 

 • Tak. Tak takie. Sołtys wyznaczał prawda. Ale już z tych ludzi to nikt 
nie żyje. Już wszystko poumierało. 

 • = A, a ta przyjaciółka tego komendanta co z nimi pani tam rozmawiała 
to ona u niego mieszkała w domu? 

 • No chyba tak, ja nie wiem, no ja jak tam poszłam to ona była, ona była 
prawda i pytała się co pani chciała, a ja mówię że chciałam z komendantem 
rozmawiać, a ona mówi dobrze. Poszła do pokoju. Ale pokoje to on miał zajmował. 

 • = A to on miał. To on miał mieszkanie tam swoje tak czy biuro? 

 • Tam mieszkał i tam biuro miał prawda, no to musi ze siedem pokoi 
tam, ten piętrowy. Nie ten co gmina jest tylko prawda przed gminą taki piętrowy co 
jest 

 • = Tam było tak? 

 • Tak. Tak. Wyjechali gdzieś oni zaraz potem wyjechali musi, w 47 roku 
to już ich nie było tutej. Jej ojciec był na kolei prawda, ich dwie panienki siostry było. 
Były, był to jedna była u niego u niego tego, mówili że kochanka że tego, ja nie wiem 
jak tam było prawda, co tam tego nie wiem 

 • = A jak się nazywali? 

 • Nie pamiętam. Ostroszczanki, o już przypomniałam sobie. No tak. Ale 
gdzie wyjechali, oni podobnież na zachód gdzieś wyjechali. Ostrowskie, tak. 

 • = A czy pani pamięta czy tutaj w tym obozie byli też Żydzi miejscowi 
stąd? 

 • Nie.  

 • = Wcześniej 

 • Nie, nie, nie, nie, nie. 

 • = A czy pani znała kogoś z tych Żydów tak bardziej osobiście, jak miał 
na imię, jak się nazywał? 

 • No tego Nojchę to znałam tego co to jak mówię tam w browarze co to 
mieszkał, co się wytruli 

 • = No tak 

 • Rodzinę, a tak no ten co do sklepu chodziłam no to znałam też prawda 
tam. 

 • = A czy, czy Żydów z obozu tak po nazwisku pani znała? 

 • Nie, nie, tego to nie, nie. 
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 • = Ale z widzenia na przykład, że tak można było powiedzieć że są, że 
pani spotykała ich często? 

 • No tak to spotykałam nie raz nie ja, tylko wszyscy kto tylko w 
Trawnikach mieszkał no to dużo się tych dużo tych prawda ludzi znało ich. Ale tak to 
osobiście to nie. A tego Nojchę to jak mówię to rozmawiałam i z tą córką prawda nie 
raz, taka przyjemna była dziewczynka, i ten brat jej studia kończył i ona kończyła 
studia. Takie byli też ludzie mądre i naprawdę wykształcone, nie takie.  

 • = Mh 

 • No tak ich było parę co mieli też sklepy prawda, to tam do sklepu jak 
poszłam do nich no to kupiłam co mi trzeba było prawda i. 

 • = A tutej jeszcze była taka jak to nazwać szkoła, baza dla tych 
Ukrainców co ich wysyłali do obozu, pamięta pani? W Trawnikach. 

 • Była, była panie tu, była też tam tem jak ta ten komin jest to tam były 
baraczki i tam oni tam byli. Ja tam z nimi nic nie miałam. 

 • = Oni się tutej kręcili trochę po wsi? 

 • Oj, jeszcze jak, ale na wsi, do mnie chociaż tak blisko było ale ja ani 
raz nie przyszedł do mnie żeby prawda ktoś nie ani razu. I po wodę to przychodzili 
Niemcy przychodzili i przyprowadzali sobie takich Ukraince, znaczy Niemiec szedł 
jako żeby tam prawda ten Ukrainiec może nie uciekł czyby  może coś nie przyniósł 
komuś ja wiem. Przychodzili po wodę tam do brata. 

 • = Bo pani brat był dróżnikiem na kolei? 

 • Tak. Nie na kolei był, na szosie. 

 • = Na szosie. 

 • Na szosie. A brat mój rodzony to był najmłodszy to on na kolei 
pracował, też już nie żyje. On w Świdniku się ożenił prawda, tam pobudował sobie 
dom, dostali, działki dostali. No w Warszawie brat pracował ten w WSka prawda, ale 
ożenił się w Trawnikach i tu trochę pomieszkał w Trawnikach, w Świdniku se 
pobudowali domek. 9 ary se kupili tam bo to sprzedawała prawda, jak to państwowo 
sprzedawali no pobudował sobie i. Też dwóch synów ma, jeden w Niemczech jest, 
jeden jest z matką tu. A brat też nagle umarł. 3 lata dopiero jak umarł. 

 • = Oj, niemiłe. A niech proszę nam powiedzieć jeszcze bo tutaj był byli 
do końca i esesmani prawda SS? 

 • Gdzie tam do końca nie byli 

 • = Nie 

 • coraz to się zmieniali 

 • = Mh 
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 • jakieś przyjeżdżali. Raz to wiem jak ojciec umarł, też nie wiedzieliśmy 
bo zachorował tak w czwartek a w niedzielę mieliśmy pojechać do ojca do tego do 
Jaszczowa, bo to szpital w Jaszczowie był. Przychodzi ten esman, taką tutej wronę co 
tu miał na sobie tak i mówi tak, pani upierze mi koszulę. 

 • = stop, stop, stop 

 • już 

 • = zatrzymaj 

 • = co się stało, nie wiem się zapytać 

 • = Nie, bo mówiła pani o tym esesmanie prawda? 

 • Tak, może tak. 

 • = No 

 • No, przychodzi w niedzielę i mówi, ja mówię że ja pojadę do 
Jaszczowa bo ojciec w szpitalu, a on mówi pani musi uprać koszulki. Nie no ja się 
bałam bo to esman to takie byli srogie te. No uprałam mu te koszule, złapał mokre i 
już wyjazd. U nich to tak dzisiaj przyjechał i za parę godzin już wyjazd bo już drugie, 
już drugie przyjechali, te wyjechali, drugie przyjechali. To tak było. Ja mówię no tak 
ojca, ojciec umarł to trzeba prać w ten dzień chociaż. To te one były podłe te Niemce 
te esesmani. To było podłe ludzie. 

 • = Nie zdążyła pani do tego szpitala? 

 • Nie. Siostra pojechała i przyjechała i mówi już tata nie żyje. Trzy dni 
tylko. A też ataku dostał serca. Bo tutej gonili tych, zrobili druty takie założyli, 
zagrodzili drutami i tam gonili ludzi, a ojciec krowy pasł, krowy pasł i tak napatrzył 
się, przychodzi i mówi coś mi serce nawala, mówi brat no to pojedziem do lekarza, i 
pojechali do lekarza i trzy dni i nie ma ojca. Takie to. 

 • = Dziękujemy pani bardzo. 

 • Już koniec? 

 • = No dziękujemy bardzo że jeszcze pani coś pamięta. 

 • No wie pan jak mówię co tyle pamiętam co ja panu powiedziałam. 

 • = Tak. 

 • Tak. Bidni oni byli, popatrzeć na nich to okropnie bidne byli. 

 • = No tak. 
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