
KASETA 17/1 

PLANSZA  

EUGENIUSZ JACUCH 

MARCH 14, 1998 

TAPE 1 

 • Poproszę pana na początku poproszę pana żeby jeszcze raz pan się 
nam do kamery przedstawił i powiedział kiedy i gdzie się pan urodził. 

 • No więc. Nazywam się  Jacuch  Eugeniusz, urodziłem się 27, trzeciego, 
1926 roku w Bełżcu. 

 • I mieszkał pan przez całe życie w Bełżcu? 

 • Tak, cały okres okupacji w Bełżcu. 

 • Czy mógłby mi pan opowiedzieć o swojej rodzinie? Kim byli pana 
rodzice? 

 • Ojciec dzierżawił bufet kolejowy tu właśnie na miejscu w Bełżcu a 
matka prowadziła gospodarstwo takie domowe. 

 • A od kiedy ojciec dzierżawił ten bufet? 

 • No trudno mi tak jest tak określić szczegółowo w jakim to było okresie. 
W każdym razie to był okres okupacji. 

 • I mógłby mi pan opisać jak wyglądał ten bufet i jak pracował? 

 • No. On się dość nawet reprezentował jako budynek na tej linii Bełżec-
Lublin, taki był raczej unikalny. Ale w czasie wybuchu został zniszczony bo to była 
składowana amunicja przez Niemców i  sowietka to znaczy lotnik sowietka 
zbombardowała no i to zniszczyła. 

 • Ale jeszcze jak ten bufet działał czy mógłby pan opisać jak on 
wyglądał? 

 • No to był budynek murowany taki, piętrowy, taka sala była dość 
obszerna no i takie zabudowania tam, kuchnia, teraz kasa biletowa, taka poczekalnia, 
no dosyć tak budynek obszerny był. 

 • A co można było zjeść w tym bufecie? 

 • No piwo było, przeważnie piwo takie no takie produkty spożywcze, 
kiełbasa tam bułki, chleb, takie podstawowe, no i dodatek tam takie ciastka co tam 
jeszcze oranżada lemoniada o takie coś. 

 • A wódeczki też się można było napić? 

 • Raczej nie. To było zakazane. 

 • A pan też pomagał ojcu przy tym bufecie?  
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 • No ja miałem ile 14 lat to tylko z matką tam sprzątałem i to w takich 
rannych godzinach, gdzie jeszcze ruchu nie było. 

 • A w czasie okupacji pamięta pan jak tutaj zaczęto budować ten obóz w 
Beżłcu? 

 • To znaczy ja nie mogę tak powiedzieć konkretnie bo sam tego nie 
widziałem tylko ze, ze słyszenia, tylko też nie wiele można było się cokolwiek 
dowiedzieć szczegółów bo to był tam taki nakaz, zakaz, że to groziło konsekwencjami 
a nawet i śmiercią. Żeby się czymkolwiek na ten temat interesować bliżej. 

 • A kto przychodził do tego bufetu, pamięta pan jakichś gości którzy tam 
przychodzili. 

 • No podróżni wojskowi no i ci co tam obsługiwali, tam budowali ten 
barak, te baraki. 

 • To znaczy kto? 

 • No to byli tacy rzemieślnicy, normalni rzemieślnicy, ale skąd oni 
pochodzili to nie wiem czy to miejscowi czy poza. Tego nie powiem bo nie wiem. 

 • I to Polacy byli tak? 

 • Też nie wiem. Nie wiem. 

 • A potem pamięta pan jak już ten obóz zaczął działać jak przyjeżdżały 
transporty z Żydami do obozu, pamięta pan? 

 • Owszem. W tym czasie to niejednokrotnie widziałem transporty pełne 
Żydów. 

 • I jak taki transport wyglądał? 

 • To były zwykłe takie towarowe wagony pokratowane drutem 
kolczastym, tylko głowy tam wystawały tych ludzi. 

 • A czy oni prosili o coś na przykład o wodę?  

 • Tak najczęściej tak, prosili pić bo tam był tak ścisk, no i temperatura 
wysoka no i. I mieli takie no po prostu. No przykre to było nawet widzieć, oglądać a 
co mówić tam być. 

 • A sprzedał im pan kiedy co do picia? 

 • Tam nie wolno było się do nich zbliżać bo była śmierć. 

 • Nie puszczali nikogo? 

 • Nie. Po przeładunku zawsze z dwóch stron to była cała ta pełna 
obsługa żandarmów i było niemożliwe. 

 • I długo taki transport stał na stacji? 

 • No. To zależało jak tam, jak tam ten wyładunek tych Żydów 
przebiegał, jeżeli dość sprawnie no to szybko. 
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 • Jak długo? 

 • 15, 20 minut. Do pół godziny. 

 • A jak często takie transporty przyjeżdżały? 

 • No to było. To zależało, nieraz i po kilka na dobę. Dokładnie tego 
trudno określić. Ale były takie momenty że kilka transportów się pojawiało.  

 • A wtedy czy w bufecie pańskiego ojca się też przychodzili ci ludzie z 
obsługi załogi obozu? 

 • Tak, owszem na piwo przeważnie. Lub się napić czegoś tam. 

 • Ale to byli Niemcy czy ci czarni? 

 • To byli wojskowi Niemcy. Czarni to byli miejscowi, którzy tam 
obsługiwali w obozie przeważnie. 

 • Oni stąd byli? 

 • Konwojenci to byli Niemcy. 

 • A tych czarnych to znał pan tam jakiś  z imienia albo. 

 • Raczej nie. Tylko widziałem jak szli tu do pompki  nazywali te, 
śpiewali kąpać się ci czarni. 

 •  Do pompki? 

 • Tak. 

 • To znaczy? 

 • U nas stoi taki budynek, który dostarczał wodę tam na stację do 
parowozów. Oni sobie urządzili łaźnię tam. Kąpielisko. 

 • I tam się często kąpali? 

 • Tak. 

 • Codziennie? 

 • No raczej nie. Ale tak co jakiś czas. Może raz  gdzieś w tygodniu. 
maszerowali tak zwartym szykiem, później wracali ze śpiewem. 

 • A co śpiewali? 

 • Jakieś chyba takie swoje piosenki. To nie rozumiałem. 

 • A dużo ich było? 

 • No jak sobie przypominam to mogło być ich no około 10, 12 w takiej , 
w takiej grupie. 

 • A oni mieli mundury? 

 • Czarne. 
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 • A byli uzbrojeni? 

 • Nie, jak tutej szli to nie. A tam w obozie to nie wiem. 

 • I jak oni chodzili się kąpać to zachodzili czasem do tego bufetu? 

 • Tak, oni mieli prawo tam być tylko że im nie wolno było nie wolno 
było pić wódki, żadnego tam, piwo owszem, ale alkoholu nie mogli. Mój ojciec tego 
przestrzegał. Chociaż i tam tak nie miał do sprzedania wódki. 

 • Podobno było można we wsi kupić? 

 • We wsi i wódkę i bimber 

 • Tak. Tu był taki sklep żydowski to tam można było nabyć. 

 • A w tym sklepie żydowskim to kto handlował wtedy za wojny? 

 • No jeszcze Żyd był. 

 • Jeszcze był Żyd? 

 • Tak. Ja nawet nie raz Niemiec jakiś tam. Pamiętam raz to nawet polecił 
mi ojciec się tam po te wódkę zgłosić. Nie wiem dla kogo on to miał. 

 • I ci czarni chodzili do tego Żyda pić wódkę? 

 • A tego nie wiem, tego już nie powiem nie pamiętam. No i po prostu nie 
wiem. 

 • A to było w tym czasie kiedy już ten obóz istniał? 

 • Tak. 

 • I tego Żyda nie ruszali stąd? 

 • Na razie nie. 

 • A pamięta pan jak on się nazywał ten Żyd? 

 • Oj nie, nie pamiętam. Pamiętałem ale w tej chwili nie mogę 
powiedzieć. 

 • A w którym miejscu ten jego sklep stał pamięta pan? 

 • O to teraz tam stoi domek mojej ciotki. Tam już ani śladu nie ma. 

 •  Nie wie pan co się z tym Żydem stało potem? 

 • Nie. Ale chyba prawdopodobnie bo tu było kilku Żydów to ich później 
zabrali do obozu no po prostu  słuchy. 

 • A jak ci czarni przychodzili do bufetu to coś opowiadali o tym co się 
dzieje w obozie? 

 • Nie, to było, to była to było tabu, nie wolno było nic o tym na ten temat 
mówić ani jednej ani z drugiej strony. 
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 • Ale pan wiedział co się dzieje w obozie? 

 • Toż cały Bełżec wiedział.  

 • A co wtedy 

 • Tylko w tym czasie to ludzie raczej tej, poili się wódką, aby zapomnieć 
i nie myśleć o tym co się dzieje. Niemcy przekonani byli że to Polacy woleli pić 
wódkę niż zajmować się czymkolwiek innym i tym się zadawalali bo były takie 
słuchy, że, że ludność z Bełżca zostanie wysiedlona. 

 • Tak, mówiło się o tym? 

 • No takie było, takie było ogólne przekonanie. A jak. Jak wspomniałem 
że raczej z tą wódką się zajmowali to dali im spokój Niemcy. 

 • A zajmowali się to znaczy? 

 • No po prostu faktycznie wielu było takich pijaków i to dawało taki 
obraz całości. 

 • A skąd ta wódka się brała? 

 • No to pan może sobie wyobrazić jak to że to dość łatwo było można 
było kupić, jak nie w Bełżcu  to w Tomaszowie, albo w Narolu, albo gdziekolwiek, w 
każdym razie to było łatwy dostęp  do tego.  

 • A proszę mi powiedzieć. Czy pan widział sam ten obóz? 

 • Nie.  

 • Widział pan to ogrodzenie, te wieże. 

 • To widziałem później już po likwidacji to tyle że były tam zasadzone 
dla zamaskowania tam takie sadzonki, tu od strony szosy. No i tyle wszystkiego to co 
mogłem widzieć. 

 • A ojciec 

 • To właśnie tylko że ogrodzenie tak. 

 • A ojciec pański widział obóz? 

 • Oj wątpię. Bo to, jak to miałem to była groźba żeby cokolwiek się na 
ten temat się wyrażać, albo się tem interesować. Groźba śmierci. 

 • Wie pan. Bo myśmy rozmawiali też z takim człowiekiem, który chodził 
tam, pędził krowy, pasał krowy niedaleko obozu i tam handlował dużo. 

 • No być może że nie był świadomy tego zagrożenia. I jak to dzieciak 
chyba był w takim wieku, ja tam sobie nie wyobrażał co mu grozi. 

 • A pamięta pan czy ktoś z tego obozu uciekał? 

 • Tak podobno, podobno były próby ucieczki i nawet zdaje się, że się 
powiodły, ale też nie powiem kto i ilu, nie wiem. 
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 • Ale sam pan nie widział ludzi uciekających? 

 • Nie. 

 • A z pociągów też uciekali? 

 • Tak uciekali, ale byli zaraz postrzelani, leżeli tu nad torami. 

 • A widział pan takich zastrzelonych koło torów? 

 • Nie, nie tylko słyszałem z opowiadania bo mój wujek był kolejarzem, 
był takim tym drogowym to opowiadał, to tylko tyle z opowiadania. 

 • A pamięta pan jakiś szczególnie nadzwyczajny dzień z czasów okupacji, 
wyrył się panu w pamięć, takie najmocniejsze przeżycie? 

 • Stop 

 • Jaki, jaki dzień najlepiej pan pamięta z czasów okupacji i co się, co się 
wydarzyło? 

 • Ja tylko pamiętam jak palili te zwłoki, to było przerażające bo to dzień 
i noc, w nocy to taka łuna i trudno się było pogodzić, że to są jednak zwłoki ludzkie, 
ciała ludzkie tak palone, to było piekło na ziemi. 

 • A leciał dym od obozu? 

 • To płomień taki się unosił i dym raczej nie bo to w nocy nie widać było 
tylko jasna łuna no i później taki ten z tego odór, bo to chodziłem z matką rano 
sprzątać w tam tym bufecie to trudno było wytrzymać. 

 • I w bufecie też śmierdziało? 

 • Ale, to dlatego ludzie tak tę wódkę pili bo obawiali się, żeby na jaką 
chorobę nie zapaść. 

 • Pili żeby dla zdrowia wtedy tak? 

 • No raczej tak. 

 • A wtedy przychodzili jak przychodzili ci z obsługi też do bufetu w czasie 
palenia zwłok? 

 • No tego nie, nie wiem, nie wiem, bo ja tam raczej w bufecie tak 
specjalnie nie przebywałem bo to chłopak się tam aby wyrwać z tych obowiązków i 
pobiegać tam gdzie indziej. Ale tak jak tam byłem to tam nie widziałem ich, bo to 
prawie miesiąc przecież trwało, a może i więcej to palenie. 

 • Miesiąc cały? 

 • Tak, tylko słyszałem  że to w maszynach takich kolejowych oni takie 
rusztowania i kładli tam te, bo początkowo posypywali wapnem, ale to zaczęło się 
burzyć, cementować i nie zadawalało później palili. 

 • A jak pan, pan mówił że jako chłopak pan wolał pobiegać sobie gdzieś. 
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 • No raczej tak . 

 • A gdzie pan, jak pan spędzał dzień wtedy jako chłopak? 

 • A z kolegami tam rówieśnikami jak to bywa no w piłkę tam 
przeważnie. 

 • Ale to na podwórku gdzieś czy gdzie się pan,  gdzie można tutaj było 
grać w piłkę? 

 • No tam gdziekolwiek te place jakieś były wolne no to, to się 
wykorzystywało, już to pan wie jak to chłopak lat 14, 15 czym się interesuje 
przeważnie. 

 • No pewnie. Jeszcze kolega chciał zapytać o coś. 

 • Czy pan pamięta nazwiska dozorcy w stacji kolejowej w Bełżcu? 

 • Jak, jak? 

 • Nazwisko dozorcy PKP w stacji kolejowej Bełżcu 

 • To znaczy co pan ma na myśli dozorcę? 

 • Jakiś kierownik, dozorca. 

 • Zawiadowca 

 • Zawiadowca stacji? 

 • Tak. 

 • A to był taki Niemiec ale nie 

 • Czy pan pamięta jak on wygląda? 

 • O taki dość sobie postawny mężczyzna, taki zaokrąglony na twarzy, ale 
o nim się bardzo pozytywnie wyrażali o jego tym zachowaniu,  później nawet go 
uwolnili z zarzutów i tam z jakiś podejrzeń został zwolniony. 

 • A czy on miał też jakieś polski zastępca? 

 • Tak, był zastępca 

 • Ale nazwisko 

 • ale nie pamiętam też nazwiska. 

 • Ale młody facet czy 

 • No to był w średnim wieku ten Polak. 

 • Ile miał lat może być ten niemiecki dozorca? 

 • No ja wiem 

 • Starszy pan czy w średnim wieku czy 

 • No raczej taki no koło czterdzieści kilka do pięćdziesięciu mógł mieć. 
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 • Ile ludzi w sumie było zatrudnionych w PKP w Bełżcu, na stacji 
kolejowej? Duża załoga czy mała? 

 • Raczej to była stacja taka średnia, raczej nie wiem personel no tych 
stacji obsługa cała może kilkanaście osób, chyba więcej nie. 

 • A te polacki załoga na stacja, on miał robić coś z tym transportem? 

 • No oni przetaczali te wagony tam, odstawiali na te bocznicę. 

 • To znaczy polski maszynista kieruje pociągiem............... 

 • To zawiadowca sam, sam  przekazywał 

 • A co w ogóle 

 • Ale ten Niemiec, Niemiec 

 • A co w ogóle ta polska załoga miała wspólnego z tym transportem w 
stacji kolejowej? 

 • On sam siadał za, były parowozy tam przetacza, Polaków nie. 

 • W ogóle nie? 

 • Nie 

 • Tylko Niemcy i Ukraińców 

 • Polacy tylko tu na terenie stacji.  

 • To znaczy Niemcy tak robili czy Ukraińców? 

 • To znaczy ten zawiadowca Niemiec. 

 • Tylko Niemcy 

 • Tak 

 •  Ile może być taka załoga to była? 

 • No to on był, no i zastępca Polak, no i ci Polacy, którzy pracowali na 
stacji. 

 • Ilu może być? 

 • Kilkunastu było 

 • Kilkanaście 

 • Tak 

 • I Ukraińców? 

 • A Ukraińcy no to ci co to była, to był specjalny oddział tam już 
bezpośrednio to obsługiwał. 

 • A pan ma jakieś pojęcie ile? 
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 • No tak, jak oni szli tutaj kąpać się no to,  koło 12 było widziałem, nie 
więcej. 

 • Jeżeli transport jechał z stacji kolejowej do bramy w obozie mieli jakiś 
kordon Ukraińców między stacji kolejowej w obozie? 

 • Tego nie powiem bo nie wiem. 

 • Pan nie widział? 

 • Nie 

 • Aha. Ale na przykład wieczorem 

 • Tylko słyszałem, że tam Polacy nie mieli wstępu żadnego. 

 • Np. wieczorem chodziły tam załogi Ukraińców, Niemcy do w bufecie 
stacji kolejowej był taki tłum ludzi, dużo ludzi, było dużo ludzi w tym bufecie 
wieczorem? 

 • Wieczorem no to normalnie tak jak to bywa na stacji takich średniej 
wielkości.  

 •  Ale nigdy nie robił jakieś imprezy, jakieś prywatki tam w baru 

 • Nie 

 • Nigdy aha. Czy on nigdy nie słyszał o takiej w taki sposób? 

 • Nie, nie. 

 • A kto był kierownik tam w tym bufecie? 

 • To był mój ojciec. 

 •  Ojciec, a w cały czas czasie wojna 

 • Za okupacji, tak ten cały bufet kolejowy. 

 • A gdzie on był w czasie 4 lipcu w 44?Pan nie.... Pamięta co się stało w 
ten tego dzień? 

 • Ale później został wymówiony i musiał, nie wiem kto to był następcą. 
Później tak później był już był bez pracy. 

 • Ale mnie chodziło o 4 lipiec w 44 roku. 

 • No tak ze szczegółami nie pamiętam. 

 • Czy całe stacje kolejowe wybuchowe, wybuchowa? Te pociągi z 
amunicją? 

 • A to było 4 lipca? 

 • Tak, w 44  

 • No tak to ja uciekałem tam w las pamiętam. Te pamiętam te czasy. 
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 • Dobrze dziękuję 

 • Pan mówił koledze o tym Żydzie, który miał ten sklepik z alkoholem, z 
wódką. 

 • Tak 

 • A skąd pan wie, że to był Żyd, on miał jakąś opaskę? 

 • Nie 

 • To był Żyd miejscowy 

 • Tak no miał od szeregu lat tam prowadził sobie taki wyszynk, ja nawet 
tam brałem wódkę. 

 • A Niemcy mu pozwolili to prowadzić nawet jak był obóz? 

 • No widocznie oni się tym nie interesowali, oni mieli właśnie tylko 
swoje tam zadanie, ale potem coś się musiało stać bo później tych miejscowych 
Żydów zabrali, a co z nimi zrobili to podobnie do Subiboru 

 • Ale mówią tutaj w Bełżcu, że tych Żydów miejscowych to zabrali 
jeszcze wcześniej zanim to się jeszcze zaczęło z obozem. 

 • Tu był taki jeden, który on był biedny Żyd, który furmanką jeździł to 
podobno nie mógł tego znieść nawet, no wściekł się, jadł to mięso bo nie wiem chyba 
z tej choroby, też taki przypadek był. 

 • A proszę powiedzieć, a pana stacji kiedy pan był w tym bufecie, pan 
słyszał jakieś krzyki z obozu dochodzące? 

 • Tam były, ale chwilę 10, 15 minut i po wszystkim. 

 • A ta cała historia jak długo trwało jak przyjeżdżał tutaj pociąg 
otwierali 

 • No 20 minut to było 20, 30 

 • I to wszystko 

 • Tak i cisza. 

 • Znaczy pan jest nauczycielem matematyki? 

 • A to byłem po tym w 52 roku dopiero po maturze. 

 • A pan jest. Pan też zajmował się troszkę historią tego miejsca tutaj 
interesowała  pan jak tu było. 

 • Raczej nie, przyznam się że nie. 

 • Ale kompletnie nie? 

 • Nie 
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 • No pewnie Bełżec jest takim sławnym na całym świecie to nie jest 
dobra sława oczywiście taka. 

 • Mh. Ale to ponura sława 

 • No właśnie. Pan myśli, że te czasy jeszcze, jak to powiedzieć, te 
wspomnienia jeszcze tutaj żyją w tym mieście? 

 • To znaczy w tej osadzie, ale już zanikają, czas łagodzi jakoś tak. 

 • Ale na początku było tutaj trudno żyć po wojnie zaraz? 

 • No raczej tak. 

 • Dobrze, dziękuję panu bardzo. 

 • Dziękuję. 

 • ************************************** 

KASETA 18/1 

PLANSZA  

ALEKSANDRA NIZIO 

MARCH 15, 1998 

TAPE 1 

 • Czy pani może powiedzieć jeszcze raz jak się nazywa? 

 • Aleksandra Nizio 

 • A z domu jak? 

 • Sałęga  

 • A kiedy się pani urodziła? 

 • 27.8 w 15 roku  

 • I gdzie? 

 • W Butanowie 

 • To jest też tutaj koło Lublina tak? 

 • Za Lublinem, to jest za Lublinem tam bliżej, ja wiem jak miałam 8 lat 
stąd wyjechałam. Mało pamiętam. 

 • A od kiedy pani mieszka tutaj w Trawnikach? 

 • Od 32 roku. Mieszkałam na Woli Krubotowej, później na Białce tak 
ojciec gospodarkę zmieniał i tak woził nas. 

 • A co robił tutaj w Trawnikach ojciec pani? 
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 • A tu w Trawnikach ojciec dróżnikiem był, ale bardzo mało był bo w 39 
roku umarł, zmarł też nagle zmarł jak Sowieci wyszli. I tak za druty prawda tych ludzi 
gonili i tam zabrali, później gdzieś wywozili. Ojciec atak serca dostał. 

 • A czy pani ma rodzeństwo tak? 

 • Teraz tylko mam trzy siostry, ta co tu jest ze mną i jedna jest prawda 
tam na wsi mieszka. 

 • A na wsi gdzie tutaj w okolicy? 

 • Tak, tak, tak 

 • I pani jeszcze miała brata prawda? 

 • Miałam czterech braci. To najpóźniej ten dróżnik zmarł. W Lublinie 
miałam brata I aż w Hajnówce mam brata, bratańca bo bracia wszystkie zmarli na 
serce, nagle tak. 

 • A w 32 roku, kiedy się tutaj ojciec pani sprowadził z matką, to wszyscy 
państwo byli tutaj prawda? 

 • Tak w Trawnikach. 

 • A gdzie konkretnie, w jakim miejscu w Trawnikach? 

 • A jak tam budka koło tego pomnika co tam budka jest, tam żeśmy 
mieszkali. 

 • I tata był dróżnikiem tak, a brat co robił wtedy ten najstarszy? 

 • A brat jeden w wojsku był, drugi w Warszawie w szkołach był uczył 
się. 

 • A pani co robiła? 

 • Ja, ja byłam młoda jeszcze byłam prawda no w domu bo matki nie było 
bo matka zmarła  w Trawnikach zmarła, na Woli Korbutowej zmarła, tylko się 
sprowadziliśmy z tego Butanowa na Wolę i tam matka zmarła, młoda była, zostawiła 
same takie drobne dzieci. 

 • A kiedy, kiedy zmarła mama? 

 • W 29 roku. A ojciec za 10 lat w 39.  

 • To kto był tutaj najstarszy w rodzinie u pani? 

 • Najstarszy był brat. Brat to on w domu też nie był bo on uczył się. 

 • To pani chodziła do szkoły tutaj w Trawnikach? 

 • Nie, ja chodziłam na Białce tak. 

 • A gdzie to jest ta Białka? 

 • O to stąd 12 chyba kilometry. 
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 • To się szło pieszo...... 

 • Tak, tak 

 • A proszę powiedzieć, a tutaj w Trawnikach przed wojną byli jacyś 
Żydzi? 

 • Byli, bardzo dużo było, bardzo dużo. U mnie, u ojca tutaj się prawda 
jak ta, jak mówi  ten jest pomnik to tam stodoła była, teraz już wszystko zabrała 
Trawena i rozwiała się i tam trzymali konia sobie Żydzi, był ogród zawsze brali od 
nas. Myśmy latali razem, bardzo ładne były dwie takie dziewczynki, bardzo ładne 
były. No i lubiane były te Żydki u ojca bo ojciec po żydowsku bardzo dobrze mówił, 
tak bardzo przyjaźnili się. 

 • A skąd pani tata znał żydowski? 

 • A ja nie wiem tego, tego ja nie powiem. 

 • Ale on mówił z nimi po żydowsku? 

 • Tak po żydowsku i po polsku mówili prawda, i po polsku mówili też. 

 • Tutaj była też synagoga, bóżnica była w Trawnikach? 

 • Co było? 

 • Bóżnica. 

 • Nie, nie to tylko oni mieli prawda takie robili sobie jak w tym ogrodzie 
też jak to święto ich było tak z jesieni 

 • takie Kuczki 

 • Tak to sobie robili i tam się modlili, ale właściwie wie pan była taka, co 
taki dom był, ale ja mało tego pamiętam. To na stacji gdzieś tam był. Bo jeszcze 
ojciec prawda nawet takie dzieci latały i tam im dokuczały, jak to chłopaki panie tam 
rzucały im wronę czy tam coś zdechłe to ojciec mówił - co wy to robicie, co wam tak, 
o co, co wam to oni szkodzą. No i byli. Była taka, ale to był taki dom co chodzili, 
modlili. A to dużo było prawda co mieszkało i sklepów ile było, tak ja też chodziłam 
do sklepu, pamiętam szłam, tam młoda jeszcze byłam i szłam w kumy tam kuzyna do 
Rejowca, człowiek tam  młody to dużo wiedział co trzeba, no i poszła ze mną 
dyrektorowa, co tutaj byli dyrektorzy poszła ze mną do takiego jednego Żydka co tam 
miał prawda, no takie drobiazgi miał, no ona mówi tak co chcesz to weźmiemy do 
tego a to pieluchy, a to takie koszulki i inne rzeczy prawda pobraliśmy. I tak mnie 
wyposażyła jak młoda jeszcze wtenczas byłam. 

 • Bo pani nie wyszła za mąż przed wojną prawda? 

 • Nie 

 • Po wojnie dopiero? 

 • Nie. Dopiero po wojnie. 

 • A czy pani miała jakieś koleżanki Żydówki tutaj stąd? 
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 • A te co tutaj mieszkali, przychodzili do mnie i do szkoły chodziłyśmy, 
ale i tam na ten też prawda dwie Żydóweczek było na Białce co mówię, też 
chodziliśmy razem do szkoły. 

 • I była normalna ta polska szkoła prawda 

 • Tak, tak 

 • Też chodziły z panią.  

 • Tak 

 • A proszę powiedzieć czy pamięta pani kiedy wybuchła wojna 1 
września tak? 

 • 39, 1września w 39  roku 

 • No jak to pani pamięta, co pani robiła tego dnia. 

 • Co ja robiłam, uciekałam, uciekaliśmy prawda bomby straszne bili, jak 
rzucili bombę pierwsze tu na stację, tylko na tym ogrodzie dziura taka duża się 
zrobiła, tak byli tego no tam bomba chyba upadła, a ja w ten czas miałam brata 
małego, bo też bratowa zmarła, i mówię weźmiesz Ryśka do siebie ojciec mówi tak 
weź, i żeby się nim tego tam ktoś nim miał opiekiwać tam, to pamiętam weszliśmy na 
ten na ganek, tam ganek co tam jest, pan widział w tej budce, to jak bomby rzucili na 
te stację tam to ja tylko, a Żydki z całej tego z całej stacji poprzelatali na ten, na ogród 
i wszystko się pokładło. Oj krzyczeli, ojej, ojej co to będzie. A ja to dziecko na rękę i 
też bałam się i mówię tata co to będzie. A tata nie bój się, nie bój już mówi puścili 
bombę to już nie będzie mówi nic. No i zaraz 2 września prawda, bo to pierwszego 
było, 2 września ojciec nas wyprowadził tam na tę Białkę i żeśmy musieli tam pójść 
bo tutaj było strasznie. Amunicję mieli tutaj koło tego dużego komina, co to jest 
komin ten fabryczny i tam ukryta była amunicja. Jak to jak uderzyli tam bombę to jak 
zaczęło się to rwać to, to okropnie było. Ojciec został tylko, ojciec został i mówi 
idźcie tam będziemy mieli spokój, tam prawda tak nie bo to kolonia była, ale mówi ja 
nie puszczę Niemca, mówi że nie puści, ciekawe mówi że nie puści. Ale uciekł od 
tego pamiętam, uciekł w stodole, ale  uciekł od tego lekarza czy nawet...... przychodzi 
mówi mamy Niemców, a siostra ta co na wsi tam mieszka, pyta się tata mają Niemcy 
rogi he he, ale skąd tam wiedział czort wie jaki to Niemiec był, jaki a ojciec mówi nie 
takie ludzie jak my, takie same ludzie. No jak żeśmy po jakimś czasie, właśnie po 
dwóch tygodniach wrócili dopiero stamtąd przyjechał ojciec i zabrał nas. Pustki były 
prawda, pozabierali nam z domu wszystko ludzie. Tak panie to było, nie chciałabym 
więcej oglądać tej wojny, to jest okropne, to jest okropne. 

 • Kiedy pani wróciła tam z Białki tutaj 

 • Tak 

 • to jeszcze Żydzi tutaj w tych Trawnikach? 

 • Byli, byli 

 • I co, normalnie mieszkali jeszcze na początku? 
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 • Tak, a mieszkali no i za ja wiem w którym chyba w  41 roku zaczęli 
skąś przywozić, ale to nie z Polski były bardzo eleganckie były prawda ubrania i w 
ogóle i w lagrze to byli 

 • A ten lagier to był gdzie, tam gdzie był ta cukrownia ta poprzednia? 

 • Tak, tak gdzie cukrownia, tu koło tego komina, tam były baraki i w 
tych barakach byli, chodziły na spacer prawda, wychodzili z nimi Niemcy oni grali na 
organkach sobie, kąpali się w Wieprzu prawda i taki deptak tutaj był teraz szkoła 
pobudowana jest tu, i ja tam w ogrodzie ja k robiłam to przychodzili i prosili daj pani 
kawałek chleba czy jabłko. To ja dokąd tam te Niemcy nie napędzali, bo Niemców 
było bardzo dużo Niemców było tu Niemców, i Wermaht był i esesmani byli, to mówi 
nie dawać im jabłek, bo czerwonki dostaną, tylko mówi chleba dać, jak cię stać to dać 
chleba. To nieraz ostatnie się oddało, jak prosi i jeść się chciało to przecież to, no idę 
ja w te kumy, ale mówię tak skąd tu trzeba mnie było płótna białego bo to krzezna jak 
to nazywają , nie  skąd tu wziąć nigdzie nie ma, po tej wojnie ja mówię do jednej 
Żydóweczki mówię pani niech pani mi skombinuje płótna białego, a ona mówi - 
dobrze ja pani płótno przyniosę tu a pani kurę, niech mi pani kurę da. A ja kury 
trzymałam. To ja zabiłam kurę, później żeby obrać jej, no obkręciłam w papier i tak 
położyłam w takim miejscu mało nie złapałam się prawda, że Niemiec mnie mało nie 
złapał, ale udało się. W kątek pod sam ten płot prawda, bo to był druciany ten płot, 
taki ja mówię tutaj położę pani, niech pani przykryje liśćmi, żeby nie znać było, a ona 
mnie to płótno tak to zrobiła  i tak mówi tylko niech żebym patrzyła kiedy Niemcy się 
nie kręcą, bo Niemcy się strasznie kręcili, bo tam dużo było ich, bardzo dużo. Ten 
Wermaht to był dobry ludzie byli, nie powiem, bo oni tam tylko te esmani to byli 
draństwo. 

 • Ale pani pamięta na początku to tutaj w tej cukrowni to było taki obóz 
pracy też dla tych Rosjan, dla jeńców, prawda? 

 • Tak, tak 

 • Ich też tam trzymali? 

 • I byli i Żydki, i Polacy byli, i było dwóch księży, byli bardzo dużo 
było. 

 • A gdzie ich trzymali w ogóle? 

 • A tam. Baraki, porobili baraki 

 • Mh 

 • baraków bardzo dużo było. No a później jednego dnia, prawda to było, 
nie pamiętam czy to było 1 tego listopada czy 3, wkroczyły te mieszkanie to, nie wolno 
było nic nikomu wyjść. 

 •  A to już było później, to już było w 43 roku jak pani mówi 

 • Tak, tak 

 •  No dobrze no i co tam było? 
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 • Oj ja mówię. Brat prawda to jeździł, w Lublinie pracował na kolei, 
wyszedł i chce iść, a Niemiec mówi nie wolno, nie wolno nikomu nie wolno stąd 
wychodzić, to tutaj mówi Polacy mieszkają, a on mówi że tak, cywilne no cywilne, 
mówi ja pracuję na kolei i muszę jechać mówi do pracy, to, to mielim a koło samego 
mieszkania prawda to stawło ich było ich ze trzech z karabinami i mówi nie wolno 
wyjść 8 godzin, a kuzyn był z nami też prawda i pyta się a co to będzie, będzie robota 
z Żydami, tak powiedział. A my wszyscy już baliśmy się w ogóle, kto tam wie co tam 
będzie tak. No i siedzim, tam takie małe okienko jest z jednej strony, teraz zabite, ten 
bratanek zabił to okienko bo mówi po co ten to małe okienko. A brat ma lakier gdzie 
oni bili tych Żydów, jak zaczęli ale najpierw mężczyzn, tak szli sznurem takim, a jak 
ten obóz się kończy to wie pan to tam o takie były doły wykopane, takie rowy, i oni 
kładli się zaraz za tym płotem no to ja co ja mieszkałam, kładli się i tam karabiny 
maszynowe stały i chodziły te karabiny maszynowe jak, jak radia ponastawiali to całe 
Trawniki grało, prawda,  to śpiewały to nic nie było słychać, ale mężczyźni tak szli jak 
baranki, jak baranki, a jak się odsunął któryś Niemiec to ja w to okienko przyglądam 
się i mówię, Bronek się nazywał ten kuzyn, mówię Bronek patrz jak idą i to nie mogą 
się rzucić na nich tylko tak jak baranki idą, no wybili mężczyzn wybili, zaczęli 
kobiety bić. To jedna miała na ręku dziecko, pamiętam takie małe trzymała dziecko i 
taki pakunek o taki miała, i dała temu Niemcowi podeszła, i ale tak jak się urodziła, 
wszystko musiała się rozebrać prawda, składali tak ubrania na jedne kope, na drugie 
kope buty, później takie mieli jak to nazywa się no a nawiewane takie z dwoma no 
tego bo to pieniądze te drobne były czy tam te jak to teraz te złote czy tam prawda 
srebne, a na papierkowe to znów mieli takie jak powiedzieć kosze, i też takie duże 
kosze i w te kosze składali. No i jak zaczęli, podeszła ta kobieta z tym dzieckiem i 
daje mu ten pakiet, on wziął ten pakiet ten Niemiec, odrzucił, złapał dziecko z niej te 
trzymała, odrzucił to dziecko no i nahaja jak przyłożył po tyłku, poszła do tego, jak ja 
to zobaczyłam to mało nie umarłam, i tak dużo ja wiem bardzo dużo szło i nic też nie 
mówili. Jak jedna się jakieś dostała jakiś spazmów, jak porwie Niemca i w ten dół 
wpakowała go, to jak wyszedł o to tak we krwi był, tam przecież była krew płynęła 
panie okropnie, okropne było. I zaraz wybili wszystkich już, jak zostało  może parę 
zostało, zostało bo później jak palili ich za dwa dni już przyszli do mnie i mówią tak, 
po polsku jeden mówił, Niemiec mówi tak, że musicie stąd uciekać bo my tu 
będziemy palić, będziemy Żydów palić to wy tu nie wytrzymacie. Wziąć tylko 
dowody i co najpotrzebniejsze. No i dobrze to musieliśmy  pójść, dali nam mieszkanie 
za torem, tam jak kościół stoi, widział pan kościół, no to tam przed kościołem takie 
mieszkanie było i jest jeszcze, i tam nam dali, to dwa tygodnie ich palili. Ale 
musieliśmy przyjść bo tu ojciec miał krowę, konia miał to przepustkę dostał to ja z 
bratową przechodziliśmy. To z tego dołu wyciągali jeden za nogi, drugi za głowy i 
wu, takie ruszta zrobili to palili, jak to strasznie było to okropnie. Dwa tygodnie palili. 
No i później nam mówią, słyszę że nas nie chcą puścić tu, bo tu już zabierają, bo to 
już należy do tego. Ja mówię nie pójdę, byłam odważna poszłam do tego komendanta 
Niemca, on mieszkał jak teraz posterunek jest to tam mieszkał, poszłam do niego i 
mówię że już skończyli i mówię tak jak w sobotę skończyli palić, ja mówię że musim 
iść  do domu, a on mówi dobrze pójdziecie tylko musicie najpierw tam porządnie 
sobie zrobić porządek, tam co macie z żywności to wszystko macie wyrzucić bo to 
jest zakaźne, że to prawda ta spalenizna przeszła. Mówi - trzeba pojechać do lasu 
narwać nie świerku tylko   
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 •  jodły 

 • jałowiec i napalić porządnie na płycie, żeby to wykadzić, a co tam 
macie kapustę czy inne mąki i kasze to wszystko wyrzucić, tego nie wolno jeść bo się 
potrujecie, tak mi powiedział ten. No dobrze, tylko mówi tak,  jak tam zamkniecie, bo 
stamtąd się wzięło klucz od tych co tam Niemcy mieszkali też kiedyś, a później 
wyjechali gdzieś do tego próżnego mieszkania było, no i klucze stamtąd przyniesiecie, 
albo jak dostaniecie klucz. Klucze zabrali nam stąd tak. To było okropne panie jak 
tam, a to jak szosa nie to przed szosą prawda taka burta była oni zrobili płot taki 
wysoki, wyższy jak od tej szafy, cały był ogrodzony tym, ludzie chodzili to strasznie 
śmierdziało to przecież ciało paliło się tam, i to, ale jak skończyli palić, jak ja się tu 
sprowadziłam, mówię do siostry - wiesz co Jula chodź pójdziem zobaczym jak to 
wygląda, jakoś się  nie bałam, nie wiem co to mi było, że ja nie zdawałam sobie 
sprawy, a oni tylko przysypali wapnem chyba bo to białe było tam gdzie te rowy były 
prawda. To jak żeśmy poszły to tylko krew płynęła na wierzchu i ziemia ruszała się, 
ziemia się ruszała bo jeszcze nie jeden był niedobity, jak szli to te karabiny 
maszynowe, karabiny maszynowe stały i tak strzelali ich i oni tak kładli się tam jeden, 
drugi, a dzieci to tu gdzie Kultura pobudowana jest, jak budowali Kulturę to jeszcze 
jedno było prawda tutaj wykopali dziecko, o syn był takim jeszcze no do szkoły zaczął 
chodzić, przyleciał i mówi tak - tata chodź zobaczysz mówi tutaj wykopali chyba 
Żydówkę i tak nago była, i podobnież była taka że biała, że to taka jakby dopiero, ale 
zaraz przyjechali i zabrali, zbity takie było paczka taka i zabrali. Później jeszcze 
prawda już jak, no już to wszystko prawda jak to się mówi wybili, tutaj zasieli, trawę 
zasieli  na tej bo tu do samej Kultury, od samej tam prawie jak budka, jak moja budka 
co jest to te doły o tak były okopane i tak kładli tych i tak bili ich. Później wzięli 
posypali jakimś tam chyba tym wapnem, no i  za trzy dni już palili, jak spalili to znów 
też tam chodzili ludzie, kopali, złoto nachodzili. A dzieci to, jak złapali dziecko to 
tutaj o te nasze kamienice to trzech, troje zabili, więc dziecko uciekało bo to jako 
dzieci prawda bało się i uciekało, jak złapali gdzie to jak trzepnął panie od razu zabił. 
Bo. Panie to jest nie do opisania człowiek co przeżył. Mh. Takie ładne prawda te, mój 
kuzyn to się zakochał w jednej, mówi patrz jaka ona przystojna, jest jak ona grała na 
organce, jak szła , prawda, jak szła kąpać się to nie wiem skąd to z zagranicy ich 
przywieźli dużo, a z Trawnik to dużo to tutaj jak browar jest, był browar tu kiedyś, 
piwo też robili, to nazywał się Nojcha, to on był takim księdzem, miał dwoje dzieci to 
oni się otruli na miejscu jak zobaczyli to jak ich prawda bo te co mieli sklepy to oni 
zabierali ich na jakieś dwa tygodnie do łagru, jak mieli wybić ich, a te się wzięli 
potruli i na miejscu. 

 • A jak długo trwało to strzelanie tych Żydów w listopadzie wtedy? 

 • Osiem godzin 

 • Osiem godzin 

 • Osiem godzin. Wytarli se ręce, powycierali, a my tak się przyglądamy 
z okna tego malutkie... malutkiego, no takie było trochę większe jak jedna szyba. I 
mówi jeden do drugiego - chodź na obiad, a kucharkę mieli Polkę. Poszli do niej, a 
ona mieszka tak tutaj jak policja jest tutaj mieszka, swój dom miała, poszli do niej i 
mówią tak że niech ona idzie obiad im zrobi, a ona powiedziała, że nie ona 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. 



pójdzie, nie chciała pójść, mówi tak żeście masakrację tyle narobili, mówi co oni 
winni mówi co oni winni, ręce se powycierali i chodź mówi na obiad, poszli popili się 
później oj jak się jak to śpiewało wszystko jak się to popiło, jak się tutaj rzeźni nie ma 
bo jak to rzęźnie to okropne było panie. 

 • A dużo ich było tych Niemców, którzy strzelali do tych Żydów? 

 • To było. Ekipa przyjechała wie pan to z Trawieckiej nie tylko to było 
ich ja wiem ze 150, było ich było, samochodami przyjechali i obstawili Trawniki i nie 
wolno było. 

 • A to byli starsi ludzie czy jak w takim jakim wieku byli ci? 

 • Te co przyjechali? 

 • Tak 

 • A różne, i młode byli, przeważnie takie do 40 lat i po 40 latach byli. A 
tak trochę widziałam i takich młodszych, starsze takie to wszystko takie. 

 • Pani pamięta, że te rowy kopali wcześniej 

 • O tak wcześnie kopali 

 • Kto je kopał? 

 • Jeden do brata mówi tak - wie pan co mówi, co on chciał, nie pamiętam 
co on chciał, mówi tutaj jak ktoś mówi znajdzie, oni zakopywali, dużo zakopywali 
tego majątku swojego jak oni się dowiedzieli skąś, że to będzie prawda na nich taka 
tego, mówi tak tu będzie bogaty, i mówi do brata, coś on chciał papierosów czy coś 
chciał, mój brat mu dał tych papierosów, on mówi nie pamiętam coś czy dał mu czy 
miał mu dać z dolarów czy z tych innych tych pieniążków nie pamiętam tego już, 
tylko mówię że nie zdążył bo ich później już jak oni jak mieli ich bić to najpierw wie 
pan grodzili tak co pare ja wiem co pół metra słup i światło było takie wysokie było 
zrobione,  sami robili oni, sami robili. To brat tam zaraz podszedł na ten na ogród i 
rozmawiał z nimi jak wiedział, że nikogo nie ma bo jak się kręcili te essesmani, to już, 
to też tak jak zagrodzili to też już nie byli te trawnickie Niemcy nie, też jakaś ekipa 
była. I tak mówi do brata - koniec z nami, a brat mówi jak z wami to i z nami mówi, a 
kto tam wiedział czy oni co to będzie. A mnie jeden prawie też to przed samym tym 
już tym biciem mówi tak ugotuj mnie pani zupy takiej groch taki duży ten dziad i 
kluski na tym żeby były z kluskami, ja mówię panie ja się boję, jakby mnie tutaj złapał 
jaki to ja nie wiem to by też mnie tam rozstrzelał. No i. A  no później mówi tak 
pomyślałam sobie może ja mu ugotuję tych klusek jakoś tutaj tego, ale już gdzieś 
poszli prawda ich zabrali tam do blisko tam tych baraków, już mało się tam kręcili 
bardzo mało. Ale dużo się nosili tutaj do tego płota, myśmy chleb jedna przynosiła 
druga, kawałek słoniny przyniosła bo im ojciec też szmuglował jak to mówią i 
wywoził do Warszawy, bo co mieli ludzie robić prawda jak nie było pracy, no każdy 
się czepiał cokolwiek, to przyniesie kawałek słoniny a ja ugotuję te kartofle, pójdę 
nakopię, te kartofle ugotuję zupę, takie duże dwa mieliśmy dzbany i żeśmy łyżki 
pookręcali talerz, chleb i nosiliśmy. 
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 • Ale proszę mi jeszcze powiedzieć jak to strzelają te, jak była ta 
strzelanina? Momencik. Te doły to kto wykopał, to Żydzi kopali te doły? 

 • Oni sami kopali 

 • Ale kto, Niemcy sami? 

 • Nie 

 • Żydzi 

 • To też przywieźli 

 • Kogo? 

 • A też Żydów przywieźli 

 • Ale skąd? 

 • A nie wiem 

 • nie wie pani 

 • nie wiem obcych, obcych to tutejsze to nie tylko była ekipa taka, oni 
jak szykowali to ja wiem z pół roku 

 • Z pół roku szykowali? 

 • Na pewno, albo i więcej. 

 • One były głębokie te rowy? 

 • No jak wie pan jak tak się kładły to głębokie, głębokie były. Tam nie 
zaglądałam bo nie wolno było pójść, ale prawda głębokie bo widziałam jak szli i 
kładli się nieraz, tam spojrzałam w okno jak któryś odwinął, a jak zobaczył weiter, 
weiter krzyczy, żeby uciekać dalej od okna, nie wolno było się przyglądać na to jak 
kopali później, jak bili ich też, też się przyglądaliśmy, odwróci się sam się przygląda 
na te to w tym czasie się też sobie przyglądalim się. Ale to 

 • A długie były? 

 • Tak 

 • Jak długie? 

 • Te doły? 

 •  Tak 

 • A to tak było wie pan o tak o tak było kopane 

 •  Zygzakiem szły 

 • Tak, tak i oni tak szli i prawda i bili ich, i kładli się w te doły. 

 • A pani wszystko widziała z okna swojego domu tak? 

 • Z tego okna się przyglądali. 
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 •  A jak to było daleko od tych rowów? 

 • Wie pan jak panu powiedzieć, jak ta budka jest to ja tam byłam, a zaraz 
kończy się płot prawda i jak szkoła to tutaj zaczęło się, jak ta szkoła pobudowana i do 
samego, do tej szosy co tu przechodzi, o tu. 

 • No ile to jest 30 m, 40? 

 • O więcej 

 • Więcej 

 • Więcej 

 •  50 

 • Tak, tak 

 •  Przynajmniej 

 • Gdzieś tak. I tak 

 •  I słychać było strzały cały czas? 

 • O to przecież to całe Trawniki to było zag, tylko oni zagłuszyli, radia 
grały i te maszynowe karabiny ta ta ta tylko, a jak mówię że  tylko kobiety krzyczały o 
Jezus Maria krzyczały litości, no kto mógł ich ratować jak to każdy, dzieci piszczały, 
uciekało to wszystko, straszne rzeczy były panie. 

 •  To trwało osiem godzin? 

 • Osiem godzin 

 •  A kiedy się zaczęło? 

 • A z rana to się zaczęło, z rana tak wie pan no jak ludzie szły do pociągu 
to już ich nie puszczały tędy prawda tylko aż naokoło chodzili, no tego brata tylko 
puścili bo powiedział, że ja muszę być bo ja mówi jestem na kolei, ja musze być w 
pracy, to pręciutko uciekaj. Przychodzi do domu i mówi tak a pani, ile tu was jest, no 
was było czworo, kuzyn był no i trzy siostry żeśmy były. Mówi, macie osiem godzin 
ani ruszyć się stąd bo mówi będzie robota z Żydami, tak powiedział nam. 

 •  A kiedy się skończyła? 

 • Skończyła się  

 •  momencik, momencik  

 • no osiem godzin 
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