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Wywiad zostal przeprowadzony z Pania Wiktoria Salęga, urodzona w Garbowie 2 Stycznia 
1913, a od 1932 roku mieszka w Trawnikach. Pani Wiktoria pamieta wybuch wojny, oraz 
utworzenie obozu w Trawnikach. Opowiada o Zydach, ktorych widziala w czasie wojny, a 
przede wszystkim o okrutnych zbrodniach popelnionych przez Niemcow na Zydach. 
 
 

Plik 1 z 2 
 
 
[01:] 01:03:08 – [01:] 15:22:24 
00:00 – 15:24 
 
Pani Wiktoria Salęga urodzila sie 2 Stycznia 1913 roku w Garbowie, a w 1932 przeniosla sie 
wraz z ojcem i rodzenstwem do Trawnik, gdzie mieszka do dzis. Pani Wiktoria opowiada o 
wybuchu wojny. Pamieta wojska niemieckie, samoloty, a takze karabiny maszynowe. Pamieta 
wystraszonych, uciekajacych ludzi. Opowiada o utworzeniu obozu koncentracyjnego w 
Trwanikach. Widziala budowe barakow i mnostwo Zydow, ktorzy zostali tu przywiezieni z 
roznych stron swiata: z Czechoslowacji, Holandii. Dom Pani Wiktorii znajdowal sie bardzo 
blisko obozu, wiec widziala ona Zydow bardzo czesto. Pamieta jak pracowali przy budowie 
swiatel. Pani Wiktoria opowiada o zolnierzu niemieckim, ktory przynosil jej bielizne do prania, 
nawet zaproponowal, aby pracowala u niego w domu jako pomoc domowa, jednak Pani Wiktoria 
odmowila. Zaproponowal jej rowniez mozliwosc korzystania z przyobozowej kuchni, jednak ani 
Pani Wiktoria, ani nikt z jej rodziny nie zdecydowal sie na to. Pani Wiktoria opowiada o 
sytuacji, gdzie jeden z kucharzy z obozu przyszedl do nich do domu, przynoszac dla jej brata ryz 
na mleku oraz kluski. Brat Pani Wiktorii nie rozumial jezyka niemieckiego, wiec zaniosl 
jedzenie dla swin, co bardzo zdenerwowalo Niemca. Brat Pani Wiktorii mieszkal tuz obok obozu 
i Zydzi bardzo czesto prosili go o groch i makaron, jednak ten obawial sie, ze moze zostac 
zauwazony przez zolnierzy niemieckich. Z kolei siostra Pani Wiktorii czesto nosila dla Zydow 
ziemniaki. 
 
[01:] 15:22:25 – [01:] 34:35:25 
15:25 – 34:36 
 
W tym miejscu Pani Wiktoria opowiada o okrutnych wydarzeniach, a mianowicie o rozstrzelaniu 
i paleniu Zydow. Pani Wiktoria pamieta dzien, w ktorym przyjechal do Trawnik duzy samochod 
ciezarowy pelen oficerow niemieckich. Bylo to w dniu 3 listopada. Trawniki zostaly obstawione 
i zamkniete na dwa tygodnie. Nie pozwolono nikomu wychodzic z domow w godzinach od 8 
rano do 3 po poludniu. Nikomu nie wolno bylo patrzec, ale Pani Wiktori widziala co sie dzialo. 
Od godziny 8 rano Niemcy gonili Zydow. Zolnierze niemieccy utworzyli kolumne po dwoch 
stronach, a Zydzi byli w srodku. Zagoniono Zydow do wczesniej przygotowanych, wykopanych 
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rowow. W pierwszej kolejnosci mezczyzni, nastepnie kobiety a na koncu dzieci. Pani Wiktoria 
mowi, ze mezczyzni byli bardzo cicho, natomiast kobiety i dzieci strasznie krzyczaly i plakaly. 
Najpierw kazano im sie rozebrac do naga, skladajac ubrania w jedno miejsce, a zloto i pieniadze 
skladali do metalowej miski. Karabiny maszynowe byly ustawione tuz przy wejsciu do rowu, a 
obok staly radia, ktore sluzyly do zagluszania strzlow i krzykow ludzi. Pani Wiktoria widziala 
jak tlumy Zydow zagoniono do rowow, a nastepnienie do nich strzelano. Inni ludzie opowiadali, 
ze zolnierze niemieccy rowniez rzucali granaty do rowu, gdy ktorys z Zydow nadal byl zywy. 
Pani Wiktoria widziala oficerow niemieckich ubranch w gumowe plaszacze, splamione krwia. W 
pewnym momencie rodzina Pani Wiktorii zostala tymczasowo przesiedlona, wiec nie widziala 
ona palenia Zydow. Natomiast jej brat dostal pozolenie na powrot do Trawnik, gdyz mial 
gospodarstwo i musial karmic zwierzeta. Widzial on jak palono Zydow w obozie. Ustawiono 
trzy wysokie drewniane ruszta, polane benzyna, na ktore ukladali ciala zastrzelonych Zydow. 
Paleniem Zydow zajmowali sie inni Zydzi, ktorzy zostali przywiezieni z Miliowa. Bylo ich 
okolo 60. Oni to wyjmowali ciala z rowow, a nastepnie ukladali na rusztach. Podobno ci Zydzi 
rowniez zostali spaleni. Pani Wiktoria mowi, ze miejscowi ludzie przychodzili na miejsce, gdzie 
spalono Zydow w poszukiwaniu zlota i pieniedzy. W tym miejscu Pani Wiktoria opowiada o 
tym, iz Niemcy utorzyli dla Ukraincow kino w Trawnikach. Filmy byly wyswietlane na scianie, 
na przeciw willi, w ktorej mieszkal komendant obozu, Barteczko. Obok znajdowal sie magazyn. 
Pewnego dnia Niemcy przeprowadzali rewizje wszystkich domow, gdyz z magazynu skradziono 
im 60 kocow. Do Pani Wiktorii rowniez przyszli, komendant Barteczko oraz jeden z 
Ukraincow. Szukano na strychu, w lozku i spizarni. Jak sie pozniej okazalo, to Rosjanie kradli 
koce na sprzedaz. 
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[02:] 01:16:12 – [02:] 16:04:09 
00:00 – 16:06 
 
Pani Wiktoria wspomina Zydow mieszkajacych w Trawnikach. Jak twierdzi, nie znala ich 
osobiscie, jedynie z widzenia, gdy chodzila do sklepu. Pamieta jedynie nazwisko Mordka. Zydzi 
prowadzili sklepy spozywcze, z materialami. Jednego Zyda pamieta, ktory mial konia I oferowal 
przewoz ludzi z Trawnik do Piask, na jarmark. Ten sam Zyd przechowywal konia u brata Pani 
Wiktorii. Jak mowi Pani Wiktoria wszyscy Zydzi zostali wysiedleni zarowno z Trawnik, jak i z 
Piask, wywiezieni gdzies zostali pociagiem towarowym. Po wojnie Pani Wiktoria nie widziala 
zadnych Zydow. Jej brat twierdzi, iz niektorym z nich udalo sie uciec. W tej czesci wywiadu 
Pani Wiktoria wychodzi na zewnatrz i pokazuje dom, w ktorym mieszkala w czasie wojny, 
wskazuje na okno, przez ktore patrzyla na okrutne wydarzenia rozgrywajace sie tuz na jej 
podworku. Wskazuje dokladnie gdzie znajdowaly sie rowy, gdzie ustawiono karabiny 
maszynowe oraz radia. Pokazuje gdzie widziala sterte ubran, wielkie kosze ze zlotem, a 
nastepnie wskazuje miejsce, w ktorym Zydzi byli zaganiani do rowu a nastepnie bestialsko 
rozstrzelani. 
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