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PLANSZA  

WIKTORIA SAŁĘGA 

MARCH 15 , 1998 

TAPE 1 

 • = Możemy 

 • = Możemy zaczynać? 

 • = Proszę. 

 • =  Dobrze. Najpierw poproszę panią żeby pani jeszcze raz do kamery 
powiedziała jak się pani nazywa, gdzie się pani urodziła i kiedy. 

 • Kiedy dobrze. Wiktoria Sałęga, urodziłam się w Garbowie ee 2 
stycznia 1913 roku. Już stara no. 

 • = A od kiedy pani mieszka w Trawnikach? 

 • Od 32 roku. No już przyjechałam z rodziną, jeszcze ojciec żył. No 
matki to nie, matka w 29 roku zmarła w grudniu. Ta ciężka zima taka co była. No nas 
było jeszcze kilkoro. Czterech braci, no jeden to, to kształcił się to w Warszawie, był 
w Lublinie najstarszy. Jeden w Hajnówce umarł, jeden był w Kraś, w Świdniku zmarł 
ale tu pochowany. I ten w Lublinie, ten właśnie co po szkole. 

 • = A jak się rodzina, rodzina  państwa przeniosła do Trawnik to gdzie 
państwo mieszkali w którym miejscu? 

 • Gdzie? Tu, a najpierw tu na tej budce, a najpierw byliśmy trochę 8 
kilometry, taka działka na tej, na dzierżawę ojciec jeszcze wziął tak. 

 • = A ojciec gdzie pracował? 

 • Ojciec no na szosie. I brat na dróżnikiem był. Brat. I tośmy tu przyszli 
dostaliśmy to mieszkanie no. 

 • = A oprócz tej pracy jeszcze mieli państwo jeszcze gospodarstwo czy 

 • A no to było kawałek ziemi państwowego tak. Tu nad tym to no gdzieś 
się .......było i tutaj koło szosy tam sialiśmy, ojciec siał no. 

 • = Tak że była robota dla wszystkich w rodzinie? 

 • Tak. Tak no brat był dróżnikiem a siostra to tak o w domu, jedna 
jeszcze jedna jest siostra bo ona była no już od  bo wyższych latach we Wrocławiu, w 
Wałbrzychu trzy lata. Bo tam brat pracował i ją też tam ściągnął. Ale przyszedł tu i tu 
się ożenił tutaj w Trawniku, a mieszkał w Trawnikach też. 

 • = A pamięta pani ten dzień kiedy wojna wybuchła.? 
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 • Pamiętam, 1 września. Tak, moja siostra to się bała bo miałyśmy brata 
dziecko małe bo żona ta się położyła się i umarła, zapalenie opon mózgowych dostała 
bo było tam małe dziecko. Musiałyśmy zabrać bo przecież tu do nas. 

 • = I jak wojna wybuchła to co się działo? 

 • A tu bili to u nas taki był tego jak on te no samolotów tam było jeszcze 
mieli tego no z karabinu maszynowego tam, uciekaliśmy stąd bo to wojsko tu było 
zaraz niemieckie, amunicja tu była. Jak, jak ta amunicja się paliła to byli ten o stąd 
leciało to ładne  kilometrów pare tam jak tą amunicję rozbili z samolotów było. 

 • = A jak się, a jak już front przeszedł i przyszli Niemcy tutaj to pamięta 
pani jak zaczęli budować obóz? 

 • Tak, pamiętam, no to myśmy w tym czasie dwa tygodnie były 8 
kilometrów, taka działka tam gdzie właśnie na dzierżawie ojciec dzierżawił 12 morgi. 
Tak. A później tutej no tutej brat mówi tutej trzeba dróżnika i na szosę i tuśmy 
przyszli. I to było tutaj co tu mieszka ten bratanek, ta bratanica....... 

 • = A ten obóz pamięta pani jak zbudowali tutaj? 

 • Tak pamiętam, pamiętam. 

 • = Jak to było? 

 • Baraki to oni budowali to jak ten, ten komin, to cukrownia kiedyś była 
ten komin został, tam barakom to nawieźli skądś z różnych stron przywozili tych 
Żydów. No. Było tu dosyć.  

 • = Widziała pani jak przywozili? 

 • Przywozili no. To mówili ja tak specjalnie tam tak nie chodziłam, ale 
chodziłam. To  przywozili, zwozili i z Czech i z Holandii byli, a wszystkie takie jakieś 
same te  naj ...... kształcone ludzie. Dużo tych było tych fachowców. No. Chodzili nad 
Wieprz. Też prowadzili. Tak. 

 • = Nad Wieprz się kąpać? 

 • Tak, to  Wieprz tak się nazywa rzeka, tu blisko. Śpiewali, grali, no 
tamto no w spodniach takich kiedyś tutaj w Trawnikach tak jeszcze nikt nie chodził, a 
oni przyjechali takie eleganckie. No. 

 • = A później jak już pracowali to też byli w tych eleganckich ubraniach? 

 • No. Pracowali tutaj no to w lagrach byli ale tutaj pracowali. Światło co 
oni kazali budować to stawiały, przewracały tu, tu w zatorach. Nie tam. No jakżeśmy 
na budce byli tak o tutaj tam blok taki jest. Tam zarząd był niemiecki. To oni 
wszystko tam mieli Niemcy tego, zarząd, tam kuchnię mieli, to oficerowie mieli. Do 
nas przychodzili te żołnierze. Oni zobaczyły i tutej te mieszkało jeszcze trawnickie co 
byli to były...................., przynieśli nam pranie, ponieważ mokre zabierali, bo dziś 
wyjeżdżali już, już rozkaz mamy jechać. Wyjeżdżali, nam pranie nam przynosili. A 
tam wiele nam nie płacili o tak i żołnierz no. Przyszedł ten oficer i mówi kazał nam 
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przychodzić dał nam kartkę żeby jeść dostajem, żeby pójść tam do kuchni to tam 
dostaniemy jeść. No. 

 • = I tam się można było pożywić no przy tej kuchni? 

 • Nie chciała, nie chciała żadna pójść, ja tam nie chodziłam, jedna i 
druga siostra nie bo przychodziła tu taka jedna też biedna to ona przyniesła i sobie 
wzięła i nam dała. No. Tak. Ona przynosiła, tu jej nie ma, ona w Szczecinie jest. 
Takaś młoda dziewczynka była ze 13 lat. To ona chodziła tam, dawali jej. No. 
Jednego razu przyniósł taki starszy Niemiec dwie menaszki, było w nim mleko, ryż i 
kluski były. No i na tamtą stronę to, to my z tej strony mieszkali a brat z drugiej 
strony, do brata. Bo brat miał świnię tam krowę miał, konia. No i tego. I on tego. On 
tam brat nie rozumiał po niemiecku, a on przecież to żeby zjadł, a on brat do obory 
zaniósł do świń, a on ferfluchte tu czyste mówi, żeby to aż sam zjadł bo nie świń 
zaniósł. A złościł się ten Niemiec........  przy kuchni on był. Może on kucharz. No tam 
parę słów się rozumiało. Jak bielim tam bielizna. No on tam byli trochę dłużej to tam 
dali, a dali mydła trochę proszku tam o tak, a pieniądze to, to tam żołnierze to ja 
wiem. 

 • = A ci Żydzi z obozu to co oni jedli? 

 • Proszę? 

 • = A ci  Żydzi z obozu tam to co oni jedli? 

 • Co oni jedli? 

 • = No 

 • Ci, a właśnie nie wiem co oni im tam dawali w tym. A były tu baraki, 
pobudowali dla nich baraki. No. Baraki toż się tak ludzie z obcych wiosków 
przychodzili, handlowali z nimi to Niemcy ich łapali no, zabierali jem, jedzenie mu to 
podnosili pod lagry, pod te te lagry, no pod te druty no. No i tego. Jeden do mnie 
mówi tam na dole tam kawałek pola mieliśmy to to ja tam pełłam, tam przyszedł jakiś 
Niemiec i stoi i mówi że  błoto dobrze masło, wodka idzie i  jajka mówi, szmugiel, 
szmugiel no i zabrał no. Później przyszedł tutej, przyniósł mi bieliznę, wyobraź i pyta 
się czy ja bym nie pojechała do niego. Mówi nie w polu tylko do domu żonie 
pomagać. Ja mówię nie, dla mnie to nie. Ja krank, krank mówię chora, na nogę 
wcześniej byłam taka, no chodziłam no. Tylko teraz dopiero już na stare lata. Wziął tą 
bieliznę. Tylko mówi żeby tak pianką nie prać jak to kiedyś prały to no po wsiach. 
Sielankami te lniane takie mieli. Tylko żeby ból mnie kopnął tle że się ta bielizna on 
nie miał wojskowych, bo on cywilny miał takie w paseczki. I kalesony miał, koszulę 
tam parę. 

 • = Ale to były wojskowe tak? 

 • tak 

 • = A bielizną miał cywilną? 

 • Tak wojskowe. Wojskowe to jakiś oficer był, który miał.......... czy nie 
no. I powiedziałam mu, przyszedł za mną gdzieś i tak rozmawiał, ja nie rozumiałam 
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bo on po niemiecku. I on przyszedł tam i mówi żeby mu uprać ...................... 
zwłaszcza, zwłaszcza tą bieliznę. A waszym to prać. No to kiedy to wam pyta się ale 
wtedy on ze mną. Bo on mówi, że wyjeżdżają mówi. 

 • = A widziała pani tych Żydów z obozu czasami jak chodzili albo? 

 • O widziałam nieraz my robili o tam w pasiece, jak byłam, bo ja teraz 
mieszkam tam gdzie ta budka jest, ale widziałam. Chodzili tam i o tu jak prowadzili z 
tyłu jeden był Niemiec z przodu, no śpiewały, na organkach grały, na gitarze. Szli tam 
się kąpać. No. 

 • = A jak pracowali to pani też widziała? 

 • -Tu jak stawiali tam, tam przy barakach nie byłam jak stawiali to, to 
światło. Oświetlali, słupki stawiali. No. A to przecież, przecież tam budka i zaraz ten 
blok cały był niemiecki. Myśmy się bali, bo brat ten co był dróżnikiem to tam to 
dzieci jego są jeszcze to jak on się bał, mówi nie wolno wam bo nam tego wybiją nas. 
Nie dawał.  Żeby oni przychodzili, ci mówi żeby im gotować grochu mówi jeden 
łuskam, tam mieliśmy komórkę tam był groch, żeby wyłuskali i z kluskami że 
gotować. A brat się bał i siostra się też bała. Bo chodził ten Niemcy. Bałam się i ja, tak 
się nie bałam, no ale brat mój był taki bojący był bo się bał. 

 • = Ale zaniosła pani tam czasem coś tym Żydom do jedzenia? 

 • Proszę?  Siostra im dawała im nosiła kartofle no. Jeden taki był i mówi 
ty przynieś tylko jak ja jestem. Bo obserwowałem bo na tem wysoko miały tę służbę. 
A on tak bo  cię zastrzelą. Nie wolno. No. A jabłek nie kazali. Mówi że czerwonkę 
mają. Tak. Bo te później wie pan te jakieś no różne Ukraince i Ruskie i inne to tutaj 
przystali do Niemców, zabrali ich z tego z więzienia, a raczej z obozu  

 • = Mh 

 • i tu. To była ta później ich wysyłali na różne, na bandy, do miast, do 
lasu i na do lasu na partyzantka była no i wyjeżdżały ponieważ do Warszawy 
wyjeżdżali. Bo opowiadała tu jedna ja tam wcześniej byłam, ale że jej o tam jak 
chodził tam jeden do jednej to może ona mówi ja się boję tylko ojca wysłała. Wysłała 
żeby. To przyjeżdżał mówi ten żeby złota czy ja tam nie wiem. To się nie wie. On nie 
żyje. Ona wyjechała do Wrocławia. No to, to przychodziła później nie ma. To 
normalna rzecz. Kazał przyjechać i mówi żelazko, tam dusza taka, same żelazko to 
wyjęła tam napchał sobie. A to był tak opowiadali. Ale ja tam nigdzie nie byłam. 
Myśmy nigdzie nie byłyśmy. Kopa to już tak późno ta trzecia była. One do Wrocławia 
pojechała, do pracy przecież była w Sopocie trzy dni. Trzy lata bo tam brat pojechał. 
No i przyjedź, przyjedź. No i ona pojechała szukać jakiejś pracy. Później była w 
Wałbrzychu trzy, później we Wrocławiu była 17, w Warszawie też była. 

 • = I mówi pani że żelazko zamiast duszy to złota napchać? 

 • Tak. Jakiegoś złota jakieś coś tam wzięła .... 

 • = I to ten Ukrainiec tak on tam miał to złoto i? 
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 • Tak, tak on. No. To ona opowiadała bo to siostry tamtej trzeciej 
koleżanka była. 

 • = Mh 

 • Ona nie żyje, ona była we, we Wrocławiu. Później też powyjeżdżały. 
Stąd z Trawnik dużo wyjechało w różne, na zachod, na Zachód, do Szczecina. 

 • = I w chlebie też to złoto trzymały? 

 • Proszę? 

 • = I w chlebie też to złoto trzymał? 

 • A przyniósł z Warszawy, do Warszawy. A to gdzieś tam mówili że już 
cię obrywali, pod tą te jakieś dolary kładły. Że szewc. Tam były różne kumy. Tak 
opowiadali tem. Mili u nas......Brat mi później opuścił bo się bałam. O. 

 • = A pamięta pani jak tych Żydów rozstrzeliwali tam? 

 • Tak, a ja tak. No myśmy były na tej budce. Ale oni przyjechali, taki 
ciężarowy samochód samych tych oficerów przyjechało niemieccy, a petroniści byli 
wpierw,  wermaht to kazali im broń złożyć bo jeden później opowiadał, nie wolno. 
Ani Ukraince już byli też w niewoli. To już z nimi tu byli. Bo ci włóczyli później się 
rozsyłało. Bo już byli tych posterunkach. Do lasu na partyzantkę. Do lasu no 
wysiedlali tych Żydów no oni tam zabierali ich no, ale ich rewidowali no ale jak to 
któremu się udało to przecież, brat nic nie pozwolił już ojciec umarł oj tak .... 

 • = Jak przywieźli tych oficerów tymi autami to pamięta pani jaki to był 
dzień? Jaka to była pora roku? 

 • W listopadzie. 

 • = Zimno było wtedy? 

 • Tak, zimno było tak. Gdzieś koło trzeciego czy coś. O ta tam co 
mieszka to ona się urodziła w listopadzie, ona wtedy w  tym czasie matka pojechała na 
poród do Lublina. No. W listopadzie. 

 • = No i pamięta pani co pani widziała wtedy? 

 • No pewnie. Był u nas był cioteczny brat, on był z Ożarowa, z tym no z 
Nałęczowa. Przyszedł tutej do nas, no tam do brata i tam trochę oni coś tam kręcili 
tam coś, ale też bały się. Jakieś wino przynosił wódkę, to kiełbasy tam czy boczku. 
Tam handlowały z drugiemi. No. Też się bał. To mówiliśmy mu uciekaj stąd. On 
mówi coś nie wolno tutaj żeby no. To on  mówi tak, z nami był, mówi wy ubierajcie 
się bo coś tu będzie. No patrz mówi przyjechali sami oficerowie i zwykłe, obstawili 
trawnik a brat ten najmłodszy to był na kolei i on jakoś że on się wymiknął i jeszcze 
poszedł. Nie jak nic poszedł na pociąg i do Lublina, on pracował na kolei. A później 
nie puścili, szosą nie, po oj po po tym po polach chodzili ludzie. No. Nie puścili. Dwa 
tygodnie. Bo jeszcze te  takie sztachetowe były płoty, jeszcze, jeszcze tak dłużej 
zrobili, jeszcze drugie tyle te sztachety i no nie puścili nikogo. Aż dwa tygodnie 
palono, palili te Żydzi. Nas też wysiedlili, później wiedzieli że tu cywile, nawet mówił 
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tu jeden. Oni to było oni nie wiedzieli że tu cywile mieszkają. Oni właśnie wysiedlili 
ze stacji czy z bloków, tam  wygnali ich, kazali sobie coś do jedzenia wziąć i na wieś 
wtedy co bili. Wysiedlili ich z bloków. Mówimy no to następni stacji... Nas nie 
wysiedlili. Myśmy nie do lagru należeć tylko do tego obozu. Ale nie wolno było 
patrzeć. 

 • = Ale pani widziała? 

 • Widziałam, ale ja się bałam tak o, kuzyn ten to oj tak żałował oj jakie 
to ładne Żydóweczki, kawaler był. Brat mój a oni tam patrzył się jak zobaczył 
Niemiec to weg krzyczał on kazał się odsunąć. Nie powiedział że nie od ósmej  do 
trzeciej. Później to oni stanęli tylko krew mieli na płaszczach. Jak przychodzili tu po 
jedną kobitę tam ona mieszkała, ona kiedyś tu kupowała tym Niemcom, a później nie 
wiem czy przyszła, bo przychodzili po nią, nie chciała iść żeby obiad im robiła o 
trzeciej no. 

 • = Mieli płaszcze zakrwawione? 

 • Tak. Gumowe tak o No jak, jak karabinami jeszcze jak który się ruszał 
to granatami rzucali. I oni opowiadali, że granatami, to ludzie to na dachu na wsi na 
strych powłazili patrzyło się, przyglądało no z dala. A to zagłuszane było z radia, tak 
głośno grały. Tam nastawili to radia do niego no no .................... 

 • = I muzyka? 

 • Grali tak rozmaite, żeby zagłuszyć trochę. 

 • = Ale muzykę grali? 

 • No tak, coś tam grali Niemcy, Niemcy to te oficerowie. Ale te jak 
mówię co byli w Trawnikach to brat z rodziną. Mówili później że kazali broń złożyć i 
to Ukraince co byli w niewoli co ich tutaj przywieźli co ich żeby podpisywało się, no i 
było ich tu różnych i ruskich i Ukraince i inne, Łotysze i inne te tak. Tylko ci z 
Krakowa przyjechało.  Całe to takie. Cały samochód oficerów był. I my patrzem tam 
coś tu jest, cały samochód tak niedaleko do tej budki, tyle ich naszło. Obstawili i od 
ósmej, ósma punktualnie, ten kuzyn mówi coś tu będzie, ubierajcie się mówi w co 
macie w coś lepszego bo coś tu będzie. Ten kuzyn no z nami był. No i tego. No i w 
sklepie się założył i mówi coś tu ,.... no i co. Ósma biją, biją gonią z tych lagrów no. 

 • = I jak ich gonili? 

 • Gonili no uliczka w środku ich, a tu Niemce tak stali jeden obok 
drugiego. No. Tak. I tutaj do tych dołów, to kopali najpierw, rowy tak, tak, a później 
tak. A tutaj dzieci, jak to kultura, na oczach dzieci mieli, też mężczyzn, a później 
kobiet. No. Tak bo przecież było słychać.... tak radio nastawili głośno że no. 

 • = Strzały było słychać? 

 • Ale, proszę? 

 • = Strzały było słychać? 
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 • A jak. Strzały było słychać. Jeszcze mówili jak wychodziłam ale drugie 
jak tam patrzyło się czy oglądało to mówi, że jak który się jeszcze ruszał w dole to 
granatami go dobijali granatami. 

 • = A jak ci Żydzi szli tam do tych dołów to oni byli ubrani? 

 • Bo wszystkie, wszystko im kazeli zdejmać, nago, do naga. Taka kupa o 
tam takich było tych ubrań no. Ja tam nie chodziłam, tam mówili, tam złoto osobno, 
że tam jakieś tam w skrzynki czy w coś tam wkładali, a ubrań było dużo później 
gdzieś wywieźli to.  

 • = A jak szli mężczyźni to kobiety stały tam i czekały? 

 • No gonili, tak najpierw mężczyzn gonili a później kobiet, na ostatku 
dzieci. No tak opowiadali, no tak się napatrzyli. Tam takie były zdjęcia robili tam z 
dala a tutej to nie.  

 • = Ale Niemcy robili te zdjęcia? 

 • Nie, ludzie z tego, z tych obozów co oni robili Niemcy. Inni to może 
robili Ja nie wiem, nie widziałam, tylko mówili tam ze wsi, z tej wioski. Tak. 

 • = Mają te zdjęcia ciągle? 

 • Tak. Nie wiem czy mają. Tylko mówili tak że, ja ich nie widziałam że 
robili zdjęcia też jak oni strzelali. To pamiętam od ósmej. Punktualnie ósma.  Mój brat 
ten na kolei pracował mój to jeszcze jakoś śmignął tak, i poszedł na stację. My jak nic 
to poleciał bo on pracował. No. Ale do trzeciej. Bez przerwy bili. Myśmy nie 
wychodzili wcale na dwór. Ten kuzyn wychodził. Powiedział Niemiec że nie wolno 
wychodzić. Oni dopiero się dowiedzieli później, że tu cywile mieszkają. Boby nas 
wysiedlili. Jak się później palili to, na dwa tygodnie nas wysiedlili. No. Przyniósł nam 
klucz ruski komendant przysłał no taki jeden to. Kazał sobie zabrać coś do jedzenia, 
pościel na dwa tygodnie. No jak to palili to byli na komendanta tego Niemca. 
Śmierdziały włosy przecież, .................. w róznym kierunku a ludzie tak chodzili po 
polach, nie wolno było szosą. Nie dali. Obstawione było, szosą nie wolno. Myśmy też 
poszli w jedno miejsce a bratu dali w drugie miejsce z rodziną przecież żonaty był, 
troje dzieci miał. A później to poszła siostra to siostra pojechała do komendanta, 
obstawiony on był też no i o pozwolenie. No powiedział czy macie coś żeby wyrzucić 
...............  jałowców przywieźć i wykadzić to, żeby z tego nic nie jeść powiedział tak. 
Dał klucze............... Brat miał, ojciec wziął krowę i świnię. Jak odchodzili to 
przepustkę dali ci co stali obstawione Niemcy. No on mówi, tłumaczył to on wyjął i 
napisał, że wolno mu przyjść bo, bo musi jeść. Kurom, świniom. I tak dali, dali nam 
papiery. 

 • = I codziennie nosił tam jak palili tak 

 • Tak, tak codziennie nosił to, przynosił worki.................... Wszedł do 
komórki brat. No bo my z jednej strony mieszkali. On w jednym domu myśmy 
mieszkali. On po jednej stronie od stacji a my z tej strony mieszkaliśmy. 

 • = I brat widział to palenie całe? 
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 • Ano widział. Jakże. Widział, no przecież przychodził, czy bratowa 
przychodziła. Miał, miał papierek że wolno im przechodzić to mają tak. 

 • = I co oni opowiadali o tym paleniu? 

 • No że brali za nogi i za głowę i na te ruszta, wysoko takie ruszta zrobili 
polewali benzyną czy tam czymś i chlorem później zsypywali to. No i rzucali i to się 
paliło. No i to, to strasznie było Boże. 

 • = A kto rzucał. Kto tam przy tym pracował? 

 • Sami Żydzi. Podobno że z Milejowa przywieźli, ale nie wiem, 60-ciu z 
Milejowa to Milejów 20 kilometrów może nie. Tak przywieźli z Milejowa. I ci tego to 
robili. Pilnowali i palili. A w trzech cywilu miejsc trzech chyba tak trzech było tych 
ognisk trzech, tak, w trzech miejscach ruszta byli. I oni powyjmowali z tych dołów i 
kładli na te ruszta no. 

 • = A co potem zrobili z tymi Żydami co palili? 

 • Co palili? To chlorem zsypowali. No. I te miejsce. A nie wiem czy oni 
co tam brali stąd to nie wiem. Ja tego nie wiem. No. To to to grzebali to brat po 
milicję dzwonił, odgrzebali to, rozkopowali, to śmierdziało przecież to. Brat ten 
dróżnik co tu mieszkają to on był dróżnikiem on meldował w milicji, że tutej 
przychodzą ludzie, rozgrzebują, szukają, tam o to różnie było. Szukali złota czy tam 
co. No. To no i przyszła milicja, tu nie bo było w Trawnikach to 4 kilometry w  
..............to pouciekali a później jak milicja poszła to oni znowu  przyszli grzebali. No. 
Myśmy nie chodzili, myśmy nie chodzili, ale ludzie ze wsi. Nie tylko z Trawnik i z 
dalszej wioski przychodzili Rozgrzebywali i szukali. 

 • = A z tymi z Milejowa to co się stało wie pani? 

 • Tego nie wiem, tak ludzie mówili, że już tam żywcem rzucali w ogień. 
Ja wiem, tak mówili ale nie wiem. Tak powiedzieli że ci co ich tych rzucali, 
wyjmowali później ich spalili, ja tam nie wiem, nie powiem bo śmieli się. To blisko 
było. Blisko było. Ale żeśmy jak palili to myśmy tu nie byli. Nie wolno było. Tylko 
dał nam te dokumenty. Tu mieszkał w kamienicy on. I mówili że on miał jakąś tam 
miał przyjaciółkę. Ale nie był z żoną. Ale tak ludzie gadali. Tak. No później już palili 
to. No chociaż my wcześniej byli jak mówię dwa tygodnie paliło się, dwa tygodnie nie 
siedzieli tu no. Tak. Dwa tygodnie nas tu nie było, no później już coś tego tam to 
chlorem zsypowali tego to miejsce oni na siebie wykopali sami. Tak. O tak bratu tak o 
byli i tak. Aż tu przy tym prosto jest i tych Żyd, i tych małych dzieci palili. No. Te 
szmaty to gdzieś wywozili na samochody. Wywieźli ich. Myśmy tam nie chodzili. 
Brat to z daleka krzyczał mówi a nie wolno wam tego. Do milicji dawał znać . 
Przychodzili kopali już  rozkopywali te ziemie. Milicja na postrach strzelali do nich, 
bo też i oni pouciekali. Jak milicja poszła to oni znowuż przychodzili, to śmierdziało. 
Brat znowuż chodził do milicji, że były one tutaj, no to cóż. Były takie nie tylko 
trawnickie inne wioski przychodzili. 

 • = Poznajdowali coś? 
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 • Znajdowali podobnoś. O tak. Znajdowali, oni znajdowali, opowiadali. 
Znajdowali różności. Tam znajdowali. Tak. To oni to, to ubikacje mieli a jakże i 
pobudowali im tym jak to baraki były. Tam już on nie żyje, ona nie żyje pewno. Tam 
leżą ciał. Ubikacje czy takim ich nachodził. Znaczy tych piątek musi mieć ja ich nawet 
nie widziałam czy jakie one są czy one żółte czy. To kuzyn mi pokazał. Chodź, chodź 
zobaczysz 10 dolary. No tak wyglądają. No. Podobno. Pobudował się dom piętrowy, 
no tak mówili na niego ludzie. To były, ubikacje mieli, no baraki byli. Jak stąd te 
baraki ....Jak on długo był, to wiem kiedy bili w listopadzie, gdzieś tak koło trzeciego. 
Śnieg padał trzeciego.  Było zimno trochę. Zimno śnieg. 

 • = Śnieg nie padał? 

 • Proszę? 

 • = Śnieg nie padał jeszcze. 

 • A nie wtedy nie śnieg jeszcze nie padał tylko było chłodno już. Tak, to 
już listopad był. Tak mówię. O ta bratanica co się urodziła na Wólce już to bratanica, 
ona się urodziła 14 listopada. To bratowa pojechała na poród na parę dni. No nie 
długo to nie tylko w Jaszowie to szpital był. Tak. To wtedy było. Ja właśnie to ja też 
tam byłam, tośmy były i ona z dziećmi ona z dziećmi z mężem i my. Tośmy tam były. 
Tylko nie w jedno miejsce dali. No. Bo tam byli też też Niemcy, gdzieś no tego, 
później powyjeżdżali gdzieś no to, no to wolne mieszkanie. Kazali nam, kazali nam 
tam być. Tylko powiedzieli, że,  żeby sobie wziąć coś do jedzenia i poś i pościeli i 
żywność. Mówili. Ten komendant tak powiedział. Barteczko on się nazywał. 
Barteczko. On  był u nas raz tam na Wólce. Przyszedł i jak oni robili tam na tamtym 
bloku, że tego naprzeciwko robili im kino takim tym Ukraincom i no ich przyjęli no 
bo to zabrali go na..... Chodzili, śpiewali po niemiecku, a później jak mówiłam 
rozsyłali na różne posterunki. Do lasów na bandy, na partyzantkę. Do miasta 
wysiedlali tych Żydów wysiedlali, też  ichtam zabierali. Tak.  

 • = I kino mieli? 

 • Tak kino, zrobili im te Niemcy na, na ścianie, to po trochę było na 
kinie, a torche podobnież  poszli do magazynu i 60 kocy zabrali im Niemcom. Tak i 
później chodzili ...........Przyszedł Ukrainiec taki już z belkami, o przepraszam, z 
takimi i mówi ....Jedne  z linijki ...........patrzyły na film a drugie nosiły. Sprzedawały. 
To poszło i nie wróciło. Niemcy zabrali. Nie wróciło ich kilkoro. 

 • = Stop stop kaseta 

KASETA 19/2 

PLANSZA 

WIKTORIA SAŁĘGA 

MARCH 15 1998 

TAPE 2 
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 • Siostra mówiła, prawie że nie umarł. Dobrze się czuł i do szpitala ja 
mówię daj znać do Trawnik że poszedłem do szpitala. Ona poszła tam do jednej do 
telefonu bo miała, a on u Sałęga  był tak i umarł. Już umarł o. 

 • = A tak pani opowiadała jak ten Barteczko przyszedł tam do was na 
budkę 

 • tak 

 • = to po co on przyszedł?  

 • Rewizja. Czy myśmy mu kocy nie ukradli. Te ruskie te co to były przy 
nich te co ich wzięli z niewoli to oni jem zrobili kino żeby się patrzyli a jedne w kinie 
a drugie kradli, 60 kocy zginęło. Później opowiadał jeden tak tam przychodził do 
jednego mówił że 60 koców im tam zabrali. 

 • = Nie wiadomo kto ukradł? 

 • Proszę? 

 • = Nie wiadomo kto ukradł? 

 • A nie wiadomo, o ci tych żółtych Ukrainców co byli przy nich i 
sprzedawali. Oni. A mało tu było panów co przyjeżdżali do Warszawy i z innych. No 
sprzedawali, sprzedawali,  sprzedawali. No. Mówi, no  Przyszedł do nas do łóżka 
zajrzał, podnieść te i w spiżarce i pyta się na strych. A siostra mówi niech idzie na 
strych. I poszedł dalej, oni we dwóch przychodzili.  

 • = . I kto?  

 • Jeszcze jeden przyszedł. Chyba ten co Chyba to był Ukrainiec musi i 
tam Barteczko był ten komendant tych lagru tego i drugi był ten co w tam do nich 
przystał. Oni udawali. Ich na czarno ubrali. To raczej dawali życie. Później się ubierali 
na zielono....., po jednej belce po dwie po trzy. Więcej nie  ..........To już taki starszy, 
to on na posterunki. Tak. Siostra to z koleżanką chciał do lagru, a pijany był. We 
dwóch. Co pójdziesz do koszar. A ona mówi co pan. Nakrzyczała na niego. Ta 
koleżanka no dobrze, dobrze. A ta  sio...  Ta moja siostra przychodzi no płacze, a tu 
Niemiec przyszedł po bieliznę co chce pyta się. Lesia. Lesia. Co jest tam. Trochę po 
rusku zarywał był na Sybirze Mówi tak i tak z noża wyjął i do mnie mówi pójdziesz 
do lagru. A ta się przestraszyła, zaczęła piszczeć.........................A ten mówi cicho 
przecież po bieliznę............. Ona poszła  na wieś tą drugą bo nie mieliśmy przecież 
światła, nafty pożyczyć, nie było nafty. Tak. Nie mieliśmy, ta druga mówi ona tutaj 
spała z nami też bo jak ojciec nam umarł to było nam smutno. I chodź do mamy do 
mojej to mama ma to ci pożyczy tej nafty........ Przecież nie było światła no. 

 • = A znała pni tutaj miejscowych Żydów Trawnickich? 

 • No takie co przychodzili to sklepy mieli tak mieli sklepy, dużo było 
sklepów tak. I dużo było Żydków. Mieli tu bożnicę to swoim mieli modlić tak. 
Znałam ich tam kilku ale jakieś Modka jakieś inne no tak ich nazywali no to 
specjalnie. Dwie takich............. Jeden to nawet trzymał sobie konia, no woził ludzi do 
Piask taką ten coś robił jarmark.  To już, U brata sobie później trzymał tego konia. 
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Przychodziły jego córki takie ładne, tak się podobały  jemu dwie. Mieli budki, w 
bloku mieszkali też mieli takie budki sklepy mieli. Tak mało chodziłam, no chodziła 
siostra, toż ojciec no.  Tak specjalnie to ich nie znałam. ....... 

 • = A co się stało z nimi potem? 

 • Zabrali ich, wywieźli ich stąd. No. Niemcy wysiedlili, gdzieś ich 
wywieźli. Czy do piach piask gdzieś tam do jakiejś tam Treblinki, gdzieś tam 
powywozili. Podobnoż wywozili ja tak nie chodziłam........że ich towarowym napchali 
ich do pociągu, towarowym wozili. Wywozili ich wpierw to przygnali ich też pieszo 
było dużo było po 12 kilometrów do Piask, dużo było ich tutaj. Sklepy mieli no, 
przywozili z innych z Czech. 

 • = A czy miejscowi Żydzi to któryś przeżył wojnę? Pokazał się po 
wojnie? 

 • Nie widać było. Może gdzieś jakieś, ktoś mi ten brat co powiedział 
jakiś tam uciekło kilku wtedy, tam gdzieś przekupili czy tam jakoś kilkoro kilku 
mężczyzn. Do nas nie przyszli. Do nas nie. Ten brat on taki bojący był ten z nami co 
był przez ścianę. No z jednej strony to mieszkanie małe było, a kilkoro nas było to 
jeszcze ojciec siedem sztuk. To spaliśmy na słomie bo nie było gdzie. Ojciec tam takie 
zrobił kanapki dwie to na dzień się siedziało a na noc się deskę wyjmowało i schowało 
się siennki  się słomę i to się spało. Nie było nam dobrze nie. Kawalątek ziemi było. A 
ten brat jeden był dróżnikiem też. To on już  później się ożenił. Toś mieszkał jeden 
ożenił się z drugiej strony, a myśmy zostali. Kiedyś jak myśmy przyszli to był drugi 
dróżnik. To on na państwom....  A potem się pobudował bo on miał ziemię tak, i 
pobudował się na swojej ziemi i to już mieszkanie było drugie no to przenieśliśmy my 
tutaj, a brat ten żonaty z żoną z dziećmi znowuż został z drugiej strony. ..................... 
troje jest, jedna mężatka, jedna panna i chłopak też nie żenił się, teraz on się ożenił. 
Ten Michał starszy mówi do niego czego ty się nie żenisz, a on mówi przecież jest nas 
troje, no to........... 

 • = A ten, ten co pani mówiła co sobie piętrowy dom pobudował? 

 • To w Sienniku. 

 • = To w Sienniku tak?  

 • Tak 

 • = Ale nie ten co ten co tym przetakiem ubikację  

 • Aha a tak tak 

 • = a to tutaj pobudował sobie. 

 • W Trawnikach. Tak, tak oni oboje już nie żyją i dzieci, dzieci gdzieś 
powyjeżdżały do mojej córki no tak to mówiły że tak jemu mówiły że tak, jedna 
mówiła tam blisko mieszkała. 

 • = A jak oni się nazywali pani pamięta? 
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 • Jak one się nazywają, pamiętam zaraz, zaraz, Flysińskie. Flysińskie. 
Flysińskie.... 

 • = I duży dom taki? 

 • Taki duży nie, taki duży nie. No Flyśinskie. 

 • = A dom stoi? 

 • Zdaje mi się że teraz poczta jest czy coś tak nie chodzę teraz. Siostra 
tam prędzej. Ona chodzi. Czy poczta jest. A ja wiem że dwie córki miał, dwie córki. 
To córek nie ma. Sprzedał, ona umarła, on umarł tak o i renty nie miał nie ona nie 
miała. Nie mieli oni renty oboje nie pracowali tak. Siostra wie więcej bo ona tam 
chodzi. To zabudowane w Trawnikach, już kiedy ja chodziłam po lesie, no tam już 
poczta jest. Tutaj gdzie ten komendant był......... 

 

Zdjęcia plenerowe 

 • Tu mieszkałam i tam w okno się przyglądałam. 

 • = Tutaj w tym okienku? 

 • Tak 

 • = A niech pani pokaże palcem w tym okienku 

 • W tym okienku które jest zakryte 

 • Aha 

 • ono malutkie jest widzi pan. 

 • Tak 

 • Tylko zakryli teraz te bo tam tutaj... postawili sobie szafę czy coś na 
tem 

 • = A proszę powiedzieć a pani patrzyła się tutaj w tym kierunku? 

 • A tu wszystko to przecież widziałam to wszystko 

 • = A gdzie były te rowy mniej więcej? 

 • A o stąd. 

 • = Stąd były rowy już? 

 • Stąd były rowy i te kręte były o i do samego prawie tam co szosa 
przechodzi, widział pan tę szosę. 

 • = Tak. A tam gdzie jest, gdzie jest ten budynek to tam? 

 • A to tam była kamienica. 

 • = Aha. Także oni strzelali do tych Żydów już tutaj gdzie jesteśmy 
teraz?  
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 • Tak. 

 • = W tym miejscu? 

 • Tak. Tu strzelali 

 • = Aha 

 • Tu takie, bo kopali podobno z Milejowa przywieźli trochę tych 
Żydków i skądś indziej. To takie burty wysokie były i na tych burtach ustawione były 
karabiny maszynowe i takich prawda bili jak. 

 • = Ale jeszcze mam takie pytanie bo te rowy zaczęły się z tego miejsca i 
tak szły takim zygzakiem? 

 • Tak. 

 • = Gdzie dochodziły mnie więcej? 

 • Do tamtej szosy co tam przechodzi. Koło tego koło kultury. 

 • = Oj to jest duży kawał był. 

 • Panie to ilu tu było ich. Tu było ich. Dosyć było panie. I tak nie chcę 
już wspominać tylko ja cierpię na tym, jak oni tu ich bili takie młode kobity. Ale 
mężczyźni to ani jeden słowa nie powiedział, a kobiety to krzyczały strasznie, ale było 
pare tych radia to też grały głośno że to głuszyło trochę ludzi. 

 • = A gdzie były te radia? 

 • A tutaj postawili sobie na tem, karabiny maszynowe i te radia, Grali 
różne obertasy żeby ich nie było słychać. Ciężka sprawa była panie. 

 • = A gdzie rozebrali tych ludzi? Tych Żydów? 

 • O tu rozbierali. 

 • =Tutaj, w tym miejscu? 

 • Tu tu rozbierali. 

 • = I tutaj była taka kupa tych? 

 • O kupa tych o ubrań  

 • ubrań 

 • i jak mówiłam że na ubrania to ubrania tak leżały na kupie.  A na złoto 
i na te pieniądze srebrne to mieli takie no. 

 • =To miednica emaliowa i kosz 

 • Mieli kosze, kosze takie mieli 

 • = A gdzie były te kosze? Gdzie stały? 

 • A tutej stali obok.  
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 • Tutaj? 

 • Rozbierali się i szli prosto prawda i ich po drodze rozebrali się i po 
drodze szli tak  sznurem. No tak kładli się a te  

 • = Strzelali z bliska do nich? 

 • No tak. Tak. Siostra to ona przyglądała się starsza ode mnie, ale ona 
więcej pamięta jak ja jeszcze. Ja to strasznie się bałam, jak słyszałam to uciekałam. 
Nie mogłam patrzeć. Takie rzeczy jak oni robili to barbarzyństwo. Co ono zrobili 
jeszcze i nas nie wybili. Jak mówiłam, że tam szykowali się Ukraince no wyrżnąć, 
wyrżnąć Polaki. Żeby nie ta kochanka tego Niemca no to by nas wyrżnęli. 

 • = A dlaczego, ona ich przekonała? 

 • Powiedziała do tego komendanta czy do kogoś to było powiedziała i 
ten zaraz ich zdjął na służbie. Oni prawda służbę trzymali więc ich zaraz zdjął ze 
służby jeszcze im tam podobnoś karę jakieś mieli za to tak. To nie były żarty panie. 
Stryjeczny brat to przyniósł siekierę do mieszkania. No tak. Poschodziły się koledzy 
jego i mówią co, zarąbiem niech tylko  wejdą, zarąbiem. To tutej blisko było prawda. 
To małe mieszkanko jest.  Ale po jednej schody i ten ganeczek, a z tamtej strony ten 
brat co się ożenił tu mieszka. A my tutaj z ojcem mieszkaliśmy. Takie komórki 
jeszcze były gdzie ten na wodę co stoi to czołg rozwalił.  

 • = tu stojak 

 • tak, tak to tam sobie zrobili 

 • = a wejście sobie zrobili stąd jak teraz 

 

 • ja chodziłam z ojcem i siostrą, a na tamtej stronie brat 
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