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INTERVIEW No. 34: KAROLINA BANAŚ 
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 • Pani się urodziła, niech pani powie nam jeszcze do kamery jak się pani 
nazywa, kiedy się. Proszę bardzo niech pani powie jak się pani nazywa i kiedy się 
pani urodziła. 

 • Nazywam się Banaś Karolina, urodziłam się w  siedemnastym roku 18 
sierpnia. 

 • W Bełżcu? 

 • W Bełżcu i stały pobyt mój w Bełżcu. Chociaż mieszkam w trzecim 
domu. 

 • A proszę mi powiedzieć czym się zajmowali rodzice 

 • Rolnictwem. 

 • I bogato było czy biednie? 

 • No miał tato ze 20 morgów pola no i pracowaliśmy na roli. 

 • A ile rodzeństwa było? 

 • Było cztery braci i trzy siostry. No byłoby więcej rodzeństwa ale 
pierwsze dzieci poumierali, aż później się no i tak po świecie. Jeden był nauczycielem, 
ale już umarł, kolega Baćmagi, no a resztę na roli. Ale z rodziny tylko ja sama się 
zostałam. Już wszystko poumierało. 

 • A pamięta pani jak wojna wybuchła? 

 • Tak, pamiętam w 39 roku, pamiętam. 

 • I jak to było? 

 • Oj jak było. Dużo strachu. Jak słońce nad zachodem było, jak strasznie 
psy wyli na te wojnę na tę śmierć tych żołnierzów. Było tak. No uciekali. 
Najsampierw Żydzi uciekali, uciekali, no ale gdzie ucieknie, nigdzie. 

 • Żydzi uciekali? 

 • No uciekali szli szosą 

 • Miejscowi? 
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 • Tutej bardzo mało było, w Bełżcu ale było. Ale panie nie było różnicy 
czy to Żyd, czy to Rusin czy to Polak. Każdy był nasz. A potem jak wiem co się 
zrobiło. Aaa 

 • No co się zrobiło? 

 • No co się zrobiło, zabałamucili świat, zaczeni Rusini Polaków żnąć, 
różnie było. 

 • Tutej rżnęli też? 

 • A i jak. Tu pociąg szedł z Bełżca do Lwowa, za stacją przed Zatylim 
pociąg wstrzymali wypędzili z pociągu i wszystkich wystrzelali, straszna rozpacz 
była. Tu na cmentarz jak zwieźli to 35 osób jak śledzie leżało jeden koło drugiego. 
Byli bełzeckie,  no byli i dalsze, no ale Polaki. 

 • A kto rżnął? 

 • Ukraince strzelali, Ukraince, tak było mówione. Ukrainiec był 
maszynista i zatrzymał pociąg i tych wszystkie powypędzali,  no i gdzieś dwoje 
uciekło, byli przy pamięci, nie ruszali się jak oni strzelali jeszcze po wierzchu, trupem 
się nakryli, to dwoje uciekło. I potem żyli jeszcze w Bełżcu 

 • ? 

 • Ale już w tej chwili nie żyją, nie żyją. 

 • A jak się nazywali? 

 • Chm. Jedna Maria Komandoska, a druga to gdzieś była z Narolska, 
choć maluśka, zgrabniutka, ale uciekła im. Jakaś Wulańczykowa z Narola, ale jakie 
imię nie mogę powiedzieć, ale dwoje uciekło ich. 

 • I to było tak już, to było jeszcze za wojny czy już po wojnie? 

 • Na początku to było wszystko, na początku, ale panie w którym roku ja 
nie pamiętam tego, nie wiem, no ale było tak. Tu jeden sąsiad miał jedne jedyne córkę 
i ona jechała stąd do Lwowa, z jednym tym Ukraincem chodziła w Rawie do szkoły, 
daruj mnie życie, dała mu jakieś rublówkę czy coś, daruj mnie życie, ten darował a 
drugi z tyłu w głowę palnął i już. Strasznie rodzice rozpaczali za nią. Ją jedne, jedyne 
je mieli. 

 • A to miejscowe Ukraince strzelali? 

 • Nie. To tamte jakieś, ale jakie to nie wiem. Nie wiem. 

 • Bo tutej też żyją Ukraince nie? 

 • Żyją. Ale te co Ukrainę budowali to już nie ma ich w Bełżcu. 
Wyjechali. A te żyją. Nikomu nie szkodzili, Polak się z Ukrainką żenił, Ukrainiec z 
Polką się żenili no i tak było. Mogę się przyznać ja w 41 roku ślub brałam to ja w 
cerkwi brałam bo w kościele była amunicja i tam w cerkwi odprawiało się, tak. 

 • Jako to amunicja w kościele? 
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 • Był kościół zajęty bez Niemców i już. 

 • I ksiądz w cerkwi odprawiał? 

 • I ksiądz w cerkwi odprawia, ja ślub brała w cerkwi. Ja się przyznaję 
bez bicia. 

 • Ale ślub jaki to był? 

 • No kościelny. 

 • Taki? 

 • Jak za męża się szło 

 • Ale 

 • Zamąż się szło. 

 • Bo to, bo to w cerkwi były msze różnych wyznań tak? 

 • Nie. Wtenczas już ukraińskiego księdza nie było. 

 • A w którym roku się pani żeniła? Znaczy wyszła za mąż? 

 • W 41, w 41, chm. 

 • I gdzie mieszkała pani z mężem, w nowym domu. 

 • U teściów mieszkałam, 11 lat byłam za synowę, a później tutej się 
wybudowałam i tak żyję, ale już po śmierci męża samam budowała. No bo tak  

 • A 

 • Jak był młody nie myślał o tym, a później choroba się czepiła poszedł 
do ziemi, a ty rób co chcesz z dziećmi. Pięcioro dzieci. Przyznam się bez bicia miałam 
cztery syny, cztery córki. Jeden syn pięć dni żył, drugi syn dwa lata i dwa miesiące - 
utopił mi się w rzece. Straszniem się napłakała, strasznie, myślałam  że się w życiu już 
nie roześmieję, wszystko przeszło. No ja się potem z pięcioma dziećmi zostałam. To 
ten co miał 10 lat jak mąż umarł no to już ......, ale jest księdzem, a jeden to jest 
dobrym pijakiem. 

 • A 

 • Szczerze mówię 

 • A pamięta pani 

 • A pamięta pani jak tutej obóz zaczęli budować? 

 • No pamiętam jak to było. 

 • No jak to było? 

 • No ale proszę pana ja tam mieszkała. Ino pamiętam kartofleśmy kopali 
tam nad wałem. Przyszedł transport no coż że dalej, to było tak może piętnaście, 
dwadzieścia  minut gewet, gewet, gewet, dopóki ich do tej łaźni nie zagnali ich było 
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cicho, taka komora jakaś gazowa była, no i już ucichło, to pamiętam. No tak to było 
na górce, widoczne było to. 

 • Co było widoczne? 

 • No jak te Żydzi wychodzili z pociągu i do tej, do tego, do tego budynku 
szli. 

 • To był budynek tak? 

 • Jakiś budynek, jakaś komora gazowa. 

 • A widziała pani ten budynek? 

 • Ja blisko nie widziałam, no to może było ja wiem, pół kilometra może 
jak, ale ja tam blisko nie była. 

 • A widziała pani jak daleko tam było od tego pociągu do tego budynku? 

 • Też nie widziałam, też nie widziałam, słychać było dobrze, słychać 
było dobrze. No jaka tam odległość ja tam blisko nie byłam. Tam nie wolno się było 
zbliżyć. Tam był 

 • A jak wyglądał w ogóle cały ten obóz? 

 • Chm, panie, to tam była taka od pociągu w tę stronę, tam było gmach 
tego obozu, no później ogrodzili jako żeby nie uciekali te, te, było ogrodzone. 

 • A czym ogrodzili? 

 • Siatką, siatką, nie tam kolącym drutem nie było tego, no ale ja tam nie 
była. Ja tam nie była, ja tam nie widziała, ale było ogrodzone jak już po wszystkim, 
byłam na tym Kozielsku jak było otwarcie tego Kozielska. Wychodzili i tak 
przemawiali, ...myśleliście że już Żydów nie ma, Żydzi jest nas jeszcze i tu dużo, 
nawet i ten Żyd był co miał młyn, Kiesler,  i ten chodził tam do tego młyna ten Żyd, 
no byłam. Dużo autokarów było wtenczas na tem Kozielsku no bo było otwarcie, ja 
wszystko rzuciała, a poszłam zobaczyć, jestem bardzo ciekawa, choć stara ale 
ciekawa. 

 • No i jak to było na tym otwarciu? 

 • No 

 • Kto tam był? 

 • Dużo zagranicznych gości było i wychodzili i przemawiali na tym 
otwarciu, było tak. I było nawet ksiądz msze odprawiał przy tym pomniku, było tam 
tak, byłam na tej mszy, widziałam. 

 • A ten Kesler to, to on tam? 

 • To był Żyd 

 • On tam był? 

 • Tak 
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 • Na tym otwarciu? 

 • On tam był, on tam był i potem chodził do młyna 

 • On był beżecki? 

 • W Bełżcu miał młyn i mieszkał tu z nami, no a potem a gdzie on uciekł 
to nie wiem, ale przyjechał, przyjechał na to otwarcie, był.  

 • A w czasie wojny to widziała pani tego Keslera? 

 • Ja nie, ja nie widziałam. 

 •  

 • Było. Polaki jak było roczne święto czy Boże Narodzenie czy 
Wielkanoc chodzili do cerkwi a Rusi do nas chodzili, na Jordań to jest w zimie 
wychodziła ruska procesja, ruski ksiądz, polska procesja polski ksiądz, szli, tam nie 
daleko jest Krynica. E tam . Tam było inne Rusini się kąpali w tej wodzie, był krzyż z 
lodu wycięty, no i tam się pomodlili polskie, ruskie, posiedzieli i wracali do domu. Ja 
chodziłam nie raz tam, widziałam to, a potem ja wiem co się porobiło, nie wiem. 

 • A Żydów bełżeckich tych sprzed wojny pani pamiętała jakichś? 

 •  No pamiętałam. 

 •  A jacy to byli Żydzi? 

 •  Dykier był tutej na wsi miał sklep. 

 •  Jaki sklep? 

 •  Oj z cukierkami z ciasteczkami, o takie o. Miał dużo dzieci, jego córka 
nawet ze mną do szkoły chodziła, i potem 

 •  Jak miała na imię pamięta pani? 

 •  Salka zdaje się. Sala, a jak to po żydosku nie wiem, ale ładna 
Żydóweczka była. Chm, i co jeszcze. 

 •  A innych pani pamięta jeszcze tutejszych? 

 •  Jednych, jdeden syn mu się powiesił 

 •  Kiedy? 

 •  No przed wojną. Na Piaskowej Górze powiesił mu się, jak my tam 
poszli do niego, jak on biedny chodził na około tego, tego wisielca nim przyjechali i 
zdieni go, a z czego się powiesił nie wiem. Nie był bogaty, co zarobił na tym sklepie 
no kilkoro dzieci było. Innych, na skrzyżowaniu był Klar, jak się pisał nie wiem. No 
tam do niego zawsze skup jaj był, nosili, handlowaliśmy no i tak. To znów tak jak się 
do Tomaszowa jedzie na lewo tam jeden Żyd Racymor się nazywał, knajpę trzymał to 
tam wszystkie pijaki się schodzili, cha, cha, to pamiętam. I tu w Bełżcu dużo Żydów 
nie było, ale różnicy nie było między nami a niemi. 

 •  A jak Niemcy przyszli to co się z tutejszymi Żydami stało? 
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 •  Oni przed Niemcami wyszli z Bełżca, każdy zostawiał i uciekał, a 
gdzie to nie wiem, ale oni do końca nie byli, nie byli. Chmm 

 •  A widziała pani jak te pociągi jechały z Żydami do obozu? 

 •  Ja mieszkałam blisko toru tak jak Barszmaga, ja niedaleka sąsiadka 
Barszmagi. Widziałam, nas biedne wody prosili, jak podasz, pociąg idzie. 

 •  Szybko jechał? 

 •  A jak, jechał i pojechał. Wtedy już o jedzeniu nie mówili tylko wody 
pragnęli. 

 •  No jak oni wołali tam? 

 •  Po polsku, przecież Żydy między Polakami żyją i po polsku umieli. 
My żydowskiego języka nie umieli. 

 •  Ale te wagony były zamknięte tak, to jak oni wołali? 

 •  Tam jakieś okieneczko było, głowę wstawiła i wołała. Bo nie 
wiadomo skąd to wieźli, ale i stąd wieźli i stamtąd wieźli i już, i tak było. 

 •  A często te transporty chodziły? 

 •  Oj panie, czasem trzy, cztery na dzień ich szło, czasem dwa ich szło, 
no różnie było. Ja tam wciąż w domu nie była, ja tam w polu była, to tu, ja tam 
wszystkich ich nie widziała, no ale byli, chodzili. 

 •  A o jakiej porze dnia chodziły te transporty? 

 •  Dniem, to tak o 10, o 12, o drugiej, a już samym wieczorem to już ich 
nie było, to już ich nie było. 

 •  I jakie były te pociągi? 

 •  Proszę pana, towarowe. Nie w wagonach w klasach, tego nie było, tak 
ich wieźli ja wiem, jak bydło, nie jak ludzi, ja to mówię. 

 •  A pilnowali tych pociągów? 

 •  Czy pilnowali. Tam na każdym wagonie jest takie, że konduktor 
siedzi, no to jeden Niemiec siedział, jakby który wyskoczył to by i tak by poległ. 

 •  A wyskakiwali? 

 •  Nie widziałam tego, nie powiem. No jechali i pojechali to tam 
widziałam. 

 •  A widziała pani kiedyś jakiegoś Żyda coby uciekł? 

 •  Nie. Widziałam Żydów jak szli szosą wał kopać. Oni szli na piechotę a 
jeden Niemiec na koniu z nahają, który się dostał to dostał nahają i prędzej krok 
pospieszył, to tam widziałam. Jak wracali od tego wału to jeszcze był, to na początku 
to jeszcze był dzierżawca Janecki, buraki cukrowe, to moje oczy widzieli raz tego 
buraka i, burak cukrowy jadł to chyba głodny był, a burak cukrowy je twardy, to nie 
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pastewny, pastewny miętki, a burak cukrowy twardy, a on nie pytał że twardy, raz, raz 
zjadł, widziałam na swoje oczy to panu mówię. Tak było. 

 •  A ilu pilnowało tych Żydów co szli? 

 •  Mało. Po bokach szli Niemcy a oni peret szosą gnali 

 •  A dużo ich tam szło kopać? 

 •  Oj proszę pana, 50, 60, dużo ich. Taki wał to może ma ja wiem 10, 15 
metry szerokości a jaki głęboki, no to on jeden drugiemu podawał, podawał i tak się 
dobrze napracował bo ziemia ciężka. 

 •  A jak buraki były na polu to jaka pora była wtedy? 

 •  Jesienna pora, już ten burak był urośnięty i oni o stąd wracali, bo ten 
wał wykopany był, już zagarnięty tera, no ale był. 

 •  A jak oni byli ubrani ci Żydzi? 

 •  No jak kto miał, ale żeby tam. 

 •  A buty mieli? 

 •  No w butach jakichś, jakichś byli, ja tam przyglądała. Tu koło 
magazynu najsamprzód był obóz Cyganów i Żydów. Była taka kuchnia. Najbardziej 
jakżem w pole szła a te Cyganiątka, Żydziątka małe umierali tu, nieśli ich do lip i w 
takie jamę rzucali i przysypywali. Jak te Cyganki wiszczeli, piszczeli. Ja sama płakała 
bo to je matka a to dziecko. Oni umierali może te maluśkie z głodu no ja nie wiem z 
czego, ale umierali. 

 •  Jak ten obóz cygan, cygański wyglądał? 

 •  Tutaj? 

 •  Duży był? 

 •  Proszę pana, pan już i teraz może zobaczyć. Tam był dwór, tam było 
ogrodzenie jeszcze właściciela, siatką był ogrodzony, no i oni weszli w środek i 
gospodarowali. A lipy za torem byli, oni do dziś dnia stoją te lipy, i taki dół wykopany 
i tam wrzucali i już, i tak było. Wie pan przyszło rano, a nie było okna otworzyć, w 
dzień nie było tego smrodu, a rano. My się spodziewali, że i my tam pójdziemy, no 
najbliższy, ale jakoś przeszło nam, że my się dostali ino te Żydy poszli.  

 •  I był smród? 

 •  Proszę? 

 •  Był smród? 

 •  Mocno smród był. Bo w dzień nie słychać było, a z nocy to ta ziemia 
parowała, trudno było okno otworzyć, strasznie. Chmm, tam była ślichtuza co tam 
było, no już. 

 •  A kto ten obóz obsługiwał? 
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 •  Prosze pana wojsko tam było jakieś czy to niemieckie czy jakieś, no 
tam wszystko żołnierze obsługiwali, w bramie na warcie stali, tam trudno było uciec 
tem Żydom i jak już zagnali to już na jedno. No a chcieli ten wał no to zostawili ich i 
pracowali. 

 •  A to wojsko to przychodziło do wsi? 

 •  Chm. Ten obóz prawie we wsi za stacją, ale tam ludzie mieszkali, tam 
ludzie mieszkali. Chm. 

 •  I przychodziło to wojsko do wsi? 

 •  Do nas nie przychodziło, my tu już kawałek od stacji to mało mamy 
dwa kilometry dobrych a od Kozielska jeszcze dalej. 

 •  Aaa, bo ksiądz Batmaga mówił 

 •  No 

 •  Że na przykład Niemcy chodzili jeść do Julii Pępiakowej, że się 
stołowali 

 •  Chm. Może wyjątek, ale żeby wszystkie to ni. Niech pan uwagę 
zwróci na jego wiek, on mówi wszystko prawda, może jeden, dwa chodziło. Ale na 
tym kiosku była kartka bohaterka Julia Pępiak, Żydówkę utrzymała całe wojnę i na i 
wyszła z domu i poszła, to było jej zdjęcie, ja ją pamiętam, jej zdjęcie i bohaterka. 
Pomimo, że Niemce chodzili tam do niej, ale ona miała skrycie na te Żydówkę. 
Utrzymała ją całe wojnę. I co mam więcej powiedzieć. 

 •  A pamięta panu Ukrainców jakichś? 

 •  Beżeckich? 

 •  No tych co tam w tym obozie byli? 

 •  W obozie, no ja wiem kto tam był, nie wiem, ja tak uważam, tam 
Niemcy byli. A Ukrainiec no nie wiem. 

 •  A skąd oni brali na przykład jedzenie do tego obozu jakieś? 

 •  Dopiero mnie. Wczoraj u mnie Baćmaga tak z godzinę siedział, on 
lubi jako sąsiadka, my razem rośli tam i on do mego brata przychodził bo to kolega 
jego był. Jeden, przyszło cztery Niemcy no a jeden był zaopatrzeniowy, a Baczmaga 
mówi może pan by chciał uciec, a ten mówi nie, mnie i tu dobrze i on jeździł żywność 
kupował no i przywoził tu dla tych Niemców. On go namawiał Baczmaga, tu blisko 
las uciekaj człowieku, a tam w lesie partyzantka jest, to cię uratują, nie, został się. 

 •  Ale ten zaopatrzeniowy to był kto? 

 •  Może Polak jak po polsku mówił z nim, ja nie wiem, coś to było. 
Niemiec nie mógł szwargotać z Polakami, bo by mu nie sprzedali, a taki Polak, tak nie 
w porę Baczmaga mówił 
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 •  A, a tym Żydom z obozu się czasem sprzedawało się jakieś jedzenie czy 
co? 

 •  Tutaj na wsi nii panie, każden głodny, chłodny był, tu nie było ni 
dostarczenia niczego ino tak co kto miał swoje to jadł, to tak było. Cha. 

 •  A pamięta pani może kogoś z tych Niemców jak wyglądał? 

 •  Nie, nie. Jeszczem była w domu rodzinnym, kwaterowali Niemcy u 
nas, nie powiem że nie, zdjęcie nam robili, ja już tego zdjęcia nie mam. 

 •  A jacy Niemcy kwaterowali? 

 •  Same starsze, bo my mieli dwa pomieszczeń, osobne pomieszkania i 
oni w tym jednym pomieszczeniu tam kwaterowali. 

 •  A jak na imię mieli? 

 •  Nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć 

 •  A jakieś oni w mundurach chodzili? 

 •  No w mundurach niemieckich 

 •  A jak wyglądały te mundury? 

 •  No takie zielonkowate jak, jak zwykle Niemcy chodzili.  

 •  I uzbrojone były? 

 •  O każden jeden miał coś przy sobie. Byli starsze i mieli tych 
ordynanców, tam, tam do kuchni się pchał i tam coś lepszego 

 •  I co ordynansów mieli tak? 

 •  No pewnie 

 •  A ci, a te, ci ordynansi też mieszkali u pani tam? 

 •  Tak. 

 •  To ilu ich razem było? 

 •  No u mego ojca u mojej matki. 

 •  No u rodziców no. 

 •  No tak. 

 •  To razem ilu ich było? 

 •  Oj czasem sześć, czasem ile mogło się pomieścić. 

 •  Ile pokoi mieli? 

 •  Oni jeden zajmowali a my drugi. 

 •  I jak oni o której godzinie wstawali rano 
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 •  Był nawet czesi ordynansy po polsku mówi, można się było z nimi 
dogadać 

 •  No i co mówili? 

 •  Oj, chodził i takie o, grzeczne byli, ni żeby tam szkodliwe żeby jakie 
nie, broń Boże. 

 •  O której rano wstawali? 

 •  Raniutko ni, siódma wstawali i gdzieś szli, no a gdzie to nie wiadomo. 

 •  Ale jak oni, czym oni szli, znaczy czy oni pieszo szli czy jakoś. 

 •  Mieli auta. Autami jeździli, no ale przyjechali do wsi to kwatery 
szukali. 

 •  I długo tak mieszkali? 

 •  Czasem dwa tygodnie, czasem tydzień i apiać od nowa pojechali i już. 
Panie przez ten Bełżec co tu się nie przesunęło. I skośne oczy, i my wszystko widzieli, 
wszystko. Człowiek do człowieka nie był podobny, ale jechał. Bo to na wojnę. 

 •  A ten cygański obóz to oni ich puszczali tam z tego obozu czy tak w 
zamknięciu trzymali. 

 •  Ja uważam, że w zamknięciu. Ja tam nie była, ja tam blisko nie 
mieszkała, no ale jakoś tam było. 

 •  A widziała pani ten obóz na własne oczy? 

 •  Jak już po wszystkiemu tom widziała, no jak było otwarcie byłam tam, 
no byłam tam czego. 

 •  Ten cygański, ten cygański. 

 •  Ten cygański tu. 

 •  Tu? 

 •  Znikł, wywieźli, zabrali i już. Nieraz jadą taksówką pytają się gdzie 
był, to ja im wszystko tłumaczę. Dziękują mnie bardzo i jadą dalej. Ja to tłumaczę 
com widziała a com nie widziała to nie mogę tego mówić. 

 •  A czy oni tam wychodzili z tego cygańskiego obozu do pracy czy co? 

 •  Nie. Oni byli zamknięci. Kuchnia była i tam coś gotowali ale co to nie 
wiem. Ale był pierwszy strach tu a później dopiero tam obóz. 

 •  A tam do tego cygańskiego można było podejść bliżej 

 •  Można do płotu było podejść, tam bliżej od sąsiadki to tak robili, w 
garczek zupę nalałam i pod siatkę podsadziła, ta Żydówka przyszła zjadła i jak zjadła 
to pusty garczek znów w tym miejscu postawiła. Ale komu blisko było, a nam troszkę 
dalej było. Było tak. Chm. 
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 •  A skąd tam te ci Żydzi byli w tym pierwszym obozie, w tym tu, to skąd 
one były? 

 • Proszę pana, nie mogę tego powiedzieć. Ja tam nie miałam kontaktu z 
nimi rozmawiać, no ale tu co u nas Żydzi to bez przerwy bez Bełżec jechali. Był jeden 
furman Żyd na co dzień wiózł do Tomaszowa, zawsze u nas była studnia, zawsze 
konia napoił, do mojej mamy mówi kiedy Gmuchowa chce to może jechać z nami do 
Tomaszowa. Zawsze miejsce jest. Wreszcie za Niemców to Cherszko się nazywa, 
przychodzi do stajni i do brata mówi Władek schowaj mnie. Przespał noc, a ten mówi 
Cherszku, gdzie ja cię schowam, widzisz że Niemce na około. No i co, to już była 
zimowa pora, wziął dwie wiązki słomy na sanie rozścielił, Cherszka przykrył i pod 
Narol wywiózł i ten zeszedł i poszedł. On był narolski, a gdzie poszedł to nie 
wiadomo. Ale był to ten co te ludzie woził do Tomaszowa. Mówi, dla Gmuchowej 
zawsze miejsce jest. 

 •  A skąd on woził? 

 •  Z Narola do Tomaszowa. Na co dzień on był taki fiakier, panie 
przecież aut nie było, bez górkie i do Tomaszowa na piechotęśmy chodzili i do Narola 
na piechotęśmy chodzili, a teraz wygoda, będzie godzinę stała a kroka nie zrobi. 
Cha,cha 

 •  No a więcej było takich furmanów? 

 •  On na co dzień, a jeszcze był Rachman, taki Icio był, u nas w domu 
był obraz Matki Boskiej Różańcowej i ten Icek stanął koło tego obraza, mówi Karola 
tłumacz mi co to znaczy, ja mu po polsku, on na ostatku mnie 15 tajemnic ja mu 
wszystko wytłumaczyła, ja mam do dziś ten obraz w domu. No i wisz co Karola bez 
Rawe i bez Lubaczów było można dojść, my tam się znajdziemy razem jak 
pomrzemy, tak mnie ten Icek powiedział. To Rachman  jeździł i ten Cherszko jeździł. 

 •  A Icek to był, to był? 

 •  Rachmana syn, to był młody ale i stary jeździł. Razem jeździli. 

 •  Gdzie oni mieszkali? 

 •  W Narolu. 

 •  W Narolu więcej było Żydów niż w Bełżcu? 

 •  W Narolu moc Żydów i jak całe miasto to same Żydzi handlowali. Do 
mojej mamy Żydówka tak mówiła: Gmuchowa chodźćie tu w sklepie stańcie tylko, 
tylko stańcie, jak Gmuchowa jest w sklepie to klientów kupę. 

 •  Ch, cha, cha. 

 •  Taka zręczna mama 

 •  Dziękujemy bardzo. 

 •  Proszę. 
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