
INTERVIEW No. 43: GOTFRYD WIECZOREK 

 • Tak na początki miałbym taką prośbę, czy może mi pan powiedzieć jak 
się pan nazywa 

 • Wieczorek Gotfryd 

 • A kiedy się pan urodził? 

 • 22 stycznia 34 rocznik 

 • A gdzie? 

 • W Blachowni 

 • W 34 roku Blachownia to była,  

 • Tak 

 • To były Niemcy tak? 

 • Niemcy 

 • A może pan coś powiedzieć na temat swojej rodziny, ojca. matki, 
okresu przedwojennego 

 • Co można powiedzieć na ten temat, nie wiem. Normalnie jak każda 
rodzina, żyli razem no a później, no a później powstał ten zakład tam na Blachowni. 
No a babcia mieszkała w tym już ogrodzenie w tym zakładzie. 

 • A ile pan miał lat kiedy ten zakład powstał? 

 • Osiem lat 

 • Osiem lat? 

 • Osiem lat, tak. Siedem, osiem lat już. I jak już był ten zakład to już 
osiem lat jak 

 • A co pan tam był za zakład poprzedni? 

 • Tego nie wiem, tam był jakiś chemiczny, to ja był za młody żeby 
wiedzieć co tam produkowali, tylko pamiętam jak mówili, że z węgla margarynę robią 
to pamiętam jako dziecko, nie 

 • A czy pan pamięta w 42 roku kiedy przyszli tutej ci pierwszi 
więźniowie 

 • Kiedy to było? 

 • Pan miał osiem lat 

 • No to więźniowie oni już robili tam na zakładzie, najpierw ten las 
karczowali a później ten zakład budowali, czyścili i każdy więźniowie mieli inna 
dziedzina co tam byli i strażników swoich, to człowiek widział, nie. 

 • A skąd oni byli 
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 • To byli z różnych stron, tam byli zaraz za zakładem między 
Blachownią a Sławieńczycami to były te lagry porobione. No a te lagry jak znał ten 
lagier był ten pierwszy po prawej stronie to był wizjerlager się nazywał i tam nawet do 
kina my chodzili, bo tam było wielkie kino, tam chodzili do kina. A do tego 
kanalalagru co się nazywał tam byli Anglicy, to my do fryzjera chodzili bo u nas 
fryzjera nie było bo chłopi wszyscy byli na wojnie nie i my tam chodzili do tych 
Anglików do fryzjera bo tam byli fryzjery to tyla pamiętam 

 • To byli żołnierze angielscy? 

 • Żołnierze co z tych spadochronów nie, co spadli ze samolotów i 
później do tych lagrów przyszli 

 • Dużo ich było? 

 • Ooo tam było dużo 

 • A jak tam 

 • To było dużo baraków to było 

 • A jakie tam były warunki, jak pan tam chodził? 

 • Mogę powiedzieć tyle, że Anglicy mieli takie warunki to ani my nie 
mieli, takie warunki mieli bo oni dostawali te paczki z UNRA czy coś, to nam nawet 
dali, dzieci my stali, moja siostra była taka mała jeszcze blondyna to coś szli do pracy 
to szokolady dawali nie, no tyle mieli wszystkiego, no a ci drudzu biedowali 

 • A tych Anglików nie męczyli specjalnie 

 • Nie, nie. I ony szli jak do pracy szli to one na umowach to i to zrobić i 
ze gwizdem szli do pracy i z pracy. A to nie osiem godzin, oni robote zrobili i do z 
powrotem. I ony mieli szporty różne zajęcia czym mieli żyć, bo ci drudzy to mieli 

 • A kto byli ci drudzy tam? 

 • Tam byli Francuzy, Włochy, wszystko, tam byli ci, Żydzi, później byli 
cugchajzlery, ale co mieli wielkie wyroki cugchajzlery 

 • To kryminaliści? 

 • Kryminaliści, oni mieli żółty pasek taki 

 • Tak, znaczy a Włosi to skąd Włosi ci tutaj? 

 • Robota, Francuzy 

 • No ale przecie 

 • Francuzy, to wszystko na robocie tam byli i mieli tych żni, to mówili 
sztabgefau Niemcy jak coś zabrali o na froncie, czy tam coś, to ci mieli bardzo źle. 

 • A Żydzi? 

 • Żydzi mieli bardzo źle 
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 • Najgorzej mieli Żydzi? 

 • Chm, byli bardzo źle traktowani 

 • A ten obóz żydowski to ten lagier żydowski był tam blisko tego lagru 
angielskiego? 

 • Nie. On był daleko bo to był już jak się jedzie od Sławieńczyc, stacja 
do Sławieńczyc, po lewej stronie gdzie tam mówili, że tam jest ten piec krymi, ten 
postawiony 

 • Krematorium? 

 • Tak. Ale ten piec postawili z tygo względu bo mój dziadek on w lesie 
pracował i on już był na rencie jak  ten, i on tak żyżyna futrował w tym lesie i to 
powiedział jak ono ty piersi co tak pomarli to ich wozili do lasa i tam ich zakopali, ale 
dzikie świnie te zwłoki wykopały i po całym lesie rozwłóczyli i to się bałi, żeby to 
jakoś choroba wybuchła i weźli i piec postawili i wszystkich co pomarli do tego pieca 
i na takich, bo ja ten piec nawet widział, to był piec, a takie nosze, to tego 
nieboszczyka na te nosze do tego pieca żeby spalić, żeby nie zakopać w tym lesie. Bo 
te dzikie świnie to wszystko rozkopały a po całym lesie rozwłóczyli. I t 

 • A tam pan widział bo pan tam był w tym obozie, w tym lagrze? 

 • Oj 

 • Można tam było wejść? 

 • Wejść nie, ja dopiero widział te piece po wojnie już jak nikogo nie 
było, bo tak nie było wolno mi wejść, tak nie było wolno 

 • A czy pan widział ten lagier żydowski w 

 • Widzioł 

 • W czasie wojny? 

 • Widział. Bo to było nie daleko drogi, tam droga szła i tam zaraz było 
ogrodzenie 

 • To były takie druty kolczaste? 

 • Ach, to było kilka razy 

 • Tak? 

 • Tak żem ...... 

 • A tych więźniów tych Żydów pan widział? 

 • Ach dużo ich. 

 • Jak 

 • No każdy dzień ich widział jak przyszli na robote tam na zakładzie bo 
ja miał babcię, nie, w tym zakładzie nie 
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 • A jak byli ubrani? 

 • W takich pasach i ubranie i ta gwiazda żydowska mieli nie na plecach 

 • I pan jakiś miał kontakt, pan rozmawiał z tymi Żydami? 

 • Aa, bo jak dzieci nie to co pytali, albo głód albo co, zawsze głodni, 
zawsze bo to oni mieli najlichsze jedzenie, no oni chcieli ich wykończyć. 

 • Pan mówił z nimi po niemiecku? 

 • Po niemiecku, a oni umieli po niemiecku 

 • I co, i co chcieli jakieś jedzenie 

 • Jedzenie, ale tak nie szło ni kaj podać jak szli bo to byli byli strażniki 
koło nich to nie szło podać tylko robili tak jak kole tej babci robili kole tego ogrodu no 
to szło tak, chajć podaj tak jak robili te ci byli zajęcie ale w trakcie marszu to nie szło 
podejść. 

 • A jakie roboty oni tutej wykonywali 

 • O takie sprzątanie, takie kopanie, takie drogi naprawiali nie, codziennie 
robote przewalił, ale konkretne robote to tam 

 •  I to byli tylko mężczyźni? 

 • Ja widzioł tylko mężczyzn 

 •  Młodzi? 

 • No w różnych wiekach, w różnym wieku 

 • I oni prosili pana czy matkę 

 • Oni o jedzenie, tam nic było, nic mowa tylko o jedzenie, tam nic było 
tylko mowa tylko o jedzenie, żeby coś zjeść, coś ciepłego bo była zima 

 • I dawaliście im to? 

 • Jak było możliwe zawsze my dawali.  Jak wtedy jak do tego też no jak 
prowadzili no to ja już wiedział, że oni głód mają i pić i to ja już żem wyskoczył na 
droga do nich do 

 • Ale to było później 

 • Później, tak 

 • Później, jak tu ten lagier to co tam pan im dawał? 

 • A nie szło nic podać, tam nie szło nic, tam nie szło dojść 

 • Tak, tylko do pracy 

 • Tylko w pracy jak byli w tym zakładzie 

 • I co można im było dać? 
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 • No to tam babcia miała tych dynie, nie te duże już sprzątli do piwnicy a 
te małe zostały a bydła nie mieli żeby to skarmić no to tak leżały i oni pokazywali mi 
żeby im podać to, ale to były różnej wielkości i małe, no to piersze chciałeś podać to 
strażnik na mnie, nie wolno.  To do .......... no jak te bulkum to ja wziął a tak mnie do 
tyłka kopoł iii aż pod ... a on jak oplił to 

 • A czy chleb też tam można im było rzucić? 

 • Nie, nie szło. Z chlebem nie wiem bo u nas też nie było chleba, bo my 
na kartki mieli chleb. 

 • Na kartki 

 • To nie szło. I ja żem widział jak później krali na takie plasterki i nad 
ogniem piekli tak dynia i jedli. Nie wiem. 

 • A czy inni też im tam pomagali tutej z Blachowni? 

 • Tak chmm, byli tyż niektórzy ale nie mieli tak odwagi, tak, nie chcieli 
albo coś, nie wiem, różni byli. A ja miał uciechę jak tak ktoś ode mnie coś dostał i ja 
lubiał tak komuś coś dać no. 

 • I dziękowali panu za to 

 • Tak, jeszcze jak, jeszcze jak dziękowali 

 • A znali pana po imieniu? 

 • Nie, skąd 

 • Tak mówili chłopiec 

 • No, no, ale tak po imieniu nie, bo nie chciał się tak z nimi znając nic bo 
to  bradzo było niebezpieczne, nie. 

 • A kto ich pilnował tutaj? 

 • Wojsko. 

 • Wojsko? 

 • Ale oni jeszcze gorzy mieli tak jo zauważał, oni mieli takich kapo, w 
takich beretach czarnych byli, chłopi wybrani taki, mocny ci byli do ......, ci mieli to 
byli Żydzi, ale żeby dobrze mieć odtąd to oni źle traktowali, jako dziecko to ja to 
widział 

 • Czy może pan jakąś taką scenę opisać 

 • No scena. Tam w Blachowni to nie miał takiej sceny, dopiero my ta 
scena jakem był w tym Tysznowie 

 • A w Tysznowie? 

 • Tak 

 • Tak? 

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. 



 • Tom widział to. 

 • Jak długo pan pamięta tą Blachownie, ten lagier to było do 45 roku do 
zimy? 

 • Do zimy, tak. No a później my z tej Blachowni nas wywieźli bo ten 
fronta się zbliżała, wojne przegrywali Niemcy nie, mo a te naloty były, nas z 
Blachowni wywieźli wszystkie rodziny z dziećmi Tesznów, Milicze tam wszystkie te 
strony zajęli, spokój był, a nie było zakładu nie. No i tam my byli. 

 • Kiedy was wywieźli stamtąd z Blachowni? 

 • Nie pamiętam który dzień albo kiedy, który miesiąc 

 • Bo to była zima już, nie, jesień? 

 • To jeszcze nie było, to jeszcze nie było bo jo nawet jeszcze do szkoły 
chodził w Tysznowie 

 • Acha. 

 • Jo chodził do szkoły bo tam była jedna klasa tylko a wszystkie klasy w 
jednym pokoju, taka nauka była, nie szło nic nauki, taka nauczycielka była panna, 
młoda co ona mogła nauczyć jak tam byli takie kawalerowie już do ósmych klas, a ta 
była młoda, no to co to już nie była nauka tylko żeby .... tak to było, tak 

 • A proszę mi powiedzieć tam dostaliście jakąś chałupę w tym 
Tyszniowie? 

 • Nie. My tam mieszkali u tych gospodyni Kajnach, bo do każdego domu 
jedna rodzina przydzielili, nie. A nas tak przydzielili zaraz przy tej kapliczce, tam przy 
tym majątku, tam my byli w tym. No i wtedy jak tych Żydów prowadzili w ty 
Blachowni jak wojna się już kończyła, nie, i to ku temu majątku, bo tam kapliczka i 
tam haj zbiorowisko było tych Żydów no i ja tam wyskoczył i ,... 

 • Tak,  dużo ich było? 

 • Strasznie 

 • Ile tak? 

 • Podług mojego tak dobrze ze sta albo więcej chłopów, no i ci prosili 
żeby coś ciepłego napić, a coś zjeść ja do matki, oni głodni są coś chcą się napić, no i 
matka szykowała a oni nie mogli iść żeby matka tak, ino my mogli nie, dzieci, mój 
brat, ale już nie żyje, nie, młodszy dwa lata ode mnie, ten to my oba nosili, rozdzielali, 
no i tak ten ,  ..... uchwaliła, jak ten jeden chłopak taki przeszło może 20, przeszło 20 
lat miał, pada byte........... ajs bryg i to my tak ......  bo mnie tak szło o niego żem go 
tak prowadził niewidomego ojca  to do ..... 

 • Znaczy jego ojciec był niewidomy? 

 • Tak ojciec niewidomy i on go prowadził i powiedział żebym mu też dał 
coś napić i ziemniaków, nie 
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 • A gdzie oni byli wtedy, gdzie ich zatrzymano? 

 • Oni wszystkich prowadzili, bo oni ciągli taki wóz żelazny bez koni, oni 
go tak wisiali ci szli przy dyszlu ciągli nie tym wozem i to już wszystko doszło to dość 
chwilka trwało, a potem ich podzielili i do tego majątku do spania na noc, bo gdzie 
ich, na dworze za zimno, to jedna część była w tych chlewach tam w majątku a jedna 
część szła z powrotem za Tysznow, tam był taka wielka stodoła, do tej stodoły spać bo 
nie było gdzie położyć, no i tak ich podzielili i stąd wtedy pamiętam jak jeden uciekał 
przed wieczorem już się tak szarzyło, uciekał do tego lasa od tego majątku i jeden 
wziął i strzelił mu do tyłku. 

 • Ale gdzie, w tył? 

 • W tył, do tyłku mu strzelał, a on był może jakie pięć metrów już od 
lasu, już przyskoczył do lasu, ale już nie doleciał i aut, i ten co mu tak strzelał za niem 
, jak on leżał na twarzy tak mu z tyłu jeszcze strzelił, później go nogą obrócił to cały 
przód miał rozwalony już nie do poznania. To ta scena jak widział, a później druga 
scena 

 • Jak daleko pan stał wtedy jak on strzelił do niego 

 • Ja stał na tej drodze koło tego majątku tak było jakieś 50 metrów czy 
więcej jak on strzeli nie, no ale później myśmy dolecieli bo ten też lecial, a ja jako 
dziecko chcioł widzieć co tam jest nie i doleciał jeszcze no i tak stał może 3, 4 od 
metry od niego jak strzelił do niku do tyłu jak leżał, to tyle pamiętam scynę taką. 

 • A była jeszcze druga scena tak? 

 • A druga scena była jak na drugi dzień później zaś prowadzili do na 
Kajszmichtach kierunek był to my jako dzieci za nimi i jeden taki słaby już nie umiał 
z tyłu został to taki jeden, nie  wiem czy to był żołnierz niemiecki czy ten kapo, granat 
odciąg wziął go za ta marynarka i dźugnął go do tego rowu i tak on go za te drzewo 
tolon albo co to nie wiem co to za drzewo duże i takem widział jak kawałki fruwały i 
od tego czasu już uciekał, jak już to widział to z powrotem do domu i 

 • A wyście mieszkali, przepraszam, blisko tej stodoły, gdzie byli ci 
Żydzi? 

 • Nie. Ale gdzie ten majątek to mieli bez płot 

 • I tam oni też byli tam 

 • Druga, płot, druga i majątek zaraz i tam spali w tych chlewach i u góry 
tam byli gdzie siano było, tam mieli wyjś to tam, bo my tam wszędzie latali między 
nimi 

 • Można tam było podejść do nich tak coś 

 • Można było, no my dzieci, ale dorośli nie mogli 

 • Tak, i co pan im przyniósł trochę jedzenia 

 • Tam co szło to se podał 
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 • A rozmawiać z nimi można było? 

 • Jo. 

 • Mówili coś? 

 • Mówili, po niemiecku mówili, no ale teraz nie pamiętam, co by to tyle 
lat jako dziecko to już co najważniejsze com widzoał 

 • Tak. A proszę powiedzieć jak oni tu nocowali tylko jedną noc? 

 • Jedną noc i ciągli dalej 

 • Ale dokąd szli? Nie wie pan 

 • Tego nie wiem, jak daleko dojszli abo co, co się stało, tego nic nie 
wiem 

 • A co zrobili z tymi zwłokami tych dwóch, zostawili na śniegu i poszli 
dalej? 

 • A tych tym co go rozerwali na kawałki z tego granatu to leżał, to tam 
zrobili bo my, ja już potem ani nie śmiał bo matka na mnie przezywała, że wszędzie ja 
jestem ja biorę, siedź doma. Jednakże na drugi dzień tych wszystkich nieboszczyków 
pobrali to matka mówiła na dwa wozy takie o tych trupów pokładli i tam gdzieś 
zawieźli, ale mu już, ja tam już nie interesował, a my później wyjechali do tej Austrii i 
ja już 

 • Ale dlaczego, pan mówił tylko o dwóch trupach, było więcej? 

 • Jak, ci co pomarli, pomarli 

 • Oni umarli tutaj? 

 • Pomarli od słabości i zmarźli 

 • A czy pan ich widział tych 

 • Nie, ja już nie widział bo już wtedy mnie matka powiedziała, że ona 
ich widziała jak na tych wozach ich wieźli, a w majątku to były wozy, nie, furmany z 
majątku. No ale nie wiem czy ta jeszcze ktoś żyje z tych 

 • Ale czy pan wie gdzie ich pochowali? 

 • tego nie wiem, bo mnie już potem matka zakazała, a my poźni nie 
wiem czy na drugi dzień czy jakiś to nas już wywieźli do tyj Austrii 

 • Bo pan powiedział wcześniej że pan pamięta tą scenę, że był ten młody 
chłopak 

 • Tak 

 • Który miał tego ojca ślepego 

 • Tak 

 • Prawda 
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 • Tak 

 • Ten ojciec niewidomy, to tak utkwiło panu w pamięci 

 • Tak 

 • Dlaczego? 

 • Bo mnie tak to wzruszyło, że taki niewidomy a musi tam tych być 
zamknięty że ten syn co tak starał o niego, że trzymał go nie, to mnie najbardziej tak 
wzruszyło 

 • A czy pan pamięta jak oni byli ubrani ci Żydzi? 

 • No wszystkie jednako w tych pasach 

 • W tych pasach? 

 • W tych pasach, wszystkie jednakie ubrani a z tym że żadne buty, tylko 
tak, te takie berety mieli, tyż w tych pasach, tylko te kapy te kapo to mieli te czarne 
berety takie, oni sztrykowali bo oni mieli takie luksy a ty mieli takie cienkie 

 • A ci co ich pilnowali z karabinami to byli już tacy starsi trochę, 
Niemcy starsi byli 

 • Starsi Niemcy byli takie już takie folkszturmy albo co tam było, potem 
już to wojsko całe już było kryszune, tam nie było wiele, tyle tylko wiem jeszcze 

 • A czy komuś się udało uciec tym tutaj? 

 • Bardzo się dużo udało. Wtedy w tej nocy to dużo udało się uciec, a 
wojsko ani nie pilnowało bardzo już, oni już nie dbali o to tak 

 • Tak 

 • Było tak widać że takie wszystko, dużo uciekło, no ale kogo widzieli 
co uciekał to musieli zastrzelić, ale jeden przed drugiem może się bał z tych  Niemców 
nie, żeby 

 • A byli tacy którzy uciekli tutej do gospodarstw? 

 • Nie, to chyba nie 

 • Bali się? 

 • Bali się. A żaden by ich nie przyjął bo te jak by to powiedzieć ci ludzie 
byli wystraszuni oni się bali, nie chcieli bardzo ani jeden drugiemu pomóc bo się bali, 
że ich ktoś ukarze za to. Nie mieli odwagi. Nie chcieli ryzykować życiem. 

 • Tak i wyście wywieźli aż do Austrii tak? 

 • Do Austrii, nn 

 • A kiedy wróciliście tutaj? 

 • My później wrócilim za rok czasu tam może było, ale już my tylko do 
Cisowy do babci bo mój ojciec pochodził z Cisowej, a na Blachowni nie było co jeść 
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no i wszystkie kwarty to wszystko babcia zebrała do niej, od nas co zostało, no bo jak 
my wyjechalim do Tysznowa to matka nie wezła łóżko i więcej nie, tylko 
najważniejsze rzeczy, a tak te meble wszystko zostało i to wszystko babcia wezła do 
Cisowej, no a później my zaś z Cisowej do Blachowni przewieźli do to my zaś później 
w Blachowni mieszkali. Aż do tego czasu aż żem się ożenił nie. 

 • A w Blachowni to pan tam chodził do tego obozu, znaczy tego co było 
obozu, lagru 

 • Lagru, później, jak my po wojnie wrócili z ty, z ty Austrii to w tym 
lagrze już ludzi nie było 

 • No 

 • Tylko te baraki były, no to my jako dzieci tam latali a zbierali byle co 
tam co to tam się podobało, tam różne rzeczy były 

 • A co było w tych barakach? 

 • Pamiętam tylko jeszcze takie oni zrobili klapki na myszy, na szczury 
takie różne rzeczy tam były no to my tak, takie rzeczy jako dzieci nie, co nas 
interesowało 

 • Takie jakieś fajne takie rzeczy były, ja wiem jakieś tam? 

 • Nie, to nie było 

 • Kosztowności czy coś? 

 • To nie było 

 • Nie było tego 

 • To nie było, nie było, nie było tego, tych pryczy, tyn stołów, te ławki, 
jakie krzesło, nie było nic 

 • A w tych izbach były prycze? 

 • Ja, w każdym baraku tak tylko tam było baraków ach strasznie, tam 
było tych lagrów dużo przecież, wszystkie narodowości tam były, to było lagrów 
pełno 

 • A czy ci którzy pilnowali, ci Niemcy którzy tam byli strażnikami w 
Blachowni przychodzili też tam do was, mówili coś, co się dzieje 

 • Nie. 

 • Nie mówili o tym 

 • Każdy się bał. Jeden się przed drugiem bał. Tych, ten naród się bał coś 
powiedzieć, się bał że ten drugi nie poskarży i Oświęcim, zaraz był Oświęcim, każdy 
się bał 

 • A pan wiedział co to jest Oświęcim? 

 • Ja, ja 
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 • A skąd? 

 • Matka, ciotki jak się ześli krewni to mówili o takich sprawach nie, a 
później też gdzie to wojsko było, ten jak się to nazywało zaś te niewolniki co 
niemieckie żołnierze, co oni mieli każdy rok to było takie święto, ja już zapomniałem 
ten hajmak, nie wiem jak to się nazywało, to był każdy rok taki co różnie tam robili 
nie, przedstawienia, no różne rzeczy żeby upiększyć tak i dzieci my, wszyscy rodziny 
tak chodzili po tym hajlagrze nie 

 • Heilagrze 

 • A potem kaj gdzie to wojsko niemieckie było te sztrasgefamne mówili 
na nich i tam różne takie karuzele to było wszystko tak jeden dzień w roku jakieś 
święto ale ja nie pamiętam jaki się to nazywało. 

 • A jak daleko to miejsce było od tego lagru żydowskiego? 

 • To było dość kawał drogi 

 • Tak? 

 • Tak. To było ta droga ze Sławieńczyc na do na ta stacja tam ten 
kierunek 

 • Bo ten lagier żydowski był oddzielny tak? 

 • Oddzielny, całkiem oddzielny. Bo te lagry były jeden za drugiem, a ten 
był całkiem oddzielnie, osobny lagier 

 • I pan tam w tym lagrze żydowskim nigdy nie był 

 • Nie, tam nie szło dojść, tam nie szło dojść, bo po tych lagrach my 
chodzili, to pamiętam, no ale do tego lagru nie szło dojść. Bo te lagry były otwarte, 
tam tylko baraki były, a drugie normalnie szły nie, jak te drugie szły a te otwarte były 
tylko  baraki były, a ten lagier tam już były Żydy, Anglicy to były zamknięte, o ty 
Francuzi, Włochy to miały lagry otwarte, mogli w każdej chwili iść wszędzie, to były 
tylko takie baraki, gdzie oni mieszkali i nocowali a później na zakład do roboty 
chodzili. 

 • A ci Żydzi którzy tutej pracowali pracowali również w 
gospodarstwach? 

 • Nie. Nie. 

 • A co robili? Jaka ich praca była tutaj? 

 • No mówię panu że to była przeważnie praca taka ziemna 

 • Na roli? 

 • Nie, 

 • Zimna? 
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 • Drogi robili, wykopy różne, takie wyładunki ziemi albo piasku, albo 
czego, takie roboty takie robili 

 • A pan poznał tam kogoś konkretnego czy oni się ciągle zmieniali? 

 • To już nie powiem. Chyba nie jako dziecko tam ktoś miał kiedyś, ale ja 

 • Nie, nie, czy pan znał kogoś z tego, z tych Żydów wtedy? 

 • Nie. Nie mogę 

 • Ale na przykład w tej pracy na drogach to były takie przypadki, że 
przychodził ten sam Żyd codziennie 

 • Ale to się zawsze zmieniało, raz tu, oni tych zmieniali tych Żydów, nie 
zawsze na jedno same miejsce, żeby kuntakt nie złapieli nie, to oni zmieniali ich i nie 
szło tak 

 • A czy we wsi mówiono co robią z tymi Żydami? 

 • Nie, to nie było tak mówione nic specjalnego to nie wiem, nic, tylko że 
z tym jedzeniem mieli krucho 

 • Tak. To dziękuję, tylko sekundkę jedną zapytam się kolegę dobrze? 
Czy oni tam ktoś 

 • Ja chciałem jeszcze  zapytać czy ci Żydzi mieli czym zalacić za to 
jedzenie 

 • Skąd, Żydzi nie mieli nic przy sobie, skąd by to mieli jak wszystko im 
odebrano. 

 • A na przykład ci inni więźniowie tych, bo Anglicy niczego nie 
potrzebowali tak? 

 • Anglicy mieli takie życie jak Niemcy nie mieli 

 • I oni, a oni nic od was nie kupowali? 

 • Nie, oni nie potrzebowali nic. Anglicy dostali tyle jedzenia, 
wszystkiego mieli, że każdy tydzień na boisku tam na Blachowni, nie, to mecz 
rozgrywali, a tak sport co oni uprawili, uprawiali tego było niemożliwie, my tam 
codziennie chodzili 

 • A graliście tam w piłkę też z nimi? 

 • Z niemi my grali i wszystko, oni nas tak lubieli, tacy byli wesoły, no 
oni mieli wszystkiego pod dostatkiem, tyż do kościoła my chodzili to my chodzili do 
kolegów, do Sławęcic, każdy niedziela to do kościoła się szło, albo kanaret koło tych 
lagrów się szło, bo ten cały lager był zagrodzony też te były tak aż do brzega, a 
później tyn brzyg i tym brzegiem my szli do kościoła do Sławęcic, to my albo szli 
szosą albo kanarem, to albo z tej strony widzielim ich albo z tej strony. 

 • A oni co wam takiego dawali oprócz tych czekoladek? 
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 • No tak chyba nie zaś, bo nam nie było wolno odebrać bo oni przecież 
robili te bomby w tych piórach i wszędzie to mogło palce poobrywać, to nie było 
wolno brać nie, odebrać 

 • Ale grać w piłkę mogliście wy? 

 • No my mogli z nimi jak tak razem, jak tak był strażnik z niemi to nie, 
ale tak specjalnie to oni się bali żeby tam jakiś sabotaż nie zrobili 

 • A dużo was tam chodziło grać z nimi w piłkę? 

 • No, nawięcej nie bo te każdy nie miał tak interesu tak chodzić no a ja 
tam bo ja tam mieszkał w tym pierwszym domie zaraz za mostem, i to ja wszystko 
widzioł, jak była puza, jak to można powiedzieć 

 • A jak tych Żydów prowadzili tych głodnych i wtedy to pana mama im 
dała jeść 

 • Tak 

 • To co na to strażnicy? 

 • Oni już pozwolili, to był taki jak można powiedzieć, oni już nie 
kontaktowali do kupy, oni to było już takie znużone to wszystko, oni już nie miały 
interesa tak mocno pilnować, nawet matka powiedziała mi, że oni nawet pozwolili 
żeby im dawać bo oni już nie mieli z czego im dać 

 • A strażnicy wam zapłacili za to żarcie? 

 • Skąd, to było tak, że każdy doł co mioł, żeby, ale żeby zapłacić tylko 
tyle 

 • A inni we wsi też podkarmili tych Żydów trochę? 

 • Tegom nie widział, bo oni przeważnie stali tu koło tego majątku, tam 
było tylko taki zakręt, nie, ten majątek po drugiej stronie a nasze gospodarstwo gdzie 
my tam byli u tej gospodyni, no a tu na tej ulicy to wszystko stało, no a tak to nie było, 
a zdaje się że to było tak, że tam nie było już moc ludzi bo oni jakoś tydzień przed 
nami niż my wyjechali to oni uciekli, a moja matka powiedziała ona jeszcze wyjedzie, 
ona jeszcze nie tak daleko i nasz tyle rodziny zostało w tym Tysznowie 

 • Acha, czyli tylko cztery rodziny były tak 

 • Ja, a ci już wyjechali tam na Kłodzk i furmankoma już pojechali i oni 
później jak tam ten transport do tej Austrii jeszcze nie był, nie stał, te wagony i oni 
wrócili zmazani, bo moja ciotka tyż wróciła i wszyscy brudni, jak przyjechali to 
musieli pranie prać, a nie zdążyli posuszyć, już musielim uciekać, tak było takie 
wszystko 

 • A w majątku ktoś jeszcze mieszkał wtedy? 

 • Tam mieszkała jedna pani Lunga, ale ci są...... to miała jednego syna to 
z babcią zamieszkała taką 
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 • Ale wtedy kiedy tam tych Żydów zakwaterowali to oni jeszcze byli? 

 • Ja, to jeszcze byli bo oni z nami wyjeżdżali, bo ona też ta pani Lunga 
ona też była u mnie co powiedziała,  to ona powiedziała, co matka robi to ona z matką 
idzie. Moja matka była trochę  taki szeryf, taki szef, jak ona powiedziała to które 
rodziny zostali 

 • A ci Żydzi którzy, którym się udało uciec z tego marszu, to gdzie się 
chowali? 

 • Tego nie mogę wam powiedzieć, tyle wiem, że wtedy wujek mówił, że 
trzech go napadło jak na tym rowerze jechał, bo się można przebrać nie, 

 • W nocy? 

 • W nocy, no wieczorem tak, bo to już była zima, ciemno już było 

 • No i co się stało 

 • No nic, no miał pistolet przy sobie, strzelił do powietrza, oni uciekli, bo 
ten by nie ukrzywdził człowieka, to był bardzo dobry człowiek 

 • A tutej tak każdy miał pistolet? 

 • Nie, to nie był, nie mógł, ale on mógł mieć z tego powodu bo on był, 
on miał całe wodociągi pod sobą, cały zakład, on był bardzo ......... 

 • I co z tymi wodociągami robił 

 • On miał ten nadzór cały nad tą wodą 

 • A on jechał na tym rowerze 

 • Do żony do Teszlewa, bo też była wywieziona nie, miał syna małego 
nie 

 • No ale co, jechał od wodociągów tak? 

 • Proszę? 

 • Od wodociągów jechał? 

 • No ze zakładu, bo w zakładzie miał u babci jeszcze mieszkanie zostało, 
a tak wszyscy byli wywiezieni ci młode rodziny. 

 • A oprócz tych Żydów, czy tych jeńców, tych Anglików albo tych 
innych to też gdzieś przeprowadzono? 

 • No nie wiem co z tymi się stało to nie wiem, to na pewno samochodem 
wywieźli gdzieś, to na pewno nie na giczach, na smochodach. Bo tych Żydów, te 
Żydki traktowali jak najgorzej i to musieli piechte, ten wóz nawet ciągli ci, może na 
jakieś żywność tam była no i to 

 • Jaki wóz? 

 • Żelazny wóz konny 
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 • Żelazny? 

 • Żelazny, nie gumowy, nieżelazny koła, taki żelazny wóz ciągli i ci szli, 
o tak byli oblepieni i o ten wóz i ten tak wóz pchali nie 

 • A co na wozie? 

 • Tam mieli jakąś żywność albo co tam mieli na tym wozie, albo dla tego 
żołnierzom żywność albo co, nie wiem co tam mieli, coś tam było na tym wozie 

 • To ilu to razem Żydów w tym Cieszniowie umarło albo zabili? 

 • Matka mówiła, że tam ja ich nie widział tylko na dwa wozy mieli 
nakładzone, na dwóch wozach więźnia, ale wiela ich było to nie wiem. Nie mogę 
powiedzieć bo musiał mieć 

 • A wtedy było zimno bardzo? 

 • Zimno było, bardzo zimno było, to już przecież jak słońce wyży, kiedy 
to było, to musiało być w styczniu 

 • Śnieg był? 

 • Nie, nie było widać, śniega nie było 

 • To oni dlatego może też tak uciekali bo na śniegu to by ślady zostały 

 • No może, jo nie wiem jak to było, oni dużo ich uciekło, bo później ci 
ludzie mówili tam, moja matka i tak się tam spotkali, że bardzo dużo ich uciekło tyj 
nocy, tyle ci mocni co byli mieli sił to dużo ich uciekło 

 • Ale czy pana mama widziała tych co uciekli? 

 • Nie. Ale jak mówili bo później oni musieli liczyć ich tych Żydów na 
drugi dzień rano jak zbiórkę zrobili po tej nocy, i to bardzo dużo brakowało 

 • Ale to ci strażnicy mówili tak? 

 • Ci strażnicy mówili, coś tam mówili żeby szukać po stodołach i 
wszędzie bo tam mogą być pokryci, ale żaden nic nie znalazł nikt, bo każdy uciekał 
jak najdalej. A jeszcze, aa jeszcze to panu tu, jak późni Niemcy odjeżdżali to we 
dwóma źgali do tej słomy czy tam ktoś nie jest skryty z tych Żydów, teraz mi się 
wspomniało, i dwoma źgali, tam słoma była, siano to sobie myślą ktoś się tam zakopał 
i leży, a że pójdą i wstanie to we dwoma źgali to, takie było 

 • Dziękuję bardzo. 
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 • I tutej w tym domu pan mieszkał tak? 

 • Tak, w tym domie, tu kiedyś okno było i w tym pokoju my mieszkali, a 
tego płotu nie było tylko ta furtka i ta furtka jest wszystko wejście to tam na tej ulicy 
pełno tych Żydów stało 

 • Tutej ich było pełno? 

 • Pełno tu stało 

 • A tu była, co tu było? 

 • A tu był taki wielki gnojok i w tej stronie obok była ta cała stajnia, 
długa stajnia i tu później spali, w tej stajni a to rozburzyli i w tych ... 

 • A Żydzi szli tędy tak? 

 • Tędy, a tu ich dzielili żeby tu spać, przenocować ich 

 • I potem 

 • A w tym, później jak my tu chodzili, jedzenie dawał i popicie gorące to 
my  skożnie jak już tak szaro zrobiło to już ktoś uciekał, to ci za niem i on tam za ten 
róg tam 

 • To my  tam pójdziemy do tego miejsca 

 • Tak, i tam go zastrzelili 
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 • Ale skąd uciec jak oni stali tutaj? 

 • Tutej stali w ty gromadzie i stąd uciec 

 • No, tak i ten Niemiec biegł za nim z karabinem? 

 • Już teraz nie wiem czy to był Niemiec czy to był jeden z tych już ja 
teraz nie skojarzę 

 • Albo? 

 • Albo ten kapo 

 • No ale 

 • Ale to musiał być Niemiec bo on nie karabin tylko pistolet 

 • Pistolet miał 

 • Nie karabin tylko pistoletem strzelał i nie umiał za pierwszym razem 
go tarfić to kilka razy strzelał aż go trafił ale do tyłku, w tyłek ....... i upadł 

 • Pójdziemy tam i pan pokaże 

 • No a później jak my dochodzili, dolecieli to leżał na twarzy i  

 • Niech pan teraz jeszcze nie mówi bo my tam dojdziemy to wtedy to 
będzie, a to było tutaj to ten budynek 

 • To było, tylko że to chlewni brakuje a tak w dołkach to wszystko było 

 • A w tym też mieszkali Żydzi? 

 • No wszędzie, u góry mieszkali, w ty słomie, byli podzieluni 

 • Oj to było tych 

 • Oj to było strasznie dużo, ja tego nie mogę powiedzieć ile dokładnie bo 
człowiek nie wiedział ile, ale to musiał być masa ludzi, masa, no bo stało ich pełno, no 
to tak żeby 

 • A widzieliście, widzieliście wcześniej że oni tutej przyjdą? 

 • Nie. My nie wiedzielim  

 • Nagle tak? 

 • Nagle przyszli i tu chcieli przenocować i szukali bo musieli na ten 
majątek żeby ich pomieścić żeby przenocować 

 • A w tym majątku kto był wtedy tutej? 

 • Ja nie wiem co to był za właściciel, tylko ta jedna pani ta pani Lunga 
ona też mieszkała w tym domku w tym majątku w jednym miała pokój u góry, ale kto 
tu był ten całym szefem tego majątku tego ja nie wiem, ja to nie interesował z tym i 
nie wiem jako dziecko 10-letnie to 
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 • Oni się zgłosili do tego właściciela czy tutej można przenocować tych 
Żydów? 

 • Ja nie wiem oni tam nie zgłosili bo to wojsko było takie, że nie 
powiedzieli musicie przjąć ich na noc i koniec, to na pewno żaden nie przyszedł z 
prośbą żeby troszkę na noc wziąć, tylko powiedzieli tam jest na noc tam jest dom i 
koniec i nie mieli nic do gadania nic 

 • A przyszli do pana mamy 

 • Żaden nie przyszedł do mamy tylko ja wyskoczył na drogę i ci Żydzi 
prosili żeby coś napić, coś zjeść i ja zaraz do tej matki i te gospodyni pani Rygier 
zaroz gotowali i już było nagotowane co było świt, rano nie, a potem weźli i znowu 
jeszcze postawili te ziemniaki i taka kawa gotowali i mleko bo  krowy miała nie i 
mnie do konewków do wiaderków szykowali a ja nosił nie 

 • No ale to było dużo tego, przecież to dużo 

 • No strasznie dużo tego było, ale ich było bardzo masa i oni se ciągli 
tam było wszystko ta ulica pełna 

 • Pełna była ich 

 • Pełna, ja nie wiem dokładnie ile ich, ale ja liczoł, ja tak mówię dwiesta, 
ale tam na pewno było więcej 

 •  ....... 

 • No, to wyjdzie i poszli jeszcze mi się skojarzło i wspomniało, że oni 
rano potem szukali tymi widłoma nie, źgali do tej słomy 

 • Tutaj też? 

 • Tutaj, wszędzie kaj oni nocowali, źgali żeby kto, bo ich brakowało, oni 
uciekli dużo tyj nocy 

 • Proszę powiedzieć, pan powiedział wcześniej 

 • No, jak tu uciekał to my tu za niem lecieli to on już był ciągli go w tym 
miejscu 

 • Tak? 

 • I tam jeszcze go z tym pistolet trafił, ale nie zastrzelił tylko do tyłku, on 
upadł i my już dolecieli to on go z tylu jeszcze strzelił do tyłu 

 • Podszedł do niego? 

 • Podszedł, strzelił jak leżał do niego a później go nogom przewrócił, tak 
to patrzę i to wszystko rozwalony cały przód, tu leżał, i później tego miejsca tak 
obrzydło wszystko i już zaś uciekał już nie chciał, bo człowiek był jednak miękki nie 
jako dziecko i ja do domu i matce to mówię nie. I rano potem jeszcze wstali my jak 
zbiórka była tych Żydów nie i ciągli i ja za nimi, jeszcze uciekali, widać jak idą nie 

 • Ale była taka sytuacja że ten drugi też uciekł 
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 • Ten nie uciekł, on był taki słaby 

 • Tak 

 • Że on już nie mógł żyć, oni szli w tym kierunku, ale on z tyłu został, on 
już był taki słaby że on już iść nie umiał, a na furmankę oni go nie zabrali, to ja nie 
widział jak tam coś wyciąg, pociąg a za marynarką był włożył 

 • Ale to było tam? 

 • I ja i znów go do rowu 

 • Pójdziemy tam dobrze? 

 • I ja i później go bum i ja zaś widział jak kawałki fruwały i to było 
wszystko i ja od tego czasu uciekoł bo pieron jeszcze mnie tam zabiją bo im było 
jedno, ale on miał słabość on nie umiał już iść 

 • Okej 

 • No 

 • Tak że oni szli tędy tak? 

 • Oni prowadzili ich w te strone a ja jako dziecko za nimi biegłem nie 
jak już w tym miejscu tak mógł być 

 • Pan był w tym miejscu? 

 • Tak, w tym miejscu mniej więcej, to tam stało drzewo to widziałem 

 • Tam było drzewo tak? 

 • Tak ale teraz go nima na razie, ale tam będzie jeszcze ślad i w tym 
miejscu taki jeden słaby już nie umiał to go węźli i za marynarkę mu ten granat 
wsadził, widzioł, odcioł, wsadził i popchał go do rowu i zaś widział jak te kawałki 
furgały z tego człowieka, tego mogę powiedzieć tylko drzewa nie ma już teraz ale tam 
na pewno jest ślad po tym drzewie 

 • Tak, zaraz zobaczymy to drzewo 

 • To drzewo, tam będzie musiał jaki pniak abo coś być jeszcze bo tam 
stał taki duży tołpon czy tam wierzba czy coś, ale na pewno tołpon to był, to takie 
topole jak te. To już było, pierwej było duże ale teraz wcale to już uschło i nie ma tego 
drzewa 

 • No ale jednak pan leciał za nimi 

 • No ale jak to się stało, jak się stało to leciałem z powrotem do domu bo 
to nas zgromiło bardzo bo dla dziecka widzieć takie coś jak tam ręki, nogi furgały to 
już było źle. 

 • Ale pan tam nie podszedł do niego? 
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 • Nie, ja tego nie widzioł, tam co tak się stało to jużem nie podeszoł jak 
to leżało nic, tylko widziałem jak fruwały te kawałki z człowieka, a ten wybuch to już 
widzioł. 

 • ---- 

 • Tak, w tym miejscu 

 • W tym miejscu tak ten Szwab, Żyd już nie umiał i ten żołnierz czy tam 
ten kapo nie wiem tera ale zdaje się że żołnierz bo on miał ten granat, jak wyciąg i 
kładzie mu za marynarka i popchał go do tego rowu za tym drzewem i tam tylko 
widzioł jak to wybuchło do góry i od tego czasu uciekłem do domu zechcioł o niczym 
nie wiedzieć. A tu jest taka skarpa była to tam go popchoł na dół i już. 

 • Acha tu skarpa był 

 • A tam to drzewo stało, jo tera nie wejdę na skarpę ...., ale teraz widzę 
że to drzewo tu jest, to tu popchoł na dół, i tu zginął 

 • I on tak wybuchnął tak? 

 • Tam wybuchło to do góry i to było wszystko, on nie był w stanie ani 
stanąć ani nic bo był taki słaby, że jak popchnął to został leżeć i już, on może i chciał 
żeby  poszedł ... od słabości on już nie umiał, to już wszystko co mam do 
powiedzenia. 

 • Okej. Dziękujemy bardzo 

 • Proszę. No a to było wielkie drzewo tu stało  

 • Duże było tak? 

 • No duże drzewo tu stało na tym rogu 

 • Tak. No 

 • Ja jestem ciekawy czy to niży było albo co, ale to było tutej na rogu. To 
już tyle lat, jestem zaskoczony to niży ale tu 

•
 

•
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