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Marian Pietrzak opowiada o eksterminacji Żydów z Sokołowa Podlaskiego. Opisuje założenie 
getta, mówi o edukacji dzieci żydowskich w getcie, oraz o nielegalnym handlu pomiędzy 
Żydami i Polakami, którego przyczyną był niedostatek żywności. Wspomina, że jego ojciec 
zdobywał informacje o istniejących już obozach zagłady dla kupców żydowskich z getta 
sokołowskiego; dodaje, że jego rodzina żyła w bardzo dobrych stosunkach z ludnością żydowską 
oraz wspomina wesele żydowskie, w którym brał udział. Marian Pietrzak wyjaśnia, że na rozkaz 
Niemców Żydzi sokołowscy wybudowali obóz zagłady w Treblince ,w którym ostatecznie 
zgninęli. Opowiada o roli Niemców, Uraińców oraz polskich policjantów w kierowaniu gettem a 
później w jego likwidacji. Marian Pietrzak opowiada historię bogatego kupca Lewina . 
Wspomina, że Niemcy starali się zatrzeć wszelkie ślady istnienia Żydów w Sokołowie 
Podlaskim, zasiedlając mieszkania żydowskie Polakami, urządzając aukcję pozostałych po 
Żydach przedmiotów osobitych oraz likwidując żydowskie nagrobki.Marian Pietrzak opowiada o 
stosunkach polsko-żydowskich po wojnie, kiedy to Żydzi sprzedawali akty własności domów 
czy placów Polakom. Marian pokazuje przedmioty pamiątkowe: legitymacje swoich rodziców 
zezwalające im na wstęp do getta oraz antyczne świeczniki z żydowskiej synagogi, które sam 
zakupił podczas jednej z wyprzedaży. 

 
Plik 1 z 2 

 
 
[01:] 00:50:04 – [01:] 34:29:18 
00:45 – 35:48 
 
[01:] 00:50:04 - [01] 03:42:23 
00:45 - 03:44 
 
Q: Najpierw poproszę, żeby pan jeszcze raz się do kamery nam przedstawił, powiedział 

kiedy pan się urodził i gdzie. 
 
A:  Nazywam się Marian Pietrzak, mieszkam w Sokołowie Podlaskim, urodziłem się 29 

sierpnia 1932 roku w Siedlcach. Z Siedlec w ‘38 roku rodzice przeprowadzili się do 
Sokołowa i zamieszkaliśmy w Sokołowie. Na – dosłownie na dwa tygodnie, na dwa trzy 
tygodnie przed wybuchem wojny rodzice moi przenieśli się, znaczy zmienili mieszkanie, 
z dzielnicy polskiej przeprowadziliśmy się do dzielnicy tak zwanej żydowskiej. 
Oczywiście mieszkaliśmy na skraju tej dzielnicy żydowskiej. Później gdy weszli Niemcy, 
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wybuchła wojna, tą część tej dzielnicy, gdzie myśmy mieszkali, tą ulicę przyłączono do 
getta. I wszyscy Polacy, którzy mieszkali na terenie getta, powyżej 16 lat otrzymali od 
Niemców przepustki po niemiecku. Napisana była przepustka: „Ten Polak, który jest na 
tym zdjęciu ma prawo wstępu do getta, ponieważ zamieszkuje jeszcze na jego terenie.” 
Oczywiście te przepustki nie były od razu, gdy założono getto, wydane, one były wydane 
w ‘41 roku, kiedy już Niemcy, po prostu to getto – chcieli tak Żydów więcej skupić w 
jednym miejscu, nie wolno było już Żydom... nie wolno było Żydom chodzić po całym 
mieście tak jak – jak przed wojną tylko otrzymali specjalne opaski. Była biała opaska i na 
białej opasce była wyhaftowana sześcioramienna niebieska gwiazda, tak zwana syjońska, 
nazywano tę gwiazdę. I z taką gwiazdą Niemcy – Żydzi poruszali się po dzielnicach 
polskich, a my z kolei... 

 
Q: To znaczy getto nie było zamknięte... 
 
A: Jeszcze nie było zamknięte, ale Żydom bez opaski nie wolno było wejść do dzielnicy 

polskiej. Kiedy Niemcy zaczęli to wszystko bardziej rygor stosować i zabronili Żydom 
już wychodzić do dzielnicy polskiej wtedy Polakom dali owe przepustki. Dostała je moja 
matka – taką przepustkę z fotografią, ze zdjęciem i dostał ojciec. Ja nie otrzymałem, 
ponieważ miałem za mało lat. Nie miałem 16 lat. Ale skoro mieszkaliśmy w getcie, więc 
chodziłem po całym jego terenie. Oczywiście tam gdzie mi było potrzeba. 

 
Q: Ale nie bał się pan chodzić tak bez przepustki? 
 
A:  Nie. Nie, dlatego, że w owym czasie na terenie getta mieszkało kilka rodzin polskich. 

Kilkanaście, można powiedzieć, rodzin polskich. I oni również mieli przepustki, znaczy 
się dorośli ludzie, a tacy jak ja chłopcy nie mieli.  Tak, że chlopcy żydowscy bawili się ze 
mną, my z nimi tak samo bawiliśmy się. Teraz....Tam... 

 
[01] 03:42:23 - [01:] 06:05: 02 
03:44- 06:13 
Q:  A ci chłopcy żydowscy jak byli u siebie w żydowskiej dzielnicy, to też musieli nosić 

opaski, czy nie? 
 
A:  Nie, nie. Tylko jak wychodzili do dzielnicy polskiej. Utorzono wówczas również 

żydowską policję. Żydowska policja miała okrągłe czapki [imituje ] podobne jak teraz 
mają strażacy czy dozorcy, podobne takie. I mieli żółtą opaskę na ręku, nie białą z 
gwiazdą, tylko żółtą przpominam sobie opaskę i mieli drewniane pałki przy boku. I jak – 
kiedy utworzono getto, zrobiono szlabany do getta, czyli getto zaczynało być bardziej 
takie ścisłe już. Większy – o większym terrorze, rygorze. Więc policjanci stali przy 
każdym szlabanie i pilnowali, żeby nikt – a szlabany były przy głównych ulicach. Były 
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dwa szlabany w getcie w Sokołowie. Jeden szlaban przy ulicy Winnice, a drugi szlaban 
przy ulicy Wilczyńskiego obecnie. Dawniej Rogowska nazywała się. Tam był drugi 
szlaban. Ponieważ getto dzieliło się jakby na dwie części. Przedzielała je główna ulica, 
tak zwana Długa i ja mieszkałem z tej stony w południowej części, gdzie było większe 
getto, więcej ludności żydowskiej. Do tego getta należała ulica tak – należała: Winnice, 
Szeroka, Nowa, Niecała, Kuśnierska, Olszewskiego i Próżna oraz część ulicy Długiej, 
z tej strony gdzie były – gdzie ona należała do tej – do tej części getta. I tam gdzie 
dochodziły, ulica dochodziła – żydowskie ulice dochodziły – znaczy się te z getta 
dochodziły do tej głównej ulicy Długiej, Niemcy kazali wybudować mur. Przy wejściach 
do ulic – mur. Postawiono mur około trzech metrów wysokości, na wierzchu były szkło, 
czyli takie, żeby nikt przez ten mur nie przechodził. 

Q: Ale murowany?  
 
A:  Murowany mur, tak, z cegły, około trzech metrów wysokości. Ze szkłem na wierzchu 

takim ostrym, żeby nikt nie przechodził przez mur, a boki ulic, znaczy się taką te, znaczy 
się z drugiej strony, gdzie były domy, ogrody grodzono getto wysokim płotem i 
ogradzano drutem kolczastym. Płot miał około, około 2,30 [metrów] wysokości. To był 
drewniany płot, słupki drewniane i gęstym kolczastym drutem było ogrodzone.  

 
[01:] 06:05:02- [01:]11:36:19 
06:13- 12:01 
A:  Ale my jeszcze – jeszcze przed ogrodzeniem tego, to mieszkaliśmy i chodziliśmy 

wszędzie po całym getcie.                
No i ja chodziłem do żydowskich sklepów, robiłem drobne zakupy, widziałem jak   
wygląda żydowska szkoła, ponieważ zaszedłem pewnego razu by kupić – matka wysłała  

 mnie żeby kupić prosz – niebieskiej farbki do farbkowania bielizny podczas prania. I za – 
zaszedłem do takiego domu, gdzie był sklep i akurat w tym czasie w tym domu 
umieszczono żydowską szkołę. A już legalnie żydowskie szkoły – zresztą Żydom nie 
wolno się było uczyć od chwili – od początku okupacji. Czyli oni mieli swoją szkołę 
zrobioną na terenie żydowskiej dzielnicy, czyli w getcie. I zaszedłem właśnie kupić tej 
farbki i patrzę, i siedzi za – za dwoma stołami siedziało około 10–12 uczniów 
żydowskich i ... Ale zdziwiło mnie to, że uczyli sie po polsku. Jeszcze jak wówczas 
chodziłem do szkoły chodziłem do – chyba do trzeciej klasy i zdziwiło mnie – 
przysłuchiwałem się chwilę tej nauce, ponieważ nie wszedłem do sklepu, bo było dwoje 
jednakowych drzwi. Zamiast do tych wejść, to ja wszedłem do tych. I zamiast do sklepu, 
wszedłem do szkoły i zdziwiło mnie to, że uczono się po polsku, i pamiętam, że wtedy 
było to: kiedy się pisze „rz”, a kiedy się pisze samo „ż”. Pamiętam te wyrazy. I 
nauczyciel, który był z tymi uczniami tłumaczył tym uczniom kiedy piszemy” rz” i kiedy 
piszemy samo „ż”. I mnie to zastanowiło, bo już wiadomo było, już takie chodziły 
pogłoski, że Żydzi zostaną wymordowani przez Niemców. I jeszcze ja sobie myślę: „Po 
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co oni się uczą – mówię – ci uczniowie. Ja – mówię – gdybym był na ich miejscu 
wolałbym pobiegać, polatać, pochodzić z chłopakami, a oni wszyscy siedzą za stołami i 
się uczą.” To było prawdopodobnie przy końcu ‘41 , albo na początku ‘42 roku.  

 
Q: To znaczy zima? 
 
A: Nie, to nie była zima. Śniegu nie było, czyli mogło być... Myśmy mieszkali na terenie 

getta do maja, do początku maja ‘42, czyli około piątego, szóstego maja nas wysiedlono 
w ‘42 roku z getta, a we wrześniu już była likwidacja getta, czyli wywiezienie Żydów do 
Treblinki, a więc kilka tylko miesięcy było... Myśmy byli, czyli mieszkaliśmy bardzo 
długo, do maja ‘42. 

 
Q: Przy której ulicy państwo mieszkali? 
 
A: Przy ulicy Winnice, przy ulicy Winnice. I właśnie na początku maja przesiedlono nas na  
 ulicę tak zwaną Bóżniczną, obecnie nazywa się ta ulica Magistracka. Dlaczego nazywała 

się Bożnica – Bóżniczna? Ponieważ tam była żydowska świątynia, tak zwana bożnica – 
synagoga. Duża, wielka świątynia. I od tej nazwy nazywamy ulicę Bóżniczną. Tylko, że 
ta bożnica była bliżej centrum miasta, a myśmy mieszkali bardziej na peryferie miasta. 
Zamieszkaliśmy dosłownie 50 metrów od szlabanu getta. Tak, że jak to getto.... 

 
Q: Czy wszystkie polskie rodziny zostały wysiedlone z getta? 
 
A: Wszystkie polskie rodziny, tak. A jeszcze wcześniej jak mieszkaliśmy na terenie getta, to 

mieszkaliśmy u takiego gospodarza, co miał chyba ze trzy krowy i trzymał świnie. I 
myśmy też trzymali, bo to było na skraju getta. Ale było przyłączone do getta. Myśmy 
też trzymali świnie, więc ja chodziłem....A nie było – ponieważ nie było kartofli. Kartofle 
były drogie, więc ja chodziłem na teren getta kupować obierzyny od ludności 
żydowskiej. Wchodziłem do domów, miałem ze sobą koszyk albo dwa koszyki i 
kupowałem za 30 groszy, za 50 groszy, zależy ile tych obierzyn było. A pełny koszyk to 
kosztował 80 groszy, złotówkę. No i z tej racji chodziłem do wszystkich domów, 
zaglądałem do różnych rodzin, widziałem jak ci ludzie żyją – czyli bardzo skromnie, 
bardzo biednie, ponieważ Żydom nie wolno było wychodzić z getta. Nie wolno było 
pracować, więc z czego mieli żyć? Więc ci bogatsi sprzedawali droższą odzież, 
sprzedawali obuwie, oczywiście Polakom, czyli tym, którzy przychodzili tak po cichu do 
getta. I taka była wymiana: przywozili żywność Polacy Żydom, a oni brali buty, 
materiały. Ci co mieli sklepy to mieli różne artykuły, takie jak to w sklepach – były 
przemysłowe czy spożywcze. Tak, że ci bogatsi... Jakoś tam się – po prostu dało im się 
dało żyć. Biedni nie mieli z czego żyć. Więc w nocy, gdy zapadła ciemna noc, dziesiątki 
Żydów chyłkiem wymykało się z getta poza miasto. Szli do pobliskich wiosek i tam po 
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prostu żebrali o jałmużnę. Ci... Byli również w tym i szewcy, i krawcy. To szewcy 
przynosili buty od ludzi, przynosili do getta, reperowali i na następną noc, czy za dwa dni 
w nocy, znów wychodził z getta, niósł do tej wsi buty, a przynosił kartofle, mąkę 
przynosił, jeszcze co innego i tak to trwało jakiś czas. Pewnego dnia Niemcy 
zorientowali się, że tak wygląda ten handel po cichu między Żydami a Polakami, zaczaili 
się żandarmi przy takim przejściu, gdzie Żydzi przechodzili i zastrzelili jednego Żyda. 
Miał na sobie [imituje] worek  z kartoflami dźwigał. Żandarm_____... To było dosłownie 
od mego domu 30, 40 metrów. 

 
[01:]11:36:19- [01:] 12:43:04 
12:01- 13:07 
Q: Ale skąd pan wie o tym, że zastrzelili go? 
 
A: Bo ja jego widziałem, bo to było od mego domu 30, 40 metrów. Zaraz zrobiło się 

zbiegowisko. I zrobiło się... 
 
Q: Ale to w dzień się działo? 
 
A: Nad ranem. To była po prostu szarówka, świt tylko. Zaczynał się świt. On wracał ze wsi, 

już miał na sobie, na plecach woreczek z kartoflami. To nie był worek, to był woreczek. 
Tam było może 10 kilo wszystkiego. I mąki, i kartofli, i wszystkiego. Zaniósł buty, bo to 
był szewc i wracał – wyreperowane buty – i wracał z powrotem z żywnością. I taki był 
żandarm o nazwisku Proppe [Prope]. On się zaczaił z karabinem i tego, i krzyknął: 
„Halt!”. Żyd się nie zatrzymał, więc strzelił i zabił, i podszedł do tego worka. Kopnął 
nogą, bo to opowiadali ci, którzy widzieli, bo ja dopiero później podszedłem tam w to 
miejsce. Bo na razie nie chodziłem w to miejsce. Tylko Żyd jakiś czas leżał, leżał kilka 
godzin zabity. I widziałem jak on leżał tam. Kopnął w ten worek, wysypały się kartofle i 
mówi: „Verfluchte Jude” i poszedł jakby się nic nie stało. Poszedł dalej. 

 
Q: A skąd pan wie, że to był szewc? Pan znał tego Żyda? 
 
[01:] 12:43:04- [01:] 16:10:15 
13:07- 16:43 
A: Szewca? –wszyscy znali. Mój ojciec znał i matka znała. I wszyscy sąsiedzi znali. 

Przecież wiedzieli, mówili jego nazwisko. Jego nazwiska nie pamiętam, ponieważ nie 
interesowałem się w tym czasie. Tylko mówiono, że to był szewc. Przynosił buty na wieś 
a z powrotem wracał z ka[kartoflami] – i tak chodziło, panie, dziesiątki Żydów, 
dziesiątki. Kupcy nosili towary, którzy jeszcze mieli – co, wie pan, mieli sklepy. A nie 
wolno im było, jak to się mówi, Polakom przychodzić do getta, kupować. Więc wynosili 
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towary, przynosili żywność i tak to trwło, panie, można powiedzieć, prawie do ch[chwili] 
– do dnia zagłady getta.  

 
Q: A jak pan mieszkał wtedy na terenie getta, to skoro Polacy mogli się – mogli wchodzić i 

wychodzić z getta, to Żydzi nie prosili ich o to, żeby tam jakieś załatwiali im zakupy, 
albo...  

 
A: No, jak to nie? Załatwiali. Panie! Było pewnego razu tak: moja matka... Mieszkaliśmy na 

terenie getta i trzeba było kupić kartofle. Ponieważ ten gospodarz, u którego 
mieszkaliśmy nie miał kartofli do sprzedania, więc trzeba było kupić od drugiego. Więc 
matka kupiła chyba ze cztery worki kartofli, czyli około czterystu kilo, wtedy się 
nazywali korzec kartofli. Cztery korce. I gospodarz jedzie z moją matką na wozie do nas 
do domu. Wiezie do getta te kartofle, ale trzeba było przejechać przez szlaban, a stał 
żydowski policjant. Szlaban był zamknięty. I matka mówi do tego żydowskiego 
policjanta: „Niech pan otworzy szlaban.” A on tak spojrzy na te kartofle w tych workach 
i mówi: „Pani wiezie Żydom kartofle do getta” – tak groźnym głosem ten żydowski 
policjant. A matka mówi: „ Ja mieszkam  w getcie i wiozę – mówi –  sobie kartofle.” 
„Pani wiezie Żydom!”. A moja matka mówi tak: „A jakbym wiozła Żydom to co? A czy 
pan nie jest Żydem? Pan też jest Żydem. Dlaczego mam nie wieźć Żydom kartofli?!”. No 
i ten policjant się zmieszał coś tego...  No i matka: „ Otwiera pan czy nie?! Bo sama 
otworzę zaraz szlaban!”. No i ten policjant, rad nie rad, otworzył i matka wjechała. No i 
kupiliśmy, i wie pan, jak trzeba było odstąpić ten worek kartofli, to się odstąpiło. 
Oczywiście za pieniądze odsprzedało się, bo oni mieli pieniądze, ci tego... Teraz 
przywozili cebulę, pamiętam, ze Szczeglacina przywozili do getta. Albo jak nie do getta 
to przywozili koło getta i brali. To było po 25 kilo worki cebuli i przynosili te worki do 
getta. Kiedyś moja matka kupiła też taki worek, 25 kilo cebuli. No i tak ten handel i to 
życie trwało. Ale później kiedy już... z upływem czasu przez rok ‘42, kiedy nas 
wysiedlono już z getta, to getto zostało po prostu, jakby takie bardziej odizolowane już 
od ludności polskiej, ponieważ nie wolno było nikomu... Przedtem to Polacy wchodzili, 
co mieszkali na terenie getta. Później nie było wolno wchodzić nikomu, ale jeszcze kiedy 
było wolno wchodzić na teren getta, no to stosunki między moim ojcem a ludnością 
żydowską układały się dość dobrze. Ponieważ ojciec dzierżawił budynek, w którym miał 
warsztat kowalski od Żyda, czyli był żydowski budynek i on ojcu wydzierżawił. No i 
takie utrzymywali dobre stosunki między tymi mieszkańcami getta a moimi rodzicami, że 
pewnego dnia ojciec otrzymał zaproszenie na żydowskie wesele. Im załatwiał różne 
sprawy. 

 
[01:] 16:10:15- [01:] 19:25:06   
16:43- 20:06 
[pokazuje] 
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A:  Może przedstawię. Tu są przepustki do... To są przepustki do getta mojego ojca i mojej 
matki wydane w ‘41 roku [zbliżenie]. Już? A to jest zaproszenie na żydowskie wesele. 
Ojciec otrzymał zaproszenie na żydowskie wesele [demonstruje]. 

 
Q: I był – był pan na nim? 
 
A: Może przeczytam jak pisze na tym zaproszeniu: „Na uroczystość zaślubin panny Guci 

Lubelskiej z panem Wólfem Rozenbaumem, odbyć się mającą w niedzielę, dnia 23 marca 
1941 roku o godzinie 18 w Sokołowie, w domu pana Rozenbauma przy ulicy.... Tu pisze 
Pierackiego, ale to była pomyłka, ponieważ wesele przeniesiono do innego domu i 
odbyło się przy ulicy Rogowskiej, obecnie Wilczyńskiego. I pod spodem podpis: rodzice 
i narzeczeni, na podpisie tego zaproszenia. No i ojciec dostał takie zaproszenie, no i 
mówi do matki mówi: „Pójdziemy na wesele.” No a matka trochę się bała. Mówi: „No 
wiesz pójdziemy – mówi – mieszkamy niby w getcie, ale jak pójdziemy – mówi – nie 
wiadomo jak na takim weselu będzie. Może Niemcy przyjdą, może co?”. Ale wesele 
odbyło się szczęśliwie. I ojciec mówi tak: „To ja wezmę – mówi – Maniusia”, czyli na 
mnie mówi. Ponieważ miałem wtedy dziewięć lat, więc tak mnie nazywano Maniuś. A 
matka mówi: „Gdzie będziesz brał dzieciaka?”, a ojciec mówi tak: „ Niech idzie, bo się 
więcej takiego wesela nie zobaczy.” I poszedłem. Byłem na tym weselu, odbywało się to 
w dwu-piętrowej kamienicy. Cała ul[ulica] – cała kamienica była przeznaczona na 
uroczystość weselną. To byliśmy na pierwszym, pamiętam, i na drugim piętrze. 
Pamiętam całą taką uroczystośc w wielkiej sali. Było takie coś przy jednej ścianie jak 
podium, tak jak coś, a na tym był tak jakby coś w rodzaju tronu – taki olbrzymi piękny 
fotel. Na tym fotelu siedziała młoda, czyli panna Gucia Lubelska w białej sukni. I w 
pewnej chwili ktoś do – no tam mówiono po żydowsku różne takie słowa, jak to się 
mówi przy takich uroczystościach. W pewnej chwili podszedł do niej ktoś i dał jej 
szklankę. Ta Gucia się podniosła z tą szklanką w ręku [imituje] i rzuciła ją do góry. 
Szklanka upadła na ziemię i wszyscy zaczęli się cieszyć, bo się szklanka zbiła, czyli to 
oznaczało, że szczęście będzie. Szklanka upadła na ziemię, zbiła się, zaczęli tańczyć, 
klaskać w ręce, no i uroczystość trwała dalej. To pamiętam, ten taki ciekawy taki wątek. 
No dostałem kilka cukierków na tym weselu, nie powiem. Przyszedł ojciec, dał mi, to 
mówi: „Masz. Masz od – cukierki – mówi – od młodych – mówi – to dla ciebie, tak.” 

 
[01:] 19:25:06- [01:] 22:19:07 
20:06- 29:31 
Q:  A kim byli ci młodzi? Skąd ich ojciec znał? 
 
A: To byli krewni tego... tego Lejzora Siedleckiego od którego ojciec dzierżawił kuźnię, ten 

warsztat. Bo to był warsztat kowalski. To byli krewni jego, tak. Teraz co jeszcze...? 
Ponieważ dobrze stosunki się układały pewnego dnia do warsztatu mego ojca, kiedy już 
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żeśmy się wyporowadzili z getta....przepraszam.... tak, kiedy wyprowadziliśmy się z getta 
przyszło dwóch mieszkańców getta. Jeden z nich nazywał się Przepiórka, a drugi 
nazywał się Skowroński. Ten Skowroński był bardzo bogatym kupcem żydowskim, 
przedsiebiorcą, co pochodził z Kalisza. Tam mieli swoją fabrykę, młyn i jeszcze tam coś, 
jakieś przedsiębiorstwo. Przyszli do mojego ojca do warsztatu i mówią tak – tak tymi 
słowami – zaczęli rozmawiać to tamto, ale ojciec wyczuł, że oni coś mają jakiś interes. A 
ojciec miał kuźnię dosłownie od – od szlabanu getta jakieś 30 metrów, a mieszkaliśmy 
jeden dom dalej – 40 metrów, może 50 metrów. I mówi: „Coś tu panów do mnie 
przygnało. Mówcie o co chodzi.” A oni go tak: „My – mówi – i sokołowscy Żydzi 
zaufaliśmy panu i mamy – chcielibyśmy, żeby pan pojechał do miejscowości Sobibór i 
sprawdził czy istnieje obóz, w którym są mordowani Żydzi. I – mówi – dnia – mówi – 
tego i tego”, tam zdaje się było szóstego czerwca, o ile się nie mylę, ‘42 roku, „wyjechał 
pociąg z Chełma z Żydami do So – do obozu w Sobiborze. I nikt z tego obozu nie 
wrócił.” I podał numer pociągu, ten – ci – ten Skowroński razem z tym... z 
...Skowroński z Przepiórką podał numer pociągu i podał nazwisko maszynisty, który 
prowadził pociąg z Ży – z ludnością żydowską do...do... do Sobiboru. I mówi tak: „ My 
panu zapłacimy za to.” Pyta się tak: „Ile pan zarabia dziennie?” – Przepiórka i 
Skowroński. Ojciec mówi: „100 złotych dziennie zarabiam.” Mówi: „To jest dużo 100 
złotych”, ten, ten Przepiórka. „To – mówi – my panu damy po 100 złotych dziennie 
dniówki i damy panu pewien taki adres do Chełma i niech pan jedzie sprawdzić co się 
stało z tym transportem Żydów, którzy wyjechali z Chełma.” I dali ojcu adres na ulicę... 
Siedlecką pod numer 9. „Pan podjedzie do Chełma, tam – mówi – są nasi już Żydzi, z 
którymi jesteśmy umówieni i oni panu udzielą wszelkich możliwych informacji, no i w 
miarę swoich możliwości jakiejś tam pomocy.” Oczywiście wiadomo tam co się można 
było spodziewać w getcie jakiejś pomocy. „I my panu zapłacimy.” Trochę ten 
Przepiórka zaczął się targować z ojcem o tą cenę, że tyle zapłaci ile ojciec pracuje w 
kuźni, a Skowroński mówi: „Zapłacimy i nic nie mów. Nie wiadomo czy byśmy znaleźli 
kogo kto by chciał iść – mówi – w sprawie tak jak ten pan.” No i na razie ojciec 
pieniędzy nie brał. Dali jeszcze ojcu dwie buteliki wina przyniósł ten Przepiórka, 
ponieważ on był przed wojną właścicielem dużego spożywczego sklepu. Przepiórka. I 
mówi: „Niech pan to weźmie na drogę i niech pan jedzie.” Ojciec pojechał do Chełma, 
ale mówi: „Coś trzeba – mówi – jakoś to – mówi – załatwić – mówi – jakoś się 
dowiedzieć jakby złapać jakiegoś języka. Ale wie pan, w owym czasie pytać się ludzi to 
był bardzo strach, bo byli Volksdeutsche różni, szpicle niemieccy. Więc zaszli do pewnej 
restauracji i zaczyna siedzieć i tam gawędzić z takim sąsiadem [pieje kogut], który 
siedział przy tym stoliku. Nareszcie przyszedł jakiś jeszcze, przysiadł się do ojca jeszcze 
jeden jakiś mężczyzna  i w trakcie gdy pili oranżadę pochwalił się, że jego brat jest 
Volksdeutschem. Ojciec mówi: „Pomyślałem sobie tak:  już żadnej rozmowy nie ma. I 
poszedłem – mówi – na to, z nimi nie rozmawiałem, bo to było w takiej owocarni, i 
poszedłem – mówi na ulicę Siedlecką 9. A to – to było getto. I wchodzę – mówi – do 
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tego getta”, z tej strony jakoś, co ojciec wchodził można było wejść, bo nie było jakoś 
ogrodzone. I co jeszcze? To Żydzi nie zostali wszyscy wtedy wywiezieni wszyscy z 
getta, tylko Niemcy wzięli, jak to się mówi, kontyngent, pierwszą część Żydów. I zaszedł 
pod ulicę – na ulicę tą Siedlecką 9 i zaczyna pukać do drzwi. Ci ludzie na razie nie 
chcieli otworzyć ojcu, to była kamienica. Ja to wszystko opisałem w swojej książce, mam 
tą książkę, to wszystko opisałem w swojej książce. I ojciec mówi: „ Proszę się nie bać, ja 
jestem Polakiem. I wtedy ta kobieta otworzyła drzwi, ojciec wszedł do środka, ale – 
mówi – zaczem otowrzyła drzwi, to ja słyszałem jakiś tam hałas więc zajrzałem – mówi – 
przez dziurkę od klucza, patrzę otwiera się otomana i do otomany wskoczyła córka 
kobiety tej, która otwierała te drzwi i ona zamknęłą ją w tej otomanie. Ojciec wszedł i w 
trakcie rozmowy ona mówi zamknąłem córkę bo się bałem, myślałem – mówi – może 
jacyś Niemcy, może jacyś tacy, co współpracują z Niemcami [kogut pieje]. No ojciec 
przedstawił całą sprawę, że przyjechał się dowiedzieć co się działo, co się stało z tym 
transportem którym wywieźli Żydów, a ona mówi: „Proszę pana – mówi – ludzie mówią, 
że w Sobiborze jest taka maszyna, która miele Żydów i kanałem wypuszcza do Bugu i że 
kto zajedzie do Sobiboru żywy nie wraca.” I mówi – ta kobieta była ogromnie 
przestraszona. Wypuściła tą córkę z tej otomany. No i ta córka nie mogła też ojcu wiele – 
nic ojcu udzielić informacji. No i ojciec wyszedł z tego domu i poszedł. Po prostu jakoś 
to mówi: „Nie bałem się, poszedłem – mówi – dalej, w stronę, do centrum getta. I 
spotkałem – mówi – mężczyznę z zieloną opaską na ręku. Przystojny, elegancki 
mężczyzna i to był członek Judenrat, czyli członek Rady Żydowskiej. I  ojciec mówi: „ Ja 
przyjechałem z Sokołowa Podlaskiego, żeby się dowiedzieć co stało się z takim i takim 
transportem. Mnie przysłał taki i taki.” I pokazuje, to było po żydowsku napisane, i 
pokazuje temu z Judenratu. A on popatrzył, pokiwał głową i mówi: „ Panie, dzisiaj – 
mówi – rano – mówi – Niemcy zabrali  kontyngent – kontyngent Żydów do obozu – 
mówi – w Sobiborze. I – mówi – niech pan szybko ucieka stąd, z Chełma z tej dzielnicy. 
Niech pan szybko idzie i jedzie do domu i powie Przepiórce i Skowrońskiemu, że obóz 
– że Sobibór to jest obozem zagłady.” I ojciec jeszcze nie chciał zrezygnować. Poszedł na 
stację kolejową i szukał tego kolejarza, którego miał nazwisko spisane. Przepiórka dał 
ojcu te nazwisko. Łapaciński nazywał się. Znalazł tego kolejarza. I mówi: „ Ja z panem 
pojadę do Sobiboru, do samego obozu jak będzie pan prowadził transport z Żydami i 
sprawdzi pan – i sprawdzę czy właściwie Sobibór jest obozem zagłady. On mówi tak: „Ja 
mogę panu pożyczyć munduru kolejarskiego – mówi – ale jak pana wylegitumują i nie 
będzie pan miał legitymacji, to już pan więcej nie wróci stamtąd.” No i kolejarz ojcu 
powiedział – „To jest obóz zagłady – mówi – tam Żydów wszystkich – mówi – mordują, 
wybijają.” I ojciec – mówi – zrezygnował już wtedy żeby jechać do tego obozu zagłady, 
ale żeby się dowiedzieć jakoś, po prostu, dać, po prostu, znać... jak przyjedzie z 
Sokołowa Przepiórce i Skowrońskiemu, że był w Chełmie – a  chciał, żeby napisali 
jakąś kartkę. Nic nie chcieli napisać ojcu, żadnej kartki ci Żydzi. Więc mówi: „Kupiłem 
dwie butelki oranżady jeszcze i oderwałem nalepki. Nalepka była wytwórnia lemoniady, 
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oranżady w Chełmie. I jako dowód, że byłem w Chełmie zawiozłem – mówi – twe dwie 
nalepki – mówi – od oranżady – mówi. Innego nie miałem – mówi – dowodu.” No i 
miejscowi Żydzi od tej pory zaczęli lokować swoje rodziny na wsiach. Znaczy, wie pan, 
u ludzi takich – szukali takie, wie pan, szukali takich po prostu kryjówek. Zaczęli ci 
bogatsi – przeważnie ci bogatsi rodziny swoje lokowali w okolicznych wsiach, u 
rolników, którzy budowali takie podziemne takie schrony, takie bunkry, no i z tej racji 
przeżyło kilkadziesiąt osób. Do Sokołowa po wojnie wróciło około 50 osób. A większość 
wyginęła. Było tak, że jak Niemcy spotkali, że Polacy gdzieś przechowywali Żydów, to 
całą rodzinę Żydów i Polaków zabijali i chowano w jednym dole. Od razu na miejscu. Na 
podwórku czy obok podwórka. Zastrzelono i kazali im wykopać dół i w jednym dole 
chowano. 

 
[01:] 22:19:07- [01]:32:09:03 
29:31- 33:22  
Q: Ale to  widział pan takie – takie sceny? 
 
A: Ja nie widziałem, ale rozmawiałem z takimi, co się tam działo. Znam takich. To trzy 

kilometry od Sokołowa, na kolonii przy Ustkach/Rózkach/Wózkach. Tu jest nawet taka 
–  była kiedyś taka pani, co z rodziny – jej rodzinę wybili. Całą rodzinę Żydów i zabili i... 
znaczy się i Polaków z jej rodziny wybili razem i pochowali w jednym dole.  

 
Q: A oprócz tego Żyda, którego widział pan zastrzelonego, jak przechodził z tego, szewca z 

kartoflami – widział pan jeszcze jakieś takie sceny właśnie jak kogoś zabijali? 
 
A: Panie, śmierć tego Przepiórki widziałem. To już było po wywiezieniu. On nie poszedł 

do Treblinki do gazu tylko schował się gdzieś w jakiejś kryjówce, czy gdzieś na strychu. 
Pan cały czas tu filmuje?...Czy na strychu i wywieziono Żydów jakby powiedzmy 
dzisiaj, a przez jakieś dwa tygodnie Niemcy chodzili Ukraińcy po podwórzach, chodzili 
po piwnicach, po strychach i szukali ukrytych Żydów. I co mi się nie podobało –  
żydowska policja. Panie, kiedy Żydów wyprowadzali do Treblinki, to jak myśmy 
mieszkali w tym domu obok szlabanu, więc myśmy przez – okna zasłoniliśmy firankami 
i tylko małe zostawiliśmy szpary i tylko patrzyliśmy się, co się dzieje w getcie. Ja jeszcze 
wlazłem na strych i patrzyłem ze strychu z okienka. Widziałem jak ustawiano Żydów w 
szeregi na ulicy Szerokiej. Wyganiano wszystkich i młodym wiązano ręce. To dosłownie 
było jakieś 70 metrów ode mnie. Czyli z okienka mogłem widzieć 70 metrów takie 
sceny, prawda? Wiązano ręce, przywiązywano rece – jeden, czyli cała – czterech stawało 
i wiązało jeden z drugim, jeden z drugim, czyli cała czwórka stanowiła całość. I w tym 
wszystkim pomagała im żydowska policja. To byli nic nie warci ludzie ta żydowska 
policja. Oni współpracowali, tak samo jak i Niemcy robili to wszystko. I później jak 
wybili panie Żydów, wywieźli do Treblinki, to żydowska policja została. Nie wybili 
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razem żydowskiej policji, tylko oni razem chodzili z Niemcami, szukali Żydów ukrytych. 
Tacy byli dranie. I pewnego rodzaju – pewnego dnia jadę rowerem, bo to było na takim 
bulwarze, dosłownie ten bulwar dochodził do getta. Graniczył z gettem. Jechałem 
rowerem, miałem rower i uczyłem się dobrze jeździć na rowerze i w pewnej chwili 
patrzę, wybiega zza szlabanu – szlaban był normalnie – wybiega mężczyzna. W białej 
koszuli był z krótkimi rękawami. Taka koszula podobna jak ja, tylko, że – też była w 
paski, tylko że takie mniejsze te paski. Z gołą głową i biegnie bardzo szybko do mostku, 
Taka była rzeczka Fetynia, chce przez ten – prze ten mostek przeskoczyć i lecieć dalej, a 
z getta wybiega również żandarm z karabinem w ręku. Trzyma tak o karabin w ręku i 
krzyczy: „Halt, halt, halt!”. No i dopędził tego Żyda jak on przeskakiwał – on ominął 
mostek, chciał sobie skrócicć drogę. Mostek był jakby powiedzmy tu, a on – a tu była 
rzeczka, więc on z getta biegł i tędy chciał przeskoczyć i uciekać na stary żydowski 
cmentarz. I Niemiec go schwycił, złapał go. To ten – i ten Żyd wyciągnął z kieszeni – 
dwie takie kieszenie i wyciągnął dwie paczki emisyjnych pieniędzy. To były duże sumy 
pieniędzy. Za te pieniądze to można było kupić...no taki słabszy dom można było kupić 
czu plac. I temu Niemcowi dał – daje te pieniądze, żeby go nie zabił. Ten Niemiec wziął 
te pieniądze schował do kieszeni i mówi: „Raus”, do getta. I on tylko zdążył przejść 
szlaban, a Niemiec stał z karabinem, przymierzył [imituje], strzelił i zabił. To był właśnie 
ten Przepiórko, który przychodził ze Skowrońskim do mojego ojca, żeby sprawdzić czy 
Sobibór to jest obozem zagłady. 

 
[01]:32:09:03- [01:]34:29:18 
33:22- 35:48 
Q: A skąd pan wie, że to był ten Przepiórka? 
 
A: Bo jego znała moja matka i mój ojciec.  
 
Q: A pan – a pan sam go znał? 
 
A: Ja jego oczywiście – ja go, ja jego widziałem i mówię: „ Kto to jest ten zabity?” A moja 

matka i ojciec mówi: „To jest ten Przepiórka – mówi – który kiedyś przychodził do ojca. 
To jest –mówi – Przepiórka”, bo myśmy mieszkali dosłownie od tego – szlaban był tu, 
tutaj ja jeździłem rowerem, a on stał tu [rysuje palcem na kolanie]. I ojciec z matką 
widzieli tą scenę również. Tylko widzieli, nie wychodzili na dwór. A ja to byłem na 
dworze. Normalnie stałem. Od tego getta byłem – od tego Żyda i od tego getta i od tego 
szlabanu byłem 15 metrów. Więc ja to tak z bliska widziałem. 

 
Q: I...takie te poszukiwania trwały jeszcze długo potem?  
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A: Po wywiezieniu Żydów do Treblinki trwały około dwóch tygodni – około. Trudno mi 
powiedzieć dokładnie, ale około dwóch tygodni. Wyciągali z piwnic, ze strychów. 
Widziałem w jednym miejscu dwie młode Żydówki, kiedy już Polakom wolno sie było 
wprowadzić do getta to również były dwie młode Żydówki. I Polacy kazali im uciekać, 
ale – były dwie młode siostry – ale były tak przestraszone, że nie chciały nawet uciekać. 
Nie wiedzieli gdzie iść i Polacy... Bo jak Żydów wymordowano, więc Niemcy dali 
olbrzymie afisze w mieście: „Warsztaty, sklepy, lokale po ludności żydowskiej do są 
dyspozycji Polaków”, żeby się Polacy wprowadzili, żeby się po prostu ulice... Żeby te 
domy zaludnić, żeby nie było widać, że to w ogóle byli Żydzi. A więc było po to – bo 
chcieli, żeby nie było w ogóle znaku, że tu byli jacyś Żydzi. Żeby te ulice, te domy 
zaludnić. No i Polacy, ci co mieli czas i mieszkanie wprowadzili się do – do tych 
żydowskich domów. I ja dla ciekawości poszedłem obejrzeć jak wygląda getto. 
Wybrałem się, poszedłem na tą stara swoją dzielnicę, gdzieśmy mieszkali i wchodziłem 
do różnych mieszkań. Patrzyłem, znalazłem, pamiętam, pióro, znalazłem książki dwie, z 
których się później uczyłem – „Okna”. Książka pod tytułem „Okna na świat”, do klasy 
szóstej i później za trzy lata tą książkę nosiłem w teczce jako podręcznik do nauki języka 
polskiego. Jeszcze był podpis na tej książce: Martepa Cukier. Na tej książce był podpis, 
czyli tej dziewczyny żydowskiej. Tak... 

 
[01:]34:29:18 
35:48 
 
 
 
                                                              Plik 2 z 2 
 
 
[02:] 00:46:13 - [02:] 35:47:12  
00:40 - 37:08 
 
[02:] 00:46:13 - [02:]04:01:02 
00:40 - 04:02 
Q: Proszę pana, w czasie tych dwóch tygodni kiedy – po wysiedleniu Żydów to – proszę 

powiedzieć co pan jeszcze widział wtedy w czasie tych dwóch tygodni? Co się działo 
wtedy w getcie? 

 
A: Proszę pana, Żydzi jeszcze, którzy tak jak nadmieniłem, uciekali z getta, byli ukryci w 

piwnicach w strychach. Pewnego dnia widziałem jak żandarm prowadził dwóch 
chłopców żydowskich. I po drugiej stronie gdzie myśmy mieszkali był stary żydowski 
cmentarz. Zaprowadził na ten żydowski cmentarz – jeden mial około 10 lat, drugi z 8. I 
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obu zastrzelił z pistoletu, obu tych chłopców żydowskich. Traz widziałem jak 
przyprowadzali – znaczy się, może nie tak widziałem, jak słyszałem strzały obok siebie, 
bo – na tym właśnie żydowskim cmentarzu. Bo po jednej stronie ulicy był – ulica była i 
myśmy tu mieszkali, a po drugiej stronie ulicy był żydowski cmentarz, czyli taki skraj 
żydowskiego cmentarza. Więc – starego, nieczynnego – więc tu przyprowadzano Żydów 
często i rozstrzeliwano. I słyszymy ile razy strzały, więc ile razy – z okna baliśmy się 
wyglądać – więc jak Niemcy odeszli zachodzimy, patrzymy – leży Żyd, jeden, albo 
dwóch Żydów zabitych leżą. Czyli wyprowadzali z getta i zabijali, później przyjeżdżały 
furmanki i wywozili ich na drugi cemntarz. Tutaj był czynny do samego końca, czyli do 
chwili kiedy istaniało getto był czynny i tam wywożono tych Żydów zabitych. No i 
takich scen było dużo. I później ludzie często poznawali, mówili: tu leży ten zabity, tu 
leży ten, tu leży tamten. Ale, to takie były epizody. A początkowo bo tych Żydów 
nachowało się po tych wywózkach bardzo dużo. Więc wyprowadzono przed żydowską 
bożnicę i rozstrzeliwano przed żydowską bożnicą i układano po drugiej stronie ulicy, na 
tak zw[zwanym] – na podwórzu takiego domu modłów. Taki był żydowski dom modłów, 
więc tam na tym podwórzu układano rzędami, szeregami. I ludzie...I ja osobiście nie 
chodziłem, ale ci którzy chodzili, od strony takich ogrodów oglądać tych Żydów, bo tam 
dalej był ogród i zaraz za tym ogrodem był ten żydowski plac, co był ten dom modłów i 
tu zabijali. Więc od tych ogrodów chodzili z polskiej strony oglądać. To mówili, że 
leżało po 40, po 50 osób leżało. I później w tym miejscu – obok zaraz tego miejsca 
wykopano trzy olbrzymie doły, lub cztery. I chowano w każdy dół około 25 – 30 osób 
kładziono i zasypywano ziemią. I kiedy Niemcy wojnę przegrywali w ‘44 roku na 
wiosnę, przyjechały dwa niemieckie samochody, tak jak teraz są chłodnie, takie 
obudowane blachą, odkryli te doły i wy – zapakowali tych wszystkich Żydów wyjęli z 
tych dołów, wlożyli do tych chłodni i wywieźli prawdopodobnie do Treblinki, ale 
jednego dołu nie znaleźli ponieważ te doły były – po zakopaniu tych Żydów były dobrze 
zamaskowane. Jednego dołu nie znaleźli, czyli nie wiedzieli dokładnie ile jest dołów i 
kiedy budowano magazyn po wojnie w tym miejscu, więc odkryto jeden dół, ten 
zbiorowy grób i wywieziono cały wóz kości, czyli jednego dołu Niemcy nie odnaleźli. I 
te kości wywieziono na żydowski cmentrz i tam pochowano 

 
[02:]04:01:02- [02:] 06:07:11 
04:02- 06:12 
Q: A kto tam szukał tych Żydów w getcie? 
 
A:  Niemcy, Ukraińcy. Panie! To byli – Ukraińcy to byli nic nie lepsi od Niemców, albo 

jeszcze gorsi. Pi – byli pijani Ukraińcy. Pili i zabijali Żydów. Bawili, rabowali wszystko. 
Złoto zabierali, panie, sprzedawali takim różnym takim spekulantom, złoto. I za – ja nie 
widziałem przy – nie było przypadku, żeby jakiś Niemiec czy Ukrainiec darował życie 
któremuś Żydowi, złapał. Bo również polska policja, kiedy otoczono getto i brali Żydów 
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do Treblinkio, to również w tym brała udział polska policja. Ale policja nie wchodziła do 
getta, tylko pilnowała z zewnątrz. Chodziła, żeby ktoś nie uciekał z getta. I tak chodzili. 
Razem chodził Niemiec żandarm, Ukrainiec i granatowy policjant, żeby nie było jakiegoś 
przekupstwa, więc wszyscy chodzili trzej. Ale do getta nie wchodzili Polacy, granatowa 
policja, ponieważ Niemcy nie wierzyli Polakom. Tylko wchodzili Ukraińcy i mordowali. 
I Niemcy, i żandarmi. 

 
Q:  A samo to wysiedlanie długo trwało? 
 
A: Panie, Niemcy weszli do getta, getto zostało obstawione, ojciec wstał rano do pracy, 

ponieważ wstawał rano, o godzinie czwartej rano do pracy, tylko tuż świt. Nawet jeszcze 
nie – tego – było ciemno, to przy tego – przy świetle elektrycznym za –  Bo w tym 
warsztacie było światło elektryczne wówczas, więc zapalał lampę no i warsztat, kuźnia, 
to ogień jest. Widno jest i od ognia, od paleniska...Więc już było getto obstawione i stał 
przy szlabanie. W pobliżu, niedaleko szlabanu, tylko z tych... Jakieś 30 metrów od 
szlabanu stał Niemiec, Ukrainiec i karabin maszynowy ustawiony. Na nóżkach ustawiony 
jakiś RKM czy LKM ustawionyna nóżkach i stali Niemiec, a dalej stał jeszcze granatowy 
policjant. Żeby nie bylo przekupstwa, więc stał Niemiec, Ukrainiec i polski policjant. Ale 
Polacy nie wchodzili do getta, tylko wchodzili Ukraińcy i Niemcy. Panie, było tak, że 
kolbami od karabinów Ukraińcy zabijali ludzi. To nic nie wart naród ci Ukraińcy, 
zabijali. 

 
[02:] 06:07:11- [02:] 10: 22:10 
06:12- 10:39 
Q: A skąd, skąd pan wie... że kolbami zabijali? 
 
A: Byli tacy, którzy widzieli. Ja osobiście nie widziałem, ale jak... Skoro mówiło pięć osób,                  

że widzieli, to musiało tak być. Bo gdyby jeden powiedział, że widział, no to mógł    
kłamać, ale jak ten widział i ten widział, i ten widział, i to byli osoby, jak to się mówi, i 
młodzi, i starzy, i dzieci byli, no to trzeba wierzyć. 

 
Q: Czyli to wszystko Polacy z Sokołowa też widzieli jak się to działo.. 
 
A: Widzieli, widzieli, tak. Ja też kilka rzeczy tych co widziałem to opowiedziałem. Teraz.... 
 
Q: A jeszcze jedno chciałem się pana zapytać o te szlabany: jak te szlabany stały, to 

pilnowała żydowska policja – czy jeszcze ktoś pilnował tych szlabanów? 
 
A: Dopóki getto istniało tylko Żydzi pilnowali i getto przygotowywał do likwidacji tak 

zwany Niemiec o nazwisku Hermann[Herman], Żydzi nazywali go doktorem. Mówili: 
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„Oh jedzie doktor Hermann. Jedzie doktor Hermann”. A on przygotowywał getto do 
likwidacji, czyli po prostu on mówił gdzie zrobić szlaban, gdzie – jak ogrodzić getto, 
gdzie są – gdzie mogą być przejścia, żeby Żydzi nie wychodzili i on przygotowywał, ten 
Hermann, getto do likwidacji. A jeszcze zanim nastąpiła likwidacja, więc Żydzi mieli 
swoją tak zwaną swoją Radę Żydowską, czyli nazywała się Judenrat, czyli to jakby był 
burmistrz w gettcie. I kiedy Żydów wywieziono do Treblinki, to została jeszcze ta 
Żydowska Rada. I radę wywieziono później z policjantami żydowskimi również, ale to 
już może za dwa tygodnie, już może za trzy tygodnie powieźli do Treblinki. Policjantów 
zatrzymano i Radę Żydowską, więc policjantów zapędzono, ustawiono w czwórki, 
zapędzono ich na stację kolejową, wsadzono do wagonów i wywieziono do Treblinki. A 
zostawiono jeszcze Lewina, czyli tego burmistrza żydowskiego, prezesa Judenrat. I ten 
prezes – przedtem Niemcy jemu obiecali, że on będzie miał ocalone życie i jego rodzina, 
i Rada Żydowska będzie miała i policja–znaczy rodziny żydowskich policjantów i Rady 
Żydowskiej będą mieli ocalone życie. To ci policjanci żydowscy wywieźli swoje rodziny 
do majątku Grodziska 12 kilometrów od Sokołowa i wywiózł również swoją rodzinę 
Lewin, ten prezes Rady Żydowskiej, tego Judenrat. Ale po wywiezieniu Żydów do 
Treblinki, kiedy ci Żydzi, jeszcze Judenrat i policja nic nie wiedziała – Niemcy pojechali 
do Grodziska, wzięli tych wszystkich Żydów przywieżli do Sokołowa i rozstrzelali. 
Część zabili po drodze tych Żydów, bo oni uciekali, a do samego końca zostawili tego 
prezesa. Ten prezes w swoim mieszkaniu urządził Niemcom bankiet, być może, że on już 
wiedział, że ci zostali wybici i wszystko, wszyscy Żydzi poszli do obozu zagłady, ale nie 
wiadomo...Wyprawił Niemcom bankiet. I jeszcze był taki epizod kidy zabrakło w czasie 
togo bankietu wódki, więc Lewin mówi tak: „ Puśćcie mnie do żandarmów, ja pójdę do 
polskiej restauracji”–restauracja – restaurację prowadził taki Klem [Klemm]. To był 
Polak oczywiście, nazwisko takie niemieckie, ale to był Polak, Klem i mówi: „Przyniosę 
dobrej wódki”. A on miał bardzo dużo pieniędzy, bo był bogatym kupcem ten Lewin. I 
idzie do tej restauracji przez dzielnicę polskiej i spotkał go taki mój znajomy Jan Raczko 
i mówi: „Lewin, gdzie ty idziesz?”–A on mówi: „Idę – mówi – mam u siebie gości, 
panów żandarmów i zabrakło nam wódki. Idę do Klemma kupić wódki, żeby dokończyć 
naszej uczty. A on mówi: „To ty – mówi – wypuścili cię Niemcy ty uciekaj – mówi – bo 
oni ciebie zabiją – mówi – ty wiesz, że Twoja rodzina została wymordowana w 
Grodzisku?”. A on nic nie odpowiedział – ale mówi: „Ty wcale wódki nie kupuj. Tylko 
teraz jesteś na wolności – uciekaj gdzieś! – mówi. A on – mówi – wzruszył ramionami i 
poszedł po tę wodkę.” Przyszedł – przyszedł z tą wódką. Dokończyli tej uczty i jeden 
Niemiec wyprowadził Żyda, tego Lewina do dzielnicy żydowskiej i mówi tak: „Lewin, 
jako król żydowski – nazwał go królem – mówi – nie pójdzie do Treblinki do gazu, tylko 
zgnie śmiercią honorową.” Wyciągnął pistolet i zastrzelił go z pistoletu.  

 
[02:] 10: 22:10- [02:]12:49:20 
10:39- 13:13 
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Q: A skąd pan wie? Ktos widział to? 
 
A: To opowiadali ci Polacy, ci Polacy, którzy, no.... Przecież wie pan, to nie było, jak to się 

mówi, w budynku zamkniętym, tylko jego wyprowadzili. I przy tym usługiwali również 
Polacy, przy tej uczcie. Przy tej uczcie ktoś tam był. Niemcy wzięli kogoś sobie, żeby po 
prostu, jakieś kelnerki, żeby usługiwali przy tej uczcie, bo to było w domu Lewina – a już 
do domów – a już się do tych domów wprowadzili Polacy, a jego jeszcze jednego 
trzymali Niemcy, tego Lewina. Chcieli od niego wyciągnąć złoto, złoto. 

 
Q: A zanim tutaj wywieźli Żydów do Treblinki – to czy oni coś słyszeli o Treblince? 
 
A: Słyszeli panie! Przecież Sokołowscy Żydzi budowali obóz w Treblince. Ale niech pan 

pomyśli – jakie mieli inne wyjście? Tu siedzieli, jak to się mówi, zamknięci jak koty w 
worku. To nie było innego wyjścia.Tutaj była – Niemcy z jednej strony na wschodzie, 
poszli daleko na wschód; byli 1000 kilometrów od granicy, więc do Rosji nie mieli co 
uciekać. Z drugiej strony była Rzesza, a tutaj była Generalna Gubernia. Co oni mieli 
począć? Więc budowano obóz w Treblince w ‘41 roku. Niemiec – Niemcy nałożyli, 
starsosta sokołowski – taki kontyngent. Poszli do Rady Żydowskiej i powiedzieli, żeby 
tyle i tyle młodych ludzi dostarczyli do budowy obiektu jakiegoś gospodarczego w 
Treblince i ten prezes Judenrat wyznaczył pewną ilość tych ludzi młodych. Wsadzili ich 
do pociągu i zawieźli do Treblinki. I oni w Treblince budowali ten obóz i zwolniono tych 
ludzi. Wybudowano obóz i zwolniono, a dopiero ten obóz zaczął... I dopiero później 
przyszli Niemcy, Ukraińcy i dopiero zbudowali te komory gazowe... Mogły być już 
wcześniej przez Żydów zbudowane, ale nie wiedzieli co to będzie, te komory gazowe – 
co to jest. Co to za pomieszczenie. Dopiero Niemcy i Ukraińcy urządzali resztę tego 
wszystkiego, czyli miejsce gdzie będzie gaz [hałas, skrzypią drzwi]. 

 
Q: Nie wiedzieli przecież co budują. 
 
A: Nie wiedzieli co budują, nie wiedzieli. Oni – wybudowano obóz. Nawet taki nasz 

znajomy, który mieszkał obok naszego – sąsiadem był. Nazywał się Szlame 
Ciepelewicz. On był na budowie tego obozu. I taki drugi obóz budowano w 
Szczeglacinie. Tam również Szlame był na budowie tego obozu. To był taki – miał 
ze17,18 lat chłopak taki. I on tam był. On to mówił jak to budował wszystko. On to 
wszystko opowiadał tak.  

 
Q: Ale wiedział co buduje? 
 
[02:]12:49:20- [02:]14:48:22 
13:13- 15:17 
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A: Nie wiedzieli co buduje. Tylko wiedzieli, że coś będzie, jakiś obóz. Ale, że to będzie 
obóz zagłady oni tego nie wiedzieli. 

 
Q:  I już do końca nie wiedzieli? 
 
A: Panie, jak jechali do Treblinki to już wiedzieli. Uciekali Żydzi z pociągów, wyskakiwali 

z pociągów Niemcy stali na brennkartach, pan wie co to są brennkarty? Takie przy 
wagonach, takie miejsce gdzie może stać kolejarz, wartownik. Stali z karabinami, z 
automatami i jak Żydzi wyskakiwali, strzelali do tego – zabili dużo Żydów. Wyłamywali 
deski, a wagony były wszystkie zamknięte na sztaby i zamknięte na kłódki, a okna 
zakratowane drutem kolczastym. Ja osobiście widziałem takie transporty, nie z 
Sokołowa, tylko jak szły inne przez Sokołów, więc oglądałem takie transporty jak szły. 
Tylko wtedy, wie pan, oglądało się z ukrycia, oglądało się z daleka. Bo nie wolno było – 
w tym czasie jak był na stacji taki żydowski transport, to pociąg osobowy nie 
zatrzymywał się, tylko gdzieś zatrzymał się wcześniej, dawali znać. Jak transport 
odjechał taki żydowski ze stacji z Sokołowa, to wtedy podjeżdżał pociąg osobowy i taki 
normalny. 

 
Q: Czy jak te pociągi pan widział... 
 
A: Tak. 
 
Q: To widział pan gdzieś sceny jak kogoś – do kogoś strzelano, czy jak ktoś uciekał? 
 
A:  Scen nie widziałem, tylko słyszałem od – z ust kolejarzy, to co mówili inni kolejarze. Bo 

kolejarze mogli tam być, przebywać. Bo to byli obsługa kolei i Niemcy im tam nic nie 
mówili. Panie, myśmy jeździli często do.....na ryby do Treblinki. W czasie okupacji były 
bardzo tanio bilety. Kosztował bilet 2,20 – dwa złote i 20 groszy, a kilo słoniny 
kosztowalo 150 złoty, więc były po cenach przedwojennych były bilety kolejowe. Ojciec 
był amatorem rybakiem, więc jeździliśmy do Treblinki, czyli za obozem zagłady jakieś 
trzy kilometry była stacja kolejowa [hałas, przerwa]. 

 
[02:]14:48:22- [02:] 18:50:14 
15:17- 19:29 
A: A pan powie kiedy... 
 
Q; No, dobrze . 
 
A: I myśmy jeżdzili na ryby. Łowić ryby. To było trzy kilometry od obozu zagłady. Taka 

miejscowość była Borowy. Tam myśmy często nocowali, bo jeździliśmy w sobotę i 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



RG-50.488*0074 07/07/1999                                        18 

wracaliśmy w niedzielę. Więc parę razy jak przejeżdżaliśmy przez Treblinkę to słychać 
było w Treblince krzyki. Strzały było słychać jak przejeżdżało się przez stację Treblinkę, 
bo obóz zagłady od stacji to był jakieś 800 metrów, mi się wydaje. Tak mi się wydaje –
700 metrów. Ale było słychać krzyki i było słychać strzały w Treblince. Czyli te krzyki, 
strzały to było wtedy, kiedy rozładowywano ludzi z wagonów na rampę tą w Treblince, 
to wtedy. A kiedy palono Żydów to był taki zapach paskudny, taki smród, że ludzie nie 
mogli usiedzieć w domu. Znaczy się, o cztery kilometry od Treblinki, o pięć. Więc do 
domów przynosili smolne łuczywo, jałowiec, liście, bo jak zawiał wiatr od Treblinki nie 
sposób było wysiedzieć, taki był swąd ze spalonych ciał ludzkich.  Bo Niemcy na razie 
kładli do dołów. Nie, nie palono ludzi. Ale kiedy tych ludzi przywożono coraz więcej, 
coraz więcej tysięcy i kiedy zmiarkowali, że wojnę mogą przegrać, więc trzeba było tych 
ludzi spalić. Więc palono tych ludzi. Palono tych, których zagazowano i wydobywano z 
dołów tych, co wcześniej zamordowano. I dlatego taki był panie zapach. Co jeszcze 
mogę powiedzieć...Gdy znaczy już wpuszczono Polaków do dzielnicy żydowskiej, więc 
wcześniej jeszcze kilka dni już zabrano wszystkie lepsze rzeczy i te rzeczy zostały 
wywiezione do – dla Niemców do Rzeszy. Czyli lepsze meble, lepsza odzież – wszystko 
co było lepsze wywieziono do Rzeszy, do Niemców. Niemcy zawsze mówili, że się 
Żydów brzydzą, ale rzeczy żydowskich, pieniędzy nie brzydzili się, chociaż wiele tych 
rzeczy miało na sobie ślady żydowskiej krwi. Wywieziono to wszystko do Rzeszy. A 
później zrobiono taką wyprzedaż w żydowskiej bożnicy, w synagodze. Czyli zabrano 
takie gorsze rzeczy i ogłoszono, że odbędzie sprzedaż żydowskiej odzieży, no, tego, co 
pozostało: starych mebli, i tak dalej. Bo jeżeli Polacy tego nie wykupią, zostanie 
wywiezione i wyrzucone gdzieś tam. Po prostu zniszczone. Więc Polacy poszli kupować 
takie różne rzeczy. I brał – i był Niemiec i granatowy policjant polski, no i pracownik 
magistratu, i Niemiec miał nad tym nadzór. Brał jakąś rzecz, do góry podnosił z 
olbrzymiej gromady, takiej sterty. Tam, gdzie był żydowski ołtarz to leżała sterta tych 
różnych odzieży, tych rzeczy. Brał w rękę. Urzędnik taki... Podnosił i policjant mówi, 
pyta Niemca: „Ile?”. A on mówi: „Złotówkę, czy dwa złote, 50 groszy.” I kupowali. Była 
to odzież, były to obuwie, były to – pościel była i różne poduszki. I pewnego razu i ja 
poszedłem tam, bo to trwało kilka dni. I Niemcy zabierali z żydowskich świątyni 
świeczniki takie i brali to na prze – na przetop dla wojska [pokazuje świeczniki], bo 
mosiądz używany był dla potrzeb armii niemieckiej. I ja zabrałem kilka takich 
świeczników i przyniosłem do siebie do domu. I mam te świeczniki. Poszedłem kiedyś 
do Desy, żeby mi ocenili ile ma – to może być lat. Powiedzieli mi jakieś 15 lat temu, że 
to ma nie mniej niż jakieś 160 lat. Czyli kilka pokoleń żydowskich modliło się przy tych 
świecznikach. I moja matka też wzięła jak – podczas tej sprzedaży. Z ołtarza Niemiec 
ściągnął taką zasłonę z takimi frędzelkami, co były te żydowskie świętości zasłonięte i 
tak samo podnosi. I matka mówi tak: „Wezmę to, to będę miała nakrycie na stolik.” I 
wzięła to – tą z tych żydowskich. I ja do dzisiaj mam jako pamiatkę z getta. Oczywiscie 
to w szafie tam gdzieś leży tak.  
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[02:] 18:50:14 
19:29 
Q: I to pan mówi, że kilka dni trwała ta wyprzedaż?  
 
A: Tak, kilka dni – dopóki – bo Niemcy chcieli to wyczyścić. A później przyprowadzili taką 

ekipę. To byli to Mongołowie i Ukraińcy w służbie niemieckiej i oni rozebrali tą bożnicę, 
synagogę. Bożnica prawdopodobnie była wybudowana w 1650 roku, czyli miała ponad 
350 lat. A więc od tego czasu musieli być w Sokołowie Żydzi. I to musiało ich być dość 
dużo skoro pobudowali taką świątynię.  

 
Q: A te... 
 
A: Ta świątynia została przez Niemców rozebrana w ‘43 roku do fundamentu. Nawet część 

– nawet kamienie z fundamentu częściowo wyjmowano i wywożono, żeby nie było znać. 
 
Q: A w tym czasie Polacy już mieszkali w dawnym getcie, tak? 
 
A: Już w tym czasie mieszkali Polacy, tak. Celowo Niemcy ogłosili, po to żeby nie było 

znać, że tu kiedyśkolwiek mieszkali Żydzi. Żeby Polakami zasiedlić ten teren. 
 
Q: I pan mówił , że plakaty wisiały... 
 
A: Tak. Takie były plakaty wielkości.....[pokazuje 11 cali na 15 cali] i pisało tak: „Sklepy, 

warsztaty, domy do dyspozycji ludności polskiej”. Nazwisko tego Niemca, który to 
podpisał ten plakat. Nazwisko, tak. Zdaje mi się, że to był podpis: Tyborski. Tyborski, 
tak mi sie zdaje proszę pana. 

 
Q:  I....a jak wrócili Sokołowscy Żydzi, ci co ocaleli po wojnie, to co się – co się z nimi 

stało? 
 
A: Panie, to jeszcze pozostało... Aha, część domów Niemcy, drewnianych i murowanych, 

sprzedali i ludności polskiej na wieś i do miasta. I kazali rozebrać. Gorsze domy sprzedać 
i rozebrać, żeby to rozebrali. I ludzie kupili na wieś – domy drewniane na drewno kupili, 
budowali. Teraz kupowali murowane domy, a to wszystko zostało. I przyjechało około 
50-60 Żydów. Część, którzy się przechowali na naszym terenie, a część przyszło z Rosji, 
ponieważ część uciekło w ‘39 roku z Rosjanami za Bug. I te domy zaczęli sprzedawać i 
90 procent tych domów i tych placów oni sprzedali. Nawet ojciec mój również kupił taki 
dom. Mieszkaliśmy w pożydowskim domu. Dom należał do... Sprzedał nam Abram 
Szpadel [Schpadel]. Ojciec temu Abramowi Szpadlowi zapłacił, ponieważ inni Żydzi 
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zeznali, że to było jego. Że on był spadkobiercą – najbliższym spadkobiercą tego domu. 
Za trzy miesiące przyszedł z Rosji drugi spadkobierca, Wolf [Wólf] Szpadel. I mówi do 
ojca: „No, panie – mówi – to jest moje. Pan – mówi – kupił, ale ja jestem bliższy jeszcze 
jak Abram.” No, ojciec zachodzi do Abrama i mówi: „No, panie, ja panu zaplaciłem.” 
No, targ w targ – „Niech pan mu jeszcze coś da.” No ojciec coś tam jeszcze dał temu 
Abramowi. Minęło znów ze dwa miesiące. Przyszedł trzeci właściciel. No mówi: „Ja nie 
bedę tu wszystkim płacił. Wyście zeznali obaj, że już ma żadnych innych spadkobierców, 
jesteście najbliżsi.” No, oni mówią tak: „Słuchaj – mówi – ty się nie upominaj u tego 
człowieka. Myśmy już wzięli obaj pieniądze, ty weź sobie inny plac. My zeznamy, że ten 
plac był twój. I inni Żydzi też zeznali, że on był twój. I nikt tam nie zaprzeczy, bo 
dokumenty wszystkie spalone zostały w czasie wojny.” I oni tak robili. Sprzedawali 
jeden, sprzedawał pięć, sześć placów, pięć, sześć domów. Inni zeznali, że to był ten. A 
ten zeznał, że to było tego, a ten zeznał, że to było tego i w ten sposób 90 procent posesji 
żydowskich Żydzi ci sprzedali. Później wyjechało część ich do Łodzi. Część wyjechała... 

 
Q: To znaczy oni sprzedawali domy, w których już Polacy mieszkali od wojny, tak? 
 
[02:] 22:26:20- [02:] 25:40:15 
23:14- 26:36 
A: Tak, tak, tak, tak. Te sprzedawali.  
 
Q: Tylko, że akt własności... 
 
A: Tak, akt własności, bo przecież te domy na razie były za rządu – po prostu niczyje te 

domy były. Na razie te domy były poniemieckie. Niemcy zabrali te domy i wpłacało się 
do takiego zarządu komisarycznego komorne za te domy. Później jak Niemcy odeszli, po 
okupacji Polacy dalej mieszkali, ale Niemcy byli właścicielami, więc te domy później i 
place zostały sprzedane przez tych Żydów, którzy przeżyli.  

 
Q:  I oni tutaj długo posiedzieli po wojnie ci Żydzi sokołowscy jak sprzedawali te domy?  
 
A: O siedzieli panie, od jakiegoś ‘48, bodajże, roku. Nie wszyscy, ale część. Bo, po prostu, 

trwały długo te różne, wie pan, sprawy ze sprzedażą tych domów. To trzeba było przez 
sąd, wyrabiali, to szukali jeszcze innych dodatkowych świadków. A to jakiś tam inny 
Żyd żył w innym mieście, trzeba go było znów ściągnąć, żeby on zeznał, że to było jego i 
tak dalej, tak że to trwało dość długo. Taki, pamiętam, ostani był Szymek [Szymon] 
wyjechał do Izraela i Mośko[Mojsze] Sztutman[Stuttmann, Stutman]. Mieszkali we 
młynie. Oni sprzedali, młyn Nuty Gurfinkla, czyli jacyś byli tam krewni tego Nuty 
Gurfinkla, który nie przeżył. Oni sprzedali taki młyn Maksjanom i oni ostatni, bodajże, 
wyjechali do Izraela. Później napisał list, że chciałby wrócić do Polski, bo tam, mówi, 
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jest niesamowicie gorąco. On mówi, nieprzyzwyczjony do takiego klimatu. Jemu, mówi, 
tam ciężko w tym klimacie. Tak, prosze pana. To tak, w skrócie, ja to wszystko 
opowiedziałem. 

 
Q: No tak. A jak tutaj przychodzili ci Żydzi po wojnie... 
 
A: Tak. 
 
Q: I się okazywało, że, na przykład właśnie, jakiś właściciel tam domu czy placu przeżył, to 

nie było jakichś nieporozumień czy czegoś, że te domy nie są ich, tylko są polskie...   
 
A: Panie, on musiał mieć papier na piśmie, tego – przez sąd po prostu musiał mieć własność 

uznaną przez sąd. Wnosił sprawę do sądu i sąd... Na podstawie świadków sąd przyznał 
jemu, że on jest właścicielem, spadkobiercą takiego domu. I on w tym – w ten sposób 
sprzedawał. I my mamy też taki akt, mimo, że ten dom już jest sprzedany, bo teraz 
mieszkam tu, rodzice moi nie żyją, ale mamy taki akt, że był ten dom: tego i tego 
właściciela. I na podstawie takiej i takiej, inni zeznali, że on był najbliższym 
spadkobiercą: ten i ten. I w ten sposób zostały te domy sprzedane. Jeszcze z żydowskich 
domów takich, to pozostała bożnica żeńska, czyli taki budynek, gdzie modliły się kobiety 
same i jest taki dom jeszcze, co taka mieściła się rada żydowska, czyli przed wojną takie 
biuro. Takie żydowskie, czyli, przed wojną jakbyśmy powiedzieli, taka parafia, taka 
żydowska. I jest, tak, jeszcze ten dom istnieje. No i jest dom rabina. To już sprzedany 
został dom rabina, gdzie był rabin, mieszkał. Nazywał się Morgensztejn [Morgenstein].   

 
Q: A tu po wojnie były jakieś... Zdarzały się jakieś wypadki, że ktoś jeszcze jakiegoś Żyda 

pobił, na przykład, albo coś? Bo to za – jak wracali do tych miasteczek, to się zdarzały 
takie sytuacje. 

 
[02:] 25:40:15- [02:] 27:29:06 
26:36- 28:29 
A: Panie, u nas raczej nie było takich. W innych mistach było, chociaż niektórzy Żydzi źle 

się spisali. Przyszli z Rosji, zapisali się do Urzędu Bezpieczeństwa, dwóch takich było. 
Nazywali się Figowy, miał nazwisko. Ich ojciec był felczerem. Obaj przyszli z Rosji, 
poszli do Urzędu Bezpieczeństwa i razem z NKWD i z UB-owcami jeździli po wsiach i 
łapali polskich chłopów i wywozili na Sybir. To ci się dwaj źle spisali, a pozostali inni to 
nie, nie było takich. Na tych to krzywo patrzono. Bo, wie pan, oni znali wcześniej 
Polaków jak tutaj byli. To byli młodzi. Najpierw byli w żydowskiej policji, najpierw 
Żydów bili, później wyje[wyjechali] – tego, zapisali się do Urzędu Bezpieczeństwa i 
później Polaków razem z Ruskimi łapali i wywozili na Sybir. 
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Q: Ale to... Jak oni zdąrzyli być w żydowskiej policji i uciec do Rosji? 
 
A: Panie, oni byli w żydowskiej policji i kiedy Rosjanie... Jeden był w żydowskiej... Oni 

byli obaj. To było w ten sposób: jeden był do końca, a drugi uciekł z Ruskimi 
prawdopodobnie. Tak, przynajmniej, mi mówiono. Jeden był do końca w żydowskiej 
policji, przed likwidacją getta uciekł z żydowskiej policji i schronił się gdzieś u jakiegoś 
gospodarza. No i tam przeżył. I przyszedł ten z Rosji. I obaj byli później w Sokołowie. I 
obaj poszli do Urzędu Bezpieczeństwa i jak pojechali raz na obławę, to jednego 
postrzelili. Tego z tych Figowych, znaczy się, partyzanci postrzelili, którzy nie chcieli 
wyjechać na Sybir. No i oni później wyjechali po tym postrzeleniu się, prawdopodobnie 
do Warszawy, a później do Łodzi, no i wyjechali z Polski.  

 
Q: Oni byli stąd, z Sokołowa? 
 
A: Z Sokołowa, tak. Ich ojciec był porządnym felczerem. Porządnym, znanym felczerem 

był.  
 
Q: Dobra, dziękuję panu bardzo. Jeszcze może koledzy będą mieli pytania, to jakieś przyjdą. 
 
 
[02:] 27:29:06- [02:] 28:09:16 
28:29- 29:11 
[Po przerwie] 
A: Jej mąż był stolarzem. No i zaczęli tak  ludzie między sobą rozmawiać. Ona słuchała i 

inni Żydzi słuchali, że Niemcy będą zabijać Żydow. A ona mówi tak: „To nie... Ach 
proszę pani – mówi do mojej matki, tak mówi – to nie możliwe, żeby Żydzi wyginęli-
mówi – świat bez Żydów to jak bułka bez drożdży, Żydzi nie mogą wyginąć”. No i 
później stało się inaczej. Czyli nie wszyscy wierzyli, że mogą Żydzi wyginąć, ci Żydzi. 
No, ale to był rok jeszcze ‘41, albo początek ‘(4)2, kiedy jeszcze mieszkaliśmy na terenie 
getta. Ona mówi: “To nie możliwe”. To była starsza. I ona jeszcze.... 

  
Q: Przepraszam, niech pan jeszcze nie wstaje...[zakłócenia] 
 
[02:] 28:09:16- [02:]:30:49:11 
29:11- 31:58 
[kolejny reporter] 
 
Q: Przed wojną, jak Żydzi mieszkali w Sokołowie, to – to w jakiś takich przy jednej ulicy,     

czy byli rozrzuceni po mieście, jak to – jak to wyglądało? 
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A: Przeważnie mieszkali w jednej dzielnicy, w jednej dzielnicy mieszkali. Ale byli tacy, 
którzy mieszkali... ponieważ ta dzielnica była często taka... rozrzucona. Szczególnie 
mieszkali w centrum miasta, ponieważ Żydzi to byli kupcy i rzemieślnicy, więc handel i 
rzemiosło było w centrum miasta. Więc wszystko przeważnie było – skupiska głównie 
były w centrum miasta, lecz byli również tak, były takie... Byli, mieszkali niektórzy w 
dzielnicach polskich. To było tak, że kończyła się dzielnica polska, zaczynała się 
dzielnica żydowska, albo odwrotnie – żydowska i zaczynała się dzielnica polska. Więc 
mieszkali tak trochę jedni tu, i trochę tu. Tak samo jak my mieszkaliśmy. To było takie w 
tej dzielnicy żydowskiej, ale mieszkaliśmy na skraju tej dzielnicy żydowskiej, ale jeszcze 
było zaliczone do tej dzielnicy żydowskiej.  

 
Q: Dobrze. A czy w czasie wojny był jakiś obóz pracy tylko dla Żydow, gdzie były jakieś 

baraki, czy coś? Czy oni pracowali przy czymś, czy ich wykorzystywano do pracy? 
  
A: Wykorzystywano do pracy. Żydów brano do odsnieżania dróg. Przychodziło – 

przychodzili Niemcy do Rady Żydowskiej i naznaczali: tyle i tyle Żydów proszę, 
młodych ludzi z łopatami dostarczyć do odsnieżania drogi. Teraz Żydzi chodzili 
pracować w niemieckich magazynach. Magazyn niemiecki mieścił się w starym 
nieczynnym młynie przy ulicy Niecieckiej. Tam widziałem osobiście jak Żydzi 
przynosili różne ekwipunki niemieckie, trzepali koce niemieckie, porządki robili. 
Osobiście widziałem to, to był rok ‘41.  

 
Q: Ale takiego obozu typowego, jakichś barakow nie było.  
 
A:  Nie, nie. 
 
Q: Tylko z getta ich zabierano do tych ... 
 
A: Tak z getta i na terenie miasta lub w pobliżu miasta. Teraz co? Chodzili do tam – gdzie 

Niemcy kwaterowali robili porządki. Teraz nie – Żydzi likwidowali żydowski cmentarz. 
Był żydowski cmentarz, więc zdejmowali kamienie. 

 
Q: Ten stary żydowski? 
 
A: Tak z cmentarza i przy jednym tak się dłużej zatrzymywali. Namyślali się, czy zdjąć ten 

kamień czy nie. A moja matki się pyta: “Mówi – dlaczego nie zdejmujecie tego 
kamienia?”. A jeden z tych Żydów mówi: “Ach, proszę pani, tu jest rabe pochowany. 
Pochowany rabin, który żył 300 lat temu – mówi – pod tym kamieniem.” Ale po 
kilkunastu minutach namyślania się, ten kamień został zdjęty. Podobnie z całego 
cmentarza. I wyłożona droga została tam, gdzie kwaterowali Niemcy z tych kamieni. 
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Niemcy sobie wyłożyli drogę żydowskimi pomnikami. Tam, gdzie oni chodzili – czyli  
chodzili, spacerowali po żydowskich nagrobkach. 

 
[02:]:30:49:11- [02]30:26:04 
31:58- 33:39 
Q: A co się stało później z tymi nagrobkami? 
 
A: Te nagrobki – część wybudowano taras w tak zwanym Szewskim Rynku, obecnie. Tylko 

z tym, że napisy są odwrócone do środka. Nie ma ich na zewnątrze, tylko na wewnątrz 
są. A piaskowce, to były takie równiejsze takie kamienie, więc Niemcy wykładali sobie 
chodniki tam, gdzie kwaterowali. I część tych, po wojnie tych kamieni po prostu została 
rozwieziona. Rozwieziono. Jam mam jeszcze u siebie odłamek niemiec – tego 
żydowskiego pomnika z kilkoma literami. Tu na podwórzu u mnie jest taki – taki 
odłamek.  

 
Q: Czy pan pamięta Grammsa, tego starostę powiatowego? Czy słyszał pan coś o nim? 
 
A: Pamiętam, widziałem go tak przelotnie jak chodził po rynku ze swoją obstawą. No, był to 

bardzo, bardzo, bardzo typowy Germanin, niedobry Niemiec. Nie tylko dla Polaków – 
nie tylko dla Żydów, ale i dla Polaków. No, on budował ten obóz zagłady w Treblince. 
Prawdopodobnie on mógł być inspiratorem, żeby ten obóz powstał tu, a nie gdzie indziej.   

 
Q: Ale w Treblince istniały dwa obozy... 
 
A: Tak. Obóz pracy dla Polaków i obóz zagłady dla Żydów, tak. To obóz pracy był dla 

Polaków. To byli w obozie pracy ci Polacy, którzy nie oddali kontyngentu, uchylali się 
od pracy u Niemców, za drobne takie. Przestępcy przeciw okupantowi. To kierował... 

 
Q: A czy Żydzi z Sokołowa też trafiali do obozu pracy tam? 
 
[02] 30:26:04- [02:] 35:47:12  
33:39- 37:08 
A: Nie. Żydzi tylko budowali ten obóz. Ten obóz zagłady budowali Żydzi z Sokołowa. Ja 

nawet znałem osobiście takich Żydów, co budowali obóz w Treblince i w Szczeglacinie, 
ponieważ to był jeden taki z naszych sąsiadów. Mieszkał w sąsiednim domu. Nazywał się 
Abram, nazywał się Ciepelewicz.  

 
Q: No, ale i on wrócił tutaj? 
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A: Wrócił, tak. Wybudowano obóz i ci Żydzi przyszli. I dopiero po wybudowaniu tego 
obozu, za kilka tygodni został uruchomiony obóz zagłady. Za kilka tygodni.  

 
Q: A jeszcze zapytam: ci Żydzi sokołowscy, jak wcześnie mogli wiedzieć o funkcjonowaniu 

obozu w Treblince? 
 
A: Panie, ponieważ jechały transporty do Treblinki z Warszawy, jechały z innych miast i 

ludzie nie wracali z tego obozu. A przecież Żydzi mieli, jak to się mówi, znajomych 
Polaków, którzy tym Żydom donosili co się dzieje w obozie w Treblince. Tak samo jak 
mojego ojca Żydzi wydelegowali, żeby pojechał... 

 
Q: Do Sobiboru. 
 
A: Do Sobiboru, tak. Ponieważ szóstego czerwca został wywieziony transport Żydów z 

Chełma i ludzie nie wrócili. Więc co się stało z tymi Żydami? I żeby ci Żydzi w Chełmie 
dali ojcu jakąś odpowiedź. No i... 

 
Q: Czyli pan tutaj uważa, że oni już dość wcześnie wiedzieli o funkcjonowaniu tego obozu 

w Treblince. 
 
A: Wiedzieli, tylko, że po prostu nie wszyscy wierzyli w to – może 90 procent wierzyło, że 

to jest obóz zagłady – tylko nie wierzyli, że oni tak szybko pójdą do tego obozu zagłady. 
Wierzyli, że to jeszcze jakiś czas przeciągnie, że to jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze... 

 
Q: A czy pan widział, albo słyszał o jakiś fromach oporu wśród Żydów, że oni, no.... Nie 

tyle, że oni uciekali, ale że bronili się, rzucali kamieniami, strzelali. Czy coś pan ... 
  
А: Nie. Nic mi o tym – na ten temat nie wiadomo. Nic mi nie wiadomo, chociaż była taka 

pogłoska, że jak weszli Rosjanie w ‘39 roku, to taka była organizacja „Strzelec” przed 
wojną, na stadionie. I otwo – utworzono taką, takie miejscowe – taką władzę tymczasową 
lokalną. I Żydzi rzekomo z towa – z Rosjanami mieli zabrać te karabiny ze „Strzelca” ze 
stadionu i prawdopodobnie mieli być te karabiny złożone w żydowskiej dzielnicy. Ale 
tylko taka była mowa. Więc gdyby były złożone, więc ta broń byłaby u nich i mogliby 
użyc tych karabinów. Ale z tego wynika, że ta broń nie została złożona w getcie, tylko z 
Rosjanami poszła na wschód w ‘39 roku. Tak, że tu nie – żadnego oporu nie było. Po 
prostu Żydzi uważali, że im będą grzeczniejsi i pokorniejsi, tym dłużej będą siedzieć 
spokojnie. Aha, Żydzi się wykupowali też u Niemców, podobnie jak w getcie w Kosowie 
wykupowali się. Czyli zło – powiedziano, żeby tyle i tyle złożyli pieniędzy, to nie pójdą 
do obozu zagłady do Treblinki. Więc Żydzi składali złoto, biżuterię pieniądze. Niemcy to 
brali i jakiś czas siedzieli spokojnie. Później znów dawali po prostu takie zarządzenie, 
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żeby znów zsłożyli pewną ilość pieniędzy. Jak wyciągnęli te pieniądze, to złoto to wtedy 
już.... 

 
Q: A skąd pan o tym wie? Czy w Sokołowie się mówiło o tym? 
  
А: Mówiło się, tylko ja tego nie widziałem.  
 
[02:] 35:47:12  
37:08  
 
Koniec wywiadu. 
 
Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 13/01/2011 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection




