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Halina Błaszczyk urodziła się w Izbicy nad Wieprzem 8 kwietnia 1929 roku. Jej ojciec był 
młynarzem. Halina opowiada o przedwojennej Izbicy, którą zamieszkiwali głównie Żydzi i 
wspomina stosunki polsko-żydowskie panujące w Izbicy. Pani Błaszczyk opisuje getto założone 
w czasie wojny przez Niemców w Izbicy. Pani Błaszczyk wspomina dramatyczne deportacje 
Żydów i dodaje, że część mieszkańców Izbicy uczestniczyła w rabowaniu zabitych lub rannych, 
podczas gdy pozostali Polacy starali się nieść pomoc. Halina mówi też o Polakach, którzy 
przechowywali Żydów oraz o innych, którzy ich denuncjowali. Wspomina kolaborację 
starżaków, Granatowej Policji oraz Ukraińców, tak zwanych „czarnych”. Pani Błaszczyk 
opowiada też historię Kurta Engelsa, okrutnego Niemieckiego dowódcy, oraz jego 
współpracownika, byłego Polaka, Klima. Wspomina również młodego chłopca żydowskiego 
Hanana, któremu jej rodzina udzielała schronienia.  
 
 
 
                                                         Plik 1 z 3 
 
 
[01:] 00:41:01 - [01:] 35:44:15                                                                                                                                 
00:34 - 37:06 
 
[01:] 00:41:01 - [01:] 05:09:00                                                                                                                                 
00:34 – 05:14 
Q: Proszę pani, najpierw poproszę, żeby pani się jeszcze raz do kamery nam przedstawiła, 

powiedziała kiedy się pani urodziła, gdzie i gdzie pani mieszkała . 
 
A: Błaszczyk Halina, 8. 04. 1929 rok, Izbica nad Wieprzem, Targowa 14 – obecnie 

mieszkam. A mieszkałam na Krolanda też 14. 
 
Q: Czy może pani opowiedzieć o swojej rodzinie w kilku słowach. 
 
A: O swojej rodzinie w czasie obecnym? 
 
Q: Nie, o rodzicach. 
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A: O rodzicach, w czasie okupacji, tak? Mieszkaliśmy z mamą, z ojcem, dwie siostry – 
przepraszam, bo siostra po wojnie jedna się urodziła…Wczasie wojny jedna siostra i ja. 
Tyle nas było. 

 
Q: A czym się zajmował pani ojciec? 
 
A: Ojciec miał młyn prywatny. 
 
Q: I w tym czasie w Izbicy mieszkało dużo Żydów. Pani pamięta ich sprzed wojny? 
 
A: Tak, to znaczy no… Pamiętam… Nazwiska to znam tylko sąsiadów i niektórych.  A tak z 

widzenia, no to jak chodziło się do – załóżmy do piekarni, do sklepu spożywczego, do 
innego, no to się też pamięta.  

 
Q: A czy Żydzi i chrześcijanie mieszkali osobno w Izbicy, czy przemieszani? 
 
A: To znaczy w samym tutaj no, że tak powiem, dole Izbica jest, mieszkało bardzo mało 

Polaków. Polacy mieszkali na górze, jak państwo jechaliście z Lublina. Ta góra to była 
wieś Izbica, tak zwana – to tam byli Polacy. No, my mieszkaliśmy niestety tutaj na dole. 
Koło nas mieszkało kilka rodzin. No, z tych właśnie około pięciu tysięcy z ludności 
izbickiej, to było tylko kilka procent ludności polskiej. A resztę wszyscy Żydzi sami byli.  

 
Q: A koło państwa mieszkali właściwie sami Żydzi? 
 
A: Było kilka rodzin polskich. Tam to była taka placówka tutaj obok z kinem, było kilka. 

Ale w najbliższym sąsiedztwie mieszkał. Mieszkał, nazywał się Moszek, mieszkał 
Chaim, ja nie wiem czy to imię czy nazwisko, ale tak się mówiło potocznie. Moszek, 
Chaim, później mieszkał – już nie pamiętam – Szyja, takie żydowskie te.  

 
Q: A jak wybuchła wojna i jak –co się działo w Izbicy kiedy wybuchłą wojna, pamięta pani? 
 
A: W ‘39 tak? No, w samym ‘39 to jeszcze nic się nie działo. Weszli Niemcy, później zaraz 

weszli wojska rosyjskie, prawda? Do nas weszli rosyjskie wojska. Dużo Żydów jak 
Rosjanie się wycofywali, bo oni niedługo u nas byli, to dużo Żydów z nimi uciekało, bo 
się bali Niemców. To znam jednego, Bialowicz [Bielowicz] się nazywa, mieszka w 
Izraelu właśnie, był u nas i on uciekł właśnie wtedy też, z Ruskimi. 

 
Q: A jak długo Ruscy tu byli?     
 
A: Tak nie pamiętam.  
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Q: Tak mniej więcej. 
 
A: Ale niedługo, niedługo. Może pół roku, nawet nie wiem czy tyle. Tak nie pamiętam tego.   
 
Q: I potem jak przyszli Niemcy… A jeszcze wcześniej jak przyszli Ruscy, to jak przywitali 

ich Żydzi?  
 
A: No. Tak, bardzo. Bardzo, bardzo się cieszyli jak oni przyszli, dlatego że Niemcy 

próbowali tak się do Żydów już od razu źle ustosunkowywać.  
 
[01:] 05:09:00 - [01:]10:24:15                                                                                                                                  
05:14 – 10:42 
Q: Najpierw byli Niemcy przez chwilę, tak? 
 
A: Tak.  Przez jakiś czas byli Niemcy, no i nie pamiętam jak długo. A później weszli 

Ruskie, no to przecież historię pan zna, to na pewno… 
 
Q: Ale jak to, ale jak to w Izbicy wyglądało? Jak ich witali Żydzi? 
 
A: Bardzo Żydzi witali: „Nasi idą, nasi idą.” Ruskie szli takie mieli karabiny na sznurkach. 

Byle jak wojsko wyglądało, biedne, biedne takie wojsko to było. A Żydzi wylegali na 
ulice. Witali ich bardzo, bardzo. Dużo…  

 
Q: Widziała pani? 
 
A: No widziałam, bo to się leciało na ulicę oglądać, bo to były ciekawe rzeczy. Kwiatami 

rzucali w nich – nawet nie wiem sama czy nie rzucałam. Bo to tak coś innego było 
[uśmiecha się].  

 
Q: A ci Ruscy jak wchodzili to piechota tylko, czy jeszcze jakieś inne wojsko było? 
 
A: Raczej to co pamiętam to piechota, później jakichś tam trochę samochodów mieli. To oni 

długo nie byli.   
 
Q: A jak jeszcze byli Ruscy, to jakie porządki tutaj zaprowadzili póki tu byli? 
 
A: Nie, to to się nic nie działo. Taki trochę bałaganik był. Nic specjalnego nie było. 
 
Q: A potem, a potem jak weszli Niemcy, pamięta pani?  
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A: No to już jak weszli Niemcy to stopniowo zaczęli swoje porządki zaprowadzać. 
 
Q: To znaczy? 
 
A: Oni już od razu się do Żydów zaczęli pomału, pomału dobierać. Najpierw stworzyli taki 

Judenrat się nazywał. Nawet stoi ten dom jeszcze. 
  
Q: Gdzie?     
 
A: [Wskazuje ręką] Przy głównej ulicy. Tak. „Judenrat” pięknie napisane, no taka jakby 

gmina żydowska, coś takiego w takie… Już wtedy jak Niemcy, załóżmy, bardzo często 
nakładali kontrybucje na Żydów to nie zwracali się wtedy do poszczególnych Żydów 
tylko Judenrat załatawiał, ogłaszał ogłoszenia. To była taka władza żydowska. Nawet, 
nawet mieli taką swoją policję. Tylko… 

 
Q: I widziała pani tych policjantów? 
 
A: Widziałam, bo to byli chłopcy… To już było w późniejszym, oczywiście, czasie. Wtedy 

kiedy do Izbicy przywieźli Żydów zagranicznych: z Paryża, z Austrii, z Niemiec. Z 
Francji. I wtedy wybrali, o, przypuśćmy, takich jak pan, młodych, przystojnych –
naprawdę [śmieje się] takie chłopaki. A myśmy były takie podlotki, takie dziewuszki, to, 
to zaczepiali nas. Myśmy specjalnie chodziły sobie po ulicy, a oni mieli dyżury. No, no 
po prostu dyżur. Chodził – chodziło kilku po mieście i w nocy też. Źle skończyli ci 
chłopcy. Mieli mundury, byli pięknie umundurowani.   

 
Q: Jak? 
 
A: A Engels (SS-Hauptsturmführer Kurt Engels), Engels – zna pan? To znaczy słyszał pan o 

Engelsie? To był taki kat, gestapowiec, który mieszkał vis a vis gminy. Taki jest budynek 
i on miał tam swoją siedzibę. Na niego mówiono, że on nie zje śniadania jak nie zabije 
Żyda. I on sobie rano wylecial – pyk, pyk, gdzieś tam – ciach, zabił. Jednego, kilku. 

 
Q: Widziała pani?  
 
A: No, akurat, to znaczy tych zabitych często widziałam, bo to leżeli. Zaraz szum, ludzie 

lecieli obejrzeć, ale jak zabijał no to nie widziałam. Z tym, że tylko, że to opowiadane, to 
on był słynny z tego, że on jak zabijał, to się śmiał w tym czasie. Nie był jakiś taki 
zdenerwowany, tylko uśmiech miał na twarzy.  
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Q: A wielu, wielu widziała pani takich zastrzelonych przez Engelsa? 
 
A: No, czy wielu…bo ja wiem. Wtedy jak za…jak na przykład jednej nocy czy tam rano 

może. Bo była taka Nűr fűr Deutsche restauracja w Izbicy. Prawdopodobnie, że on 
wtedy całą noc pił ze swoim zastępcą. On miał zastępcę, nazywał się przed wojną Klim, 
a w czasie okupacji nazywał się Klemm [Klem]. I to był facet, który był porucznikiem 
wojska polskiego w Zamościu. Ponieważ mój wujek był w Zamościu też jako sierżant 
tylko, ale znał go bardzo dobrze. I zresztą wielu innych było takich, którzy go znali z 
tego okresy przedwojennego.  

 
Q: Tego Klima? 
 
A: Tego Klima. Tak. 
 
[01:]10:24:15 - [01:]18:19:05                                                                                                                                   
10:42 – 18:57 
Q: Ale on był Volksdeutschem…. 
 
A: Reichs… 
 
Q: Reichsdeutschem. 
 
A: Reichsdeutschem, tak , bo „Klemm”. Tak, i oni obydwaj nawet ten jeszcze ten Klemm to 

był na tyle, że tam jak ktoś podszedł z łapówką z czymś [przymyka oko] to można było 
go przekupić. No, natomiast do Engelsa nie było żadnego podejścia. Ten to juz był 
diablisko w ludzkim ciele. I właśnie pyta się pan czy widziałam. Wtedy właśnie jak on 
pił tą całą noc i tam gdzieś nad ranem wyskoczył i tych wszystkich tych młodych, tych 
policjantów, którzy –żydowskich, którzy byli na warcie—wystrzelał. I oni tak leżeli: tu 
leżał, tam leżał. Szum się zrobił w Izbicy. Jeden drugiemu mówił, no i lataliśmy oglądać.  

 
Q: Wielu ich tam leżało?  
 
A: Może ośmiu, może dziesięciu. Już nie zwracało się na to uwagi.  
 
Q: A tych policjantów żydowskich właśnie ilu było tak na raz. Tak właśnie koło dziesięciu 

na całą Izbicę? 
 
A: Tak, tak, tak. Chodziło ich gęsto, no bo oni uważali, że to tam bezpieczeństwo dla nich, 

to… 
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Q: Oni to byli izbiccy Żydzi?     
 
A: Właśnie nie. To byli z tych zagranicznych ci policjanci. 
 
Q: A to jak oni się porozumiewali z miejscowymi? 
 
A: [Wzrusza ramionami]. Ja nie wiem czy oni mówili jakimś językiem takim swoim tym 

żydowskim też, prócz krajowym? Być może, prawda?  
 
Q: Sami zagraniczni byli?  
 
A: Sami…W tym wojsku byli zagraniczni. 
 
Q: A w tym czasie w getcie w Izbicy to można było chodzić tak? Nie było ogrodzone? 
 
A: No to getto w Izbicy było wprawdzie takim gettem przejściowym, nie było nigdzie 

żadnych zasiek, nie było takich jak te getta, które, prawda, znamy. Dlatego, że w Izbicy 
tworzy może nawet sam ten krajobraz… Za wszystkich stron mamy góry, prawda 
[zatacza ręką koło]. Tu natomiast mamy rzekę Wieprz. I oni jak urządzali, oni ogłaszali, 
żeby w tym i tym dniu zgłosili się Żydzi na plac – nie wiem czy jechaliście? Którędy? 
Tędy [wychyla się w kierunku okna] – taki ala park coś tutaj jest. To, to był rynek taki. 
Na ten rynek mają się zgłosić, no i ich oczywiście do wagonów. I wywozili, no gdzie 
wywozili? Wywozili trochę do…na Majdanek, do Treblinki, do Trawnik, jeszcze – już 
nie pamiętam – za Tomaszów.  

 
Q: Ale…  
 
A: Za Tomaszów do… 
 
Q: Do Sobiboru pewnie albo do Bełżca. 
 
A: Do Sobiboru. Do Bełżca. Właśnie, tak, tak. 
 
Q: Ale, to wtedy pani nie wiedziała dokąd ich wywożą? 
 
A: No, my… To znaczy z początku każdy myślał, że wywożą do obozów takich jak 

Majdanek. O Majdanku wiedzieliśmy, prawda. A te inne to były bardzo szybko 
likwidowane. Tylko Majdanek dłużej się utrzymywał. Te inne to… No ten Sobibór, tak, 
to tam do czasu powstania był. Bo też znam, który uciekł stamtąd z Sobiboru jednego.   
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Q: Zna pani? 
 
A: To właśnie Bialowicz. Był w tym roku. Bialowicz, Filip Bialowicz. Uciekł. Jak zrobili to 

powstanie to on wtedy uciekł stamtąd. Mieszka w Nowym Jorku.  
 
Q: A… Ale, pani go dopiero po wojnie zobaczyła? 
 
A: Bialowicza. 
 
Q: Bialowicza.  
 
A: Bialowicza to znaczy wiem, bo on miał skład apteczny, to pamiętałam. Ale tam nie 

zwróciłam uwagę, że to ten. No a po wojnie jak przyszedł powiedział, że ten, ten. No to 
już… 

 
Q: Dobrze, wróćmy jeszcze, wróćmy jeszcze do getta w Izbicy…     
 
A: Samego getta. 
 
Q: Zanim, zanim zaczęli tu przywozić tych zagranicznych Żydów to to getto – czy kazali, 

kazali wszystkim Żydom się tutaj osiedlić, ale Polacy też jeszcze mogli mieszkać na tym 
terenie?   

 
A: Tak, tak. Myśmy mieszkali, jak najbardziej.  
 
Q: I nie wysiedlili was?  
 
A: Nie, nie, nie. To to nie.  
 
Q: A trzeba było mieć jakieś przepustki żeby tam przebywać? 
 
A: Nie. Nic my nie musieliśmy mieć. Tylko oni mieli te gwiazdy żydowskie.  
 
Q: A im wolno było wychodzić z tego getta? 
 
A: Im w zasadzie to tak było. Na przykład: Izbica to mała, no mała to jest miejscowość, 

więc stawiali na tych drogach wjazdowych do Izbicy, stawiali – to nie zawsze byli 
Niemcy. Nieraz byli nasi granatowi policjanci, tacy którzy byli tutaj. No i żeby nie 
puszczać oczywiście Żydów tam, z kolei nie puszczać handlu, ludzi z handlem. Mleko, 
masło, jajko, ziemniaki, mąka, prawda? No bo skąd to się brało? Nie było tak jak teraz. 
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Handel w Izbicy był prze…przeważnie w rękach żydowskich kiedyś. No i to wszystko 
stanęło. Nic nie było w Izbicy. Więc potrafili zabrać. Jak chłop wiózł żeby sprzedać to 
mu zabrali to wszystko, no ale gdzieś tam ludzie przemycili, poza drogą, tędy, tamtędy. 
Jakoś, jakoś żyli. Ale jak, jak pokrzywa pod płotem nie urosła. Wszystkie pokrzywy były 
zjedzone. Oni umierali z głodu po prostu. Nie było co jeść.   

 
Q: Widziała pani takich co umarli z głodu? 
 
A: No akurat nie pamiętam, wie pan, ale bardzo dużo było bez przerwy nieboszczyków, 

dlatego że tyfus panował. Tyfus panował u nas, obok mojej mamy o jak ten dom co tutaj, 
to była…To znaczy był dom w którym właśnie mieszkał Moszek się nazywał ten Żyd i 
on musiał oddać i jak przywieźli z Paryża rodzinę, to on oddał pokój z kuchenką im. To 
był mąż, żona i trzech synów. Ten ojciec był lekarzem, syn jeden inżynierem, wszystko 
wykształceni ludzie byli i złożył ich wszystkich tyfus. No nie wiem jakim cudem ten 
właśnie ojciec ocalał. A trzech synów niestety, a ojciec z matką ocalał. Stare a jednak 
przeżyli ten tyfus. To straszne było, strzaszne było. Zaprzyjaźnili się z nami, bardzo 
ludzie na poziomie, bardzo tacy, bo był ojciec chory – miał wtedy ischiasz, to on 
przychodził i ojciec nie mógł w ogóle z łóżka wstać. Za dwa tygodnie go wyleczył bez 
leków, bez leków. Tylko on tam różne masaże to, tamto i za dwa… I później już to tak 
byli na naszym utrzymaniu z tego… Z tym, że jak tyfus no to już była taka wywieszka, 
że tyfus. Niemiec nie wszedł tam. To mieli chociaż spokój, że Niemiec nie wszedł. Tak 
to było.  

 
[01:]18:19:05 - [01:] 24:01:18                                                                                                                                  
18:57 – 24:54 
Q: I pani, pamięta pani jeszcze jakieś inne zabójstwa, jak na przykład tę dziewczynę, która 

przychodziła do was po jedzenie.   
 
A: No dziewczyna przychodziła po jedzenie, to wie pan… On codziennie za tym więzieniem 

–za tym więzieniem będę mówić, chociaż to takie było bardzo mizerne, no ale mniejsza z 
tym – więzienie. Za tym więzieniem był plac i on za tym więzieniem pędził ich i strzelał. 
I strzelał. Ciach, ciach, ciach, ciach – poleciało.  

 
Q: Ale sam Engels własnoręcznie? 
 
A: Raczej on najwięcej. On najwięcej. Kiedyś też pamiętam jak wieźli transport, ale to nie 

od nas. Nie wiem skąd. A koło nas leci pociąg. I oni jechali. Jak oni jechali to było 
słychać, bo przecież był pisk w tych wagonach bydlęcych. Na przykład upał. Okna 
zakratowane te małe [rysuje w powietrzu małe okno], a tam dalej za Izbicą, bo to jest pod 
górę, wie pan. Nie wiem czy pan jechał pociągiem kiedy do Zamościa? Jest pod górę i 
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pociąg zwalnia siłą rzeczy, i dwie Żydówki uciekły. Ale oni…one były nago. Takie 
osiemnaście, dwadzieścia lat. I pędzili ich Niemcy koło nas wtedy, tam właśnie 
najk…taką najkrótszą drogą, to widzieliśmy, widzieliśmy to. Wszyscy ludzie wyszli. 
Tylko miały, miały medaliki na szyji normalnie. Nie wiem czy były kat…[katoliczkami] .  

 
Q: I co się z nimi stało? 
 
A: To się stało, że zapędzili ich właśnie tak pod to więzienie i zaraz zabili. Zaraz zabili, a 

medaliki później Niemcy nosili do… Był taki zegarmistrz. Przynieśli do zegarmistrza 
żeby kupić te medaliki. Ten zegarmistrz wziął oczywiście, bo on nie wiedział. Później 
dopiero to jeden drugiemu opowiadał takie historie. Wydało się, że to po tych 
Żydówkach to medaliki.  

 
Q: A pani widziała jak je zastrzelono?  
 
A: Ja nie widziałam jak zastrzelili, widziałam jak leżały później, bo tak jak panu mówię, że 

młyn właśnie miał okna, wychodziły na ten, na tą łąkę za tym więzieniem. I jak już coś 
się działo, no siłą rzeczy to okno w młynie było otwarte i ojciec przeważnie tam tego. I 
zaraz wołał. Mówi: „Patrzcie już leżą – mówi – te co ich pędzili.”  

 
Q: A jak długo trwały te rozstrzeliwania, ile razy widziała pani takie rozstrzeliwania tam na 

tej łące? 
 
A: No tam za tym więzieniem, to ja nie wiem czy nie codziennie to się działo, czy nie 

codziennie, bo jak na przykład złapali. Złapał, że Żydówka niosła tam, załóżmy, kawalek 
chleba, kawa…tak jakieś mleko, jakieś parę jajek to już była zastrzelona. Zresztą on tam, 
strzelał nie tylko Żydów, Polaków też. Polaków…   

 
Q: A może pani opowiedzieć o tej Pelcównie, która do was przychodziła po jedzenie? 

    
 
A: No to… No to mówię panu, że Pelcówna to była taka biedna Żydóweczka i ona 

handlowała tymi właśnie… no handlowała, one nic… Ci Żydzi, którzy przy…byli 
przwiezienie z zagranicy to oni przywiezieni byli osobowymi pociągami. Nie takimi 
świńskimi. Elegancko. I bagaż. To byli zresztą Żydzi niepodobni do naszych w ogóle.   

 
Q: Jacy? 
 
A: Jego nie poznał, że to Żyd w ogóle.  
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Q: Dlaczego? 
 
A: Tam nie było takiego [pokazuje brodę]. U nas w Izbicy to byli Żydzi raczej biedni, tu 

było mało bo… ale, że tacy [pokazuje brodę] ci , o, z brodami. Tak widział pan na pewno 
tam na filmie czy gdzieś. A tamci to byli, to ludzie kulturalni. Ja nie wiem czy oni może 
ich tam selekcjonowali gdzie? Czy rzeczywiście za granicą byli tylko bogaci – nie mam 
pojęcia? To, to już nie wiem, ale to było naprawdę na poziomie ludzie to byli. I oni jak 
tak wysiedli z pociągu to im kazali bagaż złożyć na stacji, bo: „Bagaże dostarczymy wam 
do domu.” A tylko bagaż ręczny i dlatego byli bardzo biedni. Bo przecież jak wzięła 
ręczną torebkę czy jakąś nawet torbę taką mniejszą, to co ona mogła w niej mieć. Czy 
kobieta czy mężczyzna, prawda? A te bagaże wszystkie zabrali. Na baga…na te 
żydowskie rzeczy to tak: całą bożnicę żydowską zajęli, były składowane tam i cały nasz 
kościół; zaraz za rzeką jest Tarnogóra nazywa się. I w tym kościele. Kościół był też 
magazynem tych rzeczy. Wszystko zabierali, tam przebierali i wysyłali do Niemiec.   

 
[01:] 24:01:18 - [01:] 24:55:23                                                                                                                                 
24:54 – 25:50 
Q: A widziała pani jak na stację przyjeżdżały te wagony? To było widać? 
 
A: No, to to było, to nie było kryte nic. Później ich czwórkami pędzili do miasta. I dopiero 

tutaj zaczynała się ich targedia. Dopiero musieli włożyć te gwiazdy, że są Żydami, 
dopiero… No dopiero zaczynała się tragedia, chociaż oni z początku wierzyli, że oni 
przyjechali tylko na krótki czas. Oni nawet nie chcieli przyjąć tego sobie do głowy, że 
oni tu już zostają. Nie chcieli. Szli. Jak pierwsza łapanka – jak ogłosili, żeby oni się 
zgłosili to oni szli jak baranki. Dopiero my tym naszym sąsiadom: „To nie idźcie, bo wy 
już nie wrócicie nigdy!”—„A może tam będzie lepiej?”. No na pewno będzie lepiej… 
Oni nie wierzyli w to, że może być tak, a nie inaczej.  

 
[01:] 24:55:23 - [01:] 33:02:01                                                                                                                                 
25:50 – 34:16 
Q: Ci francuscy sąsiedzi? 
 
A: Tak. I wielu innych, tych zagranicznych. Bo z nimi można było… To po niemiecku 

ojciec rozmawiał, to z nimi tam rozmawiał. Na przykład była z Austrii Żydówka taka, 
może 60 lat. Dama, jej mąż był majorem w wojsku niemieckim w pierwszej wojnie 
światowej. A ona była czwarte pokolenie z Żydów. I ona nie wierzyła, ona chodziła, ona 
nosiła zdjęcia tego męża i…i wierzyła cały czas, że ją zwolnią. I pierwszy ten transport – 
tu do nas też przychodziła – pierwszy ten transport i ona poszła. Mówi: „Ja idę, bo ja 
wierzę, że mnie zwolnią”, tak że to były nie…naprawdę takie sytuacje dziwne wprost. Bo 
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nasi wiedzieli. Nasi od razu wiedzieli, bo już widzieli, że już zabijają za byle co, że nie 
wolno to, że nie wolno tamto, to oni już wiedzieli to. A tamci nie wierzyli w to, że tak 
może być po prostu.  

 
Q: Ale kogo wywożono najpierw: naszych czy zagranicznych? 
 
A: No, to znaczy naszych, bo jeszcze tych zagranicznych najpierw nie było, a tu trzeba było 

troszkę miejsca zrobić. Wywieźli trochę, a później to już nie było znaczenia.  
 
Q: Widziała pani jak wywozili tych izbickich Żydów? 
 
A: No to wie pan – na rynku, ponieważ na rynek przyszło bardzo mało, bo wiedzieli, że to 

będzie…więc się chowali. Chowali się na strychu, chowali się do piwnicy, bo Izbica 
została wtedy… Już jak była łapanka – miała być – to już w nocy obstawiona była Izbica 
tak zawanymi „czarnymi”.  

 
Q: Kto to był? 
 
A: Czarni to byli, to byli w wojsku niemieckim Ukraińcy. Mieli czarne mundury takie. 

„czarni” mówili na nich. W wojsku niemieckim Ukraińcy to byli. I oni byli przeważnie 
używani właśnie do łapanki Żydów na…na naszym terenie oczywiście. Później kto był 
jeszcze?… 

 
Q: A jak się ta łapanka odbywała? 
 
A: Łapanka odbywała się tak, że jeszcze robili zbiórkę strażacką – strażacy, granatowi 

policjanci, no bo tych samych Niemców w Izbicy – to był Engels i jego zastępca i tam 
jeszcze może ze dwóch Niemców tylko. I Niemcy raczej w to się nie bawili, tylko ci 
czarni. Już rano był szum w mieście. O, już bedzie źle, bo już obstawiona Izbica dookoła. 
Tu na góry, na góry. Wszystkie drogi, tu rzeka. Nie poszedł nigdzie. Nie miał gdzie 
uciec.  

 
Q: Ale to była obstawione przez tych czarnych i… 
 
A: Przez czarnych…  
 
Q: …przez strażaków i przez granatową policję.     
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A: Strażacy raczej później… strażaków… nie mieli broni strażacy, tylko strażaków…szedł 
jeden, załóżmy, czarny i szło dwóch, trzech strażaków i wchodzili do domów szukali. Na 
strych, do piwnicy – wyciągali, gdzie był schwany. Do ogrodu. Jak był, o tak ogród 
zarośnięty, to do ogrodu i tam przetrząsali. I złapali, pędzili na stację, świński wagon – 
koniec. 

 
 Q: A granatowi też? 
 
A: No, tak, tylko ich też było niedużo, tak że to nie bardzo widoczne, ale brali udział 

granatowi, niestety. A granatowi to była policja przedwojenna nasza.  
 
Q: I w czasie… Jak się stało na przykład, że do waszego domu nie przyszli? Oni wiedzieli 

gdzie, w którym domu Żydzi mieszkają, tak?  
 
A: No, to wiedzieli. Wiedzieli, bo szedł strażak, wiedział. Szedł strażak, wiedział. 
 
Q: A u was w domu nie szukali schowanych Żydów? 
 
A: U nas…u nas szukali wtedy, kiedy ten, który się u nas ukrył, no to proszę pana, to był ‘42 

rok. Ostatnia łapanka to już była. Już byli prawie wszyscy wywiezieni – już rzadko było 
Żydów i wtedy spędzili ich, tu ich wyłuszczyli, wyłuszczyli. I to było pierwszego 
listopada, bardzo pamiętne, bo to Wszystkich Świętych, myśmy już nie szli do kościoła, 
bo jak już ta łapanka była, to nie bardzo się wychodziło na ulicę, bo Żyd leciał, mógł 
strzelić za Żydem. Się siedziało w domu cicho. I wtedy proszę pana wy…ich spędzili na 
ryneki właśnie. Między innymi tego naszego. Matka i ojciec wcześniej jego już byli 
złapani, a on był z bratem starszym od siebie. To on miał 12 lat, a brat może miał 16. I 
wtedy ich złapali. Wtedy ich złapali i wszystkich ich nie prowadzili szosą tędy jak 
jedziemy do Zamościa, bo stacja jest tam, prawda? [pokazuje kierunek] Tylko ich 
prowadzili tędy, nie byliście panowie jak tu do Tarnogóry koło posterunku? Nie. Tak, to 
tędy i tam były … Hrabia miał łąki. Łąki były, ponieważ to podmokły teren, łąki były 
rowami podzielone żeby osuszać. Więc ich pędzili przez te łąki, przez te rowy, w 
listpadzie, gdzie było wstrętnie. Mokro wtedy było, zimno, przez te rowy – rowy 
głębokie oczywiście – i na łąkę pod stację. A ponieważ to już był okres kiedy partyzanci 
wysadzali mosty i pociągi nie chodziły normalnie i wtedy dwie doby nie przyjechał 
pociąg. Dwie doby. Oni siedzieli na tym, deszcz padał, okropnie wtedy było – no ja już 
tak mówiłam, że chyba specjalnie dla nich chyba to zimno. Lało i na tej mące – na tej 
łące: dziecko, starzec, chory, prawda? Różni. A rowy… Proszę sobie wyobrazić, że rowy, 
przez które oni przechodzili to były zasłane ludźmi.   
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Q: Jak to? 
 
A: Most z ludzi był. No tak – był stary, nie mógł, nie przeskoczył, wszedł, upadł. Czarny bił, 

drugiego pchał, który był znowu jakiś słaby i znowu się kłądł. Przecież później to było 
normalne. Takie duże te łąki są tutaj. To było normalne jak, jak ich juz stamtąd wzięli, to 
było pobojowisko, tak jak się widzi nieraz jakiś film po tym…po bitwie. Dosłownie. 

 
Q: A widziała pani jak ich prowadzili przez tę łąkę? 
 
A: To znaczy, czy widziałam? Widziałam bo, bo ciocia mieszkała bliżej tej łąki i poleciałam 

do cioci i patrzyliśmy jak ich tak pędzili, pędzili. Oni padali w te rowy, oni piszczeli, oni 
byli bici, no to to było starszne. To, to widowisko nie…nie do opowiedzenia wprost. 
Okropne.  

 
Q: Strzelali do nich?  
 
A: Strze…jak uciekał to strzelał. Jak uciekał to strzelał.  
 
[01:] 33:02:01 - [01:] 35:44:15                                                                                                                                 
34:16 – 37:06 
Q: A wielu? 
 
A: Uciekali, uciekali. 
 
Q: Wielu, wielu uciekało? 
 
A: No uciekało, to wie pan co on wiedział i tak śmierć i tak. Może ucieknie, ale nikt no… 

No to znaczy nasz – później już to powiem. Ale na przykład do cioci wtedy proszę pana – 
brali od nich łapówki, brali. Puścił go, a drugi go złapał później. Wpadł ten czarny no i 
tak speszyliśmy się. Nie wiedzieliśmy co on chce, a on podniósł tak jedne spodnie 
[pochyla sie żeby pokazać], a tu miał pełno zegarków, podniósł tu bluzę [pokazuje], a tu 
znowu zegarki. I chciał sprzedać te zegarki. A wujek mówi: „Tam! Wynoś się! Wynoś 
się stąd i idź – mówi – idź z twoimi zegarkami!”. I tak rabowali. A później jak siedzieli 
na tej łące to Engels z tym Klimem wsiedli na konie między tych ludzi, a czarni nieśli 
wiadra i podchodził i od każdego chciał złota. Żeby każdy rzucił w to wiadro złoto. Jak 
nie rzucił to go walił tą – no jak się nazywa ten co biją tym?   

 
Q: Kolbą? 
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A: Nie kolby – takie te mieli pałki gumowe. Gumowe pałki. To też widzieliśmu jak oni 
jeździli. Ja byłam – myśmy byli zdziwieni. Na tyle ludzi co tam było, to bym go z tego 
konia zdjęła [wykonuje gest] jakoś coś mu zrobić. Jakoś tak jak baranki. I oni szli, 
naprawdę. To, to zadziwiające. I na…i na czym się skończyła właśnie ta ła…ta cała 
historia, tragedia ich pod…na tych łąkach – że oni nie mieli…nie mieli tego pociągu. 
Dwie doby ci ludzie tam jęczą, kwęczą, jaki to był pisk, jaki to był szum. Spędzili ich do 
kina, o tu zaraz za torem widać [pokazuje kierunek] ten budynek kina. Spędzili ich do 
kina tak jak śledzi, bo ich było dużo – no kino nie za duże. I tak pisk. Dwie doby bez 
jedzenia bez picia, bez nic, prawda? Tak w tym kinie się kończyli, prawda? Bo myśmy 
tam z koleżankami, bo dziewczynki, dzieci, no to wie pan… To granatowa policja jak 
stał, jak stały, bo się zmieniali. Tu dużo. Pod kinem właśnie granatowa stała. A ja miałam 
koleżankę ze szkoły, z którą kolegowałam. Jej ojciec był granatowym policajantem. To 
jak  on stał to myśmy… [koniec taśmy] 

 
[01:] 35:44:15                                                                                                                                          
37:06 
 
                                                             Plik 2 z 3 
 
[02:] 00:42:42 - [02:] 23:37:05                                                                                                                                  
00:36 - 24:28 
 
[02:] 00:42:42 - [02:] 08:22:12                                                                                                                                  
00:36 – 08:35 
Q: I zgromadzili ich tam w tym kinie. A ilu ich tam było, co ich do kina zagnali?      
 
A: No, trudno mnie to powiedzieć. Było bardzo dużo, no bo kino jest dość duże. Ja wiem? 

No ze dwa tysiące na pewno jak nie więcej. Jak nie więcej, bo było bardzo dużo, a bardzo 
dużo zostało albo rannych, albo nieboszczyków na łąkach, na tych. Bo ich później 
dziesięć furmanek wieźli na cmentarz, tych których zbierali na…z łąki. To ich zbierali. 
Wieźli nawet na tych…było…wózek…to takie pamiętne widowisko. Był wózek z 
bliźniakami postawiony na nieboszczykach na furze i te…i te dzieci kwiliły, słychać było 
jak płakały te dzieci, tak. Postawili ich, wywieźli na cmentarz. No a w kinie to ich 
trzymali chyba trzy dni. Trzeciego dnia dopiero zaczęli ich wywozic niestety i już 
samochodami.  

 
Q: A jak?… 
 
A: Przeważnie do Trawnik. 
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Q: A jak ich trzymali w tym kinie to dawali im jeść i pić? 
 
A: Nic nie dawali. Tam myśmy, to mówię panu, że właśnie wykorzystywaliśmy, jak czarny 

niby gdzieś tam poleciał – bo oni pili, ci czarni, to zostawiali granatowych. No granatowe 
to byli raczej ta…no, swoi ludzie. To przeważnie takie, o… dzieci, no, bo stary nie szedł, 
bo się bał. To tam dawało się wodę w butelkach. Wodę, herbatę, chleb, tych rąk [wyciąga 
rękę] było tyle w tych oknach, ale to co to, to jest? To jest nic na tyle osób. 

 
Q: Chodziła pani? 
 
A: Ja chodziłam, ja chodziałm. Myśmy tam wszystkie kole…z koleżankami z całej tej tam 

gdzie mieszkałam z tej placówki latałyśmy bez przerwy.  
 
Q: Dużo razy? 
 
A: A to się latało, tylko się nabrało, nabrało butelek. Butelki zbieraliśmy tam od każdych, no 

bo już dało się tą butelkę, to się nie zabrało tej butelki. I tak mleko, herbata…no co kto 
mógł, co kto mógł. Nawet woda, wody też chcieli. Tam był jeden pisk, jeden krzyk, a z 
tego kina, ponieważ było zimno, a tam stłoczeni…to tak, to tak taka para, takie, wie pan, 
tymi oknami szły takie… Okropne! 

 
Q: Okna były otwarte? 
 
A: Tylko zadrutowane były. 
 
Q: Bez szyb? 
 
A: No, wydusiliby się całkiem. Oni pootwierali sobie tak. 
 
Q: Oni 
 
A: Tylko te. 
 
Q: Oni na pewno próbowali płacić za to jedzenie i za wodę.  
 
A: Tak, byli tacy co zarabiali na tym, owszem. Za chleb brali piątkę. Za chleb. Złoty ten 

pieniążek, piątkę. Oni dawali, dawali, rzucali, ale ja tam…to my…dzieci to 
tego…myśmy nawet to, tym się nie interesowały. Dla nas to była tak jak w formie 
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zabawy, ale to płacz był, to był płacz, to się chciało – ojejku. Myśmy nie spali. Trzy noce 
nie było spania, bo to koło naszego domu. No może tak jak stąd…tak jak stąd do jezdni.  

 
Q: A ci granatowi, a ci granatowi to byli znajomi ludzie, to przepuszczali. 
 
A: No właśnie, no właśnie, tak. Tylko się patrzyło jak nie ma czarnego, to już pod te okna 

leciało się.  
 
Q: Tak że przed granatowymi nie trzeba się było chować?      
 
A: Raczej nie. Raczej nie. Jeden taki był tochę komendant, bardziej służbista. A ci nasi to 

nie, nie.  
 
Q: Bo… a pani znała tego ojca swojej koleżanki?  
 
A: No znałam. Jak najbardziej.  
 
Q: Ta koleżanka jakaś z klasy była, czy… 
 
A: Z klasy. Do szkoły chodziłyśmy razem, a przecież Żydów tu też tyle było kolażanek, tu 

koło nas mieszkała – Szyja nazywał się to trzy dziewczynki razem. To znaczy nie do 
jednej klasy, ale chodziliśmy jeszcze z początku – oni przecież chodzili do szkoły, Żydzi.  

 
Q: A jak…a ta koleżanka, co miała policjanta ojca, to ona się jak…ona się jak nazywała?  
 
A: Ferdynus. Ferdynus się nazywała. 
 
Q: Ten jej ojciec był porządny człowiek. 
 
A: Był porządny… On, on taki był łapówkarz. Łapówkarz. 
 
Q: Oni w ogóle policjanci lubili brać łapówki. 
 
A: Tak, ale on jak stał to ona przyznawała się, oj, jak to dzieci. Mówiła: „Oj ojciec – mówi – 

dzisiaj nazbierał, bo wieźli tam żywność do miasta – mówi – to nazbierał jedzenia.” 
[Śmieje się] Dał mu te dziesięć jajek, czy kawałek masła i daj mi spokój, prawda? Tak że 
to różnie było, różnie. No i właśnie z tego kina wtedy uciekł ten nasz znajomy, ten nasz, 
który się u nas ukrywał.  
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Q: Jak on się nazywał? 
 
A: Hanan [Chanan] Lipszyc. Hanan Lipszyc. 
 
Q: A od kiedy on sie ukrywał.  
 
A: To był chłopiec… 
 
Q: U was… 
 
A: U nas, on u nas… W pierwszej łapance zginęła jego matka i ojciec. W pierwszej. I on 

został jako chłopiec… no wtedy to on miał mniej, ale później to już miał 12. Może miał 
dziesięć lat. Był niskiego wzrostu. No na tym zdjęciu widać też. On nigdy nie urósł za 
duży. Taki mały chłopczyk był, a brat jego był wysoki. Brat był 17 lat chłopak. Skąd z 
nami był zaprzyjaźniony? Bo jego matka z ojcem piekli takie cebularze. Żydzi, bardzo to 
u nich było modne, cebularze. Oni piekli i on zawsze z matką przychodził do młyna po 
mąkę. Później, jak już ci rodzice zginęli to przyszedł tam brat z nim i mówi do mojej 
mamy: „ Pani Babiarzowa , ja to sobie dam radę, ale Hanan – to mówi – i chodzi 
głodny. Ja nie mam co robić, ja placków nie umiem piec. Weźcie go do siebie, on tam 
będzie…”, no to u nas były kury, gęsi, indyki, krowy. Taka gospodarka trochę też była, 
prócz młyna. A mama mówi: „A to niech przyjdzie, niech łazi.” I on tak u nas, o, to to 
gęsi, to kury gnał. Co tam było trzeba zamiatał, to tego. I koło nas był. No, ale niestety go 
złapali.    

 
Q: Z podwórka? 
 
A: Ja nie wiem. On coś poleciał po coś do miasta. W mieście go… On myślał, że oni go 

znają, myślał, że… Nie, to nie było widoczne dziecko na Żyda zupełnie. No, ale niestety 
jakoś go rozpoznali. Złapali. 

 
Q: A jak on te gęsi u was pasał to z op…z gwiazdą czy bez? 
 
A: Z gwiazdą, z gwiazdą. Ja właśnie nie wiem, czy on nie zdjął przypadkiem gwiazdy jak on 

poleciał do miasta. Bo, no bo tak to od razu kula w łeb jak nie miał gwiazdy, a poznany, 
że Żyd to już zabity od razu.  

 
[02:] 08:22:12 - [02:] 16:39:18                                                                                                                                 
08:35 – 17:13 
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Q: I on później z tego uciekł? 
 
A: On z tego kina uciekł. Jest wieczór, my siedzimy w domu, drzwi się otwierają, 

wchodzi…tak jak mówię, zimno było. Oni byli stłoczeni, najpierw byli zmoknięci tam na 
tych łąkach. Takie na nim to ubranie mokre, sponiewierane, bo tam przecież każdy robił 
pod siebie w tym kinie tam. Tam nie było możliwości kucnąć, ani usiąść. Tam byli 
stłoczeni jak śledzie. Tak musieli stojąc… Trzy doby, a dwie doby na łące, to już bardzo 
dużo. I on taki to… Bardzo dobrze, że mojego ojca nie było w domu, tylko był we 
młynie, bo ojciec się okropnie bał, dlatego że ojca wcześniej… Ojciec lubił wypić. Tutaj 
był wychowany, między tymi Żydami, więc każdy na ty. Stanął kiedyś po wódce z 
jednym i tam sobie mówi, coś tam sobie rozmawiają tak, o, przyjaźnie. Naszedł Niemiec: 
„Co to?”. Zabrał obydwóch, no bo tak nie było oficalnie można stać z Żydem rozmawiać 
na ulicy. Zabrał ich tam do więzienia. Zabrał do więzienie, trzymał dobę, no to szczęście, 
że Engels był na urlopie wtedy. No nie było go w Izbicy w każdym bądź razie. No a 
dziadek, bo jeszcze żył dziadek, ojca ojciec. Poszedł, bo to tak było, że trzeba było 
wszystkim łapówki dawać. Ta granatowa policja bez przerwy siedziała u nas – łapówki. 
Poszedł do tego komendanta i mówi: „Chodź – mówi – jakoś weźmy tego Klima, 
Klemma spijmy – mówi – niech mi wypuści – mówi – syna.” A tego Żyda, ponieważ 
znalazł u niego ten pieniążek złoty tu w kieszeni, od razu tam pod tym więzieniem 
zastrzelił. No a ojcu wybił zęby. Kilka zębów i do więzienia. No i dziadek dał wtedy 
porządną łapówkę i tak pili gdzieś całą noc, i ojciec wyszedł rano, ale był tak 
wystraszony, że ojciec nie przyszedł do domu. Myśmy czekali, wiedzieliśmy, że już 
puszczą, czekaliśmy tam blisko więzienia. Ojciec wyszedł, nie chciał z nami rozmawiać, 
a mieliśmy tak dalej za domem pole z kartoflami, poszedł w te kartofle i dwa dni tam 
leżał w tych kartoflach. „Ja nie pójdę do domu, bo ja się boję.” Taki był wystraszony. I 
od tamtej pory jak on widział Żyda, to on mówił zawsze do tego Hanana: „Ty mi się nie 
pokazuj na oczy. Idź sobie.” I wtedy całe szczęście nie było… Ja byłam z mamą i z tą 
młodszą siostrą w domu. On wszedł [załamuje ręce]: „Ja już umieram.” No i co z nim 
robić? Dałą mi mama klucz. Mieliśmy – nie wiem – takie, panowie nie znacie chyba. 
Były lochy na kartofle , ale nie wewnątrz, tylko na zewnątrz takie. Był ten loch na 
kartofle, na buraki i mama dała mi klucz do tego lochu i mówi: „Idź pomału pierwsza, jak 
nikogo nie będzie to go zamknij w tym lochu.” Poszłam, zamknęłam go w tym lochu, no 
a później przyszykowaliśmy, bo on był przemoknięty, śmierdzący był, no bo ten przecież 
kał, to to jeden drugiego ubrudził. I wzięłam ubranie, wzięłam pomalutku, wzięłam 
wiadro, niby to czy to po kartofle, czy po co – no to było wieczorem wprawdzie – i 
wzięłam jakiegoś jedzenia, zaniosłam, on się przebrał z został. I był całą zimę w tym 
lochu siedział. Calutką zimę. No na wiosnę – nieraz go wiecziorem trochę się go, no tak 
późno wypuściło, ale co to? Pod strachem. Później na wiosnę to on mówi tak do mamy: 
„Wie pani…” – a myśmy mieli obok tego lochu złożone drzewo na dom, dużo drzewa, 
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takich bali. On mówi: „Ja bym sobie w tym drzewie zrobił taką kryjówkę. I już nie będę 
w tym…”  No bo i ślepnie, prawda, całą zimę. „Ja bym sobie tam spał.” Dobrze, to sobie 
zrób. Daliśmy mu tam ciuchów, on sobie tam to drzewo wybrał w nocy, to już wiosna. 
Siedział. Ale w nocy, to on sobie wyszedł i siedział ze stróżem koło młyna, a koło młyna 
była obora, gdzie mieliśmy, prawda, tam świnie, krowy i tak dalej. I on siedział. A to 
było wczesną wiosną bo jakoś jeszcze było ciemno, no i deszcz padał wtedy. I on siedzi 
na tym progu, stróż siedzi, on, na progu obory i piesek. I piesek zaczął szczekać. W pe… 
no i tak momentalnie oni patrzą, batarejki [GWARA: latarki] Nie…Niemcy. Niemieckie 
głosy, rozmo…Rozmawiają Niemcy. Więc stróż się przestraszył, no pies szczeka, Żyd 
gdzieś się podział, nie ma go. Niemiec przyleciał do stróża, zaczął go bić i też, też zęby 
mu powybijał temu stróżowi. „Gdzie jest Żyd?” – „Nie ma Żyda.” – „A z kim 
rozmawiałeś?” – „Z psem.” – „Nie ty z Żydem rozmawiałeś.” Bo już ktoś przeskarżył, 
już ktoś dotarł i musiał przeskarżyć. No zbili tego stróża… Aha, więc co oni robili? Oni 
wtedy w tej oborze jak jest no, taki strych w oborze i tam było siano. Zaczęli tymi 
bagnetami w to siano. Ten stróż nie wie gdzie Żyd, no myślał, że może skoczył na ten. 
Mówi, mało mu serce tu, że go zdejmą, no a stróż już wtedy by też nie żył. Koniec. No, 
ale nie znaleźli go. Nie znaleźli go, przyszli do domu oczywiście. Przyszli do domu, nas 
wszystkich postawili tyłem do ściany, to zrewidowali, poszli na strych. Poszli na strych, 
na strychu no co? Na strychu była poduszka, była kołdra, był koc, bo ojciec lubiał sobie 
spać na strychu. No ale oni: nie ojciec. Tylko ojca zaraz znów zaczęli bić i mówi; „Ty, 
tam Żyd jest, gdzie jest Żyd?”. Ojciec mówi, że: „Ja tam chodzę.” – „Nie, to Żyd 
chodzi.” Ale to było dobrze napuszczone. Niezależnie od tego, poszli rozbierali drzewo. 
Rozebrali drzewo, znaleźli kryjówkę. No i niestety…stróża wzięli, ponieważ słyszeli tą 
rozmowę stróża znowu zaaresztowali. I znowu zbieg okoliczności, że ma być dobrze, 
Żyda oczywiście nie znaleźli, że tego Engelsa nie było też w tym czasie. Nie było 
Engelsa i znowu dziadek wziął forsę i znowu u…u… tam… przez wódkę, przez łapówki 
tego stróża zwolnili. Szczęśliwie. 

 
[02:] 16:39:18 – [02:] 19:36:11                                                                                                                                
17:13 – 20:17 
Q: A to, to więzienie… w więzieniu granatowi zarządzali, tak? 
 
A: Nie, to było pod tego gestapowca, pod Engelsa. 
 
Q: Czyli z Niemcami pił dziadek? 
 
A: Tak, tak. Z tym Klemmem, z tym…ten Klemm to on taki był, po polsku mówił, najlepiej 

było się…forsę brał. I wtedy, a my nie wiemy gdzie Żyd. Nie wiemy, nikt nie wie gdzie 
Żyd jest. Dopiero po pewnym… Ja wiem, może za jakiś miesiąc, za dwa, ja gdzieś szłam, 
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tak ogród mieliśmy dość duży: „Halina, Halina!”. Drygnęłam, ale to było wieczorem, już 
szarówka. Mówię: „Hanan, to ty?”. Mówi: “Tak. Nie bój się. Ja – mówi – jestem w 
Ustrzycy. Ja jestem u partyzantów. Tylko – mówi – my nie mamy co jeść. I daj mi jakich 
trochę ubrania.” No przyszłam do domu, załatwiłam wszystko, on poszedł i co pewien 
czas przychodził tak wieczorem, późno: jedynasta, dwunasta. Wziął jeść, tam mu się coś 
jakies ubranie naszykowało i tak przeżył. No to już ‘43 rok się zrobił, oczywiście. Do ‘44 
nie miał daleko, ale on, do dzisiaj on piosenki partyzanckie to zna lepiej jak ja. Tak się 
tam wyćwiczył w tej partyzantce.  

 
Q: A gdzie mieszka teraz? 
 
A: W Telawiwie mieszka, w Telawiwie. Byliśmy dwa razy. Byliśmy to on mówi: „ 

Śpiewamy!”. To śpiewa i to ładnie śpiewa. Taki ładny głos ma. Wszystkie, wszystkie 
piosenki partyzantckie. „Ty nie umiesz – mówi – ja umiem!”. „No – mówię – dobrze.” 
Ale niczym poszedł jeszcze do Ostrzycy. Bo to dopiero później, żeby gdzieś mu coś żeby 
tam się dostać, to najpierw moja ciocia w Izbicy mieszkała, ojca siostra. No wiosna, więc 
on…nie miał się gdzie podziać i ciotka miała dużego psa i buda na zewnątrz. Takie były 
komórki, obora i ten pies w tym. I on nie miał gdzie wtedy pójść od nas i poszedł… Znał 
tego psa, bo tam chodził, poszedł do tej budy. I dopiero co ciotka mówi: „Co mu się 
da…” – nie dawała źle jeść psu oczywiście, tylko tak porządnie, to on wyjadał to i tym 
się żywił. No, ale to jak to było… 

 
Q: Ciotka nie wiedziała, że on sie tam w tej budzie chował? 
 
A: Nie. Dopiero później on nam to powiedział.  
 
[02:] 19:36:11 - [02:] 23:37:05                                                                                                                                 
20:17 – 24:28 
Q: A długo tam tam w tej budzie siedział? 
 
A: W tej budzie był z miesiąc. Aż gdzieś przyszło mu na myśl pójść do Ostrzycy, bo tam 

kogoś znał i tam w Ostrzycy go pokierowali i tam w Ostrzycy w partyzantce w lesie 
przesiedział właśnie szczęśliwie.  

 
Q: W jakiej partyzantce? 
 
A: [Wzrusza niepewnie ramionami] O tutaj na pewno B-Ch były. Bo to Bataliony Chłopskie 

były tutaj. 
 

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. 



RG – 50.488*0086                                               07/10/1999                                                                                    
21 

 

Q: A jeszcze, a w tym czasie kiedy ten Hanan się u was ukrywał, to w Izbicy się jeszcze 
inni Żydzi ukrywali, czy były te obławy na nich jakieś? 

 
A: To była już czystka, to była ostatnia łapanka wtedy Jescze tam może gdzieś jakieś 

jednostki wyszły, może tam wyszedł któryś ale zaraz został złapany i w Izbicy to się nie 
ukrywał. Ukrywali się tylko na Zalesiu, tutaj las taki jest. To ukrywało się trzech, ten – 
nie wiem czy pan… no bo to i film on…Blatt [Blat], Tomasz Blatt. Nie słyszał pan o 
nim?   

 
Q: Ja go znam. 
 
A: A zna pan Blatta.  
 
Q: Blatt, co kulę w szczęce … 
 
A: [Pokazuje na szczękę]…co kulę w szczęce ma. To Tomasz Blatt, to tu ich trzech się 

ukrywało tu za Izbicą. A więcej to niestety… 
 
Q: Ale tam trzech się ukrywało, a dwóch zginęło, bo ten chłop do nich strzelał wtedy… 
 
A: [Potakuje] No ten chłop strzelał, to dobrze, że jemu ta kula [pokazuje na szczekę] nie, nie 

wybuchła, prawda? A tamci pierwsi podeszli, bo oni tam podchodzili i w stodole oni byli 
ukryci i podchodzili po jedzenie [wyciąga ręce] – on tak wymyślił, tak do takiej tej. 
Pierwszy podszedł zabił go, wywlókł go na zewnątrz, drugiego wywlókł, a ten miał żyć. 
No nie wybuchła mu kula i… On też go wywlókł.   

 
Q: Ja wiem, bo ten chłop, który strzelał już nie żyje, bo Blatt go szukał kiedyś. Chciał do 

niego jeszcze…     
 
A: No Blatt był zaraz tutaj po wyzwoleniu znalazł się, bo przyszedł do nas, bo myśmy od 

niego domek kupili taki. Nie ten oczywiście. Jak sprzedawał to przyszedł i opowiadał i 
chodziliśmy tam do tego domu i jeszcze ten dom był, ale on uciekł gdzieś na Zachód od 
razu jak wyczuł. Już jak się dowiedział, że Blatt żyje, prawda? No bo on tamtych 
przecież pochował, a Blatt mu uciekł, to wiedział, że Blatt będzie świadkiem.  

 
Q: A jak była ta ostatnia łapanka, wtedy kiedy Hanana złapali, to która to była łapanka taka 

wielka? Ile tych łapanek było na żywo?  
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A: Łapanek?… No Łapanek to na pewno dziesięć – tak gdzieś około. Ja nie wiem dokładnie, 
bo to nikt tego nie liczy, co raz ich tam wywieźli. A później z tego kina samochodami, 
właśnie, samochodami do Trawnik. Do Trawnik i za Tomaszów… to jest Bełżec za 
Tomaszowem? Nie, do Bełżca nie. Tylko do Trawnik. Bo do Bełżca pociągami ich wieźli 
wcześniej. A tutaj do Trawnik i tam kończyli ich do rowów normalnie w tym lesie. A 
resztę, bo oni już naprawdę kończyli się, do nas na cmentarz. Są dwie zbiorowe mogiły.  

 
Q: Ale gdzie tam ich strzelali na cmentarzu? 
 
A: Tak. Pędzili… 
 
Q: A widziała pani, a widziała pani to? 
 
A: Nie, nie tego to już nie widziałam tam. Później chodziliśmy, później chodziliśmy już jak 

oni zasypali. Oni ich pochowali nie za głęboko. Nie wszyscy byli już zabici. To z 
karabinów maszynowych. Takie dwie duże mogiły zbiorowe są. [Porusza ręką]  

[Awaria] 
 
[02:] 23:37:05                                                                                                                                      
24:28 
[Awaria] 
 
 
                                                             Plik 3 z 3 
 
[03:] 00:42:11 - [03:] 16:21:12                                                                                                                                 
00:34 - 16:53 
 
[03:] 00:42:11 - [03:] 05:04:19                                                                                                                                 
00:34 – 05:08 
Q: No mówiła pani o tym dziecku dentystki. 
 
A: A, o dziecku dentyski… 
 
Q: Że ona zaprowadziła do tych sąsiadów wtedy. Jak oni się nazywali ci sąsiedzi? 
 
A: Aha. Siewak. Do Siewaków. 
 
Q: I to… 
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A: Do Siewaków. 
 
Q: I patrzyliście się przez okno co się dzieje… 
 
A: I patrzyliśmy jaki będzie rezultat, no bo latali ci strażacy od domu do domu. Tam 

wyciągali tego… I za jakieś dwie godziny strażak dziecko poprowadził. Tylko 
walizeczka została. Później tak wszyscy mówili o tej walizeczce niestety. Tak. Tak, że 
musiał gdzieś dać znać ktoś, coś. No, no ktoś musiał. No bo takie dziecko mogli 
schować, gdzieś ukryć, prawda? Tak, tak było. Walizeczka… No myślę, że ludzie się na 
tym nie dorobili chyba. Co rabowali? No bo rabowali. Na przykład po każdej łapance 
jeszcze co było. Nawet, nawet jeśli Żyd został to gdzieś był ukryty przypuśćmy [w oddali 
szczekają psy] , prawda? Mieli na strychach różne takie zabudowania robione, w 
piwnicach gdzieś tam. No nieraz nie tego… Ale ludzie zaraz do budynku – no nie 
wszyscy oczywiście, ale byli tacy którzy… tak samo jak wojna jest, prawda, jak rabują 
sklepy czy coś – wpadali i wynosili to co lepsze, niestety. Był taki, już nie żyje, Pasieka. 
Też tak nieszczęśliwie umarł. On wszedł i złapał coś drogocennego, nie pamiętam w tej 
chwili co, a Żyd wyskoczył. Bo oni tak stawiali szafę, a z szafy były drzwi do…gdzieś 
tam na strych, a Żyd wyskoczył. No, no niestety, to… a ten złapał siekierę i tego Żyda 
zabił. 

 
Q: A to skąd pani wie? 
 
A: Bo, no to było głośne, to było głośne, dlatego, że niestety… Ale Niemcy, jak było tak 

było, nie pozwalali na to. To było karane. Jak spotkali, że rabuje to po prostu, no, 
aresztowali czy, czy tam inną formę. Nie zabijali, ale karę dawali temu, kto rabował. To 
było wzbronione.  

 
Q: A jak tam przyszli po to dziecko dentystki, to strażacy? 
 
A: Strażak prowadził. 
 
Q: Jeden przyszedł tylko strażak.  
 
A: Tak. Tak. Jeden strażak prowadził tą dziewczynkę. No, to to domyśliliśmy się, że 

przeskarżone chyba było to.  
 
Q: A… 
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A: Chyba, że ktoś z sąsiadów, no trudno coś powiedzieć. 
 
Q: Jak chodzili, jak chodzili to strażacy chodzili, czy granatowi, czy jak? Wtedy jak były te 

łapanki. 
 
A: Granatowi mniej, tylko czarni, ci czarni i do pomocy mieli strażaków, strażaków.  
 
Q: A jak tam na tę łąkę ich wypędzili wtedy, to też ludzie ich rabowali, tych co tam na tej 

łące zostali? 
 
A: No, tam to nie, tam nie było dojścia, oni byli okrążeni czarnymi. O tak stali na warcie 

dookoła nich. Tam nie było dojścia.  
 
Q: To gdzie, to gdzie indziej ich rabowali? 
 
A: Rabowali tylko domy po łapance. O został pusty dom, no to wkraczał jakiś tam oprych 

jeden z drugim i zabierał to co lepsze.  
 
Q: A to co buty ściągali tym pobitym, to gdzie było? 
 
A: A to to było na łące po tym wysiedleniu do kina. Jak ich zabrali do kina to wtedy było 

bardzo dużo takich – albo już nieboszczyków albo jeszcze niedobitych.  
 
Q: No i co się działo? 
 
A: No ich zbierali na furę i na cmentarz. Na furmanki.  
 
Q: To znaczy podstawili, podstawili pewnie naszych furmanów ,tak? 
 
[03:] 05:04:19 - [03:] 10: 55:00                                                                                                                                
05:08 – 11:12 
A: Straża…tak. Za Niemców koło…koło gminy, koło tego więzienie codziennie były tak 

zwane stójki. Dwie fury do dyspozycji policji, Niemców. Dwie fury. No wtedy może 
więcej zrobili tych fur, ja tam nie pamiętam już tyle, ale furmankami takimi z drabinami 
takie te drabiniste fury, wozili tych nieboszczyków. 

 
Q: No i co się działo wtedy? 
 
A: No już nic się nie działo, no wywieźli i zakopali.  
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Q: Ale jeszcze tam zabierali im jakieś rzeczy, tak? 
 
A: No, tam… 
 
Q: Tym pobitym jak ich wozili. 
 
A: To ja…jak…jak już wziął na furę to już nie. Bo strażak tego nie zrobił, bo on by się bał. 

Czarny nie zrobił już wtedy też nie, chyba, że gdzieś po kryjomu tam, chyba, zegarek 
zdjął.   

 
Q: Tylko wcześniej? 
 
A: Tylko wcześniej. Ludzie dopadli na te łąki. No byli tacy, no różni, pijak jakiś, czy jakiś 

inny, to jemu…jego tam obchodzi z kogo on zdejmie to? 
 
Q: Ale co zdejmowali? 
 
A: Buty, marynarkę zdjął, spodnie zdjął, no może jakiś tam zegarek miał, może obrączkę 

miał. Latali, byli tacy. Myśmy krzyczeli, pamiętam, ojciec i tego mówi: „Jak możecie?! 
Gdzie lecicie?! Po co lecicie?!” – do tych ludzi. A niektórzy na przykład – bo i siedział, 
był tylko, rękę złamaną czy coś – to butelki z wodą dawali, no żeby, żeby go tam ocucić, 
ale to nic nie dało, bo ich i tak już zmarnowali, wszystko było na, na zniszczenie. Na 
zniszczenie to było już… 

 
Q: Ale to oni na tej łące już nie byli obstawieni czarnymi skoro tam ludzie mogli do nich 

dopaść. 
 
A: Już jak ich tu, wie pan, tych którzy chodzili przepędzili do kina, no to zostali 

prawie…sam nieboszczyk został, względnie jakiś taki, co nie mógł iść. Bo ten co mógł 
iść to poszedł do kina.    

 
Q: A tych co nie mógł iść to ich nie dobijali tak od razu? 
 
A: Nie. Nie. Ja nie wiem, może ich dobili na… na tym, na cmentarzu dopiero, ale jak ich 

tam wtłoczył na tą furę jak śledzi nakładł, bo tak ich niestety wozili. Jednego na 
drugiego, to on tam zadusił się. Tak było niestety.  

 
Q: A potem po wojnie pojawili się tu jacyś ocalali Żydzi izbiccy? 
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A: No dużo. To dużo – nie dużo, ale było, bo sprzedawali załóżmy swój dom miał, czy miał 

po jakiejś ciotce, czy miał po, po kuzynie swoim, to robił papiery i sprzedawali.   
 
Q: Ten dom też jest po Żydach, tak? 
 
A: To znaczy tak, z tym że myśmy już kupili od Polaka. On kupił oczywiście od Żyda, a my 

od Polaka. Ale tak dosłownie z pół domów w Izbicy to sprzedali Żydzi. Od gdzieś tam 
jakichś pociotek. Nawet teraz o ten Bialowicz był, to mówi, że chodził do gminy, bo się 
tam pytać o jakiś dom, co to jego kuzyn… Ale to już pół wieku, to to już, to to już 
[macha ręką] ten temu sprzedał, ten temu sprzedał, ten temu…  

 
Q: I ludzie nie mieli jakichś pretensji, że Żydzi chcą pieniędzy za te domy, czy co? 
 
A: Nie, dlaczego? 
 
Q: No bo, wie pani, zasiedlili, już było jakby ich, nie było wiadomo gdzie ci właściciele są.  
 
A: Nie, nie tam. Nie tego to nie było. Oni to sprzedawali, specjalnie drogo nie brali. No 

myśmy kupili od Blatta właśnie. Gdzieś się tu pojawił. On się pojawił przez tego 
naszego Hanana, u nas, bo on mu tego, że to. Tu się ukrywał i zjawił się Blatt, nawet 
wtedy z żoną przyszedł no i on sprzedał. A to myśmy kupili, ale nie mieszkaliśmy tam, 
bo tam było trzeba duży remont robić, to było takie byle jakie domisko. Odsprzedaliśmy, 
a tu kupiliśmy [patrzy dokoła]. Tu już było po remoncie, ten co kupił trochę remont, ale 
to stare, dlatego że zaraz po wyzwoleniu, wie pan, to w tym domu był skład nawozów. I 
te plamy co są, niestety prze____ 

 
Q: Po saletrze? 
 
A: Tak po tym, to są…nie ma czym wywabić tego w ogóle było tak trochę głupio, ale 

wystarczy dla nas.  
 
Q: A…bo w niektórych miastach i miasteczkach to się zdarzało, że jak przychodzili Żydzi 

po wojnie, to na przykład zdarzało się, że kogoś pobili, albo nawet zabili właśnie, bo..bo 
chodziło też głównie o te domy, o te nieruchomości. A w Izbicy były takie przpadki?  

 
A: Nie, ja nie pamiętam i chyba nie było. Nie było. Wie pan, może jak większe jakieś 

miasto, większe te domy jakieś wartościowsze, przecież fabryki różne mieli różne. A u 
nas to co, a u nas to takie, o, dominy jak pan widzi, co to za dominy. O największy dom 
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to tutaj taki pod czerwonym, to rabin mieszka [pokazuje w kierunku okna] nie wiem czy 
pan widzi. Widzi pan stamtąd, widzi pan ten czerwony dach? To dom rabina. To 
największy 

 
[03:] 10: 55:00 - [03:] 16:21:12                                                                                                                                
11:12 – 16:53 
Q: A ci Żydzi co ocaleli, to tutaj długo posiedzieli, czy, czy krótko? 
 
A: Raczej w Izbicy oni się tutaj nie zbierali, bo oni tam gdzie więcej, do Lublina więcej. Do 

Lublina jechali, a dużo do Izraela jechało od razu.   
 
Q: A byli tacy co zostali dłużej tutaj co jakieś… 
 
A: Nie, nie. Po wojnie nie. Tutaj się nie osiedlali raczej u nas nie. Nie, nie. Hannan 

przyjechał tak ze trzy razy, on zajął się handlem zaraz . Był wielki… taki , o, na bazarze, 
ciuchy sprzedawał. Przyjechał. Parę złoty zarobił, znalazł tam jakiegos bogatego wujka, 
wujek sprzedał miesz… jakiś dom w Izbicy, miał pieniądze na wyjazd i wyjechali do 
Izraela. Tam poszedł do wojska, ale w tym czasie oni… nie wiem z kim oni wtedy 
walczyli.    

 
Q: No z Arabami. 
 
A: Z Arabami jak zwykle. No i niedługo był w tym wojsku. Zaraz on ma postrzeloną nogę tu 

w kolanie ma jakieś sztuczne coś powkładane. 
 
Q: A co się stało z tym Klemmem.  
 
A: Z Klemmem, to powiem panu szczerze, że ja nie wiem co się stało. Klemm to chyba 

gdzieś został aresztowany albo zabity, a z Engelsem wie pan co się stało, nie? To było w 
gazecie. Ja to wysyłałam im tam do Izraela. Engels po wojnie w Niemczech miał piękny 
hotel, restaurację i bardzo dobrze mu się powodziło. I nie mogli go jakoś długo znaleźć. 
On jeździł w tym czasie jak tutaj był, no wtedy nie były modne żadne takie samochody 
tam jak teraz, prawda, tylko miał motor taki z przyczepą. Jak diabeł jeździł tym. Jak 
diabeł. Słychać było z daleka, ludzie uciekali żeby nie potrącił. I do tego miał warsztat. 
No i oczywiście ten drugi miał drugi motor. Miał warsztat, no tam mu robili to akurat z 
Czech Żydzi. Młodzi, dwóch takich miał młodych, co mu przy tym motorze zawsze… 
prawdopodobnie jeszcze bardzo lubiał tych chłopaków. Tak jakoś wyjątkową sympatią 
ich darzył. Po wyzwoleniu ja… Ktoś rozpoznaje Engelsa w Niemczech. Engelsa 
aresztują i nawet Hannan wtedy dzwoni i mówi: „Wiesz Engels siedzi w więzieniu, 
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będzie sprawa i od nas jadą na sprawę.” Ja mówię: „Dobrze.” Później jest artykuł w 
gazecie jak, jak wyglądała sprawa. Ale to już było może 20 lat po woj… no nie chcę tu 
mówić ile, bo nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie dłuższy okres. Zmienia się 
człowiek. Więc jak oni zrobili? Ogłosili, żeby się zgłosiło…Żydzi, którzy znali Engelsa. 
Jedzie i rozpoznaje, prawda? Oni z kolei przedstawili dziesięciu Niemców ubranych 
mniej więcej jednakowo, podobnych do siebie, tam no trochę podobnych, prawda? I 
puścili Żydów żeby przechodzili i żeby powiedzieli, który Engels. I pisze: „Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności przeżył jeden z tych czeskich Żydów, który u niego reperował, czy 
tam był w tym warsztacie.” Ten chłopak przeżył. I on opisuje: przeszli pierwszy raz i on 
nie wie który. Nie wie, a najbliżej niego był, stykał się z nim. Przeszli drugi raz i nikt nie 
pokazuje, który Engels. I mówi, on już aż wychodzi z siebie, zdenerwowany[zaciska 
pięści , idzie trzeci raz, utkwił wzrok w jednym z nich a on się uśmiechnął. „Tak jak – 
mówi – wtedy jak zabijał ludzi.” Ten! [pokazuje palcem]. No i Engels aresztowany. W 
nocy popełnił samobójstwo. Tak go rozpoznał ten właśnie. „Przez ten uśmiech – mówi – 
żeby się…nie wytrzymał, jednak uśmiechnął się.” A on ten uśmiech miał jak zabijał 
właśnie i on go dlatego poznał. W ten sposób. Tak, tak że miał za małą karę. 

 
Q: Dziękuję pani bardzo.  
 
A: Dziękuję. Tak to było. 
 
[03:] 16:21:12                                                                                                                                             
16:53 
 
Koniec wywiadu. 

Brak restrykcji. 

Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 03/22/2011 
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