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Tape 1 
 
 
[01:] 00:43:17 – [01:] 01:45:14 
 
Józef Głowala urodził się 18 września 1912 roku we wsi Żurawie. W okresie okupacji 
niemieckiej mieszkał na przedmieściu obok Turobina i pracował w tartaku. Opowiada, że 
była to niemiecka firma, spółka z Polakiem z Poznania, której dyrektorem był pan Nowacki. 
Głowala przyszedł pewnego ranka do pracy i zauważył, jak Niemiec strzela do człowieka. 
Głowala szybko poszedł do biura tartaku i już z niego nie wychodził. 
 
 
[01:] 01:45:15 – [01:] 06:18:19 
 
W momencie wybuchu wojny Głowala miał 27 lat. Był też na wojnie, ale przed wojną 
pracował w różnych instytucjach. Pracował jako praktykant biurowy w gminie, a ostatnio 
przed wojną jako listonosz na poczcie w Turobinie. 14 sierpnia został powołany na wojnę do 
kompanii łączności w Kowlu. Relacjonuje, że stamtąd powieziono jego kompanię do 
Bydgoszczy. W Bydgoszczy przesiedzieli kilka dni. Potem skierowano ich pod Gdańsk. Z 
Gdańska 31 sierpnia do miejscowości na granicy zachodnioniemieckiej (nazwy nie pamięta). 
W łączności razem z kolegami obsługiwał dowództwo dywizji 27. Mówi, że był z kompanią 
dalej od frontu, nie na samym froncie. Inni, np. łączność przy dowódcy pułku, byli już bliżej 
frontu. Kiedy potem wyszedł rozkaz, żeby zwijać linię i cofać się, to cofali się aż do Puszczy 
Kampinoskiej. Głowala opowiada, że brał udział nad Bzurą w walkach na bagnety. Wtedy 
już nie był w łączności. Kiedy Niemcy bombardowali ich 17 września i zrzucili ulotki, że 
Rosja przekroczyła granicę, to wszystko już się rozleciało. Mówi, że pogubili się. W końcu 
zagrała trąbka na zbiórkę. Opowiada, że zgłosili się w kilku i wzięto ich do piechoty. Strzelali 
do Niemców, a Niemcy do nich. Działo się to nad Bzurą. Opowiada, że żołnierze polscy 
zdobyli cztery czołgi i w zasadzie w tym miejscu bitwę wygrali. Potem maszerowali nocą 
wałem Wisły. Chcieli się dostać do Warszawy. Rano napotkali na torach kolejowych, na wale 
Wisły niemiecki CKM (ciężki karabin maszynowy). Więc musieli się cofnąć. Cofnęli się do 
stodoły na polu, w której położyli się spać. Wszyscy usnęli. Było ich wtedy 30-kilku. 
Obudzili ich Niemcy i wzięli do niewoli do Żyrardowa. Kiedy atakowali Niemców, walcząc 
na bagnety, Józef Głowala został zraniony w głowę kamieniami lub czymś innym. Głowa mu 
spuchła i Niemcy wywieźli go do szpitala do Sochaczewa, gdzie pracowali polscy lekarz – 
oficerowie. Lekarze ci postarali się o przepustki dla wszystkich przebywających w szpitalu. 
Głowala opowiada, że dostali dokumenty, dzięki którym mogli jechać do domu. Niemiec 
napisał na tym dokumencie, że Głowala wyraził zgodę na powrót do swojej ojczyzny. O 
Sochaczewie też myślał, że to jego ojczyzna. Dalej relacjonuje, że 1 listopada 1939 roku 
wrócił ze szpitala do domu. Ale w szpitalu polscy oficerowie mówili, że już istnieje 
konspiracja i jak wrócą do domu, to mają tej konspiracji szukać. Głowala znalazł konspirację. 
Wtedy już istniało ZWZ (Związek Walki Zbrojnej). Jego kolega był później dowódcą rejonu 
Armii Krajowej. Głowala był w Armii Krajowej do końca – do lipca, aż przyszło tzw. 
wyzwolenie. 
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[01:] 06:18:20 – [01:] 06:54:00 
 
Józef Głowala w czasie okupacji niemieckiej pracował w tartakach. W biurze tartaków pisali 
gazetkę konspiracyjną. Pamięta, jak zrzucili Hitlera ze ściany i podeptali go. Potem musiał go 
rano prasować, żeby z powrotem go powiesić. 
 
[01:] 06:54:01 – [01:] 11:36:00 
 
Głowala opowiada, że w Turobinie dwukrotnie wysiedlano Żydów. Raz w kierunku 
Krasnegostawu. Jak na nieszczęście wyszli tylko na górę, zaczęły bić pioruny i lał deszcz. 
Żydzi ci całą zimę siedzieli na drogach i odgarniali śnieg. Drugie wysiedlenie miało miejsce 
do Izbicy w powiecie krasnostawskim. Głowala widział, jak Żydówka przyprowadziła 
prawdopodobnie swojego męża na wózku inwalidzkim. Niemiecki żołnierz, bez wyjaśnienia, 
zastrzelił go. Głowala był tego naocznym świadkiem. Miało to miejsce na rynku w trakcie 
zbiórki do wysiedlenia. Obecnie jest tam park. Wówczas nie było drzew. Tylko krzyż stał na 
środku rynku. Innych wzięto na furę i wywieziono do Izbicy. Nie wiadomo, czy innych 
starców lub chorych też likwidowano w ten sposób. Głowala widział tylko ten jeden raz.  
Innym razem z Izbicy (w Izbicy był Engels i Klimm) przyjechali trzej gestapowcy i strzelali 
pół dnia. Zabili 97 osób, może nawet więcej. Zagnali do korytarza pełno ludzi i wrzucili tam 
granaty. A jak tylko ktoś się ruszył, strzelali z karabinów. Potem ciała wywieźli na Kierkut, 
żeby pochować. Głowala bał się wychodzić na ulicę, ale pracował z człowiekiem, który to 
widział. Głowala opowiada, że Judenrat ogłaszał Żydom, by się schodzili w miejsce, gdzie 
im kazano.  
 
[01:] 11:36:01 – [01:] 14:00:22 
 
W domu Diamenta było biuro tartaków ostatnio. Diament pracował tam legalnie ze swoim 
bratem jako brakarz. Przed wojną handlował drzewem i był na tyle bogaty, że było go stać na 
milion. Często telefonował z Turobina do Gdańska. Niemcy zabili obu braci w tartaku. 
Głowala tego nie widział. Żona Diamenta, wychodząc z dziećmi z domu, gdzie mieszkała, 
zostawiła na stole dwie świece i położyła otwarty Talmud, a na Talmudzie położyła siekacz 
do mięsa. Głowala widział to, po tym jak wyszli. Głowala opowiada, że w Turobinie nie było 
getta. Zaczęto grodzić na rozkaz Niemców, ale nie dokończono. Przeniesiono się z tym do 
Izbicy. W Turobinie w szkole kwaterowało ciągle wojsko, żandarmeria albo szupo 
(Schutzpolizei). W akcjach przeciwko Żydom uczestniczyły te formacje. Granatowa policja 
mniej się do tego brała. Żydzi swojej policji w Turobinie nie mieli. 
 
[01:] 14:00:23 – [01:] 19:02:00 
 
Po wysiedleniu Diamentów, ich syn Motek przyjechał do Turobina, bo miał tam swoje deski 
dębowe. Przyjechali z nim tzw. czescy Żydzi (tak o nich mówiono) i Niemiec. Zabrali te 
deski i pojechali z powrotem. Motek, kiedy przyjechał do Turobina, to myślał, że może się 
gdzieś schować, ale tak był pilnowany, że było to niemożliwe. Czescy Żydzi pilnowali 
polskich Żydów. W takcie drugiego wysiedlenia Żydów z Turobina przetransportowano do 
Izbicy. Wywożono ich furmankami. Jeśli mieli jakieś rzeczy z domu, to mogli ze sobą 
zabrać. Wszystko więc zabierali. Ale skorzystali z tego nie Żydzi, lecz Niemcy. W Turobinie 
stacjonowali tylko Niemcy, żadne oddziały SS (Schutzstaffel) Ukraińców czy Łotyszów. W 
trakcie wysiedlania jedna rodzina ukryła się na strychu. Ktoś ich jednak wydał. Niemcy 
stacjonujący w szkole zastrzelili ich na polu. Głowala tego nie widział. 
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Głowala wspomina, że w Rokitowie, chyba Chmielewskiego, też Niemcy zabili, rzekomo za 
przechowywanie Żydów. Głowala sam wprawdzie tego nie widział, ale tak mówiono. Na 
pytanie czy wspomniany Klemm (Klimm) był Volksdeutschem, Głowala odpowiada, że nie 
wie, ale chodził w hitlerowskim mundurze. W Izbicy było też getto. Głowala opowiada, że 
Żydzi nosili opaski, więc jak żołnierz niemiecki zobaczył opaskę, to wymierzył karabin i 
strzelał, jak do zajęcy. Wspomina ponownie mord 90-kilku osób w korytarzu za pomocą 
granatów. Głowala nie wie, ilu dokładnie Żydów tam było. Ci, co wozili ciała, mówią o 97, 
ale jak mówi Głowala, było ponad 100 zabitych. Byli to przypadkowo wybrani Żydzi. Z kolei 
członków Judenratu Niemcy wywieźli na [marszankę] do lasu i tam zabili. Do momentu, gdy 
zbierali pieniądze i złoto, Niemcy zostawili ich przy życiu, ale potem, jak już zabrakło, to 
wywieźli i zastrzelili. Głowala wspomina, że to była tylko jedna krwawa wizyta Engelsa, ale 
nie wie, czy Engels wcześniej tam przyjeżdżał. 
 
[01:] 19:02:01 – [01:] 21:19:00 
 
Głowala nie pamięta, kto był komendantem policji w Turobinie, ale został zlikwidowany 
przez organizację niepodległościową – Armię Krajową lub Bataliony Chłopskie i leżał w 
jakiejś piwnicy w Turobinie. Najsilniejszą organizacją podziemną była w Turobinie Armia 
Krajowa. Później powstały Bataliony Chłopskie, chyba w 1942 roku. Armia Krajowa miała 
swój oddział partyzancki, ale Bataliony Chłopskie, jak przypuszcza Głowala, nie. Głowala 
mówi, że w oddziałach organizacji podziemnych Żydzi nie ukrywali się. Kiedyś zwrócił się 
do szefa wywiadu Armii Krajowej (pseudonim Sański [Sajski]) w sprawie Motka Diamenta, 
który chciał należeć do jakiejś organizacji, ale ten odpowiedział, że Żydów nie przyjmują. 
Chociaż mogło to uratować życie. Szef wywiadu AK został zamordowany przez armie 
wyzwoleńcze. Głowala nie słyszał, żeby na tym ternie w partyzantce ukrywali się Żydzi. 
Prawdopodobnie w partyzantkach Armii Ludowej, ale tego dokładnie nie wie. 
 
[01:] 21:19:01 – [01:] 26:05:00 
 
Głowala opowiada, że po wojnie przyjechał pewien Żyd. Dali mu mieszkanie w małym 
hotelu, żeby przenocował. Żyd ten opowiadał Głowale, że jest jemu dobrze w Rosji, skąd 
przyjechał w odwiedziny. Pokazał, gdzie było jego mieszkanie (obecnie jest tam księgarnia). 
Wrócił do Rosji i już się nie pojawił. Jak mówi Głowala, niektórzy w 1939 roku poszli z 
„Ruskimi” do Rosji, ale po wojnie się nie pokazali. Dom, w którym mieszka Głowala 
sprzedał po wojnie Żyd z Lublina, najprawdopodobniej krewny właściciela. Po wojnie do 
Turobina przyjechała z synem Żydówka z Łodzi, znajoma żony Głowali. Gdzie przeżyła 
wojnę, Głowala nie wie. Dał jej fotografię ze szkoły powszechnej z piątej klasy, na której był 
razem z Żydówkami. Fotografowała bożnicę, która była w Turobinie. Do Turobina wrócił też 
zaraz po wyzwoleniu Josef Kopf. Poszedł odebrać swój majątek na Gozłówkę i tam został 
zabity. Zastrzelił go karabinem człowiek, który na Wołyniu w czasie wojny widział, jak 
Żydzi rozbierali polskich żołnierzy. Po tym poprzysiągł sobie, że jak spotka Żyda, to go 
zabije. I zabił. W końcu i on został zabity. Głowala, nie wie, kto to zrobił. Zabójca Kopfa był 
obcym człowiekiem, służącym u kogoś. Głowala słyszał, że wziął pod pachę gospodarza i 
szli we dwóch, a ten zabójca, zastrzelił go w czasie, gdy szli. Zabójca Kopfa nie był, zdaniem 
Głowali, raczej powiązany z żadną organizacją. Potem człowiek ten wyjechał na zachód – na 
ziemie odzyskane i tam został zabity. O pogrzebie Kopfa nic nie wie.  
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