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W tym wywiadzie, Danuta Osikowicz, urodzona 10  maja 1931 roku, w Szebniach (powiat 
jasielski, województwo podkarpackie), która w czasie wojny uczęszczała do szkoły, opowiada o 
swoich obserwacjach obozu koncentracyjnego w Szebniach. Koncentruje sie głównie na postaci 
SS-mana z tego obozu, Benke [Behnke], który udzielał pomocy więźniom obozu. Opisuje też 
żydowski konwój z Szebni do Płaszowa pod Krakowem. Osikowicz wspomina również represje 
stosowane w obozie przeciwko więźniom oraz okrutne traktowanie więźniów przez Niemców. 
Pamięta również mordy popełnione na Żydach w okolicznych lasach. Osikowicz wspomina 
również wypadki ukrywania Żydów przez Polaków. Poza tym, opisuje ona wybuch wojny, 
represje Sowietów wobec polskiej inteligencji, jak również obóz jeniecki dla Rosjan, powstały w 
Szebni po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. 
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[01:] 00:13:06– [01:] 05:13:11 
00:00 -05:18 
 
Osoba przedstawia sie jako Danuta Osikowicz, urodzona 10 maja 1931 roku, we wsi Szebnie 
(powiat jasielski, województwo podkarpackie). Ona mówi, że zaraz po wybuchu wojny, rodzina 
przeniosła się do miejscowości Pochorce [Pochorce, Pohorzyce], gdzie jej matka została 
nauczycielką; ona wspomina, że jej ojciec, pracujący jako nauczyciel w Zaleszczykach, 
przyjechał po rodzinę i że podróżowali towarowymi pociągami w pierwszych dniach września, 
kiedy wojska poskie jeszcze broniły sie przed niemiecką inwazją; nadmienia również, że dotarli 
do Pochorzyc przed wejściem tam Rosjan, a kiedy Rosjanie weszli, polska ludność bała się 
prześladowań i jej ojciec, inteligent z doktoratem, ukrywał się w pobliskich wioskach, aż do 
zatrudnienia przez swojego brata, proboszcza Franciszka Osikowicza, jako parobka na swojej 
plebanii; ona pamięta bardzo dokładnie wybuch wojny; opowiada o tym, jak zbudził ja warkot 
nisko przelatujących samolotów i jak jej matka usłyszała w radio o wybuchu wojny; wspomina, 
że samoloty leciały w kierunku wsi Moderówka (powiat krośnieński, województwo 
podkarpackie), gdzie znajdowało się lotnisko; opowiada dalej, że jej 82 letnia parbabcia, Danuty 
siostra i ona pobiegły do piwnicy pod domem, a jej matka polewała drzwi piwnicy wodą, 
ponieważ spodziewali się ataku gazowego, a nie bombardowania. 
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[01:] 05:13:12– [01:] 09:59:12 
05:19- 10:16 
 
Ona wspomina, że ojciec ukrywał swoje wykształcenie i pracował na plebanii, wykonując 
wszelkie fizyczne prace; nadmienia, ze on przeżył okupację; zapytana o to, czy w Pochorzycach 
byli przed wojną Żydzi, odpowiada, że było kilka rodzin, które posiadały małe sklepiki, była też 
rodzina żydowskich rolników i że ona sama miała żydowską przyjaciółkę, Fajgę; dodaje, że w 
miasteczku była również Bożnica; ona nie pamięta jak ludność żydowska i ukraińska witały 
wkraczające wojska sowieckie; opowiada natomiast, że polscy nauczyciele ze szkoły w 
Pochorcach urządzili dla dzieci pokazowy proces, na którym dzieci zeznawały i że nauczyciel, 
który ten proces zorganizował, został przez Sowietów wysłany na Syberię, gdzie spędził kilka 
lat; dodaje też, że jej stryjek, ksiądz Andrzej Osikowicz przeżył okupację Sowiecką w 
Borysławiu i że nie był szykanowany przez Sowietów; dodaje, że jej kolejny stryj został 
wywieziony na Syberię, ponieważ zaraz przed wojną kupił 20 morgów ziemi i Sowieci uznali go 
za wroga klasowego, za co zesłali go z całą rodziną na Syberię; dodaje, że udało mu się wrócić z 
wygnania i że był w Armii Kościuszkowskiej, ale zginął przepływając Wisłę, kiedy szedł na 
pomoc Powstaniu Warszawskiemu; nadmienia, że jego synowie opuścili Rosję z armią Andersa; 
wracając do swojego stryja, kiędza Andrzeja Osikowicza, opowiada, że pomagał on Żydom, że 
wyrabiał im fałszywe dokumenty, oraz umieszczał żydowskie dzieci w klasztorach. 
      
[01:] 09:59:13 – [01:] 15:00:14 
10:17 – 15:30 
Ona opowiada, że sama spędziła miesiąc w Borysławiu i że miała tam koleżankę Żydówkę, 
której imienia nie pamięta, ale wie, że nie mieszkała ona u wuja; wspomina też swoją wizytę u 
lekarza żydowskiego, ale nie przypomina sobie innych kontaktów z Żydami; dodaje, że słyszała 
opowieści o tym jak Niemcy bili Żydów na pobliskich hałdach; wspomina, że kiedy sytuacja 
stała się już niebezpieczna, jej ojciec zabrał ją z powrotem do Pochorzyc; nie wie, co stało się z 
Żydami z Podchorzec, ponieważ jej rodzina wkrótce wróciła do Szebni; ona opowiada dalej, że 
w zimie 1941 roku, Niemcy zorganizowali w Szebniach obóz jeniecki dla Rosjan i że rosyjscy 
jeńcy umierali na panujący w obozie tyfus; wspomina widok Niemców eskortujących rosyjskich 
jeńców ze stacji w Moderówce do obozu i że jeńcy wyglądali wygłodniali, zmęczeni i ubrani 
byli w strzępy odzieży; dodaje też, że widziała jak Niemcy wywozili ciała zmarłych jenców na 
wozach, w kierunku cmentarza w Jaśle; nie wie, czy były to tylko ofiary tyfusu, czy równierz 
roztrzelani jeńcy; opisując wygląd obozu, ona opowiada, że obóz był strzeżony przez cztery 
wieże, na których znajdowały sie reflektory, karabin maszynowy i strażnik; kontynuując, mówi, 
że obóz ogrodzony był szlabanem podobnym do tych używanych na kolei i że przy szlabanach 
również stali strażnicy; dodaje, że w Szebniach było wtedy tłoczno, gdzyż znajdowali sie tam 
polscy wysiedleńcy z województwa poznańskiego; ona opowiada o SS-mannie Benke [Benhe], 
wychowanym w Polsce i pracującym w obozie, który, wraz ze swoją ukraińską kochanką, 
mieszkał w ich domu; dodaje, że właśnie ta Ukrainka, pochodząca z Borysławia, przekazała im 
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wiadomość o śmierci kiędza Andrzeja Osikowicza, zamordowanego w Majdanku, gdzie zabrali 
go Niemcy za jego pomoc Żydom; dodaje, że jej rodzina nie utrzymywala z nim bliskich 
kontaktów, ale że bliższa rodzina, oraz jego znajomi z Borysławia posyłali do niego grypsy do 
Majdanka.  
 
[01:] 15:00:15– [01:] 20:00:16 
15:31 – 20:43 
 
Ona mówi jeszcze raz, że jej stryj Andrzej trafił do Majdanka za pomoc Żydom; kontunuując 
swoją opowieść o Benke, ona mówi, że był on bardzo dobrym człowiekiem i że pomagał pewnej 
Żydówce z Krakowa, znajdującej się w obozie w Szebniach, przynosząc jej leki i żywność; 
mówi dalej, że niezidentyfikowany człowiek poprosił jej matkę o pomoc tej Żydówce i że Benke 
zgodził się pomóc; ona mówi, że lekarstwa i żywność były dostarczane jej matce, a ona dawała 
je Benke; wspomina też, że Benke, pod pozorem spędzenia nocy z Polskimi kobietami, 
wyprowadzał je z obozu na noc, i że w domu czekały ich rodziny z którymi spędzały całą noc, 
otrzymywały żywności i pomocy materialną, podczas kiedy Benke spędzał noc w swoim 
pokoju; nadmienia, że nie przyprowadzał Żydówek, najprawdopodobniej ponieważ one były 
bardziej strzeżone i nie mógł tego robić. 
 
[zmiana prowadzącego wywiad;od tego momentu dwóch mężczyzn zadaje pytania] 
 
Ona nie wie, czy to rodzina Żydówki podawała dla niej leki; zapytana, czy rodzina Żydówki 
starała się wyprowadzić ją z obozu, ona odpowiada, że tak, że pewnej nocy do matki przyszli 
niezidentyfikowani mężczyźni z plikiem pieniędzy, prosząc jej matkę, aby postarała się 
wyprowadzić Żydówkę z obozu na noc; kontynuuje, mówiąc, że matka odmówiła wzięcia 
pieniędzy i oznajmiła im, że gdyby mogła zrobiłaby to bez pieniędzy, ale nie może, ponieważ 
jeśli Żydówka ucieknie, Niemcy zdziesiątkują innych w obozie; ona dodaje, że takie 
dziesiątkowania miały miejsce kiedy ktoś uciekł z obozu i opowiada o braciach Lemke 
[Lempke, Łempke], którzy obydwaj zginęli w czasie dziesiątkowania po ucieczce kogoś z 
obozu; ona dodaje, że Benke oznajmił im, iż obóz ma być wkrótce przeniesiony do Płaszowa 
koło Krakowa i że jej matka zaproponowała mężczyznom, że może stamtąd łatwiej będzie 
Żydówkę wyprowadzić z obozu; mówi też, że jej matka motywowała swoją odmowę również 
swoją sytuacją, gdzyż jej dzieciom i jej prababci groziło duże niebezpieczeństwo w razie 
ucieczki Żydówki; dodaje, że Żydówka prawdopodobnie przeżyła obóz w Szebnie do czasu jego 
ewakuacji w lutym, najprawdopodobniej 1944 roku, kiedy Niemcy przenieśli obóz do Płaszowa 
koło Krakowa. 
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[01:] 20:00:17– [01:] 25:08:42 
20:44- 26:03 
 
Ona opowiada, że część Żydów została zastrzelona w pobliskim lesie podczas ewakuacji obozu; 
na pytanie, czy Benke opowiadał co dzieje się w obozie, odpowiada, że nie, i że mówił tylko, że 
nie może być trzeźwy, ponieważ brał udział w likwidacji obozu w Bełżcu i kiedy był trzeźwy, 
ciągle wspominał padających i podnoszących się skrwawionych ludzi; ona nie wie, czy podczas 
likwidacji obozu w Bełżcu Benke strzelał, czy tylko był na straży, ale wie, że aby móc 
funkcjonować, był cały czas pijany, co starał się ukrywać przed zwierzchnikami, często z 
pomocą swojej ukraińskiej kochanki; dodaje, że Benke mieszkał  u nich do końca ewakuacji 
obozu w Szebni, a potem, razem z Ukrainką, wyprowadził się, ale ona nie pamięta szczegółów; 
dodaje, że Benke pomógł też ich rodzinie, ponieważ zabrał obydwie siostry do Moderówki, 
gdzie był skład ubrań po Żydach z obozu, i tam dał im zimowe płaszczyki; ona kontynuuje swoją 
opowieść o ewakuacji obozu, mówiąc, że widziała w nocy z okna swojego domu Niemców 
eskortujących Żydów z obozu na stację w Moderówce, co, według książki o obozie, którą 
czytała, miało miejsce 2 lutego [19]43 albo [19]44 roku; opowiada, że słyszała potworne krzyki 
Niemców, widziała jak brutalnie gnali Żydów przy użyciu psów i silnych reflektorów; wspomina 
też Żydówkę, ktora pchała przed sobą coś małego, być może dziecko i opowiada, że Niemcy 
szczególnie brutalnie ją pchali. 
 
[01:] 25:08:43 – [01:] 29:51:10 
26:04- 30:58 
 
Ona kontynuuje, mówiąc, że potem usłyszała strzał, a na drugi dzień rano widziała w tym 
miejscu krew, ale nie wie, czy tę Żydówke postrzelili, czy ją zastrzelili; dodaje, że w ewakuacji 
brał też udział oddział Ukraińców, ale że nie było tam polskiej granatowej policji; wspomina też 
jak Niemcy wywozili Żydów samochodami do lasu, jak tam ich zabijali i palili ich zwłoki; 
wspomina, że ludzie opowiadali, jak Żydzi w samochodach śpiewali psalmy, gdzyż wiedzieli, że 
jadą na śmierć, jednak ona tego nie słyszała; pamięta natomiast okropny zapach spalonych ciał 
unoszący się w okolicy; dodaje, ze jako dziecko bała się chodzić do lasu, więc nie widziała ani 
zwłok, ani rzeczy pozostawionych przez zamordowanych Żydów; nie pamięta również czy jakiś 
Żyd uciekł z obozu, natomiast pamięta ucieczkę rosyjskiego lekarza; opowiada, że on miał 
pozwolenie na chodzenie do wiosek i leczenie panującego tam tyfusa, gdyż Niemcy bali się 
zarażenia chorobą i nie wchodzili do zarażonych wiosek; dodaje, że Rosjanin mógł się 
swobodnie poruszać i że wykorzystał tę sytuację do ucieczki; nadmienia też, że ona tylko 
slyszała, że w Szebniach ukrywali się Żydzi, ale nie wie nic na ten temat, gdzyż była jeszcze 
dzieckiem; dodaje też, że słyszała, że osoba ukrywająca Żydów dostała po wojnie rentę; 
wspomina również, że w Warzycach [Ważyce] na wieży kościelnej ukrywano Żyda Wajsa 
[Weis] wraz z córką i że oni przeżyli wojnę, ponieważ widziała córke Wajsa pracującą w 
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sklepiku przez niego prowadzonym; na pytanie czy Żydzi ze Szebni wrócili po wyzwoleniu, 
odpowiada, że w Szebni nie było przed wojną Żydów, że przyjeżdżali tu handlować, ale nie 
mieszkali tutaj; wspomniany Wajs pochodził z Jasła i tam miał swój sklep; dodaje, że nie wie 
też o losach Benke i jego ukraińskiej kochanki; nadmienia, że w jej domu mieszkali również inni 
niemieccy żołnierze, wśrod nich 18-letni austriaccy piloci, którzy zginęli podczas wojny.  
 
[przerwa w wywiadzie] 
 
Na pytanie czy Niemcy sprzedawali rzeczy pozostałe po Żydach z obozu, odpowiada, że ludzie 
sami szabrowali co mogli; dodaje, ze ona tego nie widziała, tylko słyszała o tym od innych; 
nadmienia, że teren byłego obozu był zaminowany i dlatego ona tam nie chodziła. 
 
 
Time Coded Notes prepared by: Elizabeth Kosakowska 
Date: 12/17/2010 
There is no restriction on this interview. 
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