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OSIKOWICZ, Danuta 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0094 
 
 
W tym wywiadzie Danuta Osikowicz urodzona 10 maja 1931 roku w Szebniach (powiat jasielski,  
województwo podkarpackie), uczennica szkoły powszechnej w czasie wojny, opowiada o swoich  
obserwacjach obozu koncentracyjnego w Szebniach. Ona opowiada szczególowo o SS-manie Benke  
[Behnke], pracowniku obozu, który pomagał więźniom. Osikowicz wspomina też swojego wuja, który  
zginął w Majdanku za pomoc udzielaną Żydom. Ona również opisuje likwidację obozu w Szebni i jego  
ewakuację do Płaszowa koło Krakowa, opisując mordy jakie Niemcy dokonali na Żydach podczas tej  
likwidacji. Ona wspomina okupację soviecką i prześladowania polskiej inteligencji w tym czasie.  

Plik 1 z 1 
00:01 – 34:06 

[01:] 00:08:13 – [01:] 03:10:23 
00:01 – 03:11 
 
Q: Pani Danuto, proszę się jeszcze raz przedstawić, powiedzieć jak się pani nazywa, kiedy się pani 

urodziła.  
 
A: Danuta Osikowicz, urodziłam się 10 maja 1931 roku.  
 
Q: I gdzie zastała panią wojna? 
 
A: Zastała mnie tutaj, w Szebniach (powiat jasielski, województwo podkarpackie), ale 

przenieśliśmy się z rodzicami na wschód, do Pochorzyc [Pochorce, Pohorzyce], województwo 
lwowskie, a w [19]41 roku z powrotem wróciłyśmy z mamą tu.   

 
Q: Po tym jak Niemcy zajęli lwowskie? 
 
A: Tak. 
 
Q: A dlaczego tu, dlaczego do Pochorzyc? 
 
A: Bo tam moja mama uczyła w szkole podstawowej.  
 
Q: Czyli tam państwo pojechaliście już… 
 
A: Po wakacjach, no znaczy mieliśmy jechać po wakacjach. No akurat pierwszego września to już 

był rok szkolny i pojechaliśmy.  
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Q: A pojechaliście po wejściu, już po kapitulacji, tak? To znaczy po zakończeniu kampanii 
wrześniowej? 

 
A: Nie, nie. To znaczy jeszcze wojsko polskie tu było. 
 
Q: I razem z nimi wycofaliście się państwo...  
 
A: Wojsko nie, wojsko tu zostawało, w ogóle wojsko szło tam gdzieś na północ a myśmy jechali na, 

na, na wschód pociągiem. Towarowym. 
 
Q: A który, może pamięta pani, który to był dzień września? 
 
A: Nie, nie pamiętam. 
 
Q: No tak, nie, miała pani osiem lat wtedy, także trudno pamiętać. A...   
 
A: Ale to musiało być wnet, to mogło być drugi, trzeci, czwarty… 
 
Q: A, bardzo szybko. A pamięta pani jeszcze pierwsze dni września tutaj w Szebniach, pierwsze dni 

wojny? 
 
A: Pamiętam. 
 
Q: Czy może coś utkwio pani, pani... 
 
A: Utkwiło. 
 
Q: Proszę powiedzieć. 
 
A: Tak. Godzina szósta rano i mama słucha radia... 
 
Q: Tak wcześnie wstawała i słuchała...  
 
A: Nie, nie wstawała, tylko leżała sobie i słucha radia. I nagle słyszymy straszny warkot samolotu. 

Wylatujemy przed dom wszystkie w koszulach nocnych, a nad naszym domem leci trzy 
samoloty z tymi hakenkrycami (NIEMIECKI: Hakencreuz: swastika). I mama „Dzieci do 
piwnicy!” I wtedy wiemy, że otwierało się piwnicę i biegiem do piwnicy i piwnicę zlewała 
mama wodą, bo w Moderówce (powiat krośnieński, województwo podkarpackie) było lotnisko i 
tam bombardowali i takie dymy szły bo się stogi paliły a myśmy myślały, myśmy nie wiedzieli, 
bo to miała być wojna gazowa, więc mama dzieci do piwnicy i babunia 80-letnia i oblewała 
wodą te drzwi, bo gas. 

 
[01:] 03:10:23 - [01:] 06:05:22  
03:11 – 06:13 
 
A: Gas, gas, a to nie był gas tylko dym. To to pamiętam doskonale.  
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Q: A do Podhorzyc państwo pojechaliście... 
 
A: Do Pochorzyc. 
 
Q: Przepraszam, do Pochorzyc, z Podhorcami mi sie pomyliło, też gdzieś koło Lwowa.  
 
A: Tak, gdzieś tam, tak. 
 
Q: Razem z tą babunią? 
 
A: Tak. 
 
Q: Z całą rodziną? 
 
A: Z moją prababcią. I tatuś po nas przyjechał, bo tatuś uczył gdzie indziej, tatuś uczył, wtedy 

nawet nie wiem, w Zaleszczykach może. Bo tatuś nie miał takiej pracy, to tak rok uczył w 
Stanisławowie gdzieś tam w Tarn...nie wiem. Ostatnio uczył w Brzeżanach [Brzerzany], ale też 
i w Zaleszczykach. Najpierw chyba w Zaleszczykach. 

 
Q: Czyli dotarliście tam państwo jeszcze...  
 
A: Przed Rosjanami. 
 
Q: ...przed wejściem Rosjan. 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: A pamięta Pani wejście Rosjan? 
 
A: Pamiętam. Pamiętam, bo Rosjan mi się pytał, Rosjanin mi się pytał „gdzie tata, gdzie tata?” A ja 

taka głupia i mówię „ucik.”  
 
Q: Mhmm. 
 
A: A tatuś uciekł przed Rosjanami, bo bał się, z doktoratem gość. I w ogóle tak straszyli wtedy, że 

tego. A on tak „ucik”, acha, i trzymał mnie tak, na rękach Rosjanin i tak mnie postawił i już nic, 
nic, nic, już, już nie mówił.  

 
Q: A dokąd uciekł pani tato? 
 
A: Uciekał tam gdzieś nad Dniestrem, bo to tam byliśmy, no to... 
 
Q: A przez granicę, czy? 
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A: Nie, nie, nie, chyba uciekał gdzieś tak z tych wiosek, że jak się uspokoi. I wrócił później, tam ten 
ksiądz, nie ten z Borysławia, tylko inny, Franciszek Osikowicz, tam był też proboszczem i tatuś 
u niego się zameldował tak jakoby jako parobek, że on jest parobkiem proboszcza. I nie 
przyznawał się do studiów wyższych, ani do doktoratu, ani do niczego, tylko że jest parobkiem. I 
woził snopki, normalnie pracował koniem. Młócił, orał, wszystko robił.  

 
Q: Przeżył okupację? 
 
A: Przeżył. 
 
Q: Proszę Pani, czy w Podchorzycach byli... 
 
A: W Pochorcach. Pochorce, w Pochorcach 
 
Q: O Boże, już mi się wszystko myli... 
 
A: To nic, ja pPana będę poprawiać. Aha, tyko to idzie wszystko na ten... 
 
Q: Idzie, nie szkodzi. W Pochorcach, czy tam byli Żydzi? Czy mieszkali jak... 
 
A: Byli. Jedną rodz...Acha, dwie nawet, taką Fajgę miałam koleżankę nawet. Byli, mieli nawet dwa 

sklepiki i później jeszcze jeden, to tak jakby trzy sklepiki. 
 
[01:] 06:05:22 – [01:] 09:06:11 
06:13 – 09:21 
 
A: I mieli Bożnicę i, i była też rodzina taka, że mieli konia i krowę i byli już starsi, ale bezdzietni. 

Ona taka szczuplutka, siwiutka i ten pan taki starszy. To, to ich pamiętam. A pod Bożnicęto 
żeśmy nieraz szły, patrzyły i tam śpiewali, modlili się, a potem pili kwaśne mleko. Takie, takie 
mieli brody i tak to mleko widzę na tych wąsach, na tych brodach. 

 
Q: Czy pamięta może pani jak oni witali wchodzących Rosjan? 
 
A: Nie, tego... 
 
Q: A jak ludność, czy była tam ludność ukraińska? 
 
A: Była, była. I tam Pop był i cerkiew była. 
 
Q: Znaczy, chodzi mi o to, czy ktoś z radością witał Rosjan wchodzących? Nie pamięta Pani? 
 
A: Nie pamiętam. Nie patrzyłam na takie. No własnie ten tylko co tak mnie wziął i postawił jak 

usłyszał, że ojciec uciekł, to, to mnie odstawił, tak jakby się bał, że, że to jakiś wróg klasowy 
widocznie ucieka przed Rosjanami. 

 
Q: Czy może coś szczególnego pani utkwiło w pamięci z tej okupacji sovieckiej, z tych dwóch lat? 
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A: Tak. Utkwiło mi. To znaczy koleżanaki mojej mojej mamy kolega był nauczycielem i zrobili sąd 

pokazowy, on może był w jakiejś organizacji, albo przed wojną był kimś, nie wiem, w każdym 
razie zrobili pokazowy taki proces. Dzieci zeznawały, tylko ja nie, nie ale tacy że, tacy może 
starsi, tacy piąta, szósta klasa. No to tam tego i potem go na Sybir skazali. Na ten, na ten... 

 
Q: Mhmm. 
 
A: A jego dzieci, on miał córkę i syna, młodsi pewno ode mnie o rok, o dwa, no to tam ich babcia, 

to tam płakali, modlili się, żeby nie tego. Ale zesłali go także, że kilka lat był na Syberii. 
 
Q: A jak przeżył tę okupacje pani stryj, ksiądz Andrzej... 
 
A: Który, z Borysławia? 
 
Q: Tak, z Borysławia. Czy był wtedy w Borysławiu? 
 
A: Tak, był w Borysławiu. 
 
Q: Czepiali się go Sowieci? 
 
A: No to znaczy Sowieci...Borysław to był trochę dalej tak od Pochorzec, także myśmy się tak nie 

kontaktowali. To ja tak, tak za bardzo, ale chyba nie był tak szykanowany. Natomiast inny stryj 
znowu, bo tych Osikowiczów było ośmioro, to...to on był wywieziony w obozie i dzieci były 
wywiezione, ale on znowu był w Lubaczowskim tam... 

 
Q: Mhmm. 
 
A: …tam miał majatek. Znaczy kupił przed samą wojną 20 morgów no i nazywał się chuzhom 

trudom (ROSYJSKI: wysiłkiem innych) i z całą rodziną na Sybir. 
 
Q: Mhmm. 
 
[01:] 09:06:11 – [01:] 12:04:16 
09:21 – 12:27 
 
A: I on nie wrócił. To znaczy wrócił i zginął pod Warsawą wtedy jak się tak wpław do Wisły 

rzucali co chcieli iść na pomoc powstańcom. To wtedy zginął.  
 
Q: On był w armii, tak? 
 
A: Był w Armii Kościuszkowskiej. Jego wzięli, a synowie poszli z Andersem.  
 
Q: Mhmm. 
 
A: Z Rosji. 
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Q: Ja pytam o tego stryja księdza, ponieważ...  
 
A: Andrzeja Osikowicza? 
 
Q: Tak. 
 
A: Z Borysławia. 
 
Q: Tak, ponieważ on, no już za niemieckiej okupacji, pomagał Żydom. 
 
A: Tak. Pomagał. 
 
Q: Mogła by pani coś o tym opowiedzieć? 
 
A: No tylko tyle wiem, że, że pomagał, że lewe metryki dawał Żydom i że dzieci po tych 

klasztorach umieszczał, gdzie tam miał znajome siostry czy kogoś to tego. Ale tak imiennie, no 
to ja byłam dzieckiem, to nikt mi tam nie mówił.   

 
Q: A miała pani z nim kontakt, jeździła pani do Borysławia może? 
 
A: Ja tam mieszkałam nawet chyba przez miesiąc.  
 
Q: Ale coś, pamięta pani jakichś Żydów, żeby przychodzili? 
 
A: Pamiętam dziewczynkę, pamiętam, ale nie przychodziła, tylko była, płot mielismy wspólny i ja z 

nią rozmawiałam. To miała takie piękne, czarne, długie warkocze, ale jakie miała imię i co, to 
tego nie wiem. A czy tam kto przychodził, wiem, że byłam z tym stryjem u lekarza Żyda, bo 
miałam przerost trzeciego migdałka i on mnie badał, wtedy mnie na operację skierował do 
Lwowa, to wszystko pamiętam, ale jakie on tam kontakty, żeby tak ktoś przychodził, to nie, na 
plebanię... 

 
Q: Mhmm. 
 
A: Tylko słyszałam, ale to wy raczej chcecie, kto widział a nie słyszał. To słyszałam, że straszne 

pogromy były tych Żydów, że to ich tam, na tych tam hałdach to ich bito, tak tego, ale że potem 
jakoś wstali, uciekali jeszcze, to, to słyszałam, ale nie widziałam. Wtedy kiedy już miało być tak 
źle, to tatuś mnie na rowerze zabrał i odwiózł mnie stamtąd, z Borysławia już do Pochorzyc, a 
tam był raczej spokój. Ale co z tymi pohoryckimi [Żydami] się stało, to też nie wiem, bo myśmy 
już byli tu, w Szebniach. 

 
Q: Tutaj? 
 
A: Tak. 
 
Q: Tutaj państwo... 
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A: W 1941 roku, w zimie. 
 
Q: Mhmm. 
 
A: W lecie przyszli Niemcy, a myśmy się w lecie prze...tu jest mamy dom ten własny, to, to 

takżeśmy się... 
 
Q: Co tutaj się działo? 
 
A: A tutaj był obóz. Rosjanie wtedy umierali na tyfus. Tu był tyfus. Tutaj było w ogóle, wysiedleni 

byli też ludzie z poznańskiego. Także... 
 
Q: Polacy? 
 
A: Polacy, Polacy. Także tutaj było tak ciasno, tak dużo ludzi... 
 
Q: Oni w obozie byli, tak? 
 
A: Oni nie byli w obozie. 
 
Q: A gdzie? Po prostu po wsi? 
 
A: Po wsi. Oni nie byli w obozie. Tu byli tylko jeńcy. Na razie, jak myśmy przyjechali to byli jeńcy 

i umierali na tyfus plamisty. 
 
[01:] 12:04:16 – [01:] 15:00:09 
12:27 – 15:30 
 
Q: Widziała ich pani może przez druty czy... 
 
A: Widziałam jak szli. Widziałam jak ich z tej stacjii, bo to z Moderówki, pędzono. Szli tacy głodni, 

tacy biedni, tacy brudni. Tak, to to ich widziałam no i widziałam jak wozami wywozili ciała już, 
to też widziałam. Tak, i widziałam też innych więźniów jak wieźli taką, jak myśmy szli do, do 
szkoły, to nieraz widzieliśmy to wieźli, to były jakby takie taczki ale wysokie i tu było ciało 
przykryte, tylko nogi dyndały tak i oni ich wieźli tak na cmentarz.  

 
Q: Ale to byli jacyś zmarli na tyfus, z głodu, czy, czy roztrzelani może? 
 
A: Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie nie żywi. To ich wieźli... 
 
Q: Dużo pani takich furmanek widziała? 
 
A: Furmanek to tak. 
 
Q: Z ciałami? 
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A: Szli tam, tam w tamtą strone. Bo tam, w tamtym kierunku Jasła jest ten szpital radziecki, szpital, 

skądże, cmentarz radziecki. To tam widziałam, widziałam. To tak rzucali, tak... 
 
Q: Kto pilnował tego obozu? 
 
A: Były cztery jakby takie strażnice wysokie i na tych strażnicach był reflektor, na każdej, i był 

chyba ten, karabin maszynowy, coś tam musiało być i wartownik tam w górze. A na dole był taki 
szlaban jak to się na stacji spuszcza, albo na, na torach i też byli wartownicy i różni.  

 
Q: A pamięta pani może jak oni byli ubrani, w jakich mundurach? 
 
A: Ja pamiętam jednego SS-man, który u nas mieszkał. To był zielony, taki zielonkawy mundur... 
 
Q: Proszę opowiedzieć a jak się nazywał, może pamięta pani? 
 
A: Benke [Benhke] 
 
Q: SS-man Benke, tak? 
 
A: Ja mam taką książkę o obozie, to tam pisze, że on był Szturman [Shturman]Benke. 
 
Q: Mhmm. I on mieszkał u państwa? Długo? 
 
A: Tak, mieszkał z kochanką. 
 
Q: A Niemką? 
 
A: Ukrainką. 
 
Q: Ukrainką. 
 
A: Właśnie z Borysławia i ona nam dała znać, że stryj Andrzej umarł, że przywie...że już pogrzeb 

był, msza była za jego duszę, że już nie żyje. 
 
Q: On tam umarł? 
 
A: Stryj tak. Stryj Andrzej zginął na Majdanku, to tam. 
 
Q: Acha, a mogłaby pani jeszcze, bo ja to tak jakoś zrozumiałam, że nie miała pani dużo kontaktu z 

tym, ze stryjem. 
 
A: Z tym stryjem to tylko, że byłam tam wtedy, co to miałam...  
 
Q: On w każdym razie zginął na Majdanku, tak? 
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A: Na Majdanku. 
 
Q: Ale to się państwo dowiedzieliście, to pani od Ukrainki?  
 
A: Znaczy i moja mama i tego. A rodzina ta bliższa, albo może tam znajomi z Borysławia to może 

mieli jakiś kontakt, bo wiem, że jakieś grypsy tam posyłali i stryj do nich posyłał. 
 
[01:]15:01:09 – [01:] 17:58:21 
15:30 – 18:36 
 
Q: A na Majdanek trafił za pomaganie Żydom, tak? 
 
A: Żydom, tak. 
 
Q: Mhmm. 
 
A: Przyszli w nocy i zabrali. I tam był jeszcze kuzyn, ale tego kuzyna nie brali ani nic z nim nie 

robili. I ten kuzyn miał taki sen, że stryj stoi w czamarze za oknem i stryj mówi „Jaiek otwórz.” 
Jasiek wychodzi a tam nic, tylko zawieja śniezna. A na rano przychodzi wieść, że stryj już nie 
żyje.  

 
Q: Mhmm. Przez tę ukraińską kochankę Benkego, tak? Ta wiadomość, przez nią? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: Proszę coś nam opowiedzieć, kim był ten Benke, jak się zachowywał, jaki miał stosunek do 

państwa. 
 
A: Benke był dobrym człowiekiem, to muszę powiedzieć, jakkolwiek był, ale to był Niemiec 

wychowany w Polsce, w szkole polskiej. I on pomagał właśnie jednej Żydówce. Z Krakowa. 
Tylko nie wiem jak się nazywała, ani nic, tylko mama poda...mamie podali jakieś leki i mama, i 
on jej nosił, bo ona była chora.  

 
Q: Ona była w obozie? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: A na co była chora, nie pamięta pani? 
 
A: [kiwa głową, że nie] 
 
Q: I, a dlaczego jej pomagał, wie Pani może coś? Czy jakieś osobiste kontakty? 
 
A: Nie, musieli mamę prosić, żeby, że SS-ma mieszka, że może by coś mógł pomóc. No i, a on 

bardzo chętnie nosił. I jedzenie i jakieś tam... 
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Q: Acha, po prostu ktoś prosił o pomaganie tej, tej pani, tej Żydówce w obozie. 
 
A: Tak, tak. Tej. Żeby jej pomóc. 
 
Q: Nosił jedzenie, leki do obozu. 
 
A: Leki, przede wszystkim leki, ale... 
 
Q: Dla innych Żydów też? 
 
A: Tego nie wiem, ale w każdym razie on, on, o, co on robił, ale dla Polaków. On przyprowadzał 

Polki, bo mógł sobie wziąć na noc. Wprawdzie miał swoją kochankę, ale on sobie tak niby 
przyprowadzał. Ale to przyjeżdżała rodzina i całą noc rozmawiali u nas z tą swoją krewną, a on 
tam w innym pokoju był z tą kochanka swoją, to jego to nie obchodziło. I rano odprowadzał tę 
więźniarkę do obozu, jakoby że tego. A rodzina mogła jej dać pieniądze i jedzenie, mogła sobie 
porozmawiać, o tak.  

 
Q: Czyli pod pozorem, że bierze sobie dziewczynę na noc... 
 
A: Tak, kochankę na noc... 
 
Q: ...kontaktował ją z rodziną. To były Polki głównie, czy?  
 
A: To, to chyba były Polki. 
 
Q: Nie pamięta pani, żeby jakąś Żydówkę... 
 
A: Nie pamiętam, żeby jakąś Żydówkę. Żydówki chyba były mocniej strzeżone. Ja nie wiem, czy 

one mogły tak, czy on by sobie mógł zabrać tak na noc Żydówkę. Tego nie wiem. Ale, w 
każdym razie, no... 

 
[drugi prowadzący wywiad] 
 
Q: Jeżeli można, ta rodzina żydowska przyjeżdżała do was, prawda, żeby podawać...znaczy nie 

wiadomo, czy rodzina, ktoś przyjeżdżał. 
 
[01:] 17:58:21 - [01:] 21:00:17 
18:36 – 21:45 
 
A: Ja nie wiem czy rodzina przyjeżdżała. To ja tego nie wiem, tylko wiem, że ktoś podawał mamie 

chyba, a mama temu Niemcowi. I on zanosił. 
 
Q: Czy oni chcieli, na przykład, czy zwracali się do pani, żeby ewentualnie pomóc tamtej Żydówce 

wydostać się z obozu? 
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A: Chcieli. Chcieli. Jacyś panowie przyszli z pieniędzmi. Przynieśli taki plik pieniędzy i chcieli i 
chcieli mamie dać, żeby właśnie ten Benke wyprowadził ją na noc. Ale mama się nie zgodziła. 
Powiedziała „Dziękuję, ja tych pieniędzy nie wezmę. Ja gdybym mogła to bym bez pieniędzy to 
zrobiła, tylko, tylko że za nią pojdzie 10 niewinnych.” Bo dziesiątkowali. Raz, dwa, trzy, cztery, 
dziesiąty wystap, dziesiaty wystąp. Tu taka rodzina była, znaczy dwóch braci było Lempków 
[Łembków]. Matka u nich tydzień temu była, a potem któryś tam uciekł, nie wiem kto, ale 
chyba z Polaków ktoś, i tego, i obu, i na obu tych braci padło. Także matka przyjeżdża do nich, a 
tu już żadnego nie ma. Zdziesiątkowali. I mama tak mówił, że „Słuchajcie, obóz ma być 
przeniesiony do Płaszowa,” bo tak Benke już mówił, że „pójdziemy tam do Płaszowa, to jest 
blisko Krakowa,” ta pani była z Krakowa, mówi „tam ją może gdzieś prędzej, może się gdzieś w 
Krakowie ukryje, może jakoś,” mówi „a ja tutaj no i mam dwoje dzieci, mam prababcię,” mówi. 
No i jak, za jedno życie 10? To trochę...Tym bardziej, że ta pani jest chora, nie wiadomo, czy 
przeżyje. Ale prawdopodobnie do końca obozu przezyła, tu w Szebnie.  

 
[pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: Do końca obozu? 
 
A: Tak, to było do lutego [19]44 chyba. 
 
Q: A co się stało z więźniami obozu po jego likwidacji? Czy jakoś...Jak wyglądał ten koniec? 
 
A: Przeszli do Płaszowa. 
 
Q: Do Płaszowa? Dużo ich było? 
 
A: A trochę Żydów to w lesie tam pozabijali. 
 
Q: Roztrzelali. 
 
[Drugi prowadzący wywiad] 
 
Q: Ja jeszcze chciałem panią zapytać o Benke. Czy Benke opowiadał coś jak tam w obozie ludzie 

żyją... 
 
A: Nie, on tego nie opowiadał. On opowiadał tylko tak, że nie może być nigdy trzeźwy, bo, to nie 

wiem czy on sam strzelał, czy on widział, że mówi, „brał...,” to tak mówił: „brałem udział w 
likwidacji getta w Bełżcu.” I mówi, „nie mogę już być trzeźwy teraz, bo widzę jak padaja w tej 
krwi, jak się podnoszą, jak znowu padają.” I mówi, że „nie mogę,” to tyle. To Bełżec, to to 
było...   

 
[Pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: To znaczy brał udział w likwidacji getta i opowiadał o tym? 
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A: Nie wiem czy on stał, czy, czy on ich strzelał czy pilnował, bo tam musieli być i tacy co pilnują i 
tacy co strzelają, bo by uciekli, może by kto uciekł. A tak to... 

 
[01:] 21:00:17 - [01:] 24:05:12 
21:45 – 24:56 
 
Q: Ja wiem, że to bardzo trudne są wspomnienia, ale czy może zapamiętała pani jeszcze jakieś inne 

szczegóły z Bełżca? 
 
A: Nie. Nic więcej nie mówił, tylko że on nie może być trzeźwy i zawsze był pijany, to każdy może 

potwierdzić. Jak tylko trzeźwiał, to już pił, popijał. 
 
Q: On miał jakichś zwierzchników tutaj nad sobą? 
 
A: Miał, miał. 
 
Q: I nie robili mu z tego powodu kłopotów? 
 
A: Ta kochanka mówiła raz, że mówi “idziemy, on taki pijany, a tu idzie jakiś ten, no to ja mu 

szepczę, że salutuj, salutuj, no to on tam zaraz do tej czapki i tego i prosto staje, prosto, tam mu 
szepcze.” No to stał prosto, tamci przeszli, może się nie odzywali, także udało mu się. I on chyba 
był aż do końca w obozie. Też, a potem chyba też był w Płaszowie, no nie wiem. 

 
Q: I cały czas do tego lutego [19]44 on mieszkał u państwa, wynajmował pokój z tą Ukrainką? 
 
A: Chyba tak. Wie pan, dziecko to tak czas inaczej. Tak, jakoś tak, nie pamiętam latami, tylko 

pamiętam, że był, był i ta Ukrainka była a potem obydwoje wyjechali. Tym bardziej, że ja 
wakacje spędzałam czasami tam w Pohorcach, u tego stryja tam, księdza, tam gdzie tatuś był 
tym parobkiem. No to, mogło, mogło mnie nawet wtedy nie być jak oni wyjechali wcześniej. Nie 
pamiętam. Ale wiem, że był...ale on był dobrym człowiekiem, takim ludzkim tym bardziej, że no 
jak sam mówił, że nie mógł, już nie może być trzeźwy. 

 
[Drugi prowadzący wywiad] 
 
Q: Ja jeszcze się chciałem zapytać odnośnie Benke. Wiadomo, w czasie okupacji była trudna 

sytuacja żywnościowa, trudno było dostać mydło, trudno było dostać odzież. Czy Benke wam 
pomagał w jakiś sposób? 

 
A: On nam tylko pomógł w jeden sposób. To znaczy mnie i siostrze. Może nawet i ta Ukrainka 

więcej, bo to kobieta. Zabrali nas do Moderówki, tam gdzie były wagony z odzieżą... 
 
Q: Pożydowską odzieżą? 
 
A: Chyba, chyba pożydowską i to miało iść do Niemiec. To szło tam gdzieś z wschodnich terenów 

jechało i wybrał nam, ale Polak nam wybrał, on tylko powiedział Polakowi, żeby przyniósł takie 
na nas dwa płaszczyki i dla mnie przyniósł niebieski, a dla siostry taki rudy. To pamiętam. I to 
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nam, to nam, bo to ta Ukrainka była też z nami wtedy i on tam był. I to wzięliśmy i mieliśmy te 
płaszczyki, więc... 

 
Q: A jak obóz, a jak obóz tutaj funkcjonował, czy pani widziała, pani dom był niedaleko drogi, 

prawda? To jest ten dom, w którym pani obecnie mieszka... 
 
[01:] 24:05:12 – [01:] 27:03:14 
24:56 – 28:03  
 
A: Tak, wiem o czym pan chce powiedzieć… 
 
Q: …i czy widziała pani jakiś, jak prowadzili ludzi, na przykład Żydów...  
 
A: Widziałam. 
 
Q: Tak, proszę nam dokładnie opowiedzieć. 
 
A: Widziałam w nocy likwidację, ale to nie wiem, to chyba było to co piszą w książkach drugiego 

lutego, no nie wiem [19]43 czy [19]44. W każdym razie widzieliśmy z okna, bo to wołali, 
krzyczeli raus, raus (NIEMIECKI: wyjść) i tam sznell i sznell (NIEMIECKI: szybko) i tam psy 
biegły i ludzie biegli. Reflektory też po nich tak i oni, i oni to w ten sposób prowadzeni byli do 
Moderówki, do, do pociągu. To może było ta przeprowadzka już do Płaszowa. To pewnie to 
wtedy tak. To, tośmy widzieli wtedy przez okno, myśmy nie świecili, tylko patrzyliśmy tak. No, 
no i jedna, czy kobieta czy mężczyzna, nie wiem tak jakby coś dźwigała z przodu. Ja myślę, 
nawet mama mówi, może dziecko niesie, albo coś no i oni na nią się bardzo wydzierali i potem 
było słychać strzał a na rano tylko tam była krew, ale nie wiem czy postrzelili, czy zabili, czy w 
ogóle...no i psy też tam, takie wilczury. 

 
[Pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: A kto ich pędził, Niemcy czy... 
 
A: Niemcy. 
 
Q: Tylko Niemcy? 
 
A: No nie wiem, bo tu był oddział Ukraińców też, różnych takich. Nie tu, tylko w Moderówce, ale 

oni tutaj pracowali też. Ale to ciemno było zresztą, nic nie było i nic nie było dobrze widać i to 
dziecko, no dziecko tak inaczej...Nas właśnie te krzyki, wrzaski, to więcej człowieka tak, także 
ja to... 

 
Q: A czy była granatowa policja, czy brała jakoś w tym udział? 
 
A: U nas nie było chyba, tu nie było. 
 
Q: A proszę panią... 
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A: Do tego stopnia, że siostra była w Niemczech na wycieczce. Gdzieś tam konduktorka zaczęła 

krzyczeć „raus” to ta skoczyła, powiedziala: „na nas się tak nie krzyczy, nie wolno tak,” mówi. 
Szwagier mówi: „Daj spkój, bo cię wyrzucą,” tak, tak do Niemców krzyczała, młodsza moja 
siostra. 

 
[Drugi prowadzący wywiad] 
 
Q: A chciałem zapytać, jak wywozili Żydów i palili ich tutaj w okolicznych... 
 
A: W lesie. 
 
Q: W lesie, właśnie. Czy, czy, jak wyście reagowali wtedy, czy czuć było te dymy... 
 
A: Czuć. 
 
Q: ...jak to, niech pani opowie jak to wyglądało.  
 
A: Oj, wywozili ich autami, ale ja tego wywożenia bezpośrednio tak nie widziałam. Tylko słychać 

było jakieś głosy i mówili tak, że oni śpiewali psalmy, że wiedzieli że jadą już, już na smierć. A 
na przykład pani Hania mówi, że ona tego nie wie i nie widziała i nie słyszała. 

 
[01:] 27:03:14 – [01:] 32:52:04 
28:03 – 34:06 
 
A: I pamiętam ten zapach. Ten zapach taki, taki własnie tych ciał palonych, to jest...to pamiętam. 
 
[Pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: A czy może potem chodziła pani po tej drodze... 
 
A: Po tym w lesie? 
 
Q: ...czy widziała pani jakieś zwłoki leżące, czy rzeczy zostawione przez... 
 
A: Nie. 
 
Q: Nie. 
 
A: Zresztą dziec...Myśmy się może i bały, bo mówili, że tam strzelają, wyworzą i takie te dymy, to, 

to. Nie, myśmy nie. 
 
Q: A czy pamięta pani, żeby jakiś Żyd może uciekł z obozu? 
 
A: Nie, ja nie pamię...ja tylko pamiętam, że uciekł lekarz, ale to chyba był Rosjanin, ale on podobny 

troszkę był do Żyda, ale to może nie był Zyd. Był z bródką, czarny taki, szczupły... 
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Q: Czyli widziała go pani? 
 
A: Bo on chodził po wsi, on leczył tyfusy. Bo na przykład Niemcy się bali w ogóle wejść do wsi 

tak, żeby tego, bo to tyfus. Więc się bali. A on leczył. On chodził po wsi, jemu wolno było 
nawet. Hania to... 

 
Q: To znaczy przed ucieczką. To oni wypuszczali go jakoś czy? 
 
A: No chyba przed, przed i dopiero raz tak deszcz padał i on gdzieś wtedy podczas tego 

deszczu...Oni mu tak wierzyli, bo on wracał, chodził i wracał, chodził i wracał...Hania będzie 
wiedzieć lepiej, bo...no w każdym razie wiem, że chyba on gdzieś uciekł.  

 
Q: A czy może gdzieś tu się przechowywali, słyszała pani o jakichś Żydach, których... 
 
A: Słyszałam, ale to wszystko jest w tajemnicy, bo tylko słyszałam, że Szebniach też się 

przechowywał... 
 
Q: Nie pamięta pani kogo, czy kto, czy... 
 
A: W każdym razie ten ktoś dostał chyba jakąś, ale to nie, to chyba po tym Rosjaninie, taką rentę 

jakąś dostali. Hania, Hania będzie wiedziała więcej. Ona, ona jest starsza, duzo starsza, ona wie. 
Ona tam znała ludzi. A słyszałam, że na dole, ale to tylko takie gadanie było, że tam na dole, u 
kogoś, ale czy to prawda i czy to faktycznie było to nie. I natomiast słyszałam, że na wieży we 
Warzycach w kościele przechował się chyba Wajs [Weiss] z Jasła. I z córką, i z córką. Ale też to 
Hania będzie lepiej wiedziała. 

 
Q: Czyli ktoś tam z tego kościoła, nie wiem ksiądz czy jakis ktoś tam pomagał... 
 
A: On wiedział, na pewno. Albo kościelny, albo organista, ktoś z tych ludzi, że właśnie 

przechowali, także ten Wajs... 
 
Q: Całą wojnę? 
 
A: Całą wojnę. 
 
Q: Ale pani nie widziała ich może? 
 
A: Nie, nie, ja nawet nie wiem. To znaczy ja go widziałam już po wojnie, znaczy córkę w sklepiku, 

bo tam miał taki sklepik, podobno nawet doalrami handlował, kto miał jaki dolar to tam zaniósł 
do niego, to on wymienił. 

 
Q: Znaczy już po wojnie. 
 
A: Po wojnie. 
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Q: Po wojnie. 
 
A: Po wojnie, ale to Hania będzie wiedzieć. 
 
Q: A czy, czy po wyzwoleniu może ujawnili się jacyś ini, czy wrócili jacyś inni Żydzi z Szebni? 
 
A: W Szebniach nie było... 
 
Q; Acha, w Szebniach nie było. 
 
A: Nie było takich. Nie wiem czy choć jeden był, bo przychodzili tacy, handlowali [niejasne] tam, 

ale żeby mieszkał tak, to ja nie wiem. 
 
Q: Ale czy ten Wajs to był spoza Szebni, tak, on był... 
 
A: On był z Jasła. 
 
Q: Z Jasła. A tu się uchował. 
 
A: Może on gdzie tu był, może był z Warzyc czy skąd, w każdym razie po wojnie był na pewno w 

Jaśle, to wiem w którym sklepiku i tego, a Hania będzie dużo wiedziała, bo ona wie. 
 
Q: A czy przypadkiem nie wie pani co się działo, czy ten Benke przeżył wojnę? 
 
A: O Benke nic już nie wiem, nic.  
 
Q: A pani zna imię może? 
 
A: Nie. Tylko słyszałam, nie słyszałam, tylko przypomniałam sobie, że jest u nas jakiś sportowiec 

Benke. Tak sobie myślę, może to jego jakiś albo ojciec wujek, albo ktoś. W każdym razie ani o 
Ukraińce ani o nim. O nikim kto u nas mieszkał, bo u nas i Niemcy mieszkali, żołnierze, to nie. 
O pilotach tylko austriackich to wiemy, że zgineli. 18 lat, po 18 lat mieli chłopcy. Tak to nie. 

 
Q: To ja już dziękuję pani, ale proszę jeszcze chwile poczekać, ty nie masz pytań może... 
 
Q: Czy pamięta pani może, że po przywożeniu tu Żydów, czy może już po likwidacji obozu, 

wyprzedawano, czy rozdawano jakieś meble po nich, rzeczy, żeby Niemcy pozwalali Polakom 
tam pójść i zabierać sobie coś? 

 
A: Nie pamiętam czy to były żydowskie rzeczy, bo coś, coś co było w obozie to ludzie sami sobie 

potem szabrowali, żeby coś wynieść. Deski, czy tam jakieś meble, czy tam coś, szafy, tego. Ale 
myśmy nic nie brali. To znaczy to to... 

 
Q: A widziała pani może takich szabrujących tam? 
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A: Nie widziałam, ale słyszałam. Bo tam w ogóle wtedy co tak brali to tam były zaminowane tereny 
niektóre. Były takie miny skrzynkowe, także mama nam tam zabraniała, żeby nie chodzić. 

 
Q: Dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję pani bardzo. 
 

KONIEC WYWIADU 
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