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Wywiad zostal przeprowadzony z Panem Stanislawem Kraus, urodzonym 16 marca 1916 
roku w Szebniach, gdzie spedzil cale swoje zycie i mieszka do dzis. Pan Kraus opowiada o 
Zydzie, ktory wprowadzil sie do Szebni tuz przed rozpoczeciem wojny. Opowiada takze o 
tym, czym sie zajmowal w czasie wojny, a na koncu opisuje wpolprace z Armia Krajowa.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 01:04:10 – [01:] 05:40:05  
00:00 – 05:39 
 
Pan Stanislaw Kraus opowiada o Zydzie, ktory mieszkal w Szebniach. Tuz przed 
rozpoczeciem wojny w 1938 roku pewien Zyd, imieniem Wajs, kupil gospodarstwo w 
Szebniach od Zurada. Mial on przejac gospodarke po jego smierci. Wajs byl kupcem. 
Jezdzil wraz z bratem od wsi do wsi, kupujac od chlopow krowy, cieleta, jaja. Pan Kraus, 
znal go bardzo dobrze, gdyz Wajs kupowal od niego rozne produkty. Ponadto byl ogolnie we 
wsi powazany. Zaraz po rozpoczeciu wojny, Wajs wraz z rodzina ukrywali sie u Zurada. 
Podobno tez ukrywal sie u Dubiela i Twaroga. Podobno jego corka przebywa wyszla za 
maz za Zyda, imieniem Terek z Tarnowa i mieszkaja w Niemczech. W czasie okupacji, Pan 
Kraus widzial Wajsa tylko raz, jak przechodzil przez jego pole, to tylko machnal do niego 
reka, nic nie powiedzial, o nic nie prosil.  
 
[01:] 05:40:06 – [01:] 12:22:01  
05:40 – 12:21 
 
W czasie wojny w Jasle mieszkalo duzo Zydow, prowadzili sklepy, posiadali hurtownie. 
Najwiecej Zydow mieszkalo przy ulicy Sowniowskiej. Gdy przyszli Niemcy, Zydow zabrano 
do obozu w Szebni, natomiast caly ich dobytek zostal skonfiskowany. W 1942 roku, zostal 
wyznaczony przez soltysa wsi do przezwozu zydowskich rzeczy z Jasla do obozu w 
Szebniach. Jak mowi Pan Krause, w Jasle podjezdzal furmanka, Zydzi sami ukladali caly 
swoj dobytek (meble, dywany, maszyny od szycia i inne) na wozie, ktory nastepnie, pod 
eskorta Niemcow zostal odwozony do barakow w Szebniach. Tam, z kolei Zydzi zajmowali 
sie rozladowaniem wozu i ukladali wszystko w barakach. Pan Kraus nie wie, co dalej sie 
dzialo z tymi rzeczmi. Pan Kraus w Jasle byl trzy razy. Widzial w obozie kilku policjantow 
Zydowskich, ktorzy mowili pozostalym Zydom co maja robic. Niewiele roznili sie od 
pozostalych, ubrani byli po cywilnemu, nosili opaske na rece. Pan Kraus mowi, ze zarowno 
Niemcy, jak i Zydzi bardzo pilnowali wszystkich przedmiotow, ktore byly przywozone do 
barakow. Wspomina tu pewna sytuacje. Pewnego dnia pan Kraus, przyjechal z ladunkiem do 
obozu, a ze padal deszcz postanowil przykryc konia dywanem. Gdy Zydzi skonczyli 
skladowanie wszystkich przedmiotow w baraku, jeden z nich przyszedl, sciagnal dywan z 
konia i schowal go.  
 
[01:] 12:22:02 – [01:] 27:10:05  
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12:22 – 27:09 
 
Tutaj pan Kraus opowiada o wspolpracy z Armia Krajowa. Jak mowi, byla to bardzo silna 
organizacja. Zajmowali sie oni wychowaniem patriotycznym, wiedzieli kto pracuje z 
Niemcami. Jak mowi, w jego oddziale zaden z Zydow nie byl czlonkiem organizacji, 
natomiast wiedzieli o Zydach, ktorzy sie ukrywaja. Wiedzieli tez o miejcach gdzie Zydzi sa 
rozstrzeliwani i gdzie palono ich ciala. W Szebni nie bylo przypadkow, aby ktos z Polakow 
doniosl Niemcom na Zydow, ktorzy sie ukrywali. Dowodztwo AK zajmowalo sie pomoca 
wiezniom w ucieczce z obozu. Pan Krause mowi, ze slyszal o Polakach, ktorym udalo sie 
uciec z obozu. Byla rowniez sytuacja, ze jednemu wiezniowi (podobno Zyd) udalo sie uciec 
podczas transportu do Tarnowa. Jechal on na rozstrzelanie, jednak udalo mu sie uciec przed 
mostem w Szebniach. Skryl sie w lesie w Brzezowce, stamtad chcial sie dostac do doktora 
Tarnowskiego. Jenak znalazl sie ktos, kto w zamian za pieniadze wydal go Niemcom i 
zostal on rozstrzelany. Pan Kraus, nie chce podac jego nazwiska. Po wojnie odbyl sie proces 
sadowy i osoba ta zostala skazana na piec lat wiezienia. Jak mowi pan Kraus, oranizacja AK 
byla tak scisle tajna, ze nawet jego najblizszy sasiad byl jej czlonkiem, a on sam nic o tym 
nie wiedzial. Wszyscy czlonkowie znali na pamiec osoby, ktore wspolpracuja z Niemcami, 
gdzie sie spotykaja, z kim sie kontaktuja. Czesto dostawali rozkaz od dowodztwa gdzie 
zastawic maja zasadzke w lesie, i kto ma to zrobic. Niektore zasadzki sie udaly a niektore 
nie, ale kilku Niemcow zginelo. W 1942-1943 roku, Adam Chrowajski stworzyl plan obozu 
w Szebniach dla organizacji AK, gdyz planowali oni uderzyc na oboz i wypuscic ludzi, ale 
nie doszlo do skutku. Dzieki akcji organizacji AK zginal Niemiec w Czelusnicy, w Glinniku, 
oraz Lazcach. Pan Kraus mowi, ze wie rowniez o tym, ze Polacy handlowali z Zydami w 
czasie wojny w obozie. Widzial wielokrotnie ludzi, ktorzy rzucali jakies paczki za 
ogrodzenie do obozu, a tam ktos to odbieral.  
 
[01:] 27:10:06 – [01:] 32:59:04  
27:10 – 33:01  
 
Pan Kraus mowi, ze byl rowniez w obozie kilkakrotnie juz po tym, jak przywieziona tam 
radzieckich jencow wojennych. Pan Krause zostal wyznaczony do przewozu trupow. 
Podjezdzal wozem do obozu, tam widzial baraki pelne cial. Rosjanie ukladali trupy na woz, a 
nastepnie on wizol caly ladunek do specjalnie przygotowanych dolow. Kopali je rowniez 
Rosjanie, tam rozladowywali ciala i zakopywali. W tym czasie komendantem obozu byl 
Neiman, ktory zarzadzil, ze wszyscy zdrowi i silni wiezniowie maja zostac przewiezieni do 
Austrii, natomiast chorzy, starzy, kalecy zostana w Szebniach. Ludzie przynosili im cieple 
posilki, bo wtedy oboz nie byl bardzo pilnowany. Pozniej Niemcy tu jednak wrocili. Pan 
Kraus nie wie co sie stalo z tymi ludzmi, ale pewnie zostali zamordowani.  

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. 




