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01:00:00:00-01:00:49:17 
 
Prowadzący wywiad prosi Panią Medwit o podpisanie dokumentu zaświadczającego, że 
rozumie ona, że jej wypowiedź zostanie wykorzystana przez USHMM. Padają techniczne 
wskazówki na temat tego, jak ma siedzieć i w którym kierunku ma patrzeć Pani Medwit.  
 
01:00:50:00-01:05:59:02 
 
Pani Medwit przedstawia się podając swoje pełne nazwisko. Urodziła się 7 lipca 1909 
roku w Przemyślu, gdzie mieszkała cały czas. W Przemyślu żyli kiedyś Polacy, 
Ukraińcy, Żydzi. Przypominając sobie, że wywiad przeprowadzany jest na potrzeby 
muzeum dokumentującego historię Żydów Pani Medwit wzmiankuje, że w tej kamienicy 
(prawdopodobnie w tej, której przeprowadzany jest wywiad i w której mieszka pani 
Medwit) był nawet cały komitet. Pani Medwit dodaje, że jest narodowości ukraińskiej. 
Prowadzący rozmowę pyta, jak przed wojną wyglądały stosunki tych trzech grup 
(Polaków, Żydów, Ukraińców) w Przemyślu. Pani Medwit mówi, że bywało różnie – i 
źle, i dobrze. Jednuch się chowało, innych się bało. Pani Medwit mówi, że nie bała się 
Żydów, ale niektórych Polaków tak. Trudno powiedzieć, by stosunki między Żydami a 
Ukraińcami były znacząco lepsze niż między Polakami a Żydami. Ona sama pozostawała 
w dobrych stosunkach z Polakami i przez to pozostała w Przemyślu do dzisiaj.  
Rozmowa schodzi na temat okupacji. Pani Medwit miała 30 lat gdy się ona rozpoczęła. 
Bardzo przeżyła początek okupacji, ponieważ miała 18-letniego brata, którego 
aresztowali Niemcy i który praktycznie otrzymał wyrok śmierci. Gdy „granatowa 
policja“ – razem z Ukraińcami i Niemcami – prowadziła skazanych na cmentarz kładką 
kolejową. Pani Medwit prosiła, żeby puszczono jej brata, bo jest jeszcze bardzo młody, 
ale nikt jej nie słuchał. Zaprowadzono ją na podwórze (na ulicy 1 Maja – niejasne). Tam 
się już pakowano, bo zaczęły spadać bomby. Jakiś Niemiec zauważył, że pani Medwit 
rozpacza z powodu brata. Przyszedł również oficer sprawujący kontrolę nad 
przenoszeniem broni z podwórza do aut. Ten pierwszy Niemiec powiedział pani Medwit 
przez jednego z Polaków, który również tam się znajdował, że pani Medwit powinna 
zwrócić się do tego oficera, żeby wypuścił jej brata zanim zabiorą go na cmentarz. I tak 
też zrobiła. Gdy przyszedł oficer klękneła przed nim, pocałowała jego buty, płakała, 
rozpaczała i ostatecznie jej brat został zwolniony. Aresztowany został za posiadanie 
broni, którą miał przekazać komuś z AK lub innej organizacji (pani Medwit nie pamięta). 
Pani Medwit mówi, że Niemiec który zauważył jej rozpacz rozumiał jej sytuację, bo jak 
powiedział, sam miał czwórkę dzieci. Pani Medwit uważa, że uratowanie brata to był cud 
i złożyła w kościelę ofiarę za to, że jej się udało.  
 
01:05:59:02-01:12:02:00 
 
Rozmowa schodzi na tor „pierwszej okupacji“, czyli okupacji radzieckiej. Okupanci 
radzieccy jednakowo źle traktowali Polaków, Żydów i Ukraińców. Cały czas były 
aresztowania, wszyscy żyli w strachu. Strach był wszechobecny, również gdy przyszli 
Niemcy. Mąż pani Medwit pracował wówczas w administracji razem z panem Gruftem, 
głównym buchalterem i ojcem dziewczynki, którą ukrywała pani Medwit. Sam Gruft 
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pochodził z Krakowa. Cała jego rodzina pozostawała po drugiej stronie. Matka 
dziewczynki u kogoś ją ulokowała. Wiedziała, że sama „pójdzie“ (prawdopodobnie pani 
Medwit miała na myśli, że nie ocaleje) i że zostać może tylko dziecko. Osoba której 
została powierzona dziewczynka przywiozła ją do przemyskiego getta, wiedząc że jest 
tam jej ojciec. Przyprowadzono go na most kamienny i tam dziecko rozpoznało ojca. Ta 
osoba musiała znać ojca dziecka żeby podrzucić mu je pośród tak dużego ruchu. Na 
początku Gruft ulokował dziecko u kogoś innego, ale że pracował z mężem pani Medwit 
i wiedział że ten lubi dzieci i poprosił go o przechowanie dziewczynki przez dwa lub trzy 
miesiące. Gdy Gruft przyprowadził dziewczynkę, pani Medwit nie było w domu. Bała się 
bardzo. Pani Medwit mówi, że jest zdenerwowana i nie może mówić. Dziewczynka miała 
na imię Stella, miała 6 lat i była bardzo ładna. Pani Medwit bardzo się przestraszyła, gdy 
dowiedziała się o dziewczynce. Nie wiedziała co robić. Mąż pani Medwit poszedł do 
kapituły poradzić się księdza Rynyka/Hrynyka (nie jest do końca jasne, jak ostatecznie 
brzmiało to nazwisko). Ten wezwał panią Medwit mówiąc jej, że powinna trzymać nerwy 
na wodzy. To był ksiądz greko-katolicki. (Nie jest to dla mnie do końca jasne, ale 
najprawdopodobniej pani Medwit mówi, że z nerwów pomyliła fakty: ksiądz nie wezwał 
jej do kapituły, tylko przyszedł do nich do domu.) Ksiądz kazał pani Medwit nie martwić 
się przesadnie, dodając że znajdzie się inne miejsce, żeby ulokować dziewczynkę. Pani 
Medwit bardzo się bała, bo były to okropne czasy – wszędzie strzelaniny, przeszukania. 
Dziewczynce szukano miejsca w sierocińcu na ulicy Sikorskiego, ale Stella miała zbyt 
wyraźnie żydowskie rysy i tak została w domu pani Medwit. Jednak gdy aresztowano 
brata pani Medwit, dziewczynka nie mogła tam dłużej zostać i umieszczono ją w kapitule 
u księdza.    
 
01:12:02:00-01:18:48:11 
 
Dziewczynka musiała zostać umieszczona w kapitule na wypadek ewentualnych rewizji 
w domu pani Medwit. Nosili jej tam obiady. Kapituła opustoszała, ponieważ część 
kleryków uciekła i było tam wiele wolnych pokoi. Jedzenie przekazywał dziewczynce 
ksiądz Hrynyk, który miał klucz do jej pokoju. Ta sytuacja trwała około dwóch miesięcy, 
a przed tym Stella była w domu państwa Medwitów dwa lata. Pani Medwit nie pamięta 
dokładnie, kiedy trafiła do nich dziewczynka, ale wydaje jej się, że było to zaraz po 
wejściu Niemców. Była to tak wielka tajemnica, że mieszkańcy Przemyśla dopiero 
niedawno dowiedzieli się o tym z gazet. Wiedział tylko jeden kolega, który przychodził 
do nich do domu. Mimo, że mieli szyld (brzmi to tak jakby prowadzili w domu jakiś 
interes, z późniejszych wypowiedzi wynika, że mogło chodzić o usługi krawieckie) i 
przychodzili do nich goście, a może właśnie dzięki temu, obecność dziewczynki w 
mieszkaniu pozostała tajemnicą. Mąż pani Medwit chciał ochrzcić Stellę i formalnie ją 
adoptować. Zapisał ją do szkoły muzycznej, żeby uczyła się grać na fortepianie (szkoła 
musiała być w pobliżu ponieważ pani Medwit wskazuje ją palcem; nie jestem tylko pewna 
jak dziewczynka miała uczęszczać na zajęcia, skoro była ukrywana). Stella była bardzo 
zdolna. W czasie rewizji Stellę wysyłano do mieszkania matki pani Medwit na górze. 
Pani Medwit znów jest bardzo zdenerwowana i tłumaczy się prowadzącym rozmowę. 
Stella mieszkała razem z rodziną Medwitów w pokoju, w którym prowadzony jest 
wywiad. (Pani Medwit wstaje, żeby pokazać jak urządzony był pokój.) W pokoju był 
parawan, przy którym stały dwa łóżka. Stella przechodziła przez szafę, w której nie było 
tylnej ściany, do kolejnego pokoju. Gdyby ktoś wszedł do tego z kolei pokoju, Stella 
miała chować się pod łóżkiem. Raz zdarzyło się tak, że rzeczywiście ktoś wszedł. Mąż 
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pani Medwit uszył komuś rajtuzy. Tę osobę złapali Niemcy i zapytali ją skąd są te 
rajtuzy. Któryś z tych Niemców przyszedł później do państwa Medwitów. Stella zdążyła 
się tylko schować w szafie za płaszczami, tak że nie było jej widać. Wszyscy bardzo się 
przestraszyli. Ale Niemiec otworzył tylko szafę i niczego już w niej nie szukał. 
Normalnie dziewczynka przechodziła przez szafę do drugiego pokoju i tam chowała się 
pod łóżkiem. Nikt nie pomagał państwu Medwitom finansowo. Ksiądz również był 
ubogi, była wojna. Matka Stelli rzekomo zginęła w Krakowie. Ojciec wrócił do Krakowa, 
tam go odkryto i rozstrzelano. Po wojnie Stellę zabrała jakaś stryjenka. Stella płakała i 
nie chciała iść. Zżyła się z mężem pani Medwit, którego nazywała wujkiem. Był dla niej 
jak ojciec, bawił się z nią, pani Medwit nie miała na to czasu, bo więcej zajmowała się 
domem. Krewna zabrała Stellę tydzień czy dwa po tym jak weszli Sowieci. Ostatecznie 
wyjechały do kibbutzu w Izraelu. Tam Stella poznała swojego męża i wyszła za mąż.  
 
01:18:48:11-01:27:10:12 
 
Po wojnie Stella pisała do państwa Medwitów. Skarżyła się czasem na życie w kibbutzu, 
bo jak mówi pani Medwit, dziewczynka była trochę niedorajdą i w sumie jeszcze 
dzieckiem. Stella żyje w Izrealu do dzisiaj i ma trójkę dzieci. Od śmierci męża pani 
Medwit nie utrzymują już tak częstego kontaktu. Syn pani Medwit zawiadomił Stellę o 
śmierci pana Medwita. Pani Medwit nie pamięta, jakie nazwisko Stella nosi po mężu. 
Oprócz państwa Medwitów jeszcze ich sąsiad z kamienicy nazwiskiem Kamiński 
ukrywał Żydów – doktora Szetnera/Szetlera (niewyraźnie wymówione nazwisko), jego 
żonę i dwie córki. Ukrywali się w piwnicy. Kamiński wiedział, że Medwitowie wiedzą o 
tym, że ukrywa tę rodzinę, ale on nie wiedział z kolei, że u Medwitów jest Stella. Jeszcze 
po wojnie pani Medwit bała się o tym mówić. Stella przez te wszystkie lata wyszła 
z domu tylko raz. Ten jeden raz państwo Medwitowie wysłali dziewczynkę do cerkwi. 
Rozpoznały ją jakieś dzieci z czasów, gdy dziewczynka wychodziła jeszcze na dwór i 
zaczęły wołać ją po imieniu. Stella przestraszyła się i uciekła do domu. Państwo 
Medwitowie obawiali się, czy nikt za nią nie szedł i nie widział, do której kamienicy 
wchodziła. Poza tym jednym razem dziewczynka nigdy nie wychodziła na zewnątrz, ale 
nocami chodziła na górę do matki pani Medwit. Gdy Stella zachorowała sprowadzono do 
niej doktora Ukraińca, którego żona była Żydówką. Ostetecznie o Stelli wiedzieli więc 
doktor, ksiądz i kolega państwa Medwitów, który już nie żyje. Wspomniany kolega 
również nie pomagał państwu Medwitom ani finansowo, ani w żaden inny sposób. Mąż 
pani Medwit przyjął Stellę, bo lubił i chciał mieć dzieci (których nie miała jeszcze 
wówczas pani Medwit, a przynajmniej na to wskazują jej słowa). Myślał, że uda się 
dziewczynkę ochrzcić, ale ksiądz stwierdził, że potrzebna byłaby do tego zgoda osoby 
dorosłej, a Stella była jeszcze dzieckiem. Państwo Medwitowie nie próbowali 
przekonywać księdza; pani Medwit wydaje się, że decyzja ta podyktowana była głównie 
strachem. Pani Medwit wspomina, że jej strach był tak wielki, że źle wpłynął na jej ciążę. 
Jej córka urodziła się upośledzona i do dziś jest sparaliżowana, a ma już 50 lat. Pani 
Medwit nie wie, czy gdyby znów miała podjąć taką decyzję to naraziłaby się na to drugi 
raz – uratować cudze dziecko za cenę zdrowia własnego. Mąż pani Medwit był 
odważniejszy i bał się mniej. Pani Medwit mówi, że sama jest tchórzem. Wspomina jak 
jej mąż z kolei pewnego razu zwrócił uwagę sąsiadowi Kamińskiemu, że ten kupuje 
niemieckie gazety sam nie znając niemieckiego. Ostatecznie Szetnerów jednak nie 
odkryto i po zakończeniu wojny pani Medwit wspomina jak wyszli z piwnicy, padali 
sobie w ramiona i całowali się. W czasie okupacji pani Medwit widywała ich przez okno, 
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kiedy wieczorami wychodzili się przewietrzyć. Nie chciała im się pokazywać, żeby się 
nie bali. Szetnerowie wychodzili na ganek pod balkonem na podwórzu. Tylko pani 
Medwit mogła ich zobaczyć ze swego okna. Nie wychodzili na zewnątrz zbyt często i 
nigdzie dalej. W piwnicy mieli jeszcze taką głębszą jamę, do której się chowali. Pani 
Medwit wspomina, że bardzo wielu Ukraińców przechowywało Żydów. Pani Medwit 
podawała adresy (prawdopodobnie uratowanych Żydów) koleżance, która wyjechała do 
Kanady i pracowała u Żydów, ale teraz już tych nazwisk nie pamięta. Pani Medwit nie 
może sobie przypomnieć żadnych Polaków w okolicy, którzy przechowywali Żydów. 
Pani Medwit pamięta Ukraińca nazwiskiem Ryszko, który pracował jako administrator i 
przechowywał trzy rodziny poza miastem w domu na wsi. Wszystkie rodziny przeżyły 
wojnę. Byli też tacy, którzy wydawali i donosili. Na ulicy Sikorskiego zbombardowano 
kamienicę, w której zgliszczach ukryło się później około 15 Żydów. Ktoś ich zauważył i 
wydał. Pani Medwit nie wie, kto to był, ale wszystkich tych Żydów rozstrzelali Niemcy. 
Nie widziała tego osobiście, bo bała się tam iść.  
 
01:27:10:12-01:33:49:04 
 
Za ukrywanie Stelli państwo Medwitowie otrzymali medal, który pani Medwit pokazuje 
za parę chwil do kamery. Na uroczystość w Rzeszowie pojechał jej mąż, ona sama w niej 
nie uczestniczyła, ale ma w domu książkę, w której są zdjęcia jej i męża. Pani Medwit 
przeprasza, że nie opowiedziała wszystkiego dokładnie, ale jest bardzo zdenerwowana. 
Niebezpiecznie było cały czas. Pani Medwit wspomina, jak pewnego razu wyszła 
z kościoła, a na murku przy szkole siedziało Gestapo. Mąż pani Medwit zauważył ich i 
myślał, że była jakaś wsypa. Wyszedł pani Medwit naprzeciw i powiedział jej o 
gestapowcach siedzących koło ich domu. Pani Medwit wspomina, że myślała że 
gestapowcy przyszli po nich i że to już koniec i że zdjął ją śmiertelny strach. Stella była 
bardzo zżyta z mężem pani Medwit. On z nią tańczył, śpiewał jej. Pani Medwit nie miała 
na to czasu, a poza tym cały czas się bała. Z dziewczynką rozmawiali cały czas po 
polsku. (Miałam wrażenie jakby tu była przerwa w nagraniu, jakby ktoś ja zastopował i 
uruchomił po jakimś czasie.) W Przemyślu zabito bardzo wielu Żydów. Pani Medwit 
wspomina scenę, gdy widziała wozy drabiniaste wiozące pokrwawione ciała rzucane na 
boki. Pani Medwit nie pamięta dokładnej daty tego zdarzenia, ale wydaje jej się, że było 
wtedy ciepło. Pani Medwit obeserwowała tę scenę przez okno na ulicy Słowackiego. Nie 
mieszkała jeszcze wtedy w kamienicy, w której prowadzona jest rozmowa i w której 
ukrywała Stellę. Widziała ciała rzucane na boki i cieknącą z nich krew. Wozy których 
było około sześciu były pełne, ciała leżały jedne na drugim. Pani Medwit nie wiedziała, 
czy ruszają się bo droga jest nierówna, czy dlatego że niektórzy z nich jeszcze żyli. 
Wiedziała, że byli to Żydzi, bo tak mówili wszyscy dookoła. Gdy już przeprowadziła się 
tu, gdzie mieszka teraz, jej sąsiadem był mieszkający niżej Żyd i pani Medwit widziała 
przez okno jak zastrzelił go policjant, gdy ten wychodził z bramy. Wydaje jej się, że ci 
dwaj mieli jakieś porachunki. Ciało zostało szybko sprzątnięte. Pani Medwit nie pamięta 
nazwiska Żyda. Zdarzenie to miało miejsce na początku niemieckiej okupacji, kiedy 
często ludzi łapano na ulicy i od razu zabijano. W Przemyślu było w czasie wojny duże 
getto, do którego szło się przez most kamienny. Pani Medwit nigdy tam nie chodziła, 
ponieważ się bała. Żyd zabity w bramie był kolegą brata pani Medwit, ale ona sama nie 
pamięta jego nazwiska. Policjant był „granatowy“, więc był albo Polakiem albo 
Ukraińcem.  
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01:33:49:04-01:36:24:18 
 
Pani Medwit nie pamięta likwidacji getta, nie chodziła na nią patrzeć. Słyszała co się tam 
działo: ludzi wywozili, inni chodzili rozgrabiać to, co po nich zostało. Kamienica w 
której mieszka pani Medwit i sąsiednia były przed wojną żydowskie. Sąsiednia została 
sprzedana. Po wojnie wracali tam czasem Żydzi, którzy przeżyli. Gdy w kamienicy, w 
której mieszka pani Medwit przperowadzono kapitalny remont, sąd starał się odszukać 
inżyniera i porucznika polskiego wojska Torbę/Torbego (brak jasności co do nazwiska), 
właściela kamienicy, który uciekł rzekomo do Opola, gdzie się ożenił i ochrzcił. Sąd 
starał się go odszukać, by zwrócić mu jego własność, ale on podobno nie był 
zainteresowany. Po wojnie w Przemyślu było jeszcze dosyć dużo Żydów. Pani Medwit, 
która była krawcową, wielu z nich szyła. Szyła też Niemcom i wtedy interes jej się kręcił, 
ponieważ Niemcy rabowali żydowskie futra i oddawali je do przerobienia.  
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