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Wywiad zostal przeprowadzony z Pania Zofia Krusińska, urodzona 24 Stycznia 1910 roku, w 
Boryslawiu (teren obecnej Ukrainy). Po smierci mamy, wraz z ojcem i rodzenstwem 
przeniesli sie do wuja, do Krosna. Tam Pani Krusińska mieszkala w czasie wojny. Pani 
Krusińska opowiada o swoim aresztowaniu, przesluchaniu, a nastepnie o pobycie w obozie 
koncentracyjnym w Szebniach. Mowi o okropnym traktowniu wiezniow, szczegolnie Zydow, 
jak rowniez o warunkach tam panujacych, codziennej rutynie oraz warunkach tam 
panujacych.. W dalszej czesci Pani Krusińska wspomina utworzenie teartru w obozie w 
Szebni. Mowi rowniez o Zydzie, ktoremu udalo sie uciec z obozu, a ktorego spotkala po 
wojnie. Na koniec wywiadu Pani Krusińska opisuje wspolprace z Armia Krajowa i 
okolicznosci jej aresztowania.  
 
 

Box 1, Tape 1 
  
 
[01:] 00:51:17 – [01:] 12:02:17 
00:00 – 11:57  
 
Pani Zofia Krusińska zostala aresztowna przez Gestapo, dnia 29 Pazdziernika, 1942 roku. Jak 
twirdzi, nie wiadomo o co zostala oskarzona. Miala brata, ktory byl kapitanem w wojsku, i 
rowniez zostal aresztowany i wywieziony do obozu w Niemczech. Tu Pani Krusińska 
opowiada rowniez o bracie, ktory mieszkal z nia w Krosnie. Pracowal jako murarz na 
lotnisku. Pewnego dnia przyszedl z pracy i zostal pobity i aresztowny. Pozniej jeden z 
Niemcow, z lotniska wstawil sie za nim i go wypuscili. Wtedy brat Pani Zofii uciekl. Pani 
Krusińska wspomina, ze w tym czasie ona bardzo dobrze zarabiala, kupila sobie radio, ale 
brat o nim nic nie wiedzial, gdyz zawsze bylo schowane. Obydwoje bracia juz nie zyja.  
Podczas przesluchania, wypytywano Pania Zofie o rozne osoby, czy je zna, skad je zna, co ja 
z nimi laczy. Pani Krusińska domysla sie, ze ktos musial na nia dosniesc, i to nie tylko jedna 
osoba. Pytano ja o pewna kobiete, ktorej mezem byl Kriminal Polizei. Pani Krusińska z nia 
czesto rozmawiala, nie wiedzac kim jest jej maz. Pani Krusińska, jak twierdzi, nie 
przyznawala sie do znajomosci z tymi osobami, w zwiazku z tym byla wielokrotnie bita. 
Jeden z Niemcow uderzyl ja karabinem w reke, tak mocno, ze stracila w niej wladze, 
nastepnie uderzyl ja w ucho, w wyniku czego stracila sluch w prawym uchu, byla zalana 
krwia i w koncu upadla na podloge. Pani Krusińska byla przesluchiwana przez Gestapo przez 
szesc tygodni, az w koncu przewieziono ja do wiezienia w Krosnie. W obecnym budynku 
Sadu znajdowalo sie wowczas wiezienie, a po drugiej stronie ulicy byl posterunek Gestapo. Z 
Krosna, Pani Krusińska zostala wywieziona do obozu w Szebniach. W tym czasie bardzo 
duzo ludzi zostalo zlapanych. Podzielono ich na dwie grupy: jeden wagon ludzi jadacych do 
Oswiecimia, a drugi do Szebni. Z Krosna jechali pociagiem do Jasla, a stamtad na piechote. 
Nadzorowal ich jeden polski policjant i dwoch Niemcow.  
 
[01:] 12:02:18 – [01:] 20:27:13 
11:58 – 20:26 
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W tym miejscu Pani Krusińska opowiada o swoim pobycie w obozie w Szebni. Przebywala 
tam od pazdziernika, do poznego sierpnia, a potem zostala wywieziona do Niemiec.  
Oboz w Szebniach, byl rowniez obozem zydowskim. Jak twierdzi Pani Krusińska, w 
tamtejszych lasach jest pogrzebanych tysiace Zydow. Wie o tym z opowiadan, wiezniow 
(Polakow), ktorzy pracowali przy wykopie dolow w lesie, a o tym, co widzieli opowiadali w 
obozie. Zydow wywozono do lasu, tam kazano im sie rozebrac do naga, zloto i kosztownosci 
rzucali na specjalnie przygotowana plachte, a nastepnie do nich strzelano z karabinu 
maszynowego. Pani Krusińska przebywajac w obozie w Szebni widywala Zydow codziennie. 
Baraki zydowskie znajdowaly sie niedaleko. Pani Krusińska widziala ich podczas apelu, gdyz 
odbywaly sie one w tych samych godzinach dla wszystkich. Zydowskie apele odbywaly sie 
czesto, za kazdym razem gdy przywozono do obozu nowych ludzi. Potem ich pakowano na 
samochody i wywozono do lasu. Pani Krusińska opowiada o zdarzeniu, ktore mialo miejsce 
podczas apelu u Zydow. Wszystkim Zydom odbierano zloto i inne kosztownosci. Jedna z 
kobiet, ktora miala worek zlota, nie chciala im go oddac. Zostala za to postrzelona i przez 
kolejne trzy dni chodzila w kolko az wreszcie zmarla. Pani Krusińska ze lzami opowiada o 
tym jak okropnie Niemcy traktowali Zydow w obozie ale i Polakow rowniez. Przyjezdzal do 
obozu Gubernator z Krakowa [Franz], a takze z Sacza i Zakopanego (ich nazwisk nie 
pamieta), i podczas apelu dla Polakow, kazono co dziesiatemu z wiezniow, wyjsc z szeregu i 
tam ich wieszali. Pani Krusińska widziala te egzekucje podczas apeli, ktore odbywaly sie 
rano, w poludnie i wieczorem, czasami nawet w nocy. W obozie znajdowalo sie 5 szubienic. 
W zydowskiej czescie obozu nie bylo zadnej, gdyz ich wywozono do lasu.  
 
[01:] 20:27:14 – [01:] 27:03:04  
20:27 – 27:06 
 
Tu Pani Krusińska opowiada o Zydach, ktorzy przebywali w obozie w Szebni, oraz o tym jak 
im inni wiezniowie pomagali. Pani Krusińska mowi, ze kiedy tylko byla okazja ktos biegl do 
Zydow, zaniesc im kawalek chleba, czy cokolwiek innego mieli do jedzenia. Jak twierdzi, 
Zydzi zawsze prosili o pomoc, byli glodni. Gdy dostali kromke chleba, to dzielili ja 
pomiedzy kilka osob. Tu wspomina pewna Niemke. Ona zostala aresztowana z dwojka dzieci 
i przywieziona do Szebni. Jej maz, ktory byl Zydem zostal zamordowany. Niemka ta 
przebywala w grupiez Pania Krusińska, natomiast dzieci dano do “ siatek ”. Tam przebywaly 
wszyskie dzieci. Prosily one o jedzenie, wyciagaly rece. Pani Krusińska mowi, ze jak sie 
tylko nadarzyla okazja to ludzie rzucali im chleb. Z zalem I smutkiem mowi o tym Pani 
Krusińska. Niemka, o ktorej mowi Pani Krusińska, okropnie rozpaczala i plakala widzac 
swoje dzieci, bardzo szybko osiwiala z rozpaczy. Przebywala ona w baraku przez trzy 
tygodnie, pozniel przeniesiono ja do biura. Zarowno jej maz, jak i dzieci zostali wywiezieni 
do lasu i zamordowani. Wtedy komendantem obozu byl Oficer SS, nazywal sie chyba Rudi. 
Pamietam Gubernatora Franz z Krakowa, ktory tu przyjezdzal, jeszcze inny nazywal sie 
Haman. Oni mieli swoja siedzibe w pawilonie.  
 
[01:] 27:03:05 – [01:] 30:46:18  
27:07 – 30:46  
 
Pani Krusińska opowiada o utworzeniu teatru w obozie w Szebni. Jak mowi, tego dnia 
wszyscy zostali zwolani na apel i oswiadczono im, ze przyjda do teatru. Aktorami w teatrze 
byli Zydzi. Byli to wspaniali artysci, przepieknie, utalentowani ludzie. Pani Krusińska mowi, 
ze bylo to przepiekne przedsmiertne widowisko. Wystepy trwaly az do wieczora. Pozniej 
przyszli Niemcy i wybrali sposrod tych kobiet cztery Zydowki i gdzies ich zabrali. Pozniej 
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Pani Krusińska dowiedziala sie, ze zabrano je do pawilonu, tam kazano im sie rozebrac. Trzy 
z nich sie rozebraly, natomiast czwarta nie chciala. Zaprowadzono je wiec na glowno droge, 
tam postawiono szubienice i straszone je, ze zostana powieszone. Stamtad zostaly gdzies 
zabrane, ale nie wiadomo gdzie. Z reszta aktorow nie wiadomo co sie stalo, ale jak twierdzi 
Pani Krusińska, na pewno zostali zamordowani.  
 
[01:] 30:46:19 – [01:] 36:06:05  
30:47 – 36:04  
 
W tym miejscu, Pani Krusińska opowiada o Zydzie, ktoremu udalo sie uciec z obozu w 
Szebni. Pani Krusińska znala go, gdyz czesto przynosila mu kawalek chleba, czasmi 
kurczaka. Podczas jak wieziono Zydow do lasu, udalo mu sie wyskoczyc, schowal sie miedzy 
drzewami i pobiegl do sasiedniej wioski. Wczesniej mial przygotowany numer (W obozie 
tylko Polacy mieli wybite numery), przykleil go sobie i podajac sie za Polaka udalo mu sie 
wyjechac do pracy do Niemiec. Po wyzwoleniu Pani Krusińska spotkala go przypadkowo w 
Sosnowcu. Bardzo sie ucieszyl na jej widok, od razu ja rozpoznal, a ona jego.  
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:54:24 – [02:] 02:38:12  
00:00 – 02:39 
 
Pani Krusińska podaje wiecj szczegolow na temat swojej znajomosci z tym Zydem, ktory 
uciekl z obozu. Byl on z zawodu krawcem. Zydzi w barakach mieli bardzo duzo maszyn do 
szycia, gdyz szyli ubrania dla Niemcow. Poniewaz Pani Krusińska rowniez byla krawcowa, 
czesto przychodzila do niego do baraku, zeby skorzystac z maszyny do szycia. Pewnego razu, 
natknela sie na dwoch Niemcow, gdy akurat pacowala przy maszynie. Jak mowi, bardzo sie 
bala, ale na szczescie jej nie zauwazyli, bo inaczej zostalaby zastrzelona. Nikomu nie wolno 
bylo przychodzic do Zydow.  
 
[02:] 02:38:13 – [02:] 08:15:13 
02:40 – 08:14 
 
Pani Krusińska nie wykonywala zadnej pracy w obozie w Szebni. Jak mowi, zyla od apelu do 
apelu. Dostawali na sniadanie z Czerwonego krzyza przydzial na osobe: maslo, marmolade, 
kromke chleba i czarna kawe. Dostawali tez goracy posilek, zazwyczaj byla to konina (mieso 
konskie prosto z frontu), z kasza i ziemniakami. Pani Krusińska nie jadla tego przez okolo 
dwa miesiace, jednak stracila duzo na wadze, wiec musiala zaczac jesc. Jak twierdzi wielu 
ludzi od tego chorowalo na pryszczyce. Chorym, podawano trucizne, a nastepnie pakowano 
do specjalnie przygotowanej skrzyni i wywozono. Pani Krusińska mowi, ze bardzo duzo bylo 
w obozie ludzi z Harkowa. Wielu ksiezy i zakonnic, jak rowniez polska inteligencja. Pdaje 
nazwisko Piaseckiego, wlasciciela fabryki czekolady z Krakowa, ktory przebywal tam z cala 
rodzina. W obozie bylo rowniez wielu Cyganow, ktorzy byli okropnie traktowani przez 
Niemcow, jak rowniez spora grupa ludzi psychicznie chorych.  
 
[02:] 08:15:14 – [02:] 14:52:17  
08:15 – 14:52 
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W tym miejscu Pani Krusińska wraca pamiecia do pobytu w wiezieniu w Krosnie. Jak 
wczesniej wspomniala, jedna grupa zostala wywieziona to Szebni, natomiast druga do obozu 
w Oswiecimiu. Byla to bardzo duza grupa mezczyzn, partyzantow, a takze oficerow.  
Opowiada tu rowniez o czterech lotnikach polskich, ktorzy zostali przywiezieni do obozu w 
Szebni. W jakis sposob znalezli sie oni w Zakopanem, i tam dwoje gorali pomagalo im 
przekroczyc granice na Wegrzech, jednak zostali zlapani. Pani Krusińska bedac w obozie w 
Szebni, pamieta jak polscy lotnicy zostali tam przywiezieni. Bylo czterech lotnikow i dwoch 
gorali. Wsrod nich byl Stanislaw Skarzynski (w 1933 przelecial Atlantyk).Pani Krusińska 
mowi, ze wtedy przyjechali do obozu Getapowcy i mowili do niego po niemiecku o tym, co 
ich wszystkich czeka. Skarzynski tlumaczyl na jezyk polski. Niemcy mowili, ze przyjechali 
po Polakow, bo to najgorsze swinie. Pani Krusińska mowi rowniez o pewnej kobiecie, ktora 
byla w obozie w Szebni, pani doktor z Warszawy. Ona to byla zona generala, ktory dostal sie 
do niewoli niemieckiej, jednak pisal do niej listy z [Auflagu]. Ona to zawsze jezdzila z 
jednym z Niemcow do apteki po lekarstwa, do Jasla. Pewnego razu wraz z mezem wyszli z 
apteki i uciekli, nie zauwazeni przez Niemca. Najwidoczniej wczesniej listownie tam sie 
umowili. Gdy Niemiec wrocil do obozu bez lekarki, Niemcy wpadli w furie i wtedy bardzo 
duzo wiezniow zostalo zamordowanych. Co dziesiaty z szerego zostal rozstrzelany. Wtedy 
tez bardzo pobito Skarzynskiego.  
 
[02:] 14:52:18 – [02:] 24:18:14  
14:53 – 24:19  
 
W tym miejscu Pani Krusińska mowi, ze w Boryslawiu przed wojna mieszkalo bardzo duzo 
Zydow. Ona jednak nie znala ich, gdyz wtedy byla mala dziewczynka. Pamieta tylko, ze 
czasami kupowala od nich cukierki. Gdy miala dziesiec lat, ojciec przywiozl ja, wraz z 
rodzenstwem do wujka do Krosna, ktory przed wojna byl tam Komendantem Policjila. Matka 
jej zmarla, gdy Pani Krusińska miala 10 lat, a ojciec niedlugo pozniej zmarl na zawal serca. 
Od tego czasu Pani Krusińska wychowywala sie w Krosnie. Dalej Pani Krusińska opisuje 
wspolprace z AK. Pani Krusińska mieszkala w Krosnie z mlodsza siostra Marysia. Kiedys 
Pania Krusińska, wraz z siostra zostala zaproszona do kolezanki do Sokolowa. Jadac tam 
pociagiem po drodze mijaly Rzeszow, Gorno i Kamien. Jednego razu zatrzymaly sie z siostra 
w Kamieniu i tam zaczely sprzedawac materialy na ubrania. Po jakims czasie rowniez 
zaczely przyjezdzac do Gorna, sprzedajac materialy, a poniewaz bylo tam wielu partyzantow, 
rowniez i z nimi rozpoczely wspolprace. Przywozily im orzelki i generalskie lampasy . Tak 
zaczela sie ich wspolpraca z Armia Krajowa. Pani Krusińska mowi, ze jezdzily do Gorna z 
siostra przez okolo poltora roku i prawdopodonie ktos wtedy na nie doniosl. Gdy Pani Zofie 
aresztowano, siostry nie bylo w domu, gdyz nocowala u kolezanki. Wynajmowaly wtedy 
mieszkanie od pewnej kobiety. Ona to pewnego razu weszla do pokoju Pani Zofii i 
zauwazyla work pelen orzelkow na stole. Krzyczala schowala je na strychu. Wtedy Pani 
Krusińska zaczela sie obawiac, ze maoze ona na nie doniesc. Jednak ta sytuacja nie sklonila 
Pani Zofii do zaprzestania wyjazdow do Kamienia, czy Gorna. Pewnego razu pojechaly z 
siostra do Kamienia, chcialy kupic wiejski chleb. Z czyjegos polecenia poszly do kobiety, 
ktora miala piekarnie. Poniewaz juz bylo pozno zostaly tam na noc, aby rano kupic chleb. 
Wraz z siostra spaly na strychu. W pewnym momencie uslyszaly halas i jakis ludzi. Byli to 
partyzanci NSZ. Jak mowi Pani Krusińska, wtedy dzialaly tam trzy formacje partyzanckie. 
Pierwsza AK, druga NSZ, a trzecia komunistyczna. Prawdopodobnie zostalyby zamordowane 
za wspolprace z AK, gdyby zostaly przez nich zatrzymane. Po tym incydencie Pani 
Krusińska juz przestala jezdzic do Gornej czy Kamienia. ajprawdopodobniej byla przez 
kogos obserwowana przez poltora roku. Ktos musial widziec co robi, gdzie jezdzi i na nia 
doniosl. Zaraz potem zostala aresztowana.  
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