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Edward Domański urodził się 25 –go Marca, 1923 roku w Siedliszczu koło Chełma we 
wschodniej Polsce. Przed wojną mieszkało tam około 1000 Żydów i tuzin rodzin Polskich. Z 
wyjątkiem 10 ciu miesiąców Edward spędził czas wojny w Siedleszczu. W tym wywiadzie 
Edward opowiada o swoich stosunkach do Żydów i opowiada też jak Niemcy ich traktowali. 
Mówi że gdy getto w Siedleszczu zostało zlikwidiwane, Żydzi byli wysłani na zagładę w 
Sobiborze. Edward pracował 10 miesięcy na gospodarstwie w Niemczech. On też podaje 
nazwiska Żydów którzy się uratowali w czasie wojny i też nazwiska tych którzy ich uratowali. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:08:21 – [01:] 05:51:12 
00:00 – 05:57 
 
W tej części wywiadu Edward opowiada że spędził cały czas wojny w Siedliszczu i w 
okolicznych miastach z wyjątkiem dzisięciu miesiąców w czasie których był robotnikiem na 
gospodarstwie koło Dusseldorfa w Niemczech. On opowiada że był zmuszony być ochotnikiem 
ponieważ to był warunek by odpuszczono jego ojca z uwięzienia. Opowiada że gospodarz 
traktował go dobrze ponieważ Edward miał doświadczenie z pracą rolniczą. Po dziesięciu 
miesiącach pracy, on otrzymał przepustkę na 18 dni do powrotu do domu. Edward otrzymał tą 
przepustkę pod pretekstem że jego ojciec zachorował. On już nie wrócił do Niemiec i spędził 
resztę czasu wojny ukrywając się przed władzami w Polsce. Przypomina sobie że w Siedliszczu 
Żydzi i Polacy szli do tej samej szkoły. Opowiada że niektórzy uczniowie Żydowscy mieli 
problemy z językiem polskim ponieważ oni często rozmawiali między sobą używając język 
żydowski. 
 
[01:] 05:51:13 – [01:] 12:01:20 
05:58 – 12:23 
 
Edward mówi że przed wojną interakcja między Żydami i Polakami była przyjacielska. 
Opowiada że znęcanie się nad Żydami rozpoczęło się natychmiast po wejściu Niemców do 
Siedliszcza. On był światkiem jednego incydentu kiedy Niemcy zmusili Żydów by rozebrali się i 
myli zimną wodą na rynku kiedy temperatura była przerażliwie niska. W innym wydarzeniu on 
widział jak zmuszono Żydów by się modlili klęcząco w bagnie na rynku. Znęcanie się nad 
Żydami trwało długi czas. Opowiada że członkowie posterunku policji w mieście byli 
folksdojcze z okolicy Poznania. Posterunek żandarmerii był w Cycowie. Żandarmi przyjeżdżali 
do miasta od czasu do czasu by przeprowadzać inspekcje. On mówi że żandarmeria przyjechała 
do miasta szukając go po tym jak jego przepustka skończyła się po 18 dniach. On uciekł wtedy 
do Chełma i był pewien czas z bratem. Opowiada że komendant policji Kret i policjant 
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Bruszkowski byli „ porządni” ludzie, ale policjant Toczek był ” złym ” człowiekiem. Toczek 
wiedział że Edward ukrywał się od władz, ale on go nie wydał. On myśli że Toczek bał się 
zemstwy partyzantów jeśli by wydał Edwarda do Niemców. 
 
[01:] 12:01:21 – [01:] 21:40:19 
12:24 – 22:26 
 
On opowiada że życie Żydów było kontrolowane przez posterunek SS w Chełmie. SS wymagało 
od Żydów by trzymali swoje sklepy otwarte. Żydzi bali się SS- manów uciekali od nich i  
chowali się w okolicy miasta. Edward był świadkiem kiedy SS-man zastrzelił Żyda który starał 
się uciec. On nie znał tego Żyda. Edward opowiada że otrzymał list od Dawida Blusztajna który 
był z Siedleszcza a obecnie żyje w Brazylji.On mówi że Dawid przeżył wojnę ukrywając się u 
swego przyjaciela Marka Dziecińskiego. Marek i jego brat Kazik chowali i karmili Dawida do 
końca wojny. On opowiada że kiedy getto w Siedleszczu było zlikwidowane, wszystkich Żydów 
wysłano do Sobiboru. Po likwidacji getta, wujek Edwarda który był starostą, poprosił go by 
poszedł razem z policjantem Bruszkowskim do getta by sprawdzić czy byli tam jeszcze Żydzi 
którzy się chowali. Opowiada on że w jednym budynku zobaczył Żyda który chował się na 
poddaszu. Zamiast dać znać Bruszkowskiemu, on szepnął do Żyda by uciekł w nocy. On nie 
wie co się stało z tym Żydem. W innym budynku znaleźli ciało starszej Żydówki która 
widocznie umarła z głodu. Bruszkowski kazał kilku osobom by pogrzebali tą  Żydówkę. 
Edward mówi że getto nie było pilnowane bardzo ściśle. Opowiada jak on i kilku kolegów 
odwiedzali cztery młode Żydówki które były z Czechosłowacji. Oni przynosili im bułeczki w 
czasie ich odwiedzin. On opisuje getto jako zniszczone miejsce. Ludzie spali na podłogach i 
przykrywali się łachmanami. Głód był widoczny. Getto było pilnowane przez Granatową Policję. 
Edward mówi że Żydzi bali się uciec z getta. On sobie przypomina że kiedy Żydzi szli do 
Sobibora, jeden z nich, Szmucherek uciekł z kolumny. Czterech innych złapano i rozstrzelano. 
Edward mówi że on widział tą ucieczkę. Szmucherek przeżył wojnę. 
 
[01:] 21:40:20 – [01:] 30:46:20 
22:27 – 31:55 
 
Edward przypomniał sobie że po wojnie w 1946 roku spotkał Szmucherka w Lublinie. 
Szmucherek opowiedział mu że po ucieczce on polączył się z partyzantami AK w lesie 
Janowskim. Szmucherek miał wtedy około 14 lat. On nie powiedział AK że jest Żydem. 
Szmucherek mówił świetnie po Polsku, bez żadnego akcentu żydowskiego. W czasie spotkania 
w Lublinie, Szmucherek miał rewolwer i był w cywilnym ubraniu. Edward też opowiada o Icku 
Hofmanie który miał po wojnie sklep w Lublinie. Hofman pomagał wielu Żydom którzy 
przeżyli wojnę. On opowiada też o Zełdzie Metz którą uchronił Stefan Gołombiowski. Edward 
myśli że Zełda zapłaciła Gołombiowskiemu by ją uchronił ponieważ jej ojciec był bogatym 
Żydem przed wojną. Według Edwarda ta mała liczba Żydów z Siedliszcza która przeżyła wojnę, 
była wyjątkiem. Większość Żydów z tej okolicy była zamordowana w Sobiborzu. Kiedy był 
zapytany o Żydowskiej policji w gettcie, on odpowiedział że ich nie widział. 
 
[01:] 30:46:21 – [01:] 35:31:00 
31:56 – 36:52 
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Edward opowiada że pewnego dnia miasteczko zostało otoczone przez Niemców którzy wydali 
order by wszyscy mężczyźni zebrali się na rynku. Jego ojciec zdecydował posmarować swoją 
twarz jodyną by wyglądał jak chora osoba. Kiedy Niemiec wszedł do domu to szybko wyszedł i 
pozwolił ojcu zostać w domu. Niemcy bardzo się bali zarażeń, specjalnie bali się tyfusu. 
Ośmioro osób było wybrane. Wysłano ich do Lublina gdzie zostali rozstrzelani. Między 
rozstrzelanymi byli znajomi Franecki, Poliszuk i Krzyszko. On opowiada że po likwidacji 
getta, żydowskie domy które były w dobrym stanie, zostały zajęte przez Polaków. Żydowskie 
domy które były w złym stanie, zostały zniszczone. Mówi że źródłem jedzenia w getcie były 
tylko zapasy sporzywcze które istniały w sklepach. Był też handel z Polakami. On mówi że płot 
dookoła getta był niski i można go było lekko przekroczyć. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:27:13 – [02:] 05:01:05 
00:01 – 05:03 
 
Edward opowiada że był świadkiem egzekucji dwóch Żydów których złapano po likwidacji 
getta. Widział jak SS z Cycowa prowadzili ich z pomocą Granatowej Policji na żydowski 
cmentarz by tam ich zastrzelić. On słyszał te wystrzały. Edward tłumaczy że SS zawsze używało 
pomoc od Granatowej Policji ponieważ oni nie znali okolicę. W tym wypadku oni nie wiedzieli 
gdzie był żydowski cmentarz. Edward opowiada o innym zdarzeniu w którym jego życie było 
zagrożone ponieważ pomógł Żydom. On mówi że w 1943 pracował jako pomocnik inżyniera 
niemieckiego na stacji kolejowej w Chełmie. Pewnego dnia zatrzymał się na tej stacji transport 
Żydów z Czechosłowacji. On opowiada że w jednym wagonie bydlęcym  zobaczył że Żydówka 
podniosła 3 albo 4- ro letnie dziecko do okna. Dziecko prosiło po Polsku” Panie, daj mi troszkę 
wody do picia”. Kiedy inżynier dla którego pracował zapytał się go ” Co to dziecko chce?”, 
odpowiedział że ono prosiło o wodę. Inżynier powiedział mu by dał dziecku wodę. Edward 
podszedł do stacji i nalał wodę do butelki. On podał tą butelkę dziecku. W tym momencie on 
zauważył że niemiecki strażnik zobaczył co on robił koło tego wagonu. Strażnik zamierzył się na 
niego ale Edward szybko uciekł ze stacji. Później ten inżynier przeprosił go za ryzykowanie 
życia Edwarda. Inżynier powiedział mu że on sam ma dwoje małych dzieci i że był mu żal 
dziecka w tym bydlęcym wagonie.  
 
[02:] 05:01:06 – [02:] 10:20:12 
05:04 – 10:36 
 
Edward powiedział inżynierowi że transport jechał w stronę Sobiboru. Według niego, Polacy 
wiedzieli że transporty z Żydami jechały do Sobiboru koło Chełma. Widocznie kiedy jeden z 
tych transportów jechał koło Krydowej góry, Żydzi rozbili ścianę w jednym z bydlęcych 
wagonów i zaczęli wyskakiwać z pociągu. On mówi że niemieccy strażnicy którzy jechali na 
tym transporcie, zaczęli rozstrzeliwać tych uciekinierów. Wszystkich zabito. Edward mówi że on 
osobiście nie widział Sobiboru. Mówi też że Polacy z Chełma mówili o Sobiborzu jako obóz 
zagłady dla Żydów. Edward opowiada że bezpośrednio po wojnie, on widział w Majdanku  w 
Lublinie głębokie doły które były 200 do 300 metrów długości i wypełnione trupami. Niemcy 
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wyciągali trupy z tych dołów. On widział jak pewna kobieta poznała trupa swego syna. Kobieta 
była tak bardzo rozgniewana że udeżyła Niemca w głowę dużym kamieniem. Polski policjant 
zatrzymał ją.  
 
[02:] 10:20:13 – [02:] 17:09:02 
10:37 – 17:43 
 
Edward mówi że gdy zlikwidowano getto w Siedliszczu wszystkich Żydów wysłano do obozu 
śmierci. On nie wierzy że ktokolwiek uciekł z Sobiboru. On opowiada że getto w Siedliszczu 
zostało zlikwidowane w jeden dzień. Opowiada też że przed likwidacją getta, Żydzi byli 
zmuszeni do pracy oczyszczając rzekę Mogilankę. Oni szli do roboty w kolumnach. Pilnowali 
ich tylko wyznaczeni Żydzi którzy nie nosili żadnych mundurów. Mówi że Żydzi którzy 
pracowali na rzece nie usiłowali uciec i wszyscy wracali do getta. Opowiada że tylko jedna 
osoba , Dawid Blusztajn uciekł z kolumny. Mówi że Dawid przeżył wojnę będąc uchowany 
przez jego przyjaciela i sąsiada Marka Dziecińskiego. On mówi że Marek jeszcze żyje i 
utrzymuje kontakt z nim. 
 
Summary provided by Sam Ponczak. 
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