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Wywiad przeprowadzany jest z Panem Bogdanem Mielnikiem, urodzony 10.05.1936, który 
jako dziecko był świadkiem zbrodni przeprowadzonej na Żydach w Telechanach. Wspomina 
znanych mu żydowskich mieszkańców Telechan i opowiada o mordzie dokonanym na 
Żydach w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Pod koniec wywiadu przypomina przybycie do 
miasta oddziałów wojsk łotewskich i litewskich, a przede wszystkim węgierskich, w których 
pośród żołnierzy byli także Żydzi. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:50:04 – [01:] 04:57:10 
00:00 – 06:34 
 
Pan Mielnik, mieszkający pod czas okupacji na Polesiu, w Wojewódctwie Brzeskim, w 
małym miasteczku Telechany [Telekhany], 50 km na północ od miasta Pińsk, opisuje skład 
mieszkańców całego regionu i Telechan: 

Region: 
1) Białorusini – potocznie zwanymi Poleszukami, mówiące dialektem- mieszanką 

Ukrainczyzny z Białoruskim, wyznania prawosławnego 
2) Rosjanie  
3) Polacy – niewielu 
4) Żydzi – mieszkali we większych wioskach, głównie jednak w miasteczkach i 

miastach 
5) Litwini – niewielu 
Telechany: 
1) Litwini – kilka rodzin 
2) Rosjanie – dużo 
3) Polacy – o wiele mniej 
4) Żydzi – prawie połowa mieszkańców 

 
[01:] 04:57:11 – [01:] 07:44:11 
06:35 – 09:26 
 
Pan Mielnik wspomina sowiecką okupację, która trwała od 20./ 21. września 1939r. do 24. 
czerwca 1941r. Dopiero po tygodniu pojawili się Niemcy. Tydzień bezpański był bardzo 
intensywnie wykorzystywany przez okolicznych chłopów, którzy obrabowywali żydowskie 
domy. Proceder ten został dopiero zachamowany po pojawieniu się niemieckich żołnierzy i 
rozpoczęła się niemiecka okupacja.  
 
[01:] 07:44:12 – [01:] 18:42:14 
09:27 – 20:52 
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Pan Mielnik przypomina sobie, że w związku z działaniami wojennymi z Warszawy do 
Telechan przybyły dwei rodziny żydowskie. Rodzina artysty- rzeźbiarza Spielvogla 
[Spielvogel], która przyznawała się do narodowości żydowskiej; drugą rodzinę artysty- 
malarza, Niemcy oszczędzili, nie mogąc udowodnić, że to Żydzi.  
Opowiada, że Żydzi najpierw bardzo uprzejmie i owacyjnie przywitali przybywających do 
Telechan Niemców, którzy rozpędzili rabujących chłopów.  
Następnie wylicza niektóre akcje represyjne i szykany: 

1) Rozporządzenie noszenia żółtej opaski na przedramieniu. 
2) Angażowanie Żydów do wszelkiego rodzaju robót publicznych (np. do brukowania 

ulic). 
3) Zmuszenie kilku Żydów do oczyszczenia kloaki żandarmerii gołymi rękoma. 

 
[01:] 18:42:15 – [01:] 26:37:04 
20:53 – 29:07 
 
Pan Mielnik cofa się w czasie i twierdzi, że regularnych, przez władze organizowanych 
pogromów, nie było. Natomiast przypomina sobie, że krótko po rozpoczęciu się roku 
szkolnego w 1939r. dzieci żydowskie były zaczepiane, bite i gonione przez dzieci 
chrześcijańskich Białorusinów, którzy prawdopodobnie byli pod wpływem dwóch obcych 
młodych mężczyzn. Głównie jednak mieszkańcy Telechan współczuli Żydom i nie było 
szykan ze strony miejscowej ludności. Pan Mielnik opowiada o swoich dwóch przyjaciołach 
– dzieciach sąsiada Żyda Bernsteina, który był stolarzem i miał sześcioro dzieci. Wspomina, 
że rodzina Spielvogla mieszkała u rodziny Bernsteina.  
 
[01:] 26:37:05 – [01:] 34:40:08 
29:08 – 37:31 
 
Pan Mielnik opowiada, że wymordowywanie Żydów zaczęło się już w sierpniu 1941r. i 
wyjaśnia, jak do tego doszło. Wspomina, że żydowska starszyzna i rabin musieli się 
zameldować u pułkownika, który nałożył na nich kontrybucję. Każdy dom miał w ciągu 
jednego dnia dostarczyć kwotę 1000 $ i 100 kg owsa. Kontrybucji nie złożono, ponieważ nie 
było to możliwe. Następnego dnia SS- mani od rana zaczęli wyganiać Żydów z domów do 
bliskich baraków. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:40:06 – [02:] 01:59:16 
00:00 – 03:37 
 
Powtórka; przerwanie po przez prowadzących wywiad. 
 
[02:] 01:59:17 – [02:] 08:53:10 
03:38 – 10:48 
 
Pan Mielnik dokładniej omawia wymordowanie Żydów: Grupy składające się z 2 – 3 rodzin 
żydowskich były prowadzone przez jedenego lub dwóch niemieckich żołnierzy do baraków. 
Szybko dołączali się miejscowi lumpy, którzy nawet sami wyciągali Żydów z domów, pędzili 
ich i bili; ze strony Niemców zaś żadnej fizycznej przemocy nie było. Niemcy niemniej 
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zorganzowali tę akcję jednak z ogromną skrupulatnością: Przyjechał wóz taborowy z 
łopatami, krzesłem i drabiną i młodym Żydom kazano wykopać długie doły szerokści i 
głębokości 2m. Drabina była spuszczana do dołu, określona ilość osób musiała zejść, położyć 
się obok siebie z twarzą na ziemię. Przed dołem siedział SS- man na krześle z karabinem i 
strzelał do leżących w dole. Następni musieli zejść, położyćkłaść się na zamordowanych i 
byli zabijani zabiciw ten sam sposób. Dzieci klękały przy dole i po rozstrzelaniu były 
spychane do środka. Pan Mielnik opowiada, że zamordowanie Żydów było tylko widziane 
przez miejscowych lumpów, którzy uczestniczyli w wyciąganiu Żydów z domów i później o 
tym opowiadali.  
 
[02:] 08:53:11 – [02:] 15:27:00 
10:49 – 17:37 
 
Pan Mielnik dokładniej przypomina sobie losy poszczególnych Żydów: 

1) Stary Żyd z długą siwą brodą, noszący gruby, zimowy płaszcz, był bity po plecach i 
ganiany w stronę miejsca kaźni przez miejscowego imieniem Antek, który jako jeden 
z pierwszych wstąpił do czarnej policji. 

2) Nauczyciel- Żyd był zastrzelony przez czarnych policjantów podczas uczeczki. 
3) Rodzina Spielvogla przeniosła się już wcześniej do większego mieszkania z domu 

rodziny Bernsteina do dmou rodziny chrześcijańskiej. Córkę Irenę chciano uratować i 
umieszczono w części mieszkalnej rodziny chrześcijańskiej. Lumpy jednak wiedzieli, 
że mieszka tam też żydowskie dziecko, wyciągnęli ją z domu i cała rodzina została 
zamordowana. 

4) Rodzina Herzmanów [Herzmann] ocalała, ponieważ nie została uznana jako 
żydowska, lecz przymierała głodem. 

 
[02:] 15:27:01 – [02:] 20:55:09 
17:38 – 23:20 
 
Pan Mielnik jako ciekawostkę opowiada, że pewien pułkownik niemiecki bardzo dobrze znał 
Telechany, ponieważ był w tej miejscowości już pod czas I Wojny Światowej. W dniu 
poprzedzającym mordu na ludności żydowskiej, rozpoznał pewną kobietę i zawołał ją po 
imieniu. Okazało się, że kobieta ta pod czas I Wojny Światowej pracowała w kasynie jako 
kelnerka. Drugą interesującą ciekawostką był fakt, że żydowski krawiec Bursztel 
[Burschtel] uratował się przed zagładą i obecnie żyje w Stanach Zjednoczonych. Trzecią 
historyjkę opowiadała Eugenia Tredeńska, koleżanka mamy pana Mielnika, która 
pracowała jako nauczycielka w szkole. Znana wszystkim Żydówka Sarah [Sara], niezwykla 
urodziwa i utalentowana artystycznie, pod czas marszu do miejsca kaźni była zauważona 
przez niemieckiego oficera, który zaczął zachwycać się na głos jej urodą, następnie podjechał 
do niej konno, wyjął pistolet i zastrzelił ją na ulicy.  
 
[02:] 20:55:10 – [02:] 31:54:02 
23:21 – 34:46 
 
Pan Mielnik wspomina, że komentarze na temat mordu szybko ucichły, ponieważ miejscowa 
ludność niebawem odnalazła się w nowej sytuacji. Rozpoczęła sie zbiórka podatków 
nakładanych za nieposłuszeństwo. Pojawili się egzekutorzy do ściągania pieniędzy, którymi 
początkowo byli dwaj Czesi, później dwaj Serbowie lub Chorwaci, dopiero potem dwaj 
Niemcy mówiący po rosyjsku. Tych, którzy nie płacili, przywożono do gminy i na podwórku 
gminnym bito pejczem 50 razy na gołe siedzenie. W 1943r. (pan Mielnik koryguje się 
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później na późną jesień 1942r.) w Telechanach pojawił się Żyd imieniem Salomon Bursztyn 
[Burschtyn, Burschtein, Bernstein] z Guberni Generalnej, który legalnie zamieszkał w 
ich domu. Pan Mielnik tłumaczy, że z powodu problemów Niemców z obuwiem i odzieżą, 
niektórych Żydów określonych grup zawodowych (krawców, szewców i fryzjerów) 
oszczędzano i rozsyłano do garnizonów. W styczniu 1943r. zabrano Bursztyna z Telechan, 
ponieważ był bardziej potrzebny w Ancewiczach, gdzie było dużo niemieckich wojsk. Jego 
dalszy los jest panu Mielnikowi nie znany. 
 
[02:] 31:54:03 – [02:] 34:48:07 
34:47 – 37:47 
 
Pan Mielnik odpowiada na pytanie dotyczące kolaborujących wojsk węgierskich. Opowiada, 
że z powodu rozwiniętej i skutecznej partyzantki w regionie do Telechan były ściągnięte 
wojska łotewskie, które dokuczali partyzantce. Później na ich miejscu pojawili się Litwini, 
którzy jednak nie szukali w lasach, a potem z kolei pojawił się w sile bataljonu oddział wojsk 
węgierskich. 
 
 

Box 1, Tape 3 
 
 
[03:] 00:32:10 – [03:] 07:32:13 
00:00 – 09:09 
 
Pan Mielnik wspomina ciekawe zdarzenie widziane przez pracowników rejonu. Incydent 
miał miejsce przy kuchni polowej, którą opiekowali się węgierscy Żydzi. Okazało się, że 
niemiecki podoficer chcący zamówić opał do budynku żandarmerii, zaczepił Żyda pytając go 
coś po niemiecku. Ten nie rozumiejąc języka chciał oddejść, co rozzłościło Niemca. Sytuację 
rostrzygnął węgierski oficer, który bronił żydowskiego żołnierza nazywając go węgierskim 
obywatelem, niezależnie od tego, że jest Żydem. Pan Kallmann [Kalmann, Kallman, 
Kalman] – budapesztański kelner, przybył z oddziałem wojsk węgierskich i zamieszkał w 
domu rodziny pana Mielnika. 
 
[03:] 07:32:14 – [03:] 09:32:13 
09:10 – 11:14 
 
Pan Mielnik cofa się w czasie i wspomina, że miejscowa ludność ze zgrozą opowiadała o 
rabusiach rozkopujących kopce ziemi w miejscu kaźni i szukających złotych zębów i 
biżuterii. Podaje dodatkową informację, iż Niemcy zmusili miejscową ludność Telechan do 
zakopywania po mordzie grobów.  
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