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Wywiad został przeprowadzony z panią Jadwigą Wojciechowską z Legionowa, która okres 
represji wobec Żydów spędziła w powiecie chełmskim. Wspomnienia jej skoncetrowane są 
wokół młyna gospodarczego, którego właścicielem była rodzina Sztajnbergów [Steinberg]. 
Wywiad zawiera opis powrotu pani Jadwigi z Sawina, kiedy podążała za grupą 500 Żydów 
prowadzonych przez Niemców do Sobiboru. Pani Jadwiga nie spotkała wielu Żydów w czasie 
wojny, nie była również naocznym świadkiem żadnych z opisywanych morderstw. 
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[01:] 01:15:06 – [01:] 07:05:17 
01:17 – 07:22 
 
Pani Jadwiga urodziła się 20 lipca 1921 w Legionowie w województwie mazowieckim, gdzie 
mieszkała do marca 1940. W celu uniknięcia wyjazdu na przymusowe roboty do Niemiec 
przeprowadziła się do kuzynów z Podpakula, w powiecie chełmskim. Pod koniec 1940 roku 
wyszła za mąż i zamieszkała w Kolonii-Łowcza, gdzie przebywała do 1944 roku. Mąż pani 
Jadwigi pracował w tamtejszym młynie gospodarczym Sztajnbergów. Kierownikiem młyna był 
Ukrainiec, jednak pracownicy poddawali jego pochodzenie wątpliwości; o jego ukraińskim 
pochodzeniu świadczyło jedynie wyznanie prawosławne. Pani Jadwiga wraz z dwoma braćmi 
Sztajnbergów pracowała przez krótki czas w kancelarii. Pani Jadwiga opowiada o zajściach 
wiosną 1941, kiedy do młyna przyjechało czterech Niemców; rozstrzelali oni prawie całą 
rodzinę Sztajnbergów 200 metrόw od młyna; z rodziny przeżyli jedynie dwaj młodsi bracia oraz 
szwagier Sztajnbergów. Niemcy zabronili się przyglądać, nie było więc świadków mordu; po 
zabόjstwie okoliczni mieszkańcy zostali wezwani do zakopania ciał. Pani Jadwiga niestety nie 
wie dokładnie co się stało ze Sztajnbergami, ktόrzy przeżyli. 
 
[01:] 07:05:18 – [01:] 14:39:21 
07:23 – 15:15 
 
Pani Jadwiga wspomina, że w czasie wojny poznała dwoje innych Żydów: 8 letnią dziewczynkę 
oraz 80 letniego stolarza, jednak nie wie jakie były ich losy. Na pytanie: „Czy widziała pani 
jeszcze inne mordy?” pani Jadwiga opowiada historię swojego powrotu z Sawina, kiedy szła za 
grupą około 500 Żydów (kobiet, mężczyzn i dzieci) prowadzoną przez Niemców. Żydzi, ktόrzy 
odłączali się od grupy, nawet z uwagi na potrzeby fizjologiczne, zostwali natychmiast 
rozstrzelani. Pani Jadwiga podkreśla, że widziała tylko jeden konwόj do Sobiboru, lecz podobne 
grupy były prowadzone codziennie. Pani Jadwiga podążała za grupą w drodze z Sawina do 
Łowczy, przez około dziewięć kilometrów; trzymała się w odległości około 100 metrów od 
grupy i na całej trasie widziała zwłoki sześciu zabitych. Pani Jadwiga dodaje, że grupa nie była 
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pilnowana przez Niemców, dokładnie jednak nie potrafi określić narodowości strażników; 
okoliczni mieszkańcy nazywali ich Ukraińcami; strażnicy ubrani byli w zielone mundury, czarne 
berety i rozmawiali w języku chachładzkim bądź ukraińskim; Pani Jadwiga podkreśla, że nie 
widziała rozstrzeliwania Żydów; słyszała jedynie strzały i następnie widziała kałuże krwi; ciała 
zabitych (głównie mężczyzn) leżały do 2-3 godzin po rozstrzelaniu zanim je zakopano. 
 
[01:] 14:39:22 – [01:] 18:35:04 
15:16 – 19:20 
 
Pani Jadwiga nigdy więcej nie obsewrwowała z bliska podobnych wydarzeń, mimo, że Kolonia-
Łowcza leżała niedaleko trasy, którą prowadzono konwoje wielu Żydów; sam młyn znajdował 
się w odległości około 100 metrόw od szosy i choć czasem było słychać strzały nikt nie zbliżał 
się do konwojόw. Pani Jadwiga nie wie dokładnie skąd przywożono Żydόw, lecz mieszkańcy 
Sobiboru wspominali, że prawdopodobnie z Francji, Włoch i Czech. Pani Jadwiga dodaje, iż 
słyszała, że Żydzi z obozu w Sobiborze próbowali kupić żywność od okolicznej ludności, gdy 
wyprowadzano ich do pracy. 
 
[01:] 18:35:05 – [01:] 24:13:20 
19:21 – 25:13 
 
Pani Jadwiga opisuje getto w Sawinie, ktόre znajdowało się w centrum miasta i było otoczone 
kolczastym drutem. Mieszkali w nim głównie okoliczni Żydzi; pani Jadwiga nie jest pewna czy 
Żydzi z zagranicy mieszkali w Sawinie. Getto sawińskie zostało zlikwidowane w czasie 
pierwszych transportów Żydów z zagranicy do Sobiboru. Na pytanie dotyczące osoby 
Błaszczuka; pani Jadwiga udziela informacji, że przechowywał on Żydów. Następnie opowiada 
o pani Gilowej, która również ukrywała Żyda; on w podzięce zapisał jej dom. Był to dom 
piętrowy i murowany. Ostatecznie dom został odebrany pani Jadwidze i gmina zrobiła w nim 
ośrodek zdrowia. Pani Jadwiga zamieszkała w mieszkaniu. Pod koniec wywiadu pani Jadwiga 
uzupełnia informację dotyczącą rodziny Sztajnbergów, z której przeżyły następujące osoby: 
szwagier [lub zięć] o imieniu Szyja, najmłodzszy syn – Szmul oraz najstarszy brat – Motel.  
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