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Box 1, Tape 1 
 
 
Jadwiga Chwil urodzona w 1931 roku, wspomina lata okupacji, ktore spedzila w poblizu obozu, 
w Poniatowej. Do tego obozu (ktory byl kolo fabryki) przywozono tranporty Zydow z getta 
Warszawskiego i innych get. Opowiada o spotkaniach z jencami z obozu, o ich przesladowaniu 
przez Niemieckich zandarmow i Ukrainskich straznikow, i o ich zagladzie w 1943 roku. 
 
 
[01:] 01:05:10 – [01:] 10:22:14 
 
Jadwiga Chwil urodzona 11 Grudnia 1931 roku w Wolwonicach, mieszkala z rodzina od lata 
1939 roku w Poniatowie. W tym czasie Zydzi nie mieszkali w okolicach Poniatowej. Po raz 
pierwszy spotkala tam Zydow w 1942 roku, kiedy Niemcy przywiezli do Poniatowej 2 Zydowki z 
Getta Warszawskiego. Poniatowa zrobila na nie bardzo dobre wrazenie, a szczegolnie to ze byla 
tam zywnosc i swieze maslo. Ona mysli ze Niemcy je tam przywiezli, zeby po powrocie sluzyly 
jako propaganda o obozie w Poniatowej. Opowiada ze od 1942 roku przywozono transporty 
Zydow koleja do obozu ktory byl polozony kolo fabryki. Ten oboz byl ogrodzony drutem 
kolczastym. Ona widziala Nimieckich zandarmow i Ukrainskich straznikow pracujacych w 
obozie. Ukraincy byli ubrani w czarne mundury. Jej ojciec zajmowal sie handlem zywnosci z 
jencami z obozu. Ona wspomina jak ona i jej cala rodzina bardzo sie bala Niemieckich 
zandarmow i Ukrainskich straznikow, szczegolnie SS-owcow z wilczurami. 
 
[01:] 10:22:15 – [01:] 19:30:39 
 
Ona opowiada o dwoch mlodych dziewczynach z obozu ktore sie zaprzyjaznily z jej starsza (14-
letnia) siostra. Ona mysli ze one napewno przekupywaly straznikow zeby mogly wyjsc z obozu 
na wies. One sie nazywaly Ewa i Ela (ale ona mysli ze to nie byly ich prawdziwe imona). One 
pozyczaly i czytaly ksiazki i czasami jadly obiad z jej rodzina, za ktory sie zawsze rewanzowaly. 
Ich zycie w obozie nie bylo nigdy tematem rozmowy. Ona wspomina ze wiosna 1943 roku para 
nazwiskiem Pajewski zaczela przyjedzac do jej domu. Oni zawsze przywozili ze soba falszywe 
dokumenty. Jej matka piekla chleb, i pani Pajewska odkrajala kromke i wyjmowala srodek z 
najwiekszego bochenka chleba do ktorego wkladala documenty. Pan Pajewski zanosil chleb do 
obozu. Ona niewie z kim oni mieli kontakty i nie pamieta ile razy przyjezdzali do jej rodziny. 
Ona pamieta ze raz przywiezli ze soba walizke z pistoletami. W tym czasie ona tylko widziala ta 
walizke i tylko po wojnie jej opowiedziano o broni. Te wisity trwaly cale lato ‘43 roku.     
 
[01:] 19:30:40 – [01:] 32:06:10 
 
Ona wspomina ze w koncu lata ’43 roku duzy pasazerski samochod przyjedzal do domu jej stryja, 
gdzie ona I jej rodzina w tym czasie takze mieszkala. Mezczyzni w czarnych plaszczach 
przyjezdzali w samochodzie. Samochod byl ukryty w czasie dnia w stodole, i podworze bylo 
zamaskowane trzcina. Jej stryj prowadzil Zydow z obozu do samochodu. Oni wylanali sie z 
olszyny i szybko biegli do samochodu. Wieczorem samochod odjezdzal. Ona nie wie ilu ludzi 
ucieklo z obozu w ten sposob. Ona pamieta ze pewnego dnia starsza kobieta byla w tej grupie. 
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Ona widocznie upadla przechodzac przez bagna po drodze. Jej matka widziala ze ta kobieta przed 
wejsciem do samochodu dala jednym z mezczyzn ubranych “na czarno” duza garsc banknotow i 
zlotych monet. Innym wspomnienie jest jak wychodzac z kosciola, w niedziele, ona I jej rodzina 
widziala jak zandarm Niemiecki na koniu zastrzelil i zabil Zyda ktory wyszedl z jednego z 
domow z bochenkiem chleba. Jeszcze innym wspomnieniem o ktorym opowiada jest jak poszla z 
mloda kobieta z okolicy, ktora sie nazywala Wala, do obozu. Wala przygotowala koniak ktory 
przyniosla w butelkach do obozu. Krotko po ich przybyciu do obozu zjawili sie tam zandarmi  i 
pobili Wale. Jadwiga uciekla przebierajac sie przez drut kolczasty. Ona mysli ze Wala byla w 
konspiracji. 
 
[01:] 32:06:11 – [01:] 35:30:21 
 
Ona wspomina jak pewnej nocy, jesienia ‘43 roku ona I jej rodzina slyszeli czolgi, ciezarowki i 
samochody, ktore jechaly w strone obozu na wschod, z kierunku Opola Lubelskiego.  Nad ranem, 
kiedy byla w szkole mozna bylo slyszec strzaly z kierunku obozu. Zolnierze ktorzy sluzyli w 
armyz Niemcami ale byli to Wegrzy i Estonczycy (ktorych mozna bylo rozpoznac po ich 
mundurach) byli w obozie. Ta columna opancerzonych pojazdow, ktora w jej pamieci, rozciagala 
sie przez 5 kilometrow, opuscila Poniatowa po poludniu. Pozniej, po wsi chodzili pijani 
Ukrainscy straznicy. Oni opowiadali miejscowej ludnosci ze Zydzi z obozu byli rostrzelani i 
tylko kilkadziesiat osob (mniej niz sto) pozostalo przy zyciu, do uprzatania trupow. (koniec 
pierwszej tasmy).  
 
 

Box 1, Tape 2 
 

 
[02:] 01:06:00 – [02:] 08:39:59 
 
Ona opowiada jak kilka dni po tych wypadkach, jej o rok straszy brat, Marian, towarzyszyl 
mezczyznie ze wsi ktory mial odwiezdz pijanych Ukrainskich straznikow spowrotem do obozu. 
Kolo bramy prowadzacej do obozu lezaly na ziemi ogromne stosy nagich trupow. Ludzie na wsi 
slyszeli od Ukrainskich straznikow ze plany jak sie pozbyc rozstrzelanych Zydow byly 
przygotowane jakis czas przed tymi wydarzeniami. Byly zbudowane 2 baraki gdzie jency musieli 
sie rozebrac. Kolo tych barakow byly wykopane rowy. Krotko przed dniem morderstwa te  rowy 
byly pokryte sosnowymi galeziami. Im opowiadano ze Zydzi mieli sie rozbierac w barakch przed 
ich roztrzelaniem. W punktach, kolo tych barakow, wiekszosc ludzi byla rostrzelana. Ale byly 
takze inne miejsca gdzie rostrzeliwano Zydow. Te dwa baraki byly spalona 2 dni po rostrzelaniu. 
Ona slyszala ze uzbrojeni, mlodzi Zydzi ukrywali sie w tych barakach pod stosem odziezy. Nagie 
trupy zostaly na ziemi 2 czy 3 tygodnie po likwidacji obozu. W jakis czas pozniej ona I jej 
rodzina widziala jak Ukrainscy straznicy prowadzili 2 mlode dziewczyny ktore rok przedtym ich 
odwiedzaly (Ela i Ewa) w kierunku obozu. Ona slyszala ze zabili je w okropny sposob. Ona takze 
slyszala ze one sie skrywaly w bunkierze, poza obozem, zanim ich Niemcy znalezli. Ona dodaje 
ze poniewaz jej rodzina mieszkala w sionce oni nie byli w stanie im pomoc ( przechowac je).                
 
[02:] 08:40:00 – [02:] 16:27:59  
 
Ona mysli ze ludzie ze wsi mieszkajacy kolo obozu nie chodzili tam przed wyzwoleniem (Lipiec 
’44 roku). Na drugi dzien po tym jak Niemcy opuscili Poniatowa je rodzina i duzo ludzi z okolicy 
przyszli do obozu. Ona widziala ludzkie wlosy na ziemi i jej matka zobaczyla mala raczke ktora 
sterczala z ziemi. Ona zaczela szlochac i wrocila do domu z jej starsza siostra. Jej ojciec, ona i jej 
brat zostali tam w obozie i wzieli z magazynu SS, chleb, ziarno, make i ona takze znalazla 7 gesi 
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ktore przyprowadzila do domu. Ona pamieta ze ludzkie wlosy mozna bylo zobaczyc na ziemi w 
obozie przez dlugi czas po wyzwoleniu. Ona wie ze miejcowy ludzie ze wsi szukali tam 
cokolwiek bylo wartosciowe, ale to nie byl nikt z jej rodziny i ona nie chce o tym mowic. Ona 
pokazuje zdjecia braci jej matki Mieczyslawa Szafrana, Stefana Szafrana i siostry ktorzy byli 
rostrzelani przez Niemcow. Oni nigdy nie znalezli gdzie byli pochowani.   
 
[02:] 16:28:00 – [02:] 24:10:15 
 
Przeprowadzajacy wywiad przypomina jej ze wczesniej opowiadala o tym jak jej rodzina 
spotykala Zydow z obozu, o ktorych nie wspomniala w tym wywiadzie. Ona opowiada ze w 
jednym wypadku Zyd z obozu, nazwiskiem Katz poprosil jej ojca zeby mu pomogl otrzymac 
spowrotem pieniadze ktore dal czlowiekowi ze wsi za przysluge ktora nie otrzymal. Jej ojciec mu 
nie mogl pomoc, ale jej matka zaprosila Katza zjesc z nimi krupnik ktory przygotowala. Jedzac 
ten krupnik on powiedzial ze lepszy krupnik dostaja w obozie , co oczywiscie bardzo 
zdenerwowalo jej matke. W drugim wypadku Zyd z obozu byl goniony przez Ukraincow. Jej 
matka dala mu szklanke wody. Kiedy Ukraincy na nia krzyczeli ze mu pomaga, ona im 
powiedziala ze jej religia nie pozwala odmowic czlowiekowi wody do picia. Ten Zyd wrocil 
pozniej podziekowac za przysluge i przyniosl jej matce koldre puchowa ktora jest nadal uzywana. 
Po wyzwoleniu ona i jej rodzina chodzili na teren obozu zbierac warzywa. To mozliwe ze rosly 
one tam gdzie byly prochy zabitych Zydow. Mozna jeszcze bylo zobaczyc rowy ktore tam byly 
wykopane. Ona takze przypomina sobie ze strazacy z Opola ktorzy gasili plonace baraki w 
obozie potem jak Zydzi byli tam zamordowani, takze widzieli mase trupow zamordowanych 
Zydow. W tych rowach mozna bylo zobaczyc koscie i czarna maz. W jakis czas potem sad byl 
zasadzony tam gdzie rowy byly. Ona takze pamieta polozenie miejsc w obozie gdzie trupy byly 
spalone. Ona mysli ze jedno z tych miejsc bylo tych ludzi ktorzy musieli uprzatac/spalic trupy 
zamordowanych. Dzieci byly zamordowane osobno (tam gdzie jej matka widziala stykajaca sie 
raczke). Dzieci byly trzymane w osobnych barakach.        
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