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Box 1, Tape 1 
 
 
W tym wywiadzie Stefan Posyniak, były mieszkaniec Janiszowa, opowiada o swoich 
przeżyciach i obserwacjach w czasie okupacji Polski. Mówi o pracy niewolniczej dla 
Niemców w różnych miastach Polski, o upokarzaniu Żydów, o morderstwach w obozach 
koncentracyjnych w pobliżu Janiszowa i Rzeszowa. 
 
 
[01:] 01:07:17 – [01:] 10:11:03 
 
Stefan Posyniak urodził się 2 września 1922 roku we wsi Janiszów. W dniu wybuchu wojny 
znajdował się w szpitalu w Gościeradowie koło Kraśnika, gdzie leżał z uczestnikiem I wojny 
światowej pod Verdun, z którym rozmawiał dużo na ten temat. On opisuje, jak został 
zwolniony do domu kiedy przywiezieni zostali pierwsi ranni po bombardowaniu Kraśnika; 
jak wrócił do swojej wsi rodzinnej – Janiszowa pod Zawichostym - po przejsciu piechotą 15-
20 km od szpitala. Obrazuje, że jedenostki polskie zgromadzili wzdłuż Wisły; że były to 
odziały na rowerach produkcji wojskowej; że wykopywały one okopy i przygotowały się do 
odparcia nieprzyjaciela. Obserwował, że po drugiej stronie Zawichostu wieczorem dość duża 
grupa myła się w Wiśle i rozpoznał, że byli to Niemcy. Opowiada, jak o swoich obserwacjach 
rozmawiał z polskimi żołnierzami i że im polecił otworzenie ognia do Niemców i jak polscy 
żołnierze zaprzeczali z powodu braku rozkazu. Opisuje dalej, jak wycofał się do domu, gdzie 
swój ojciec miał przygotowany schron; jak oni się tam schowali przed całonocnym 
strzelaniem obu stroń. Wspomina, że polskie jedenostki byly słabo uzbrojone - na odcinku 
tylko dwa karabiny maszynowe ręczne; jak most w Ładnopolu został trafiony dwoma 
bombami; jak Niemcy przedostali się przez Uławę i że 20 września albo 5 dni wcześniej zajęli 
jego miejscowość oraz kwartery w własnych namiotach na otwartym powietrzu; jak 
przedostali się na drugą stronę Zawichostu i pojechali pontonami. Opisuje, jak po jakimś 
czasie Wehrmacht przywiózł Żydów – koło 200 mężczyzn różnego wieku; że żydowskie 
sklepy, w których znajdowały się materiały krawca i szewca, zostały zrabowane; jak on 
obserwował przenoszenie tego mnienia. Wspomina, że jeden z Żydów zdjął płaszcz i przedarł 
na pół i musiał czyścić motorcykl; jak dwóch z nich zostali zaprzęgnieci jak konie do dwóch 
specjalnych kółek - jeden pchał dwóch ciągneli - wozili słomę ze wsi do rzędników. 
Wspomina także, jak wieczorem po oczyszczeniu tych wojno-motorcyklów pan z koszem 
wsadzał jednego z Żydów, który czyscił, na przejażdżkę i z powodu szybkiej prędkości 
pasażer na zakręcie wypadał; jak takie przejażdżki powtarzały się; przypuszcza, że niejeden z 
Żydów utopił się w rzece Sanny.  
 
[01:] 10:11:04 – [01:] 17:28:20 
 
On opowiada o tym, że w roku 1942 Niemcy stworzyli w Janiszowie obóz pracy dla ludności 
żydowskiej, w którym przybywało około 600 ludzi; ze tam był SS Ignor, który później został 
zabity przez odział partyzanckiej Gwardi Ludowej (GL). Opisuje, że widział, jak Żydzi 
zmuszeni zostali do umacnania brzegów rzeki Sanny, w której płyneła kra; jak w lodowatej 
wodzie umacniali i regulowali. Wspomina historię regulowania tej rzeki przez rożne grupy – 
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więźniów; jak po wybuchu wojny w sąsiedztwie Sanny zrobiony został obóz dla Żydów. 
Opowiada o jego obserwacji, jak Żydzi rano i wieczorem szli ze śpiewem, np. „Hitler złoty 
nauczył nam roboty” itp., do pracy za wioski, gdzie tereny nie były pod patronatem SS i nie 
dostępne dla innych. Przypomina także, że w Janiszowie mieszkały trzy rodziny żydowskie; 
że jeden z nich, który był dwa lata młodszy od Stefana Posyniaka, został w obozie 
policjantem żydowskim; i że ten policjant pozostał w obozie po jego rozbiciu przez GL 
ponieważ Niemcy grozili podpaleniem i wybiciem jeśli zginie dowódca tego obozu albo ktoś 
z wartowników. Dodaje, że w momencie rozbicia obozu w Janiszowie już go tam nie było. 
 
[01:] 17:28:21 – [01:] 23:13:09 
 
On opowiada o jego pobycie w Rzeszowie, gdzie najpierw jeszcze nie było prześladowania 
Żydów i gdzie wykonywał pracę niewolniczą 12 godziń dziennie jako tokarz w fabrycy 
produkcji silników samolotów Messerschmidta; o dawaniu pracownikom minimalnej porcji 
jedzenia i mydła o złej jakości; o wymianie papierosów na bochenek chleba. Przypomina, że 
za rzeką Wisłoką został zbudowany obóz dla żydowskich mężczyzn, którzy zatrudnieni 
zostali w tej samej fabryce; i jak oni i on mieli na sobie ubranie delikatnie jak papier a Żydzi 
mieli namalowane na siebie dużymi literami gwiadzkę syjońską i „Jude”; jak on się z nimi 
kontaktował i rozmawiał mimo zakazu. Przypomina swojego kolegę Tadzia, który jako kara 
za symulowanie przy pracy wsadzony został do obozu żydowskiego na dwa tygodnie; jak 
Tadzio Stefanowi potem o swoich przeżyciach opowiadał. Opisuje przeżycia i obserwacje 
Tadzia, że panował głód i że – o tym także od innych ludzi słyszał -  w pewnym momencie 
tych Żydów zabrakło i że nie przyszli do pracy; jak okazało się, że Niemcy dokonali 
zbiorowego mordu około 1000 ludzi; że w tym czasie pracowało tam około 15000 ludzi. 
 
[01:] 23:13:10 – [01:] 28:31:15 
 
On opisuje, co widział po przyjeździe w 1950tym roku na terenie byłego obozu w Janiszowie; 
że była tam duża sterta popiołów z ludzkich ciał w dwóch miejscach, dwie szyny, beczki, 
worek i dwie mogiły; że jedna mogiła była wyrównana biegnąca wzdłuż zakładu; że zaczynał 
wypytywać ludzi, którzy dopiero po jakimś czasie stwierdzili, że tam sie znajdował obóz. 
Dodaje, że później okazało się, że na szynach był tłuszcz pospalonych ciał ludzkich. On 
zwraca uwagę na to, że pewien dr Rajce [Reice; Reize] opracował pracę doktorską na temat 
historii obozu; i że inny świadek w dniu likwidacji obozu wybrał się do lasu po grzyby i 
widział, jak Niemcy wyciągali zabitych od tego mostu i palili ich na szosie z powodu braku 
pieca w krematorium, którego Niemcy nie zdążyli uruchomić; dodaje, że operacja palenia 
trwała przez trzy miesiące - warstwa drzewa, warstwa ciał ludzkich. 
 
[01:] 28:31:16 – [01:] 31:29:00 
 
On opowiada o odwiedzaniu getta w Radomiu. Pracował w Radomiu niewolniczo dla 
Niemców, i został wypuszczony z pracy w celu kupienia sobie jesionki. Przypomina, że 
słyszał że w getcie bardzo tanio można kupić ubranie; i że kupił jesionkę za 120 złotych, co 
wtedy niedużo było; że była jedna brama do getta; że każdy mógł wchodzić i wychodzić 
ponieważ getto jeszcze nie było pilnowane; że widział tam dzieci, które byly głodne, żebrały i 
wołały coś do jedzenia; że przewaznie wszyscy w getcie handlowali wszystkim. Nikt nie 
pilnowal getta, ale wszyscy Zydzi byli spedzeni w jedno miejsce.  
 
Przypomina sobie, że w obrębie gdzie przebywał były odziały partyzanskie, w których byli 
Żydzi; że on nie natknął się na nich; ale zna taki przypadek że caly odział Kilinskiego został 
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zabity przez ugrupowanie Narodowe Sily Zbrojne [NSZ], przez oddzial „Ząb”. Powiedzial: 
Na pewno Pan zna ta historie. Ja mam ksiazke na ten temat.  
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