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TAŚMA 1 
 
 

Jan Dubaj urodził się 14 go lipca 1928 r.we wiosce Dzierążń około 5 km. od Działoszyc. W tym 
wywiadzie on opowiada o likwidacji około 14.000 Żydόw w Działoszycach, 2-go września  
1942 roku. Jako czternastoletni chłopiec obserwował on, z terenu szkoły, to co działo się na 
miejskim rynku. Opowiada on rόwnież o tym, że po wydarzeniach z 2-go września Niemcy 
ścigali i zabijali Żydόw, ktόrzy ukryli się w okolicy Działoszyc oraz o pogromie kieleckim w 
1945 roku. 
 
 
[01:] 01:13:00 – [01:] 10:15:04 
 
Przed wojną, opowiada Dubaj, w Działoszycach było około 6.000 do 7.000 Żydόw, ktόrzy 
stanowili 80% ludności miasta. Uważano ich za ludzi zamożnych. W mieście było kilka bankόw 
żydowskich. Dubaj pamięta rodzinę Herszel [ nie jest pewny czy to było imię czy nazwisko ]. 
Herszel  handlował zbożem. Kupował zboże od rolnikόw i sprzedawał je do młynόw i rόwnież 
rolnikom. Miał on dwόch synόw, Arona i Zelka. Dubaj miał też dobrego przyjaciela, ktόry 
nazywał się Josek Mindel. Jego ojciec sprzedawał bułki w Dzierążniu i rόwnież w szkole 
podstawowej w Działoszycach, w ktόrej uczył się Jan.W czasie okupacji likwidowano Żydόw w 
okolicznych miasteczkach : Pińczόw, Busko, i Chmielnik.Ci, ktόrym udało się uciec z tamtych 
miasteczek osiedlali się w Działoszycach. Kiedy zaczęła się akcja likwidacyjna w Działoszycach 
było tam około 14.000 Żydόw. W tym czasie, po ukończeniu szkoły podstawowej, Dubaj uczył 
się w dwuletniej szkole handlowej w Działoszycach. Do szkoły, z kolegami, szedł  na piechotę, 
około 5 km., ze swojej wioski. W czasie likwidacji był on w drugiej klasie szkoły handlowej. 
Drugiego września 1942 roku, Dubaj z trzema kolegami  z Dzierążnia, szedł do szkoły przez 
wioski : Kwaszyn, Januszewice i Jakubowice. Na peryferiach Działoszyc  panował  duży tumult. 
Chłopcy widzieli  karabin maszynowy z 3 osobową załogą niemiecką. Chłopcόw zatrzymał 
granatowy policjant, ktόry po sprawdzeniu dokumentόw odprowadził ich do szkoły. W tym dniu 
na pierwszej lekcji był język niemiecki. Prowadził ją nauczyciel, pan Wacław Wałek. Był on 
bardzo zdenerwowany. Wydawało się, że on wiedział co się wkrόtce stanie ponieważ był 
świadkiem akcji likwidacyjnych w innych miastach w tej okolicy. Prosił on uczniόw by nie 
wychodzili ze szkoły. Szkoła znajdowała się na terenie położonym powyżej centrum miasta, 
obok kościoła. W czasie przerwy Dubaj i kilku innych uczniόw weszło na mur otaczający 
kościόł żeby dobrze widzieć to co działało się na miejskim rynku. Widać tam było dużo 
Niemcόw, ktόrzy zbierali Żydόw w jednym kącie rynku [świadek rysuje szkic rynku, ulicy 
Kieleckiej, Jakubowickiej i Skalbierza-Kazimierza Wielkiego, pokazuje położenie małej rzeczki, 
szkoły, kościoła, muru dookoła kościoła, stodołę, cmentarz żydowski i synagogę ].  
 
[01:] 10:15:05 – [01:] 20:24:25 
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[świadek pokazuje przybliżone miejsce na rynku gdzie Niemcy zgromadzili Żydόw ]. Niemcy 
oddzielili starych mężczyzn od kobiet i odseparowali  też dzieci od matek. Grupa młodzieży była 
też trzymana osobno. Niemcy używali wozy do przewożenia  Żydόw z miasta do 
Dziekanowskich dołόw [świadek tłumaczy że to były głębokie doły gdzie odbywała się egzekucja 
Żydόw ], oraz w kierunku żydowskiego cmentarza gdzie też mordowano Żydόw. Przede 
wszystkim wywieziono starych Żydόw. Dubaj pamięta , że w dniu likwidacji było bardzo 
gorąco,dzieci były bardzo spragnione i płakały. Niemowlęta były obwijane w pieluszkach i 
leżały na ziemi. Zabroniono matkom trzymać ich dzieci. On pamięta jak Żydowski policjant bił 
Żydόwkę, ktόra starała się dać trochę wody swemu dziecku. Ten policjant zamiast podać wodę 
dzieciom do picia, poprostu wylewał ją na nie. Dubaj widział kulawego Żyda o lasce, ktόry 
wyszedł z ogrodu znajdującego się naprzeciwko szkoły. Niemiec zastrzelił go na  środku ulicy. 
Godzinę pόźniej widział on inny wypadek. Żydόwka szła ulicą Kielską, chodnikiem. Niemiecki 
oficer [ świadek,  na podstawie jego munduru, myśli że to był oficer Gestapo ] podszedł do 
kobiety z tyłu, wyjął swόj pistolet i zastrzelil ją strzałem w  głowę. Gestapowiec  nawet nie 
zatrzymał się gdy kobieta upadła. On szedł dalej zdmuchając dym z lufy pistoleta. Dubaj uważa , 
że w tym czasie na rynku było około 20 żołnierzy Niemieckich i dwόch policjantόw Polskich. 
On utrzymuje, że ci polscy policjanci ostatecznie byli zabici członkami Armi Krajowej. W czasie 
likwidacji, opowiada Dubaj, pomimo tego , że Niemcy mieli wartownikόw dookoła miasta oraz 
na drogach wiodących z miasta, niektόrym Żydom udało się uciec. Rόwnież przed likwidacją w 
Działoszycach niektόrzy Żydzi ukrywali się w okolicy miasta. Świadek jest przekonany, że 
Żydzi wiedzieli co ich czeka. Kilka dni po likwidacji, idąc do domu, Dubaj spotkał swoją 
kuzynkę, ktόra ostrzegała go by nie szedł drogą bo tam leżą trupy Żydόw. Niemcy gonili i 
zabijali Żydόw, ktόrzy starali się chować w okolicy.  
 
[01:] 20:25:00 – [01:] 30:36:25 
 
W Kwaszynie, koło rzeki, Dubaj zobaczył pięciu zabitych Żydόw. Niemcy, ktόrzy ich zabili byli 
pijani. Zmusili oni burmistrza Kwaszyna żeby pozbył się tych trupόw.  Dubaj słyszał , że 
niektόre trupy były okaleczone przez pewnego miejscowego chłopa,  ktόry wyrywał im złote 
zęby .Opowiada on, że pewnego dnia ,kiedy w drodze do domu odłączył się od swego kolegi, z 
zagonu kartofli gdzie się chował, nagle wyskoczył mały żydowski chłopczyk. Dziecko miało 
może 7 lat. Złapał Jana za nogę i nie chciał go puścić. Błagał Jana żeby go uratował. Jan pokazał 
dziecku małą budę i powiedział mu by się tam schował. W tym momencie usłyszeli oni dwa 
wystrzały. Chłopczyk upadł na ziemię i znikł. Te wystrzały nie były skierowane do nich. Nie 
wiadomo co się stało z chłopczyiem. [ Świadek szkicuje drogę do swego domu w Dzierążnie. On 
pokazuje na szkicu gdzie  spotkał obcego człowieka ktόry nie był z tutejszej okolicy]. W pewnym 
momencie Jan i ten obcy człowiek zdali sobie sprawę że niemieccy żołnierze wycelowali w nich 
swoje karabiny  grożąc ich zabiciem. Jan i nieznajomy podeszli do Niemcόw i udowodnili  że 
byli Polakami. Żołnierze ich puścili. Pόźniej Jan się dowiedział że te dwa szczały, ktόre usłyszał 
wcześniej, zabiły pewnego  Żyda i jego żonę. On twierdzi że nie widział trupy tego małżeństwa, 
ale ludzie we wiosce przysięgali że z małżeństwem było też bardzo małe dziecko. Widocznie 
dziecko nie było zabite dlatego że Niemcy albo dziecka nie widzieli albo celowo nie zabili je. 
Znaleziono dziecko w ramionach ojca. Ludzie twierdzili że dziecko żyło kilka dni dopuki ich 
trupy były znalezione. Ten wypadek był potwierdzonym przez wielu ludzi z wioski. Jana rodzice 
powiedzieli mu że w głębokim dole koło ich wioski leżało 27 trupόw  Żydόw. Tych Żydόw 
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złapano na polach koło Dzierążnia i ich rozstrzelano. Ich ciała były wrzucone w jeden dόł. Byli  
tam mężczyźni  i kobiety. Jan widział te trupy. Widok był potworny. Te trupy były zjadane przez 
robaki I mrόwki. 
 
[01:] 30:37:00 – [01:] 36:44:25 
 
Jan przypomina sobie inne zdarzenie ktόre miało miejsce  przed likwidacją getta w 
Białoszycach. To wydarzenie było związane z Mindelem. W pobliżu wioski Szczyce, 
znajdowała się posiadłość wiejska , ktόra należała do polskiego dziedzica o nazwisku  Zdymek. 
Zaangażował on Niemca do zarządzania tą posiadłością. Dubaj nie wiedział jak ten Niemiec się 
nazywał. Na dużej części posiadłości  drzewa były ścięte żeby utrudnić  partyzantom 
podchodzenia pod dom.  Na tym oczyszczonym obszarze było bardzo dużo pniakόw. Dubaj 
zobaczył jak pewnego dnia ten Niemiec złapał Mindla, związał mu ręce i zaczepił je do siodła na 
koniu. Niemiec wsiadł na siodło i zmusił Mindela by ten biegł za nim. Po pewnym czasie 
Niemiec zwiększył szybkość konia tak, że  Mindel nie mόgł nadążyć i upadł. Jak Mindel upadł 
Niemiec zaczął galopować między pniakami dopόki nie zabił Mindla. Dubaj nie widział jak 
Mindel umarł. On tylko pamięta jak Niemiec go przywiązał do konia i zaczął ciągnąć. Od  
innych wieśniakόw słyszał w jaki sposόb Mindel  umarł. Świadek  przypomina też sobie swego 
kolegę Zelka,  ktόry był synem Herszla. Mόwi, że Zelek uciekł podczas likwidacji getta w 
Działoszycach i przyłączył się do grupy Sowieckich partyzantόw. Czasami Zelek przychodził w 
nocy do domu Dubajόw a matka Jana w czasie tych wyzyt karmiła Zelka. Jan uważa, że Zelek 
był zabity w jednej z łapanek ktόre Niemcy zorganizowali koło Działoszyc. [Świadek  bardz 
wrażliwy, załamuje się i płacze].  
 
[01:] 36:45:00 – [01:] 37:39:25 
 
[Ta część wywiadu zawiera tylko onformację audio]. 
 
Dubaj mόwi , że okrucieństwo Niemcόw w stosunku do Żydόw było powszechnie znane. Nie 
było żadnego „ rycerstwa” w stosunku do ludności cywilnej. 
 
[01:] 37:40:00 – [02:] 01:06:25 
 
[Jest całkowita cisza na taśmie magnetowej I na taśmie wideo] 
 
 

TAŚMA 2 
 
 

[02:] 01:07:00 – [02:] 10:10:17 
 
Dubaj sobie przypomina że przed likwidacją Żydόw w Działoszycach, on i jego kolega widzieli 
jak Żydzi zbierali się w dużych grupach na Żydowskim cmentarzu. Modlili się oni  do ich 
umarłych prosząc ich o ratunek. Wielu z nich biło głowami w nagrobki dopόki krew się nie lała. 
Wydawało się, że oni wiedzieli że ich koniec się zbliża. Oni modlili się z wielkim przejęciem i 
byli bardzo wzruszeni. Dubaj słyszał że kilku mężczyzn popełniło samobόjstwo jeszcze przed 
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likwidacją w Działoszycach i też był świadkiem innego zdarzenia , ktόre miało miejscekilka dni 
po likwidacji w Działoszycach. Niemcy rozprowadzili ulotki, ktόre ogłaszały koniec akcji 
likwidacujnej i nawoływały Żydόw do powrotu do miasta. Obiecano im bezpieczeństwo , pracę  
i pokόj. Niektόrzy Żydzi wrόcili, może  uwierzyli Niemcom  albo nie mieli już miejsca by się 
ukryć. Żydόw trzymano w dużej hali koło remizy strażackiej. Teren dookoła hali był otoczony 
drutem kolczastym a w hali było dziesiątki Żydόw . Dubaj przypomina sobie wypadek ktόry 
zdarzył się kiedy on był w szkole. Z tym wypadkiem był związany młody Żyd z Działoszyc. 
Nazywał się Berek. Berek miał rewolwer i ukrywał się w stodole, obok szkoły. On groził 
zabiciem Niemieckiego oficera jeśli on się zbliży do stodoły. Prawdopodobnie zdradził go 
żydowski  chłopak , ktόry namόwił Berka do  wyjścia ze stodoły. Gty tylko Berek wyszedł, obaj, 
chłopak i Berek zostali zastrzeleni. [ świadek rysuje szkic ktόry pokazuje gdzie on się znajdował 
kiedy zdarzył się ten wypadek ]. Kilka tygodni po tym wypadku, reszta Żydόw ktόrzy wrόcili do 
miasta została zamordowana a ich ciała zabrano na cmentarz Żydowski.   
 
[02:] 10:10:18 – [02:] 22:53:00 
 
Dubaj opowiada o swoim wujku, ktόry nazywał się Bugaj. Wujek ktόry mieszkał w Wolicy, 
uratował dziewięcioletnią dziewczynkę żydowską. Ukrył on ją w pokoiku ktόry zbudował pod 
stodołą. Po wojnie dziewczyna odeszła. Chciała być „ ze swoimi ludźmi” i w końcu wyjechała 
do Izraela. Świadek mόwi że koło Dzierążnia Żydzi wykopali głębokie doły i zbudowali 4 
bunkry, w ktόrych  przeżyli do końca wojny. Opowiada rόwnież, że w Dzierążniu Polacy 
uratowali dziewięć żydowskich rodzin. Zna on  rodzinę Tarabόw ktόrzy uratowali Żydowską 
rodzinę w Dzierążniu. W casie pogromu 1945 roku Dubaj był w Kielcach i z tego okresu ma 
bardzo nieprzyjemne wspomnienia. Matka jego kolegi, Imiołki, ktόry mieszkał na ulicy 
Sienkiewicza,  uratowała jednego Żyda w czasie pogromu. Dubaj mόwi , że w czasie pogromu, 
Polacy atakowali nie tylko Żydόw ale też Polakόw ktόrzy wygląi jak Żydzi. On uważa że 
pogrom w Kielcach był organizowany. On mόwi że obecnie cmentarz Żydowski w Kielcach jest 
dobrze utrzymywany. Dubaj twierdzi że był on świadkiem wszystkich wypadkόw o ktόrych 
opowiadał. Dubaj nie wiedział o żadnej organizacji żydowskiej  jak np. Judenrat. 
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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