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TAŚMA 1 
 
 

Anna Dubaj urodziła się w 1931 roku, w Pińczowie. W tym wywiadzie ona opowiada o zdażeniu 
ktόre widziała kiedy duża grupa  Żydόw była gnana przez Niemcόw z Buska do Pińczowa. 
 
 
[01:] 01:13:00 – [01:] 06:37:05 
 
Ona opowiada że pewnego dnia, gdy szła z matką do kościoła na ulicy Buskiej, zobaczyła dużą 
grupę Żydόw ktόrą gnali uzbrojeni Niemcy. W tej grupie byli Żydzi rόżnych wiekόw i byli gnani 
z Buska do Pińczowa. Anna widziała kobiety ktόre pomagały swoim rodzicom ponieważ 
Niemcy gonili ich by szli szybko.  Ona pamięta że dzień był bardzo gorący i Żydzi byli wyraźnie 
zmęczeni . Nie pozwalano im ani pić wodę ani odpocząć. Ona pamięta kobietę ktόra pomagała 
swej starej matce iść szybko. W pewnym momencie ta matka nie mogła już iść i upadła. Niemcy 
nie pozwolili cόrce pomόc swej matce by się podniosła. Niemiec zaczął kopać tą starą kobietę 
żeby ona wstała. Ponieważ nie mogła się podnieść, on ją  zastrzelił. Niemcy zmusili cόrkę by 
szła dalej, a trupa jaj matki zostawili na ulicy. Anna widziała małe żydowskie dzieci  ktόre szły 
obok trupa i widziały co tu się stało. Ona widziała tłum Żydόw ktόrzy byli zmęczeni, ktόrych 
Niemcy bili i gonili w kierunek rynku miasta. W pewnym momencie matka Anny zdecydowała 
nie iść w tą samą stronę co tłum Żydόw, i skręciła się w inny kierunek żeby Anna nie widziała co 
się tam może stać. Anna wie, że kiedy Żydzi doszli do rynka, mężczyźni byli oddzieleni od 
kobiet. Ona nie wie co z tymi ludźmi się stało. Anna przypomina sobie że ona miała koleżankę 
żydowską ktόra nazywała się Mirka. Ona też pamięta kilka żydowskich rodzin. Ona nie wie co 
się z nimi stało. Nikt nie wrόcił po wojnie . 
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