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Box 1, Tape 1 
 
 
Wywiad ten jest prowadzony z Panem Kazimierzem Miłobędzkim. Okres wojenny 
spędził w większości w Sokołowie Podlaskim, gdzie pracował jako zarządca 
nieruchomości. Relacjonuje on o getcie i jego likwidacji w tym mieście. Wspomina także 
o obozie w pobliskiej wsi i opowiada jak pomógł kilku żydowskim K przeżyć wojnę 
przez pomaganie im zapisać się do ochotniczej pracy w Niemczech. 
 
 
[01:] 01:00:00 – [01:] 11:07:59 
 
Pan Miłobędzki omawia początek wojny, który go zastał w Warszawie; opisuje jego 
działania w służbie pomocniczej w Chełmie; wspomina swój powrót do Warszawy i 
późniejszy powrót do Sokołowa Podlaskiego. 
 
[01:] 11:08:00 – [01:] 20:43:59 
 
Pan Miłobędzki omawia początkujące działania przeciwko Żydom; przypomina o 
sporządzeniu o zabezpieczonych nieruchomościach, większość należąca do Żydów; 
wspomina stworzenie gett; opisuje wysegregowanie i zamknięcie Żydów; opisuje 
podzielenie miasta; opisuje swoją działalność jako zarządca nieruchomości; opisuje 
odebranie Żydom wszelkie rodzaje własności; opisuje administrację zabezpieczonych 
nieruchomości. 
 
[01:] 20:44:00 – [01:] 35:49:00 
 
Pan Miłobędzki omawia zagładę Żydów w Sokołowie Podlaskim; opisuje likwidację 
getta; opisuje wysprzątanie getta; opisuje pracy Żydów przy melioracji pobliskich pól w 
Szczeglacinie. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 01:04:00 – [02:] 17:45:59 
 
Pan Miłobędzki dokładniej omawia wysprzątanie getta; opisuje sprzedawanie 
pozostałych po Żydach artykułów; opisuje jak woził ludziom żywność z rodzinnych 
upraw; [pokazuje fotografię obozu w Szczeglacinie:] zwraca uwagę na brak niemieckich 
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służb w Szczeglacinie i że porządek utrzymywała policja żydowska; przypomina o 
komendancie obozu Stanisławie Dropia; wspomina kupowanie pierzyny z getta i 
zawiezienie ich do obozu Żydów w Szczeglacinie; wspomina swoją bardzo pozytywną 
opinię o pełnomocniku zarządu Oskarze Auch. 
 
[02:] 17:46:00 – [02:] 36:06:00 
 
[Pan Miłobędzki pokazuje fotografię żydowskiej asystentki biurowej Gołdy Horberg;] 
wspomina jak ona i jego ojciec w drodze do obozu zobaczyli grupę samochodów 
odwożącą cały sprzęt z obozu; opisuje relacje które słyszał o likwidacji obozu; opisuje 
los Gołdy i jej trzech znajomych w Niemczech; omawia warunki w obozie w 
Szczeglacinie. 
 
 

Box 1, Tape 3 
 
 
[03:] 01:03:00 – [03:] 18:37:00 (Koniec) 
 
Pan Miłobędzki omawia otrzymanie medalu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; 
opisuje przypadkowe przeżycie córki rabina Sokołowa Podlaskiego likwidacji getta; 
opisuje jak pomógł przeżyć kilku kobietom przez wysłanie ich do ochotniczej pracy w 
Niemczech; [pokazuje medal:] [pokazuje dyplom honorowy:] omawia ekshumowanie 
zwłok z grobowca w Sokołowie Podlaskim; wspomina o kontakcie z kobietami którym 
pomógł. 
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