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Box 1, Tape 1 
 

 
Józef Złomek wspomina sobie II wojnie światową. Zgłosił się na ochotnika, ale miał 
wypadek. Opowiada jak było na wojnie, w szpitalu i jak wrócił do domu do Raszkowa. 
Mówi o Żydach w Raszkowie – jak żyli i czym się zajmowali. Opowiada o 
Szabszewskich i Goldmanach [Goldmannach]. Widział na własne oczy jak zastrzelono 
Goldmanów. Opowiada też o innych morderstwach, o których wie, lecz tylko z 
opowiadań innych. 
 
 
[01:] 00:00:56 – [01:] 05:53:59 
 
Józef Złomek urodził się w Raszkowie w 1917 roku. Zgłosił się do wojska na ochotnika, 
ale po pół roku miał wypadek i musiał iść do szpitala. Z Częstochowy zabrano go do 
Łodzi, gdzie spędził 2 miesiące. Jak wybuchła wojna, zabrano wszystkich chorych na 
wschód (dzisiejsza Rosja). Było tam dwóch lekarzy. Przyglądnęli mu się i powiedzieli, że 
może iść na front. Przełożono go do Władziwierza. Opowiada, że było dużo trupów, bo 
Niemcy mieli już czołgi a Polacy walczyli jeszcze na koniach. Mówi, że doszło do 
porozumienia między polskim dowództwem a rosyjskim, który pozwolił Polakom wrócić 
do domu. Opowiada, że wrócił pieszo i dopiero po 3 tygodniach. 
 
[01:] 05:54:00 – [01:] 07:07:06 
 
Mówi, że w Raszkowie żyły 4 żydowskie rodziny. Jedna handlowała krowami. Druga, 
Szabszewscy, miała sklep. Trzecia, braci, mieszkali obok siebie. Goldmanowie byli 
czwartą rodziną.  
 
[01:] 07:07:07 – [01:] 11:40:09 
 
Mówi, że wszyscy się bali Niemców i dlatego albo uciekali, albo się ukrywali. Niektórzy 
aż do Kielc uciekli, tylko Żydzi zostali w Raszkowie. W gospodarstwie tuż przy jego 
domu kwaterowali rodzinę Żydów. Było to małżeństwo bez dzieci. Goldman był 
krawcem. Pewnego dnia, jak był w drodze do sklepu po cukier zauważył, jak czterech 
ludzi wychodzi na podwórko – Goldmanowie, a za nimi dwóch Niemców z karabinami. 
Najpierw zastrzelili jego, potem ją, wsiedli na motor i odjechali. Bał się, że i jego mogą 
zastrzelić. Jak Niemców już nie było widać, podszedł do martwych, żeby się im 
przyglądnąć. Sołtys zarządził, żeby ich zakopano w rowie przy drodze. 
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[01:] 11:40:10 – [01:] 14:22:22 
 
Z opowieści wie, ze Niemcy przyjechali jeszcze raz. Byli w domu, gdzie mieszkało 
żydowskie małżeństwo. Poszli jeszcze do drugiego domu, ale tam był tylko Żyd. 
Zaprowadzili ich na łąkę i zastrzelili.  
Wierzy, że szpiegostwo było doskonałe i dlatego Niemcy się dowiedzieli, gdzie ukrywają 
się Goldmanowie. W Szczekocinie, 12 kilometrów od Raszkowa, Niemcy mieli zarząd 
Gestapo.  
Mówiono, że Jan Ścionka [Ściąnka], gospodarz, u którego Goldmanowie mieszkali, ich 
wcale nie ukrywał. Oni normalnie mu płacili, że mogą tam mieszkać. Jan Ścionka miał 3 
mieszkania, kuchnie i za ścianą było jeszcze jedno pomieszczenie, w którym 
Goldmanowie mieszkali.  
 
[01:] 14:22:23 – [01:] 19:55:15 
 
Pewnego dnia Niemcy przyjechali po Szebszewskich. Wyprowadzili najpierw 
małżeństwo (Judkę i jego żonę) z pierwszego domu i poszli do drugiego, ale tam był 
tylko Freum. Niemcy wzięli jeszcze dwóch mężczyzn do kopania grobów. Żydzi stali 
nad własnymi grobami zanim ich zastrzelono i zakopano. Słyszał, że żona Freuma była 
wtedy w sąsiedzkiej wiosce. Tam Niemcy też wpadli i łapali zarówno Żydów jak i 
Polaków i brali do niewoli. Żydówka razem z dzieckiem uciekała, ale Niemcy ich 
dogonili i zastrzelili na polu.  
Pamięta, że partyzantka trzymała 3 ludzi zamkniętych na kłódkę w stodole u 
Konarskiego. Trzymała ich tam przez 6 dni. Nie wiadomo czy to byli Polacy, Niemcy 
czy Żydzi. Wie z opowiadań, że po tych 6 dniach zostali wypuszczeni. Zaprowadzono ich 
do lasu, gdzie im kazano kopać doły. Potem zostali zastrzeleni i zakopani. 
 
[01:] 19:55:16 – [01:] 24:03:59 
 
Granatową Policją się nie interesował. Wie, że była, ale nie robiła żadnych kłopotów. 
Mimo tego, że był w wojsku pamięta, że Żydzi byli w Raskowie zanim wojna wybuchła. 
Prawdopodobnie do 1942 roku nikt Żydom nie robił problemów. Pamięta, że partyzantka 
się nocami po ulicach kręciła. Przypomina sobie, jak mu konie ukradli i w zamian 
otrzymał dwa konie do pracy na roli.  
 
[01:] 24:04:00 – [01:] 28:42:00 
 
Wie, że w Raszkowie się Żydzi w lasach chowali. Mieli rowy wykopane, w których 
mieszkali, ale i tak Niemcy ich znaleźli.  
Z Policji Granatowej znał dwóch mężczyzn – Machniaka i Brodę. Nie widział, żeby 
kiedykolwiek wyciągali Żydów z domu. Nie słyszał też nigdy, żeby kiedykolwiek kogoś 
zastrzelili. 
Słyszał, że po wojnie Żydzi z Szczekocina przyjechali i wykopali Goldmanów z rowu 
przy drodze, niestety nie widział tego na własne oczy. Tam gdzie Żydówka z dzieckiem 
została zastrzelona znaleziono kości, ale ich nie odkopano.  
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Potem ludzie zaczęli gadać, ze te 3 osoby, które zostały zastrzelone były z polskiej 
partyzantki, a ci, co ich zastrzelili byli Niemcami. 
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