
12/10/2003 

MIERZWA, Władyslawa  
Polish Witnesses to the Holocaust Project  
Polish  
RG-50.488*0195  
 
 
Wywiad zostal przeprowadzony z Pania Wladyslawa Mierzwa (panienskie nazwisko Czuba), 
urodzona w 1930 roku, we wsi Gromada Jastkowice. Tam mieszkala wraz z rodzicami, a juz 
w czasie wojny jako jedenastoletnia dziweczynka przebywala u ciotki i wujka w Pysznicy, 
pomagajac przy gospodarstwie. Pani Wladyslawa opowiada o przyjezdzie partyzantow na 
posterunek polskiej policy w Pysznicy, a nastepnie wspomina przyjazd Niemcow. Pani 
Wladyslawa opisuje lapanke oraz zabojstwo miejscowych Zydow i Polakow. Pod koniec 
wywiadu mowi rowniez o Zydach, ktorym udalo sie przezyc wojne. Na koniec powiada o 
polskiej policji w Pysznicy, oraz opisuje dzialajace formacje partyzanckie.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 01:12:00 – [01:] 11:02:10  
00:00 – 11:02  
 
Pani Wladyslawa, ktora w czasie wojny mieszkala z ciotka i wujkiem w Pysznicy, opowiada 
o przyjezdzie partyzantow na tamtejszy posterunek polskiej policji. Pamieta halas na 
zewnatrz, a takze kilka strzlow. Przez male strzeliny w oknie widziala partyzantow 
wyprowadzajacych policjantow z posterunku, ktorym kazano spiewac Narodwy Hymn 
Polski, po czym wsiedli do samochodow i odjechali. Jeden z policjantow zostal zastrzelony. 
Zaraz potem przyjechali Niemcy. Pani Wladyslawa pamieta odglosy nadjezdzajacych 
samochodow niemieckich i ogromny strach. Tej nocy Niemcy organizowali lapanke na 
ludnosc zydowska i polska. Wspomina tu Zydowke, ktora przybiegla do nich sie schronic, a 
nastepnego ranka wrocila do swojego domu. Tej nocy Niemcy zgromadzili 10 Zydow i 10 
Polakow w ogrodku przed posterunkiem, byli to najblizsi sasiedzi pani Wladyslawy. Stali 
tam do samego rana. Pani Mierzwa widziala samochod, na ktorym postawiono trumne i 
kazano Polakom biegac dookola, a nastepnie zabrano ich do Janowa Lubelskigo, gdzie zostali 
zastrzeleni. Pozostalym 10 Zydom kazano uciekac, po czym zostali zastrzeleni przez 
oficerow SS . Pani Wladyslawa widziala ciala zamordowanych Zydow, lezace tuz przed 
wejsciem do jej domu. Jako mloda dziewczynka bardzo przezyla to wydarzenie. Ciala 
zakopano tego dnia na lace. Jednak zostaly one wykopane w nocy, przez pozostalych Zydow 
mieszkajacych w Pysznicy i przezwiezione na Cmentarz Zydowski w Ulanowie.  
 
[01:] 11:02:11 – [01:] 14:28:10  
11:03 – 14:28  
 
W tym miejscu Pani Wladyslawa opisuje kolejny incydent, ktorego byla swiadkiem. 
Pewnego ranka poszla zaniesc wujowi sniadanie, ktory pracowal w polu. Droga prowadzila 
przez lokalny cmentarz Zydowski. W momencie Gdy dotarla na miejsce, wujek krzyknal na 
nia, aby sie schowala za wozem.Na gorce, niedaleko cmantarza widzieli oficerow 
niemieckich oraz gromade ludzi.P chwili, uslyszala kilka pojedynczych strzalow. Nie wie 
dokladnie co sie stalo. Gdy strzaly ucichly widziala kilku oficerow SS idacych w strone 
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posterunku policji.Pani Wladyslawa mowi, ze tych samych SS widziala kilkakrotnie pozniej 
w swojej wiosce. Jak twierdzi ludzie ich unikali, gdyz obawiali sie o wlasne zycie.  
 
[01:] 14:28:11 – [01:] 19:18:08  
14:29 – 19:19  
 
W tym miejscu Pani Wladyslawa opowiada o Zydach, ktorych znala lub widziala w czasie 
okupacji w Jastkowicach, mieszkajac u matki. Wspomina Zyda, imieniem Rubin, ktory w 
czasie okupacji ukrywal sie w lesie. Pani Wladyslawa pamieta, jak od czasu do czasu 
przychodzil do nich gdy byl bardzo glodny lub czegos potrzebowal. Inni ludzie tez mu 
pomagali, nikt nigdy go nie zdradzil. Pani Wladyslawa mowi, ze wielu Zydom udalo sie 
przezyc. Jedni przezyli w Rosji, Zydowki wyjechaly do Niemiec na roboty. Jakis Zyd, o 
ktorym Pani Wladyslawa slyszala przezyl w Pysznicy, przezchowywany u ludzi, a po 
wyzwoleniu sprzedal majatek i wyjechal. Jeden lub dwoje Zydow przezylo w Kurzowie, 
rowniez u ludzi. Pani Wladyslawa pamieta tych Zydow dobrze, gdyz po wojnie wrocili z 
Rosji i innych miejsc, bez pieniedzy i srodkow do zycia, aby sprzedac majatki. Pani 
Wladyslawy wujek w tym czasie prowadzil sklep rzezniczy, a poniewaz jako handlarz znal 
wielu ludzi, udalo mu sie znalezc kupcow na majatki Zydow. Pani Wladyslawa pamieta 
Zyda, ktory wrocili z Rosji, plakal, gdyz chcial jechac od Izraela ale nie mial pieniedzy.  
 
[01:] 19:18:09 – [01:] 22:34:12  
19:20 – 22:33  
 
W tym miejscu Pani Wladyslawa opwiada o polskiej policji w Pysznicy. Jak mowi, policjanci 
byli bardzo rozni. Wspomina kilku policjantow, pochodzacych, spod Ukrainy, ktorzy 
przyjechali do Pysznicy bez pieniedzy w celu znalezienia zatrudnienia. Zdaniem Pani 
Wladyslawy byli to dobrzy policjanci, gdyz kontaktowali sie z AK, a takze donosili.  
Natomiast byli tez policjanci zli, pochodzili oni z Poznania. Tu Pani Mierzwa podaje 
przyklad zachowania tych policjantow. Znali oni wujka Pani Wladyslawy bardzo dobrze, 
gdyz zawsze dostawali od niego wiele produktow miesnych, w zamian za pozwolenie na 
handel.. Pewnego dnia, wujek zostal zatrzymany i wylegitymowany przez Niemcow. Calemu 
zdarzeniu przygladali sie ci sami policjanci, ktorzy powiedzieli ze go nie znaja. Wujek Pani 
Wladyslawy stracilby zycie, gdyby nie interwencja solytsa.Pani Wladyslawa twierdzi, ze 
ktos, kto mieszkal w tej samej wsi w czasie wojny wydawal Zydow i Polakow do Niemcow. 
Uwaza, ze raczej nie byl to policjant, gdyz policjanci nie pochodzili z Pysznicy i nie znali 
dobrze ludzi.Pani Wladyslawa mowi, ze tej nocy, kiedy zlapano Polakow i Zydow, Niemcy 
mieli na kartce spisane nazwiska ludzi, wiedzieli kogo szukac, wiec na pewno ktos ich wydal.  
 
[01:] 22:34:13 – [01:] 24:35:04  
22:34 – 24:35  
 
Tu Pani Wladyslawa opowiada o formacjach partyzanckich dzialajacych w czasie wojny. Ze 
zloscia mowi o Batalionach Chlopskich, ktorzy jak twierdzi, rabowali ludzi. Zamiast poprosic 
o cos do jedzenia, czy inne niezbbedne produkty, wchodzili do domow i zabierali co im bylo 
potrzebne bez zapytania. Dobrze natomiast wspomina formacje AK. Pamieta, ze dobrze sie 
zachowywali i gdy przechodzili przez jej wioske, to kobiety piekly chleb, nawet lapaly dla 
nich kury. Od jej ciotki dostali kure, chleb, maslo i inne produkty.  
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