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Box 1, Tape 1 
 
 
Antoni Marzec opowiada, jak wyglądało życie w Pętkowicach podczas II wojny 
światowej. W swojej opowieści koncentruje się przede wszystkim na Żydach 
mieszkających w tej wiosce. Przypomina sobie Szmolów [Schmoll], Mendla 
Petermanna [Petermana] i Berka Golda. Najbardziej mu Gold pozostał w pamięci i 
wydarzenia jak został złapany I wydany Niemcom. 
 
 
[01:] 00:01:10 – [01:] 05:22:59 
 
Antoni Marzec zaczyna wywiad mówiąc, że całe swoje życie spędził w Pętkowicach. 
Podkreśla, że przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy byli w Pętkowicach i 
niektórzy nawet u niego mieszkali. Z Żydów mieszkających w Pętkowicach pamięta 
jedynie Szmolów, których zabrano potem do Tarłowa. Był też jeden Żyd, który się prymy 
jakiś czas błąkał po wsi, miał na imię Mendel Petermann. Niestety nie wie dokładnie, co 
się z nim stało, pewnego dnia po prostu zniknął. Na wsi była też polska partyzantka, a jej 
członkowie nawet jedli u niego kolację. On ich nawet ostrzegał, że Niemcy często 
przyjeżdżają i żeby uważali. Od czasu do czasu Mendel był z nimi. 
 
[01:] 05:23:00 – [01:] 15:11:03 
 
Nie wie czy była wyznaczona jakaś nagroda za złapanie Mendla. Przypomniał sobie, że 
był jeszcze Berek Gold. Wie, że się ukrywał w krzakach przy rzecze, nie daleko od jego 
domu; ale skąd pochodził nie wie. Widział Golda na własne oczy. Jak wracał z pola, to 
Majowski i Traczyński go akurat prowadzili. Doszło jeszcze z 30 chłopów. Przyglądali 
się jak oni wyciągają Golda z krzaków. Nie wie, dokąd go zabrali, ale wydaje mu się, że 
do Niemców. Przed wojną Berek Gold miał tartak, ale nie był zbyt bogaty. Osoba, która 
wydała, ze Gold się ukrywa w krzakach, miała na nazwisko Kryj. Stanisław Zieliński 
był wtedy wójtem. O Majowskim i Traczyńskim nigdy nie mówiono źle. Z tego, co 
pamięta byli z sąsiedzkiej wsi, która leży kilometr od Pętkowic. 
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