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Władysław Szumlak urodził się w Pętkowicach gdzie spędził całe swoje życie. Opowiada 
z początku krótko o sobie a potem o tym, że w Pętkowicach było kilka rodzin 
żydowskich, m.in. rodzina Szmalów [Schmólów;] i Berków. Mówi, że w każdej wsi 
można było znaleźć Żyda i przeważnie miał sklep, z którego żył. Koncentruje się na 
Mendlu z rodziny Szmolów, opowiada jak żył Mendel i co robił. Potem opowiada o 
Żydach w Tarłowie – jak im się tam żyło i o przekupstwie, a na końcu mówi trochę o 
Berku, którego Traczyński i Majowski próbowali ukryć.  
 
 
[01:] 00:50:00 – [01:] 03:30:09 
 
Opowiada o sobie. Mówi, do jakiej partii należał i do której dziś jeszcze należy. 
Wspomina, że wysłano go do Warszawy, a wraz z nim pojechało jeszcze 30 osób z 
Pętkowic. Nie chciał jechać, bo mama zostałaby sama w domu i nie miałaby się jak 
utrzymać. Ale pojechał, jednak po tygodniu już wrócił z powrotem. 
 
[01:] 03:30:10 - [01:] 05:14:59 
 
Władysław Szumlak twierdzi, że w jednej rodzinie żydowskiej było aż 6 do 8 osób. Na 
nazwisko mieli Szmólowie. Było 3 chłopców – Jabrom, Mendel, trzeciego nie pamięta, 
i 2 dziewczynki – Ruchta i Fajga.  
Mówi, że oprócz Szmóli była jeszcze jedna rodzina – Berkowie - mieli jednego syna, na 
imię miał Icek. 
 
[01:] 05:15:00 – [01:] 11:55:12 
 
Rok czasu minął jak Niemcy weszli do Polski. Szmólowa przyszła do jego rodziny i 
powiedziała zdanie, które do dzisiaj pomięta – Jak Hitler nas wymęczy, wydusi na 
śniadanie, to Polaków na obiad; jak nas na obiad, to was na kolację. Do dziś się 
zastanawia, skąd ona to wiedziała? Szmole, tak jak inni Żydzi, prowadzili sklep z 
rzeczami podstawowymi. Ale jak Niemcy wygnali Zydów do getta do Tarłowa, Mendel 
uciekł. Miał znajomych i umiał tańczyć, śpiewać i bębnić. Grał w orkiestrze wiejskiej i 
umiał dobrze po polsku. Od kolegi, który żenił się w Derewicach dowiedział się, że 
akurat na tym weselu Mendla nie było. Policja przyjechała, i wszyscy się przestraszyli, 
panna młoda z tego strachu nawet umarła. Za złapanie Żyda obiecali worek cukru. 
Sześciu chłopów szukało Mendla, ale on nie wrócił do wsi. Złączył się z innym Żydem, 
który był z Lipska i uciekł z getta. Niestety zapomniał jak miał na imię.  
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[01:] 11:55:13 – [01:] 16:37:00 
 
Mówi, że z początku nie mieli jeszcze broni. Jednak po jakimś czasie Armia Krajowa 
(AK) ich przyjęła. Wtedy często widział ich jak chodzili z bronią. Pamięta jak była bieda 
i Walczyk wraz z Dwojakiem chodzili z masłem i z śmietaną do Zarowa by je tam 
sprzedać. Musieli iść przez Wojnowskie Lasy gdzie pewnego dnia spotkali Mendla i tego 
drugiego Żyda. Mendel poznał ich, odkupił im towar, żeby nie musieli iść do Zarowa. 
Wódke też im dali, i wrócili pijani do domu. W domu przyznał się żonie, że Mendla 
spotkał. Rozeszło się to po całej wiosce i doszło do żandarmów. Ktoś naskarżył też na 
Dwojaka i dlatego zabrali go do obozu. Dwojak był w 3 obozach – w Brzezińce, w 
Oświęcimie i w Dachau.  
 
[01:] 16:37:01 – [01:] 20:57:09 
 
Pamięta, że kiedyś Mendel jechał z Żydami wozem do Kowalskich do sklepu po cukier i 
mąkę. Był przy tym jak Mendel wszedł z karabinem do sklepu i powiedział, żeby go 
teraz spróbowali złapać za ten cukier obiecany przez Niemców. Władysław Szumlak jest 
przekonany, że Mendel umiał do niemiecku i dlatego został przyjęty do AK. Pewnego 
dnia Mendel zaginął. Na wsi nikt nic nie mówił. Wie, że reszta Szmólów została 
wywieziona do Tarłowa. Był nawet rowerem zobaczyć jak tam wygląda. Według niego, 
Tarłów był nie zbyt dużym miasteczkiem, ale było tam bardzo dużo Żydów. Niemcy 
wykorzystywali ich, bo mieli pieniądze i złoto. Słyszał jak strażnicy brali pieniądze od 
Żydów za obietnice, że ich wywiozą do Izraela. A jak pieniądze się skończyły, sołtys 
otrzymał zawiadomienie, że ma dostarczyć 10 furmanek. 
 
[01:] 20:57:10 – [01:] 22:56:67 
 
Był przy tym jak umówili się na pewny dzień. Wrzucali Żydów do furmanek i wywozili 
na stacje kolejowe. Potem pociągami wywozili ich do różnych obozów, gdzie zabili 6 
milionów Żydów. Kiedy i jak Szmólów wywożono nie wie; wie tylko, że nikt z nich nie 
przeżył. 
 
[01:] 22:56:68 – [01:] 32:56:59 
 
Wie, że Szmólowie mieli jeszcze jedną córkę, która miała sklep na Ignatówce. Jak mieli 
ją wywieść, ona się umówiła z pewną rodziną – Łosojcy [Łosojscy], tak mu się wydaje – 
żeby ją przechowali, ale ktoś zauważył i naskarżył. Żandarmi przyjechali, obstawili dom 
i wszystkich pozabijali. Potem spalili jeszcze dom, ale nic z tego na własne oczy nie 
widział. 
Był jeszcze syn Berków – Izak. Kolegował się z nim jak miał 10 lat. Berki byli bogaci, 
mieli tartak. Mówi, że jak mieli wywozić Żydów, Berek zapłacił Majowskiemu i 
Traczyńskiemu za przechowanie. Oni ukrywali go dopóki pieniądze mu się nie 
skończyły. Wrzucili go w suterynę pod kościołem, ale jak ksiądz się dowiedział, to kazał 
im go zabrać. Ludzie się bali. Jak Niemcy się dowiedzieli, że ktoś ukrywa Żyda, to 
mordowali. Zabrali go nad rzekę, gdzie się przez jakiś czas w krzakach ukrywał. 
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Pewnego dnia żandarmi przyjechali i wzięli go ze sobą. Pamięta, że przyjechali z nim do 
Pętkowic gdzie mu kazali na nich poczekać. Berek czekał na nich, nie uciekał. Po 1 ½ 
godziny wrócili, wzięli go na Sekażowice i tam go zabili i kazali zakopać. 
 
[01:] 32:57:00 – [01:] 36:22:00 
 
Mówi, że Żydzi zawsze pomagali biednym ludziom. Było też takie przysłowie: „Jak ci 
bida, to do Żyda“. Majowskiego i Traczyńskiego zabrali do więzienia. Jan Kryj doniósł 
Niemcom, że oni go ukrywali. Majowski zmarł w więzieniu. Traczyński wrócił, ale po 
roku też zmarł.  
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