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Box 1, Tape 1 
 
 

W tym wywiadzie Józef Chyż opowiada, jak zastała go wojna i jak walczył w marynarce 
wojennej. Opisuje także, co się działo podczas niemieckiej okupacji w Garbowie, jak 

ukrywali się żydzi, jak zostali zamordowani. Mówi także o partyzantce polskiej i żydowskiej, 
jak się ukrywali i jak toczyły się walki między partyzantką a niemiecką i rosyjską armią.  
 
 
[01:] 01:13:22 – [01:] 02:52:01 
 
Józef Chyż opowiada jak go zastała wojna na Polesiu, gdy służył w marynarce wojennej w 
Pińsku. Opisuje jak był w Kobryniu, miał atakować na Prypeć i jak Armia Sowiecka 
przekroczyła polską granicę 17. września, a on ruszył w stronę Rumuni i Węgier i w końcu 
Rosjanie wzięli go do niewoli.  
Mówi, że spędził okupację w Garbowie, w miejscowości, w której się urodził, że pracował 
tam w cukierni.  
 
[01:] 02:52:02 – [01:] 05:46:08  
 

Mówi, że przed wojną mieszkało około 2000 żydów w Markuszowie, wiosce odległej dwa 
kilometry od Garbowa. Opowiada jak założyli tzw. Judenrat, jak Niemcy nakładali 

kontrybucję i związane z tym żydom zabrano złoto, pieniądze i wywleczono ich do obozów 
w Oświęcimie lub Bełżca. Opowiada także o siedzibie Niemców w Końsko-Woli, do której 
wywieziono przede wszystkim starsze osoby żydowskiego pochodzenia. Mówi także o 
strachu miejscowych przed Niemcami i że za ukrywanie ludzi pochodzenia żydowskiego 
groziła kara śmierci.  
 
[01:] 05:46:09 – [01:] 14:44:11  
 

Opowiada, jak słyszał o pogłoskach, iż ten czy tam ten ukrywał żydów i że niektórzy dostali 
za ten czyn nagrody. Mówi o szpiclach, wspomina nijakiego Niezbeckiego, który został 
zabity przez partyzantkę. Mówi, że w domu jego żony – w Garbowie – ukrywała się bogata 

żydówka, zwana Motkówna, która później została zabita przez Niemców. 
Opowiada o rodzinie żydowskiej – Morelowie, o Salomonie Morel będącym organizatorem 
partyzancki żydowskiej. Opisuje, jak żołnierze tej partyzantki się ukrywali i jak wychodzili na 
noc. Mówi, że policjant wystrzelił całą rodzinę Morelów i że zostali pochowani w Garbowie. 
Opowiada, że polska partyzantka tolerowała partyzantkę żydowską i że były także bataliony 
chłopskie i AK.      
 
[01:] 14:44:12 – [01:] 18:59:59  
 

Opowiadając na pytanie, czy słyszał o konkretnych żydach ukrywających się w Garbowie, 
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wspomina o nijakiej Motkównie i o powieściach o tzw. rentach pożydowskich dla ludzi, 
którzy ukrywali ludzi pochodzenia żydowskiego.  
Mówi o kryjówkach żydowskich w lasach, które zostały wykryte i jak Niemcy zabili 
chowających się ludzi. Józef Chyż mówi, że inni może więcej wiedzą na ten temat.  
 Dalej mówi, że wszystkich, którzy się ukrywali, zostali przez Niemców zamordowani, bo 
ktoś niemieckim żołnierzom doniósł, gdzie były kryjówki. Opowiada o niejakim Burdzickim, 

żydzie, który się chował i przychodził na noc do cukrowni, bo był głodny. Mówi, że chłopi w 
wygonili m.in. Burdzieckiego.  
 
[01:] 19:00:00 – [01:] 22:43:59  
 
Mówi, że Salomon Morel był po wyzwoleniu naczelnikiem więzienia w Katowicach.  
Wspomina jeszcze raz o rodzinie Morela i o okolicznościach ich zamordowania.  
 
[01:] 22:44:00 – [01:] 25:48:15  
 
Mówi o relacjach tzw. Judenrat z partyzantką i batalionami chłopskimi. Opowiada anegdotę 
dotyczącą portiera pracującego w cukrowni, Niemca dyrektora i o strzałach, które słyszeli, 
związane z potyczkami partyzantki.  
Opowiada dalszą anegdotę dotyczącą Niemca dyrektora i polską partyzantkę, która mu 
groziła.  

Na pytanie, czy były procesy związane z zamordowaniem żydów nie może odpowiedzieć.  
Pod koniec opisuje ciężką sytuację gospodarczą, która panowała przed wojną ale także mówi, 
że był patriotyzm.    
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