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Box 1, Tape 1 
 
 

Opowiada o warunkach podczas okupacji niemieckiej, o losach ludzi pochodzenia 
żydowskiego. Wspomina konkretne osoby i opisuje co się z nimi podczas okupacji stało; 
Mówi także o szpiegach i o donosicielstwie. 
 
 
[01:] 02:53:19 – [01:] 10:05:06 
 
Opisuje warunki w Woli przy Wisławce podczas okupacji niemieckiej, o strachu, który 
panował. Wspomina polską partyzantkę.  

Opowiada o żydach chowających się przed wybuchem wojny i o wypędzeniach przez 

mieszkańców. Wspomina rozkaz sołtysa, żeby nikt nie ukrywał żydów. 
Opowiada o matce z dziećmi, która się u niej chowała; Mówi o kryjówkach, z których zostali 
ludzie żydowskiego pochodzenia wypędzenie albo też zabici.  
Wspomina sołtysa przed wybuchem wojny – Józef Komiański.  

Będąc pytana, nie pamięta prowadzonych procesów w sprawie obławy na żydów. 
 
[01:] 10:05:07 – [01:] 20:31:59  
 
Wspomina konkretne osoby chowające się, które zostały potem wypędzone. Np. Kopytko, 
Struchla [Sróchla]. 

Mówi o zabiciu ludzi, którzy ukrywali żydów. 
Wspomina oskarżyciela, który donosił – Zieleński [Zielinski] i z nim związane morderstwo. 
Opisuje strzelaninę u jednej rodziny Aptyki, o szpiegu i o ludziach uciekających do lasu. 
Opisuje dokładniej jak rodzina została zabita.  
Opowiada jak mieszkańcy razem przechowywali dziewczynkę pochodzenia żydowskiego.  
 
 [01:] 20:32:00 – [01:] 27:03:20  
 
Opisuje żołnierzy i tajniaków, opowiada jak jeden chodził po wsi i chciał wyłudzić 
informacje na temat chowających się ludzi pochodzenia żydowskiego. 
Wspomina morderstwo związane ze szpiegostwem; mówi także o tym, że partyzantka potem 
tajniaka zabiła.  
Opowiada, że Niemcy przyjeżdżali i mordowali, przypuszcza, że także Polacy donosili.  
Dodaje, że podczas wojny bardzo cierpiała, że był głód i że teraz Bogu dziękuje, że jest 
pokój.  
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