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W tym wywiadzie Janina Krysa, ur 25.12.1928 r. w Woli Gardzienickiej, wspomina lata 
wojny i okupacji, które spędziła w rodzinnej wsi. Pani Krysa opowiada o przedwojennych 
kontaktach miejscowej ludności z ludnościa żydowską, o trudnościach codziennego życia w 
latach wojny, nielicznych przyjazdach niemieckich żołnierzy do wsi i aresztowaniu kilku 
osób.  
Rozmówczyni przypomina sobie wizyty w pobliskich Piaskach i znajdujące się tam duże 
Getto. Nadmienia, że widywała w okolicy wsi ukrywających się Żydów, których miejscowa 
ludność nakłaniała do opuszczenia miejscowości. Nie przypomina sobie aby w okolicy miały 
miejsce większe akcje wyłapywania zbiegłych Żydów. 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 10:20:59 
 
Pani Krysa wspomina czas okupacji, który spędziła w Woli Gardzienickiej k/Piask. 
Przypomina sobie o przedwojennych pobytach rodzin żydowskich na letniskach. Zaznacza, że 
w samej wsi nie było mieszkańców pochodzenia żydowskiego, i że najbliższe większe 
skupisko znajdowało się w Piaskach. Pani Krysa opowiada, że Żydzi przychodzący przed 
wojną do wsi zajmowali się głównie handlem i skupywali od rolników produkty.  
Następnie wspomina wybuch wojny i nakaz wskazywania ukrywających się Żydów, który 
otrzymał sołtys. Nie przypomina sobie aby były jakiekolwiek zorganizowane akcje 
wyłapywania ludzi i oddawania ich w ręce okupanta. 
 
[01:] 10:21:00 – [01:] 20:10:59 
 
Pani Krysa mówi o tym, że w wyniku wspomnianego już nakazu ,sołtys wydał kilka osób. 
Opowiada, że miejscowi ludzie odmawiali pomocy ukrywającym się w okolicy Żydom i 
nakłaniali ich do opuszczenia terenu wsi.  
Następnie wspomina przyjazdy do miejscowości niemieckich żołnierzy, którzy często 
odwiedzali sołtysa, nieodpłatnie zaopatrując się w mięso i płody rolne.  
Rozmówczyni opowiada o aresztowaniu ok. czterech osób, pod zarzutem pomocy Żydom. 
Dalej opowiada o egzekucji rodziny Berciów [Beciów], która miała miejsce w pobliskim 
lesie, podczas której rozstrzelano sześciu lub siedmiu dorosłych członków rodziny. Egzekucji 
dokonali dwaj niemieccy żołnierze. Pani Krysa nie była świadkiem tego wydarzenia, 
przypomina sobie, że po egzekucji widziała tylko zwłoki rozstrzelanych, które miejscowi 
pochowali w zbiorowym grobie.  
Pani Krysa przypomina sobie, że po wojnie w Krasnymstawie zostało oskarżonych, a 
następnie osadzonych w więzieniu kilku mieszkańców Woli Gardzienickiej, m.in: Sigor, 
Mańko, Stolarczyk i sołtys Kacperek. Z wypowiedzi pani Krysy nie ma jasności dotyczącej 
powodu oskarżenia. 
 
[01:] 20:11:00 – [01:] 27:54:00 
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Pani Krysa wspomina, że po nadmienionych już groźbych ze strony mieszkańców wsi, Żydzi 
opuszczali okoliczne lasy i powracali do Piask.  
Następnie rozmówczyni opowiada o znajdującym się w Piaskach Getcie. Wspomina, że część 
miasta oddzielona została wysokim, drewnianym płotem, zakończonym drutem kolczastym. 
Getta strzegli wyłącznie żydowscy strażnicy. Przypomina sobie, że mówiono o transportach 
mieszkańców Getta do obozu koncentracyjnego i o przywożeniu na ich miejsce Żydów z 
innych regionów Polski.  
Na koniec pani Krysa opisuje przedwojenne stosunki polsko-żydowskie, które określa jako 
dobre. Twierdzi, że mieszkańcy Woli Gardzienickiej szanowali Żydów, gdyż handel z nimi 
zapewniał im niewielki przypływ gotówki. 
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