
Jeff and Toby Herr Collection 
09/24/2004 

WÓJCIK, Andrzej Edward 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0203 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
Andrzej Edward Wójcik urodzony 11 Lutego 1925 roku we wsi Stawce, na podstawie swoich 
wspomnień opowiada historie poszczególnych żydowskich rodzin, żydowskich obywateli, jak 
również polskiej części społeczności. Skupia się głównie na osobie  Andrzeja Wójcika  
jednego z wójtów, nazywa go trzecim wójtem, mówi również o dwóch gajowych Bochniaku 
i Kupczyńskim. Historie, które opowiada są przeważnie zasłyszane, czasem tylko daje 
przykłady sytuacji, których był świadkiem. 
  
 
[01:] 00:38:17 – [01:] 09:23:59 
 
Podaje swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; mówi o trzech żydowskich rodzinach 
z jego wsi; wspomina, że chodził do szkoły z dwoma chłopcami z tych właśnie rodzin; 
podaje, że ojciec jednego z tych chłopców był krawcem a ojciec drugiego handlarzem; 
pamięta, że trzeci wójt współpracował z Niemcami; pamięta jak Niemcy deportowali 
żydowskie rodziny do gett; wspomina również pobyt we wsi żydowskich rodzin ze Śląska; 
pamięta deportacja również tych rodzin do getta; przytacza historię dwunastoletniego pasterza 
zastrzelonego przez Niemców; przytacza również historię dwóch żydowskich mężczyzn 
schwytanych przez trzeciego wójta i deportowanych przez Niemców do getta; pamięta, że 
jeden z tych mężczyzn uciekł i powrócił do wioski, potem ukrywał się w lesie razem z resztą 
żydów; pamięta, że gajowy informował Niemców o miejscu pobytu żydów; mówi o śmierci 
żydów od granatu; opisuje proces w Lublinie; mówi o skazaniu Wójcika, obu 
Szuwartowskich, Bochniaka i Kupczyńskiego. 
 
[01:] 09:24:00 – [01:] 18:41:59 
 
Opowiada o chodzeniu do szkoły z dwoma żydowskich chłopcami Majerem i Herszkiem; 
pamięta jak w czasie wojny ukrywali się we wsi przed Niemcami; pamięta jak dwóch 
niemieckich oficerów zamordowało dwóch żydowskich mężczyzn; pamięta jak wchodzili do 
lasu a potem słyszał dwa strzały; opowiada o żydzie, który we wsi mieszkał z polską wdową; 
pamięta, że Niemcy zabili tego żyda; pamięta żydowskie rodziny zesłane do jego wsi po 
wojnie; szczególnie pamięta młode małżeństwo i pięćdziesięcioletniego mężczyznę; pamięta, 
że wyprowadzili w kilka miesięcy po zesłaniu z powodu niemieckiej agresji; pamięta również 
deportacje dwóch żydowskich kobiet, matki i córki przez Niemców. 
 
[01:] 18:42:00 – [01:] 24:37:00 
 
Opowiada o trzecim wójcie – Wójciku; pamięta, że Wójcik współpracował z Niemcami; 
wspomina jego oraz Szuwartowskich, jak łapali żydów i przekazywali ich Niemcom; 
wspomina jeszcze innego wójta, i to jak pomagał żydowskim i polskim obywatelom; mówi o 
Bochniaku – gajowym, o tym jak doprowadził Niemców do żydów; dodatkowo wspomina 
mężczyznę, który najpierw ukrywał u siebie trzech żydów a potem zabrał ich do lasu i zabił. 
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