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Box 1, Tape 1 
 
 
Tadeusz Zyśko urodzony 29 Maja 1934 we wsi Wólka Batorska, na podstawie wspomnień 
opowiada o zajściach, jakie miały miejsce, dotyczących zarówno polskiej jak i żydowskiej 
części lokalnej społeczności. Skupia się głównie na wydarzeniach z 8 grudnia 1942, mordzie 
dokonanym na żydach. Opowiada historie Icka, żyda, który przeżył te masakrę. Wspomina 
też historię żyda zabitego jeszcze przed wojna. Podaje informacje na temat swojego ojca Jan 
Zyśko (pojmanie dla okupu i opis śmierci). Raczej powtarza wcześniej zasłyszane historie niż 
opisuje to, czego był świadkiem. 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 08:27:59 
 
Podaje swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; wspomina bitwę pod Janowem z 
1939 roku; mówi o czasach przed wojna; pamięta ludzi z wsi Batorz wynajmujących 
mieszkania rodzina żydowskim; podaje ich nazwiska Jan Modrzejowski, Walenty Cułał, 
Józef Jasik, Paweł Żunia [Rzunia]; nie przypomina sobie, aby żydowskie rodziny mieszkały 
w jego wsi; pamięta, że żydzi jedynie handlowali z mieszkańcami jego wsi; wspomina 
spółdzielnie handlowa z jego wsi, niezbyt przychylna żydom; mówi, że ogólna większość 
mieszkańców nie miała nic przeciwko żydom; opowiada historie żyda zabitego przed wojną; 
mówi, że było dwóch podejrzanych Jan Zarzeczny i Szymon Sulowski; pamięta, że 
żadnemu z nich nie postawiono zarzutów; winą obarczano spółdzielnie handlową; opisuje 
porwania Polaków przez Niemców dla okupu mające miejsce w roku 1941; podaje nazwiska 
porwanych, z jego wsi, jego ojciec Jan Zyśko, Adam Chmiel oraz Antoni Trzyński, ze wsi 
Batorz Sosnówka, Brodowski oraz Krawczyk. 
 
[01:] 08:28:00 – [01:] 18:06:59 
 
Skupia się na roku 1942; pamięta, że Niemcy stacjonowali u wójta; opowiada jak Niemcy 
chodzili za żydami do lasu żeby znaleźć ich kryjówkę; pamięta jak jego babka dawała 
jedzenie żydom; mówi o Icku i jego córce, która została zastrzelona przez Niemców; opisuje 
historie Niemców mordujących żydów 8 grudnia 1942; opisuje, że część żydów została 
zastrzelona w trakcie ucieczki i potem pochowana w płytkich grobach; pamięta, że psy 
wykopały żydowskie kości; podaje liczbę zastrzelonych żydów, 8 lub 10, reszta żydów była 
zabrana przez Niemców; pamięta, że Icek latem mieszkał u Krawczyka a zimą u Barana; 
opisuje partyzancką grupę Cichego i jej atak na Niemców; w odwecie Niemcy zaatakowali 
jego wieś  9 września 1942, zastrzelili wtedy kilku ludzi w tym jego ojca. 
 
[01:] 18:07:00 – [01:] 27:56:00 
 
Opowiada o tym jak Niemcy zastrzelili wójta Zdziłowic Czwartych, a potem pochowali go 
na cmentarzu w Janowicach; opowiada znowu o wydarzeniach z 8 grudnia 1942; mówi, że 
żaden mieszkaniec jego wsi nie zdradziłby kryjówki żydów; opowiada, że widział kości w 
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lesie oraz że znalazł ta kryjówkę; ponownie wspomina historię żyda zabitego przed wojną; 
mówi, że był on handlarzem; dodaje, że sprawa nie została rozwiązana. 
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