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Box 1, Tape 1 
 
 
W wywiadzie tym Władysław Krawczyk, mieszkaniec wsi Wólka Batorska, południowo-
wschodnia Polska, opowiada o losie miejscowych Żydów podczas niemieckiej okupacji. 
Podaje informacje o Żydach ukrywających się w pobliskich lasach i wydaniu ich 
Niemcom przez jednego z mieszkańców Wólki Batorskiej. 
 
 
[01:] 00:47:00 – [01:] 02:47:59 
 
Rozmówca mówi o jednej żydowskiej rodzinie mieszkającej w Wólce Batorskiej przed II 
wojną światową; wspomina imiona ojca, córki i syna; mówi o uczęszczaniu razem z 
córką Lidką do jednej klasy; omawia okoliczności śmierci syna, Herszka, w 1938 roku, 
w wieku 29 lat; opowiada o zastrzeleniu go nocą na progu własnego domu przez 
nieznanych sprawców; mówi o lekceważeniu przestępstw popełnianych na Żydach przez 
ówczesny wymiar sprawiedliwości. 
  
[01:] 02:48:00 – [01:] 06:59:00 
 
Rozmówca omawia brak większych zmian w sytuacji Żydów do 1942 roku; mówi o 
deportacjach i sporadycznych zabójstwach Żydów mieszkających w okolicy w 
późniejszym okresie; mówi o przeprowadzce Żydów z Wólki Batorskiej do Turobina w 
obawie przed chuligańskimi atakami; wspomina prześladowanie Żyda z pobliskiego 
Kraśnika podczas niemieckiej obławy w dniu 4 sierpnia 1940; opisuje sposób 
prześladowania Żyda; powtarza zasłyszaną wiadomość o późniejszej śmierci tego Żyda; 
mówi o szukaniu przez Niemców broni jako przyczynie obławy. 
 
[01:] 07:00:00 – [01:] 11:36:59 
 
Rozmówca mówi o Żydach ukrywających się podczas wojny w pobliskim lesie; 
opowiada o znajomych Żydach przychodzących nocami do jego domu po jedzenie; 
wspomina imię jednego z nich, Dawida, mieszkającego wcześniej w Batorzu; odpowiada 
na pytanie o narodowość oddziałów dokonujących obławy w 1940 roku; odpowiada na 
pytanie o obławy na Żydów ukrywających się w lesie; mówi o częstych zmianach 
leśnych kryjówek Żydów; mówi o przeszukiwaniu lasu przez Niemców tylko po 
wcześniejszych donosach; pamięta trzy inne niemieckie obławy na lokalne organizacje 
partyzanckie; mówi o około pięćdziesięciu mężczyznach z Wólki Batorskiej i Batorza 
uwięzionych w Lublinie po obławie z 30 kwietnia 1943; wspomina o śmierci kilku z 
nich; wspomina zabicie kobiety próbującej podejść do zatrzymanego w niemieckiej 
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obławie syna; mówi o zabójstwie trzech osób ze znajomej żydowskiej rodziny 
mieszkającej w Batorzu. 
 
[01:] 11:37:00 – [01:] 18:07:59 
 
Rozmówca odmawia odpowiedzi na pytanie o przypadki złapania Żydów ukrywających 
się w lesie; [cisza do momentu zadania następnego pytania]; odpowiada na pytanie o 
Żyda Icka Bursztajna [Burstajna, Bursteina], przypadek znany wcześniej 
prowadzącemu wywiad; mówi o ukrywaniu się pana Bursztajna w lesie przez pewien 
czas; wspomina ostrzeżenie przed donosicielem dane panu Bursztajnowi przez swojego 
ojca; wyjaśnia sposób ucieczki pana Bursztajna i jego córki przed niemiecką obławą na 
żydowskie kryjówki w lesie; mówi o przebywaniu pana Bursztajna w jego domu do 
końca wojny, następnie jego przeprowadzce do Kraśnika i Izraela; mówi o ukrywaniu się 
córki pan Bursztajna w innym domostwie w Wólce i jej powojennej przeprowadzce do 
Niemiec; mówi o zamordowaniu reszty Żydów ukrywających się w lesie; opowiada o 
wyznaczeniu grupy mieszkańców Wólki Batorskiej do kopania grobu dla 
pomordowanych Żydów; wspomina czaszki i zęby widziane na miejscu pochówku po 
upływie pewnego czasu; stara się uniknąć powiedzenia nazwiska mężczyzny 
odpowiedzialnego za wydanie Żydów Niemcom; komentuje przyczyny wydania Żydów 
przez tego mężczyznę; mówi o ośmioletnim wyroku więzienia dla donosiciela, wydanym 
po wojnie; mówi o powrocie donosiciela do wsi po odbyciu kary więzienia. 
 
[01:] 18:08:00 – [01:] 19:35:00 
 
[Prowadzący wywiad zadaje ponownie pytanie o nazwisko donosiciela] Rozmówca 
podaje nazwisko Franka Kupczyńskiego, odpowiedzialnego za wydanie Niemcom 
Żydów; mówi o niemieckiej praktyce zmuszania donosicieli do towarzyszenia obławom; 
mówi o pogłosce na temat płacenia przez Niemców dziesięciu kilogramów cukru za 
każdego wydanego Żyda. 
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