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W tym wywiadzie Edward Wygnaniec, ur. 20.05.1925 r. w Admówce na Wołyniu, wspomina 
lata okupacji, które spędził we wsi Bzowiec. Pan Wybraniec opowiada o rodzinach 
żydowskich zamieszkujących przed wojną wieś oraz wspomina swoich kolegów pochodzenia 
żydowskiego. Następnie relacjonuje przebieg egzekucji żydowskich rodzin, w której oprócz 
niemieckich żandarmów brali udział członkowie Straży Pożarnej. 
 Rozmówca nadmienia, że po tym wydarzeniu miejscowa ludność była zastraszona i 
odmawiała Żydom udzielania wszelkiej pomocy. 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 10:24:59 
 
Pan Wybraniec nadmienia,  wspomina lata okupacji, które spędził w Bzowcu. Pamięta 
mieszkańców żydowskiego pochodzenia, wśód których miał kilku przyjaciół. Następnie 
rozpoczyna relację z przebiegu egzekucji  sześciu rodzin żydowskich,  przeprowadzonej 
latem podczas okupacji,  w której zginęło dwadzieścia siedem osób. Według niej Niemcy 
rozkazali naczelnikowi Straży Pożarnej zegnanie wszystkich Żydów z Bzowca do jednego 
domu. Miejscowi przypuszczali, że zgromadzeni ludzie zostaną wywiezieni do przymusowej 
pracy. Pan Wybraniec nadmienia, że w okolicy wsi  ludność żydowska pracowała przy 
wyrębie lasu i budowie szos.  Ludzie zostali stłoczeni w domu Zyryka [Eryka].  Dom 
obstawiony został przez uzbrojonych w pałki strażaków. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu z 
Turowina przyjechało ok. 5-6 żandarmów. Komendant Max rozkazał Sołtysowi zegnanie ok. 
trzydziestu osób w charakterze zakładników. Rozmówca, który był świadkiem wydarzenia, 
wspomina, że najpierw na plac przed domem wyprowadzeni zostali mężczyźni i tam 
rozstrzelani z karabinu maszynowego. Następnie rostrzelano kobiety i dzieci. Pan Wybraniec 
przypomina sobie, że strzelał tylko jeden z żandarmów. Po egzekucji Niemcy odjechali, 
rozkazując uprzednio Sołtysowi usunięcie zwłok. Ciała zamordowanych załadowano na 
furmanki i wywieziono do Lasu Kubelasowego, gdzie zostały pochowanew zbiorowej mogile. 
Rozmówca nie był świadkiem pochówku. 
 
[01:] 10:25:00 – [01:] 19:43:00 
 
Pan Wybraniec kontynuuje relację z egzekucji, wspomina, że jeden z jego przyjaciół , 
Cimoszek, syn mleczarza Lejby usiłował zbiec, został jednak rozstrzelany. Wspomina krzyk 
mordowanych kobiet i dzieci. Rozmówca nadmienia, że z Bzowskich Żydów ocalał tylko 
ukrywający się w sąsiedniej wsi Szlume, który  po wojnie ujawnił sprawę morderstwa. W 
latach 1948/49  Strażacy zostali osądzeni i otrzymali wyroki od jednego roku do dwóch lat 
pozbawienia wolności, komendant Straży Pożarnej otrzymał wyrok ośmiu lat pozbawienia 
wolności.  Pan Wybraniec wspomina,  że po egzekucji miejscowa ludność była zastraszona i 
odmawiała udzielania pomocy Żydom. Za udzielanie pomocy karano śmiercią całą rodzinę. 
Pan Wybraniec podkreśla, że strażacy biorcy udział w zbrodni zostali jedynie zastraszeni i nie 
otrzymywali od żandarmów żadnego wynagrodzenia.  Nadmienia, że w pobliskich wsiach 
również  dochodziło do masowych egzekucji, m.in. we wsi Kity, gdzie rok wcześniej 
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zamordowano 164 osoby.  Na koniec pan Wybraniec wspomina jeszcze szczegóły egzekucji, 
przypomina sobie, że właściciel mleczarni Lejba tuż przed śmiercią wydał okrzyk osądzający 
Polaków o zbrodnię. 
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection




