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Box 1, Tape 1 

 
 

W tym wywiadzie Ryszard Chodur opowiada, jak zastała go wojna. Opisuje także, co się 

działo podczas niemieckiej okupacji w Sobkowie, jak ukrywali się żydzi, jak zostali 
zamordowani. Wspomina także żydowskich przyjaciół i opowiada o partyzantce polskiej 
i żydowskiej, o morderstwach i jak się ukrywali Żydzi przed armią niemiecką. 
Szczególnie zapamiętał sobie wydarzenia związane z granatową policją. 
 
 
[01:] 00:45:08 – [01:] 04:43:03 
 
Ryszard Chodur mówi, że miał zaledwie 8 lat jak wybuchła wojna. Opowiada, że w tych 
czasach Sobków miał kilka tysięcy mieszkańców, z których 50 % była pochodzenia 
żydowskiego, a drugie 50 % to katolicy; miał kolegę, który nazywał się Berek [Perek]; 
mówi, że Żydzi mieli bóżnicę, którą Niemcy kazali rozebrać. Przypomina sobie, że 
krawiec mieszkający przy bóżnicy, wraz ze swoim synem, został rozstrzelany przez 
granatową policję w 1943 roku. 
 
[01:] 04:43:04 – [01:] 09:08:11 
 
Mówi, że przed wojną nie było konfliktów między Polakami a Żydami, bo Polak, jak nie 
miał pieniędzy to pożyczał od Żyda, a Żyd był wspomagany przez polskich rolników; 
wspomina, że życie tak naprawdę zmieniło się w 1941 roku; do 1940 roku Niemcy ich 
jeszcze obrabowywali; przypomina sobie, że Żydzi byli krawcami, szewcami i 
sklepikarzami; wszystko, co rolnik potrzebował, otrzymywał u Żyda – obojętnie czy miał 
pieniądze czy nie, bo w dużej mierze był handel wymienny. 
 
[01:] 09:08:12 – [01:] 18:12:08 
 
Pamięta, że w 1941 roku Żydzi zaczęli się bać i opowiadać, że stanie się coś strasznego; 
opowiada, że jak Niemcy byli w Białorusi to ujawnili, kto popełnił morderstwa w 
Katyniu; mówi, że w Katyniu zginął jego nauczyciel Kałżyński jak i mąż jego kuzynki, 
Jędrek Przybyszewski; podkreśla, że dowiedział się o tym w czasopiśmie „Nowy 
Czas“; opowiada, że potem w Jędrzejowie zrobiono getto; według jego zdania były 
przecieki i Żydzi wiedzieli po kogo Niemcy przyjeżdżali i próbowali się wykupić; 
widział na własne oczy jak pewnego dnia dwóch Niemców przyjechali i zaczęli pakować 
kobiety i dzieci do furmanek; mówi, że zabierali ich najpierw do Jędrzejowa a potem do 
Treblinki; mówi, że Żydzi pooddawali sąsiadom różne rzeczy osobiste, bo mieli 
przeczucie, że już nie wrócą; opowiada, że nikt ich nie eskortował – sami szli; pamięta, 
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że ktoś mówił Żydom, żeby uciekali, ale oni na to odpowiedzieli, że nie mają dokąd 
uciekać; przypomina sobie jednak, że kilka Żydów się schowało, ale w 1943 roku 
przyjechała granatowa policja i ich zabrała; podkreśla, że pamięta rok, bo 16.1.1943 jego 
ojciec został zabrany do Oświęcimia, gdzie został rozstrzelany za to, że był w AK; 
opowiada, że po Żydach pozostały puste domy do których wprowadzili się potem Polacy 
i w których do dziś mieszkają.  
 
[01:] 18:12:09 – [01:] 21:10:04 
 
Opowiada, że powstały organizacje partyzanckie; mówi, że jak przyszli Sowieci to 
członkowie tych organizacji założyli opaski i stali się milicją; podkreśla, że w tamtych 
czasach trudno było tworzyć grupy bez telefonu i bez elektryczności i dlatego była tylko 
jedna naprawdę zorganizowana partyzantka – partyzantka Świętokrzyska. 
 
[01:] 21:10:05 – [01:] 30:00:09 
 
Mówi, że było dużo Polaków w usługach niemieckich, a ci, co im nie pomagali po prostu 
skarżyli na innych; według jego zdania, najgorszy z nich był Berek, który był policjantem 
granatowym, a jego komendantem był Mróz; wspomina, że Mróz miał dwóch synów – 
Zbyszka i Zemka – byli od niego starsi o trzy lata, ale utrzymywali tylko kontakt z córką 
burmistrza Sobkowa, który miał na nazwisko Gut; opowiada, że był jeszcze organista, 
który tez miał dwóch synów i w Sobkowie mówiono, że ta czwórka to szpicle. 
Powraca do krawca i jego syna; mówi, że syn krawca był starszy od niego o 3 lata; 
opowiada, że był przy tym jak ich wyprowadzili; przypomina sobie, że z prawej i z lewej 
strony był Berek i Mróz, a krawiec i jego syn byli po środku; mówi, że szli przez 
cmentarz żydowski i w pewnym momencie Mróz zszedł na lewo a Berek został w tle a ci 
dwaj szli jeszcze kawałek dalej, aż w pewnej chwili usłyszeli repetowanie karabinów; 
mówi, że ojciec objął syna i w tym samym momencie Berek zaczął strzelać; pamięta, że 
padli dopiero po drugim strzale, a jak sam na własne oczy zobaczył, że oni padli, to 
uciekł, bo szedł cały czas za nimi w odległości kilkuset metrów, wraz z innymi dziećmi.  
 
[01:] 30:00:10 – [01:] 35:40:34 
 
Wie, że zostali pochowani na cmentarzu żydowskim; opowiada, że w roku 1960 powrócił 
do tego miejsca i był zszokowany jak zobaczył, że stoi tam piekarnia; 
opisuje cmentarz chrześcijański i żydowski i mówi o wzajemnym szacunku; mówi, że 
nazwisk zamordowanych niestety nie pamięta; pamięta jedynie, że upadli jednocześnie 
po 2 czy 3 strzale a on widział to z odległości około 300 metrów; mówi, że nie słyszał 
żeby Berek z Mrózem ze sobą rozmawiali; pamięta, że obaj mieli karabiny, ale tylko 
Berek strzelał; mówi, że po wojnie było dochodzenie w tej sprawie, ale nic dokładnego 
nie wie, bo nie był wzywany; mówi, że Berek i Mróz nie byli z Sobkowa; pamięta, że 
przyjechali z Łodzi wraz z Sekulskim i w trójkę byli w policji. 
 
[01:] 35:40:35 – [01:] 40:44:18 
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Wie od matki, że pani Kaminer została zamordowana; mówi, że ona była właścicielką 
kamieniołomów w Tokarnii; opowiada, że matka i ciotka wiedzą od sąsiadów, że ona 
cały majątek chciała oddać w zamian za to, żeby nie musiała iść do getta; mówi, że po 
oddaniu majątku pseudopartyzantce została zastrzelona przez jej członków, ale ci co 
mogli dokonać tę zbrodnię też zostali posądzeni i rozstrzelani za współpracę z Niemcami; 
pamięta jeszcze, że dużo mężczyzn było wywożonych do roboty albo od razu do 
Oświęcimia. 
 
[01:] 40:44:19 – [01:] 48:21:01 
 
Opowiada, że nie widział ukrywających się Żydów, ale przyjechał oficer z Łodzi i 
zatrzymywał się przez jakiś czas w Sobkowie; pamięta, jak mówił, że na furmance ma 
Żydów, których złapał i wiózł do Jędrzejowa; mówi, że byli żywi, więc musieli się gdzieś 
w wiosce ukrywać; opowiada, że nie wie, czy ktokolwiek z nich doczekał się 
wyzwolenia, bo 16.1.1945 Rosjanie przybyli, matka była wdową, wszystko spalone, więc 
wędrowali dalej do Świętochłowic, ale słyszał, że prawdopodobno Żyd o nazwisku 
Warszawski przeżył w Tokarnii; przypomina sobie, że matka mu powiedziała, że w 
Sobkowie dwóch Żydów przeżyło i z tego, co pamięta to oni się przeprowadzili potem do 
Łodzi. 
 
[01:] 48:21:02 – [02:] 00:32:15 
 
[pokazuje na mapie Sobków, Wierzbicę, Lelusin, Wojkowiec, Tokarnię, Korytnice, 
Stanowice (miejsce zamordowania krawca i jego syna, które znajduje się między 
Sobkowem a Korytnicą); rysuje cmentarze, dom Ruzyckiego (miejsce z którego się 
przyglądał jak zastrzelili tych dwóch Żydów); pokazuje gdzie stał Berek (kropka) a gdzie 
Mróz (kwadracik)]. 
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