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W tym wywiadzie Bronislaw Jaworski, urodzony w 1927 roku w Goslawicach, wies kolo 
Konina, wspomina lata okupacji ktore spendzil w Goslawicach. Opowiada jak widzial 
Niemieckich zandarmow z karabinami, ktorzy prowadzili 36 Zydow do lasu na 
rostrzelanie. 
 
 
[01:] 00:32:00 – [01:] 09:44:15  
 
Pan Jaworski urodzil sie w Goslawicach. Chociaz obecnie Goslawice sa przedmiesciem 
Konina, w czasie wojny Goslawice byly mala wsia. Przed wojna w Koninie mieszkalo 
kilka tysiecy Zydow. Jego matka i ojciec spotykali ich na rynku, gdzie robili zakupy. W 
czasie Niemieckiej okupacji on widzial jak zandarmi z karabinami prowadzili Zydow 
(mezczyzn) do lasku, ktory byl blisko cmentarza, kolo domu jego rodzicow. Naogol 
dwoch a czasami trzech uzbrojonych zandarmow prowadzilo dwoch Zydow. Potem, 
kiedy juz byli w lesie on slyszal strzaly karabinowe. W jednej sytuacji ktora dobrze 
pamieta, wygladalo na to ze mlody mezczyzna (Zyd) probowal uciekac. Wtedy go 
zastrzelili w polu, i jego zwloki byly widoczne przez caly dzien. To byla wyjatkowa 
sytuacja, bo on nigdy nie widzial zwlok of pozostalych rostrzelanych mezczyzn. 
 
[01:] 09:44:16 – [01:] 20:15:11 
 
Ciezarowki przywozily mezczyzn z wiezienia zeby pochowac rostrzelanych Zydow. To 
jest mozliwe ze oni takze byli Zydami. On wiedzial ze ci ktorzy byli prowadzeni na 
rostrzelanie byli Zydami, poniewaz Niemcy przywozili ich na wies jakis czas przed 
rostrzelaniem. On szczegolnie pamieta ze dwoch Zydow przez dlugi czas pracowalo u 
Niemcow. Wszyscy mysleli ze przezyja okupacje, ale pod koniec wojny oni takze byli 
rostrzelani. On pamieta ze naliczyl 36 Zydow prowadzonych przez zandarmow.do lasu 
na rostrzelanie. On niewie czy po wojnie byli oni exhumowani. On wie tylko ze po 
wojnie ciezarowki zabieraly piasek z tej okolicy gdzie Zydzi byli pochowani w lasku. On 
mysli ze byly tam take koscie and mozliwe ze pochowali je na jakims Polskim 
cmentarzu, ale nie w Goslawicach.  
 
[01:] 20:15:12 – [01:] 28:52:10 
 
Ci mezczyzni ktorzy byli prowadzeni na rostrzelanie nie mieli ze soba zadnego bagazu, 
tylko robotnicze kombinezony. Pochowywano ich po zapadzie slonca. Przed 
rostrzelaniem oni pracowali w niemieckich domach, albo zamiatali ulice na wsie. 
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Niektorzy byli na wsi przez tydzien a nawet dluzej zanim ich prowadzono do lasu. On 
mysli ze on sami wykopywali ten dol gdzie ich zwloki byly pochowane.       
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