
06/25/2005 

DUŚ, Genowefa 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0242 
 
 
Wywiad został przeprowadzony z Panią Genowefą Duś urodzoną 2 stycznia 1923 r. w 
Długojewie. Pani Duś miała 16 lat kiedy rozpoczęła się II wojna światowa i przez całą wojnę 
mieszkała w Długojewie. Pani Duś opowiada historię rodziny żydowskiej, która ukrywała się w 
jej miejscowości, w domu sąsiada Sadowskiego. Opisuje jak jej mąż i teść oraz inni mieszkańcy 
Długojewa donieśli na ukrywających się Żydów, ktόrzy w konsekwencji zostali rozstrzelani. 
Sczegόłowo opowiada jaki udział w tej historii miały poszczególne osoby: sołtys Antoni 
Lisowski, goniec Władysław Gembski [Gębski], jej teściowa oraz teść Wojciech Duś, jak 
rόwnież mąż pani Genowefy – Ignacy Duś. 
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[01] 00:47:00 – [01:] 07:40:04 
00:00 – 07:57 
 
Pani Duś wspomina że dowiedziała się o rozpoczęciu wojny z kazania księdza w czasie mszy w 
kościele w Kołomanii. Na pytanie, czy w czasie wojny w Długojewie był posterunek niemiecki, 
odpowiada, że najbliższy znajdował się w Samsonowie. Opisuje, że w 1939 r. linia frontu 
przebiegała za lasem, w pobliżu jej wsi, oraz wspomina uciekających polskich cywili i walki 
między wojskiem niemieckimi, a ludnością polską. Opowiada o obławach Niemców na 
partyzantów Armii Krajowej stacjonujących pod dowództwem Gryfa (Gryf; prawdziwe imię: 
Janusz Brochwicz-Lewiński; dowόdca AK) w pobliskich lasach. Wydaje się jej, że w lasach 
oprócz AK-owców, stacjonowały także oddziały rosyjskie i ukraińskie, niemniej jednak, nie jest 
tego pewna. Dodaje, że oddziały te nachodziły jej wieś i siłą zabierały mieszkańcom żywność. 
Opowiada o problemach z żywnością w czasie wojny. 
 
[01:] 07:40:05 – [01:] 18:55:18 
07:58 – 19:41 
 
Pani Guś stwierdza, że w Długojewie przed wojną Żydzi nie mieszkali. Na pytanie, czy w czasie 
wojny przebywali tam Żydzi nie odpowiada jasno, lecz wspomina, że jeden Żyd z Kielc 
naprawiał jej ojcu buty. Dodaje, że ten Żyd zostawił u nich w domu jesionkę. Wyjaśnia, że 
ludność polska musiała oddawać siano dla koni niemieckich i dostarczać je do Kielc. Opowiada, 
że kiedy w tym celu wspólnie z bratem pojechała do Kielc, udało się jej odnaleźć szewca 
żydowskiego i zwrócić mu jesionkę. Wyjaśnia, że spotkała go wtedy po raz ostatni, bo został 
potem zabrany do getta. Pani Duś opowiada historię rodziny żydowskiej – ojca, matki i syna, 
ukrywających się w czasie wojny w Długojewie. Wyjaśnia, że rodzina żydowska ukrywała się w 
domu u Sadowskiego. Dodaje, że pochodzili z Samsonowa, a mieszkańcy wsi wiedzieli o ich 
obecności. Przyznaje, że nigdy ich nie widziała osobiście, ale znała miejsce ich kryjówki. 
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Precyzuje, że wspomniana rodzina żydowska najpierw przyszła do domu jej teścia Wojciecha 
Duśia i pytała się o Sadowskiego. Stwierdza, że jej teść wiedząc, że ukrywanie Żydów jest 
zakazane, wysłał swojego syna Ignacego Duśia do sołtysa Antoniego Lisowskiego, aby ten 
interweniował. Wyjaśnia, że wtedy każdy się bał o życie, bo za ukrywanie Żydów zabijano całe 
rodziny. Opowiada, że sołtys wraz z gońcem poszli na posterunek do Samsonowa i donieśli o 
tym granatowej policji, ale żaden policjant nie przyszedł do wsi. Dodaje, że na drugi dzień na 
posterunek policji poszedł Sadowski i przyprowadził ze sobą policjanta. Wyjaśnia, że rodzina 
żydowska została zastrzelona w pobliskim lesie. Wyjaśnia, że następnie jej pόźniejszy mąż oraz 
wiejski goniec zakopali zwłoki rodziny żydowskiej w lesie. Dodaje, że ze względu na sąsiedzkie 
nieporozumienia między Sadowskim, a Szczęśniakiem sprawa donosu na Żydόw stała się 
powszechnie znana poza wsią. Mówi, że ostatecznie zostało aresztowanych pięć osób – jej mąż, 
teść, teściowa, sołtys wsi i goniec. Podkreśla, że ostatecznie goniec i teściowa zostali 
uniewinnieni, natomiast pozostali oskarżeni otrzymali następujące wyroki: jej teść- 6 lat i 
miesiąc, sołtys- 6 lat i miesiąc, jej mąż- 5 lat i miesiąc. Wyjaśnia, że zostali oni oskarżeni o 
współpracę z Niemcami i dodaje, że pierwsza rozprawa odbyła się w sądzie w Kielcach, a druga 
w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Dodaje, że w wyniku amnestii kara jej męża została 
skrócona i spędził on w więzieniu tylko 2 lata. Przyznaje, że nie wie dlaczego jej teść i mąż 
donieśli na Żydów. Dodaje, że nie rozmawiała o tych wydarzeniach z mężem. Podkreśla, że nie 
była świadoma całej sprawy, bo opisane wydarzenia miały miejsce w czasie wojny w 1942 roku, 
a ona wyszła za mąż za Ignacego Duśia w 1947 roku; dowiedziała się o zaistniałej sprawie 
dopiero po otrzymaniu przez jej męża wezwania na rozprawę sądową. 
 
[01:]18:55:19 – [01:] 20:03:06 
19:42 – 20:51 
 
Wyjaśnia, że grantowy policjant, który rozstrzelał rodzinę żydowską nazywał się Dulęba 
[Dulemba]. Mówi, że wspomniana rodzina żydowska nazywała się Berek lub Berki, ale nie jest 
pewna czy to było nazwisko czy też przezwisko. Potwierdza, że Berkowie pochodzili z 
Samsonowa, gdzie byli oni właścicielami sklepu. Wyjaśnia, że nikt po wojnie nie próbował 
odnaleźć grobu Berkόw, czy też ekshumować i przenieść ich szczątkόw. Przypuszcza, że ich 
szczątki wciąż się znajdują w lesie. 
 
[01:] 20:03:07 – [01:] 23:33:21 
20:52 – 24:30 
 
Pani Duś opowiada, że Niemcy ścigali partyzantόw w okolicznych lasach; wspomina, że 
pewnego dnia jej brat oraz kuzyn pogrzebali ciała zabitychy; pani Duś wspomina rόwnież, że 
przy innej okazji partyzanci z nieznanej formacji rozkazali jej bratu, aby zawiόzł ich saniami do 
Krasnej; byli to najprawdopodobniej Polacy [wypowiedź jest niejasna], a po drodze doszło 
miedzy nimi do bόjki; dwoje partyzantόw zostało rozstrzelanych, czego naocznym świadkiem 
był brat pani Duś; pani Duś dodaje, że większość okolicznych partyzantw należała do batalionu 
Gryfa. 
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