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DOMAŃSKI, Franciszek 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0261 
 
W tym wywiadzie, Franciszek Domański, urodzony 31. maja 1917 roku opowiada o swoim 
zyciu w Parczewie, w trakcie okupacji niemieckiej. Opisuje co się działo w jego rodzinnej wsi 
– Parczew. Opowiada krótko o tym  jak szykanowano i wywożono mieszkańców 
żydowskiego pochodzenia. Opowiada również o mordzie na jednym Rosjaninie, którego wraz 
z bratem i sąsiadem pochowali. 

 
 
 

[01:] 00:30: – 07:13:23 
00:00 –7:31 
 
Q: Mógłby Pan jeszcze raz, do kamery powiedzieć jak się Pan nazywa. 
 
F: Domański Franciszek. 
 
Q: Kiedy się Pan urodził? 
 
F: 05/31/1917. 
 
Q: Gdzie się Pan urodził? 
 
F: W Parczewie. 
 
Q: Czy mieszkał Pan w Parczewie przez całą wojnę? 
 
F: Tak. 
 
Q: Chciałem Pana zapytać o to co Pan widział na własne oczy z zabijania Żydów w czasie 
wojny. 
 
F: Ja nie widziałem jak zabijali, ja tylko widziałem jak wypędzali, jak już leżeli, a tak 
strzelania, ja nie widziałem. 
 
Q: Jak leżeli zabici? Tak? 
 
F: Tak. 
 
Q: To nas też interesuje, proszę opowiedzieć jak to Pan, dokładnie jak to Pan widział? 
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F: Sołtys naznaczył warty takie, żeby ich (Źydów) nie wynosił. Nas było trzech. Ja miałem 
wtenczas wartę na Żabiej (nazwa ulicy w Parczewie). No i tak śmy chodzili.  
 
Q: Co to znaczy wartę? 
 
F: Warta, jak Pan nie wie, to taka służba cywilna, od Żydów, żeby nie wynosił im jakiś 
szmatów. 
 
Q: Aha, żeby z domów, z których... 
 
F: Tak 
 
Q: Chodziło, żeby z domów, z których ich wypędzono, żeby nikt nie kradł. 
 
F: Tak, żeby nikt nie wynosił. Ja to w młynie miałem, a ja to nie powinienem, bo ja 
pracowałem w młynie, to ja nie powinienem ale sołtys dał mi służbę, żebym służył no i 
poszedłem. No i widziałem zabitego Żyda na tej Żabiej. Zabity w piwnicy leżał. Zabity. Uszy 
miał ponadgryziane. Kiedy on zabity, ja nie wiem, ale tak spojrzałem w piwnicy. I tego, no i 
widziałem jak tu wieźli na Międzyrzec Podlaski (miasto niedaleko Parczewa) tych 
wojskowych. Mróz był wtenczas duży i widziałem jak wypędzali ich na stację, gromadą ich 
wypędzali. 
 
Q: Dobrze, pojedyńczo, najpierw zaczniemy może od tych wojskowych. To kiedy to było, to 
z tymi wojskowymi. 
 
F: 1941, 1940-39. Już tej daty nie pamiętam, bo ja tego pod uwagi nie brałem, bo do mnie to 
było... 
 
Q: Tak orientacyjnie. 
 
F: Tak. 
 
Q:  I co Pan widział? 
 
F: Mróz był niesamowity, a oni w mudnurkach – te biedne. A nie, wpierw jak ich gonili, tutaj 
na Lebasławskiej szosie. Jak mój brat pracował w młynie i taki mechanik, kolega śmy 
polecieli zobaczyć tutaj za mostem na Lebasławskiej, to byli zabici, to wojskowi byli. Tak 
koło dziesięć ich było zabitych. Jeden nawet kawałek chleba trzymał przy twarzy. Byli zabici.  
 
Q: Skąd Pan wiedział, że to byli Żydzi? 
 
F: To hasło, to Parczew, nie Warszawa, to Żydki byli, bo wiem, że Żydki byli. A resztę do 
Buźińskich, dognali tam, nie wiem ile ich tam trzymali. Później wieźli, ten Tomek co macie 
do niego, on zdaje się wiózł ich. Tam dużo fur jechało. Może z dziesięć, piętnaście, już nie 
pamiętam, ale... 
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Q: I co wieźli na tych furach? 
 
F: Proszę? 
 
Q: Co wieźli na tych furach? 
 
F:  No, tych jeńców. Niemcy byli poubierani, mieli broń przy sobie. Ja tak spojrzałem, bo to, 
bo widziałem ich w mieście. Tak myśle jak oni tam ich zawieźli, jak oni to wieźli, chyba ich 
nie dowieźli. To mróz był niesamowity wtenczas, a oni w mundurkach jechali i tu na 
Międzyrzec Podlaski wieźli. 
 
F: Dobrze, teraz. Dobrze następna sprawa, to co pan widział tego zabitego Żyda w piwnicy, to 
działo się już później w czasie wojny?  
 
Q: Nie, to było tak koło paschy. To był wtenczas nalot – dzień czy dwa jak był nalot na 
Żydów. Ja wtenczas nie byłem, tylko później miałem te wartę, tak te uliczne tak zwane. To 
zobaczyłem tego Żyda, bo tam tego. Widocznie nie znaleźli go, tam leżał, ale później go 
zabrali.  
 
F: A jak był ten nalot na Żydów, to gdzie Pan był wtedy? 
 
Q: To był chyba trzeci, ich było trzy razy chyba czy cztery wysiedlanie było, tak. To był 
chyba trzeci raz. Pierwszy raz, to byłem jak ich tego, pierwszy raz to mało zabili, tylko 
wszystkie sklepy rabowali Niemcy – to byłem na mieście wtenczas, to widziałem. To nie bili 
wtenczas. 
 
F: Co Pan widział wtedy, kiedy... 
 
Q: Panie, nic tam się nie działo, tylko zarekwirowali i nie wolno Żydom było ruszyć, a jak 
dalej to ja nie wiem, proszę Pana, ja tam nie pilnowałem, bo tak, bo każdy się bał wtenczas. Ja 
tak przeszedłem... 
 
F: No i później co się działo, jak ich dalej wysiedlali? Widział Pan coś z tego? 
 
Q: Raz byłem jak ich zbierali na moście, tutaj na Warszawskiej, to ich było, nawet jeden 
Żydek znajomy: „Panie Domański niech Pan na młyn uważa”, bo na ten młyn, bo to był jego 
młyn, a ja pracowałem w tym młynie. Jakie mógł nadzór mieć jaki, jak ja sam byłem w 
niewoli. No tak, bo za okupacji była niewola przecież, proszę Pana. Miał takie zawiniątko, 
kulaszczyk miał, bo to staruszek był, też koło 90-tki ten miał. „Już ja nie wróce” – 
powiedział, ja mówie: „Panie Josek, wracać”. No co miałem mówić, pocieszałem go. 

 
F: Widział Pan jeszcze coś wtedy, w czasie tego wysiedlania Żydów? Jakieś bicie, strzelanie? 
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Q: Nie, nie tego nie widziałem. Tego mówie, jestem Polakiem, prawdziwym, ale co jak, to co 
widziałem to mówie, a co nie widziałem kłamstwa nie będę mówił.  
 
[01] 07:13:24 – 15:35:11 
7:32 – 16:13 
 
F: Dobrze, a jakieś obławy na Żydów ukrywających się, widział Pan może?  
 
Q: Nie, nie widziałem, bo ja, wie Pan, ja pracowałem stale. Ja pracowałem w młynie, to ja nie 
miałem tak czasu. Ja pracowałem, przeważnie w dzień, bo byłem młynarzem. Ja nie miałem 
czasu tak chodzić i bałem się. I bałem się żandarmerii, bo raz jak się, jak czapki się nie zdjęło 
żandarmowi, to człowiek dostał po pysku o ile nie więcej, to się ich unikało. A to Parczew, to 
nie Warszawa ani Lublin, że to duże. To oni tak każdego znali przez skórę, a jeszcze ja był 
taki, dla nich nielubiany dla żandarmerii, nie wiem dlaczego. Tak, miałem ciut-ciut, prosze 
Pana że nie zginęłem. Może ułamek sekundy, że nie zginęłem. Tego zęba mi wyruszył 
[pokazuje palcem górne przednie zęby]. Jakoś Bozia dała, że przetrwałem taką pasję. Mów 
Pan dalej. 
 
F: Czy w czasie tego wysiedlania widział Pan jakiś zabitych? 
 
G: Tylko widziałem jak już póżniej wieźli chyba ostatnią łapanką... nie, nie drugich już, 
cywilów Niemcy wieźli, nie wojskowych, też na Międzyrzec, to też dużo fur jechało. I 
wszystko te tą drogą, tylko to był łuściniec(droga ubita z kamieni), to była polska droga, 
taka nie lana. Jak już później, to dużo ich wieźli wtenczas, furmankami. Tak spojrzałem, bo 
się każdy bał nawet się gapić. No wie Pan, Gestapowiec idzie przy furze, to każdy uciekał, bo 
się bał. Przez okno czy tam gdzieś tak spojrzał. Oni byli uwzięte, te Gestapowcy. 
 
F: A jak byli ubrani ci Gestapowcy?  
 
Q: No jak, na zielono. Jak wojsko, tylko oni mieli czapki, trupie główki mieli [pokazuje 
palcem miejsce na czole, gdzie znajdowały się te trupie główki na czapkach 
Gestapowców], nie wiem. Oni ładnie byli ubrane. 
 
F: Czy widział Pan tu jakichś ukrywających się Żydów już po tym wysiedleniu w Parczewie 
albo okolicy? 
 
Q: Tak, widziałem, nie widziałem, tylko widziałem jak miałem posłuch jak się ukryło, dwóch 
się dziadków ukrywało, ale po wsiach się ukrywali. To slyszałem, że ten widział tu jednego, 
tych ich widział, to widział ale ich nie meldował, wie Pan. Bo to też człowiek było. 
 
F: A czy w czasie wojny widział pan jeszcze jakieś egzekucje, inne? 
 
Q: Nie, mówie szczerze, że nie widziałem, bo wie pan, mówie, że pracowałem. Jakoś mi nie 
wchodziło to w oczy.  
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F: A jakichś jeńców rosyjskich widział pan albo partyzantów w czasie wojny? 
 
Q: A, tak był jeniec. Widziałem jak prowadził tą drogą, to Pioska-Szytki jest, i myślałem, że 
do sołtysa go prowadzi, tego, dwóch żandarmów szło. I tak wyszedłem tutaj, jak minęli dom 
mój minęli, tam strumyk jest, Szytki się nazywają, myślałem, że do sołtysa, a tych domów nie 
było, także to można było widzieć. No i skręcili na prawo i ten zwykly żandarm daje temu 
temu, nie wiem czy on kapitana miał ale wiem, że był jakiś, miał szarżę. Karabin wziął od 
niego. Podprowadził go, ile 30 metry za strumyk i go zastrzelił. Żeby go zastrzelił na śmierć, 
nie zastrzelił, popadł go tutaj [pokazuje miejsce na klatce piersiowej]. Myśmy go chowali 
wtenczas, tego ruskiego. Jak on sie biedak męczył, żeby był w serce dostał, a on go w płuca. 
Tośmy go chowali wtenczas, tego ruskiego.  
 
F: Chowali, to znaczy? 
 
Q: W ziemie zakopali, pochówek śmy zrobili. Wzięliśmy fufajkę głową, żeby piachu w twarz 
nie nasypać. A to by wtenczas taki przymrozek był, bo to było szóstego chyba grudnia. Tak, 
szóstego grudnia było. To pamiętam tę datę, bo to se zapamiętałem. To tego widziałem, a 
tutaj... 
 
F: A skąd Pan wiedział, że to rosjanin był?  
 
 
Q: No Panie, bo to widać było, tylko spojrzy Panie, jako wojskowy to ja się, tylkom spojrzał 
to wiedziałem, że Ruski. 
 
F: Po mundurze? 
 
Q: Tak. Jeszcze miał kartkę, takie miał, my nie umieli po rusku czytać. Nikt nie umiał. Jakieś 
takie miał karteczki napisane po rusku, tośmy wiedzieli, że Ruski. Tu nas trzech było, brat 
mój jeszcze znajomy sąsiad, żeśmy go zakopali. 
 
F: Widział Pan jeszcze coś w tym rodzaju w czasie wojny – jakieś zabójstwa, zabitych? 
 
Q: Ja nie widziałem. Tu leży parę zabitych [odchyla głowę do tyłu], ale ja nie widziałem jak 
strzelali, tylko później jak byli zakopane.  
 
F: Pan mówił o tym wysiedlaniu w kilku falach i na początku mówił Pan, że rabowali sklepy. 
Może Pan powiedzieć kto rabował, jak to się stało, co Pan widział? 
 
Q: Rekwiracja, rekwirowali, nic wiecej. Nie kazali brać ze sklepów. Później samochody tylko 
podjeżdżali ale ja nie widziałem tego, samochody podjeżdżali i zabierali ze sklepów. 
 
F: Ale Pan mówi, że Pan tego nie widział? 
 
Q: Tak 
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F: To co Pan widział? 
 
Q: Tylko mówili tam, że o już ten sklep zarekwirowali, ludzie bo niektóry się może i po 
niemiecku znał, czy tam tego. Mówili, ten sklep zarekwirowali, ten sklep. Ja się później, bo 
siem bał wtenczas, bo jeden tego i zabierali towar. Ale ja tego już nie widziałem. 
 
F: Aha, a co Pan widział, kiedy to się działo? Co Pan widział, gdzie Pan wtedy był? 
 
Q: W mieście byłem. W mieście byłem. 
 
F: I co Pan wtedy widział? 
 
Q: No mówie, że Gestapo chodziło po sklepach i nie kazali nic, ani sprzedaży już nie było, 
tylko nie kazali, żeby zamykać tego. A Żydki się bali, każdy się tego bał, a później sklep, 
podjeżdżali prawnie pod domy samochody, były te samochody podstawiane. Każdy uciekał, 
wie Pan. Jak to się zaczęło dziać, to każdy gdzie mógł to uciekał, bo się bał, wie pan. Potem 
Gestapo, po co, po co  miał śmierć ponieść? Uciekał i już.  
 
[01] 15:35:12 – 20: 05:01 
16:14 – 20:55 
 
F: Pan mówił, że ile było tych etapów wysiedlenia? Ile razy oni przyjechali do... 
 
Q: Chyba trzy razy w Parczewie, chyba trzy razy było. Pierwszy raz, dwa, tak, trzy razy były 
wysiedlenia. Bo oni się prawdopodobnie wykupywali, tam jakąś część musieli złota dać. 
Takie hasło było ale ja tego nie wiem. Tylko tak mówili, że musieli Żydzi, część wywieźli, a 
kto się jeszcze nie wykupił. Taki Judenrat, to wiem, że był. I taki był Żyd i prawdopodobnie 
po tych bogatych Żydkach chodził i zbierał i wykupywali się. Ja tego nie wiem dokładnie, 
tylko tak słyszałem. 
 
F: Dobrze, ile razy Pan widział wysiedlanie? 
 
Q: Ja widziałem tylko raz. Drugi, trzeci raz to nie pamiętam, to byłem wtenczas w mieście. 
 
F: Dobrze i ... 
 
Q: I nawet tylko jak się zbierali do wysiedlania. 
 
F: No właśnie, właśnie i gdzie się zbierali? 
 
Q: Na moście, na Warszawskiej. 
 
F: I kto ich tam pilnował? 
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Q: Nikt nie pilnował, tylko rozkaz mieli. Nikt nie pilnował. Ale Żydki, Panie, to to był rozkaz 
i każdy się bał. I Żydki sami wychodzili na moście tu na Warszawskiej. Może wiecie gdzie 
ten most jest, tu na Konotowie. W mieście, to wiecie, przejeżdżaliście. Będziecie jechać do 
Tomka to zobaczycie. Na tym moście była zbiórka, na Warszawskiej, tak. 
 
F: Niech Pan opisze kto tam się zbierał, jakiej płci oni byli, jakiego, w jakim wieku? 
 
Q:  Naj... różne, starsze, młodzi. Każdy wychodził proszę Pana. Ja się sam zadziwiłem proszę 
Pana. Jak to tak może być? Był rozkaz i sami Żydki się schodzili.  
 
F: Dużo mieli bagażu czy mało? 
 
Q: Proszę Pana, różnie to było. Różnie było. Inny  tłumoczek tylko miał, inny walizeczkę, coś 
tam, a co tam miał to ja nie wiem. Różnie to było. To, to widziałem. No i mówie, to co 
mówiłem z tym Żydkiem – Joskiem, tym starszym, co mówiłem o nim i on tam był też. 
 
F: To wtedy Pan z nim rozmawiał?  
 
Q: Tak, tak. Rozmawiałem tak z nim. Kazał mi młyna pilnować, ale jak ja pilnować, proszę 
Pana? Jak ja mógł pilnować jak ja sam w strachu żyłem.  
 
F: I jak ich zabrali tam, jak oni sie tam sami zebrali, to co dalej z nimi potem? 
 
Q:  Nie wiem. Bo ja godzine, może to nie byłem, a oni sami sie schodzili i prawdopodobnie 
ich na stacje pogonili. Ale ja tego nie widziałem. Zaznaczam.  

F: A kiedy Pan widział jak ich wieźli furmankami, to było kiedy? To było wtedy, czy to było 
? 

Q: Nie, nie, nie. To był. Już nie pamiętam daty. Czy to pierwszy, nie, pierwszy raz to nie, czy 
to drugi czy trzeci raz. Tego nie pamiętam. Bo to, wie Pan, żebym wiedział, że taka historia 
zaistnieje, to bym sobie zapisał, czy tam. Każdy to wie Pan, widział, a potem pod uwagę się 
tego nie brało. 

F: Czy po wojnie widział Pan tutaj jakichś Żydów w Parczewie? Wrócili po wyzwoleniu? 

Q: Wrócili, wrócili, było ich może 20-stu, 15-stu. Sklepy mieli.  

F: No i co się z nimi działo? Co Pan widział?  

Q: Wyjechali z Parczewa, chyba ich wystraszył wtenczas AKowce (członkowie Armi 
Krajowej, zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny 
światowej), nie wiem, ale wyjechali. Mieli sklepy, mieli tego. Nie wiem jak to było. W to juz 
nie wtajemniczam się. Pilnował swego interesu, chleba i nic więcej.  

F: A jeszcze coś by chciał Pan opowiedzieć o Żydach po wojnie? 

Q: Nic, co będe mówił, byli Żydki i to wszystko. 
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F: Dobra, dziękuję bardzo.  
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