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Wywiad zostal przeprowadzony z Kazimierzem Szymanskim, ktory urodzil sie 4 
Marca 1929 roku, w Lublinie. Jest on swiadkiem zbrodni popelnionych przez Niemcow 
na ludnosci zydowskiej w czasie II wojny swiatowej. Na poczatku Kazimierz Szymanski 
opowiada o swoje rodzinie oraz wspomina wybuch wojny. Mowi o wysiedleniu ludnosci 
zydowskiej z dzielnicy Winiawa, a nastepnie opowiada o aresztowaniu jego ojca przez 
Niemcow. Dalej opowiada o tzw. Malym Majdanku i opisuje zbrodnie dokonane na 
wiezniach przez Niemcow. Nastepnie opisuje egzekucje, ktorej dokonano na pieciu 
oficerach SS. Dalej relacjonuje przebieg egzekucji dokonanej na 30 polskich 
zakladnikach przebywajacych na zamku w Lublinie. Nastepnie przedstawia kolejne 
sytuacje, w ktorych doszlo do zamordowania ludnosci cywilnej, wiezniow, jak rowniez 
mowi o egzekucji dokonanej na polskich zolnierzach pochodzenia zydowskiego. Pod 
koniec wywiadu opisuje egzekucje tzw.500, dokonanej na wiezniach z zamku 
lubelskiego. 
 
 
[01]:00:51:07 – [01]: 53:52:11 
00:51 - 53:51 
 
[01]: 00:51:07 - [01]:05:08:10 
00:51 – 05:07 
                            
 

File 1 of 1 
 
 
Q:  Dziekujemy Panu, ze Pan zgodzil sie przyjsc, poswiecic swoj czas i opowiedziec nam 
o swoich wspomnieniach z czasow wojny. Czy moglby sie Pan na pocztku przedstawic i 
powiedziec kidy sie Pan urodzil? 
 
A:  Nazywam sie Kazimierz Szymanski. Urodzilem sie w Lublinie, 4 Marca 1929 
roku.  
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Q:  Ja nazywam sie Patrycja Bukalska i rozmawiamy z Panem w ramach projektu 
prowadzonego przez Muzeum Holokaustu, w Waszyngtonie, ktory polega na zbieraniu 
swiadectw, swiadkow zbrodni popelnionych na ludnosci cywilnej, w czasie II wojny 
swiatowej. Czy moze Pan powiedziec gdzie zastala Pana II wojna swiatowa? Gdzie Pan 
zastal wybuch II wojny? 
 
A:  II wojna swiatowa zastala mnie w Lublinie na ulicy Snopkowskiej 9 - tam 
mieszkalem z rodzicami i z siostra. Pamietam wybuch wojny, pamietam pierwsze 
bombardowanie Lublina, pamietam bombardowanie centrum Lublina. W zasadzie 
historie eksterminacji Polakow pochodzenia zydowskiego nalezaloby zaczac wlasnie od 
dzielnicy Winiawa, w ktorej mieszkalem. Niedawno pytano mnie o date wyrzucenia 
ludnosci zydowskiej z Winiawy – bo nikt nie znal – okazalo sie, ze dobrze pamietalem, 
bo bylo to 3 Maja, 1940 roku, jeszcze moj ojciec zyl. Pamietam, ze to bylo gdzies kolo 5 
rano, straszne wrzaski, troche strzalow, w ogole do okien nie moglismy podchodzic. 
Wypedzano z pomieszczen. Na przeciwko okna tez byly domki zydowskie, tez 
wypedzano ich na plac po lewej stronie I pozniej ich wywieziono nie wiem, 
prawdopodobnie do getta na Starym Miescie. A mysmy dopiero mogli wyjsc z domu 
dopiero po jedenastej przed poludniem. 
 
Q:  Bo Panstwo mieszkali blisko tak? 
 
A:  No doslownie na przeciwko mielismy domki zydowskie, niedaleko byla wspaniala 
piekarnia, gdzie do dzis pamietam smak wspanialych cebularzy, niepowtarzalne dzisiaj.  
Q:  Pamieta moze Pan nazwiska sasiadow, ktorzy wtedy tu mieszkali? 
 
A:  Nie, nie bardzo pamietam. Pamietam tylko nazwiska Polakow, ktorzy wtedy tu 
mieszkali.  
 
Q:  Ale Polacy tutaj mogli zostac prawda? Po prostu wysiedlono osoby pochodzenia 
zydowskiego? 
 
A:  Nie, po prostu ta czesc zydowska byla obstawiona, z tego co widzialem. W ogole do 
okien nie moglismy sie zblizac, bo byla grozba, ze mogliby strzelac.  
 
Q:  Wtedy tylko Pan slyszal, ze cos sie dzieje? 
 
A:  Czesc widzialem jak ich tam wyrzucali, wie Pani, ale starch bylo. Ojciec nam w 
ogole zakazal podchodzic do okna. 
 
Q:   A jakie byly te pierwsze miesiace wojny wlanie dla Pana rodziny? 
 
A: Pierwsze miesiace to byly bardzo ciezkie, bo ojciec zostal.. Poczta byla 
zmilitaryzowana, poczta zostala umundurowana I wywieziono wszystkich pocztowcow 
do… – miejscowosc - Cycow sie nazywa. To jest blizej granicy wschodniej. I tam ich  
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zajeli Rosjanie i dopiero po tej korekcji paktu Ribbentop – Molotow, gdzie 
Lubelszczyzna w pierwszej fazie miala byc rosyjska, a Rosjanie wczesniej zajeli Litwe, 
takze Rosjanie sie wycofali i cala Lubelszczyzne zajeli Niemcy. I wrocil dopiero ojciec 
gdzies na poczatku Grudnia, 1939 roku. 
 
Q:  Na pewno bardzo sie Panstwo cieszyli, prawda ze tata wrocil? 
 
A:  No, niedlugo zesmy sie cieszyli, bo w Styczniu, [19] 41 roku, cala organizacja 
zostala aresztowana przez Niemcow. Zreszta w tym czasie Gestapo wspolpracowalo z 
NKWD, a wiadomo, ze jak tereny wschodnie Polski mialy byc przez Rosjan, to Rosjanie 
swoich tam wczesniej polokowali swoich juz tam wspolpracownikow, takze wiem, ze 
udzial w rozpracowaniu podziemia polskiego bral udzial takze NKWD.  
 
Q:  A ta organizacja, o ktorej Pan mowi, to byla organizacja podziemna, do ktorej nalezal 
ojciec? 
 
A:  Ojciec tak Obroncy Polski, nalezal tak. Z tego co wiem, co mi mama mowila, z 
uwagi na to, ze ojciec byl, wladal kilkoma jezykami, ojciec pracowal w wywiadzie tej 
organizacji.  
 
[01]:05:09:18 – [01]:09:14:11 
05:08 – 09:13 
 
Q:  Jak sie odbylo to aresztowanie, pamieta Pan to? 
 
A:  Ojciec byl zdenerwowany, 12 Lipca, 12 Stycznia aresztowano wtedy rodzine 
[Kameli], to byli bardzo znani ludzie na [Bychawskiej]. Kamela prowadzil duzy sklep 
kolonialny. Aresztowano Pana Kamela, jego brata i jego syna. I 14 [Lipca] ojciec 
pracowal jako kontroler na poczcie, w telegrafie i zdenerwowany nie pozegnal sie z 
nami, poszedl tez z siostra, ja patrzylem przez okno i tyle widzialem ojca.  
 
Q:  Do domu juz nie wrocil, zostal aresztowany? 
 
A:  Nie niestety nie. Listonosz przyniosl teczke z dokumentami, z pieniedzmi ojca, tak 
zachowala sie ta karta, ktora panstwu pokazywalem. 
 
Q:  Dowiedzieli sie Panstwo co sie stalo z ojcem? 
 
A:  No byl przesluchiwany pod zegarem na, siedzial na zamku w tej wiezy. Tam byla 
dosc duza cela, oklo pietnastoosobowa, tam bylo dwoch ksiezy. Ojciec nie skonczyl 
seminarium duchownego, takze znal lacine, po lacinie odprawial msze. Trzy razy stalem 
w kolejce wielogodzinnej, zeby tam paczke przekazac ojcu na zamek. W Styczniu, w 
Lutym i w Marcu, a w Kwietniu, na pocztku Kwietnia cala grupa zostala wywieziona do 
Auschwitz Birkenau i niestety nikt nie wrocil.  
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Q:  Nie mieli Panstwo zadnych wiesci od ojca juz? 
 
A: Mialem. Wyslal pare listow, to Panstwo bedziecie mieli na tej plycie, co przekazalem. 
Tam jest pierwszy list ojca, drugi i chyba trzeci.  
 
Q:  A czy to byly listy jeszcze tutaj z zamku w Lublinie? 
 
A:  Nie to sa listy z koperta, z Oswiecimia, z Auschwitz Birkenau. 
 
Q:  Jak Pan zapamietal ten czas i informacje z obozu? Co bylo w tych listach, czy Pan 
pamieta? 
 
A:  No pamietam pierwszy list to ojciec zawiadamial, ze jest w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz Birkenau, zreszta listy pisal ojciec po niemiecku, ze czuje sie dobrze, ze 
mama moze mu przysylac wymienic mu zlotowki na marki, przysylac marki, ze bedzie 
mogl sobie cos kupic. Okazalo sie, ze to byla nieprawda. Mama wysylala pieniadze. 
Ostatni list otrzymalismy od ojca 24 Sierpnia, 1941 roku. Ojciec bardzo blagal, zebysy 
sie… Przepraszam. Bardzo przepraszam. [Placze] 
 
Q: Nic nieszkodzi. Jest woda mozna sie napic. Mozemy poczekac. Naprawde rozumiemy 
to jak trudno o tym mowic. 
 
A: To byl oststni list ojca. 14 Wrzesnia 1941 roku otrzymalismy telegram, ze ojciec 
zginal. Datowany byl 13 Wrzesnia, czyli ojciec zginal 13 Wrzesnia. Dowiedzialem sie 
pozniej, ze w tym czasie robiono eksperymenty z gazem Cyklon B, i caly szpital, bo 
ojciec ostatnio chorowal i byl w bloku 27, ktory nazywal sie szpitalem. Caly ten blok 
poszedl do komory gazowej i wszyscy zgineli. Mama jeszcze szukala przez Czerwony 
Krzyz, jakies wiadomosci o ojcu, ale bedzieci mieli Panstwo tam na tej plycie CD, 
zawiadomienie z Czerwonego Krzyza, ze ojciec byl chory na Tyfus i zostal zagazowany. 
Tyle moge na temat ojca powiedziec. Za malo mam wiadomosci o tym okresie. 
 
Q:  Na pewno bylo trudno sie w tym czasie dowiedziec czegokolwiek wiecej. 
 
[01]:09:24:06 – [01]: 18:05:14 
09:23 – 18:04 
 
A: No tez bedziecie mieli Panstwo na tej plycie document, gdzie nas wyrzucono ze 
Snopkowskiej 9. Gestapo zajelo ten dom, bo po drugiej strony ulicy wyburzono 
wszystkie domy zydowskie, wyrownali teren i zrobili takie pole treningowe dla koni, dla 
policji konnej SS. SS-mani zajeli ten dom, wyrzucili nas i dostalismy po nich mieszkanie 
gdzies na Starym Miescie, ktore nie nadawalo sie do zamieszkania.I przyjela nas mamy 
siostra na Fabryczna 39. I tam mieszkalismy. Na przeciwko byl tzw. Maly Majdanek. 
Tam bylo lotnisko fabryki [Plagi Raszkiewicz]. To byla produkcja samolotow takich, 
zwiadowczych samolotow polskich. Nazywal sie Lublin chyba, Lublin 4. Nie pamietam  
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juz. W kazdym razie Niemcy to zabudowali, bo byly i olbrzymie hangary, byla bocznica 
kolejowa. Takze zrobili tam takie Komando robocze, gdzie wszystko co zabrali Zydom z 
Majdanku, to wszystko bylo tam segregowane, pieniadze i tak dalej, tak dalej. I to bylo 
wywozone do Niemiec. Byl okres czsu, ze z tych ubran, ktore zabrano tym wiezniom to 
byla taka olbrzymia sterta, wyzsza niz te hangary, po tych zakladach tych Plagi – 
Raszkiewicz. I mysmy tam, nasze okna wychodzily naprzeciwko tego obozu, stad duzo 
faktow. 
 
Q:  Bylo to blisko tak? W jakiej to bylo odleglosci? 
 
A:  No to byla chodnik, jezdnia I po drugiej stronie juz byly baraki. 
 
Q:  A kto robil ta segregacje rzeczy, o ktorych Pan wspominal? 
 
A:  A to byla olbrzymia grupa wiezniow pasiakow i oni to segregowali.  
 
Q:  A czy w tym czasie…Bo mieszkali juz tam Panstwo po aresztowaniu ojca, prawda? 
 
A: Tak, tak, tak. Nas wyrzucili  w … zreszta jest tam document, w tej kasecie, ze nas 
wyrzucili chyba w Sierpniu 1942 roku, ze Snopkowskiej 9 i przenieslismy sie do ciotki, 
do mamy siostry, I tam mieszkalismy razem. Tam zajmowalismy jeden pokoj. Pozniej 
nas stamtad tez wyrzucono.  
 
Q:  Czy z tego okresu, kiedy Pan mieszkal blisko wlasnie tego placu to pamieta Pan 
jakies przypadki znecania sie, lub mordu na wiezniach, czy tez osobach cywilnych? 
 
A:  No tak, to wlasnie rozpoznalem tego gestapowca, na zdjeciu u Pani Marty, na 
Majdanku w Muzeum. To, to byl taki, to byla chyba Niedziela. Nie mozna bylo wygladac 
przez okno. Byl taki, u cioci byly takie firanki – nie wiem jak one sie nazywaja – takie 
nisko sie rozsuwaly, zeby ludzie nie bardzo podgladali do mieszkania. I taka byla szpara, 
ik przez ta szpare wygladalem. Czlowiek nie mial co robic, siedzial w domu, na ulice tez 
nie zawsze mozna bylo wyjsc. I widzialem, jak szla grupa Gestapowcow, z takim 
cywilem – pozniej okazalo sie, ze to byl Zyd wspolpracujacy z Gestapo. Weszli. Akurat 
w tym czasie pod prysznicem zadowolony kapal sie wlasnie jeden z wiezniow. Ten 
Gestapowiec zatrzymal ich, wyjal waltera, wycelowal. Widzialem, jak tamtemu sie od 
razu zmienil wyraz twarzy, z zadowolonego, w przerazenie. Strzelil. Trafil go prosto w 
serce, bo ten sie zlapal za serce. Nogi sie ugiely. Zastrzelil go na naszych oczach 
wszystkich. 
 
Q:  Czyli z tego co Pan widzial z okna nie mozna bylo, zadnego powodu tego znalezc, 
tak? 
 
A:  Nie, po prostu tylko widocznie dlatego, ze za bardzo byl zadowolony, pod tym 
prysznicem. 
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Q:  Ale to ten prysznic to byl na zewnatrz? 
 
A:  Tak, to byl przy boku baraku. 
 
Q:  A skad Pan wiedzial o tym, ze ten cywil to jest Zyd, ktory…? 
 
A:  A mysmy wiedzieli o tym. Wszyscy o tym mowili. 
 
Q:  Czyli znal go Pan jakos z widzenia? 
 
A:  Z widzenia znalem, bo ja go kilka razy widzialem. 
 
Q: A pamieta Pan jak sie nazywal? 
 
A:  Nie. Nie pamietam. Ale na Majdanku maja jego nazwisko. Zdaje sie, ze nawet bylo 
trzech wspolpracujacych z Gestapo, z tego co plotka pozniej mowila, to go zastrzelono w 
[19] 44 roku na wiosne, na Majdanku wlasnie. 
 
Q:  A ten officer, ktory strzeli to byl officer SS, tak? 
 
A:  SS. Tak. 
 
Q:  A poznal to Pan, ze to jest SS, po.., w jaki sposob? 
 
A:  Przeciez on mial czarny garnitur SS, czapke. Poznalem go pozniej, pozniej drugi raz 
go poznalem tez w takiej sytuacji, ze zapamietalem, po prostu w pamieci utkwila mi jego 
twarz. Pokazano mi zdjecia na Majdanku, to rozpoznalem tego oficera.  
 
Q: A widzial go Pan jeszcze pozniej, w czasie wojny? 
 
A:  Widzialem go jeszcze drugi raz jak jeszcze mieszkalismy na Fabrycznej 39. Wtedy 
byl, o dziwo transport wiezniow na Majdanek transport w ciagu dnia. Ulica byla 
obstawiona, wtedy nawet do szkoly nie poszedlem. I przylecial do mnie… Aha, nie 
wtedy juz mieszkalem na Wirowej 8, juz nas wtedy wyrzucili. Przylecial do mnie 
Zygmunt Slowikowski, mowi Kazik, chodz polecimy, zobaczymy cos sie dzieje na 
Fabrycznej (teraz ta ulica sie nazywa Meczennikow Majdanka). Moglismy przeleciec 
przez taki ogrod, i schowalismy sie za krzakiem, chyba agrestu. I byla taka luka miedzy 
domami, wie Pani, szli ci wiezniowie i rzucali ten swoj bagaz, pozniej jechaly 
samochody i zabieraly to wszystko. I jest taki obraz, ze jest koniec kolumny, taki starszy 
Pan nie moze isc wie Pani, dolatuje do niego mlody, bierze go pod pache, chce go 
doholowac do kolumny, a ten SS- man, doszedl I strzelil mu w plecy.  
 
Q:  Temu starszemu wiezniowi, tak? 
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A: Temu starszemu, ten go puscil i dolaczyl do kolumny, a ten sie tak cofal, cofal, nogi 
mu sie zgiely i wie Pani, tak kucnal na nogach. Pozniej pochylil glowe, ten SS – man 
podszedl do niego, noga podniosl mu glowe i strzelil. I spojrzal w nasza strone, a my 
przerazeni, ze nas mogl zauwazyc. 
 
Q:  Ten SS-man spojrzal? 
 
A: Tak, spojrzal w nasza strone. Mysmy sie szybko schowali za krzaki, chylkiem, 
chylkiem sie wycofali na koniec ogrodu i przeszlismy przez furtke i juz bylismy na 
naszej ulicy, na Wirowej. Bo tam takie bylo przejscie, wie Pani? 
 
Q: Ale potem juz nie patrzyli Panowie, co dalej sie dzialo z tym czlowiekiem 
zastrzelonym? 
 
A:  Nie. Nie patrzylismy, wie Pani nie mozna bylo nawet wychodzic. Balem sie, ze on 
moze pojsc zanami wie Pani, i nas poszukac. Ale okazalo sie, ze jeszcze pozniej byly 
nastepne strzaly, takze on chyba do konca z ta kolumna szedl. 
 
Q:  A czy jeszcze z tego okresu kiedy Pan mieszkal…? 
 
A:  I jeszcze, jeszcze jeden fakt. A to juz nie pamietam, tez chyba to bylo lato [19] 43, 
albo, albo jesien [19] 42, i z takim koscistym, wysokim SS-manem juz szedl, tez na ten 
teren, z takimi duzymi,drewnianymi palami, wie Pani, takie grube. Wiezniowie uciekali, 
kryli sie. I staneli przy takiej olbrzymiej, taki zbiornik, pojemnik na wode 
przeciwpozarowy, wie Pani, przy barakch byly. I jakis przechodzil pasiak, krzykneli na 
niego. Przyszedl, pod pache ta czapke, zameldowal sie. Kazali mu sie myc i on sie 
pochyli, a oni wrzucili go za nogi do tej kadzi, kijami pchneli, na zegarek patrzyli ile w 
tej wodzie wytrzyma. No I po jakims czasie zostawili go I poszli dalej na w glab tego 
malego obozu. Ja widzialem jak kilku tych pasiakow podlecialo do niego, wyciagneli go, 
ale on juz nie zyl. 
 
Q:  Te kadzie byly takie glebokie? 
 
A: Dosc duze byly, takie wysokosci z poltora metra, ze srednicy, to z drzewa byly 
zrobione wie Pani, takie duze belki. 
 
Q: A moze Pan ocenic z jakiej odleglosci Pan to widzial? To bylo z okna, czy…? 
 
A: To bylo z okna naszego mieszkania. To odlegosc byla, ja powiem Pani, ja wiem, 
waski chodni, jezdnia tez nie za szeroka, waski chodnik i baraki. Takze to bylo bardzo 
blisko, mozna bylo twarze widziec. 
 
Q:   A czy tych SS – manow, ktorzy to zrobili Pan jakos rozpoznawal? 
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A:  Ja go rozpoznalem. Jednego to akurat bylem przy wieszaniu.  
 
[01]: 18:07:06 – [01]: 21: 30:15 
18:06 – 21:29 
 
Q:  Jak to? 
 
A:  Dowiedzialem sie na zamku, ze ten co go wiele razy widzialem, ze tam strzelal, tez 
zostal powieszony pozniej. A tego wysokiego, takiego koscistego – on zawsze chodzil w 
takim przyciasnym mundurze. Nie bylo na niego munduru – zawsze za krotkie rekawy, 
za krotkie spodnie. Taki koscisty dryblas byl. Juz bylem w harcerstwie i byl process tych 
pieciu pierwszych SS – manow z Majdanku.  
 
Q:  Przepraszam, to juz bylo po wojnie, tak? 
 
A:  Po wojnie tak, i nas z zolnierzami wezwano, zeby obstawic caly teren, tutaj dookola 
szubienic wie Pani. i byl harcerz, zolnierz, harcerz, zolnierz, mysmy taki szpadel 
trzymali. Ja stalem akurat od szubienicy, gdzies okolo 15 metrow, no moze dwadziescia, 
nie wiecej. Akurat mialem na przeciwko ta szubienice. I ten pierwszy to byl wlasnie on. 
 
Q:  A pamieta Pan, ktory to byl rok mniej wiecej po wojnie, ale kiedy? 
 
A:  To byla jesien chyba [19] 44 roku. 
 
Q:  [19] 44? 
 
A:  Pierwszy process, tak. Juz zaczynalem chodzic do szkoly. A moze nie, moze [19] 45, 
juz nie pamietam. Ale Pani Marta, w muzeum na Majdanku zna dokladna date. Ja nie 
pamietam. Nie przypominam sobie.  
 
Q: A pamieta Pan, jak ta egzekucja wygladala, czy ten Niemiec, ktorego Pan rozpoznal, 
on szedl spokojnie, czy cos mowil? 
 
A:  Nie, to byla taka sytuacja, ze … tu powiem Panstwu jeszcze ciekawostke. 
Szedlem do szkoly i slysze na Krakowskim Przedmiesciu strzelanina niesamowita, akurat 
z kolega zesmy szli na Chylicz. Moja szkola tam byla w srodku miasta. Szybko 
dolatujemy na Krakowskie Pzedmiescie a prowadza wlasnie tych pieciu.  
 
Q:  Pieciu SS-manow. 
 
A:  Tych pieciu SS –manow prowadza na koncowy etap procesu do Domu Zolnierza, 
czy Domu Oficera, jak to sie nazywalo. I ludzie sie rzucali na nich, a ci strzelali w gore 
dla postrachu. 
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Q:  Eskorta strzelala? 
 
A:  Eskorta strzelala dla postrachu. Bylo ich ze 20, albo nawet 30 z tej eskorty, wie Pani. 
Ja skrecilem do szkoly, kolega mowi, nie ja polece zobacze. I polecial zobaczyc. Okazalo 
sie, ze przy Domu Zolnierza ludzie przerwali kordon i strasznie pobili tych SS-manow. 
Jednego z nich wieszali z takim bandazem na szyji. Jeszcze mial opatrunek. No po prostu 
podjechaly trzy samochody, chyba trzy samochody, tak. Przejechano przez cay 
Majdanek, pokazano im za co zostali skazani na smierc. Podjechaly pod szubienice, jacys 
oficerowie w bialych rekawiczkach zalozyli im petle, zdjeli rekawiczki, rzucili. Tam 
dwoch chyba pocalowalo krzyze, dwoch chyba krzyknelo “Hi Hitler”, chociaz sobie 
przypominam. I officer machnal reka, samochody odjechaly, no i. 
 
Q:   A ci oficerowie, ktorzy wieszali to byli oficerowie polscy, czy nie? 
 
A:   Polscy, tak, tak. To polscy zolnierze. 
 
Q:  Czyli wlasciwie z tego co Pan opowiada, to dwoch SS-manow z zalogi Majdanka, 
Pan tak byl w stanie rozpoznac z twarzy, tak? Mozna powiedziec - z widzenia kojarzyl? 
  
A:  Tak. 
 
Q:  Jeden to byl ten koscisty, wysoki, a drugi to byl ten, co strzelal.  
 
A:  Ten chudy, a drugi wlasnie ten co strzelal. 
[01]: 21:31:14 – [01]: 30:11:22 
21:31 – 30:10 
Q:  Czy pamieta Pan byc moze jeszcze inne wydarzenia, w ktorych dochodzilo do 
mordowania cywili, badz tez wieznow na Majdanku? 
 
A:  Az musze sobie siegnac, po prostu. Wiezniow na Majdanku? Nie pamietam, to byl 
chyba [19] 42, albo [19] 43, co rozstrzelali trzydziestu, na Nowej Drodze. Trzydziestu 
wiezniow z zamku lubelskiego. 
 
Q:  To byli wiezniowie z zamku? 
 
A: To byli zakladnicy. To byli Polacy. Ja akurat wychodzilem ze szkoly i zgarnal nas 
Wermacht caly tlum ludzi i zapedzili nas na te pokazowa egzekucje. Jak zesmy szli, to 
slyszalem pierwsza salwe. Rozstrzelali pierwsza dziesiatke, pozniej jak sie przepychalem 
przez tlum ludzi, bo chcialem byc z przodu, bo bylem maly, niezbyt wysoki, to akurat 
padla salwa. Rozstrzelano druga dziesiatke. I wyszedl ten SS-man wlasnie, ten o ktorym 
mowilem, ktory strzelal tak do ludzi. On byl w tym plutonie egzekucyjnym, I on dobijal 
tych, ktory sie jeszcze ruszali. Pozniej byla trzeci dziesiatka. Mnie kobiety schowaly, 
zebym nie patrzyl. Slyszalem salwe. Zapamietalem jednego z tej trzeciej dziesiatki, z 
lewej strony stal. Fajny facet, taki w butach oficerkach byl. Spodnie bryczesy, golf taki  
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jasno popielaty. Dlatego go zapamietalem, bo pozniej jak wiezniowie ich zabierali do 
samochodu, ktory stal na moscie i zabieral ich na Majdanek do spalenia, chcieli mu zdjac 
buty, wie Pani po prostu te oficerki. Tak zapamietalem tego. 
 
Q:  Ciala tych rozstrzelanych Polakow, zabierali inni wiezniowie? 
 
A:   Tak. Na Majdanek. 
 
Q:  Pan powiedzial, ze padla salwa. To znaczy, ze strzelano do tej samej dziesiatki 
jednoczesnie, tak? Czy to bylo tak, ze po kolei? 
 
A:  Nie, to bylo tak, ze salwa to byl pluton egzekucyjny zlozony z 20 SS-manow. Takze 
na kazdego z wiezniow przypadaly dwa strzaly.  
 
Q:  A skad Pan wiedzial, ze to byli SS-mani? 
 
A:  No przeciez stalem niedalego tego plutonu egzekucyjnego. 
 
Q:  Niedaleko? To moze Pan tak oszacowac ile to bylo? 
 
A:  No ze trzydziesci metrow, moze 40 metrow. Bo to no, po drugie stronie Bystrzycy 
stalem. Bystrzyca nie jest szeroka, drugi nasyp przed Bystrzyca i oni zaraz tutaj na 
brzegu ich rozstrzeliwano.  
 
Q:   Czyli miedzy Panem, a miejscem egzekucji byla rzeka, tak? 
 
A:   Tak, rzeka. Niezbyt szeroka. 
 
Q:  A czy pamieta Pan, jak zachowywali sie ci Polacy, ktorzy byli prowadzeni na 
ezekucje? 
 
A:  No oni mieli zakneblowane usta i skrepowani byli. Prawdopodobnie po dwoch (szli), 
ale nie przypominam sobie. 
 
Q:   Przepraszam, ze tak sie dopytuje, ale czy oni stali tylem do tlumu? 
 
A:   Nie, twarza stali. 
 
Q:   Aha, czyli twarza do strzelajacych.  
 
A:   Tak, tak.  
 
Q:  A czy ludzie, ktorzy stali wokol Pana, ktorzy musieli sie temu przygladac, czy oni 
cos mowili, czy nie? 
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A:   No sporo osob plakalo. 
 
Q:   A czy wiadomo dlaczego byli rozstrzelani? Pan mowil, ze to byli zakladnicy. 
 
A:   Nie wiem, chodzily sluchy, ze jakis Niemiec zginal przypadkowo na Nowej Drodze i 
za to rozstrzelano tych trzydziestu. Taka plotka chodzila po Lublinie. 
 
Q:   Czyli nie wiadmo dokladnie kto byl w tej grupie, czy to byli przypadkowo zlapani? 
 
A:   Tam ich nazwiska sa. Jest, jest, tam na gorze przy moscie jest tablica z nazwiskami 
tych trzydziestu. 
 
Q:  Czy jeszcze byc moze przypomina pan sobie jakies przypadki zbrodni popelnianych 
na cywilach? Byc moze zwiazanego wlasnie z zamkiem? 
 
A:  A z zamkiem? Niemcy zajeli moja szkole cwiczeniowke i wyrzucili nas z tej szkoly i 
my chodzilismy na Starym Miescie do, chyba pozydowski budynek, wie Pani. I tam 
zorganizowano szkole dla nas. I okna wychodzily na, z drugiej strony wychodzily na 
takie dzialki i po lewej stronie widac bylo zamek caly, na tym wzgorku. Ja akurat 
pamietam byla lekcja z profesorem Chowiczem, pozniej on byl dyrektorem szkoly 
chemicznej, po tak zwanym wyzwoleniu. Byla lekcja fizyki i slyszymy strzaly. Wszyscy 
do okien, wie Pani. I ucieka facet taki. To byla jesien. Jesien chyba [19] 42 roku. I ucieka 
facet w kurtce takiej pamietam brazowej. Goni z daleka strzelil w niego jeszcze 
Ukrainiec, taki w czarnym, ten SS Ukraina, albo SS Galicjan. Mysmy ich Ukraincami 
nazywali. I ten dolecial do ogrodzenia, do dzialek, po siatce sie wspinal. Przykleknal, 
strzelil, trafil go i spadl. Podszedl, wsadzil karabin w luke, dobil go, zarzucil karabin, 
zapalil papierosa i poszedl. Profesor mowil, panowie minuta ciszy, pomodlilismy sie za 
niego.  
 
Q:   To cialo zostalo tam, kolo…? 
 
A:   Tak. Zostalo tam, tak. 
 
Q:   Rozumiem. A on uciekal z zamku, tak? 
 
A:   Od strony zamku uciekal, tak. 
 
Q:  A dokladnie to nie widzieli Panowie, nie widzieli Panstwo calej sytuacji, tylko…? 
 
A:  Nie, nie, nie. Mielismy ograniczona widocznosc. Tylko ten urywek, co pamietam to 
panstwu powiedzialem.  A jeszcze jedna. Bardzo ciekawa (sytuacja). To chyba byla lato. 
Z bramy krakowskiej wychodzimy. Jeszcze chodzilem do szkoly cwiczen na Stare 
Miasto, wychodzimy i przechodzimy przy ratuszu na przeciwna strone, a tu jedzie  
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ciezarowy samochod, za nimi jakis chyba Opelek z SS-manami. Samochod skreca, 
hamuje i z jednej strony wyskakuje facet, z drugiej strony kobieta. Kobieta przelatuje 
bardzo krotko po schodkach, w brame przejsciowa na Stare Miasto. A ten lecial w 
kierunku, z tylu za Ratuszem byl wtedy targ, wie Pani. Przez ten targ przelatuje. Przed 
nim ludzie ustepowali, a jak SS-man go gonil z psem, to tamowali. I odruchowo 
polecielismy za tym. Wpadl w taki zajazd, do, widocznie dolecial do bramy. Bramka byla 
zamknieta, wspial sie tam po tym plotku na gore. Ten SS-man, nazywal sie Krowa, bo to 
byl komendant zamku.  
 
Q:   Ten SS-man sie tak nazywal? 
 
A:  Tak. Mowili na niego krowa, bo taki gruby, wie Pani. Niski, gruby i bardzo nie, o 
bardzo brzydkiej twarzy. W kazdym razie wyciagnal parabelke pamietam, ten strzelil z 
niego, ten spadl. Zatrzymal sie na moment tam, bo mu noga wlazla miedzy sztachetki, 
wie Pani. Jak noge wyjmowal, ten SS-man strzelil. Spadl, to SS-man parabelke za pas 
schowal, poszedl sie zaczal sie szamotac z nim, a ten nogi za pas i uciekl w brame. On 
jeszcze ze trzy razy strzelil, ale nie trafil, bo widzialem taki odpryski na murze kuli. I 
uciekl. Pozniej, za pare dni widzialem olbrzymia, olbrzymi plakat. Nagroda chyba piec 
tysiecy, czy dziesiec tysiecy marek za schwytanie. Jego zdjecie. I ta twarz przerazona, jak 
on siedzial na gorze, z ta noga sie szamotal, zapamietalem do dzisiaj. 
 
Q:   Ale Pan biegl za tym czlowiekiem i za tym SS-manem.  
 
A:  To sporo ludzi bieglo, wie Pani. Czy ucieknie, czy nie ucieknie. No i uciekl. 
 
Q:   Nie bal sie Pan? 
 
A:   No szybko zesmy sie wycofali jak on uciekl. 
 
Q:  No, to musial Pan rzeczywiscie dobiec z tlumem i widzial Pan twarz, to bylo blisko. 
 
A:  To bylo, ja wiem. Prosze Pani, to bylo z pietnascie metrow, nie wiecej.  
 
Q:  A kiedy ten mezyczyzna uciekl, to co zrobil ten SS-man? 
 
A:  Nie wiem, bo ja ucieklem. Z kolega ucieklismy,jeszcze by kogos zastrzelil ze zlosci. 
Z nimi to nic nie wiadomo bylo przeciez.  
 
Q:  Wlasnie dlatego pytam, bo wypadalo mu odreagowac. 
  
A:  No ta kobieta, o tej kobiecie nie bylo plakatu, ale o nim bylo. 
 
Q:  Ale na przyklad ludzie mowili, co to byl za mezczyzna? 
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A:  Nie wiadomo.  
 
Q:  Nie wiadomo? 
 
A:  Bylo jego nazisko, nie pamietam. Byl to krepy, niewysoki facet, w takim jasnym 
plaszczu, jak to sie mowi prochowcu, wtedy. Uciekal. Taki ciemny blondyn, niezbyt 
bujne wlosy.  
 
[01]: 30:13:03 – [01]: 34:47:07 
30:12 – 34:46 
 
Q:   Czy...? 
 
A: A jedna twarz. Bo wlasnie mowimy o twarzach. Jeszcze mieszkalismy na 
Snopkowskiej, to chyba juz byl, ojciec juz byl w obozie. Chyba byl to maj, [19] 41 roku. 
I…piekna pogoda pamietam. Obudzily nas okolo piatej rano, moze w pol do szostej 
obudzily nas samochody. Z mama. Przyjechaly samochody, ale niedaleko byly tzw. 
Gorki Czechowskie, tam Niemcy rozstrzeliwali ludzi. Przyjechaly te samochody, 
pozniej bylo slychac strzaly. I stanalem w oknie, pozniej wracaly puste te samochody. No 
I lezymy, lezymy slyszymy z gory znow warkot samochodow. Stanalem w oknie i widze 
pierwszy samochod jedzie. SS-man, odkryte samochody oczywiscie. SS-man o ta 
szoferke oparty i siedzi mezczyzna. W drugim samochodzie tez SS-man oparty o ta 
szoferke i siedza dwie kobiety z futrami. Futra mialy tak narzucone. Siedzialy. Jedna 
mnie zauwazyla. W oknie. Taka przystojna, mloda pani, brunetka. Druga byla taka 
ciemna blondynka. Jedno futro bylo bardzo ciemne, drugie jasniejsze. No, gdzies po 20, 
30 minutach uslyszelismy strzaly. Samochody wracaly, te futra lezaly w tym 
samochodzie. Pomodlilismy sie za te kobiety.  
 
Q:   Mozna przypuszczac kim byly te kobiety? 
 
A:   Nie wiem. Z zamku. Bo to byly z zamku rozstrzeliwane. Pozniej zaraz na Majdanku, 
pod koniec Lipca mozna juz bylo wejsc na Majdanek, to. 
 
Q:   W ktorym roku to bylo? 
 
A:   W [19] 44. To byly ciala rozstrzelanych Junakow. To byla taka Audim, to byla taka 
sluzba budowlana, w ramach organizacji Toda, wie Pani. Slyszala Pani o tych? I oni 
nawet mieli takie karabinki, jak widzialem jak szli na roboty, to dwoch, czy trzech nosilo 
te karabinki. Okazalo sie, ze mala grupa tych zabrala te karabinki ze zbrojowni i uciekla 
do partyzantow, i wlasnie za to w lipcu, przed zakonczeniem wojny rozstrzelano ich.  
 
Q:  Rozstrzelano tych, co wzieli te karabinki, czy tych kolegow? 
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A:  Tych kolegow rozstrzelali, tych kolegow i ja akaruat jak bylem to gdzies z Zamoscia, 
czy z Krasnego Stawu jakas rodzina zabierala jednego, zeby go pochowac. 
 
Q:  Ciala tych rozstrzelanych, tak? 
 
Q:   Pan widzial te ciala? 
 
A:   Tak, tak. Widzialem, to niedaleko krematorium, tak rzedem lezeli. 
 
Q:   Czyli to tez byla taka egzekucja? 
 
A:  To byla egzekucja. 
 
Q:   A ile tych cial bylo? 
 
A:   Ponad dziesiec, na pewno.  
 
Q:   Ale to nie widzial Pan tego jak to sie stalo, tylko…? 
 
A:  Nie, nie to przeciez nie bylo mozliwe, bo to przeciez na terenie Majdanku ich 
rozstrzelali.  
 
Q:  A te ciala to Pan widzial z mieszkania, czy wlasnie bezposrednio stamtad ? 
 
A:  Nie, no mozna juz bylo wejsc na Majdanek, wie Pani, i wtedy. Zreszta mysmy 
pozniej juz cala grupa chodzili i cale harcerstwo i cala mlodziez chodzila, jeszcze w [19] 
44 roku i z tych pola, gdzie kapusta byla posiana, buraki jako wyzywienie dla tych 
wiezniow, to mysmy, bo to bylo posypywane popiolami jako nawoz, to mysmy zbierali te 
szcztki, z listkow kapusty, male kostki zesmy zbierali I stad usypany ten olbrzymi 
zbiornik z tymi prochami. To wszystko mlodziez zebrala, zreszta z… tam tez mlodziez 
zbierala. Zbieralismy kostki ludzkie I prochy.  
 
Q:  Tak, ale to juz bylo po zakonczeniu wojny, prawda a ta egzekucja na tych chlopcach 
mowi Pan, ze…? 
 
A:   To bylo w lipcu, przed zakonczeniem wojny.  
 
Q:   Zostali ci, oni zostali rozstrzelani jeszcze przez bedacych w miescie Niemcow, tak? 
 
A:   Niemcow, tak.  
 
Q:   A cos wiecej na temat tej egzekucji, nie nic? 
 
A:   Nie. Nie mam wiadomosci.  
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Q:  Dobrze.To ja bym moze teraz poprosila o dwie minuty przerwy, dobrze? Ja tylko na  
chwile wyjde i zaraz wroce. 
 
A:   Prosze bardzo. 
 
Q:   Moze Pan wody sie napije? 
 
[01]: 34:49:14 – [01]: 39:35:04 
34:48 – 39:34 
 
Q:   Jak Pan bedzie gotowy to prosze powiedziec. 
 
A:   Jestem gotowy.   
 
Q:   Tak? To jeszcze poczekamy czy koledzy sa gotowi. “I am ready”. 
 
Q:  Czy pamieta Pan byc moze jeszcze jakies inne wydarzenia zwiazane z koncem 
wojny? 
A:  To chyba. To znaczy jeszcze w tym czasie, jak mieszkalismy na Fabrycznej 39, przed 
wyrzuceniem nas po raz drugi przez Niemcow. Ja wtedy poszedlem do szkoly, ale w 
nocy, poprzedniej nocy byla jakas strzelanina, jakis halas, jakies halasy na terenie tego 
Malego Majdanku, na terenie lotniska.Podobno tam ktos uciekl, jak obudzilismy sie rano 
to sasiedzi mowili, ze gdzies niedaleko nas byl zastrzelony pasiak. I to bylo nastepnego 
dnia, ja poszedlem do szkoly i mama mi opowiadala, ze wszystkich tych wiezniow z tego 
malego obozu, z Malego Majdanka spedzono na plac i olbrzymia grupe wytypowali SS-
mani I weszli do tego baraku dezynfekcyjnego. Nie wspomnnialem o nim? Tam na 
srodku byl barak, w ktorym dezynfekowano odziez, ktora wywozono do Niemiec. Do 
tego baraku – to mi mama opowiadala, ja tego nie widzialem. I wszedl SS-man. Na gorze 
tego baraku byl taki szyber odsuwany. Wszedl SS-man z dwoma wiezniami z 
rewolwerem, z pistoletem w reku. Ci otworzyli puszki i wrzucili tam. Ci wiezniowie 
zaczeli wybijac szyby. SS-mani strzelali do nich przez te szyby. 
 
Q:   Z czym byly te puszki? 
A:  Z cyklonem B, na pewno. I wiezniowie, ocalali wiezniowie co ich nie wytypowano 
zamkneli okna I gdzie po 30 minutach wyniesiono ich I wywieziono na Majdanek. To 
byla taka druga sprawa. 
 
Q:   Ktory to byl rok? 
 
A:  Ja jeszcze mieszkalem, mieszkalismy wtedy na Fabrycznej 39, wiec to mogl byc [19] 
39 rok, ale i to pora na pewno letnia. Albo poczatek jesieni, albo lato. Ja szedlem do 
szkoly, wiec to na pewno nie byl okres wakacji. I nalezaloby jeszcze wspomniec, ze w 
centrum miasta, niedaleko cmentarza na Lipowej, byl maly oboz naszych zolnierzy  
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pochodzenia zydowskiego. Oni tam mieli warsztaty, oni segregowali tez ta odziez, ktora 
zabrano z wiezniow na Majdanku, przywozono do nich. Oni segregowali. Tam byly 
warsztaty krawieckie, warsztaty szewskie, wie Pani. Ci polscy jency, wlasciwie polscy 
zolnierze pochodzenia zydowskiego tam przebywali. Ale calkiem im sie niezle 
powodzilo. Tam nieraz znalezli cos w tych ubraniach, przeciez niesamowite historie sie 
dzialy, bo to w tych ubraniach to byly pozaszywane. Przeciez jak ci wiezniowie w nocy 
szli na Majdanek i wyladowano ich z poziagu to tez rzucali wszystko, wie Pani. Ludzie 
nieraz w rowach, na poboczu znajdowali tam nawet bardzo cenne rzeczy.  W kazdym 
badz razie jednego dnia, to bylo chyba, to bylo lato [19] 43 roku, chyba, albo [19] 44 
roku, lato. Z tej Lipowej, caly szereg tam szli i skrecili na Majdanek, I oni sie rzucili 
podobno na eskorte.  
 
Q:   Ci wiezniowie, tak? 
 
A:  Ci zolnierze pochodzenia zydowskiego, nasi zolnierze rzucili sie na ta eskorte. Jak ja 
wracalem ze szkoly, to widzialem dwoch zabitych. 
 
Q:   Czyli nie widzial Pan wydarzenia, tylko Pan widzial pozniej dwa ciala, tak? 
 
A: Tak, tak. Na Lecinskiej jeden lezal zabity. W polskim mundurze, a drugi na 
Chelmskiej. Kolega mi mowil. 
 
Q:   Oni nie nosili pasiakow, tylko nosili…? 
 
A:  Nie, no mieli mundury nasze. Caly czas. Niektorzy widocznie juz mieli zuzyte sponie 
to mieli cywilne spodnie. 
 
Q:  A wiadomo co sie stalo z reszta? 
 
A:  Wszystkich ich rozstrzelano na Majdanku.  
 
Q:   Czyli dwoch zginelo na miejscu? 
 
A:  A tam wiecej ich zginelo, wie Pani. Ja jeszcze pozniej za dwa dni szedlem z kolega, 
to malo sie nie przewrocilem przez jednego, a to juz bylo niedaleko Majdanka, gdzies 
niedaleko osiedla Maki, wie Pani, w tych, przy tych starych domkach tez lezal zabity 
zolnierz pochodzenia zydowskiego.  
 
Q:   I to bylo kolejne cialo, ktore Pan widzial, tak? 
 
A:   Kolejne cialo, tak.  
 
Q:   Moze Pan okreslic jakos rok mniej wiecej? 
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A:  Chyba nie pamietam, wie Pani. Ale wiem, ze to bylo okres letni, mogl to byc [19] 44 
rok, bo Niemcy juz wiedzieli, ze prawie przegrali wojne.  
 
[01]: 39:37:10 – [01]: 48:35:17 
39:36 – 48:34 
 
Q:  Czy pod koniec wojny jeszcze byl Pan swiadkiem byc moze innych egzekucji? 
 
A:  Nie bylem egzekucji. Raz jak wracalem ze szkoly, to slyszalem strzaly. Okazalo sie, 
ze SS-mani przy przejezdzie na Fabrycznej trafili na akurat, zastrzelili Zyda.  
 
Q:  To skad Pan o tym wiedzial? 
 
A:  No, ja bylem gdzies, jakies 100 metrow przed przejazdem, wie Pani i slyszalem te 
strzaly. Jak doszedlem, to ludzie mi powiedzieli, ze kazali mu pokazac to, co trzeba i 
stwierdzili, ze to Zyd I dwoch SS-manow go zastrzelilo. 
 
Q:  Aha, ale nie widzial Pan ciala? 
 
A:  A, nie lezal tam, lezal. Lezal tam jeszcze ze dwa dni.  
 
Q:  Ale to tez nie byl wiezien, tylko po prostu to byl…? 
 
A:  To byl cywilny.  
 
Q:   Cywilny. 
 
A:   Tak. 
 
Q:  Podczas naszej, naszego poprzedniego spotkania, wspominal tez Pan o egzekucji, o 
tzw. Egzekucji 500-set na zamku w Lublinie?  
 
A:  To znaczy, ja caly czas, od polowy maja kopalismy okopy. Jako szkoly zawodowe , 
kopalismy okopy na Cechowie fortyfikacje obronne dla Niemcow. Nadzorowali nad 
nami, nas Niemcy. I w piatek, z terenowch wschodnich uciekali Niemcy – ci 
przesiedlency. Trzy kolumny, w kierunku na Warszawe, przez centrum Lublina 
przejezdzali. No I rodzina stwierdzila, ze zamieszkalismy u Panstwa Slowikowskich i 
jej siostra mowi, to ja wywioze mlodziez do Dzialynia, akurat w kierunku Parczewa, w 
kierunku Wchodnim, to akurat blizej Rosji. No i wujek mowi, no to wyjdzcie na (wujek 
byl kolejarz), wyjdzcie na bocznice kolejowa, jak bedzie stal jakis pociag, powiedzcie 
maszyniscie, ze jestescie z mojej rodziny, to was zabierze. No to, stal pod semaforem, ale 
stal tranzyt niemiecki. No i ta Pani, nasza opiekunka podeszla do tego i mowi, a to 
wsiadajcie. No i Niemcy nas do pierwszego wagonu. Wlasciwienie, pierwszy wagon to 
byly dwie wielki rolki pelne piachu, zeby jak mina, wie Pani, jak eksploduje, zeby do  
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tych pierwszych wagonach eksplodowala. Pozniej, za lokomotywa byly dzialki 
przeciwstrzelne, lotnicze i mysmy w nastepnym. Jedziemy, zblizamy sie do Lubartowa, 
patrzymy nastepny w powietrze pociag. To Niemcy nas posadzili na skrzyniach, zeby nas 
bylo widac. Przejechalismy przez Lubartow, akurat w Grodku mielismy wysiasc. 
Nadlecial sztorm, rzucil meldunek, na spadachronie. “Halt, halt”. Wrzaski, krzyki 
Niemcow, to mysmy szybko zeskoczyli z tego i wysiedli. Okazalo sie, ze ten komendant 
co zginal mowil “Zurich, zurich,” spowrotem. Widzielismy, jak sie cofa pociag 
spowrotem. No, w piec kilometrow doszlismy do Dzialynia. To byla sobota, w niedziele 
juz byli Rosjanie. No i we wtorek slyszelismy walki o Lublin, strzaly. W nocy palil sie 
Lublin. Sterczelismy, wygladalismy, co sie tam dzieje. No i przerazeni, Teresa mowi 
uciekamy. No i we wtorek rano, tak w poludnie wzielismy tak po dwie kromki chleba za 
pazuche i doszlismy na szose lubelska. Zatrzymalismy Ruskiego. A wy dokad to? Do 
Lublina. No jade do Lublina. To jechal z amunicja akurat. I na tych pociskach z 
amunicja, na wierzchu, taka tylko przestrzen pod ta plandeka byla. Wjechalismy do 
Regatki Lubelskiej. 
 
Q:  Teresa, to byla, to byl kto? 
 
A:  To Pani Slowikowskiej, wlascicielki domu corka. 
 
Q:   I to Pan z ta corka Pani Slowikowskiej jechal do Lublina? 
 
A:  Tak. Do Lublina. Nie pamietam jak, w kazdym badz razie ludzie lecieli na zamek i 
polecielismy. Ona chyba kolezanke spotkala, juz nie pamietam, wie Pani. W kazdym 
badz razie dochodzilem do tego zamku, dolatywalem, to Komendant Krowa lezal z 
poderznietym gardlem przy wejsciu do zamku, a przed dziecdzincem wynosili zwloki, 
wystawiali zwloki tych rozstrzelanych. Tam byli i mezczyzni i kobiety.  
 
Q:  Rozstrzelani byli wiezniowie na zamku tak? 
 
A:  Tak. A wczesniej ich wywozono w tych wozach, gdzie zatruwano spalinami, wie 
Pani. Tam kolo tysiaca z zamku wywieziono na Majdanek. Po prostu ladowano ludzi I 
wlaczano silniki i im dojechali do Majdanku, to juz oni nie zyli.  
 
Q:   Wiadomo kidy byla ta egzekucja, czy to bylo przed…? 
 
A:   To bylo w sobote 22 lipca. 
 
Q:   Rozumiem, ze dokonali jej Niemcy wycofujacy sie z miasta? 
 
A:  Z tego co wiem, to byla tak zwana specjalna brygada SS Galicjan. Takie Spiegel 
Kommando, o ile dobrze pamietam, wie Pani.  
 
Q:   Ale ten komendant Krowa, on zginal z czyich rak? 
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A:  A to poderznal mu gardlo student, ktory pelnil obowiazki fryzjera na zamku. I golil 
tego komendanta, jak sie dowiedzial ze jest rozwalka, ze maja wszystkich rozwalic, i ze 
on zginie, to poderznal mu gardlo. 
 
Q:  Wiadomo, jak ten student, jak on sie nazywal? 
 
A:   Nie pamietam. Jest ksiazka, w ktorej jest jego nazwisko, ale nie pamietam.  
 
Q:   Czyli komendant zginal z rak wieznia, tak? 
 
A:  Tak. 
 
Q:  Wiezniowie zostali rozstrzelani wszyscy. 
 
A:   Tam podobno w jakies celi zabarykadowali sie, wie Pani, jakas grupa wiezniow i 
Niemcy strzelali do nich przez drzwi, ale oni tak jakos ocaleli, ze jakas grupa ocalala ale 
posiwieli przez noc.  
 
Q:  Jak Pan, jak przyszedl Pan wtedy na zamek, to widzial Pan cialo komendanta Krowy, 
tak? 
 
A:  Tak. Lezal na dole. 
  
Q:   Aha. A czy inne ciala Pan tez widzial? 
 
A:   No widzialem sporo. Trudno rozpoznac. Olbrzymia grupa tam jeszcze znosili. 
 
Q:   Ale I Pan widzial to, jak oni wynosza, tak? 
 
A:   Tak, tak.  
 
Q:   Moze Pan tak oszacowac jakos liczbe? 
 
A:   No, z tego co ja slyszalem to tam ponad 500 osob bylo rozstrzelanych. 
 
Q:   A Pan widzial kilkadziesiat, dziesiec? 
 
A:   Trudno mi okreslic wie Pani, to caly dziedziniec byl zaslany. 
 
Q:   I co potem sie stalo z tymi cialami? 
 
A:   Nie wiem. Ja szybko polecialem do domu. Czesc... Wiem, ze tego mlodego chlopaka 
co mieszkal na Zamojskiej, co jego rodzina zabrala, pochowala. 
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Q:  Tego, ktory zabil tego Krowe? 
 
A:  Tak. Pozniej tych wszystkich pochowali na, na przed zamkiem, a pozniej odbyla sie 
ich ekshumacja i jest olbrzymia, olbrzymi grobowiec na Lunickiej, na cmentarzu na 
Lunickiej. 
 
Q:  Wspomnial Pan, ze mowiono, ze dokonalo tego, tej egzekucji dokonalo SS Galicjan. 
I tez wczesniej wspomina Pan o tym, ze Ukrainiec, Galicjan strzelal do uciekiniera z 
wiezy? 
 
A:  Tak, tak, tak. 
 
Q:  Czy mieli Panstwo, Pan, albo Pana rodzina jakies kontakty, czy spotykali Panstwo 
wczesniej tez tych zolnierzy? 
 
A:  A no widzielismy jak chodzili po ulicach. No jeden akurat przy tym Malym 
Majadnku, przy bramie dwa razy strzelil do nas, a mysmy byli jakies 50 metrow, nie 
wiecej, moze jakies 100 metrow jezdzilismy na sankach zima. Chyba przeoczylismy 
godzine policyjna. Dwa razy strzelil i trafil w plot elektrowni. 
 
Q:  Do panstwa? Do Pana strzelal i do kogo jeszcze? 
 
A:  A to cala grupa jezdzila na sankach.  
 
Q:  Pan z kolegami tak?  
 
A:  Z kolegami, z kolezankami. 
 
Q:  Skad Pan wiedzial, ze to wlasnie jest te, ten? 
 
A:  Z daleka wiedzialem, ze to czarny. W czarnym uniformie i takim . Bardziej elegancy  
w tych czarnych uniformach byli SS-mani, ale to ci byli tacy.. 
 
Q:  A byla roznica w mundurze, tak? 
 
A:  Tak, tak. Od razu mozna bylo rozpoznac kto jest kto. 
 
Q: A jaka to byla roznica? 
 
A:   Jaka roznica? 
 
Q:   Ja na przyklad nie wiem jaka jest roznica w mundurze SS-manow. 
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A:   Te ich mundury byly bardzo ubogie, takie malo eleganckie powiedzmy. 
 
Q:   SS-manow byly lepsze po prostu? 
 
A:   SS-manow, oni starali sie raczej elegancko byc ubrani. 
 
Q:   A to byli w tym SS Galicjan to byli Ukraincy, czy..? 
 
A:   Prawdopodobnie tak. 
 
Q:   A oni mowili po niemiecku, czy do was cos? 
 
A:   Nie. Po rosyjsku mowili.  
 
Q:   Pan znal wtedy rosyjski jakos? 
 
A:   Ojciec moj biegle wladal rosyjskim. Konczyl gimnazjum rosyjskie, byl w 
seminarium duchownym.  
 
Q:  Poza tym, jak srzelal do Pana na sankach to juz nie mial Pan nigdy takiej sytuacji, 
zeby tam cos do was mowili czy jakiegos tam bezposredniego kontaktu z zolnierzami tej 
formacji Pan nie mial? 
 
A:  Nie, nie mialem. Wiem tylko tyle, ze ostatnia grupa tej Armi Wlasowa, bronila sie 
we Wroclawiu i dlatego tak dlugo sie Wroclaw bronil. Juz Berlin padl, a Wroclaw sie 
jescze dlugo bronil, bo nie wiedzieli, ze Stalin wyda na nich wyrok smierci. Zreszta  w 
Lublinie, co zlapali, to rozstrzelali Rosjanie. 
 
Q:  Czyli Rosjanie, jak weszli do Polski? 
 
A:  To od razu zabijali.  
 
Q:  To, oni wycofywali sie chyba jako ostatni z tego wynika, wlasnie SS Galicjan z 
miasta? 
 
A:  Nie pamietam.  
 
[01]: 48:39:03 – [01]: 53:52:11 
48:38 – 53:51 
 
Q:  Jeszcze mam takie dodatkowe pytania, bardziej szczegolowe. Bo wpominal Pan, ze 
jak Pan, jak Panstwo mieszkali blisko tej rampy na Malym Majdanku, to widzial Pan 
wiezniow, ktorzy segreguja rzeczy. 
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A:  To znaczy mysmy wiedzieli, ze oni tam segreguja, wie Pani. Widzielismy jak 
ladowali do tego baraku dezynfekcyjnego, a pozniej dezynfekowali ta odziez, i ona byla 
ladowana do wagonow i wywozona do Niemiec.  
 
Q:  To byli wiezniowie z Majdanka, ale wiadomo czy to byli Zydzi? 
 
A:  To byli Zydzi. Zydzi. Raz mialem taka sytuacje, ze obok naszego domu kopali okopy, 
kopali rowy. Nie wiem, jakies wodociagi, czy cos bylo prowadzone. I wlasnie kopali 
pasiacy, wlasnie z Majdanku. I nadzorowal ich Kapo Czech, okazalo sie. Czech i tak ich 
pilnowal, ze oni zawsze wystawiali czujke, ze jakby jakis SS-man szedl to zawsze 
krzyczal to oni sie brali do roboty, a ten siedzial u nas I przychodzil herbaty sie napic, 
kawy, wie Pani, cos zjesc. I pozniej po zakonczeniu wojny, gdzies z dwa lata po 
zakonczeniu wojny odwiedzil moja rodzine. To znaczy moja ciocie. 
 
Q:  To on do Pana do domu przychodzil, tak? 
 
A:  Nie do mnie, do mojej cioci, tam do tych znajomych.  
 
Q:  Aha, I stad wiadomo, ze byl Czechem, tak? 
 
A:  Ze byl Czechem. Zdenek sie nazywal, mial na imie, o ile dobrze pamietam.  
 
Q:  A pamieta Pan czy on cos opowiadal? 
 
A:  Wiem, ze z Pragi pochodzil. Nie pamietam. 
 
Q:  To dlatego Pan wiedzial, ze to sa Zydzi, bo...? 
 
A:  Tak, tak. Bo mysmy im zreszta wie Pani latali po sasiadach i zbierali troche 
pieniedzy, pokupowali. Bo oni prosily, zeby warzywa i owoce, zeby im w pierwszym 
rzedzie. Mysmy im pokupowali i tam pochowali w tym rowie, przykryli papierem, 
przykryli ziemia i powiedzieli, gdzie kupka to tam cos jest schowne wie Pani? Jakby nas 
Niemcy zlapali to bym juz nie zyl. 
 
Q:  No tak, tak. Ale, to ze to byli Zydzi to panstwo wiedzieli od tego Zdenka, tak? 
 
A:  To znaczy ja wiedzielem. Oni mieli te swoje. 
 
Q:  Aha czyli widzial Pan te gwiady, bo to byla gwiazda Davida, tak? 
 
A:  Tak, tak. 
 
Q: A oni wszyscy byli z Czech  czy Polski, nie wie Pan. 
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A:  Wie Pani, ze nie wiem. Zreszta to bylo miedzynarodowe towarzystwo. To przeciez z 
Belgii, z Francji. 
 
Q:  No tak, ale czy na przyklad tak jak wtedy, kiedy Pan widzial tego wieznia pod 
prysznicem, to tez byl Zyd, czy nie jest Pan w stanie, nie jest Pan tego pewien? 
 
A:  Z tego co wiem, to caly ten oboz to byli wszystko Zydzi.  
 
Q:  A ten taki, ktory zostal utopiony w tej kadzi drewnianej? 
 
A:  A to on byl taki biedny, taki szczuply, szczuply facet. 
 
Q:  Ale nie znal go Pan, nie potrafilby Pan powiedziec nic wiecej na jego temat? 
 
A:  Nie. Po prostu przechodzil miedzy barakami, zauwazyli go, zawolali, kazali mu sie 
zameldowac. Czapke pod pache, normalnie sie zameldowal. Ale nie wie Pan czy to byl 
wiezien zydowski, czy…? 
 
Q:  Prawdopodobnie Zyd. Tam cala ekipa byla zydowska. 
 
A:  A nie widzial Pan tak dokladnie tego pasiaka, zeby moc powidziec, stwierdzic na 
pewno? 
 
Q:  Nie. Bokiem stal, a pozniej byl tylem do mnie odwrocony, takze nie widzialem, bo 
moze bym ta gwiazde Davida zobaczyl. A ten pod prysznicem to byl goly, to wie Pani. 
 
Q:  No tak, no tak. Dobrze, no to chcialam na koniec zapytac, czy Pan jeszcze chcialby 
nam cos opowiedziec, albo cos sobie Pan jeszcze przypomina. 
 
A:  Trudno w tej chwil jestem taki troche roztrzesiony, to mi wylecialo z glowy. 
Przepraszam za chwile slabosci. 
 
Q: Nie, absolutnie nie. Mozna sie spokojnie jeszcze zastanowic jesli Pan sobie cos 
jeszcze przypomni to mamy czas. 
 
A:  Mam tylko taka uwage, no w tej dzielnicy, w ktorej powiedzmy gdzie jest, gdzie tam 
zabici byli polscy zolnierze, polscy zolnierze pochodzenia zydowskiego. No tak wydaje 
mi sie, zeby ich jakos uczcic przeciez to byli nasi zolnierze. Mozna by bylo gdzies w tym 
miejscu, gdzie tam ich kilku zginelo, albo nawet na Majdanku, zamiescic jakas tablice, ze 
to zgineli polscy zolnierze pochodzenia zydowskiego. Jakos nikt o tym nie pamieta. To 
caly czas jakos tak mi sie tlucze po glowie, bo przeciez widzialem ich sporo razy.  
 
Q:  Ale to nie znal ich Pan osobiscie sprzed wojny?  
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A:  Nie. Ojciec znal, zreszta nawet troche po zydowsku ojciec mowil. Zreszta moj ojciec 
byl poliglota. 
 
Q:  Dobrze, to my bardzo Panu dziekujemy za cala historie i wspomnienia i za czas, 
ktory Pan poswiecil. Bardzo dla nas wazne.  
 
A:  Ja chcialem jeszcze Pani nadmienic, ze jak wracalismy, jak ucieklismy z tej wsi, na 
tych pociskach, jak nas ten Rosjanin wysadzil, jak minelismy Lubartow, widzielismy jak 
wysadzano w powietrze pociag, ktorym jechalismy. 
 
Q:  Czyli jednak doszlo do…? 
 
A:  Partyzanci go wysadzili, zeby nie dotarl do Lublina i nie wzbogacil, nie wspomogl 
zalogi lubelskiej. Przeciez przy obronie Lublina Rosjanie stracili ponad 50 czolgow. I to 
byly dosc zazarte walki byly.  
 
Q:  Dobrze. Dziekuje bardzo w takim razie. 
 
A:  Prosze bardzo. 
 
[01]: 53:52:11 
53:51 
 
Koniec wywiadu. 
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