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Plik 1 z 1 
 

W tym wywiadzie Jadwiga Bobrowska, urodzona 28 Sierpnia, 1924 roku w Stodzewie opisuje 
represje stosowane przez Niemców wobec polskiej i żydowskiej ludności Dęblina, Puław i 
Krakowa, miejsc, gdzie ona spędziła Drugą Wojnę Światową. Ona koncentruje się na nieludzkim 
traktowaniu Żydów pracujących na lotnisku w Dęblinie i niesamowitej śmiertelności wśród nich. 
Ona także opisuje pacyfikację zorganizowaną przez Niemców w Puławach, jak też likwidację 
żydowskiego getta w tym samym mieście. Bobrowska pamięta przypadkowe zbrodnie popełniane 
przez Niemców na Żydac h i opisuje szczegóły tych, które widziała na własne oczy. Opisuje też 
akty represji stosowane przez Niemców wobec polskiej i żydowskiej inteligencji. 

 
[01:]00:29:08 - [01:]03:00:13 
00:00 – 2:36 
 
Q: Dzień dobry. 

A: Dzień dobry. 

Q: Czy może się pani przedstawić? 

A: Nazywam się Jadwiga Bobrowska. 

Q: Kiedy i gdzie się pani urodziła.? 

A: Urodziłam się 28 sierpnia, 1924 roku w Stodzewie. 

Q: A gdzie pani mieszkała kiedy wybuchła Druga Wojna Światowa? 

A: Mieszkałam już wtedy w Dęblinie. 

Q: Czy może nam pani powiedzieć jak życie w Dęblinie zmieniło się, co wojna zmieniła w Dęblinie? 

A: Co wojna zmieniła. No, wprowadziła terror.Okupant chciał nas kompletnie zniszczyć.  

Q: Czy może to pani wyjaśnić na czym polegał ten terror, co się działo? 

A: No, przede wszystkim zaczęli od Żydów. Niszczyli, mordowali, strzelali do Żydów no a potem 
były przeróżne represje, łapanki nie łapanki. Tak samo jak chodzi o...przecież im głównie zależało 
żeby zniszczyć inteligencję zarówno polską jak żydowską. No, było w tym Dęblinie kilku lekarzy, 
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w tym było dwóch Żydów, od razu po prostu zlikwidowali tych. Małe miasteczko, ale było dość 
dużo ludzi i byliśmy po prostu pozbawieni opieki lekarskiej. 

Q: Ale co się stało z tymi lekarzami, czy oni zostali zlikwidowani w taki... 

A: Trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć. Jeden lekarz nawet wyszukali mu trzecie pokolenie, 
że z trzeciego pokolenia był Żydem. No. 

Q: A czy pamięta pani jak tworzone było getto? 

A: Proszę pani, nie znam tych dokładnie tych, tych, tego, tej sytiuacji. 

[01:]03:00:13 - [01:]06:03:19 
2:36 – 5:39 
 
Q: A czy później była pani może świadkiem, widziała pani sytuacje kiedy ludność żydowska była 

prześladowana? 
 
A: Tak, oczywiście że widziałam. Prawie codziennie. Ponieważ mieszkałam przy głównej ulicy to 

mogłam zaobserwować jak na takich wózkach pchali Żydzi swoje trupy, no może tak określić. 
Pokrwawione, w bewzładzie rzucone na ten wózek. To był bardzo przykry widok. A poza tym 
przed wojną handel właściwie był w rękach żydowskich, sklepy były żydowskie. Nagle wszystko 
było zlikwidowane i byliśmy pozbawieni, mało, że było mało żywności a jeszcze w dodatku nie 
było gdzie kupić tego. 

 
Q: A kiedy pani wspomniała o tych wózkach, które były pchane przez Żydów z ciałami, to skąd pani 

wiedziała, że to są Żydzi, ci którzy pchają? 
 
A: No, proszę panią, przecież jak Niemcy wkroczyli, to od razu Żydom rozkazali nosić te opaski z 

gwiazdą Dawida..  
 
Q: A czy ciała tych pomordowanych na wózkach to też byli Żydzi? 
 
A: No tak, oczywiście że tak.  
 
Q: Czy oni też byli ubrani, że pani mogła to rozpoznać? 
 
A: No tak, dzięki tym, dzięki tym gwiazdom Dawida. A zresztą, wie pani, Dęblin był małym 

miasteczkiem i myśmy się znali poniekąd. Jeśli nie osobiście to z widzenia. Ja chodziłam z 
Żydami do szkoły, więc znałam też ich rodziców. Tak samo jak wspomniałam o handlu, o róż 
nych usługach, które Żydzi świadczyli dla ludności. Więc to było takie środowiso kameralne jak 
bym to mogła nazwać. 

. 
Q: Mówi pani, że pani widywała te wózki, to znaczy jak często pani widziała? 
 
A: Proszę pani, był taki okres dopóki nie pracowałam, że prawie codziennie można było zobaczyć to, 

te właśnie, tę sytuację. Najpierw nasza mama broniła nam, znaczy mówiła „nie idźcie, nie 
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oglądajcie, nie tego.” No ale juz potem dorastaliśmy i oglądaliśmy z bratem to. Bardzo przykry 
widok, bardzo. 

 
Q: Czy pani może w przybliżeniu ocenić ile takich wózków za jednym razem jechało? 
 
[01:]06:03:19 – [01:]09:02:14 
5:39 – 8:38 
 
A: No, proszę pani, trudno mi powiedzieć, ale na pewno jakieś pięć, sześć. 
 
Q: A ile mogło być ciał na jednym wózku? 
 
A: No, ja nie wiem. Może 10 nawet.  
 
Q: Czy ktoś pilnował tych Żydów, krórzy pchali te wózki? 
 
A: Oczywiście. Oczywiście. 
 
Q: Kto? 
 
A: No, żołnierze niemieccy. Oni robili taką eskortę po prostu. Wie pani, jeśli, na przykład ci, którzy 

popychali ten wózek, już byli u kresu sił...no, można to sobie wyobrazić, przecież to byli ich 
rodacy, prawda...to od razu jakaś represja była ze strony tych żołnierzy 

 
Q: Jakie to były represje? 
 
A: No, proszę pani, poganiali ich dosłownie. Kolbami karabinów ich popychali. 
 
Q: A słyszała pani czy coś mówili, jakieś rozmowy, podczas tego pchania? 
 
A: Nie, wie pani, mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, więc to nie było raczej możliwe. 
 
Q: Ci co pilnowali to byli tylko Niemcy czy też żołnierze innych narodowości? 
 
A: Nie, proszę pani, w Dęblinie nie. Potem spotkałam się, ale w Puławach z jakimś wojskiem czy 

ukraińskim, czy jakimś, ale wtedy, zaraz po wojnie, to tylko Niemcy. 
 
Q: A czy widziała pani dokąd te wózki są pchane? 
 
A: Wie pani, to na pewno, tam w Dęblinie to wpada rzeka Wieprz do Wisły. I tam były takie ogromne 

tereny nie zamieszkałe i tam kopali te doły i tam rzucali te zwłoki. Dlatego po wojnie słyszałam, 
że była akcja, ogromna akcja dezynfekcji. 

 
Q: A czy pani widziała może takie te doły, któr były przygotowywane na ciała? 
 
A: No, proszę pani, nie. Bo Niemcy tam nie dopuszczali. 
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Q: Mówi pani, że to był taki okres, że to niemal codzienie się działo. Kiedy to mogło być? 
 
A: No, no to zaraz jak Niemcy wkroczyli to był [19]39 rok, kiedy oni weszli, we wrześniu, prawda. 

No to już zaraz, za kilka tygodni zaczęła się ta akcja. 
 
[01:]09:02:14 – [01:]11:02:22 
8:38 – 10:37 
 
Q: I to długo trwało, ten okres kiedy te wózki… 
 
A: Tak długo to trwało aż powstało getto 
 
Q: Więc to było przed powstaniem getta? 
 
A: Tak.  
 
Q: A czy w późniejszym okresie może pani widziała jakieś sytuacje kiedy Żydzi byli prześladoani 

bądź mordowani? 
 
A: No, proszę pani, czy byli mordowani później, czy widziałam, raczej nie widziałam, ale muszę pani 

powiedzieć, że Niemcy byli bardzo wrogo ustosunkowani do właśnie ludności żydowskiej i nawet 
podobieństwo jakieś, to mógł być Polak, Katolik, ale jeśli miał jakieś rysy charakterystyczne czy 
coś takiego, to od razu podpadał, jak się to powie. Juz był podejrzany. 

 
Q: I co się wtedy działo jak był podejrzany? 
 
A: No, proszę pani, no, zaraz go brali na bok, jeśli miał jakieś papiery, mógł się wylegitymować. A 

nawet się tak zdarzało, że i strzelili do takiego człoieka. 
 
Q: Była pani może świadkiem takiego wydarzenia? 
 
A: Tak, takiego jednego wydarzenia byłam świadkiem.  
 
Q: Czy może nam pani o tym opowiedzieć? 
 
A: Wie pani, tak. Jechałam na rowerze przez most tam na Wieprzu i za mną szedł człowiek, który 

rzeczywiście, no może był silnym brunetem, młody jeszcze, wysoki. I zatrzymała go warta. No i 
potem, nie wiem, czy nie mógł się wylegitymować, tego nie wiem, w każdym razie usłyszałam 
strzał, jak się odwróciłam, to człowiek już leżał. 

 
[01:]11:02:22 – [01:]14:10:12 
10:37 – 13:46 
 
Q: W jakiej pani była odległości wtedy? 
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A: Słucham? 
 
Q: W jakiej odległości była pani od tego człowieka? 
 
A: No, ja wiem, może 15 metrów. 
 
Q: Ta warta, która była to byli niemieccy żołnierze, czy… 
 
A: Tak. Oczywiście, oczywiście. 
 
Q: A nie słyszała pani rozmowy z tym człowiekiem zanim go zabili? 
 
A: Proszę pani, nie, nie słyszałam, to znaczy sądząc po jego zachowaniu, on się bronił, on się 

tłumaczył. No ale... 
 
Q: Jakie to było zachowanie? 
 
A: To znaczy tego człowieka? 
 
Q: Tak, tak. 
 
A: No on był przerażony i właściwie nie wiedział co oni chcą od niego. Słyszałam właśnie tylko takie 

“Judy, Judy, Judy” [NIEMIECKI: Juden, Żyd] 
 
Q: Czy potem widziała pani ten moment jak do niego strzelili? 
 
A: No, proszę pani, nie widziałam tego momentu, bo ja minęłam ich, tylko jak usłyszałam strzał to się 

odwróciłam i zobaczyłam to. 
 
Q: A czy wie pani co się stało z ciałem tego człowieka? 
 
A: Nie, nie wiem, nie wiem. 
 
Q: Czy była pani potem jeszcze świadkiem takich sytuacji, w których Żydzi byli, właśnie podlegali 

represjom i przemocy? 
 
A: Proszę pani, tak jak już wspominałam poprzednio, że pracowałam w tej firmie, prawda, 

niemieckiej, na lotnisku i miałam wtedy kontakt z Żydami, bo Żydzi, którzy byli przywiezieni z 
Austrii, z Sudetów, pracowali, porządkowali po prostu lotnisko, no i mieszkali w takich barakach. 
Oni dostawali jakieś bardzo niewielkie wynagrodzenie za to i ja właśnie robiłam listy płacy dla 
nich. I przychodził jeden, tak zwany grupowy, zabierał te koperty z pieniędzmi no i po kilku 
dniach zwracał mi, ponieważ bardzo dużo ludzi w międzyczasie zmarło.  

 
Q: Jaka część kopert była zwracana? 
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A: No, proszę panią, czasami połowa. Bardzo, w tych barakach, w których mieszkali, bardzo trudne 
warunki, nie było żadnej sanitarii, brud, zimno, głodni byli. No i w związku z tym bardzo ich 
atakował tyfus. I na ten tyfus umierali. 

 
[01:]14:10:12 – [01:]17:01:05 
13:46 – 16:36 
 
Q: Czy była pani w takim baraku? 
 
A: Byłam. 
 
Q: Jak to się stało, że pani mogła tam, że pani weszła do baraku? 
 
A: Proszę pani, nie pamiętam dlaczego weszłam, ale weszłam. W każdym razie, muszę pani 

powiedzieć, że wszystko cokolwiek, nasze jakiekolwiek posunięcia jako pracowników, byliśmy 
zawsze pod eskortą Niemca. No ale w tej syutacji nie wiem, no jakieś dane potrzebowałam czy coś 
takiego, nie pamiętam. 

 
Q: A ile takich baraków tam było? 
 
A: Tak mi się wydaje, że cztery, ale już nie pamiętam dokładnie. 
 
Q: Czy mniej więcej może pani oszacować ile osób mieszkało w jednym baraku? 
 
A: Nie, nie. W każdym razie, proszę pani, nie wolno było nam, pracownikom tej firmy, no w ogóle 

Polakom, zbliżać się nawet do tych ludzi, którzy pracowali na lotnisku. Nie wolno nam było podać 
kawałek chleba czy coś takiego, bo to nam groziło karą śmierci. 

 
Q: A czy ten więzień, ten grupowy, który przychodził po pieniądze do pani, to czy on z panią 

rozmawiał? Opowiadał coś? 
 
A: Nie, nie. On tylko zabierał te koperty, podpisywał, że to zabrał i wychodził. Oczywiście wszystko 

to się działo pod eskortą. 
 
Q: Czyli podczas tego byli obecni Niemcy, tak? 
 
A: Tak. Oczyiście. Oczywiście. 
 
Q: A czy w czasie kiedy pani tam pracowała w pobliżu tych baraków, to widziała pani jakies sytuacje, 

w których ci żydowscy więźniowie byli karani w jakichś sposób, lub były może egzekucje? 
 
A: Proszę pani nie, w samym baraku nie widziałam, ale natomiast ci, którzy pracowali przy 

porządkowaniu lotniska byli bardzo źle traktowani. Jakiś drobiazg, prawda, wyprowadzał 
Niemców już z równowagi i już były represje.  

 
Q: Jakiego rodzaju represje? 
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A: No bili ich, kolbami uderzali. 
 
Q: A czy widziała pani jak kogoś może zabito podczas takiego bicia? 
 
A: Proszę pani, widziałam. Właśnie na lotnisku widziałam. 
 
Q: Może pani opowiedzieć bardziej szczegółowo jak do tego doszło? 
 
[01:]17:01:05 – [01:]20:01:16 
16:36 – 19:37 
 
A: No, proszę pani, takich wielkich szczegułów już nie pamiętam, ale nie wiem, podejżewam, że to 

się musiało w ten sposób, że ten pracownik, ten Żyd, ten robotnik był już bardzo słaby, już nie 
pracował tak efektywnie, może był chory, może już miał ten tyfus. No i Niemcy wymagali 
efektywnej pracy, a ponieważ on nie mógł wykonać to przypłacił to życiem. 

 
Q: W jaki sposób go zabito? 
 
A: No strzelił do niego. Normalnie. 
 
Q: Staram się sobie tę sytuację wyobrazić, czy może pani, czy to było podczas pracy, jak to 

wyglądało? 
 
A: Proszę pani, no tak, on porządkował, nie wiem czy tam równał ziemię, czy wsadzał jakieś, już nie 

pamiętam dokładnie. Ale w każdym razie Niemiec się do niego zbliżył, ponieważ widać było, że 
ten człowiek jest słaby, chory. No i wtedy on go tam popychał, popychał, ten upadał, podnosił się, 
no i wreszcie Niemiec strzelił do niego. 

 
Q: W jakiej odległości pani była od tego miejsca zabójstwa? 
 
A: No, wie pani, ja wiem, może 100 metrów. Wychodziłam właśnie z tego, bo mysmy tez pracowali 

w takich barakach tam na lotnisku i wychodziłam, coś chciałam załatwić i właśnie byłam 
świadkiem tego. 

 
Q: Co się stało, jak Niemiec zastrzelił tego więźnia, to co potem się stało z ciałem? 
 
A: No, oczywiście zaraz jego koledzy, którzy obok pracowali go usuwali. Nie wiem, myślę że, nie 

wiem, nie potrafię pani powiedzieć. 
 
Q: Czy podczas tej pracy na lotnisku była pani świadkiem podobnych incydentów lub innych takich 

wydarzeń? 
 
A: Proszę pani nie, nie. Bo ja wreszcie sama rozchorowałam się na tyfus i przestałam pracować.  
 
Q: I jak pani wyzdrowiała, to pani wróciła do pracy? 
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A: Nie, nie. 
 
Q: A co sie z panią wtedy, co pani wtedy zrobiła? 
 
A: Proszę pani, chyba wspominałam, że mojego ojca aresztowano i był roztrzelany. W związku z tym 

zabrali nam mieszkanie, wyrzucili nas z tego mieszkania, dali nam takie bardzo małe 
pomieszczenie no i ja wtedy przeniosłam się do Puław, do Instytutu. Tam pracowałam. 

 
[01:]20:01:16 – [01:]22:58:16 
19:37 – 22:34 
 
Q: A dlaczego pani ojciec był aresztowany? 
 
A: Ponieważ był nauczycielem.  
 
Q: Czy później, kiedy mieszkała pani w Puławach, widziała pani jakichś Żydów? 
 
A: No, proszę pani, widywałam Żydów, którzy pracowali, porządkowli jakieś skwery, ulice zamiatali. 

A poza tym nie miałam takich kontaktów. A w samym Instytucie było kilka osób pochodzenia 
żydowskiego, którzy się po prostu ukrywali tam, wśród nas, pracowników. Między inymi, tak jak 
wspominałam o profesor Lausze-Kaufaman [Laushe-Kaufman]. 

 
Q: Pani wtedy wiedziała, że ona się ukrywa i że jest Żydówką? 
 
A: O tak, bo ona tego nie ukrywała, że jest Żydówką. Ona już była przed wojną pracownikiem 

Instytutu naukowym pracownikiem. Ale była tak lubiana, tak szanowana, że wszyscy, chyba dwa 
lata nawet jej się udawało, że była wśród pracowników. Tylko potem, jak się dowiedziała, że chcą 
ją zlikwidować, no to postarała się, znaczy nasze podziemie jej dało papiery, jakieś lewe jak się to 
powie, no i wtedy wyjechała  

 
Q: A pozostali, a inni Żydzi, którzy pracowali w Instytucie, bo pani powiedziała, że było ich więcej. 
 
A: Tak, tak. Był taki syn lekarza z Krakowa, potem jeszcze tam z trzy czy cztery osoby znałam. 
 
Q: A co się z nimi stało? 
 
A: Proszę pani, no, udało się im, przeżyli wojnę. Także spotkaliśmy się tu w Krakowie, już potem. 
 
Q: Wspomniała pani jeszcze o tych Żydach, których widziała pani w Puławach , którzy pracowali 

porzątkując ulice? Co to byli, czy to były zorganizowane grupy, czy to były pojedyńcze osoby. 
 
A: Tak jak w tej książce wspomina ta pani, że przywieźli Żydów tak samo jak do Dęblina, tak do 

Puław z Wiednia. No i oni przez jakiś czas pracowali a potem getto zlikwidowali w Puławach i 
wywieźli ich do Poniatowej chyba, przerzucili ten, to getto. 
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Q: W jaki sposób pani rozpoznała, że to są Żydzi właśnie? 
 
A: No bo, proszę pani, mieli obowiązek noszenia opaski z gwiazdą Dawida. 
 
Q: Kto ich pilnował podczas tych prac? 
 
[01:]22:58:16 - [01:]26:02:17 
22:34 – 25:38 
 
A: Niemiecy żołnierze. 
 
Q: A wcześniej pani wspomniała, że w Puławach spotkała ukraińskie wojsko? 
 
A: Tak. 
 
Q: W jakiej to było sytuacji? 
 
A: Proszę pani, no, trudno mi powiedzieć, w każdym razie oni byli taką służbą pomocniczą dla 

Niemców. Jak Niemcy organizowali pacyfikację na przykład, to przy każym domu, bo to 
przeważnie były jednorodzinne domy, stał żołnierz i pilnował, żeby nikt nie wyszedł, a potem 
wszystkich wyganiał na jeden taki plac i tam była ta pacyfikacja.  

 
Q: Czy widziała pani może taka akcję? 
 
A: Widziałam, nawet brałam w niej udział, tak. 
 
Q: Gdzie, kiedy to było? 
 
A: Proszę panią, to było w  [19]42 roku. 
 
Q: I gdzie? 
 
A: W Puławach. 
 
Q: W Puławach? 
 
A: Tak. 
 
Q: Czy może nam pani o tym opowiedzieć? 
 
A: Proszę pani, tak. Pracowałam w Instytucie, ale zaczynałam pracę o godzinie piątej rano, bo 

pracowałam w żywieniu zwierząt. Więc musiałam być wcześniej, żeby wydać tam tę paszę, czy 
inne tam środki żywnościowe. No i wychodząc, nagle widzę przy furtce tego domu, w którym 
mieszkałam, to był dom moich dziadków, stoi żołnierz. i nie pozwolił mi wyjść, wepchnął mnie z 
powrotem. No a potem popatrzyłam, że prawie przy każdym domu stał taki żołnierz. Po jakiejś pół 
godziny wszedł do domu i wszystkich “raus” [NIEMIECKI: wyjść], mieliśmy wyjść. Mój wujek 
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był bardzo ciężko chory, miał otwartą gruźlicę, leżał w łóżku. Ja chciałam mu ubrać, bo był w 
piżamie, chciałam mu ubrać przynajmnie sweter. Nie pozwolił mi, uderzył mnie w twarz ten 
żołnierz no i wszystkich nas spędzili pod cmentarz , przedmieście Puław, to się nazywa 
Włostowice. I tam pod tym cmentarzem już było bardzo dużo ludzi spędzonych. No i podpalili 
dom, który obok był, także przyjechała straż, ale nie wolno im było gasić i słyszeliśmy bardzo 
dokładnie jak zwierzęta, krowy ryczały, psy szczekały, bo to wszystko się paliło na naszych 
oczach. 

 
[01:]26:02:17 – [01:]29:10:16 
25:38 – 28:46 
 
A: No i potem, jak ten dom już się spalił, to Gestapo wkroczyło do akcji no i część ludzi, głównie 

mężczyzn już kierowali do, na wywóz do Oświęcimia. A ja, ponieważ w tym tłumie było jeszcze 
kilku innych pracowników Instytutu, mieliśmy to szczęście, że przyjechał taki szef, Niemiec, no i 
nas, że tak powiem, jak to powiedzieć, wyreklamował. I w ten sposób uniknęłam śmierci, może. 

 
Q: Jak duża była ta grupa ludzi zgromadzonych? 
 
A: Proszę pani duża, bardzo duża. Ja domyślam się, że może 500 osób, może więcej.  
 
Q: A ci żołnierze co stali przy domach i potem kazali wam wychodzić to jakiej byli narodowości? 
 
A: To właśnie byli…wie pani, to nazywali, ich nazywali wtedy Kałmukami, nie wiem dlaczego takie 

było określenie, ale to byli jacyś, ja wiem, ze wschodu jacyś.  
 
Q: Oni mieli inne mundury niż Niemcy? 
 
A: No pewnie, tak, oczywiście. Inne. 
 
Q: A w jakim języku oni mówili? 
 
A: No, w swoim. Nie znam rosyjskiego, więc trudno mi powiedzieć. Może to był rosyjski, może 

ukraiński, może białoruski. 
 
Q: A czy w tym domu, który się palił byli też ludzie, czy tylko zwierzęta? 
 
A: Nie, ludzie chyba…ludzi wcześniej ewakuowali. Kazali im wyjść.  
 
Q: Czy jeszcze kiedy pani mieszkała w Puławach widziała pani właśnie takie przykłady represji 

wobec ludności cywilnej? 
 
A: Proszę pani, bardzo często były takie. Bardzo często. Wpadali na przykład do Instytutu na 

dziedziniec i wszystkich pracowników wyrzucali z biur, z pracowni, no i zawsze się to kończyło 
aresztowaniem kilkadziesięciu osób. 

 
Q: A czy były na przkład publiczne egzekucje w Puławach? 
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A: Ja nie byłam swiadkiem. Być może, że były.  
 
Q: A pamięta pani może likwidację getta w Puławach? 
 
A: Proszę pani, tak, pamiętam. To była zima, był straszny mróz i oni, mimo że tam byli działacze 

żydowscy, którzy, ja nie wiem jak oni się nazywali Juderant [Judenrat] taka gmina żydowska i 
oni chcieli przekupić tych Niemców. Ale mimo wszystko nie udało się. 

 
[01:]29:10:16 – [01:]32:01:23 
28:46 – 31:37 
 
Q: Jak, jak wyglądała ta likwidacja? 
 
A: No, proszę pani, wypędzili wszystkich w kierunku tam tej Poniatowej, to chyba przez Kazimierz 

trzeba Dolny było wyjść. Było kilka wozów gdzie jakieś dzieci czy tam bagaże jakieś na tym 
jechały.  

 
Q: I widziała pani jak ci Żydzi szli do tej... 
 
A: Widziałam. Widziałam. I oczywiście popędzani przez Niemców, przez żołnierzy.  
 
Q: Czyli widziała pani ludzi, którzy szli i wozy z dziećmi i bagażem, które jechały. 
 
A: Tak, tak, tak. 
 
Q: Mhmm. Jak, czy może pani, jak długo trwało to, ten przemarsz Żydów? 
 
A: No, dosyć długo, dosyć długo. 
 
Q: To był cały dzień, to było pół dnia, jak… 
 
A: Ahmm, o to chodzi. No, ja myślę parę godzin. 
 
Q: A gdzie pani wtedy była? 
 
A: Proszę pani, no właśnie się tak zdarzyło, że szłam ze stołówki tej pracowniczej i znalazłam się na 

głównej ulicy. I to widziałam.  
 
Q: Czy ten marsz Żydów odbywał się spokojnie, czy też… 
 
A: Proszę pani, wtedy kiedy ja widziałam, to oni już byli tak spacyfikowani, że szli, no po prostu szli, 

głowy mieli spuszczone, byli zdeterminowani. 
 
Q: A czy ktoś próbował uciekać? 
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A: Nie, to nie było, to nie było możliwe.  
 
Q: A kto ich pilnował podczas tego przemarszu? 
 
A: Żołnierze niemieccy.  
 
Q: To byli tylko żołnierze niemieccy, czy też byli żołnierze innych narodowości? 
 
A: Nie, chyba tylko żołnierze niemieccy byli. 
 
Q: A czy widziała pani może żydowską policję? 
 
A: Nie. 
 
Q: A czy słyszała pani strzały podczas tego przemarszu? 
 
A: Proszę pani, tak. Jeden strzał słyszałam i widziałam, że ten człowiek upadł a ten tłum poszedł 

dalej, a ten człowiek zastrzelony leżał jeszcze. Ktoś go potem zabrał,ale nie wiem kto. 
 
Q: Czy widziała pani jak do tego doszło, że go zastrzelono? 
 
A: Podejrzewam, że był słaby I nie mógł nadążyć za resztą.  
 
[01:]32:01:23 - [01:]35:05:15 
31:37 – 34:41 
 
Q: Pani była w jakiej odległości od tego człowieka, który był zastrzelony? 
 
A: No, może 300 metrów. No bo nie można się było zbliżać. To też groziło karą śmierci 
 
Q: Czy pani mieszkała w Puławach do końca wojny? 
 
A: Proszę pani, w [19]44 roku nas ewakuowali do Skierniewic. Wywieźli nas wszystkich 

pracowników Instytutu. 
 
Q: I pani mieszkała w Skierniewicach? 
 
A: Nie, nie, bo udało mi sie uciec z transportu. Byłam w ciąży i przyjechaliśmy do Skarzyska 

Kamiennej i tam zobaczyłam, mój mąż też był, bo był pracownikiem, i zobaczyliśmy pociąg do 
Krakowa, z tablicą Krakow. I wtedy poprosiłam żołnierza, który nas tam pilnował w pociągu, w 
tym transporcie, że tam jest studnia, że ja bym chciała napić się wody. Puścił mnie no i ja wtedy 
już nie wróciłam do tego. Bez papierów, bez pieniędzy, tak jak stałam znalazłam się w tym 
pociągu do Krakowa. Na szczęście jakoś obronną ręką dojechałam, a tam już miałam teściów, moi 
teściowie mieszkali w Krakowie, więc...  

 
Q: A mąż? 
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A: A mój mąż pojechał do Skierniewic, tak. 
 
Q: Czy wtedy kiedy mieszkała pani w Krakowie, czy może widziała pani jakieś sytuacje zbrodni 

popełnionych na cywilach? 
 
A: Tak, widziałam. Widziałam, szłam za mężczyzną, którego prowadził żołnierz niemiecki. I nagle 

kilka kroków i wszedł w moją bramę. Oni weszli do tej bramy obydwaj i za chwilę usłyszałam 
strzał. Niemiec wyszedł, ja odczekałam jeszcze chwilę, bo się bardzo zdenerwowałam, 
przeraziłam się co się mogło stać, no i jak weszłam do tej bramy to okropny widok. On go 
zastrzelił, ale tak jakoś, że naprawdę mózg był na suficie tej bramy. To było przerażające. 

 
[01:]35:05:15 – [01:]38:03:20 
34:41 – 37:40 
 
Q: Co się poźniej stało z ciałem tego mężczyzny? 
 
A: Proszę pania, no potem chyba ktoś zawiadomił policję, naszą granatową, no i usunęli te zwłoki. 
 
Q: Czy wie pani kim był ten zastrzelony człowiek? 
 
A: Słucham? 
 
Q: Czy wie pani kim był zastrzelony? 
 
A: Żyd. Bo, proszę pani, o ile dobrze wiem, Żydzi ukrywali jakieś tam swoje majątki pod gdzieś, pod 

jakimś no...konkretnie w naszej kamienicy był taki balkon i tam pod płytami, ktoś sobie, no Żyd, 
który tam mieszkał wcześniej, schował sobie jakiś mająteczek, jakieś oszczędności swoje. No i 
później musiał się chyba zdradzić, może chciał się wykupić od tych Niemców i przyszedł tam z 
tym żołnierzem niemieckim, pokazał pod którą płytą jest to schowane, no i zabrał, poszli, może to 
był ten człowiek, który... 

 
Q: A mówi pani, że ten zastrzelony to był Żyd. W jaki sposób pani poznała, że to był Żyd? 
 
A: [pokazuje na ramię co znaczy opaska] 
 
Q: Może pani to powiedzieć, bo… 
 
A: Tak. Słucham? 
 
Q: Może pani to powiedzieć… 
 
A: Ha, ha, well, dzięki tej opasce, którą musieli nosić. Z ta gwiazdą Dawida. 
 
Q: Czy przypomina pani sobie jeszcze inne tego rodzaju zdarzenia w Krakowie? 
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A: Proszę pani, nie, chyba nie, chyba już nie. Bo po tym incydencie, po tym co wtedy widziałam, 
bałam się, ponieważ byłam w ciąży, że mogę to, że to może wpłynąć źle nawet na moje dziecko. 

 
Q: Poproszę o chwilę przerwy. 
 
Q: Mielismy małą przerwę techniczną, ale teraz chciałam wrócic do naszej rozmowy i zadać pani 

jeszcze kilka uściślających pytań? Na początku, kiedy pani zaczęła opowiadać o tym jak wybuchła 
wojna, jak wyglądała sytuacja w Dęblinie, wspomniała pani o akcji jaką Niemcy prowadzili 
przeciwko inteligencji zarówno żydowskiej jak i polskiej. Co się stało z przedstawicielami tej 
inteligencji, czy może nam pani o tym opowiedzieć? 

 
[01:]38:03:20 – [01:]41:16:20 
37:40 – 40:52 
 
A: Proszę pani, Niemcy organizowali łapanki, aresztowania. Na przykład mój ojciec był w ten 

sposób, że wracał z Kościoła, to był drugi dzień Wielkanocy, jeszcze z drugim kolegą 
nauczycielem, no i został aresztowany i w tym dniu właśnie w samym Dęblinie aresztowano 
ponad 30 osób.  

 
Q: Na przykład jak aresztowano tyle osób, to co potem się z nimi działo? 
 
A: Potem te osoby były wywożone. Mój ojciec był, znalazł się na zamku w Lublinie [przekształcony 

w więzienie w czasie wojny]. i po, po niespełna miesiącu dostalismy zawiadomienie o śmierci. I 
wszystkie osoby, które, wszystkie rodziny tych aresztowanych dostały to zawiadomienie o jednej 
treści, że w jednym dniu, w nocy z 12 na 13 maja “ich sterben” [NIEMIECKI: umrzeć]. Czyli 
wszyscy po prostu byli roztrzelani. 

 
Q: A czy wie pani czy przedstawicieli inteligencji żydowskiej traktowano w podobny sposób? 
 
A: Ja myślę, że jeszcze bardziej, jeszcze większe represje były.  
 
Q: Czy wie pani o jakimś szczególnym przypadku, kogoś kogo pani znała? 
 
A: Proszę pani, no znałam właśnie tego lekarza znałam, którego w nocy wyciągnęli z łóżka i więcej 

już i słuch o nim zaginął zupełnie. Rodzina nic nie wiedziała jakie były dalsze losy. 
 
Q: A czy pamięta pani jak się nazywał ten lekarz? 
 
A: Tak. Kornensztajn [Kornenstein]. Ja chodziłam do szkoły z jego synem.  
 
Q: Chciałam jeszcze zapytać o tę sytuacje kiedy pani opisywała, że z okna swego domu mogła pani 

zobaczyć wózki z ciałami Żydów zamordowanych, pchane również przez Żydów. Czy z tego co 
pani widział, może pani przypuszczać sposób, w który oni zginęli? 
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A: Wie pani, po prostu byli świadkowie tego. Ludzie widzieli jak oni strzelali do nich. To po prostu 
drogą przekazu, ja nie widziałam osobiście, widziałam tylko zwłoki, ale byli ludzie, którzy byli 
świadkami tego. 

 
[01:]41:16:20 – [01:]45:35:13 
40:52 – 45:12 
 
Q: Ale z tego jak te zwłoki wyglądały, czy było widać, że oni byli zastrzeleni? 
 
A: Tak, tak, tak, było widać. Było widać, były krwawiące po prostu, krew się lała. Nawet do tego 

stopnia, że na tej trasie, ktrórą przejeżdżał ten wózek, były ślady krwi.  
 
Q: Wspominała pani też, że ten okres kiedy te wózki przejeżdżały główna ulicą trwal dopóki kiedy 

getto nie zostało stworzone. Czy wie pani kiedy getto w Dęblinie zostało... 
 
A: Nie, dokładnie nie wiem. Nie wiem.  
 
Q: Chciałam też zapytać o tę sytuację na moście, kiedy pani jechała na rowerze i zastrzelono 

mężczyznę, który prawdopodobnie nie miał dokumentów. 
 
A: Tak. 
 
Q: Czy pani go przypadkiem znała? Tego zastrzelonego? 
 
A: Nie,. Nie. Nie znałam go. Ja tylko go widziałam. 
 
Q: A czy to było kiedy getto istniało, czy może to pani w czasie umiejscowić, ten incydent? 
 
A: Tak. Ale ja jestem przekonana, że to nie był Żyd. To tylko po prostu podobieństwo. 
 
Q: Też mam pytanie o pani pracy w obozie, przy obozie na lotnisku. Czy może pani spróbować 

ocenic ilu Żydów mogło, ilu Żydów zmarło w tych barakach podczas tego okresu, kiedy pani tam 
pracowała? 

 
A: No, ja myślę, że bardzo dużo. To mogło być nawet do tysiąca. Bo tych transportów przyjeżdżało 

bardzo dużo. 
 
Q: Jak często te transport przyjeżdżały? 
 
A: No tego nie wiem, wie pani, ale orientowałam się ponieważ większa ilość była zatrudniona. I na 

tej podstawie mogę tak sądzić. 
 
Q: Też chciałam zapytać o ten moment w Puławach, kiedy pani była ofiarą pacyfikacji, kiedy ludzi z 

domów wygarnięto na ulicę. Czy pani wie dlaczego to zrobiono, dlaczego kazano wam wyjść z 
domu? 
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A: Ja myślę, że chodziło o ujawnienie…ten terror, żeby pokazać tą swoją siłę. Żeby pacyfikować po 
prostu społeczeństwo.  

 
Q: Żaden konkretny powód nie był pani znany? Czy jakiś taki, że to było w związku z jakimś 

konkretnym wydarzeniem?  
 
A: Proszę pani, czasami zdarzało się tak, że jeśli była jakaś akcja podziemia, i zginął jakiś Niemiec 

zwłaszcza na wysokim stanowisku, to taka potem była reakcja. Potem ginęli niewinni ludzie. 
 
Q: Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie Puław. Wtedy kiedy miała być likwidacja getta, pani mówi, 

że starszyzna żydowska, Judenrat, starał się przekupić Niemców. 
 
A: Tak. Tak słyszałam. 
 
Q: A od kogo pani to słyszała? 
 
A: No wie pani, no nie pamiętam już w tej chwili, no ale tak, tak się mówiło o tym, że po prostu 

zbierali pieniądze w gettcie i chcieli, żeby jakiś czas jeszcze to getto tam w tych Puławach było. 
 
Q: Dziękuję bardzo za rozmowę. 
 
A: Proszę bardzo. 
 

Koniec Wywiadu 
 

Nie istnieją żadne restrykcje w stosunku do tego wywiadu. 
Transcription: Elizabeth Kosakowska 
Date: 4/26/11 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




