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Józef Petruczenko urodził się 19 marca 1929 w Międzyrzecu Podlaskim. Jego rodzina 
posiadała gospodarstwo rolne. Józef Pertuczenko był naocznym świadkiem wielu 
prześladowań Żydów przez Niemców; widział likwidację getta w Międzyrzecu 
Podlaskim, zabójstwa indywidualnych Żydów oraz ich masowe egzekucje. Józef 
Petruczenko opowiada o miejscowych furmanach, którzy zmuszani byli do 
tarnsportowania zabitych Żydów na pobliski cmentarz; mówi o innych Polakach, 
włączając w to swoją rodzinę, którzy starali się dawać Żydom żywość. Krótko wspomina 
o zamordowaniu miejscowych Polek, które Niemcy omylnie wzięli za Żydówki. Józef 
Petruczenko opisuje również zajście pomiędzy węgierskim oficerem a niemieckim 
żandarmem, gdyż Węgier protestował przeciw maltertowaniu jednego z Żydów.  

 

Plik 1 z 1  
 

 
 
[01:] 00: 45:07- [01:] 48:43:08 
 
[01:] 00: 45:07 - [01:] 06: 37:06 
00:23 – 06:01  
Q: Dzień dobry.  
 
A: Dzień dobry. 
 
Q: Czy może się pan przedstawić? 
 
A: Jestem Petruczenko Józef. 
 
Q: Kiedy i gdzie się pan urodził. 
 
A: Urodziłem się w Międzyrzecu Podlaskim. Zamieszkuję od przedwojny do chwili obecnej. 
 
Q: A kiedy się pan urodził? 
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A: Urodziłem się 19.03.1929 roku. 
 
Q: Byliśmy już u pana kilka miesięcy temu i rozmawialiśmy o wspomnieniach z czasów 

wojny. Teraz wróciliśmy, żeby tę naszą rozmowę nagrać kamerą wideo. Czy moge pana 
zapytać jak pan…jak…jak pan zapamiętał sytuację na początku wojny. Jak się zmieniło 
życie w Międzyrzecu?  

 
A: To znaczy pamiętam dość dobrze, a szczególnie drastyczne widoki jakie były w razie...w 

czasie okupacji. Widoki były, no, nie do opisania. To trzeba było przeżyć. I dlatego 
pozostały mnie do dzisiaj w pamięci te wszystkie sprawy. No Międzyrzec był miastem  

 
[przerwa; klatka]. 
Q: Mieliśmy przerwę techniczną, musieliśmy poprawić światła. Zaczął pan mówić o 

drastycznych wydarzeniach, których pan był świadkiem w czasie wojny. 
 
A: Tak. 
Q: Czy może pan spróbować nam o nich opowiedzieć? 
 
A: No nie wiem dokładnie od czego zacząć. Może na wstępie powiem taki mniej drastyczny 

wypadek. Kiedy Niemcy wkroczyli obowiązek Żydów był noszenie gwiazdy. Przy lewej 
stronie, panie, i każden musiał to mieć. Natomiast byli traktowani Żydzi... Żydzi byli, 
mieszkali po całym Międzyrzeczu. Ale obowiązkiem było Żydów jak Niemiec szedł 
kłaniać się, zdjąć czapkę i powiedzieć: „Guten Morgen”. Miało to miejsce na ulicy 
Warszawskiej. Byłem świadkiem, bo widziałem. Taki był między Żydów, Schläger 
[Schläge; inny świadek, Janina Stefańczyk, również opowiada o okrutnym żandarmie o 
imieniu Schläger] go nazywali, żandarm. Bardzo zły, niedobry, to tak samo dla Polaków, 
dla wszystkich.  Jemu nie powiedział, ten Żydek to miał gdzieś tak około 60 lat. Ten 
Schläger żandarm podszedł do niego, powiedział i go uderzył w twarz. Ten się 
przewrócił, a to było tak prawie w rynsztoku. Z chodnika rynsztok. To było po deszczu, 
trochę wody było. I później zaczął na nim... go deptać. Nogami po brzuchu, tu na szyję 
stanął. Po pewnym czasie, to krótkim, naprzeciw mieszkali Węgrzy, taki budynek był 
piętrowy, widział to oficer, kapitan węgierski. Zaraz wyskoczył i podszedł do tego 
żandarma i mówi: „Co ty robisz? Dlaczego? Jak ty postępujesz. Przecież to jest…”.  Nie 
wiem, tak bynajmniej [poprawnie:przynajmniej] sobie wyobrażam. A coś żandarm jemu 
odpowiedział, a ten nie myśląc, panie, go w twarz uderzył. Żandarm kolbą wywinął, 
pistolet mu zabrał i poszedł do swojej jednostki zaraz. Nie trwało to z 10 minut. 
Przyjechała żandarmeria gdzieś w ilości nie wiem – osobowa nie osobowa. To oni 
odkryte mieli. Może 10 żandarmów, może więcej, no w każdym bądź razie gdzieś tyle. 
Zatrzymali się, dowódca poszedł tam do tych Węgrów, panie, tam trwała ta rozmowa, tak 
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że kilkanaście minut. Wyszedł i rozjechali się. I jak później się dowiedziałem, ten oficer 
węgierski był bokserem i jednocześnie grał w piłkę. A trenowaliśmy na kierkucie, na 
placu w piłkę nożną. Też osobiście ja i piłkę podawałem, jak nie mieli kompletu panie, 
no to tak się, takie były nasze zabawy. No i to na tym się skończyło, datego o tym mówię, 
bo widziałem to i doszłem do wniosku, że to był sportowiec, no. 

 
[01:] 06: 37:06 - [01:] 13:02:07 
06:01 – 12:30 
Q: A w jakiej odległości  pan stał od tego miejsca, gdzie ten Żyd leżał? 
 
A: Ile? Może 15-20 metrów To było prawie na miejscu, nie daleko. No to to widziałem 

może 20, 30 no... 
 
Q: Czy słyszał pan...  
 
A: Tak że widziałem bardzo dobrze.  
 
Q: A czy słyszał pan w jakim języku rozmawiali ze sobą tan żandarm i węgierski oficer?  
 
A: Nie słyszałem, nie słyszałem. No na pewno to było po niemiecku, bo Niemcy 

węgierskiego nie znali. 
 
Q: A co się stało z tym Żydem, który był... 
 
A: No później wstał, panie, i poszedł. A gdzie poszedł? No na pewno do...  
 
Q: Co później się działo z Żydami w mieście?  
 
A: No tak jak zaznaczyłem mieszkali Żydzi w całym—po całym Międzyrzecu rozrzuceni, 

no w centrum było najwięcej. Powstała tak zwana policja żydowska. Ilu ich było? Trudno 
mi opowiedzieć ,ale było ich na pewno koło kilkunastu. I to byli Żydzi bogatsi. I 
wszelkie polecenia jakie żandarmy dawali to właśnie tej policji do wykonania. To tak na 
wstępie ogólnie mogę powiedzieć pani. Natomiast pierwsza akcja, ______akcja miała 
miejsce gdzieś: czerwiec, koniec czerwca, w lipcu. W roku którym? To nie pamiętam, nie 
mogę powiedzieć, nie jestem pewien. Panie, zaczęło to się gdzieś o piątej, może 
wcześniej, rano. Międzyrzecz został otoczony żandarmerią, wojskiem. To było ile? To to 
trudno powiedzieć, bo człowiek w tym czasie nie widział. Myśmy byli wszyscy 
zastraszeni. Nie wolno nam było wyjść nawet za swoją potrzebą, ale ja byłe zawsze 
ciekawski to za swoją potrzebą na dwór wyszedłem, to ubikacja była, i widziałem 
właśnie ten moment kiedy Żydek szedł, gdzieś koło 60 lat. Jeszcze w tej mitce takiej 

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. 



RG-50.488.0805                                         May 4, 2010                                                        4 
 

żydowskiej w odległości no może ile? 100 metrów ode mnie. A z ulicy Brzeskiej 
żandarm przymierzył z karabinu i do niego wystrzelił i trafił go, bo on gdzieś jakieś do 
niego strzelał może z 30 metrów, 40. Ten się przewrócił i upadł na ziemię, no i leżał. 
Chcę wyjaśnić, że żandarmeria mała wszystkie dane o Żydach, które żydowska policja 
widocznie przekazała, bo po wszystkich domach wchodzili i kazali wszystkim na rynek 
zbierać się, bo jak ktoś nie będzie się zbierać to panie niedobrze będzie. No i tak ściśniali 
do końca. Później jeszcze jak ktoś został, czy ukrył się, żandarmeria go łapała, to na 
miejscu wykonywali wyrok. To znaczy strzelali. Tak samo to miało miejsce z tym 
Żydkiem. I był też taki fakt, że w stodole spały polskie dziewczyny. To gdzieś po 16, 17, 
18 lat. W stodole, bo to na sianie latem ciepło było, no i tam spali. Później Niemcy 
zobaczyli, znaleźli ich, no i policzyli to jako Żydówki i rozstrzelali.  

 
Q: Widział pan to rozstrzelanie tych dziewcząt polskich?  
 
A: Tych dziewczyn nie widziałem, ale był pogrzeb, było to głośne na całym, na cały 

Międzyrzec.   
 
Q: A jeśli chodzi o to zastrzelenie tego Żyda na ulicy to było, z tego co pan mówi, bardzo 

wcześnie rano czy tam... 
 
A: Nie, to już było później. Mówię jak ściśniali, kto nie wyszedł, a został, później oni drugą 

__________ robili, to wtenczas wyrok wykonali. To było gdzieś tak – ja wiem – 
dziewiąta, ósma, dziesiąta – o tak gdzieś w tym czasie. 

 
Q: To nie rozumiem...Czy ten Żyd sam szedł ulicą? 
 
A: Sam szedł taki zgarbiony. To nie ulicą szedł tylko przez plac na skróty do miasta. Do 

punktu zbiornego tam gdzie mieli się wszyscy znajdować.  
 
Q: A skąd pan wiedział, że to jest Żyd?     
 
A: Widziałem, poznałem po mitce, mówiłem, że czapkę miał tą żydowską jak to się panie 

chodziło. Chodzili prawie wszyscy Żydzi w takich, no, czapkach. 
 
Q: Czy tego dnia kiedy trwała... 
 
A: A oprócz tego muszę stwierdzić Żyd – później on leżał, na drugi dzień dopiero go zabrali 

i faktycznie był on to Żyd. 
 
Q: A kto go zabrał na następny dzień? 
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A: W następny dzień to była taka brygada, nie-brygada. No ludzie, nie wiem, przez 

Niemców zorganizowana. Te wszystkie trupy zbierali i wywozili na kierkut. 
 
Q: Było więcej tych ciał? 
 
[01:] 13:02:07 - [01:] 20:01:19 
12:30 – 19:34 
A: A to było bardzo dużo tych ciał, którzy Niemcy, którzy Niemcy zastrzelili, bo przecież 

było przez cały czas słychać strzały, co parę minut strzały; to strzał nie był na pusto 
gdzieś, tylko po prostu wykonany wyrok.  

 
Q: Wszystkie ciała następnego dnia zbierano? 
 
A: Następnego dnia zbierano. Dlaczego? Może dojdziemy: kiedy wszystkich Żydów spędzili 

na rynku, na tym miejscu i później ich pieszo pędzono do stacji. To było  nie wiem o 
której godzinie. W każdym bądź razie każden siedział w domu, tylko z tego co 
opowiadali później ludzie co mieszkali, przez okna widzieli na tych ulicach. To jak 
Żydów pędzili, z tyłu którzy zostawali Żydzi, to zbijali. Czyli niedołężny, panie, jakiś, 
chory, no nie da rady – to go strzelali, panie, zabijali na ulicy. I właśnie na drugi dzień 
dopiero ich zbierali i to bartdzo dużo było ich na tej drodze od placu tego, gdzie oni byli 
Żydzi, do stacji. I to na drugi dzień widziałem zwłoki, ale nie mogłem patrzeć. No było 
tak – co jakiej 15, 20 metrów no leżał trup, leżał trup, leżał trup. A dalej to już nie 
chodziłem, bo to jeszcze po takim szoku. Choć nie wiem, ja byłem jeszcze taki odważny, 
to mnie interesowało.   

 
Q: A mówi pan, że Niemcy taką brygadę zorganizowali, żeby te ciała zwoziła. To byli 

Polacy czy Żydzi? 
 
A: A nie wiem tego. Na pewno, na pewno – trudno mnie powiedzieć – ale na pewno Żydzi. 

Nie...  
 
Q: W jaki sposób oni te ciała zwo... zabierali i zwozili? 
 
A: No ciała no – furmankami. Kiedy przed, poprzednio zeznałem, że magistrat w 

Międzyrzecu miał wszystkich zarejestrowanych furmanów. To zaczy kto miał konia i 
furmankę, czy nawet i samochód. Bo jeszcze taka sytuacja była, że ci 
__________[prawdopodobnie: „miejskie”] tutaj miały samochód. I w miesiącu dwa, trzy 
razy by tak zwany szalwark [01:16:06:09], że trzeba było się stawić na odpowiednią 
godzinę w dane miejsce i te osiem czy więcej godzin korzy... usługi robić na rzecz 
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miasta. I tutaj właśnie te zwłoki wszystkie były furmankami zabierane. Kładziono je, te 
zwłoki, i wywożono na kierkut i tam grzebano. Taka była sytuacja. 

 
Q:        Czy po tej akcji widział pan jeszcze jakąś taką sytuację, w której dochodziło do zabijania 

Żydów.  
 
A:        Wdziałem naocznie, to po pierwszej akcji było, kiedy niedaleko miejsca, gdzie byli Żydzi 

spędzeni policjant żydowski ukazał się i poznał go żandarm. I podszedł do niego i coś do 
niego mówił. Żyd odwrócił się, zamachnął się, uderzył jego tak w podbródek [pokazuje 
na podbródek] i żandarm się przewrócił. Przewrócił i Żyd zaczął uciekać ulicą Żelazną. 
Ten żandarm podniósł się, wyjął pistolet i za nim zaczął strzelać. Strzelał kilka ładnych 
razy, kilka razy. Przelecieli przez Warszawską, dolecieli aż do Staromiejskiej, do tej ulicy 
gdzie ja mieszkałem i Żyd zaraz na posesję koło Krzyżanowskich padł, był ranny. To 
było w odległości od chodnika jakieś metr, dwa. I leżał, charczał, cały we krwi 
zbroczony, panie, żandarm doleciał, popatrzył to ale zaraz dali znać policji tej 
miej[miejskiej]...policji tej żydowskiej, że taki a taki wypadek. Co się okazuje? Tu 
niedaleko do nas to __________na tej samej ulicy oni urzędowali, że to był brat jednego 
z tych, który przyszedł. I z tego wynika, że coś tam do tego Niemca powiedział, żeby cię 
dobić czy coś. A ten wyjął pistolet [gest] na niego, panie, i tam coś powiedział. Ale nie 
strzelił, drugi policjant żydowski coś tam w rozmowie powiedział i ten Żyd leżał jakieś z 
20 minut i charczał. Żył jeszcze. A widzieliśmy bo tam po sąsiedzku zaraz niedaleko 
przez okno widać było. Bo tam blisko podejść to tam nie dano. Podjechała furmanka, te 
zwłoki tego położono na furmankę i żywcem, jeszcze Żyd żył, powiezli do... na kierkut, 
powieźli na kierkut. I tam na kierkucie dół wykopali i żywcem go zakopali. A stąd wiem, 
że żywcem, bo furman, ten który przywoził, później opowiadał.  

 
Q: Kim był ten furman? 
 
[01:] 20:01:19 - [01:] 26:47:12 
19:34 – 26:19  
A: No, trudno mi powiedzieć. To był rolnik. Tu przeważnie rolnicy furmani byli.  
 
Q: Czy może pan powiedzieć którą część tej jakby ucieczki, pogoni i tego wydarzenia pan 

widział. Czy pan był obecny na rynku wtedy? 
 
A: Byłem, tak na rynku. Byłem na rynku I właśnie to widziałem, ten cały zajście, uderzenie i 

później. I ten był jak się nie mylę chyba czwarty dzień targowy bo było bardzo dużo 
ludzi i powstał popłoch, bo zaczęły strzały. Ludzie chodzą. Niemiec pędził tego Żyda za 
nim I oddawał strzały, to każden uciekał.  
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Q: A pan? 
 
A: A ja nie uciekałem, ale później doleciałem jak on już leżał, bo na Staromiejskiej 

mieszkałem. Ile? 50 metrów. A to dobry sąsiad był, co koło leżał. To do nich zaszedłem i 
zobaczyłem, bo ciekawstwo było.  

 
Q: Jaka była odległosć między tym leżący Żydem a panem jak pan to widział? 
 
A: No to ile to? Dwa metry, trzy.  
 
Q: Mówi pan,że to był żydowski policjant. W jaki sposób można było rozpoznać właśnie, że 

jest żydowskim policjantem? 
 
A: A oni mieli jakieś swoje znaki, znaki.  
 
Q: I on miał te znaki, ten leżący Żyd? 
 
A: Tak, tak, tak. Trudno mi określić, bo to tyle czasu było. Było widoczne, że to policjant 

żydowski. Tam mieściła się ich cała, załużmy, biuro na Staromiejskiej – to niedaleko 
tego wypadku. 

 
Q: A to było przed tą akcją kiedy Żydów z Międzyrzecza zgromadzono? 
 
A: Nie, to po. To było po akcji, bo później jak się dowiedziałem, jak się dowiedziałem 

mówiono – każda ta akcja jak była, to wysyłano policjanta żydowskiego razem z akcją do 
wagonów. Nie wiem jak tam to było, ale on między innymi uciekł. Wyskoczył z wagonu, 
bo dużo uciekało Żydów i go właśnie żandarm poznał. I dlatego nastąpiło to zajście.  

 
Q: A czy po tej, po akcji, byli jeszcze jacyś Żydzi w Międzyrzecu?  
 
A: Tak, tak. Byli tutaj przywo... przywożeni i po tej akcji zrobiono getto. Getto ogrodzono i 

tutaj Żydów zwożono z okolic – wiem z Parczewa, z tych jeszcze innych. I z Węgier 
nawet, z Czechosłowacji też Żydzi byli. Panie, ich przetrzymywano w getcie. 

  
Q: Czy pan… 
 
A: I później też po jakimś czasie, nie wiem czy to prawda, ale prawdopodobnie tak było, że 

Niemcy wstrzymywali akcję jak Żydzi wykupili się. To policja ta która była, nie wiem 
czy dawali im znać: „ tak zbierzecie złota kilogram, czy tam ileś –no jak tak przykładowo 
daję—ta akcja to my odłożymy.” No i tak było, panie, że akcje były odkładane. 
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Q: A pamięta pan jak getto było tworzone, jak to się odbywało? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Pamięta pan jak to wyglądało, że getto było tworzone? 
 
A: A getto było ogrodzone I wstęp nam był zabroniony. I getto było... mogę dać, pokazać 

obecnie gdzie, jak przebiegało to całe getto, choć tam _________ budynki stoją, ale 
miejsce to dokładnie pamiętam.   

 
Q:  A cz… Mówi pan, że getto było ogrodzone. Czy ktoś go jeszcze pilnował? 
 
A: No, pilnować… Na pewno żandarmeria tam chodziła, ale osobiście żeby pilnować to nie. 

Mieli przekazane Żydzi, że jak wyjdą z getta to grozi im kara śmierci. Choć z getta ludzie 
wychodzili wieczorami, no bo za pożywieniem. Nawt to pamiętam, jesienią do domu 
naszego przyszła znajoma Żydówka. Cała posiniaczona. Nogi, głowa. Za pożywieniem – 
jajka czy chleb. Ale to wieczór, nie można było kupić. Co mieliśmy to mama zawsze 
dawała. I taki nawet fakt, zbieg okoliczności, że było to zimno. Przyszła, usiadła na takim 
stołeczku przy kuchni. W kuchni się palił taki chrust i coraz trzeba było podrzucać. I ona 
siadła, tak w ręku miała pieniądze w garści i tak podrzucała, podrzucała, ale w 
międzyczasie jak rozmawiała to się pomyliła i te pie... Zamaist chrustu te pieniądze 
rzuciła do tego i : „Wajjj!!!” [podnosi ręce]. Krzyczy, panie. No nic się nie stało , panie. 
No mówi, że nie ma pieniędzy teraz, to co to. No i tak, taki fakt, który mnie utkwił, to 
widziałem panie. 

 
Q: Pamięta pani jak się nazywałata znajoma.? 
 
A: Nie, nie. No tyle razy, co tam... 
 
Q: Chciałam też… Mówi pan, że były tansporty nawet z okolicy, z Węgier i z 

Czechosłowacji. Czy widział pan taki tarnsport przyjeżdżający do Międzyrzeca? 
 
A: Nie widziałem, tylko słyszałem opowieści. Z opowiadania. To już, przeważnie to od 

policja. Od takiego sąsiada, Krzyżanowskich, on bardzo dobrze żył no... z policjantem, 
który był Żydem, panie, i takie doniesienia były. 

 
[01:] 26:47:12 - [01:] 34:13:05 
26:19 – 33:45 
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Q: A czy tak w ogóle była taka sytuacja, że widzial pan Żydów, którzy byli prowadzenie do 
getta, przywożeni? 

 
A: Nie, nie widziałem. Było natomiast – w naszym podwórku, to ile? 10 metrów, 20 był taki 

magazyn pożydowski, tam kiedyś szczecinę wyrabiali, czy skóry, nie wiem. Ale taki 
duży, gdzieś może 5 na 6. Jak przywieziono Żydów i tam zamknięto. Były kraty żelazne 
pamiętam [wykonuje pionowy gest ręką], drzwi żelazne i oni siedzieli i żandarm – to nie 
żandarm, to Niemiec pilnował ich. To było lato, po prostu para to jak z łaźni szła przez 
okna, tylu ich było. A ilu ich było? No przypuszczalnie mnie się wydaje, że gdzieś koło 
20, 40 może. Ale one byli, oni byli krótko ci Żydzi i tam gdzieś dobę czy może .. I ich 
zabrano, ale gdzie to trudno mi powiedzieć. No bo... 

 
Q: Widział pan to jak ich wyprowadzają stamtąd? 
 
A: Nie widziałem, nie widziałem jak wprowadzali i jak wyprowdzali. No bo też trochę 

rodzice się trudniliśmy, rodzice, panie, to musiałem pomagać rodzicom, panie. No z tym, 
że szkoda nam było ich. To Niemiec jak chodził, poszedł w drugą stronę to myśmy bułki 
tam nie dawali, ale kawałek chleba rzuciliśmy czy coś takiego, żeby ten. Bo prosili, ręce 
wyciągali, żeby coś dać, coś dać, no to nie wiem czy byli, dostawali jakieś oni 
pożywienie czy nie.    

 
Q: W jakim... 
 
A: No ale to jako chłopcy, panie, mali no to wzie... można było ryzykować, ale też... 
 
Q: A pamięta pan w jakim języku oni prosili, w jakim języku mówili?  
 
A: W żydowskim, hebrajskim. No to dość dobrze znałem hebrajski nawet. Razem z nami 

mieszkała rodzina żydowska. Tak jak była pierwsza akcja, jak poszli to nie wrócili już. A 
dużo, dużo łatwiej wyjeżdżało jak do Treblinki wywozili to uciekało z wagonów, 
wyskakiwało. No jeden się uratował, drugi panie mógł się zabić, to różnie to było.  

 
Q: Spotkał pan kiedyś takiego Żyda, który uciekł z transportu do Treblinki? 
 
A: Nie. No już... No spotkałem tą Żydówkę, tą znajomą, co przyszła wieczorem do nas za 

pożywieniem.    
 
Q: Ale ona z transportu była czy z getta? 
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A: Nie, z ztransportu. Z transportu ona była w transporcie i uciekła, wyskoczyła z 
transportu, dlatego była cała pobita, posiniaczona [wskazuje na twarz]. I nogi...  

 
Q: Nie wie pan co się potem z nią stało?  
 
A: No, to co wszyscy – to co wszystkich spotakało. Spotkało na pewno. Nie później 

kontaktu... tylko raz była, później kontakt się... urwał. 
 
Q: Podczas naszej poprzedniej rozmowy mówił pan o takich sytuacjach, że gromadzono 

Żydów na posterunku policji. 
 
A: Wpierw gromadzono w getcie. Nie wiem gdzie tam przetrzymywano większe ilości i 

właśnie też fakt mój naoczny – prowadzili z getta, to gdzieś w ilości 20, 40 osób. Pieszo, 
po bokach Niemcy, obstawieni i to miało miejsce koło... Ile? 50 metrów od naszego 
miejsca zamieszkania. Tu na Staromiejskiej mieszkaliśmy. No i poznałem między innymi 
sąsiada, który w podwórku mieszkał. To był taki, to była taka pani, jej przyjaciel, że 
razem z Żydami prowadzą. No mnie zaciekawiło, no sąsiad panie, no i po prostu szedłem 
za tym, kolumną prowadzającą, ale z daleka, z boku. Dokąd doprowadzą i ciekawy 
byłem co z tym Polakiem zrobią. I zapro...zapro... doszli oni do... już na kierkut. Na tym 
kierkucie myśmy – bo jeszcze takiego kolegę miałem Zbyszka Nafalskiego, to już my 
razem przebywali. Schowaliśmy się na cmentarzu, za parkan też nasz i zobaczyliśmy jak 
ich tam Żydów tych, kazali im się rozbierać do bielizny. No oni się rozbierali, później ich 
w rząd ustawiać i zobaczyliśmy, że oni w kierunku będą strzelać naszym. I myśmy się 
przestraszyli i uciekliśmy za parkan jakieś 50 metrów w bok dalej, no i nastąpiły strzały. 
No i pierwsze strzały jak były, to jeszcze patrzyliśmy, a później już nie mogliśmy 
wytrzymać, bo to było przecież okrutne, okrutne. No jak to, panie, nie mogliśmy sobie 
wyobrazić to zwierz... zwierzę, człowiek miał sumienie do zwierzęcia, a tu przecież 
ludzkie... no i skończyła się akcja. Panie, jak było? – no ale na pewno pogrzebali, tak się 
skończyło, a później jak się dowiedziałem... No i tego Polaka rozstrzelali. Później jak się 
dowiedziałem to on z synem w moim wieku poszli do getta. Prawdopodobnie żywnością 
Żydom zawie... zanieść i coś, no bo... I tam ich złapali. Z tym, że tego starszego pana 
złapali, a ten chłopak uciekł. Uciekł i przeżył, panie.   

 
Q: Pamięta pan jak się nazywał ten sąsiad? 
 
[01:] 34:13:05 - [01:] 38:38:00 
33:45 – 38:10 
A: Sąsiad? Nie nie pamiętam, bo to był taki przyjaciel, ale pamiętam Bandera się nazywałą. 

Władek...tak Wła... Władek, tak, Bandera. Chłopak ten co ja... Matka no też Bandera, a 
ojciec był wywieziony do Niemiec na roboty.  
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Q: Ale nie ten sąsiad, który zginął.  
 
A: A ten zginął – nie pamiętam. To był taki ślusarz, on lutował, nie lutował ... taki. A 

nazwiska jego nie. 
 
Q: A kiedy ci Żydzi byli rozstrzeliwani wtedy to kto to?...Kto strzelał? 
 
A: No strzelali żandarmeria czy pluton egzekucyjny, nie wiem... Wojskowi Niemcy.   
 
Q: Czy tam na tym miejscu byli tylko Niemcy, czy też byli żołnierze innych narodowości? 
 
A: Nie, nie, tylko, tylko, panie, Niemcy. No w mundurach niemeickich. Nie wiem może 

Ukraińcy – masa ich było, panie, Ukraińcy czy... ale w mundurach niemieckich.  
 
Q: A czy z tego miejsca gdzie pan był na początku słyszał pan jakieś... Ci Żydzi może coś 

mówiłi, albo Niemcy do nich coś mówili.  
 
A: No nie było Niemcy, tylko tam krzyczeli, krzyki były Niemiec, żeby się porządkowali 

Żydzi, panie. Tylko tyle, więcej nic nie było, nie było. Jak się odgłosu. No bo już to było, 
jak myśmy odeszli, panie, była już odległość jaka? – ja wiem, koło 100 metrów może, 
może nie było.   

 
Q: A wtedy kiedy padły strzały, to to były takie pojedyncze strzały po kolei? 
 
A: A nie, cały czas, cały czas strzały, panie. Były nie pojedyncze tylko na raz, na komendę, 

jak to się mówi strzały. Później pojedyncze były, to widocznie których ranili, dobijali. 
Trudno powiedzieć, no bo... 

 
Q: Czy widział pan takie sytuacje żeby... Właśnie, że prowadzono Żydów na miejsce 

rozstrzelania?     
 
A: Więcej nie widziałem. Były jeszcze akcje takie, ale ja nie widziałem, no bo i tak za dużo 

widziałem, tego wszystkiego było. Miałem inny obowiązek trochę.  
 
Q: A czy tam w pobliżu posterunku policji widywał pan takie grupy Żydów jeszcze, które 

były przeprowadzane tam? 
 
A: Natomiast muszę wyjaśnić – ale to, tego nie widziałem, tylko z opowieści. I była 

żandarmeria ta [wskazuje gestem na pierś], chodzili na ulicy z tymi blachami; trzech 
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panie i porządku tego pilnowali no właśnie na tym skwerku gdzie ci Żydzi byli. Na rogu 
stała restauracja i onie zaszli tam, zobaczyć, panie. I tam patrzał do Niemca i nie wiem 
czy był zabity ten Niemeic czy ranny. I zaraz oni się wycofali i zaraz na drugi dzień 
zrobili Niemcy akcję ostatnią. Wszystkich Żydó do Treblinki wywieźli.   

 
Q: Przepraszam, ale... 
 
A: I prawdopodobnie mówiono, że w tych strzałach tam właśnie powiązanie mieli Żydzi. 

Ale trudno mnie to było powiedzieć.  
 
Q: Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Że jakaś grupa zastrzeliłą Niemca na posterunku, 

tak? 
 
A: Nie, znaczy grupa, Niemcy ci, którzy porządku pilnowali weszli do restauracji.   
 
Q: Aha. 
 
[01:] 38:38:00 - [01:] 43:34:19 
38:10 – 43:06 
A: I tam właśnie patrzał i ranił żandarma. Czy zabił, czy ranił trudno mi powiedzieć. I oni 

się wycofali. 
 
Q: Rozumiem. A czy potem jak pan mówi, że... Potem jak wszystkich Żydów już 

wywieziono do Treblinki czy pan widział tą ostatnią wywózkę? 
 
A: Nie, nie widziałem, nie widziałem. To wtenczas do Treblinki, natomiast później po tej 

ostatniej akcji, bo to była ostatnia akcja, dużo Żydów się ukrywało i oni Niemcy łapali 
Żydów, którzy się gdzieś ukryli, czy gdzieś w nocy, bo oni przeważnie nocą chodzili, 
łapali i ich już do getta nie prowadzili. Bo getto było już rozwiązane, nie było nic a 
przyprowadzali ich na posterunek, gdzie policja była polska. No i tam żandarmi 
urzędowali. No i tam ich przetrzymywali. Przetrzymywali no ilu – no dwóch, trzech, 
pięciu. Już jak mieli pięciu, sześciu, to zależy, to na miejscu tam na podwórku, było 
podwórko ogrodzone było całkiem wysoko, że nie wiodoczne – rozstrzeliwali, że słychać 
strzały i furmanka podjeżdżała, wjeżdżała tam, ciała kładli na wóz konny i wozem tym 
wieźli do Staromiejskiej tą ulicą, co myśmy mieszkali. No i widziałem fakt jak, tych 
Żydów, panie, furmanką wiózł gospodarz, no i między innymi nie daleko naszego, naszej 
posesji – to może 10 metrów – raptem się z furmanki podniósł Żyd, znaczy widać był 
ranny. I zatrzymał tą furmankę. A za furmanką zawsze szedł Niemiec-żandarm, no jakie 
50, 100 metrów; różnie to – to 20, 30 metry. Tą furmankę jak zatrzymała się tak on 
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doszedł, panie, no i pokazał, że te... ręką machnął: „jechać” na kierkut, no i tam na 
kierkucie... 

 
Q: Czyli Niemiec nic nie zrobił z tym rannym?  
 
A: Nie, nic. No tym rannym, no to tam. A jak było – czy go tam zabił czy żywcem, to trudno 

powiedzieć.  
 
Q: Znowuż chciałam się zapytać skąd pan wiedział, że to są Żydzi na tej furmance? Te, te 

ciała, które były wiezione.  
 
A: No jakie mogły być ciała? Ciała Polaków na pewno nie. Tylko Żydów. Słyszało sie 

wpierw strzały właśnie na tym, na posterunku, a później za jakie 15 minut, 20 wieziono 
te ciała. 

 
Q: Często pan słyszał takie strzały z posterunku policji? 
 
A: No, słyszało się, ale tam za wiele nie słyszałem, ja mówię. To sporadyczne te które 

widziałem okoliczności to mówie, nie. Po większej części miałem obowiązek rodzicom 
pomagać na roli. I dlatego nie zawsze byłem i widziałem, nawet tych Żydów, którzy w 
podwórku byli: kiedy przywieziono ich i kiedy zabrano nie widziałem. Tylko widziałem, 
że jak byli. 

 
Q: A czy taki wóz z ciałami widział pan wtedy raz czy, czy więcej razy.  
 
A: Ja raz widziałem, naocznie raz. Ale sąsiedzi czy kolega mówił: „Widzisz, patrz znów 

wieźli – mówił – furmanką”, znaczy, ten mój kolega.  
 
Q: A czy pamięta pan tak mniej więcej ile było ciał na tym wozie? 
 
A: To tak trudno powiedzieć, to tak mogło być pięć, mogło być i 10 ciał.  
 
Q: Dobrze, ja poproszę o chwileczkę przerwy dobrze?     
 
A: Dobra. 
 
[01:] 43:34:19 - [01:]46:56:04 
43:06 – 46:28 
Q: Opowiadał nam pan o tym jak widział grupę kilkudziesięciu osób, Żydów prowadzonych 

w kierunku cmentarza, która potem została rozstrzelana. 
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A: Tak. 
 
Q: Czy widział pan też może inne takie grupy prowadzone na cmentarz? 
 
A: Nie, nie widziałem. Tą jedną grupę widziałem. Widziałem, ale to jeszcze raz grupę taką, 

ale to z daleka tak przelotnie gdzieś no. No bo to nie pierwszy nie... nie jedna grupa była. 
To znaczy... 

 
Q: Ale jak przelotnie pan widział to jak to było dale... 
 
A: Proszę? 
 
Q: Jak pan tak mówi, że widział przelotnie, to było daleko, tak? 
 
A: To było daleko, że on: „Poprowadzili – mówi – Żydów na rozstrzelanie”. Tylko to.  
 
Q: Widział pan jaka to była duża grupa z daleka? 
 
A: Nie, nie widziałem, nie widziałem. Tylko mignęło się, panie wie.  
 
Q: A czy było słychać strzały z cmentarza po tym? 
 
A: Tak, tak, tak. Strzały było słychać jak się było w Międszyrzecu to było słychać, a tym 

bardziej, że myśmy mieszkali niedaleko kierkuta, tego cmentarza.   
 
Q: A często było te strzały słychać z cmentarza.  
 
A: Dla mnie to rzadko, ale bywało częściej, bo ja nie przebywałem. Bywałem dużo czasu w 

polu.  
 
Q: Jeszcze chciałam wrócić do samego początku, do tej pierwszej akcji, o której pan 

opowiadał.  
 
A: Tak. 
 
Q: Że następnego dnia pan wyszedł na ulicę i widział ciała leżące na ulicy. 
 
A: Tak. Następnego dnia widziałem. 
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Q: Następnego dnia, tak.      
 
A: Tak 
 
Q: Ile mniej więcej tych, tych ciał pan widział w tedy? 
 
A: No ja dalej nie mogłem iść. 
 
Q: Ale ... No to co pan widział? 
 
A: No ja ograniczyłem , że tak... ograniczyłem, że co jakie 15, 20 metrów leżał... leżał trup. 

No to... 
 
Q: A jak pan szedł ile tych ciał pan widziała? 
 
A: Ale dalej nie szedłem tam. 
 
Q: Ale tam gdzie pan szedł. Na tym odcinku, na tym kawałku, wie pan...   
 
A: Odcinku, no to ile było? Ja tam dalej nie szedłem bo nie mogłem patrzeć . Tylko tam 

spojrzałem i wycofałem się z tego.  
 
Q: No tak, ale kilka, kilkanaście ich mogło być?  
 
A: No mogło być koło kilku, no bo nie daleko. Tylko spojrzałem i się cofnęłem. No, w 

każdym bądź razie, z tego co później się dowiedziałem, że to znaczy ludzie mówili, z 
balkonu czy przez okna widzieli na tej ulicy, to że leżało mnóstwo, mnóstwo zabitych.     

 
Q: Potem mówi pan z kolei, że ostatnią grupę Żydów z Miedzyrzeca wywieziono do 

Treblinki.  
 
A: Tak. 
 
Q: Czy pan wtedy wiedział, że właśnie do Treblinki, że są wywożeni? 
 
A: Że czy do Treblinki nie. Ogólnie się mówiło, że wszyscy... że wszystkich Żydów 

wywożą z Międzyrzeca Treblinki. Tak, taka była... Tak, tak, takie rozmowy były. No 
rozmowy były, a szczególnie najwięcej to policja żydowska mówiła i to z tego można 
było przekazać. Żadnego wywiadu, czy coś i to było wszystko no...   
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[01:]46:56:04 - [01:] 48:43:08 
46:28 – 48:15 
Q: Rozumiem... 
 
A: ...nie wiadome dla nas. 
 
Q: Też mówił pan, że kiedy utworzono getto, kiedy było getto w Międzyrzecu to 

przywożono Żydów nawet z Węgier i Czechosłowacji. Skąd pan wiedział, że z tych 
krajów? 

 
A: Policja żydowska, z policji Żydowskiej, tak jak zaznaczyłem sąsiad dobrze żył z 

policjantem żydowskim, który pewne wiadomości mu przekazywał, a ten z kolei 
następnym i co, taka tylko wiadomość. A tak to...   

 
Q: Mówił pan też, że z Niemcami służyło dużo Ukraińców. Czy może pan coś więcej o nich 

opowiedzieć?     
 
A: Nie. 
 
Q: Nie, nie widział pan ich tak bezpośrednio w akcji jakiejś? 
 
A: Ja nie widziałem, proszę wyobrazić sobie, że wszyscy ludzie byli przestraszeni pierwszą 

akcją. Jak to było, to były strzały. Starzy, starsi i młodzi siedzieli w domu. Na ulice czy 
na podwórko nie wychodzili, bo im groziło niebezpieczeństwo. Mogli posądzić Niemcy, 
że to Żydzi, tak samo jak tu powiedziałem, w pierwszej akcji dziewczyny zginęły, panie, 
Polki.   

 
Q: Czyli potem, przez ten późniejszy okres też o Ukraińcach pan tylko słyszał, tak? Ale nie 

widział.  
 
A: O Ukraińcach właśnie słyszałem tylko, że też brali udział.  
 
Q: Dobrze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. 
 
A: Proszę, dziękuję.  
 
[01:] 48:43:08 
48:15 
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Koniec wywiadu. 

Nie ma restrykcji. 

Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 16/05/2011. 
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