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Michał Szpila urodził się w 1931 w małej miejscowości Bobowa.W poniższym 
wywiadzie opowiada on o sytuacji i o prześladowaniach Żydów w Bobowej po 
rozpoczęciu II wojny światowej. Michał Szpila był świadkiem masowej egzekucji oraz 
obserwował ostatni etap likwidacji getta w Bobowej. Wspomina też pacyfikację jednej z 
okolicznych wsi [o obecnej nazwie Stróżna] w odwecie za akcję partyzantów przeciwko 
Polkom, które nawiązują kontakty z Niemcami.  

 
 
 

                                                            Plik 1 z 1 

 

 

[01:] 00:45:08 - [01:] 55:56:04                                                                                                                                 
 
[01:] 00:45:08 - [01:] 09:43:11 
Q: Dzień dobry. Czy może się pan przedstawić?  
  
A: Nazywam się Michał Szpila  
 
Q: Kiedy i gdzie się pan urodził? 
 
A: Mam 79 lat. Urodziłem się w Bobowej. Tam też spędziłem dzieciństwo i młodość. A 

więc młodość do czasu ukończenia szkoły średniej. Bo później jak wyjechałem na studia 
już do Bobowej nie wróciłem.  

 
Q: Czy może pan podać datę swojego urodzenia? 
 
A: 28.09.1931. 
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Q: Rozmawialiśmy z panem kilka miesięcy temu o pana wspomnieniach z czasów wojny. 
Teraz wróciliśmy, żeby naszą rozmowę nagrać na kamerę wideo. Chciałam więc pana 
prosić, żeby opowiedział nam o tym jak sytuacja, jak życie w Bobowej zmieniło się po 
wejściu Niemców w czasie II wojny światowej.   

 
A: No tak jak w całej Polsce, jak wszędzie, gdzie wkraczały armie niemieckie życie to 

radykalnie... uległo radykalnej zmianie. Szczególnie dotyczyło ono niektórych grup 
społecznych, narodowościowych, wiekowych. Od pierwszych dni okupacji, a więc od 1. 
września w Bobowej nastąpiły duże zmiany, bowiem w tych okolicach toczyły się bardzo 
zacięte walki między wojskiem polskim, a oddziałami niemieckimi, które przekraczały, 
przekroczyły granicę polsko-czeską czy polsko-słowacką. No i, i w związku z tym doszło 
tam do, w urozmaiconym terenie, dogodnym dla obrony, do zaciętych walk między 
oddziałami polskimi a oddziałami niemieckimi. No, ale po kilku dniach zaciętego oporu 
niestety nasze wojska wycofały się. Do miasta czy miasteczka wkroczyły oddziały 
niemieckie, ustanowiono władzę niemiecką, później powstała Gemeralna Gubernia i 
Bobowa właśnie została włączona do tego, do tej Generalnej Gubernii.  

 
Q: Ale co się stało... 
 
A: Którą zawia... zarządzał znany w historii generał.  
 
Q: Czy może pan opowiedzieć co stało się z ludnością żydowską w Bobowej? 
 
A: No co stało? To co w całej Polsce i w okupowanej Europie. Od pierwszych dni, czy od 

pierwszych tygodni, miesięcy po wkroczeniu armii niemieckiej ludność ta była w 
pierwszej kolejności narażona na prześladowania. Objawiały się one w różny sposób, no 
a, a poprzez, poprzez wywózki, poprzez zmuszania do, do noszenia odpowiednich 
odznak, opasek z gwiazdą Dawida, poprzez zmuszanie do obowiązkowych prac na rzecz 
okupanta – tak że w pierwszej kolejności wszystkie nieszczęścia okupacyjne, wojenne, 
jakie spadały na, na ludność nie-niemiecką w każdym kraju, w każdym mieście, to byli 
właśnie obywatele naszego miasteczka narodowości żydowskiej.  

 
Q: A czy pamięta pan jak tworzono getto w Bobowej? 
 
A: No, czy pamietam? To się specjalnym dla mnie jako dziecka niczym nie manifestowało. 

Niemniej jednak... bo tam nie były ustanowione jakeś, jakieś zewnętrzne i wenętrzne 
granice, bo to Bobowa była bardzo małym miasteczkiem, w którym mieszkało zaledwie 
około dwóch tysięcy ludzi, w tym około 40 procent narodowości żydowskiej. Choć ta 
grupa narodowościowa systematycznie była, czy zwiększała się na skutek internowania 
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Żydów z okolicznych miejscowości, wsi, miasteczek, takich właśnie jak Grybów, jak 
Krynica Zdrój. Tak że przed likwidacją w getcie zamieszkiwało około 2200 Żydów.    

 
Q: A czy widział pan na przykład taki transport Żydów z Krynicy czy z innych 

miejscowości, który przyjeżdżał do getta w Bobowej? 
 
A: Nie, tego sobie... tych transportów... tego sobie nie przypominam, bo to były po prostu 

transporty nie jakieś masowe, ponieważ Żydów w poszczególnych miejscowościach było 
niewielu, szczególnie na wsiach okolicznych. Więc to się dodbywało przy pomocy 
takiego podręcznego transportu typu furmanka, typu, typu jakiś tam inny pojazd. 
Natomiast pamiętam transporty Żydów z południowej Europy. Jak później domyślałem 
się były to transporty Żydów rumuńskich, węgierskich, czeskich, słowackich do 
Oświęcimia. A więc to były transporty kolejowe skłądające się z kilkudziesięciu 
wagonów z odpowiednią obstawą żandarmów niemieckich z psami. No i te transporty, po 
prostu, kierowane były z południa na północ, w rejon Krakowa, a więc Oświęcimia, 
Płaszowa.  

 
Q: A czy te transporty przystawały, stawały... te pociągi stawały w Bobowej? Kiedy pan 

miał okazję zobaczyć?    
 
A: Nie, nie. One nie zatrzymywały się na stacjach tak jak osobowe pociągi czy też inne, 

nawet towarowe. Choć, choć przewożono ludzi, Żydów konkretnie, w wagonach 
towarowych, odpowiednio zakratowanych drutem kolczastym, pozamykanych na 
wszystkie możliwe zamknięcia jakie, jakie można było zainstalować w tych wagonach. A 
wiedzieliśmy, że, że są przewożeni ludzie, bo słychać było dochodzące jęki właśnie 
wiezionych, wiezionych ludzi. Żydów konkretnie.  

 
Q: W którym miejscu pan widział te transporty, czy to było? 
 
A: Tu w rejonie Bobowej, w rejonie. Ponieważ przez Bobową przechodzi trakcja kolejowa – 

no dzisiaj jakby to powiedzieć z Krakow przez Tarnów na Nowy Sącz, Krynicę. 
 
Q: Dużo było takich transportów? 
 
A: Ja sobie nie przypominam, ja tylko pamiętm okazjonalnie jak przechodziliśmy tam gdzieś 

tam w pobliżu, w pobliżu właśnie torów kolejowych, akurat o odpowiedniej porze. Nie 
znaliśmy rozkładów jazdy tych transportów.  

 
Q: Ale czy może pan oszacować ile razy pan widział taki transport. To było... 
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A: Kilkakrotnie. Trudno jest mi powiedzieć ile transportów takich widziałem, bo, bo one 
były nieregularne, przynajmniej według naszych spostrzeżeń, według naszych odczuć. A 
czy one były według jakichś tam planów niemieckich – tego już nie wiemy.W każdym 
bądź razie byłem świadkiem takich właśnie transportów.  

 
Q: Mówi pan, że słyszał pan jęk ludzi dochodzący ze środka.  
 
A: Nie tylko jęki, ale było słychać i, i odpowiednie rozkazy, odpowiednie krzyki tych straż, 

straży niemieckich, które konwojowały, po prostu, te pociągi. 
 
[01:] 09:43:11- [01:] 21:39:12 
Q: W jakim języku były te rozkazy? 
 
A: No oczywiście w niemieckim, albo przynajmniej ja je tak zapamiętałem, że to były 

rozkazy wydawane w języku niemieckim. Pamiętam przy towarowych wagonach były 
zainstalowane i to na stałe one były do... wcześniej i później takie budki [rysuje budkę w 
powietrzu]. Na końcu pociągu, w środku pociągu i gdzieś co dwa co trzy wagony. Były 
takie budki w których pełnił służbę czy dyżur żandarm niemiecki. Zdarzało się, że i z 
psami byli, tak że oni obserwowali cały, po prostu, przebieg transportu. Nie mniej jednak 
przewożeni Żydzi usiłowali uciekać bo dwukrtnie chyba udało nam się znaleźć zwłoki. 
Jedne pamiętam na torze kolejowym czy między szynami kolejowymi, a inne obok torów 
kolejowych. Więc jako dzieci rozumowaliśmy bardzo dziecinnie, no niemniej jednak 
domyślaliśmy się, że najprowdopodobniej to byli ci, którzy usiłowali uciec. 

 
Q: Czy na podstawie wyglądu tych zwłok jest w stanie pan powiedzieć w jaki sposób ci 

ludzie zginęli? 
 
A: No trudno powiedzieć, bo myśmy nie mieli możliwości, ani odwagi po prostu oglądać 

tych zwłok, bo to było...bo to często były zwłoki zmasakrowane, więc my jako małe 
dzieci kilkuletnie nie mieliśmy odwagi po prostu oglądać czegoś takiego.   

 
Q: A czy, czy na postawie, czy był pan w stanie rozpoznać, że to są zwłoki Żyda, 

żydowskie? 
 
A: No raczej tak ponieważ my od dziecka byliśmy wychowywani w... obok tej narodowości, 

obok tych ludzi i ja pamiętam do pierwszej czy drugiej klasy chodziłem z dziećmi, z 
chłopcami narodowości żydowskiej.  

 
Q: Czy na przykład na ubraniu, czy na ubraniu tych ciał, tych osób były na przykład jakieś 

znaki żydowskie? 
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A: Nie, nie przypominam sobie. 
 
Q: A co potem stało się z tymi ciałami?  
 
A: Jakieś służby, służby porządkowe je usuwały. Ale gdzie i jak no to należy się tylko 

domyślać, że były transportowane na pobliski cmentarz żydowski i tam były chowane.   
 
Q: Który to mógłby być rok? 
 
A: To był rok ‘40, ‘41, ‘42, bo wtedy nasiliły się, szczególnie nasiliły się działania, działania 

okupantów niemieckich na rzecz likwidacji Żydów. 
 
Q: A czy w samej Bobowej był pan może kiedyś bezpośrednim świadkiem zabijania 

Żydów?     
 
A: Tak, byłem wielokrotnie świadkiem egzekucji indywidualnych, czy pojedynczych i 

zbiorowych. Tę zbiorową to później jak się dowiedziałem z różnych dokumentów jak już 
byłem doroślejszy, że to było 4 marca w 1942 roku. Z dokumentów. 

 
Q: A czy może pan opisać tą sytuację? 
 
A: Tak. To była masowa egzekucja, wtedy stracono przez rozstrzelanie około 40 Żydów, 

mężczyzn, tylko mężczyzn. Idąc do szkoły, to wyglądało mniej więcej, tak że wyszedłem 
do szkoły z ojcem, bo w Generalnej Guberni było szkolnictwo podstawowe i nawet 
średnie jakieś tam dla nas, dla dzieci polskich. Wyszedłem z ojcem i kiedy zbliżyliśmy 
się do pierwszych zabudowań na obrzeżu tego miastaeczka, to były dwie stodoły, dwa 
budynki gospodarcze.  

 
Q: Może pan spróbuje narysować. 
 
A: Bardzo proszę. Jeżeli mi się uda. Ja nie jestem grafikiem ani jakimś tam artystą.[Rysuje] 

Więc tu był jeden budynek, tu był drugi budynek, tu prowadziła droga. Tu były takie 
pojedyncze zabudowania jeszcze. Już nie zwarta miejska, pojedyncza i ja z ojcem 
szedłem właśnie tędy. Tu, do centrum tego miasteczka. I zauważyliśmy w pewnym 
momencie, że Niemiec, tak należało przypuszczać, bo w mundurze niemieckim, czarnym 
mundurze niemieckim, w skórzanym płaszczu wyprowadzał stąd pojedyncze osoby tu z 
tej uliczki. 

[inny mężczyzna] 
 

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*0308                                                    05/05/2010                                                                            6 
 

Q: Niech pan, przepraszam, schemat narysuje i pokaże do kamery. 
[reporterka] 
 
Q: Może zróbmy tak, że pan spróbuje narysować i wtedy podnieść kartkę, bo tak to nie 

będziemy nic...  
 
A: Dobrze. Więc... Będę mówił teraz czy później?  
 
Q: To może pan teraz narysuje i będzie mówił jak już będzie narysowane. 
 
 
A: No więc to wyglądało w ten sposób: Jeden budynek, on stoi do dzisiaj. Jak jestem tam, 

przechodzę obok niego, to mi te sceny wracają, po tych dziesiątkach, po prostu, lat. Tego 
budynku już nie ma. Tu stoi natomiast inny budynek mieszkalny. I jak się później 
okazało to tu wzdłuż tego budynku stał rząd mężczyzn, 30, 40 mężczyzn, bo to był długi 
budynek.   

 
Q: Może podniesiemy to, żebyśmy mogli pokazać go do kamery, tak? I gdyby pan pokazał 

teraz nam. 
 
A: [Pokazuje] Tak, to mniej więcej tak było. Tu stał kilkudziesięciu ustawionych, po prostu 

w kolejce oczekujących do rozstrzelania Niemc—Żydów. Jeden z Niemców 
wyprowadzał kolejnego człowieka tu na ścianę tego budynku. Tu stał kolejny Niemiec w 
mundurze w płaszczu skórzanym czarnym. Ustawiano tego człowieka na ścianie, twarzą 
do ściany no i ten drugi właśnie Niemiec rozstrzeliwał z pistolet, z broni krótkiej 
rozstrzeliwal tego Niemca [Żyda] i ten padał. Wyprowadzany był następny i następny, i 
następny. I tak rozstrzelano wtedy kilkudziesięciu, około 40 Niemc...Żydów.  

 
Q: A pan z ojcem gdzie się znajdował? 
 
A: A ja z ojcem szedłem tu stąd. Tą drogą tu. Kiedy zbliżyliśmy się na już niestety 

niebezpieczną dla stron odległość, ten Niemiec, czyli Niemiec rozstrzeliwujący bardzo 
takim hardym, ostrym głosem krzyknął, nie pamiętam już: „Raus!” czy „Weg!”, coś 
takiego i wskazał nam drogę obejścia poza ten budynek, pomiędzy tymi budynkami. I jak 
wyszliśmy tu, no to zobaczyliśmy tych ustawionych w kolejce do rozstrzelania Żydów. 
No i przeszliśmy już tu, tą uliczką do centrum. 

 
Q: A zanim panowie poszli tą inną drogą, czy widział pan może sam moment rozstrzelania? 
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A: Tak, widziałem moment rozstrzelania jednego. Jeszcze przed, przed wydaniem nam 
polecenia zmiany kierunku drogi, czy marszu, drogi. Rozstrzelał, zauważył nas, że 
idziemy więc polecił nam zmianę, zmianę drogi. 

 
Q: Jaka to była odległość między miejscem rozstrzelania, a panem? 
 
A: To była odległość, ja wiem, 20, 30 metrów. Nie więcej. 
 
Q: A czy na przykład tych Żydów, tych mężczyzn, którzy stali tam w kolejce do 

rozstrzelania, czy ktoś ich pilnował czy tylko było...   
 
A: Tak, było, było tam dwóch czy trzech strażników niemieckich. I to, i to widziałem na 

własne oczy. Ja poszedłem do szkoły nie zatrzymując się na lekcje, a tata poszedł do, do 
miasta załatwiać sprawy, które go tam prowadziły.  

 
Q: Czy na podstawie właśnie tego jak wyglądali ci mężczyźni nie mógł pan rozpoznać, że to 

są Żydzi?     
 
A: No, oczywiście, że tak, oczywiście. Myśmy z nimi, po prostu, współżyli, mieszkali, 

spotykaliśmy się codziennie i nie mieliśmy trudności z rozpoznaniem, po prostu.  
 
Q: A może pan znał kogoś kto tam był? 
 
A: Nie no, to proszę pani, ja wtedy miałem, ja wtedy miałem siedem, osiem lat, no to, to 

proszę panią nie znałem dorosłych. Ja dzieci żydowskie znałem, natomiast nie z tych 
dorosłych różnych... Tam podobno byli wśród nich, wśród nich lekarze, jacyś tam 
urzędnicy, jacyś tam bogatsi obywatele żydowscy, bo, bo to nie była jak, jak później się 
dowiedziałem, nie była taka przypadkowa łapanka tych Żydów na rozstrzelanie tylko 
przyjeżdżali właśnie Ci żandarmi niemieccy, bo oni nie stacjonowali w Bobowej, 
przyjeżdżali, szli do ich urzędu, do Judenratu, był taki urząd właśnie gminy żydowskiej i 
z list wybierano sobie odpowiednie, odpowiednich obywateli tej narodowości.  

 
Q: A czy jak pan wracał ze szkoły, też pan przechodził obok tego miejsca? 
 
A: Jak wracałem, jak wracałem ze szkoły to już było po egzekucji. Ojciec oczywiście 

wcześniej wrócił do domu znacznie, bo ja, nie wiem, miałem ze trzy, cztery lekcje—nie 
pamiętam. I co zauważyłem? No niestety, ale, ale skutki tej egzekucji. Leżących, 
zauważyłem leżących kilkudziesięciu rozstrzelanych mężczyzn, płynącą w różnych 
kierunkach krew po topniejącym śniegu, lodzie – to była wczesna wiosna. No i, i, i 
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oczywiście Niemców już nie było, było natomiast dużo, dużo kobiet i dzieci, które 
przyszły na miejsce egzekucji po swoich bliskich.  

 
[01:] 21:39:12 - [01:] 26:22:20 
Q: A czy wie pan... 
 
A: Jaka, jaka tam była atmosfera, jakie tam były zachowanie, no to nie muszę chyba 

państwu o tym mówić: płacz, krzyk, zgiełk, odszukiwanie swoich bliskich.   
 
Q: Właśnie, a czy pan wie co się stało z tymi ciałami? Czy kobiety mogły zabrać ciała? 
 
A: Tak. Kobiety mogły zabrać ciała i zostali pochowani, z tego co później zauważyliśmy, na 

cmentarzu żydowskim.  
 
Q: Czy widział pan jak te ciała są zabierane stamtąd? 
 
A: Nie, nie widziałem, no bo ja też nie, nie, nie zatrzymałem się, nie przyglądałem się, nie 

tego. Tylko przechodziłem, bo mimo, że byłem dzieckiem, a więc nie rozumiejącym 
może jeszcze wszystkiego, nie mniej jednak robiło na mnie szokujące wrażenie i starałem 
się jak najszybciej stamtąd odejść w kierunku domu.   

 
Q: Powiedział pan wcześniej, że był świadkiem również pojedynczych przypadków 

mordowania. Czy również o tym może pan nam opowiedzieć? Czy pamięta pan taką 
sytuację? 

 
A: Pamiętam dokładnie jeden, jedną taką indywidualną egzekucję rozstrzelania jednego 

Żyda właśnie. Wracając znowu ze szkoły do domu zauważyłem, że przede mną, 
zauważyłem, że przede mną żandarm niemiecki prowadzi, prowadzi mężczyznę. 
Dorosłego mężczyznę prowadzi i idą w kierunku... w tym samym kierunku co i ja. Więc 
ja początkowo speszony, w ogóle, będący w pełni, pełny różnych obaw zwolniłem, żeby 
zwiększyć dystans między idącymi przede mną. W pewnym momencie oni skręcili 
właśnie z tej drogi, z tej drogi wspólnej naszej, na drogę prowadzącą do cmentarza 
żydowskiego. Bo niedeleko mojego domu, jakieś 200, 300 metrów, znajduje się do dziś 
cmentarz żydowski. I oni skręcili w prawo, wtedy ja przyspieszyłem i poszedłem, nie 
mniej jednak zauważyłem, że w pewnym momencie usłyszałem strzały. Byłem 
zdziwiony dlaczego. Należało wnosić, że najprawdopodobniej ten mężczyzna usiłował 
uciec, bo prowadził go jeden żandarm; że prawdopodobnie usiłował uciec, więc otworzył 
do niego ogień i paroma strzałami zatrzelił go, zabił go.  

 
Q: To było kilka strzałów, tak? 
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A: Tak. Kilka oddanych strzałów i po którymś kolejnym upadł na, na ziemię, na trawę, a ja 

przyspieszyłem kroku, żeby... 
 
Q: Czy widział pan ten moment jak on pada na trawę? 
 
A: No oczywiście, że tak. No bo usłyszałem strzały z tego kierunku, odwróciłem twarz i 

zobaczyłem cała tę scenę dziejącą się w odległości 50 metrów może. To jak można było 
nie widzieć? Tym bardziej, że to był teren odkryty. Była to droga polna.   

 
Q: Czy pamiętał pan jak wyglądał ten mężczyzna zastrzelony? 
 
A: No był to... później myśmy go widzieli po powrocie do domu, po powrocie do domu, 

odrobieniu lekcji, o ile tak można powiedzieć dzisiejszym językiem, zebraliśmy się grupą 
kolegów, z grupą kolegów i poszliśmy na ten cmentarz żydowski, podejrzewając, że, że 
tam możemy coś zobaczyć. I rzeczywiście zauważyliśmy tegoż właśnie mężczyznę 
rozstrzelanego, nieżywego, leżącego na trawie. I to był ten. To był silnie zbudowany 
mężczyzna ze średnim zarostem [pokazujena brodę].  

 
Q: Czy to było w czasie kiedy getto istniało?     
 
A: Nie, to już było po likwidacji getta, po likwidacji getta zdarzały się przypadki: 

wyłapywanie pojedynczych, ukrywających sie Żydów.  
 
[01:] 26:22:20 - [01:] 32:22:21 
Q: A czy pamięta pan? 
 
A: Oni ukrywali się u Polaków czy gdzieś w jakichś zagajnikach, laskach, w zbożach, bo 

tam były pola uprawne. I tam byli po prostu wyłapywani i prowadzeni na cmentarz 
żydowski w celu likwidacji. Czy zbierali na posterunku policji granatowej, bo u nas w 
Generalnej Gubernii była policja granatowa. Zbierano ich po kilku, przetrzymywano w 
areszcie i wywożono gdzieś po prostu. Albo do obozu pracy, albo do obozu 
koncentracyjnego, albo gdzieś.  

 
Q: Widział pan właśnie takich Żydów wyłapy—prowadzonych na posterunek policji? 
 
A: Nie widziałem, nie widziałem. 
 
Q: A czy pamięta pan samą likwidację getta? No tak trochę chaosu... Czy pamięta pan kiedy 

getto zostało zlikwidowane? 
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A: To znaczy ostatni etap, ostatni akt likwidacji getta widziałem z bratem starszym, 

Edwardem. Getto było likwidowane 13 i 14 sierpnia w 1942 roku. Pierwszego dnia, 13., 
też szedłem do szkoły z bratem i doszliśmy też do granic miasteczka rano, ale nas nie 
puszczono. Całe miasto było otoczone posterunkami, więc musieliśmy zawrócic do domu 
nie wiedząc co się dzieje. Dopiero po kilku godzinach dowiedzieliśmy się u nas w domu 
od sąsiadów, od innych osób, że podobno jest likwidowane getto. I nikt nie był 
wpuszczany przez cały dzień 13 sierpnia i 14 dzień sierpnia. Dopiero właśnie 14, 14 
sierpnia dopiero, dopiero można było po południu pójść do centrum miasta. I ja 
poszedłem bez wiedzy rodziców. Oczywiście poszliśmy do tego miasteczka. Tą samą 
właśnie drogą doszliśmy do centrum, do ryneczku i zobaczyliśmy już wtedy ten ostatni 
akt, ostani akt likwidacji Żydów, getta żydowskiego.  

 
Q: I co pan zobaczył? 
 
A: Co zobaczyłem? Z odległości gdzieś 50 metrów od tej uliczki wlotowej do rynku 

zobaczyliśmy kilkudziesięciu Żydów – były to dzieci, były kobiety, byli mężczyźni – 
siedzących na placu, na tym ryneczku. Nie wiem czy mógłbym to pokazać dokładnie jak 
to wyglądało, bo ja tu mam coś takiego [wyciąga książkę]; jeżeliby to państwa 
interesowało...[Pokazuje] Tu będzie dzisiejszy rynek. O to jest fragment tego rynku.  

 
Q: Jeśli pan chce pokazać musi pan pokazać to do kamery. 
 
A: Zaraz, zaraz ja najbardziej coś takiego...  
 
Q: Może póź [później]... 
 
A: ...właściwego znajdę. 
 
Q: Może jednak później spróbujemy znaleźć ilustracje, a teraz chciałabym jeszcze panu 

kilka pytań zadać. 
 
A: Dobrze, proszę bardzo. Więc to był po prostu brukowany plac, duży ryek, na którym 

odbywały się targi, jarmarki w czwartki. 
 
Q: A ci ludzie, których pan zobaczył tam siedzących, czy oni mieli ze sobą jakieś bagaże 

czy...?  
 
A: Mieli tobołki po prostu, takie prymitywne tobołki, w których mieli, no mieli rzeczy 

pierwszej potrzeby najprawdopodobniej. 
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Q: Jak wyglądali? Jak pan ocenia, oceniałby to co pan zobaczył? 
 
A: Jak wyglądali? Byli przede wszystkim wylęknieni, byli zmęczenie, byli, no, zaniedbani, 

byli, byli najprawdopodobniej głodni, brudni, bo przecież tam koczowali przez cały 
dzień, czy nawet dwa dni, bo jedni żandarmi wyprowadzali ich z tych sąsiednich domów 
na ten plac. Inni żandarmi strzegli ich pobytu, a jeszcze inni podjeżdżali samochodami 
ciężarowymi, na które oni byli po prostu załadowywani i wywożenie z tego miasta. 
Siedząc czekali na swoją, po prostu, kolej. 

 
Q: Był pan obecny przy tym jak podjeżdżały te ciężarówki?     
 
A: Widziałem jeden, bo to już była, tak jak mówiłem, to już był ostani etap właśnie 

likwidacji tego getta. Pamiętam podjechał samochód ciężarowy z plandeką szarą i szary, 
szaro-zielony samochód, opuszczano klapę tylną, po bokach stawało dwóch żandarmów z 
laskami trzcinowymi, takimi grubymi no i po prostu wpędzali, wpędzali oczekujących na 
transport kobiety, dzieci, mężczyzn, bijąc oczywiście jak popadło, po głowach, po 
plecach, po nogach – dzieci , kobiety, wszystkich, żeby, żeby jak najszybciej po prostu na 
ten samochód wszyscy wsiadali.   

 
[01:] 32:22:21- [01:] 39:09:14 
Q: Ile osób mogło w takiej ciężarówce się mieścić? 
 
A: No trudno powiedzieć jest, nie liczyłem, bo przecież byliśmy zszokowani tym co 

zobaczyliśmy, z resztą na taką odległość trudno było i liczyć. No, należy sądzić, że na 
taki ciężarowy samochód mogło wejść 30, 40 osób.   

 
Q: Czy widział pan jak ciężarówka odjeżdża? 
 
A: Tak, widziałem. Kiedy załadowano do pełna zamknięto klapę, no i samochód zawacał na 

tym, na tym ryneczku i odjeżdżał w kierunku Gorlic, do miejscowości Staszkówka taka. I 
tam w lesie podobno rozstrzelano kilku...kilkustet Żydów, bo innych wywieziono do 
obozu w Płaszowie, w Krakowie, w Bieczu, W Gorlicach – do gett, czy obozów. A część 
tam rozstrzelano tylko. 

 
Q: Jak rozumiem na postawie kierunku, w którym pojechała ciężarówka domyśla się pan, że 

ona po jechała do tej do Staszówki, tak? 
 
A: Tak, tak, że ona, że wywożono tam, względnie to był ten sam kierunek Staszkówka, 

Gorlice, Biecz – to ten sam kierunek był. Trudno jest mi powiedzieć gdzie których 
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wywożono. Po prostu. W każdym bądź razie późniejsze źródła informowały i informują 
do dzisiaj, że część tych Żydów zostało starconych pierwszego dnia na miejscu – 25 
rozstrzelano na tym ryneczku, a resztę wywożono właśnie do Staszkówki, do lasu, do 
wspólnej mogiły. Wywożono do Biecza do getta i do Gorlic do getta. A stamtąd 
najprawdopodobniej część wywieziono do, do Płaszowa do obozu, tego słynnego obozu 
płaszowskiego koło Krakowa, względnie do, do Krakowa do obozu pracy.  

 
Q; A kiedy ta ciężarówka odjechała, czy jeszcze jacyś Żydzi zostali na rynku? 
 
A: Tak, jeszcze zostało kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób na kolejny transport, bo nie wiem 

czy ten sam samochód wracał po nich czy były inne samochody...Trudno mi jest 
powiedzieć, bo myśmy też nie czuli się tam zbyt pewni i musieliśmy bardzo szybko 
stamtąd uciekać i wracać do domu. Widzieliśmy również wyprowadzanych jeszcze 
ostatnich Żydów z domów, którzy się gdzieś ukrywali i w pierwszej kolejności nie zostali 
doprowadzeni na ten plac. Więc byli, byli też, po prostu, mokrzy, brudni, bici...  

 
Q: Czyli jakaś taka, taki.. czy któryś z nich, z takich Żydów wyprowadzanych szczególnie, 

być może, zapadł panu w pamięć?  
 
A: Raczej nie, bo to była odległość 50, 60 metrów, więc trudno było twarz jakoś sobie 

utrwalić.  
 
Q: Podczas naszego poprzedniego spotkania opowiadał pan właśnie o sytuacji, kiedy 

prawdopodobnie jeden z Żydów ukrywał się, że był brudny bardzo i mokry, że być może 
ukrywał się... 

 
A: Tak, tak. Zauważyłem, ale to twarzy jego nie pamiętam, nie mniej jednak musiał się 

gdzieś ukrywać, najprawdopodobniej w jakichś fekaliach, w szambie, ponieważ ociekał z 
niego tego typu brud, który, który... 

 
Q: A co się z nim stało? 
 
A: No został dołączony do, do oczekujących na transport. Tak że taki, takie przypadki miały 

miejsce i ja je widziałem i do dziś je pamiętam, bo... 
 
Q: A czy podczas jeszcze czasu kiedy getto istaniało była... był pan może kiedyś w getcie, 

wewnątrz getta? 
 
A: Jak na wstępie powiedziałem, że getto małomiasteczkowe miało... rządziło się innymi 

prawami niż getto warszawskie na przykład czy płaszowskie, czy białostockie, czy 
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jeszcze inne; Łódzkie – duże getto, gdzie z dużego miasta, w dużym mieście wygradzano 
całe dzielnice, ogradzano murem, drutem kolczastym i tam było getto. Natomiast u nas w 
Bobowej trudno... całe miasto było gettem. Całe miasteczko było gettem. 

 
Q: Czyli nie było ogrodzone getto w Bobowej? 
 
A: Nie było, nie było ogrodzenia z drutu kolczastego czy muru. Po prostu był zakaz tylko 

wychodzenia, zakaz dla Żydów wychodzenia z miasta. Nie wolno im było poza granice 
miasta wychodzić, bo, bo spotykały ich za to bardzo przykre sankcje. A oni musieli 
wychodzić, bo musieli, po prostu, zdobywać w jakiś sposób nielegalny, oczywiście w 
mniemaniu Niemców, w nielegalny sposób żywność. Przychodzili, docierali szczególnie 
wieczorami, nocami, do sąsiadujących z miasteczkiem domów i, i, i szukali żywności. 
Pamiętam i do nas też przychodzili.   

 
Q: Tak? Pamięta pan taką sytuacje? 
 
A: No oczywiście że tak. Przychodzili po... przychodziły pamiętam... jedna Żydówka 

przychodziła po mleko dla małych dzieci, a mama z kolei mleko kupowała w mleczarni, 
oczywiście chude mleko, bo, bo tłuste mleko było nie dla nas.  I, i, i te inne jeszcze  
rzeczy jakie w mleczarni można było nabyć: serwatkę, nie sewratkę. Mama przynosiła z 
myślą przede wszystkim dla nich, bo oni przychodzili wieczorem i zabierali co moż...co 
tylko, co tylko po prostu zobaczyli. 

 
Q: Pamięta pan jak się nazywała ta Żydówka?     
 
A: Oj, proszę pani [uśmiecha się] nie, nie pamiętam. Nie, skądżeż! 
 
Q: Wie pan co się z nią stało? 
 
A: To co z większością niestety. To co z większością.  
 
Q: A ja poproszę o chwileczkę przerwy, dobrze.  
 
[01:] 39:09:14 - [01:] 51:08:11 
[Filmujący] 
Q: Proszę się nie bawić tą karteczką bo ja wszystko słyszę. 
  
A: Przepraszam. 
 
Q: Długopisem też. 
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[Reporterka] 
Q: Wszystko, wszystko... 
  
A: Nerwowy jestem. 
 
Q: Wszystko słyszymy, tak. 
 
A: Nadpobudliwy jestem... 
 
Q: Chciałam panu zadać jeszcze kilka bardziej szczegółowych pytań i wrócic do tej 

zbiorowej egzekucji, której pan był świadkiem. Kiedy pan wracał ze szkoły widział ciała 
rozstrzelanych ludzi, czy może pan wtedy mniej więcej ocenił ile ich, ile tych ciał mogło 
być?  

 
A: Kilkadziesiąt. Przecież nie liczyłem.  
 
Q: Czy one były, tak koło siebie leżały? 
 
A: Tak. Można by powiedzieć pokotem. W różnych układach. To jest, to jest trudne do 

określenia. W każdym bądź razie później dowiedziałem się z materiałów źródłowych, bo 
ja do tej pory interesuję się historią swojego miasta czy miasteczka i między innymi 
historią Żydów. I ja z innych źródeł, czy z późniejszych źródeł dowiedziałem się, że 
wtedy właśnie 4 marca rozstrzelano około 40 mężczyzn narodowości żydowskiej.    

 
Q: Też chciałam zapytać o ten ostatni etap likwidacji getta, o którym pan nam opowiedział. 

Mówił pan, że widział wtedy właśnie jak jeszcze ostatni Żydzi są wyprowadzani z 
domów, ci którzy wcześniej nie wyszli. Czy może pan opisać jak to wyglądało, tak 
żebyśmy to sobie mogli wyobrazić. To czy kazano im wychodzić, czy ich wyprowadzano 
– jak to było.  

 
A: To trudno jednoznacznie też określić. Miasteczko wyglądało strasznie – od tego może 

zacznę. W domach powybijane oka, szyby, na chodnikach, na ulicy, na jezdni walało się 
dużo śmieci, słomy, papierów, szmat, jakichś sprzętów domowych. Biegały psy – to 
pamiętam dziś, jak dziś, ten obraz. Ryneczek był wybrukowanymi kocimi łbami, nie taki 
jak jest dzisiaj, o proszę zobaczyć, europejski. Kocimi łbami dookoła obsadzony jakimiś 
tam lichymi drzewami, topolami. I na tych właśnie... na tym brudnym bruku byli 
zgromadzeni czy skupieni, było skupionych tych kilkadziesiąt jeszcze osób i ciągle 
oczywiście liczba ta się zwiększała, bo byli poje... wyprowadzani po jedynym, po dwóch, 
po trzech jeszcze. Po jednej, po dwie, po trzy osoby, które gdzieś tam jeszcze żandarmi 
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odnajdywali w różnych, w różnych schowkach, w różnych, po prostu, kątach, no i 
doprowadzali do tych czekających na transport.   

 
Q: Czy to doprowadzanie odbywało się spokojnie.  
 
A: Nie, niespokojnie. No nie mogło się odbywać spokojnie. Oczywiście odbywało się to z 

towarzyszeniem wrzasków, bicia, bo każdy, każdy z żandarmów miał taką trzcinową 
pamiętam [rysuje kształt w powietrzu], panowie to nie pamiętacie, takie trzcinowe laski 
były zaginane i każdy z nich oprócz broni miał jeszcze taką laskę i tą trzcinową laską bił, 
po prostu, jak popadnie. No i tych prowadzonych też.  

 
Q: Tych prowadzonych Żydów było dużo? 
 
A: Nie, to były pojedyncze już. To były, to były, to byli ostatni już odnajdywani, 

wyprowadzani na, na, na plac Żydzi. 
 
Q: A czy słyszał pan strzały na przykład podczas...     
 
A: Nie, wtedy, już w tym, w tym okresie o którym mówimy nie słyszałem. Podobno 

pierwszego dnia tylko rozstrzelano 25 osób na tym właśnie placu. Na rozpoczęcie 
likwidacji getta. Nie wiem komu, czemu miało to służyć. Komu, czemu miała służyć ta 
egzekucja...  

 
Q: Ale podczas tej egzekucji pan nie był obecny... 
 
A: Nie nie byłem. To było... egzekucja tych 25 była pierwszego dnia, 13 sierpnia, a myśmy 

byli po południu 14 sierpnia.  
 
Q: Chciałam... Opowiadał pan o żandarmach. Czy... Chciałam zapytać jakiej narodowości 

żołnierze służyli w Bobowej? Czy to były osoby tylko narodowości niemieckiej, czy też 
innych narodowości. 

 
A: W Bobowej jako, jako, jako w miejscowości nie było niemieckich posterunków, nie było 

żandarmerii niemieckiej, czy innej współpracującej. Było, był tylko posterunek 
granatowej policji, ale granatowa policja nie wiem czy brała udział czy nie brała udziału 
w likwidacji getta. Myśmy widzieli z bratem tylko właśnie Niemców czarnych, w 
mundurach, a więc w gestapowskich mundurach. I widzieliśmy, jak zresztą mówili starsi, 
te oddziały ukraińskie – własowców.  

 
Q: Jak pan odróżniał własowców od Niemców? 
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A: Po języku. 
 
Q: A w jakim języku oni mówili? 
 
A: No, po ukraińsku, bo oni nie znali niemieckiego przecież. To była cała armia Własowa, 

która, jak państwo wiecie z historii, przeszła na stronę Niemców. Poddali się i służyli 
właśnie w... 

Q: Potrafił pan odróżnić ukraiński? 
 
A: Tak, oczywiście, że tak. Niemiecki od innego języka nie trudno było odróżnić, mimo że 

byłem dzieckiem.  
 
Q: Czy może był pan świadkiem jeszcze innej zbrodni popełnionej na ludności cywilnej? 
 
A: Na ludności cywilnej nie-żydowskiej tak byłem świadkiem. Przypadkowym oczywiście 

świadkiem. Na przykład w sąsiedniej miejscowości, wieś to nazywa się do dzisiaj 
Stróżna, tam zorganizowano czy przeprowadzono pacyfikację tej miejscowości w 
odwecie za akcję partyzantcką.  

 
Q: Co pan tam zobaczył?  
 
A: No co zobaczyłem? W poprzedniej nocy podobno partyzanci, miejscowi partyzanci 

ukarali, w często stosowany w czasie wojny sposób, kobiety polskie, które utrzymywały 
kontakty z Niemcami. Te konsekwencje, czy kara polegała na ostrzyżeniu, na ścięciu 
włosów. No i kilku dziewczę—kilku dziewczynom w tej miejscowości Stróżne ścięto w 
ten sposób włosy. One następnego dnia zameldowały o tym na posterunku w Bobowej no 
i nie wiem czy tego samego dnia, czy kilka dni później zorganizowano tak zwaną obławę. 
Obławę na tę wieś. Więc pojechały, pojechały liczne grupy żandarmów, żołnierzy no i 
dokonano tam odwetu, okrutnego odwetu na, na Polakach z kolei.  

 
Q: Której części pacyfikacji, której pan był świadkiem? 
 
A: To znaczy ja bezpośrednim świadkiem tego, co tam w tej wsi się działo nie byłem, bo 

tam nikt nie mógł wejść, ale do nas dochodziły krzyki, wrzaski, strzały. Widać było łuny 
ognia, więc podpalano domy, no i wielu ludzi aresztowano, zabierano po prostu do 
obozów.      

 
Q: A był pan w tej wsi po pacyfikacji, jakoś bezpośrednio po pacyfikacji? 
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A: Nie, nie, nie byłem. Nie byłem w tej wsi, tylko, tylko z opowiadania i świadkiem byliśmy 
całego, po prostu przemarszu pododdziałów niemieckich do tej wsi. Bo nasz dom jest 
zlokalizowany na takiej górze, dołem płynie strumyk, za strumykiem jest rzek...droga, 
oczywiście dzisiaj ona jest zupełnie inna. Jest droga i tą drogą właśnie z Bobowej 
maszerowały czy poruszały się na różnych pojazdach mechanicznych służby niemieckie. 
Tośmy widzieli od domu... 

 
Q: A dużo było tych Niemców? 
 
A: No oczywiście kilkudziesięciu ich było, o ile tak można określić, no i widzieliśmy 

powracających, powracających również, ale już wtedy, już wtedy nie wracali sami, 
wracali z wieloma ujętymi Polakami, których zaaresztowano. A owszem strzelano wtedy 
do nas, bo u nas byli koledzy nasi, moje, moich starszych braci. Jak zobaczyli przemarsz 
tej kolumny, no to oni zaczęli uciekać od naszego domu, zaczęli uciekać do własnych 
domów w popłochu. Niemcy to zauważyli i doszli chyba do wniosku, że to jest, że ktoś, 
kto ucieka no to nie jest bez winy i, i należy go ścigać i oczywiście po kilku minutach 
dom nasz został otoczony przez, przez policję, przez właśnie żandarmów niemieckich.     

 
Q: I co się stało po otoczeniu domu?     
 
A: No całe szczęście, że wśród tych, wśród tych właśnie Niemców był Ślązak, który umiał 

po polsku. Pamiętam po śląsku mówił i ojciec mu wytłumaczył, kto to był. Bo oni 
uważali, że to: „Partisan”, „Partisan”, „Banditen”, „ Banditen”, „Gdzie oni są” i 
zaczęli, po prostu, rewizję prowadzić. Ojciec wyjaśnił, że to nie byli bandyci, że to nie 
byli partyzanci, że to byli koledzy nasi, że to były dzieci i tak dalej. Jakoś udało się , po 
prostu, przekonać Niemców o tym, że to były dzieci.  

 
Q: Jaka była odległość między domem a drogą?  
 
A: No, to jest duży spadek terenu tam, ale w prostej linii jakieś 200 metrów.  
 
Q: A tych Polaków, których prowadzili z powrotem było dużo?  
 
A: No trudno mi powiedzieć, bo to w grupach szli. Mężczyźni zmieszani z wojskiem 

niemieckim, z żandarmami, tudno było, trudno było policzyć.  
 
[01:] 51:08:11- [01:] 55:56:04 
Q: Kilkunastu czy raczej kilku... 
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A: Tam na pewno kilkudziesięciu było. Było, były tam liczne aresztowania wtedy. To było, 
to była jedna akcja, której byłem nie bezpośrednim świadkiem, bo nie widziałem jak 
rozstrzeliwano, jak palono, jak podpalano domy i w tych domach ludzi palono żywcem, 
bo takie fakty podobno miały miejsce tam. Tego nie widziałem, tylko, po prostu, ja 
powtarzam to, co słyszałem od, od sąsiadów, od rodziców. Na drugi, drugi, drugi...  

 
Q: Znaczy chodzi nam o sytuacje, kiedy pan był bezpośrednio świadkiem naocznym... 
 
A: No byłem jeszcze świadkiem jak przewieziono z takiej obławy, z takiej obławy na wieś 

Wilczyska, to taka piękna wieś jest do dzisiaj przy drodze prowadzącej z Bobowej przez 
Grybów do Krynicy i Nowego Sącza. Duża, zwarta, piękna wieś i ta wieś niemal cała 
należała do konspiracji, do Batalionów Chłopskich; i to do bardzo aktywnego oddziału 
Sępa – o ile się nie mylę.  

 
Q: Tak, ale proszę powiedzieć co pan widział, bo to jest ce...[celem] 
 
A: Widziałem, właśnie widziałem jak z tej obławy, na tę wieś przywieziono na wozach 

rozstrzelanych, leżących po prostu w konnych wozach, zakrwawionych, nieżywych.   
 
Q: Gdzie ich przywieziono? 
 
A: No, no przywieziono ich do miasta na posterunek policji, granatowej policji.  
 
Q: To był jeden wóz czy więcej wozów? 
 
A: To było kilka wozów. Pamiętam tam zastrzelono kilkadziesiąt osób. 
 
Q: Ile, mniej więcej, ciał mogło być na jednym wozie? 
 
A: No, to były małe wozy, takie jakie tam w górach bywały i kiedyś dwa, trzy ciała mogły 

się zmieścić. 
 
Q: A kto je...? 
 
A: Z resztą oni nie dbali o to, żeby tacy właśnie ludzie mieli godny transport nawet. 
 
Q: A kto tymi wozami powoził? 
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A: Rolnicy, których zmuszono do, do właśnie wykonania tego, tego transportu. Miejscowi 
rolnicy z tej wsi Wilczyska, z wsi Jeżów, bo to najpierw Jeżów, potem Wilczyska, takie 
ładne miejscowiści tam są. 

 
Q: A czy wiadomo co się stało z ciałami tych zamordowanych?     
 
A: No wiadomo, pochowano ich na, na miejscowych cmentarzach katolickich, 

chrześcijańskich. Bo z tej wsi, z Wilczysk, którą spacyfikowano to zaaresztowano 
kilkadziesiąt osób i zabrano na, na gestapo w Grybowie. Tam po kilku dniach za miastem 
w lesie rozstrzelano, to ja później też nie byłem świadkiem tego tylko z materiałów 
źródłowych wiem. I po wojnie zaraz w ‘45 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich, 
wczesną wiosną odbyto ekshumację tych ciał partyzantów i ich rodzin i zorganizowano 
taki masowy pogrzeb właśnie w miejscowości, w miejscowości Wilczyska, na 
miejscowym cmentarzu, gdzie zebrały się na tym pogrzebie tysiące ludzi. Byłem i ja też 
pamiętam ten pogrzeb do dziś. Tu jest zdjęcie jego.   

 
Q: A jak pan widział te wozy pojeżdżające z ciałami, to w jakiej pan był odległości od nich? 
 
A: Oj, proszę pani, nie mierzyło się wtedy. Przebiegało się po prostu, żeby zobaczyć i uciec, 

żeby człowieka nie spotkało jakieś nieszczęście. Tego się nie da, tego się nie da, po 
prostu, tak określić. Przechodziliśmy szybko obok, rzuciliśmy okiem, jak to się mówi, i 
zobaczyło się jedno ciało, drugie ciało, trzecie ciało i uciekało się jak najdalej od tego 
nieszczęścia. 

 
Q: Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. 
 
A: No, ja również dziękuję. Nie wiem na ile mogłem zaspokoić... Także to zdjęcie tego 

pogrzebu tu nawet gdzieś jest. Ten kościół... 
 
[01:] 55:56:04  
 
 
Koniec wywiadu. 

Nie ma restrykcji. 

Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 30/04/2011. 
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