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Joanna Tokarska-Bakir 

 

Monolog dla Claude'a Lanzmanna1 

 

A ja nie gospodarzę już. Już nie. Aby rentę co mam. 670 renty. Co to jest? I tak trza cieniutko żyć. Na 
szyneczkę nie stać. Tam parę kartofli się wsadzi, tam marchew, pietruszka. Mam też ręce powykrzywiane, 
stawy.  
 
Przed wojną też ciężko było. Tatuś z mamusią były we dworze, pracowały, u Kozaryna.  
W lecie to jeszcze poszedł do dworu zarobił, a w zimie, na jesieni, już po robotach, to i dwór nie miał co 
dawać. 
Nie było letko, bida była, no mówię pani.  
I wszy jadły, i bida jadła. Gdzie było więcej dzieci, to naprawdę było bidniutko. W jednych butach chodziły, 
jedne jak poszło na dwór, to drugie czekało, jak przyjdzie. 
Jak by tam pani zaczęła od końca Dymniaka i doszła do końca Dymniaka, a i do wiesi Kiełczewice, to 
wszędzie był barszcz i kartofle na śniadanie i obiad. Takie było jedzenie. 
 
Brata miałam. Ale brat zmarł. Miał dwadzieścia siedem lat. Na serce.  
 
A ja jak wyszłam za mąż, musiałam pójść w pole, ugotować i za kosą zbierać. Przyjść ugotować. Też były 
konie, krowy, świnie. Trzeba było iść po obiedzie w pole. Gorąc, nie gorąc. A dziś co? Przyjdzie kombajn, 
wymłóci, sprasuje i, i nie idzie w pole.  
 
Tam kiedyś jak Bychawka, to bardzo dużo Żydów było. Bardzo dużo było Żydów.Tam prawie żydowskie 
miasto było. Tam same Żydy. Mało co Polaków. Jeszcze te kamienice stoją tam żydowskie, koło 
kościoła. Jeszcze te takie stare, co Żydy były. Taki Pakularz tam był. Się chodziło do Bychawy, szło, 
miałam ze czternaście lat.  
 
Jak wyglądali? Normalnie! Niektóre to tak mało co się różnił od Polaka.  
Żydy ładne były. Albo Żydziaki jakie ładne chłopy, ho ho. 
 W krymkach były. Takie były krymki, na głowe se kładły. Myśmy to nazywały: gimerki. Takie czapki swoje, 
tutaj. O! To już jest Żyd. Idzie w gimerce.  
 
Przeważnie te starsze, to już z tymi brodami, z tymi, tymi krętami takimi były. Ale młodsze to to, czy to 
kobieta czy chłop, to niektóre to tak mało różne były. No tylko że ta mowa już była. Żydowska. To 
szwargotanie to. 
 

 
1 Tekst składa się z dosłownych wypowiedzi ośmiorga mieszkańców okolic osady Rechta (d. Kolonia 

Dębszczyzna lub Dębniak, późniejsza Dębina), gmina Strzyżowice, w woj. Lubelskiem, zarejestrowanych przez 

Agatę Fiedotow i Annę Górską we wrześniu 2010 w ramach badań Archiwum Etnograficznego pod moim 
kierunkiem (zob. https://www.academia.edu/34435015/Archiwum_Etnograficzne_EN_doc). 1 listopada 1943 w 

Rechcie partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych zamordowali trzynaścioro Żydów, ukrywających się w bunkrze na 
terenie gospodarstwa Adama Kułagi, który następnie został aresztowany przez Niemców i zginął na Majdanku 
(zob. Paweł P. Reszka, Dariusz Libionka, Święto Zmarłych w Rechcie, Karta, nr 46: 2005, 122-135; Paweł P. 
Reszka, Pomordowani z mojego podwórka, "Gazeta Wyborcza", 10/4/2-11). Od roku 1949 zabójców sądzono w 
procesach w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Surowe wyroki (dwa wyroki śmierci) stopniowo łagodzono, jedna 
osoba zmarła w więzieniu. Z inicjatywy gminy żydowskiej miejsce zbrodni miało zostać oznaczone już w roku 
2010. Projekt do dziś nie został zrealizowany. Na stronie gminy Strzyżewice czytamy tylko o upamiętnieniu 
zbrodni niemieckich "w roku 1943 w miejscowościach Bystrzyca Stara, Dębszczyzna, Kiełczewice, Pawłów", 

gdzie żołnierze niemieccy rozstrzelali trzydzieścioro Żydów,  
https://archiwalna.strzyzewice.lubelskie.pl/his.html (dostęp: 2/4/2021). 
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Świńskiego mięsa nie jadły, a ino kurze mięso. Tylko same nie zadziabiały, tylko musiały do rzeźnika iść 
tu, tak mówiły, że do rzeźnika do Bychawy. Żydziak brał worek kury i niósł do Bychawy do rzeźnika, 
rzeźnik musiał zabić, dopiero przyniósł, dopiero ich tu oprawiały. To u nas taki Pinchas był, stary Żydzina 
bidny. To te Żydy składały się, dawały mu na drogę. Żeby szedł do Bychawy do rabina, żeby te kury 
zarżnąć. 
 
Jak byłam dzieckiem, jak ja lubiałam, żeby ta sobota jak najprędzej była. Bo u Żydów tak jest, że w 
sobotę nie zapalą zapałki. To już naładowane było w piecyku, drzewo i szczypki, podlane naftą. Ja 
poszłam, rozpaliłam, już mi w kieszeń cukierków albo ziaren. To mi dały tak.  
 
Wtedy jedli przeważnie takie te chałwy. Bułki takie. A jakie to dobre było! A to wtenczas na wsi mało 
kiedy matka piekła. Aby na święta. To już, jak tam tego, to Żydówka ukroiła mi kawałek chałwy. Na 
każdą sobotę to tyle szykowały! Rozmaite pierożki, nadpierożki. A to ryby smażone, a to to, a to tamto. 
Tak szykowały, jak to u nas na Wielką Niedzielę albo na Boże Narodzenie. Na każdą sobotę te Żydy 
szykowały. 
 
Sady oni u nas zakupywały na wsi. Pamiętam koło nas, mamy duże sady, tak jak dziewczynką byłam, 
miałam z dziesięć lat, to na jabłka chodziłam.  
Budy takie miały. Bo jak na jesień, gdzie wielki sad, tam już stała ta buda obszyta słomą. I już tam 
siedziały, i te jabłka pilnowały. Oberwały elegancko, gałązki nie złamały. Spadały robaczne jabłka, to 
zbierały, krajały na paseczki, suszyły na słońcu. I w worki. Nic się nie zmarnowało.  
 
Tutaj to i sklep miały Żydy, tu nisko, jak ten dom, co jest przy rzece. Tu taki był Berek, to on handlował. 
A jak dzieckiem byłam, tata mówił: „Córciu, idź, idź do Berka, to mi przyniesiesz róg machorki”. To był 
tytoń w takich paczuszkach, w sklepie przecinał na cztery, ten róg każdy mógł sobie kupić.  
 
Wiem, że na jednym mieszkaniu był Srul, miał dwoje dzieci, o tu zaraz, drugie mieszkanie, o stąd, dalej 
był Lejba, a tam w trzecim to był Mosiek tak zwany, Lejzor albo Mendel. A Berek miał młyn wodny, i 
wybudował małą bożnicę. Stara taka chałupina była. Ludzie ją potem na deski rozdybali. 
I na wprost szkoły były Żydy, Żydówka. I tam dalej, jak remizja.  
Było Żydów, było.  
 
Ludzie były handlowe, Żydy. Kiedyś Żydy handlowały lepiej jak polskie ludzie! Z Żydem prędzej się 
można było dorozumieć. Jak to się mówiło kiedyś: igłę i guzik sprzedał, i złoto miał. I to się do Żyda 
szło, bo taniej było. I Żydy przychodziły na wieś. Kupowały jajka, kury tam. I towar miały, i buty miały, 
wszystko Żydy miały, tak jak o, teraz w sklepie. Wszystko Żydy miały. Takie były sklepowe. Biżuterię 
miały i wszystko, wszystko. I ubrania, sweterki, pończochy, wszystko można było kupić od nich. No, były 
ludźmi. Tak jak i my.  
 
I doktór był Żyd. Na całą okolicę. Jak się pojechało, to przyjmował. To dwa razy chorowałam na dyfteryt 
i on mnie właśnie uratował. 
 
Chodziły do szkoły Żydy z nami. My to tak na wygon, na przerwę, Polacy. Darliśmy się, ganialiśmy, a 
Żydy już sobie w kąciczku na korytarzu stanęły, już sobie coś po swojemu rozmawiały. Poważniejsze 
były takie te dzieci.  
 
Esta Nissenbaum  – z nią nawet siedziałam w ławce. Ładna była dziewucha. Biała taka cera, a włosy 
czarne, kęcone. Nie kłóciliśmy się, nie szarpaliśmy się. 
Ona przeżyła wojnę, musi ze trzy dni była u nas. Na górze siedziała.  



 3 

Raz nawet przyjechała po wojnie z dwoma wojskowymi. Mówiły tam gdzieś ludzie, że była u Stępniów.  
Przyszła po te rzeczy, co im zostawiła. Ale stara się schowała, młode powiedziały, że nic nie wiedzą. 
Przyjechała w czerwcu, jak czereśnie były, i taką miała sukienkę, taki sam kolor, 
Pytam ją: „To ty?” – „Ja”, mówi. 
Ten Szymon Nissenbaum – to był jej ojciec. One miały sklep z towarem, to z nami zawsze handlowały. I 
ciele kupili, jajka kupili, przynieśli nici, igłę przynieśli, wszystko, czy tam mięsa kawałek na święta.  
 
I to wszystko były takie porządne ludzie. No, cóż więcej wam powiem? 
Lepiej z Żydami było handlować jak z Polakami. Bo Żyd stale opuszczał.  
 
Jeden Radomski tam miał sklep w Sobieszczanach. Przed wojną jeszcze. I tam z Żydem coś 
handlowały. Ten Żyd go oszukał. Zaczął się kłócić. „To pójdziemy do rabina.”, mówi. „No to idziem do 
rabina”. Rabin to jak u nas ksiądz. Poszły oba do rabina. Ten Żyd i ten chłopina. „Powiedz no, 
Radomski, co tam?” Żyd, że się pejs kręci! Długie takie pejsy mają te rabiny. Wysłuchał tego, potem 
Żyda. I swoje mówi: „Ty Mosiek masz mu dopłacić tyle i tyle”. I ten Mosiek wyjął, dopłacił, nic nie gadał. 
U nas jak by ksiądz tak mu powiedział, to by się awanturzył: „Co? Niech się …tego ode mnie”. A on nic, 
cholera. Dyscyplina była.  
 
To kiedyś w Polsce nie broniły Żydom nic robić. Tylko jak Niemce naszły. Ale jeszcze wcześniej, 
pamiętam jak to, jak to już, yyy potem złowrogo się robiło, a to napisy, a to nie kupuj u Żyda, a to tak, a 
to tak. Bo to Żyd nie miał przecie swojego państwa i nie miał swojego domu, wszędzie jego dom był i 
wszędzie jego kraj. 
 
Słyszałam o tym, że to dzieci ginęły w mieście, ludzie na macę. Jeszcze starsze mnie opowiadali, że to 
Żydzi łapali na macę. Straszyły, że dzieci łapały, w becke dały, i tam czymś kręciły, i placki piekły na tej 
krwi, i taki szabas robiły. Słyszałam, że to dają w beczke [śmiech] i krew ściągają na mace, no. Polsko 
krew, katolicko. No, jak wezmą beczkę i na pół ta beczka, to krwi [śmiech] spłynie dużo, nie? Umeczo… 
 
39-tego roku pamiętam, maszyną na kierat dookoła końmiśmy młócili w kieracie, maszyna taka zwykła, 
a tu samoloty. Pamiętam 17-go września, jak o tutaj, takie były błonia, trochę murawy, przyjechało 
samochodów ruskich, poleciały do sąsiada, zara wieprzka mu zabiły, u drugiego jałówkę, przenocowały 
dobę czasu i pojechali dalej…  
 
Boże, drżałam jak liść!  
We  wojne modliłyśmy się u Kudelów, tu jest figura, to przez całe, przez cały maj tośmy śpiewały 
majówkę. 
 
Dlaczego tak się działo podczas wojny? Ja sama nie wiem czego. I ja się dziwię.  
Niemiecki taki naród wykształcony, kultura u nich. I takiej zbrodni się dopuściły robić: obozy robić, palić 
ludzi, no dajta spokój.  
 
Te bogate Żydy, Mendlowie, to gdzieś wyjechały musi, tylko ta bidota się później tak wymarnowała.  
Przecież to Niemce rozkaz dały. Nie lubiały tych Żydów. „Jude!” wołali, „Jude!”. Jak szły do roboty, 
szpadel na plecach, czwórkami szły, Niemiec kazał im śpiewać: „Hej ten Hitler złoty nauczył nas roboty, 
a Śmigły Rydz nie umiał nic”. Jak ci Niemce zobaczyły ich na drodze, na środku drogi – wybijały ich. 
Niemce tak Żydów gładziły! Nie Polaki. Przeważnie Niemce. Na Polaków to nie mają Żydy co narzekać. 
Niemce były okrutne. Zabrały wszystko. Wygnali ich do Bełżca.  
 
Ale aby tylko wyszły, to zaraz, o! zaraz ludzie pozajmały mieszkania...  
Bo naród polski to jest taki też.  
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Niemcy u nas kwaterowali konie. Osiemnaście tygodni. To Niemcy tak się spoufalili, że jak rodzina. Ja 
się ich pytam: „Czego te Niemce tak mordują Polaków?” A on mówi: „Nieprawda, że Niemce mordują 
Polaków. To” – mówi – „Polacy mordują Polaków”. A to ja mu od razu: „Jak Polacy?” „A skąd ja wiem 
czym ty jesteś, jakby mi sąsiad nie doniósł o tobie?”  
Bo Polacy donosili, skarżyli na Polaków. 
 
Za okupacji to kiedyś warta wiejska była, nie? Mój ojciec  też wartę taką kiedyś miał. I patrzy, a tu taka 
Żydówka była z takim małym dzieckiem pod lasem tam. Ona aż była na Bychawce, na Bajdówce tam. 
Tam miała drugie oparcie. To szła z tym dzieckiem na ręku, i miała kaszy ugotowanej. Taki garnuszek, 
dla tego dziecka, kaszy gorącej.  
 
A drugi mówi: „Patrz, Żyd, trza zabić” A mój ojciec mówi: „Ty byś miał sumienie? Dziecko zabić? 
Przecież to człowiek jest”. I mówi: „Uciekaj tu. Bo tu warta, to cię oddadzą do Niemiec. Nie zabiją cię, to 
cię oddadzą. Uciekaj i to już! Prosto polną drogą do lasu i lasami uciekaj!”. Mówi: „Dziecko zrozumiało. 
Tak złapało matkę za szyję”, mówi. I uciekła. I poszła. Dłuższy czas tam przychodziła. Bo później byłam 
w Bychawce, to się pytałam – mówi, że przychodzi ta Żydówka, mówi, jest tam u tego i tego. Ale później 
już nie wie, co z nią, bo już nie chodziła. A Żyd też człowiek! Tak. 
 
Do mojego ojca też przychodził krawiec, taki Szlama. Robił ubrania, garnitury, tam takie szył mu. To 
parę razy przychodził do ojca mego później, bo krył się. Gdzieś był, ale nie mówił, u kogo jest. Później 
tylko: „Stachu, Stachu! Roztwórz”. To już mój ojciec wiem, że mu wynosił słoninę, chleb. Mówi: „Uciekaj, 
bo jak cię tu spotkają”, mówi, „to cię zabiją. A mnie jeszcze", mówi, "spalą.”  
To parę razy był też. Tam cebuli mu wianek dał też.  
Mówi: „Uciekaj, bo jeszcze mnie spalą. Nie przychodź!”, mówi.  
Mówi: „ Nocą, nocą. A lepiej już nie przychodź.” Ale parę razy był.  
Tam dużo Żydów przychodziło. Tam  ludzie dawały, co mogły. No. 
 
U jednych gospodarzy to taka para z Lublina mieszkała. Ona Żydówka ładna była, a on taki jakiś 
chusyd. I on mówił do gospodarza: „Panie Staszku, ja bym w mieszkaniu drewnianym nie siedział, żeby 
nie wojna. Bo to drzewo rosło, jego potem zrzęli, obrąbili, jego bolało". I jeszcze: „Ja bym nie siedział, 
tylko, że wojna, to muszę”. On w tych księgach to miał. U nich komin był taki płytki, to jeszcze podnosił 
te ruszta: „Panie Stasiu, drzewa mi płaczą, nie mogę spać".  
 
Partyzantka? No tak, to ja nie tego... 
Polak Polaka zabijał, ojciec syna, syn ojca.  
 

No musi ich wybiły, te partyzanty, tych Żydów w Rechcie.  
Dlaczego? No musi były bogate.  
 
To partyzantka zrobiła.   
 
Ech, tu na końcu wsi to była NSZ, czy jak? Ta szlachecka partia. Ja to tam na tej partii dalej się to nie 
znam. Tylko od męża wiem, że w naszej wsi było dwie placówki, narodówka pod Świątkiem Bolkiem, i 
AK pod Kaweckim Romanem. Współpracowały.  
W jednej i drugiej po trzydzieści osób.  
Kto należał? Niech się pani spyta kto nie należał! A tchórz i dziad stary. Niedojada jaka bojąca.  
Bo to każdy należał. Z młodych to się każdy rwał do tego. Prawie każdy należał chłop. Który taki po 
wojsku, wojskowy, taki o, z życiem, to wszystko było w partyzantce.  
No i placówki musiały być, bo jak by nie było placówki to okropne kradzieże były.  
Porządek trzymały! Żeby złodzieja nie było. 
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W Bychawie była rodzina Rajsów, troje czy czworo małych było Żydziaków, dwoje staruszków, reszta to 
kobiety.  
Najpierw chowały się u Franciszka Barana w Górnych Kiełczewicach, na Kolonii. 
Potem Stefan Mazur ich tu sprowadził.  
Później wyszło to tam na Dymniak. U Kułagi Adama się przechowywały.  
No musi ich chowały te, co, co no, korzystały z nich, z tych Żydów.  
 
Dlaczego ich chowały? No bo Żydy były bogate! To byli z Bychawy Żydzi, skóry twarde mieli, ale byli 
tam i tacy, co mieli spółkę samochodowe przed wojną, tak zwany, jak tera pekaes. Tam ludzie byli 
raczej nie biedni. Jak tam przetrzymywały ich, to za to musi parę złotych dawały Żydy im.  
No trzeba było co drugi dzień chleb piec, no jeść dawać.  
 
To zięć Kułagi ich trzymał, Radomski Adam. Zaraz tam ule założył sobie, u tego teścia swojego na polu.  
Było tam ze sto pięćdziesiąt uli, tych pszczół. I tutaj ładne miały grzyby i  pomidory, i słoneczniki, i 
kwiaty, tego. Taki nowy płot ogrodził ogromny, z tarniny, wysoki na półtora metra. 
Każdy mówił, że Radomski ma diabła, że jak się wejdzie do pasieki, to się nie wylezie, nie wyjdzie. 
Każdy się bał, każde dziecko.  
No ja to to dziewczyna byłam, a to to były chłopaki, to by wlazły, nie?  
A on to taki był czarny, miał łeb kędzirowaty, ten Radomski, i to takie obrośnięte te piersi, tego. A jak 
słońce przygrzało, to on w tym tego, w tych ulach, w tej pasiece stał roze… tego taki… no do diabła był 
podobny. 
No i tam nosił im jeść, pan Radomski. On im jeść nosił, wiadra na jarzmach, jakby dla pszczół. I że tam 
pszczoły  dożywia. I ludzie nawet nie wiedzieli, że on tam dokarmia ludzi, a nie pszczoły. Bo każdy, do 
każdego mówili, że pszczoły tam ma. No i nikt tam nie wchodził.  
Jak pszczołom, to pszczołom, nikt nie zaglądał, co to każdego obchodzi, nie?  
Niesiesz, to nieś.  
Później wyszło na jaw, kto ten chleb jadł. 
 
Ktoś doniósł, że one tam są na Dymniaku, w stodole u Kułagi. Była piwnica wykopana. W stodole gdzieś 
tam, w zapolu, takie zrobiły im kryjówkę, i w tej kryjówce siedziały. Przez szafę się wchodziło. I one 
siedziały w ziemi, deskami zastawione i z wierzchu tam słoma nakładziona. Bo to piach, to żeby się nie 
obsuwał, to deskami wyłożone było, te boki, tak jak to się robi szalunek. I tam iluś, nie wiem, tych Żydów. 
Trzynaście? Czternaście? 
 
I tego, partyzanty w nocy przyszły, wybiły tych Żydów. No to dwóch tych było przewodniczących, yy 
tych, tych, partyzantki, siedziało w więzieniu za komuny. To jeden Gajowiak Jan (on był pod Kaweckim) 
powrócił, ale już nie żyje, a drugi, Mańko Franciszek, to zmarł w więzieniu.  
 
Jak ten przewodniczący partyzancki, mieszkał, ile? Sto metrów od tego domu, gdzie kryjówka była. Ale 
przecież tyle ludzi wykarmić, coś tam musiało być, jakieś podejrzenie, kiedy ten Mańko, prawie sąsiad, 
musiał coś zauważyć.  
I tego, i i tam, gdzieś wymacali ich, i to było przeważnie ta partyzantka narodówki, co wymacała tych 
Żydów tam.  
 
Dlaczego ich wybili? Ja wiem czego? Kiedyś nasłany jeden na tego, dowiedział się. Może chciał 
zrabować? Zrabować ich może? Może, że mają złoto? Bo tak się zdarzało, że jak Żyd, Żydy to, że miały 
złoto. Wedle złota może, wedle czego, cholera wie czego. Na pewno, bo za coś było. Tylko wedle 
majątku jakiego musiały. Myślały, że Żydy, jak się zabierały, jak uciekały, to musiały mieć. 
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I w tym czasie wybuchł pożar żydowskiego, żydowskiego domu. Ostatniego października, na 
pierwszego listopada 1943. Oni podpalili ten dom Szymona Nissenbauma, gdzie sklep był, gdzie ta 
Esta.  
 
Partyzantka zorganizowała ten pożar, żeby ludzie zajęli się pożarem, a w tym czasie…  
Ci co gasili, to mówili: żeśmy to gasili, a tam – słuchamy – puk, cisza, puk.  
Poszły ich tam zgwałcić. 
 
Myśmy byli w gościach na weselu, i w nocyśmy przyjechali. 
Pamiętam, jak leciałam, bo się pali, a potem dopiero słyszę rano, że zginęło Żydów, tyle i tyle.  
 
Później dopiero, idziemy z kościoła, bo to Dzień Zaduszny, to i poszliśmy popatrzeć się.  
Bo jakiś panek przyszedł, mówi: „Co pani, nie idziesz śledzi oglądać?” A mama się pyta: „jakie śledzie? 
gdzie tu śledzie? Gdzie kto wywalił?”  
I każdy idzie, i nasze poszły, no i to były śledzie. 
Żydy wybite leżały [pauza] jak śledzie. 
No i to było zmasakrowane.  
Spojrzałam, i jak się zabrałam! Do domu.  
 
Pamiętam, Król, taki Antek ze Strzyżewic też był. Taki starszy on był. Może miał ze czterdzieści lat?  
I mówi: „Co wyśta narobili?", powiedział. Bo to dużo ludzi było. Może akuratnie były i te, co i w nocy?  
„Co wyśta narobiły? To jest człowiek. Powinniście wszyscy wisieć” – tam taki las był – „na tych 
chojakach.” Tak. 
 
Ponoć, że to, że to było bite, dziabane siekierą. Rozstrzelali, a później siekierami dziabali, gdzie strzały. 
Żeby Niemce nie widziały, że to bronią zabite. 
 
A po Kułagę zaraz Niemcy przyjechali. Za to, że trzymał ich, oboje na Majdanek zabrali, ale Kuładzyna 
zaraz w grudniu wróciła. A jego tam w piecu spalili na Majdanku w Lublinie. 
 
A później jak zamknęły Kułagę, eee… chłopaki właziły między te ule Radomskiego, na pomidory i na 
słoneczniki.  
Mówią: diabła ni ma!  
 
Że Niemcy przyjechali, to ktoś chyba doniósł, czy jak? I to Niemcy kazali zakopać tym sąsiadom, co tam 
byli, zakopać ich na złość, tym Kułagom pod oknem.  
I jednego pod oknem, drugiego w sieni, trzeciego tu zakopać. No i sołtys musiał się rozkazu słuchać i 
zakopywać tam, gdzie Niemce kazały. 
Takie grube dęby tam rosną. 
 
Jak te Kułagi były na Majdanku, to on, właśnie ten Gajowiak, zalecał się do jednej dziewczyny. No i 
przyszedł, i ja też tam latałam, bo taki chłopak był, bawiliśmy się, ze dwa lata starszy może ode mnie.  
I poszłam, zasiedziałam się, no i mama tam z kijem przyszła po mnie. A on akurat tam opowiadał, jak  
to wyciągały tych Żydów, jak tam one im dawały to złoto, jak tam tego. A mama tak stała w sieni, i tak 
słuchała za drzwiami, drzwi były do sieni otwarte. I tego, i tak weszła, mówi: „Miałam córci przylać, ale 
raczej tobie po mordzie by pasowało – mówi - dać, żebyś ją zamknął – mówi – nie chwal się!”.  
 
No i Żydy były, wytego. I o. 
No to wybiły ich.  
To wybiły, pochowały i już.  
Zakopały i do widzenia. 
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Tam se podobno jeden Żydziak przeżył. Miał dziewięć lat, czy ileś. Tam takie deski były, to wlazł, jak to 
dziecko, pod te deski, jakieś coś tam, że nie zauważyły. I tego, i podobnież przeżył już jak wszystko 
ucichło, tam on wylazł, i poszedł do tych, co trzymały. Najpierw taki jeden chłop trzymał,  to poszedł do 
tego, nie tu, gdzie, gdzie wybite, tylko poszedł do drugiego, bo dwóch ich, dwóch trzymało te, jeden 
trzymał, a później dał znowuż w drugie miejsce. To poszedł tam, no i gdzieś tam przechował się.  
W pole od Kułagi, tam Adamczyki takie mieszkały. I przyszło to dziecko, ten Żydziok. I przyjęły go. A 
one mieszkały na polu. I przetrzymały go. I on tu podobnież był. Po wyzwoleniu. Jak Ruskie weszły, to 
hu, to on tu przyjechał ten Żyd, Żydziak. I mówił, że schował się pod te jakąś tam deskę, i przeżył, i pytał 
się o tych, co trzymały ich, tych Żydów. 
 
Nikt nie widział w nocy. Każdy by się bał podejść tam. To było wszystko nocą. Dopiero za jakiś czas to 
się wszystko wydało. Nie tak, że od razu. Ale to później ludzie wyczuły ten moment i tam zaczęły ciukać, 
ciukać, ciukać. No i wyciukały. 
 
No i Żydówki tam były młode w tej piwnicy.  
Przepadło! Partyzanty wybiły i już.  
Żydy były, wybiły tych Żydów, no i rabowały to. Te pieniądze.  
Skór nabrały, bo te Rajsy to miały skórę, na buty, tam się szewce zaopatrywały. 
Co tam było brały.  
Czy w staniku Żydówka miała coś, zabierały. A one miały biustonosze, jak kobity miały, tera to 
wszywają te świszbini, nie? To one miały złote blaszki powszywane. A tam kilka trochę ludzie młode 
rozebrały.  
 
Co one tam mogły mieć? Miały tam może pieniądze, to partyzanty jak wybiły, to by zabrały. Ale czy te 
łachy?! Gałgany pokrwawione, to kto to by brał? 
 
Później tam te, które młodzież tam leciała, to brała, łachy tam takie, co lepsze były. Po tych Żydach. 
Nawet i babka Felusiowa Adamczykowa poszła. I zdybała tamoj. I ten Żydziak zabity taki był jak ten ich 
syn. Dały ji kurtkę i przyszła se płukała, bo to pokrwawione, brudne. Poszła do rzeki to prać, w kierunku 
szła tam doliny. Mydli, mydli tam. Były tam złote pieniążki. Każdy Żyd miał na drogę zaszyte, żeby miał 
na życie. Już jak się wyprowadziły, to każdy miał jakieś zaopatrzenie swoje. Ale babka się nie znała, na 
tych pieniądzach. Przyszła, tam, mówi, jakieś, coś, jakieś pieniądze. To nie polskie jakieś pieniądze?  
Rozpowiedziała na wsi, jeden do drugiego, do drugiego, w nocy przyszedł, mówi: „Adamczykowa, dajcie 
te pieniądze, co macie je!”.  
Dowiedział się, przyszedł ten partyzant, co zabił, wybijał. Przyszedł wieczór i Adamczykowej, oooo!  
To babka raz dwa, oddała. 
 
Później po wojnie, UB ją wezwało. Ona mówi, że: „Takie coś szklącego było, że nie można było na to 
patrzeć”. To perły były czy co? Czy brylanty? Mówi jej: „Pani, to by pani za to najlepszą kamienicę w 
Lublinie kupiła.” 
  
Moja jeszcze teściowa jak żyła, to ona była tam wynalazła, jakieś spodnie czy kurtkę, to tam miała te, 
takie te, trochę złota pozaszywane były. I ona to znalazła. No ale tu taki był, on już nie żyje, Teter Józiek 
przyszedł, i mówi, żeby oddać. Żeby dać tę kurtkę, tam nic nie ma, i zabrał tę kurtkę. A tam było złoto w 
tych, tych. A jej zabrał.  
 
A co mówili na wsi? Jak to na wsi… Mówią, że jeden zdobył złoto, drugi, mówią, że nie zdobył złota. 
Posądzali wszystko na… na Mańka. Mańko był, prawdaż, i Teter Józiek, szarpany.To ten Gajowiak i 
Teter wrócili, a Mańko miał największe kary, nie wrócił.  
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Ale musiał, musiał coś zdobyć, kiedy potem rzucili gospodarstwo. Żona i dzieci sprzedali gospodarstwo, 
poszli do Lublina. 
 
Czy pobudował się potem Teter? No miał, pobudował mieszkanie.  
 
Pobrały złoto żydowskie. Te, co biły, później nic z tym złotem nie zrobiły… Bo nikt na tym interesie się 
nie dorobił. Nikt. Nie świeciło się na żadnym. 
 
I później jeszcze na starość w ślipiach, jak się napił, to musi tam widział tych wszystkich Żydków, co 
wybił. No bo przecież i stanie przed oczami, nie? Jak się coś źle tego, to nie staje przed oczami?  
Sie przyznał do mojej mamy. Bo ich było tych Gajowiaków ośmioro. Razem z mamą się chowali. To po 
sąsiedzku mieszkały, to mama się tam pytała. „Janek -  mówi - „Nie stają ci przed ślipiami?”  
A on: „Cicho, Lodziu, nic nie mów!” 
 
Żona jego mówiła, że jak się napije, to jest nieznośny, mówi w śnie, jak śpi, nie? We śnie, mówi, tego, 
jak tam, krzyczy. To musiało coś tego, na sumieniu być.  
 
No i umarł, ale jak umarł, ładny był dzień. I już ksiądz egzortę mówił, i na cmentarzu jak zaczęło lać, jak 
z cebra, jakby kto wodę wiadrem lał!  
No i mówią, że to Pan Bóg płacze nad jego duszą.  
 
A ci, co ukrywali Żydów – oni nie sprzedali swojego gospodarstwa. Tam nie było gospodarstwo. Tam 
była tylko zalesiona trochę lasem i chata, chatka stała tam taka mała. Ta rodzina została tu w okolicy. 
Nic nie była szarpana. 
 
Nikomu żadnego tytułu nie dały za przechowywanie Żydów.  
A chociażby komu dali? Kto się przyzna? Nie przyzna się.  
Że to honor przechować? Ja wiem? Nie przyznają się, ktoś by wytykał im, że się wzbogacił na 
żydowskim złocie.  
 
Jak ktoś miał złoto, to on wiedział, gdzie wsadzić, nikomu nie powiedział. 
Jedna rodzina to się kamuflowała. No i pretensje do wszystkich miała – że o co oni nas oskarżają, nie? 
Bo to czasem ktoś strzelił im tam, wygarnął. No, ale oni to tam odporni byli na wszystko. Dzieciom 
chałupy pokupiły jedno w Gdańsku, jedno w Świdniku, jedno w Bychawie.  
W tamtych czasach to przecież na wsi bida była, nie? 
To skąd mieli? 
 
Czy za to zabicie ktoś ich ukarał? No to wie pani – one się okupiły. Żeby nic, nic nie mówiły po ich 
wykupie. I później tamtych, co się poprzyznali się, wcale nie wykupili.  
Jeden drugiego podysyrał, i to się tak zrobiło.  
No, ale i niewinna krew, to też wyjdzie na jaw wszystko. 
 
A ci trochę siedzieli, i karę śmierci któryś tam dostał, później było na dożywocie zmienione, później 
dwadzieścia pięć lat, a później to, jak ten szum był z tymi, tymi listami, z tymi Żydami, co to za Gomułki 
to uciekały do Izraela, to Gajowiaka zwolnili.   
I jeszcze chyba odszkodowanie któryś wziął jakieś za niesłuszne posądzenie.  
Takie były historyjki różne. Kto miał pieniądze później, to se tam wykupywał się. 
 
Tutejszy to może wiedzieć. Ale może się bać odpowiedzieć. 
Tam mieszka taki starszy facet, gołębie se hoduje, siedzi se sam.  
Jako dziecko widział to, tylko, że nie chce teraz mówić.  
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On jest sam, jego rodzice zmarli. To rodzice przetrzymywali. Ale on nie chce mówić do tej pory, pomimo 
że ma siedemdziesiąt kilka lat.  
Wszyscy mniej więcej wiedzą, kto co zrobił, tylko nikt pary nie puści.  
Starsze pokolenie zabierze tę wiedzę do grobu. 
 
Polityka to aby tylko było to okłamanie historii.  
Tak jak i do tej pory jest okłamanie historii.  
Tak teraz jest: okłamać.  
 
Jak nas uczyli z historii, to powiedzieli, że jednego guzika nie oddamy! Rozumie pani? No że taka 
Polska jest mocna, że ktoś, jakieś inne państwo nie przyjdzie, nie naskoczy na nas. A tu, jak to wam 
powiedzieć, żeby już naprawdę tak? Za trzy dni, jak już żeśmy się dowiedziały, że Niemcy wydali wojnę 
Polsce, już było po wszystkim. A Rosjanie, to nawet nie wiadomo kiedy ją wydali, tą wojnę, Polsce. Kto 
pojechał tam, to zginął u Rosjan!  
A powiedzieli, tak nas uczyli w szkole, historii: nie oddamy ani guzika!  
 
Nie lubiałam najgorzej historii, bo nie lubiałam o tych królach się uczyć. Bo co mnie nie interesowały 
króle? Gdzie który bywał? Co mieli bali, a suknie tak jak teraz w teatrze albo w balecie?  
Mnie interesowało to, żeby było dobrze żyć ludziom.  
 
Człowiek, jak się urodzi, żeby mu napisano, co przejdzie, to by od razu umarł. 
 
A to jest wszystko człowiek! Czy Polak, czy Rusin, czy Żyd, czy Niemiec, czy, czy Ukrainiec, to zwykłe 
ludzie. To tylko rządzące specjalnie nastawiają naród na naród, żeby jak najwięcej złego.  
 
Ludzie jeden drugiego w łyżce wody by utopili.  
Dłużej się świeciło w mieszkaniu wieczór, to już koło okna zdeptana. Ktoś podsłuchiwał. Anonimy ważne 
były. Ja miałam osiemnaście razy skarżone w ciągu roku. Bo anonimy. I to żaden nie był prawdziwy.  
 
Ale tak to nikt się nie upominał, nikt o to nic nie ma.  
Nikt. Fotograf w jednym  pożydowskim domu jest. Tu w stronę kościoła, to wiem, że zdjęcia robi do 
dowodów. To w tym. Dalej też ktoś mieszka? Nie wiem. Sklepy już tam są. Ale to Polaki mieszkają. Ale 
jak one? Czy kupiły czy państwo im dało, komunalne zrobiły, czy co? Nie wiem. Domy to już teraz  
pozawalały, postawiały gospodarstwa nowe.  
Już tu nie ma.  
Po Żydach nie ma nic. 
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