
LEONARDA KAZANECKA
ur. 1909; Wola Skromowska

Tytuł fragmentu relacji Koniec wojny

Zakres terytorialny i czasowy Kock; po 1944 roku

Słowa kluczowe Wola Skromowska, Kock, Leonarda Kazanecka, Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata, Światła w ciemności, II wojna światowa, Żydzi, Stanisław i
Franciszka Siwkowie, Holokaust, pomoc, Gdala, Gdale, SWNS, Janek
Grzebień

Koniec wojny

Nadeszła chwila, że wojna się kończy. Mąż to należał widać do partyzantki, do Batalionów
Chłopskich. Zawsze mnie zostawiał, a sam uciekał. Raz mówili, że Ukraińcy ludzi mordują- to już
później było, jak Niemcy poszli. 

Do nas przyszli we dwóch, w kożuchach, to była zima. Maszynowe karabiny mieli. Postawili sobie
koło drzwi i mężowi kazali jeszcze jedną okiennicę zamknąć. Zawołali męża do drugiego pokoju i
powiedzieli mu, żeby spisywał, ile samochodów koło nas przejeżdża. Raz męża nie było, to ja
porachowałam. I było siedemdziesiąt, kolumny całe jechały. 

Przyszli ci chłopcy, wojna się już skończyła. Oni może tego by nie przeżyli, tylko w Kocku mieli
kontakt z Żydami. 

Pytają się męża, co on chce, może świnię, mięsa, pieniędzy. A mąż powiedział tak „Nic nie chcę
od was, bo wy ze sobą nic nie przywieźliście. Musicie komuś wziąć i mi dać.” 

Syn piekarza [jeden z tej trójki], przyszedł do mnie i mówi: „Szymańczyk kupił ode mnie garnitur,
ale nie zapłacił. Tylko tak dane mu było do przechowania. Pójdziemy w nocy, to przyniesiemy i
pani mężowi damy.” A ja mówię: „Niech Bóg broni, żebyście tam szli. Mi nie trzeba ubrania i wam
nie trzeba. Jak przeżyjecie, to wam się przyda, a jak nie to nie.” Powiedziałam, żeby wcale tam
nie chodzili, bo tam jest partyzantka i ich zabiją. Potem przyszedł i powiedział: „Pani, może sam
Szymańczyk by nas zabił, bo nie chciał dać garnituru, tylko dał parę złotych.”

Pojechali gdzieś do Lublina [ci trzej Żydzi]. Ten Janek to siedem klas skończył, tak ładnie pisał.
Napisał do nas, że jest w milicji.
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