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Morderstwa popełnione na Żydach   
To było  koło cmentarza,  tam gdzie mur cmentarny od strony zachodniej,  tam też moi 
rodzice są pochowani, to tam ludzie zaczęli krzyczeć, że trup leży, no to my z chłopakami 
biegniemy. To było tak po naszemu zwane Marciniaka pole. Podchodzimy i widzimy, że 
leży trup, na murze dużo krwi, człowiek leży z całkowicie rozbitą głową. Zebrało się sporo  
ludzi, mężczyźni kazali wszystkim uciekać. Oni chcieli sprawdzić kto to jest czy Polak czy 
Żyd, chcieli sprawdzić czy jest obrzezany czy nie, bo po twarzy nie można było poznać, 
była zmasakrowana. On musiał być bity głową w ten mur, bo mur był zabryzgany krwią. 
To był Żyd, a ludzie posądzali, że taki J. O. go zabił. 
Drugi taki  przypadek w niedużym odstępie czasu był  przy ścieku Bystrzycy,  tam gdzie 
ścieki  z Kalinowszczyzny ściekały do Bystrzycy,  tam była taki  rów. Ja spałem wtedy u 
kolegi, Kondracki się nazywał, i nie było mnie w domu przez całą noc. I tam w tym ścieku 
leżał człowiek bez butów, głowa w wodzie. Ktoś powiedział mojej matce, że to ja, bo mnie 
całą  noc w domu nie  było,  że  ja  w rzece  zabity  leżę.  Pamiętam jak  stałem nad tym 
nieboszczykiem, kilka osób stało, patrzę a od stoku matka z wiadrami biegnie, bo stamtąd 
wodę braliśmy, jak zobaczyła, że tam naprawdę ktoś leży to biegła już z krzykiem. Jak 
mnie zobaczyła, że ja żyję, to z tego wszystkiego dostałem kilka kuksańców. Ten martwy 
Żyd miał głowę posiniaczoną. Podejrzewam i takie głosy chodziły, że tych dwóch Żydów 
zabił właśnie ten J. O. Wydaje mi się, że mógł to zrobić z chęci zysku.
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