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ur. 1933; Zagrody

Miejsce i czas wydarzeń

Zagrody, II wojna światowa

Słowa kluczowe

Zagrody, II wojna światowa, okupacja niemiecka,
partyzanci, ojciec, śmierć ojca, obóz koncentracyjny na
Majdanku, Majdanek

Śmierć ojca na Majdanku
Mieszkała na Pliszczynie kobieta taka, która powiedział, że [mój ojciec] ma broń. Tak,
[miał ponieważ był partyzantem]. Wiedziałem [o tym], już byliśmy tak wyćwiczeni, jak
psy te policyjne, w domu. [Nie wolno było słówka powiedzieć], jak tylko policja
niemiecka weszła do mieszkania, to uciekaliśmy pod łóżko, wchodziliśmy jak
szczury. Jeśli nie [zdążyło się schować], to mówiło się, że chce się na stronę i
poszedł gdzieś w żyto czy tam w pszenicę, przez pole i do rzeki, i przez rzekę na
drugą stronę. Po lasach [partyzanci się chowali] w dołach, oni mieli chyba trzy
kryjówki. W tych pliszczyńskich dołach, to teraz jeszcze można zwiedzić. Przy
wąwozie Pliszczyna, przy zakolu rzeki górki takie są i po prawej stronie, jak idzie się
pod górę są te ich ziemianki.
Oni powiadomili nas [o aresztowaniu ojca], dwóch Niemców przyjechało na motorach.
Wtedy ktoś jeszcze był z nim, dwóch ich złapali. [Kiedy] myśmy poszli z mamą na
Majdanek, to Niemcy mnie wpuścili, [a] mamy nie. Mama została przed drutami,
przed ogrodzeniem, a ja trzymałem się mamy spódnicy i krzyczałem. Nie chciałem
[iść], bo myślałem, że mnie wrzucą do ojca, jak będą [go] palić. Miałem osiem,
dziewięć albo dziesięć lat. Nie pamiętam ile [dokładnie]. Pokazali mi, [i zapytali] czy to
jest ojciec, tak, poznałem ojca, ale już był tak gazem otruty, że tylko do pieca go
wrzucić. Leżał i tylko się patrzył, ale nic nie mówił. [Po wszystkim] mnie zabrali,
wyprowadzili za druty do matki, matka mnie [wzięła] za rękę i poszliśmy. [Ojciec
musiał mieć] dobrą opinię u Niemców i dlatego dostaliśmy takie widzenie.
[Majdanek to były tylko] szopy i druty kolczaste, nic poza tym. W tych szopach
mieszkali ludzie.[Pamiętam] krzyk niektórych osób: „Chleba, chleba.”. Ja sam nie
miałem chleba, tam mama coś miała, nie pamiętam co, to wziąłem i tak niosłem, a
Niemiec wziął i wytrącił mi to.
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