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1. Zabieraliśmy mamie fajerki z kuchni – dziecięce zabawy
Jedną z zabawnych historii, która psuła krew mamie, był  fakt, że zabieraliśmy fajerki z 
kuchni, bo przecież w kuchniach było palenisko i musiała być odpowiednia ilość fajerek do 
gotowania danego garnka.  Ale my nie  zawsze mieliśmy kółka, nie  mieliśmy pieniędzy,  
żeby  je  kupić,  więc  zabieraliśmy  fajerki  i  jak  znaleźliśmy kawałek  drutu,  to  robiliśmy 
popychacze, to znaczy fajerki popychaliśmy po ścieżkach, po chodnikach, to była fajna 
zabawa,  zawsze było  dużo szumu było  i  to  sprawiało  nam radość.  Gorzej  jak  mama 
przyszła wcześniej i fajerek nie zdążyłem oddać, bo nie mogła ugotować obiadu. Nieraz 
dostałem za to, nie tyle baty, co wymówki solidne. Dziewczęta najczęściej bawiły się w 
klasy.  Tam,  gdzie  było  można  coś  narysować  patykiem  albo  kredą,  rysowały  klasy  i 
skakały  na  jednej  nodze  po  tych  prostokątach.  Graliśmy  też  w  piłkę,  przeważnie  w 
zbijanego,  wtedy  to  się  nazywało  dwa  ognie.  Poza  tym  zimą,  kiedy  nie  można  było 
korzystać  już  z  uroków  lata,  w  naszej  lepiance  zbierało  się  kilkanaścioro  dzieci  i  
dziewczęta  najczęściej  bawiły  się  w  sklep,  różne  rzeczy  z  zasobów  domowych  były 
przedmiotem tak zwanego handlu, jak bawiły się w sklep latem, to wyrabiały z gliny różne  
wyroby do zabawy. Rodzice nam jako małym dzieciom nigdy nie czytali, nie mieli na to 
czasu.  Owszem zdarzało się,  że poprosiłem panią,  która udzielała korepetycji  mojemu 
ojcu,  żeby nam coś przeczytała,  to ona czasem jakieś fragmenty czytała.  Później,  jak  
byliśmy starsi,  to sami  czytaliśmy już książki  najwięcej  książek ja z bratem i  z  siostrą 
przeczytaliśmy, gdy paśliśmy krowy na łące, póki nie weszła w szkodę, to można było 
zająć się książką.
W okresie dzieciństwa mieliśmy swoje ulubione miejsca. Latem największą atrakcją było 
kąpanie. Przy łące w odległości około stu metrów mniej więcej od naszego domu był Bełk i 
tam dzieci z jednej strony rzeki Czerniejówki, gdzie była nasza działka i te ze wsi Dziesiąta 
też się kąpały. To było jedno takie ulubione miejsce. Jak byliśmy troszeczkę starsi mieliśmy 
po osiem, dziesięć lat, to już bawiliśmy się w podchody czasem dosyć późno wieczorem. 
Drugim naszym miejscem wspólnych zabaw był las. Jak tylko ktoś powiedział: „Idziemy do 
lasu”,  to  szliśmy  bez  chwili  wahania,  jak  najszybciej  się  zbierała  grupa,  nigdy  nie 
chodziliśmy sami tylko w grupach, czasami dziesięciu, a nawet i piętnastu osób. W czasie 
okupacji trzeba było to ograniczać, bo to groziło łapanką. Trzeba przyznać, że mama miała 
pretensje, bo nam się nie chciało szybko wracać z lasu, w lesie było fajnie, było bardzo 



ładnie. Ten las, który jest teraz absolutnie tego co było nie przypomina. Dziś, jeżeli gdzieś 
się spotka jednego czy dwa ptaszki śpiewające, to już jest sensacja, a wtedy jak się było w 
lesie, to cały las śpiewał! Tych ptaków było mnóstwo! Czasem mój kolega sobie gwizdał 
jakąś melodię, a kos powtarzał, czy zagwizdał krakowiaka, czy co innego, to kos pięknie 
zaśpiewał tę melodię. To było cudowne, więc trudno było takiego lasu nie lubić.
Jak byliśmy mali,  to chodziliśmy też do lasu na grzyby i  na jagody, a kiedy już trochę 
podrośliśmy, mieliśmy po dwanaście, trzynaście lat, to chodziliśmy również po drzewo do 
lasu. Czasem musieliśmy wyjść wcześniej z lasu, na przykład z jagodami albo z grzybami,  
żeby można je było tego samego dnia sprzedać albo wsadzić do piwnicy, wtedy na drugi  
dzień się to sprzedawało. Przed samą wojną, a szczególnie podczas wojny za sprzedane 
jagody czy grzyby, kupowało się na tym samym targu chleb i mięso, i była radość, że było 
z czego jedzenie ugotować.  Pod jesień zbierało się  płody,  a  szczególnie ziemniaki,  to  
znów była radość, było ognisko i pieczenie ziemniaków, a przy tym były zabawy czasami 
niewybredne, bo dziewczyny nam smarowały twarze przypalonym kartoflem, a my też nie 
byliśmy dłużni.
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2. Przed wojną słuchaliśmy przemówień Hitlera 
W maju, w czerwcu trzydziestego dziewiątego roku, póki  nie skończył  się rok szkolny,  
kierownik szkoły przy ulicy Kochanowskiego, pan Krujszewski, od czasu do czasu słuchał 
radia i tłumaczył nam treść audycji, bo bardzo dobrze znał język niemiecki. Oczywiście 
były to bezczelne przemówienia Hitlera, który obrzydzał  całemu światu wszystkie kraje 
wschodnie, Polskę szczególnie. Były na przykład takie wypowiedzi, że zaprowadzi kulturę 
w tym kraju. Zresztą, kto czytał Mein Kampf, to sobie może wyobrazić. Już wtedy byliśmy, 
przeczuwaliśmy, że jest w tym coś groźnego. Wszyscy oglądaliśmy afisze „Silni, zwarci i  
gotowi”, „Nie damy guzika” i  tak dalej, które się dzisiaj od czasu do czasu pokazuje w 
kronikach filmowych, i czasami próbowaliśmy w to wierzyć. Kierownik Krujszewski mówił:  
„To jest rzeczywiście dla podtrzymania ducha, będziemy walczyli,  będziemy próbowali”, 
ale  mówił  też  „Nie  mamy  żadnych  szans  obronić  się  przed  agresją  Hitlerowską,  są 
wielokrotnie  silniejsi,  mają  lepsze  uzbrojenie  od  nas”.  Denerwował  się,  mimo  że  był  
kontrwywiad  w  trzydziestych  latach  bardzo  dobry,  to  władze  rządowe ignorowały  jego 
doniesienia. Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak groźne to może być, starsze osoby, które 
przeżyły pierwszą wojnę uspokajały nas, że przyjdą, pójdą dalej  i  będziemy normalnie 
dalej żyć, tak jak się żyło. Tak jak to było podczas pierwszej wojny, przyszli Rosjanie, byli  
Rosjanie, przyszyli Niemcy, byli Niemcy, ale każdy z nich jakoś spokojnie po swojemu. I 
nam się wydawało, że też tak będzie.
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3. Pamiętam pierwsze bombardowanie Lublina
Pamiętam dokładnie pierwsze bombardowanie Lublina drugiego września, nie pierwszego 
jak niektórzy mówią. Akurat pasłem wtedy krowy na łące, nad rzeką i zobaczyłem z daleka 
wysoko  srebrne  punkciki  jak  jakieś  latawce,  wydawało  mi  się,  że  to  ćwiczenia,  ale 
odezwały  się  zenitówki  polskie,  działa  przeciwlotnicze  i  pokazywały  się  takie  chmurki 
między tymi samolotami. Po jakichś kilkunastu minutach, kiedy już nadleciały nad Lublin 
usłyszałem huk  jeden  raz,  drugi,  tu  bomby tu  bomby,  ale  wciąż  nie  zdawałem sobie 
sprawy z grozy tego, co się tam dzieje my mieszkaliśmy na przedmieściach, więc wciąż 
nie rozumiałem, co się dzieje. Dopiero jak zobaczyłem tysiące ludzi uciekających przez 
łąkę, to się wtedy rozbeczałem, byłem przerażony. Od tamtej pory bombardowania się 
powtarzały,  jak  nie  co  dzień,  to  co  drugi  dzień.  Kiedyś  nie  wytrzymałem  nerwowo  i  
poszedłem  zobaczyć,  jak  wyglądają  ulice  po  pierwszym  i  drugim  bombardowaniu. 
Najbardziej  zniszczone  były  koszary  przy  Wojennej  i  przy  Nowym  Świecie,  jak 
bombardowali dworzec i wszystkie linie kolejowe, stacje towarowe ogólnie, to te wszystkie 
elementy z wagonów znajdowały się na Nowym Świecie, podobnie przed tunelem były 
porozrzucane. Kiedy poszedłem do miasta, to tam był ogrom zgrozy, paliły się budynki po 
kolei  przy  Krakowskim  Przedmieściu  i  to  też  robiło  przytłaczające  wrażenie,  były  też 
nieprzyjemne rzeczy, na przykład kradzieże. Przyznam, że później bałem się już chodzić  
do miasta. 

Data i miejsce nagrania 2010-09-01, Lublin 
Rozmawiał/a Piotr Lasota
Transkrypcja Olimpia Przygocka
Redakcja Piotr Lasota, Olimpia Przygocka
Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" 



Józef Sadurski
ur. 1927; Kębło 

Tytuł fragmentu relacji Pierwsze dni wojny
Zakres terytorialny i 
czasowy 

Lublin, II wojna światowa

Słowa kluczowe II wojna światowa, naloty na Lublin, pomoc rodzinie 

4. Pierwsze dni wojny
Kilka dni po pierwszym bombardowaniu nad ziemią latały sztukasy na wysokości stu, stu 
pięćdziesięciu metrów, może niżej, to już wyglądało dla nas bardzo groźnie. Pamiętam raz 
byliśmy z kolegami na łące, graliśmy właśnie w karty, jak nas ostrzelał jeden sztukas, nie 
trafił w nas, ale trafił w cielę, które stało kilka metrów obok, i zabił to cielę. Dwie rodziny, 
które nie miały na wsi nikogo, zatrzymały się u nas, mama się na to zgodziła. Oni z sobą 
przynieśli bardzo skromny prowiant, nie zdążyli nic zabrać, jak tylko wyszli z domu trafiła w 
niego bomba. Jak mama wykarmiła te siedemnaście osób, ja do dziś dnia nie potrafię tego 
wytłumaczyć. W pierwszych dwóch tygodniach póki Niemcy nie weszli, to nasza rodzina z 
tymi  kuzynami  liczyła  sobie  siedemnaście  osób.  Nie  było  gdzie  spać,  było  tylko  takie 
zadaszenia zrobione na słomę, czasami siana się kupiło trochę. Lato tamtego roku było 
wspaniałe, było gorąco, było dwadzieścia kilka czasami do trzydziestu stopni, więc Niemcy 
mieli  wspaniałe  warunki  do bombardowania,  trudno było  wymarzyć lepsze.  Te latające 
nisko samoloty strzelały do uciekających z tobołkami, niektórzy zdążyli coś więcej zabrać, 
czasem ginęli też od działek i karabinów maszynowych. To były te pierwsze dni, nie mniej 
wciąż mimo grozy samych bomb nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, co dalej  będzie. 
Jedni straszyli, że będzie bardzo źle, inni mówili, że damy sobie rade. Niestety, spełniły się  
najgorsze oczekiwania.
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5. Niemcy wyrzucili nas ze szkoły
Nasza szkoła przy Kochanowskiego w lecie była magazynem dla przemysłu lotniczego, 
który były przy ulicy Fabrycznej, teraz Męczenników Majdanka. Pierwszą rzeczą, która nas 
zraziła w szkole było to, że zaczęli Niemcy przychodzić. Nie wiedzieliśmy po co, czy nas 
wystrzelają,  czy koszary zrobią. I  rzeczywiście zrobili  koszary, a nas wyrzucili  razem z 
nauczycielem ze szkoły.  Myśmy jednak nadal  chodzili  do  szkoły  i  pewnego razu ktoś 
krzyknął, że nauczyciela aresztują, ja w tym czasie byłem w pokoju nauczycielskim po 
kredę  i  wpadł  Niemiec  i  pyta  się  „Wo  ist  Herr  Krawczyk?”.  Zrozumiałem,  wybiegłem 
szybko, on był akurat w naszej klasie więc mówię: „Proszę pana, niech pan wyskakuje 
przez okno! W tej chwili niech pan ucieka!” On nie wiedział, o co mi chodzi, powtórzyłem 
„Nie ma czasu! Uciekaj pan!” i  dosłownie minutę po tym jak wyskoczył, weszli Niemcy. 
Spytali  się „Gdzie?”, a my odpowiedzieliśmy „Chyba wyszedł do ubikacji” – kłamaliśmy 
wszyscy razem. Nauczyciel się uratował, wyskoczył, dzięki temu, że zdążyłem go ostrzec, 
to uciekł. Chodzenie do szkoły było w pewnym czasie ryzykowne, niektórzy nie posyłali  
nawet swoich dzieci.  Jak miałem trzynaście lat także przerwałem na jakiś czas szkołę,  
wróciłem dopiero, jak się uspokoiło. Bałem się bombardowań i tego, że Niemcy zabierali  
do  pracy do niemieckich  zakładów zbrojeniowych,  chłopców i  dziewczęta,  którzy mieli  
skończone czternaście  lat.  Jednak byli  im też  potrzebni  fachowcy,  więc  zostawili  nam 
część  szkół  zawodowych.  Funkcjonowała  między  innymi  budowlanka  przy  ulicy 
Radziwiłłowskiej, do której chodziłem, z tym że nie na wydział budowlany tylko elektryczny, 
więc jak się wchodziło do bramy, to nad bramą ta część przy Radziwiłłowskiej  to była 
szkoła chemiczna, po prawej stronie w skrzydle prawym pierwszej części była budowlana, 
dalsza część te kilka klas to była szkoła elektryczna, natomiast na podwórku w skrzydle 
naprzeciw  bramy,  do  której  się  wchodziło  z  podwórka  były  koszary  dla  Niemców  – 
volksdeutschów.
My  młodzi  byliśmy  czasem  nieodpowiedzialni,  nie  zdawaliśmy  sobie  sprawy  z 
konsekwencji jakie mogą wyniknąć z głupich żartów. Starsze klasy, druga, trzecia miały 
lekcje po południu, było ciemno, więc w klasie się paliło światło, ale okna wszystkie były 
zaciemnione czarnym papierem, były zrobione specjalne rolety, bo obowiązywało w czasie 
całej wojny zaciemnienie. Zdarzyło się tak, że jeden z naszych kolegów, Janek, założył się 



z nami, że jak będzie chodził wartownik pod balkonem, to on na niego nasika. I tak zrobił.  
Konsekwencje były niezbyt miłe, bo szwab wpadł do sekretariatu, karabinem rozbił biurko,  
a sekretarz nie wiedział, co się dzieje. My się baliśmy ze szkoły wychodzić, czy nas nie 
pozamykają, ale na szczęście tego nie zrobili. W budowlance i w elektrycznej było bardzo 
mało dziewcząt, ale za to w chemicznej większość to były dziewczęta, ładne nawiasem 
mówiąc, mnie się niektóre podobały, więc chodziłem tam do nich. I pewnego dnia widzę, 
że mała dziewczynka niesie szczura, spytałem „Po co tego szczura niesiesz” , a ona do 
mnie „A co cie to obchodzi?”. I jak szli  Niemcy z tych właśnie koszar, ona wzięła tego 
szczura  i  przez  okno  wrzuciła.  Za  to   zamknęli  im  szkołę  chemiczną  szkołę  na  kilka 
miesięcy.
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6. Zabraliśmy Niemcowi karabin – okres konspiracji
Sporo nas było w konspiracji. Na spotkaniach śpiewaliśmy piosenki partyzanckie, między 
innymi Legiony. Od czasu do czasu przychodzili Niemcy nas ostrzegać, że możemy mieć 
kłopoty, byli to volksdeutsche, więc dobrze mówili po polsku. Pewnego dnia tak właśnie 
głośno śpiewaliśmy, ja miałem tak zwaną wartę na klatce schodowej. To była zima, Boże 
Narodzenie. Zobaczyłem, że idzie, wpadłem i mówię „Słuchajcie, Niemiec do nas idzie”. A 
był  z  nami  taki  kolega  S.  i  on  powiedział  „Józek,  idź  ja  go  załatwię”.  Na  początku 
myślałem, że on żartował, a on wyszedł i skoczył jak małpa na tego Niemca, ten Niemiec  
się przewrócił, kolega S. zabrał mu karabin. Przychodzi i mówi „Chłopaki, mamy karabin”.  
Myśleliśmy,  że  zwariował,  obawialiśmy się  najgorszego,  ale  reakcja  tego Niemca była 
taka, że przyszedł i poprosił nas, żebyśmy mu oddali karabin. My tylko wyjęliśmy naboje, a 
broń mu zwróciliśmy. Gdyby on się poskarżył, to jego by zastrzelili, on się po prostu bał. 
W czasie okupacji uczęszczałem do szkoły podoficerskiej, była tak zwana klasa „Kruk” i  
szkolono  nas  tam  na  kurierów,  mieliśmy  przewozić  to,  co  nam  każą,  nie  zawsze 
wiedzieliśmy  co.  Kiedyś  wpada  do  mnie  do  domu  pani  Chełchowska,  to  była  matka 
mojego  kolegi  Włodka  Chałchowskiego,  instruktora,  który  nas  szkolił,  miał  z  nami 
szkolenie bojowe. Powiedziała do mnie, że muszę zająć się lekami, bo ten, co odbierał z 
apteki już jest wsypany. Kazała mi pójść do apteki na Krakowskim i zapytać się o pana 
Kwiatkowskiego i  odebrać leki  na hasło „Jaga”.  Poszedłem tam, ale go nie widziałem, 
aptekarki patrzyły się na mnie podejrzliwie, później się okazało, że podobno była wśród 
nich  jedna  konfidentka.  Wreszcie  aptekarz  się  pokazał,  podszedłem  do  niego  i 
powiedziałem „Przepraszam, przysłała mnie tu Jaga”. Wtedy on przyniósł mi taką paczkę, 
nie wiedziałem, co to jest, później się dowiedziałem, to była penicylina. W czasie okupacji  
penicylina była lekiem na wszystko, jakby mnie Niemcy z tym złapali,  toby zastrzelili  z 
miejsca. 
Jako  młodzi  chłopcy  z  konspiracji  roznosiliśmy  tak  zwaną  bibułę  konspiracyjną,  ja 
najczęściej  roznosiłem  biuletyn  informacyjny.  Roznoszenie  tych  bibułek  było  bardzo 
ryzykowne,  bo  co  innego  dwie,  trzy  gazetki  do  znajomych,  a  co  innego  dwadzieścia 
gazetek do różnych ludzi. Jeżeli chodzi o szkolenia, to na jednych zajęciach, przypominam 
sobie, instruktor ze szkolenia bojowego rozebrał pistolet i kazał nam złożyć ten pistolet. Po 
lekcji powiedział do nas: „No koledzy, ale za dwa tygodnie jak się spotkamy na szkoleniu,



każdy przyjdzie z własnym pistoletem”, w tej grupie było nas bodajże ośmiu, spojrzeliśmy 
na niego jak na wariata, no bo skąd wziąć pistolety. Okazało się po dwóch tygodniach, że 
tylko  jeden  przyszedł  bez  pistoletu,  wszyscy  pozostali  mieli.  Zdobywanie  pistoletów 
odbywało się w różny sposób, przede wszystkim przypomnieliśmy sobie, że jest sporo 
broni zakopanej z trzydziestego dziewiątego roku. Zakopane pistolety były zabezpieczone, 
dobrze nasmarowane i  kilka razy zawinięte, więc później  trzeba je było tylko oczyścić. 
Mama cały  czas drżała,  jak  czyściliśmy pistolet,  czasem części  były  porozkładane na 
stole, a mama obok gotowała jedzenie. Drugie źródło zdobywania broni to było rozbrojenie 
Niemców. Niemcy z Wermachtu szczególnie na przedmieściach, nie mówiąc już, że na wsi 
po prostu się bali, rozbrojenie nie sprawiało trudności, na „Hande hoch” podnosili ręce, 
rzucali broń. Natomiast z esesmanem nie można w żadnym wypadku było ryzykować, ale 
jak się spotkało esesmana pijanego na łące, podchodziło się do niego pomaleńku i jak się  
widziało, że chrapie, to się mu ukradło pistolet. 
W szkole na rogu Krańcowej i Kunickiego były koszary, tam pracował człowiek, który przed 
wojną był  woźnym,  a później  tam nadal  Niemcom posługiwał,  z  tego żył.  Tam Polacy 
obierali ziemniaki Niemcom i my tam jeździliśmy po odpady na wyżywienie naszej trzody. 
W zimie jeździłem tam sankami, a w lecie z wózkiem na czterech kółkach i takie olbrzymie 
wory obierek przywoziłem. Raz przywiozłem do domu, mama wysypała obierki i krzyknęła 
„O  Jezu!!”,  bo  wypadł  pistolet,  o  którym  zapomniałem.  Podobnie  po  jakiejś  akcji 
ubezpieczeniowej,  byliśmy za  młodzi  do  działań  bojowych,  ale  ubezpieczaliśmy różne 
akcje, przyszedłem zmęczony w nocy i włożyłem pistolet pod poduszkę. Na drugi dzień jak 
mama  ścieliła  łóżko,  to  też  się  przestraszyła  „O  Jezu!  Józiu,  co  to  jest?”  -  Ja 
odpowiedziałem – spokojnie, to jest zwykły pistolet.
Jak były zbiórki, to ja wychodziłem na przykład po instruktora, żeby go przyprowadzić na 
zebranie, to on wiedział tylko mniej więcej jak to dzielnica, nie widział do którego domu ma 
się udać.
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7. Mama myślała, że jestem duchem, że już nie żyje 
To był chyba późny październik czy listopad, była okrążona ulica Reja i wtedy już na plac 
zganiali ludzi. Ja szedłem normalnie do szkoły, i zrobiłem straszne głupstwo, bo wracająca 
z  pracy  sąsiadka  mnie  ostrzegła,  żebym  tam  nie  szedł,  ale  pomyślałem,  że  małego 
chłopaka idącego do szkoły puszczą. Okazało się, że tych ludzi zbierają na Majdanek, 
panika niesamowita, ale ludzie boją się idą tłumami na ten plac, a ja postanowiłem, że nie 
pójdę.  Niedaleko  przy  Reja  mieszkał  mój  kolega  Domański,  mówię  do  niego  -  chodź 
Bogdan, uciekamy, ale mu ojciec nie pozwolił, więc postanowiłem uciec sam. Podszedłem 
do jednego Ukraińca i chciałem go zagadać, żeby mnie puścił, a on do mnie powiedział: 
„Ty, ja cię zaraz jak psa zastrzelę”. Minąłem go, ale na plac nie poszedłem i do drugiego 
podszedłem, też mnie nie chciał puścić. Nie załamywałem się, minąłem esesmanów, w 
końcu patrzę, jeden Ukrainiec wyszedł z szeregu i sobie buty czyścił, ja znów mu bajki  
opowiadam, żeby mnie puścił,  a on mnie mówi tak: „Słuchaj,  to nie tak łatwo, musisz 
uważać, jak ja cię tu bym puścił, to tak, żeby ten esesman był jeden do ciebie plecami i  
drugi, to tamci dalej mogą ewentualnie cię nie trafić, bo strzelali będą na pewno. Ja już idę 
na  swój  posterunek  i  ci  kiwnę  ręką”.  Usłuchałem  go  i  wpadłem  w  róże  ogrodnika, 
pokaleczyłem się czy drutem, czy różami, także krew płynęła po rękach po nogach i w 
momencie, kiedy przebiegałem, on powiedział  mi: „Ale ty mi nie musisz wierzyć, bo ja 
jestem Ukrainiec”. To już dla mnie było za późno, byłem przekonany, że on do mnie strzeli,  
ale mi było wszystko jedno. To są rzeczy, które się nie mieszczą w głowie. Ja miałem 
świadomość że umrę z głodu na Majdanku, a tu mnie zastrzelą na miejscu. Nie strzelił  
jednak, więc taki pokrwawiony wszedłem do pobliskich gospodarzy, ale się bali, nikt mi nie  
chciał pomóc, dopiero za dwie, trzy godziny znalazłem kogoś, kto mnie opatrzył, umył,  
obandażował.  Jak  przyszedłem  do  domu,  matki  nie  było.  W  końcu  znalazłem  ją  u 
sąsiadów Rutkowskich. Ja przychodzę,  widzę,  że jest  mama, ucieszyłem się,  mówię - 
mamo jestem, a mama tak spokojnie do tych gospodarzy mówi: „A mówiłam wam, że duch 
Józka mi się ukaże”, ja mówię - mamo, ja jestem żywy, to żaden duch. I przekonywałem ją 
prawię godzinę, że ja jestem żywy. Później poznałem historię, jak moja koleżanka Danka 
powiedziała, że na jej oczach mnie zabili.. 
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8. Baliśmy się, że pójdziemy na Majdanek
Łapanki  były  robione  systematycznie  podczas  okupacji,  były  zarówno  na  ulicach  w 
mieście,  jak  i  później  były  także  robione  w  ten  sposób,  że  esesmani  okrążali  jakąś 
dzielnicę.  Kiedyś  nad  ranem  stali  nad  Czerniejówką,  przy  wodzie,  to  obecnie  jest  
Kunickiego  i  dalej  chyba  Nadrzeczna,  była  duża  mgła.  Ktoś  krzyknął  „Ubierać  się! 
Niemcy”, a hasło Niemcy to na każdego jak grom padało. Poubieraliśmy się i rzeczywiście 
słychać było szwargot Niemców na drodze, ale nie było nic widać przez tę mgłę. Później  
zorientowaliśmy się,  że oni  nadchodzą i  nie  wiedzieliśmy,  czy nas z domu wyciągną i 
pójdziemy na Majdanek, czy co. Mamę zamknąłem do piwnicy na zewnątrz, to był taki dół, 
bo oczywiście ta lepianka nie była podpiwniczona, siostrze kazałem usiąść przy stole, a ja 
wziąłem siekierę i postanowiłem, że jak on wejdzie, to wtedy mu zabiorę broń i będziemy 
się  bronić,  ale  żywcem się  mu nie  damy.  Słyszeliśmy jak  Niemiec  idzie  przez  nasze 
podwórko, jednak nie wszedł do domu, może się bał, nie wiem. Uchylił tylko drzwi, ale 
nawet nie zajrzał. Widocznie do mieszkania bał się wejść. Mieliśmy szczęście.
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9. Ucieczka polskiej więźniarki
Mieszkaliśmy nad  Czerniejówką,  a  to  było  kilkaset  metrów  od  Majdanka,  linia  obozu 
przebiegała wtedy przez wieś Dziesiątą, prawa część należała do miasta, a lewa już do 
Majdanka. Zdarzył się kiedyś taki przypadek, że przed południem esesmanka pilnowała 
więźniarek,  które  zbierały szczaw na łące.  Ja  poszedłem po wodę nad rzekę,  bo  dla  
potrzeb  gospodarczych  stamtąd  braliśmy.  Czerniejówka  od  naszej  strony  miała  niski 
brzeg, a od strony wsi Dziesiąta brzeg był wysoki, ponad dwa metry miał, może dwa i pół.  
Zobaczyłem więźniarkę w pasiakach jak zjeżdża po tym stromym brzegu, woda była do 
kolan. Ona zjechała na tyłku i mówi do mnie: „Tam pasie krowę ktoś w chustce, przynieś 
mi tę chustkę”. Przyznam się, że ja już wtedy byłem w konspiracji i dla mnie osobiście 
zabrzmiało to jak rozkaz, nie mogłem tego nie zrobić. Narażałem się, bo niedaleko stała z 
pistoletem esesmanka,  jakby zobaczyła,  to  by  jedno  i  drugie  zastrzeliła.  Poszedłem i 
zabrałem tej kobiecie chustę, jeszcze się szarpała ze mną, nie chciała oddać. Przyniosłem 
chustę, więźniarka zrzuciła tą pasiastą spódnicę, pod pasiakami miała szarą halkę, a na tę 
bluzkę pasiatą założyła chustkę i tak wyszła, niby że te krowy pasła. Ja chciałem ją prosić, 
żeby weszła do domu, żeby dać jej jakąś bluzkę, ale powiedziała, że się boi, bo to za 
blisko. Nigdy w życiu tej kobiety już nie spotkałem. Czy jej się udało? Później strażniczkom 
brakowało więźniarki, to one tam biły po gębach te więźniarki, żeby ją szybko znalazły. No 
cóż, biegały, szukały, narobiły wrzasku na tej łące i wreszcie znalazły spódnicę zaczepioną 
na  jakichś  krzakach,  przyniosły  tę  spódnicę  i  powiedziały,  że  ona  się  utopiła.  Dla 
strażniczek to było w porządku, zastrzelić czy utopić to wszystko jedno, ważne, że nie 
żyje.
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10. Pomagaliśmy uciekającym z obozu
Były  organizowane  ucieczki  z  obozu.  Wiem  od  kolegów  z  Dziesiątej,  że  jak  zbierali 
kapustę, to na terenach przed Majdankiem były stosy kapusty i tam ludzie ciągle wrzucali  
cywilne  ubrania.  W każdym razie  faktem jest,  że  uciekający  podczas  bombardowania 
rosyjskiego to byli przede wszystkim Żydzi. Uciekali i wpadali do domu, między innymi byli  
u mnie, w sumie było siedmiu czy dziewięciu, trzech było Polaków, reszta to właśnie byli  
Żydzi.  I  mnie zaskoczyli  w nocy wpadli  do domu o pierwszej,  drugiej.  Jak wpadali,  to 
pierwsza rzecz, którą chcieli  to kompas i  pistolet.  To było z naszej strony niesamowite 
ryzyko,  jak  Niemcy  by  wpadli,  zastali  w  nocy  Żydów,  to  wystrzelaliby  całą  rodzinę  z 
miejsca. No tak się szczęśliwie złożyło, że zawsze zdążyli oni wybiec.
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11. Krzyk więźniów zagłuszała muzyka
Gdy pędzili ludzi do pieca słychać było okropne wrzaski, kiedy odbierali dzieci, kiedy te 
dzieci  rozbijali  o  maski  samochodów  ciężarowych,  to  było  straszne.  Żeby  zagłuszyć 
niesamowity krzyk tych więźniów, żeby zagłuszyć ten pisk mordowanych kobiet i dzieci, 
nadawana była muzyka, były potężne głośniki i grali najpiękniejsze walce Straussa, to był  
taki huk, że te walce było słychać w każdej części Lublina. To była rzecz dla nas bardzo 
przytłaczająca,  kiedy ulicami  gonili  więźniów,  przeważnie  Żydów,  to  jeszcze  kazali  im 
śpiewać taką bezczelną piosenkę „Marszałek Śmigły-Rydz nie nauczył nas roboty nic, a 
nasz Hitler złoty nauczył nas roboty”.
Dzisiaj  o tym się nie mówi,  a jedynie Roman Polański  zdobył  się pokazać w jedynym 
filmie, jak policjanci żydowscy zachowywali się w stosunku do swoich rodaków. Oni nie 
mieli  karabinów, mieli  za to dębowe pały i  bili  tych więźniów niesamowicie,  mieli  takie  
pomarańczowe otoki i pędzili tych Żydów, tam było dwóch, trzech Niemców, a reszta to 
byli Żydzi. To na nas też robiło przykre wrażenie. Przypominam sobie, że nasi policjanci w 
podobnych akcjach też brali  udział,  ale ich zachowanie było raczej  spokojniejsze.  Raz 
kiedy gonili kolumnę z fabryki maszyn na Krochmalną do takiego podobozu, skąd zabierali  
ludzi do Niemiec, to ja przechodziłem koło nich akurat i słyszałem, jak strażnik powiedział:  
„Słuchajcie, uciekajcie tam są krzaki, ja będę strzelał, ale żadnego z was nie zastrzelę”. 
Nie mogłem zrozumieć tego, bo na moich oczach uciekło tylko dwóch, a reszta się bała.
Rzecz,  która  na  mnie  zrobiła  szokujące  wrażenie,  to  były  więźniarki,  tym  razem  nie 
Żydówki,  tylko  Polki.  Przechodziłem  koło  Majdanka  Kośminkiem  i  zaraz  były  druty 
kolczaste, i Majdanek. Więźniarki akurat przekładały takie głazy z jednej kupy kamieni na 
drugą i jedna więźniarka do drugiej w ramach dowcipu obozowego powiedziała „Hanka, 
zobaczysz, że ciebie wpierw spalą w piecu niż mnie”. We mnie się coś wtedy zagotowało, 
w ich pojęciu to był żart, ale w tym było słychać zrezygnowanie z życia.
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12. W zimie krowa była w mieszkaniu
W czasie okupacji  bywało bardzo ciężko. Były momenty prawie głodu, szczególnie jak 
nam Niemcy zabrali  krowę, nie umieliśmy sobie przez jakiś czas dać rady, ale później 
trochę  się  poprawiło.  Wszędzie  głowy  nadstawiałem  ja,  zajmowałem  się  wtedy 
organizowaniem  sprzedaży  warzyw  z  własnego  ogrodu,  mama  jeździła  do  Parczewa 
handlować chlebem, kaszą, innymi rzeczami. Jeżeli chodzi o warunki mieszkania, to w tej  
lepiance  zimy były  okropne,  bo  ogaciło  się  tylko  dom,  ale  nie  ogaciliśmy zabudowań 
gospodarczych, więc mama bojąc się o krowę, o kury, zaprosiła te krowy i te kury w zimę 
do mieszkania. Niestety, w  szkole dzieci od nas uciekały, bo nasze ubranka śmierdziały. 
Było to dla nas bardzo przykre, ale taka była sytuacja przez pewien czas. Babcia nasza 
umarła w czterdziestym trzecim roku pogrzeb był też dla mnie trudny, bo był duży mróz, 
nie było żadnego karawanu, po prostu od młynarza wziąłem furmankę i kilka kilometrów 
szliśmy pochować babcię.
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13. Niemcy poddali się, nie próbowali wojować – wyzwolenie Lublina
Na  kilka  dni  przed  wkroczeniem  Rosjan  Niemcy  zgarnęli  nas  do  kopania  okopów, 
kopaliśmy je między ulicą Nadrzeczną a Czerniejówką. Nie powiem, dali nam zupę dobrą i  
po kawałku kiełbasy, nawet barszcz biały nie jakąś tam brukiew, to dla nas była frajda 
bośmy mieli co pojeść. Później słyszeliśmy te działa coraz głośniej, coraz bliżej. Mieliśmy 
duszę  na  ramieniu,  i  stała  się  rzecz  niewiarygodna,  widzę  ludzie  wracają  do  miasta, 
wybiegłem i spytałem - gdzie wy idziecie? - „Jak to? Przecież już są nasi”. I rzeczywiście 
przez mostek z daleka zobaczyłem, jak żołnierze w rogatywkach wchodzą do majątku 
Sachsa,  a na działce leży esesman z ręcznym karabinem maszynowym. Zatrzymałem 
tych ludzi, bo kierowali się w stronę niemieckich okopów. 
Niemcy w okopach nawet nie zdążyli złożyć się do strzelania, tylko akurat, jak na froncie 
stukali się manierkami z wódką, jak idzie się do szturmu. Niemcy poddali  się wszyscy, 
żaden  nawet  nie  próbował  wojować.  Dzień  czy  dwa  po  wkroczeniu  Rosjan,  Niemcy 
wszędzie się pochowali, pod kinem „Corso” były takie piwnice duże dosyć i stamtąd raz 
wychodzili jeden po drugim, a za nimi szedł chłopaczek dwunastoletni z pistoletem, tośmy 
się uśmieli z tego. 
Jeszcze przed wkroczeniem Rosjan widzieliśmy z siostrą zabawną scenę. Pamiętam jak 
dziś, widzieliśmy uciekających Niemców, jeden miał przywieszony pistolet, ale chyba ze 
strachu dostał sraczki i biegnie do nas na ogród i myśmy się zaczęli śmiać z siostrą, a ten 
próbował złapać za pistolet, jednak ja wcześniej skierowałem mój pistolet w jego stronę. 
Podniosłem ten pistolet, tylko magazynek wyjąłem, a broń mu oddałem, bo co by mi było z 
zabitego Niemca.
Przykre  dla  mnie  było  jak  chcieliśmy  z  siostrą  powitać  grupę  Polaków,  podoficerów, 
oficerów, narwaliśmy kwiatów z ogrodu, podbiegliśmy do tych żołnierzy, a z nich żaden po 
polsku nie mówił, tylko mundury były polskie. Później przestałem się dziwić, kilka dni po 
wkroczeniu tak zwanych przyjaciół, szedłem Lubartowską, i szedł jeden żołnierz z góry w 
rogatywce, a drugi z dołu i jeden do drugiego powiedział „Szto i tiebie dali eta kuricu?”.  
Ludzie serdecznie ich witali, na Krakowskim rzucali na czołgi kwiaty. Niestety, już w dwa 
dni później były aresztowania. 
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