
Zeznanie: Karolina Michailona Semelak (1976)

Świadek Karolina Michailona Semelak mieszkała w Podhorodziu przez całe życie. 
Mówiła w wywiadzie w 1976 roku:

"Kiedy w 1941 r. miały tu miejsce egzekucje, miałam jedenaście lat, ale nadal 
pamiętam to tak, jakby to było wczoraj. Menten był dowódcą.. "nakazał wszystkim 
mieszkańcom wioski oglądać egzekucje, łącznie z dziećmi.

On sam nie strzelał, ale za każdym razem wydawał rozkaz. To było wkrótce po 
wkroczeniu Niemców w 1941 r. Menten  wrócił tu na Podhorodze i rozkazał swoim 
żołnierzom zebrać wszystkich Żydów i działaczy komunistycznych w ogrodzie domu 
Izaaka Pistinera.

Pistiner już tam nie mieszkał. Widziałam to wszystko na własne oczy. Wszyscy, cała 
wioska tam była. Wszystkie ofiary zostały zebrane w domu Pistinera. A potem 
musieli wyjść w grupach po trzy i pięć osób i przejść po desce, która była położona 
nad grobem. Kiedy dotarli do punktu w środku, zostali zastrzeleni.

Nadal bardzo żywo widzę, jak Pistolak jako pierwszy szedł po desce - lokalny 
komunistyczny przywódca - upadł i został zastrzelony w dziurze. Rozkazy zostały 
wydane przez Mentena. W tym dniu, siódmego lipca, zabito tylko mężczyzn. Ale 
dwudziestego ósmego sierpnia przyszła kolej na kobiety i dzieci. Ich grób jest tuż 
obok pierwszego.

Ale przy pierwszej egzekucji zamordowano też kobietę, która nazywała się Novicka. 
Kiedy jej mąż Novicki musiał stanąć na  desce, nie przestawała wściekle krzyczeć na 
Mentena, na co on kazał swoim żołnierzom ją zastrzelić. Również tę drugą egzekucję 
widziałam na własne oczy i znów Menten dowodził. Musiał być bardzo wysokim 
rangą człowiekiem, ponieważ wydawał rozkazy niemieckiemu oficerowi, który 
następnie rozkazał żołnierzom je zastrzelić.

Nie ma mowy, żebym się myliła co do tego, że tym człowiekiem naprawdę był 
Menten. Kiedy Menten przybył do Podhorodza przed wojną, był bardzo znanym 
człowiekiem w naszej wsi, a kiedy wrócił w niemieckim mundurze w 1941 roku, został  
naturalnie rozpoznany. Wszyscy mówili: "To jest Menten, Petro Menten."
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