
INTERVIEW No. 31: WIKTORIA BARTLER 

 

 

 

- Przypominam coś kogoś popytyję 

- Prosimy żeby pani powiedziała jak się pani nazywa i datę i miejsce urodzenia 

- Acha tak. Wiktoria Bartler z domu Grzegorzewska urodzona w Opolu Lubelskim dnia 17 
sierpnia 17 roku, w 1917 roku. Zamieszkała w Opolu Lubelskim. 

- A może pani coś powiedzieć na temat swojej rodziny, swojego ojca, matki, jak to było 
Opole z okresu dzieciństwa pani 

- Moi rodzice to stąd pochodzą z Opola, tatuś Ludwik Grzegorzewski czy nazwisko potrzebne 

- Tak, tak 

- Mamusia jest Józefa Grzegorzewska, z Łukasiewiczów. Od dziecka tutej była, wychowana, 
urodzona, ojciec też pochodzili jest opolaninem 

- A czym zajmowali się rodzice pani 

- Rodzice moi zajmowali się tak jak teraz są te tak zwane budki, stragany, był takim 
rzeźnikiem tylko niedyplomowanym 

- Rzeźnikiem ? 

- Tak. Bo wówczas w tamtych czasach to byli więc zajmowali się właśnie sprzedażą mięsa 
tego. Ubój prowadzony był na rzeźni czy tak ale sprzedawali i dawniej była odbywała się 
sprzedaż na Starym Rynku na takich starganach tak zwanych. Po iluś tam później latach były 
postawione takie budki na Starym tutej Rynku i mieli zajmowali taką budkę. Byli w tej budce 
i pracowali znaczy sprzedawali to wszystko w budce. No i to było ich utrzymanie powiedzmy 

- I pani ma rodzeństwo jeszcze? 

- Tak. Ja mam, jestem, było ośmioro rodzeństwa nas. Najstarsza siostra nie żyje, potem druga 
siostra właśnie ta jedna która ma w tej chwili 96 lat, żyje jeszcze, poza tym było trzech braci, 
którzy nie żyją w ogóle już, i jedna z sióstr mająca też 26 też zmarła w młodym wieku. No w 
tej chwili jeszcze jest siostra jedna w Lublinie mieszka. Ta siostra która mieszka tutej na 
Pułwskiej, która ma te 96 lat i ja 80-letnia. Ja byłam najmłodsza z rodzeństwa. 

- A proszę nam powiedzieć tutej przed wojną w Opolu Lubelskim mieszkało dużo Żydów? 

- Dużo, bardzo dużo. Po prostu sklepów polskich może było trzy, cztery a tak to były 
żydowskie, nawet może i czterech nie było, były żydowskie sklepy 

- A jak duże to było to miasto przed wojną, ilu tu było mieszkańców? 

- No jakoś nie zarejestrowałam tego proszę pana 

- Było kilkanaście 
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- W każdym bądź razie proszę pana było bardzo dużo Żydów. 

- Jacy to byli Żydzi religijni czy bardziej 

- Nie, mieli taką bóżnicę, uczęszczali do niej do tej bóżnicy, no właściwie tak, bo ja nie 
mieszkałam tutej tu na Nowym Rynku tylko mieszkałam na ulicy Ogrodowej, więc po jednej 
stronie, po prawej stronie tej ulicy, to jest ta ulica, która przechodzi tam, po prawej stronie 
byli Polacy mieszkali, a po lewej mieszkali Żydzi, przeważnie Żydzi tam byli, może tam 
jeden, dwa jakieś domy też tych Polaków były bo oczywiście przecież, ale tak jeśli chodzi o 
tą ulicę Ogrodową to właśnie tak, później kiedy nastąpiło tak zwane to getto to oni wysiedlili 
stamtąd tych Polaków którzy tam też mieli, zagrodzona była ogromnym takim wysokim 
płotem ta cała ulica no i nie tylko ta ulica ale wszędzie dalsze tam inne były pozagradzane i 
tam wstępu nikt już nie miał. Polacy nie mieli, tam tylko Niemcy wchodzili, czy tam jacyś 
upoważnienie, nie wiem bo. Natomiast były też takie tam piski, płacze, krzyki 

- Dojdziemy do tego, a proszę nam jeszcze powiedzieć gdy pai chodziła do szkoły to w klasie 
z panią chodzili Żydzi 

- Proszę pana na początku byli Żydzi, Żydówki też, Żydziaczki byli, no potem już to chyba 
jak ja no to późni, późni no to późni wiadoma rzecz że ich nie mogło być, no bo jak ich nie 
było to nie było poźniej 

- No nie, ale pani przecież chodziła do szkoły w latach późnych dwudziestych, prawda, 
trzydziestych 

- To byli, w szkołach byli Żydzi też 

- I pani miała kolegów, koleżanki 

- To znaczy jako takich specjalnie może nie, żeby tak ktoś zbliżony żeby jakichś kolegów to 
nie czy koleżanek, ale w tej klasie byli bo ja chodziłam, bo początkowo wcześniej było tylko 
tak jak mamusia moja i moje siostry starsze  rodzeństwo mogło tylko chodzić do trzech, trzy 
oddziały ruskie były tylko, rosyjskie. Więc mamusia posyłała nas do potajemnych, tajnych 
kompletów języka polskiego i ta starsza siostra jedna i druga. Może ta pierwsza siostra która 
zmarła to nie ale już ta druga która obecnie teraz żyje nawet to ona później nawet była 
przygotowywana do przez taką panią jedną, która polski język znała i później była już w 
gimnazjum ... w Lublinie nawet no to na owe dawne czasy to też no bo mamusia moja była 
bardzo mądrą kobietą, bardzo taką kulturalną kobietą, bardzo dbającą o to żeby dzieci jakąś tą  
swoją pozycję, żeby jednak to wyksztacenie żeby tam coś żeby coś zdobyli. Było wówczas 
nawet w tym samym czasie później brat starszy, najstarszy z braci też to nawet był w Chełmie 
tak w seminarium ale nie, na misjonarza czy na księdza tylko na nauczyciela i też skończył, 
tak właśnie, później tutej nie było tak pracy, no troszeczkę pracował na poczcie, bo tak z 
kolegą razem skończyli, ten kolega objął jako tu kierownika na poczcie i brata też przyjął, a 
później bra, jedem z moich braci wyjechał za granicę do Południowej Ameryki 

- Jeszcze przed wojną wyjechał? 

- O tak, dalekie lata przed wojną dalekie i później zabrał jeszcze tych dwóch i oni wszystka 
trzej nie żyją, tam też ci właśnie za granicą nie żyją ci bracia 

- A pani również skończyła tutaj w Opolu Lubelskim gimnazjum? 
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- Ja skończyłam tutej w Opolu tak, ja skończyłam podstawową szkołę i później pracując w 
księgarni już wszystkie zaliczenia uzupełniające, szkołę średnią zaliczyłam już pracując, ja w 
54 roku już pracowałam w księgarni 

- W 54? 

- Tak 

- I pani wyszła za mąż jeszcze przed wojną? 

- To znaczy ja wyszłam w 42 roku 

- W 42 roku. A proszę nam powiedzieć pani pamięta gdy rozpoczęła się wojna we wrześniu 
39 roku, było tutej coś wyjątkowego w Opolu, początek wojny? 

- Tak. Wtedy wszyscy bombardowani, acha, potem na początku to nie było tego 
bombardowania, bomardowanie było jak wychodzili Niemcy 

- Jak wychodzili Niemcy 

- Tak 

- Ale na początku tutej to zajęli Niemcy we wrześniu? 

- Wszystko Niemcy 

- Ale potem tutej przyszli Rosjanie? 

- No ale dopiero jak ustąpili Niemcy, to znaczy Rosjanie tak to cale z tym, bo to jak wojna 
wybuchła w 39 roku no to jednak to była wojna i Rosjanie i Niemcy 

- Bo tutej pani była do 41 roku po okupacją rosyjską 

- Tak 

- Jak było wtedy? 

- No to był taki okres mnie że trudno tak coś powiedzieć może nie przywiązywałam wagi tak 
do tej, szkoła podstawowa to była tylko siedmioklasowa 

- Znaczy życie się pani zmieniło, pani pani rodziny tutej pod okupacją rosyjską 

- No jeśli chodzi o pod okupacją rosyjską to ja przeszłam w swoim życiu nawet taką że potem 
bardzo ciężkie chwile 

- Może pani opowiedzieć o nich 

- To było, na przykład my prowadziliśmy później już tak jak właśnie w starszym wieku, 
ponieważ rodzice moi zajmowali się tak jak wspomniałam tym, to potem myśmy prowadzili 
już jak wyszłam za mąż, mój mąż prowadziliśmy sklep tutej właśnie taki wędliniarski sklep, 
mój mąż kończył w Warszawie zawodową szkołę i potem teraz się mówi i księgowość, 
kiedyś była buchalteria, no potem właśnie prowadziliśmy ten swój sklep i to był niedługi 
okres prowadzenia tego sklepu, nastąpiła likwidacja sklepu, nie wolno było prowadzić, 
prywatnej inicjatywy nie wolno było prowadzić i wtedy właśnie to, to już było po 
bombardowaniu to ja tu przyszłam mieszkać, to likwidacja była tej prywatnej inicjatywy. Ja 
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zaczęłam pracować w księgarni, mąż pracował w gospodarce komunalnej poszedł do pracy i 
pracowaliśmy po prostu tak. 

- To pani mówi o tym okresie późniejszym, bo pani też napewno w księgarni w 54 pracowala 

- Tak 

- A 

- Wcześniej no to ja byłam bez pracy i mój mąż też 

- A proszę nam powiezieć tak, może zacznijmy od tego kiedy tutej już wkroczyli Niemcy bo 
wojna rosyjsko-niemiecka to było latem 41 roku a pani może pamięta kiedy po raz pierwszy 
pezyszli tutej Niemcy do Opola? 

- No to szybko szybko było, oni szybko byli proszę pana, który rok był to nie wiem 

- Nie bardzo nam chodzi o rok, po prostu tutaj pani pamięta jak to było w ogóle? 

- To to 

- Czy pani pamięta ten dzień kiedy pani po raz pierwszy zobaczyła żołnierza niemieckiego 

- Tak. Zaraz kiedy myśmy uciekali na wieś 

- Bo państwo uciekli stąd? 

- Trochę na wieś bo taka jakaś obawa była 

- Ale przed Niemcami była obawa? 

- Jak to było, Sowieci, sowieci byli już, nie, Niemcy byli wpierw, nie Niemcy byli później 
dopiero jak po tych bombardowaniach to rozpoczęły się władze te rosyjskie 

- Tak no i potem znowuż oni stąd wyszli i znowuż przyszli Niemcy 

- Tak 

- A czy pani na przykład pamięta kiedy tutej weszli Niemcy do Opola czy coś złego zrobili 
Żydom? Już przy samym wejściu? 

- No mnie tak, no może to był taki lęk że człowiek sam nie wychodził 

- Tak 

- Nawet bo to jednak każdy jakoś ta bardziej był przestraszony, no ja myślę że zaraz później 
właśnie to z tym gettem z tym z tym 

- Oni tutej otworzyli getto w tym w Opolu? 

- Proszę? 

- Otworzyli getto tutaj? 

- Tak, tak 

- A gdzie było to getto mniej więcej 

- Proszę pana to było właśnie nawet jak nasz ten budynek stoi tu 
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- Tutaj on był w gettcie? 

- To tylnia ta brama, ta cała strona tej, tu bo ja tutej dopiero mieszkałam tutej w 53 roku tu. 
Bo myśmy to kupili w 46 ale nie wolni mi było zająć tego mieszkania. Więc przed 53 bo 
najmłodszy syn miał 3 miesiące jak przyszłam tutej mieszkać i getto było ten poprzedni tutej 
mieszkał no to kontakt to getto było tu kończył się budynek , ten tylni, już było getto proszę 
pana i zagrodzone 

- To było duże getto, dużo ulic? 

- Cały Stary Rynek, cały Stary Rynek tak wziąwszy tak to wszystko było to było getto już 

- A to getto było ogrodzone? 

- Ogrodzone 

- Ale czym, kamiennym murem 

- To znaczy, raczej jak ta stąd to było takie wysokie płoty, bardzo wysokie te płoty 

- Z czego te płoty 

- Z drzewa 

- A kto stawiał te płoty? 

- No Niemcy 

- Niemcy? Pani widziała jak oni to stawiali? 

- Ja mieszkałam na tej Ogrodowej ulicy to było wizawi, ja po tej stronie jezdni a to było getto 
po tej stronie jezdni, no widziałam jak wszystkie te te wysokie płoty wszędzie były  

postawione i tam, tam było strach dojść. Zresztą ja to nigdy bym tam nie doszła bo nawet taki 
sąsiad był mój, dwóch takich chłopców to podeszli tam, ja nie wiem może oni coś tam 
podawali im czy coś to nie wiem i gdzieś tam patrol niemiecka była, to szczęście wtedy było 
że u mnie były te drzwi otwarte jedne i drugie, że ci chłopcy mogli wbiec tędy przez, jakby 
przez tędy i tamtędy wybiegł i wyszedł. Gdzieś tam uciekł boby go aresztowali, by byli go 
zabrali. No na mnie coś nakrzyczeli coś tam coś tam coś tam, ale jakoś za to że oni przelecieli 
przez ta moją, moich rodziców to była posesja, to tak było z frontu to były schodeczki takie 
dwa ogródki, wejście i z tycłu i dalej dalej były tam pola tam i już dalej tam i oni gdzieś tam 
uciekli sobie. No to wiem że strach było dojść do tego getta, ale byli tacy którzy do getta 
mieli prawo i wchodzili też. 

- Dlaczego wchodzili do getta? 

- Pewno coś brali, czy kraść 

- Brać, kraść, sprzedawać 

- To trudno, wiem że że wchodzili do getta, może to byli w jakichś konatktach z Niemcami, 
że mieli pozwolone tego to ja nie wiem bo ja to strasznie się bałam tego. Na przykład mnie 
tak żal było wtedy tych dwóch chłopców, bo myślę sobie Boże oni ich zabiją zaraz tytej. No 
ale jakoś oni tam uciekli potem 
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- Uciekli? 

- I poszli. Tak że później później po kilku latach to nawet taka zainteresowana byłam co się z 
nimi stało czy oni żyją czy nie, ponieważ mieli rodzinę tutej w Opolu, która pozostała to 
potem byli, ja myślę że nie zostali zabici wtedy. 

- Tak, ale znaczy pani mówi że zostało utworzone getto 

- Tak 

- Ale to getto powstało w miejscu gdzie również mieszkali Polacy 

- No tak, ale Polacy zostali wysiedleni stamtąd 

- Kto ich wysiedlił? 

- A oni Niemcy 

- Niemcy  

- Tak. Bo tak niektóre mieszkania właśnie bo to nie było tak typowo tylko że ta dzielnica 
żydowska, ta dzielnica polska, nie, tak nie było. 

-Czy pani pamięta kiedy oni postanowili, kiedy oni w ogóle wytyczali granicę tego getta, jaka 
ilica ma należeć do tego getta, jak to w ogóle się odbywało. 

- To całość była ogrodzona nie było tam ulice nie ulice, to ogromne całość, całość, całość 
była zagrodzona i tam nie było wytyczonych, ta ulica czy ta ulica czy w ogóle, cały Stary 
Rynek prawie to chyba był to było wszystko było samo getto 

- To było ogrodzone ze wszystkich stron tak, a czy były jakieś wieże ze strażnikami którzy 
pilnowali żeby tam nie wchodzić 

- To Niemcy 

-  Niemcy? Czy było wejście, była brama do getta? 

- No musiało coś być ja nic nie umiem powiedzieć bo ja tam nigdy nie podeszłam 

- Nigdy pani nie była tam? 

- Nie byłam tam nigdy, jakoś taki lęk miałam zawsze 

- A czy pani 

- Ja nie wiem czy tam jakieś większe wejście było czy mniejsze wejście nie byłam tam 

- Czy w tym gettcie byli tylko ludzie z Opola? 

- Nie, przywozili też 

- Przywozili? 

- Przywozili też 

- Przywozili skąd? 
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- Byli lekarze proszę pana, byli bo wiem że tak nie wiem kto już był czy jeszcze tam było, to 
nawet niektórzy, było bardzo dużo ludzi ludzi wysiedlonych bo jeśli prosili o żywność 
pewnie nie mieli to nosili jakieś takie ubrania czy tam coś czy dzięcięce rzeczy, żeby ktoś coś 
kupił, żeby mogli coś do sprzedania bo ja miałam była taka mała dziewczynka i ona patrzac 
na  to że tak nosząc, ona kiedyś w domu pozbierała swoje fartuszki, czy tam coś takiego 
nałożyła sobie na ramię i po mieszkaniu tak chodziła. Więc to to było, byli obcokrajowcy, 
byli. 

- Znaczy byli Żydzi również z zagranicy tak, a czy pani widziała jak ich tutej dowożono do 
Opola? 

- No tego nie widziałam, bo to samochodami pewnie jakimiś ich przywozili tak że 

- Kaseta. No ja rozumiem że w tym gettcie również byli również jacyś znajomi pani? 

- Nie, proszę pana, wiedziałam tylko później po jakimś czasie, 

że niektórzy tam coś donosili jakiemiś drogami, bo niektórym później jakoś tak może bardzo, 
tak się jakoś lżej zaczęło robić, to może takiego, to może właśnie nie są takie trafne może 
nieprawdziwe, ale mówili a, bo to z getta to się dorobił bo tu było getto to miał możliwości, 
takie ot, takie wie pan takie jakieś słowa padały, ale ja nie mogę tego powiedzieć 

- Nie, ale znaczy mnie chodzi o coś innego, znaczy pytanie było takie czy pani koledzy Żydzi 
sprzed wojny znaleźli się w tym gettcie? 

- No mówię jak ja mieszkałam po tej stronie Żydzi mieszkali po tej tylko graniczyła jezdnia 

- Ale pani znała tych ludzi? 

- To znałam tych bo będąc tu na miejscu to znałam tych ludzi, bo cały ciąg tej Ogrodowej 
ulicy to tam może jak tak przypominałam sobie kto tam mieszkał z Polaków, jakoś tak może 
tam jakieś dwie osoby, właśnie tak o której tej wspomniałam tej z Poniatowej, bo ona mnie 
zaskoczyła nawet ta pani, że ona przychodziła do mojej córki do tej jednej do drugiej, do Basi 
do Bajcy, znaczy nazywano ją, do Ewy i ona na przykład mi powiedziała że ona była 
naocznym świadkiem jak widziała jak zastrzelił Niemiec dziewczynkę, która była podrzucona 

- Która była po? 

- Podrzucona tak 

- Ale jak to podrzucona? 

- No widocznie ktoś proszę pana zostawił, może to było właśnie dziecko pochodzenia tego 
żydowskiego i może u kogoś zostawił u jakiegoś Polaka, a ten później bojąc się dziecko tam 
gdzieś podprowadził, to ona mnie właśnie powiedziała, to że ona, ona widziała to ona mówi 
jak to dziecko chwyciło tego Niemca i tak go zaszprało, obejmowało rączkami i mówiło pan 
mnie nie zabije, pan mnie nie zabije mówi, to jemu łzy spłynęły z oczu, ale że on miał puścić 
to dziecko podprowadzić i mówi to biegnij tam do swojego domu i ono tam biegło i on w tym 
czasie jego zastrzelił, ale ja tego nie widziałam. Tylko ta osoba mi powiedziała, i takich kilka 
zdań jeszcz, jest kilka takich znów zdań ona jeszcze powiedziała, że była taka, ja mówię wie 
pani a jak tak wiele rzeczy nie pamiętam. No ja przeszłam w swoim życiu dwa razy wstrząs 
mózgu i to u mnie troszkę potęguje, raz za równe 10 lat drugi raz to ja już byłam pochowana 
na tamtym świecie, no jakąś obronną ręką jakoś z tego wyszłam i tak później no już tak jest, 
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tak że takie zaniki trochę tej pamięci to ja niektóre rzeczy czasem mogę coś tak otworzyć a 
czasem nie bardzo mogę. 

- Rozumiem 

- Powiedzieć 

- Ale pytanie jest takie czy ktoś z pani kolegów ze szkoły czy później 

- Nie 

- Był tam w gettcie 

- Z lat szkolnych to już nie wiem, taką sąsiadkę wizawi miałam to taka była już taka 
dorastająca ta dziewczyna i tam jej te rodzice mieszkali, później dalej troszeczkę mieszkała 
taka bardzo przystojna kobietka, bardzo taka elegancka dość i takie jakieś kontakty z 
Polakami też troszkę utrzymywała, ale tak bliższej takiej informacji to nie wiem jak 

- A czy pani w ogóle pamięta samo przejście Żydów do tego getta 

- Raczej raczej pamiętam jak ich wyprowadzali jak wprowadzali to nie, jak ich zabie, jak ich 
wy 

- A jak to było jak ich wyprowadzano? 

- No całymi chmarami szli i jeśli się ktoś potknął to strzelali 

- Ale dokąd? 

- To zaprowadzili chyba do Poniatowej wtedy a z Poniatowej to znowuż gdzieś tam 

- Do Poniatowej do tego obozu? 

- Tak 

- I jak ich wyprowadzono? Pieszo? 

- Pieszo 

- Pani to widziała? 

- Pieszo, widziałam jak to cała, ale trudno powiedzieć nie czwórki nie, chmara, chmara po 
prostu tam 

- Oni szli z tobołkami jakimiś? 

- No to tam jedni mieli, jedni nie mieli 

- A kto ich pilnował? 

- Niemcy, obok szli i to było, to takie w cukrowni był jakiś Hans czy jak on się nazywał to 
był cały taki na Opole taki, on tak trząsł tym wszystkim. Wtedy to tak nie można byłoi, nas na 
przykład, moje nazwisko jest Bartler tak jak powiedziałam, a właśnie wiedy Niemcy kiedy 
jak tutej byli to przyszli do mnie tutej do domu i nawet przyszła taka z nimi pani Migdalowa 
nauczycielka która mnie jeszcze wtedy niemieckiego uczyła i z tymi dwoma i zapowiadali o 
nazwisko że męża Bartler i poweidzieli że to jest niemieckie nazwisko i żeby podpisać 
volksdojczctwo, a ja powiedziałam nie, ja jestem z krwi i kości Polką i mój mąż też i to jest 
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nazwisko nie niemieckie, to jest angielskie a nie niemieckie w każdym bądź razie, narodowść 
nasza nie pochodziła, ja żadnego nie podpiszę, jestem Polką z krwi i kości i Polką umrę, i 
Polką zostanę i mó mąż też. To dwa razy przychodzili i później aresztowali męża raz i jakoś 
jakoś szczęśliwie tu był taki doktór Choljan i uratował, wyszedł mąż, później aresztowali 
męża drugi raz 

- A dlaczego go aresztowano? 

- Nie wiem, czy to nazwisko się nie podobało, że nie podpisałam bo ja nawet wychodząc z 
kościoła to byłam właśnie zagarnięta do wziąć, ale ten właśnie ten lekarz jakąś miał nie wiem 
czy jakie powiązania tam miał że jakoś szczęśliwie zostałam na miejscu 

- Bo pani mąż nazwisko Bartler to jest nazwisko szkockie? 

- Raczej tak, po dziadkowie czy pradziadowie, pradziadek pochodził ze Szkocji, bo tutej 
bardzo dalekie to są czasy, nawet to jest taka znana troszkę ta historia Opola że on przyjechał 
tu jako sukiennik czy coś i potem tutej jak ci dziadkowie to są daleka, daleka przeszłość ale 
właśnie przyjechał sam jeden był, a całe później pokolenie rodzeństwo już zostało i zostało 
tak, to przyjechał to właśnie dziadek ze Szkocji pochodził 

- Rozumiem. Czy jeszcze możemy wrócić jednak do tego momentu kiedy tych Żydów z getta 
wyprowadzono, jak daleko pani stała od tego miejsca? 

- No od 

- W każdym razie 

- No po prostu to tak dalej bo to byłoby nawet strach tam gdzieś tam bliżej być, to tylko jak 
na przykład widziałam, że całe te tłum to mnie utkwiło w pamięci, ale ja tam blisko nie byłam 

- Czy oni coś krzyczeli ci Żydzi? 

- Tak, słychać było płacz dzieci, jakaś się tam przewróciła czy potknęła to ją tam kopnął czy 
popchnął o to jakieś takie takie były te 

- I potem już zostało tych Żydów? 

- I jak już w ogóle nie było nie było tych no to oni to porozkradali to wszystko 

- No to otworzyli to getto? 

- No za jakiś czas, za jakiś czas 

- A co było tam w środku teraz, pani tam kiedyś tam poszła zobaczyć? 

- Nie. Nie byłam tam nigdy 

- Znaczy już potym jak oni byli w tym obozie? 

- To też nie byłam, nie byłam, ja tam nie byłam, ale bardzo na przykład wiele osób to mówili 
że tam byli, że tam nie wiem, ja jakoś nie wiem, ja nie byłam tam w tym gettcie 

- Tutaj byli Niemcy i byli też Ukraincy w Opolu nie wie pani? 

- No być może nie wiem tak to mi trudno, wiem że osób bardzo takich jeśli chodziło o 
Polaków czy może to pochodzenia to i z Poznania wysiedleni byli tutej, bo doktór 
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Tomaszowski to zdaje mi się właśnie był z Poznania był bardzo dobrym lekarzem, bo ja 
później nawet z moją mamusią chodziłam do niego i tak i wiele osób takich pozostało trochę 
w Opolu. Później dopiero każdy gdzieś tam, tu taki pan jeden był Durkalewicz to on takie 
nawet jakieś troszeczkę kontakt jak gdyby miał z Niemcami, ale bardzo dużo ludzi uratował i 
pomagał tak że myślę że to było chyba jakoś jego tak że miał tutej ten kontakt, ale starał się 
prawda być takim człowiekiem to on też już nie żyje ten pan Durkalewicz 

- Tak 

- Nie dwano nawet zmarł, bo zamieszkał później w Szczecinie tam z dziećmi, ale wiem że tu 
w Opolu nawet bardzo kilku osobom pomógł to, to też nie był, prowadził taki spożywczy 
sklep sobie, ... w tym sklepie, i tak że ale ale tak jak właśnie opowiadano i fakty autentyczne 
że bardzo pomagał Polakom 

- A pani powiedziała wcześniej że pani rodzice mieli tek kiosk ten sklep 

- Tak, tak 

- Tak? 

- Tak 

- I że oni byli jakby nielicznymi wśród Żydów w tym z tymi sklepami którzy mieli wtedy 

- To znaczy jeszcze wtedy kiedy Żydzi byli to Żydzi mieli swoje  

- Tak? 

- Na przykład takie te te budki te sklepy to wszystko, oni mieli swoje to w tym że czasie to ci 
rodzice moi to tak jak tu nasz jest kościół i po drugiej stronie najpierw to właśnie było przy 
kościele, to był taki stół tak jak ten wycięte znajdowały się tak o i takie były sztalugi bo to 
czy zimą czy latem sklepu nie było tylko stało się na dworze, na tym stole, przy tym na tym 
stole były to rodzeństwo, to sprzedawała mamusia to .. i była taka tak się nazywało taka 
plandra duża a to nazywali pamiętam sztalugi jakoś tak nazwa była tego i na tym było. No 
rano wychodzili na wieczór to zabierali do domu, może jak nie każdy dzień to było tak 
czynne no to jakaś to tym się zajmowali moi rodzice 

- Rozumiem. Ale w sąsiedztwie były te kioski, te stragany żydowskie prawda? 

- Sklepy 

- Sklepy były? 

- Nie było straganów żydowskich 

- Sklepy były? 

- Sklepy. Żydzi byli po po, sklepy, tak prawie sklep ze sklepem sklep ze sklepem 

- O co się stało z tymi sklepami? 

- A no później to ja nie wiem co tam robili, czy rozebrali czy jak 

- No nie, ale przecież był ten dzień napewno nadszedł tu kiedy byli Żydzi w sklepach i nagle 
ich nie było, czy ich wyprowadzili, czy wygnali stamtąd 
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- Wie pan że to właśnie to takie później to padały takie różne głosy, ja tam nigdy nie byłam i 
później to nie wiem kto tam gdzieś w pobliżu to był wtedy jak co było 

- Nie chodziła pani do sklepu swoich rodziców w czasie wojny? 

- To nie był sklep 

- To był stragan taki tak 

- To był stragan, więc ja nie chodziłam bo to był zawsze przyniesiony na wieczór do domu, 
rano był postawiony, czasem wędzalnie stały te budki tylko, znaczy ten stół z tą plandrą taką i 
nic więcej tak że nie. Do sklepów jak byli Żydzi nieraz coś kupić to ja chodziłam, jak mnie po 
coś tam mamusia wysłała, bo polskich sklepów wtedy to tylko chyba było może dwa 

- No ale co się stało z tymi sklepami kiedy tych Żydów już wzięli do getta? 

- No to pewnie później Polacy zajęli czy co, nie wiem bo to, na przykład rodzice moi no to 
jeśli jak w 39 wybuchła wojna to już moi rodzice nie prowadzili prawie tego sami 

- Już nie 

- To już w 39 roku to już mój mąż prowadził proszę pana sklep ale w 39 roku to mąż 
prowadził ten sklep tu na ulicy 1 Maja był ten sklep 

- A z czym był ten sklep? 

- Właśnie z wędlinami 

- Z wędlinami też tak? 

- Tak, tak 

- I miał sąsiadów Żydów? 

- Nie. To w ciągu roku czasu proszę pana ponieważ też była wołowina w tym sklepie u męża, 
a Żydzi wtedy mieli, ale to będzie przed wojną nie po wojnie, 

- W tym przed wojną tak 

- To Żydzi wtedy przed wojną mieli tu na Starym Rynku właśnie to tak zwane budki kilka, 
sześć czy tam ile i oni sprzedawali tam w tych budkach a tu jeden ten sklep właśnie męża był 
tu. To jeszcze ja wtedy nie byłam żoną, to prowadził ze swoim bratem, tak, i w ciągu roku 
czasu jak na przykład oni tu obydwaj otworzyli ten sklep to natychcmiast w sklepie w tych 
budkach żydowskich proszę pana zaraz zrobili niższą cenę za wołowinę, a ponieważ majątki 
tutej wokół Opola, które były to oni hodowlę też trzymali tych, i wtedy powiedzieli do 
mojego byłego męża bo wtedy nie był moim mężem jeszcze, tylko słyszałam z opowiadania 
jak opowiadał, to oni powiedzieli że sprzedadzą za taką cenę żeby pan mógł tak samo 
sprzedać jak oni i ta atrakcja trwała rok czasu i po roku czasu to opowiadał mi mąż, że 
przyszedł taki przedstawiciel ich ten Żyd i powiedział no panie Bartler od dzisiejszego dnia 
ceny są jednakowe u nas jak i u pana, i wtedy właśnie dopiero była przez ten rok czy tam ja 
czy dwa przed wojną, bo jak wybuchła wojna to już nie było, ale przed wojną to właśnie było 
to oni bardzo pomagali majątki żeby utrzymać cenę taką jak ta, acha i oni wtedy powiedzieli 
że cena jest jednakowa i wystawili oni tą cenę taka jaka ma być tu i tu. I mówi kto będzie 
chciał, bo wtedy rzeczywiście dużo osób zaczęło przychodzić do polskiego sklepu 
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- No ale, kaseta 

01.34.50. Koniec tape 1, koniec nagrania Wiktorii Bartler 
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