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Streszczenie 
 
Wywiad przeprowadzany jest z Panią Marianną Kurkowską, z domu Władysławą, urodzoną 
01. 05. 1923 r. w Opolu, która jako dziecko miała przyjaciółkę Żydówkę. Była świadkiem jej 
zamordowania i opowiada o istniejącym w Opolu gettcie.  
 
Tape 1 
 
[01]:00:50:15 – [01]:03:49:21 
00:45 – 03:52 
 
Pani Kurkowska urodziła się 01. Maja 1923r. w Opolu [niem. Oppeln]. Wspólnie z mężem i 
dwoma synami wyjechała w 1954r. do Poniatowej [Poniatowa], gdzie się urodziła córka.  
Wstępnie opowiada, że chodziła tylko przez pewien czas do podstawówki, ponieważ 
wybuchła wojna. Pamięta, iż w dzień otwarcia roku szkolnego, nauczycielka wyszła z 
budynku i powiedziała: „Dzieci, idźcie do domu, bo wybuchła wojna.” Kontynuuje, że do 4. 
Klasy chodziła tylko z przerwami do szkoły, ponieważ szkoły były przekształcane przez 
Niemców w spichlerze.  
 

(01:02:14:12 / 02:13 – mówi do osoby obok) 
(01:02:28:16/ 02:27 – ktoś wchodzi) 

 
Opowiada, że miasto zostalo zdobyte przez Niemców od razu, okupacji rosyjskiej przedtem w 
Opolu nie było.  
 

(01:02:57:06/ 02:57 – ktoś wchodzi) 
 
Jednak mąż pochodzący z Wołynia [pol. Wołyń / ukr. Волинь / niem. Wolhynien], 
doświadczył okupacji rosyjskiej.  
 
[01]:03:49:21 – [01]:05:55:24   
03:52 – 06:03 
 
Pani Kurkowska wspomina swoją koleżankę Żydówkę, która mieszkała na tej samej ulicy – 
na ulicy Ogrodowej [ul. Ogrodowa]. Pamięta, że zwano ją Rutką [Rutka, Ruth?]. 
Opowiada, że była jedynym dzieckiem rodziny Zgrzyszekterów [?]. Pani Kurkowska jako 
dziewczynka chodziła do niej się bawić, ponieważ Rutka pochodziła ponoć z bogatej rodziny 
i miała lalki oraz zabawki. Kiedy matka Pani Kurkowskiej się jednak dowiedziała, że ma 
powstać getto, zabroniła jej tam chodzić, ponieważ obawiała się, że córka też będzie 
postrzegana jako Żydówka. Pani Kurkowska pemięta, że Rutka była oddana komuś z polskiej 
rodziny na przechowanie.  
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[01]:05:55:24 – [01]: :10:48:13   
06:03 – 11:08 
 
Pani Kurkowska opisuje getto w Opolu. Getto było otoczone drewnianym płotem. Pomiędzy 
deskami istniały wąskie szpary, przez które można było zajrzeć do środka getta. Nad płotem 
szły druty na około. Ulica Ogrodowa była podzielona i w połowie należała do getta.  
Po śmierci matki, ojciec z nią (8 lat) i bratem (3 lata) wyprowadził się na wieś Janieśkowice 
[?]. Wtedy usłyszała też, że Rutka znajdowała się w gettcie.  
Kontynuuje, że był to zbieg okoliczności, kiedy widziała Rutkę razem z Niemcem wracając 
do miasta. Niemiec Jork [Jörg?] był przystojnym, wysokim człowiekiem. Określa jego jako 
„bardzo dobry”, iż ostrzegał partyzantów. Tłumaczy, że Niemiec powiedział ludziom, że musi 
zabić dziewczynę, w przciwnym razie zastrzelą jego. Opowiada, że niósł dziewczynę na 
rękach a Rutka objęła go za szyję pytając po polsku, czy ją zabije. Niemiec znając język 
polski bardzo dobrze odpowiedział: „Nie, dziecko, nie.” Wspólnie szli po chodniku, póki 
stanął i powiedział: „Wiesz co Rutko, teraz pójdziesz, bo tam jest twoja mama.” Póścił ją, a 
ona zaczęła biec. Wtedy strzelił jej w plecy. Pani Kurkowska nawet pamięta, w jaki sposób 
dziwczyna była ubrana: niebieski sweterek z tyłu zapinany na gózik z czerwonym 
paseczkiem, ściągacze też z czerwonym paseczkiem, rajtuzy do butów. 
Wspomina, że zaraz po zastrzeleniu podjechała furmanka, chłopy ze wsi zabrali ją, by ją 
pochować. Mówi, że kiedy widziano dzieci z dziurami w odzieży na plecach, wiadomo było, 
że to z trupów było zdarte.  
 
 
[01]:10:48:13 – [01]:12:24:21 
11:08 – 12:48  
 
Pani Kurkowska opowiada, że słyszała od innych, że podobno innej dziewczynie  z rodziny 
Zgrzyszekterów [?] udało się uciec z getta w Warszawie [niem. Warschau] i wsiadła do 
pociągu do Opola. Do niej przysiadł się Polak i zaczęli rozmawiać, ponieważ myślał, że siedzi 
obok Polki. Dopiero w Opolu dowiedział się, że to Żydówka, zaprowadził ją na żandarmerię i 
podobno też została zabita. Nie pamięta kto jej to opowiedział, lecz ma pewność, że musiało 
to być zaraz po wyzwoleniu.  
 
 
[01]:12:24:21 – [01]:15:55:23 
12:48 – 16:28 
 
Pani Kurkowska opowiada, że zaglądała do getta przez parkon. Pamięta, że getto było 
napchane ludźmi. Wspomina, że to przeważnie Żydzi z Wiednia [niem. Wien] handlowali 
pościelą i ubraniem.  
Wspomina, że kiedy straż niemiecka się trochę odsuneła, szczególnie nocą, była do getta 
przerzucana żywność, np. chleb, ziemniaki, rzepa. Jej rodzice tego nie robili, ale dwóch 
młodszych bratów mamy brało w tym udział.  
Pani Kurkowska przyznaje, że też nie lubiła wszystkich Żydów z Opola. Mówi, że nie byli 
takimi czystymi ludźmi, że ich długie chałaty były  brudne zupełnie w przeciwieństwie do 
odzieży Rutki, czy Żydów wiedeńskich.  Pamięta Żyda sprzed wojny imieniem Ariel, który u 
ojca kupował ryby. Opowiada, gdy jej brat był niegrzeczny, powiedziano mu, że Ariel go 
zabierze.  
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[01]:15:55:23 – [01]:21:08:05 
16:28 – 21:54 
 
Pani Kurkowska przypuszcza, że Żydzi byli przywożeni pociągiem i potem gnani  do getta, 
lecz tego nie widziała. Widziała jednak, że Żydzi byli gnani z getta do Poniatowej. Kto nie 
mógł iść, był zastrzelony, a chorych woziło się na furmankach. Widziała zabitych oraz 
porzucane toboły,  zostawione w drodze, kiedy stały się za cieżkie .  
Opowiada, że chodziła do getta, po czym było opuszczone i chodziła po mieszkaniach. 
Pamięta, że w niektórych stały jeszcze miski z zupą. Osobiście niczego nie brała, lecz było 
dużo ludzi, którzy plądrowali. Niemal zauważył ją Niemiec, kiedy była w gettcie, lecz udało 
jej się schować za piecem. Później już się bała sama iść, ale wspólnie z koleżankami nadal 
chodziła i znalazła kłębek włóczki oraz lalkę. Kiedy wróciła do domu wszystko rzuciła zaraz 
pod łóżko, żeby mama nie widziała.  
Powiada, że nie widziała zastrzelenia Żydów podczas wygnania z getta.  
 
[01]:21:08:05 – [01]:22:56:01 
21:54 – 23:46 
 
Pani Kurkowska opisuje , że Niemiec znalazł Rutkę po likwidacji getta. Już nie było płota na 
około getta, zatem wnioskuje, że musiał to już być 1945 rok. 
Kontynuuje, że Żydzi byli wyprowadzeni z Opola w kierunku Poniatowej. Możliwe, że część 
była wywożona wagonami, lecz tego z pewnością nie wie. W jaki sposób byli wywożeni do 
Majdanku w Lublinie tego także nie wie. 
 
[01]:22:56:01 – [01]:26:43:00 
23:46 – 27:42 
 
Pani Kurkowska wspomina okres kiedy Niemcy weszli do Opola i zanim powstało getto. 
W 1939 r. w Opolu było wojsko polskie. Jeździli na koniach. Pamięta, iż żołnierze jedli  
jeszcze u cioci rosół i kluski, kiedy wpadł chłopak krzyczący: „Uciekajcie, bo już Niemcy są 
w Opolu.” Żołnierze uciekli do lasu. Kontynuuje, że po pół godzinie wyszła na ulicę i ujrzała 
Niemca na motorze. Przypuszcza, że mógł to być zwiadowca.  
Niemcy założyli komendę. Od tego czasu Żydzi musieli nosić białe opaski z niebieską 
gwiazdą.  
Mówi, że w Opolu było bardzo dużo sklepów żydowskich, polskich było tylko z jeden czy 
dwa. 
Jej tata pracował w cukrowni. 
 
[01]:26:43:00 – [01]:30:29:06 
27:42 – 31:38 
 
Pani Kurkowska wspomina konkurencję spośród Żydów, którzy sprzedawali mięso wołowe w 
budkach przy parku. Pamięta także targowisko, gdzie Żydzi sprzedawali jabłka, gruszki, 
śliwki oraz ryby i raki. Mowi, że kiedy Niemcy przyszli do Opola tych sklepów i budek już 
nie było, a Żydzi – zanim powstało getto – zostali wysiedleni. Pani Kurkowska opowiada, że 
oprócz Rutki znała jeszcze jednego Żyda imieniem Benek. Miał 16 – 18 lat,  był przystojnym 
blondynem z kręconymi włosami. Pani Kurkowska przypuszcza, że też potem był w gettcie. 
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[01]:30:29:06 – [01]:35:35:06 
31:38 – 36:57 
 
Pani Kurkowska opowiada o Niemcu Jąk/ Jonk [Jörg?], który pomagał Polakom. Między 
innymi ostrzegał partyzantów, kiedy dowiedział się o jakiś akcjach przeciwko nim.  
Kontynuuje, ze Ukraińców w Opolu nie było. Określa wojsko rosyjskie jako „dziczyznę”. 
Następnie próbuje określić wielkość getta. 
Dodaje, iż żywność do getta była przerzucana komuś konkretnemu i że nastąpiło to na 
określony sygnał, np. stukanie  w płot lub hasło. Pamięta, że była policja żydowska. 
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