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 • już tak można 

 • Zapytam panią jak się pani nazywa i kiedy się pani urodziła, i gdzie. 

 • Nazywam się Kurowska Marianna Władysława z domu Madej. 
Mieszkam, mieszkałam w Opolu tu byłam urodzona 1 maj 1932 rok do 54 roku, a 
później wyjechałam z mężem i z dwoma synami do Poniatowej, w Poniatowej mi się 
urodziła jeszcze córa, troje dzieci mam, dwóch synów i córkę. 

 • Także pani tutaj się urodziła w 32 roku i pani chodziła do szkoły 
podstawowej tutaj  

 • tak 

 • w Opolu? 

 • tutaj, a tu w ogóle to szkoły nie było bo jest bo jak właśnie wojna 
wybuchła jak szłam do pierwszej klasy bo akurat miałam siedem lat i poszłam właśnie 
pod budynek, tak jak tu teraz jest liceum to była podstawowa na dole bo góra była w 
ogóle zrujnowana, aby dach był. No i siedziałam, czekałam, było bardzo ciepło to 
pamiętam, utkwiło mi to, i czekaliśmy kiedy to roztwarcie tego roku szkolnego 
będzie. Wyszła nauczycielka i powiedziała dzieci idźcie do domu bo wybuchła wojna, 
o te słowa to pamiętam do dziś. Także do szkoły żeśmy nie chodziły na razie potem 
chyba ze dwa tygodnie, czy jak i później znów była przerwa nie było. Także do 
czwartej klasy to tak po dwa tygodnie się chodziło, po trzy bo ze szkół Niemcy 
zrobiły spichlerze takie, zboże było w tej drewnianej szkole prawda pamięta pani. A to 
rzepak, a jeszcze się podkradało Niemcom tam przez okno się wchodziło ten rzepak. 
Bo to jak to się mówi dziecko wszędzie wlazie bo się nie boi. 

 • Tylko mam taką prośbę 

 • to proszę pana jak było zdobycie Opola to ja mieszkałam 

 • Nie, nie, nie mnie chodzi o coś innego. Bo najpierw tutaj, był tu 
najpierw był teren okupacji rosyjskiej i potem była znowuż 

 • nie od razu Niemcy nie 

 • od razu Niemcy 

 • nie 

 • od samego początku 

 • okupacja rosyjska to mój mąż co pochodził, bo on pochodził tam zza 
Buga, z Wołynia, bo tam była Polska przecież, to nas nie uczyli, ja nawet proszę pana 
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nie wiedziałam o już mężatką ile lat miałam tylko mąż mówi wiesz co ja bym chciał 
swój życiorys 

 • yy 

 • także wie pan i to w trzy, Niemcy weszły tam w tamte strony do Wisły 
do, do Lublina miała być okupacja, a myśmy miały pod Niemcy należeć, ale nas tego 
w szkole nie uczyli. 

 • Rozumiem. 

 • Za komuny jak to się mówi 

 • Tak. 

 • Ja nawet nie wiedziałam dłuższy czas 

 • Tak 

 • Dopiero mąż jak zaczął swój życiorys opisywać, że w 39 roku weszły 
Ruskie do nas to ja o czym mówię t tyś się coś pomylił, bo mówię weszły w 39 
Niemcy. Mówi do was Niemcy, a do nas Ruskie mówi, i wymordowały Polaków, 
wyganiały, wysiedlały. A Ukraińce to potwornie, oni uciekły stamtąd tak jak stały w 
nocy, aby sukienki, a mąż miał rodzeństwo bliźniaczki takie po dwa lata miały tak te 
dzieci, wyniosły z domu i uciekły tak. 

 • A proszę nam powiedzieć w 39 roku pani miała koleżanki jakieś Ży 
Żydówki w szkole? 

 • No to ta koleżanka to wcześniej była, bo ona  

 • tak 

 • bo ja w jednej ulicy żeśmy mieszkały 

 • bo pani mieszkała 

 • w jednej ulicy 

 • gdzie? 

 • Ja tu na tej ulicy mieszkałam o tu. 

 • Na Ogrodowej? 

 • Na Ogrodowej w dół tak jak teraz sklep spożywczy jest to, to tam stało 
nasze mieszkanie. A ona mieszkała tu bliżej jak ta uliczka teraz w tą stronę idzie taka. 
Tam trachol jest taki blok to tam był taki dom parterowy, drewniany, ale taki jak na 
owe czasy to dość elegancki, bo to wszystko było taka biedota. No bogatsze Żydy to 
miały takie kamienice, to tak jak wszędzie nie były bogaci i biedni. I ona wiem że się 
nazywała Zgyszekterówna jakaś była z Zgyszekterów - Rudka to pamiętam imię miała 
Rudka, Rudka na nią wołały. 

 • Pani ją zna z podwórka? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



 • To znam bo do niej przychodziłam bawić się bo ona była bo, była 
bogata rodzina, miała ładne zabawki, lalki miała i ja do niej przychodziłam. Ale 
później wie pan jak już zaczęły słychać, że to getto mają robić to mama mi zabraniała 
chodzić tam, mówi wezmą i ciebie za Żydówkę. Ale ja tam po cichu uciekałam, 
bawiłam się z nią. Nawet pozwalała ta mama, mówi przychodź pobaw się z Rudką, ale 
ona tak czystko po polsku, tam ja w ogóle nie słyszałam, żeby one po żydowsku 
rozmawiały. Może między sobą, ale tak i to dziecko tak czyściutko umiało mówić po 
polsku, że nie wiem. I później to ja nie wiem, nie wiem kiedy oni ją dali na 
przechowanie, czy jeszcze jak getto było, czy już jak słyszeli, że likwidacja będzie 
tego to nie powiem. Tylko wiem, że ta Rudka była oddana bo to było jedyne dziecko 
ich komuś z polskiej rodziny na przechowanie. I ja potem to za jakiś czas to się 
odwlekło no bo ja już tak liczę, że to okupacja jeszcze była, ale to już przed, przed 
zdobyciem naszego tego miasta. Bo pamiętam, że Niemcy były, ale getta już nie było 
tu w mieście tylko te Żydzi byli przygnani do Poniatowej one na piechotę szły cały 
czas. 

 • Ja rozumiem, a czy pani pamięta jak zaczęli budować to getto tutaj? 

 • Pamiętam. 

 • Jak to było? 

 • Proszę pana to pracowały to nie wiem kto tu pracował, ale to był płot 
normalnie ze sztachet drewnianych płot był, takie szerokie deski, szpareczki takie aby 
aby było widać. No i wysoki był no że przeskoczyć nie można było. Tak wyższy jak 
ten kredens, jeszcze druty szły naokoło. To pamiętam to był drewniany, całkiem był, 
ale przez naszą ulicę Ogrodową to szła akurat granica, pół było do getta, a pół była 
nasza ta ulica. 

 • I ta pani koleżanka, ta Rudka była w getcie. 

 • To już w getcie była. 

 • Tak. A pani się z nią jakoś rozstała kiedy poszła do getta? 

 • A nie to, to już nie wiem jak to było. Bo to wtedy mama mi zabraniała 
chodzić i to było już tego, tylko później słyszałam właśnie jak opowiadały, dlatego to 
zbieg okoliczności był. Bo jak moja mama umarła w 43 roku tak tato wyprowadził się, 
a brat był mały trzy lata miał, ja miałam osiem i wyprowadziliśmy się na wieś na 
Janiszkowice. I trza było trafu, że ja tu do miasta przyszłam, ja patrzę Niemiec idzie z 
Rudką i pytam się o jejku przecież ja ją znam, a jeszcze każdy mówi cicho, cicho bo 
wezmą i ciebie mówi jak ty znasz. Ja mówię co to się stało, jak to się stało, przecież to 
jest Rudka mówię moja koleżanka. No się odwlekło, no bo to ja już wtedy miałam tak 
koło 10 lat, no bo to gdzieś tak ze dwa lata bo ja osiem miałam jak mama nie żyła w 
43. No a z Rudką się znałam jak miałam 6, 7 lat. Dopóki getta nie było to chodziłam. 
Tylko poznałam ją. 

 • Ale pani ją poznała gdzie na ulicy on ten Niemiec szedł z nią? 

 • Tak już ten Niemiec ją prowadził za rękę bo dostał rozkaz zabić ją. I on 
się nazywał Jon, toż pamiętam to jego nazwisko. 
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 • Ten Niemiec? 

 • Jon. Tylko to ja nie wiem czy to było imię, czy to było nazwisko. Był 
bardzo przystojny, wysoki i był bardzo dobry. On partyzantów ostrzegał, miał taką 
dziewczynę zakochany był jak tylko miała, bo to była żandarmeria przecież, to tam 
wszystkie donosy były gdzie jakie akcje, no to on ostrzegał tych partyzantów. 
Niewypały miały zawsze być, bo jedne donosiły że akcja będzie, a drugie to on 
ostrzegał wie pan. I on mówi nie, ja tego dziecka nie zabiję, i wrócił się z tą 
dziewczynką na żandarmerię poszedł. To ja słyszałam, że jak mówił do ludzi, że 
muszę ją zabić bo powiedział, że mnie zastrzeli jak nie zabiję. I on to dziecko na 
rękach niósł. Wziął na ręce, a ona go wzięła za szyję i prosiła. Wie pan, że będę 
płakać bo nie mogę. Mówi pan mnie nie zabije prawda. 

 • Po polsku mówiła z nim? 

 • Pan mnie nie zastrzeli. Po polsku i on umiał po polsku bardzo dobrze. 
Mówił nie dziecko nie. A mówię panu ludzie a to ciastko, a to cukierki. Ja mówię 
Rudka, Rudka poznajesz mnie, a ona kiwnęła, że tak poznaje. I doszliśmy to było o tu 
jak pani Batlerowej jest to mieszkanie on tak jak wyszedł tu była żandarmeria tam 
wyżej jak teraz syndykat po tych schodkach to żeśmy doszły tym chodnikiem. Potem 
minęliśmy i zakręciliśmy, i on tu stanął, i mówi tak wiesz co Rudka teraz pójdziesz bo 
tam twoja mama jest. Pójdziesz do mamy. To dobrze bo ja chcę do mamy, do mamy. 
No i puścił to dziecko i pokazał w którą stronę i ona wie pan zaczęła biegnąć, i do 
szosy doleciała i strzelił w plecy, dostała kulę, zabiła ją. To, to pamiętam. 

 • Pani widziała to? 

 • Nawet pamiętam jak ona była ubrana. 

 • Jak była ubrana? 

 • Miała niebieski sweterek taki pod szyjkę, z tyłu na guziczek zapinany i 
miała w koło czerwony paseczek z białym i tu przy rękawkach te ściągacze, i tu, i 
takie same miała rajtuzy. Oj to nie były rajtuzy tak ze stopami jak teraz tylko takie, bo 
kiedyś to były bez stopów takie do bucików te rajtuzy i z gołą głową była. Było 
bardzo ładne dziecko. Śliczna dziewczynka była.  

 • I panie widziała  

 • to pamiętam 

 • jak ją zastrzelił? 

 • On strzelił. 

 • Ale pani widziała to? 

 • Widziałam to wszystko. 

 • I gdzie to, to było tutaj na ulicy? 

 • Na ulicy w biały dzień. No zaraz podjechała furmanka bo te, takie te 
chłopy ze wsi tak wywoziły wie pan, tak rzucił ją w pomosty, rozebrał zaraz z tego 
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ubranka, no bo to na owe czasy to bieda wszędzie była, piękne i tak to myśmy płakały. 
I tak ją wywiózł tam na ten kirkut pochować. 

 • Kto ją wywiózł? 

 • No ten chłop. 

 • Chłop 

 • na tej furmance, ale co to za chłop to nie powiem czy żyje czy nie żyje 
nie wiem 

 • ale było 

 • ale dużo się trafiało później wie pan te wiejskie dzieci chodziły co były 
cerowane jak tylko ktoś miał dziurę na plecach zacerowane tośmy wiedzieli, że to z 
trupa było zdarte i chowane były widocznie nago. A jeszcze wie pan jakoś z historie to 
mi tylko nie pamiętam kto opowiadał też taka dziewczyna, i też podobno z rodziny 
Geszekerów, i ona była gdzieś w Warszawie czy gdzieś i tam też to getto było i ona z 
tego getta uciekła. No i to, to, to tylko to wiem, że to jest naoczny tylko ze słyszenia 
jak ktoś mi opowiadał, że to była cała historia w pociągu. No jakiś chłopak do niej się 
przysiadł Polak. No zaczęły rozmawiać to on myślał, że to Polka jedzie. I ona 
wysiadła tu na stacji w Opolu i mówi tak ty jesteś z Opola tak, to mówi a bo ja też 
mówi stąd mam rodzinę i jadę do rodziny. A on mówi to ty nie wiesz, że nie ma tu 
Żydów, że już co mówi getto jest zlikwidowane wszystko mówi, no nie wiem ja 
jestem mówi Żydówka. Jak się dowiedział Żydówka tak ją zaprowadził na 
żandarmerię od razu. Wydał ją i też podobno została zabita na tym, na tym na kirkucie 
na tym żydowskim cmentarzu. 

 • I kto pani 

 • To z opowiadania słyszałam. 

 • Ale kto pani mówił o tym? 

 • To też nie pamiętam, jakaś pani mi opowiadała. 

 • Ale to mówiono wtedy jak była jeszcze wojna? 

 • No tak zaraz po wyzwoleniu może to było opowiadane, może też tak 
było. 

 • Yyyy 

 • To to z opowiadania, ale to, to mówię panu, żebym zobaczyła zdjęcie 
tego dziecka w tym czasie to bym od razu poznała. Tak mam zakodowane w myśli, w 
pamięci i wzroku to dziecko. No był dość, że ja byłam trochę starsza od niej to fakt. 

 • Pani mówiła, że pani zaglądała do getta przez ten parkan czasami. 

 • Nie tam do getta to zaglądałam wie pan, a to już były Żydy wiedeńskie 
tam wie pan to było tak dużo napchane tych ludzi, że ulicą nie można było przejść. 
Handlowały wie pan przeważnie te Żydy wiedeńskie to sprzedawały a to z pościeli, a 
to z ubrania, albo wymiana była za chleb, no to jak ten Niemiec gdzieś tam odsunął się 
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to tam żeśmy przerzuciły czy chleba czy co. Bo tak to i po tej stronie zabijały i po tej. 
Nie można było w ogóle podejść w dzień. Tylko wie pan tak jak moi wujowie to 
podrzucały w nocy żywność, bo jak przez ulicę szedł ten płot tak po tej drugiej stronie 
ale tak jakoś tak płot szedł, że tu był rów taki rynsztok, ale to był dość głęboki rów no 
tak pół metra głębokości był. Także jak ten płot szedł połowę przez ten rynsztok, a 
połowa nie dochodziła to była taka klapa, żeby ten rynsztok, żeby tam Żydy nie 
przeszły czy ktoś. To pamiętam, że tam jakoś tak odsuwały to i w nocy jeden 
pilnował, a drugi tam ziemniaki czy rzepę bo przeważnie rzepę też Żydy lubiły jeść. 
Ziemniaki były sprzedawane tam do tego getta to, to pamiętam. 

 • A jak się umawiali z tymi ludźmi? 

 • Proszę? 

 • Jak się umawiali z tymi Żydami, żeby ją sprzedać 

 • A to już nie wiem 

 • nie wiem pani 

 • wie pan to już nie opowiadano. 

 • I to pani, pani rodzice też robili to? 

 • Moi rodzice nie tylko bracia mojej mamy, mój ojciec tylko był tam 
wiem tylko najmłodsze bracia dwóch pomagały, ale to nie tylko oni, ale to dużo było 
takich, jechały na wieś skupywały i podrzucały tu. 

 • A pani mówiła 

 • Jeszcze najmłodszy brat mamy to żyje, żyje ale chory już jest bardzo 
już starszy. Najmłodszy jeszcze. Moja mama też już nie żyje ani jej rodzeństwo nie 
żyje. To tylko tyle pamiętam o tak z tych rzeczy takich. 

 • Mówiła pani, że to byli Żydzi z Wiednia. 

 • tak 

 • Wiedeńscy. 

 • Nie tylko z Wiednia. 

 • A skąd jeszcze byli? 

 • No ja nie wiem no tam gdzie były likwidowane te, te wszystkie Żydy 
przewożone 

 • Przywożono tutaj 

 • Czy z Francji czy skądś nie wiem. Wiem, że każdy mówił że o te Żydy 
rzeczy wiedeńskie mówi to takie czyściutkie mówi takie zadbane. No bo wie pan u 
nas te Żydy to nie były takie czyste. Ja sama przyznam się szczerze, że nie lubiałam, 
wie pan ze mnie też był drań taki cha, cha, cha. O mnie się podobało czyste, że, że ta 
Rudka była taka czyściutka. No a one te, te Żydy to wie pan te chałaty myśmy nie 
wiem czy to się właściwie tak nazywało te chałaty, to takie miały długie tak jak teraz 
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nasze księża te sutanny, ale one były tak brudne, takie oblepione. A ten Żyd Ariel, taki 
się nazywał Ariel, ja pamiętam zawsze do ojca przychodził ryby kupywał, to mój brat 
się go strasznie bał. No właściwie no ten Żydzina to taki był, to jak tylko był 
niegrzeczny to zawsze żeśmy mówili jak nie będziesz jadł to przyjdzie Ariel zabierze 
cię. Ariel a ja też nie wiem czy to imię czy nazwisko to nie wiem. To przez to, ale tak 
to, to jak to dziecko wie pan. 

 • Ale ten Ariel czy żyje? 

 • Ale one takie brudasy były no nie wiem dlaczego. Tym dzieciom dały 
jeść na chodniku. Siedzi to dziecko i je tą łyżką zasmarkane, zalane. Z tą miską to wie 
pan co zrobiłam podeszłam  kop w tą miskę wylałam. A matka zaraz mi plaka po 
tyłku czego. A bo w ogóle takie brudne, taką brudną łyżką je. 

 • Ale to było jeszcze przed wojną tak? 

 • Tak, tak przed tym no 

 • Ale proszę mi powiedzieć, pani widziała kiedy tych Żydów tutaj 
przywozili? 

 • Którą Żydówkę? 

 • Do getta. Nie Żydów przywozili do getta. 

 • No to, to tego to ja nie widziałam, nie pamiętam. Ja obie piechotą były 
gnane proszę pana. 

 • Nie, nie, ale nie z nie, nie z stąd do Poniatowa tylko wcześniej do getta. 

 • To wie pan nie pamiętam. 

 • Kiedy powstało getto 

 • jak to było, one widocznie były pociągiem przywożone i od pociągu 
szły. 

 • Ale tego pani nie widziała? 

 • Tego to nie widziałam, ale tak se kojarzę, że chyba od pociągu. Bo stąd 
jak była likwidacja to wszystko na piechotę szło, na piechotę. A kto nie mógł iść to 
zaraz zabijali. 

 • Bo pani pamięta 

 • to pamiętam 

 • jak była to ta likwidacja 

 • tak piechotą bo ja jeszcze leciałam wie pan to mnie matka też zamknęła 
w domu bo mówi bo zastrzelą ją mówi. Bo jak to dziecko wie pan, jeszcze ja to chyba 
chłopakiem powinnam być a nie dziewczyną. Bo wszędzie mnie pełno było. To 
widziałam tu Żyd zabity, tam Żydówka, to tobołek bo w końcu jak im ciężko było 
nieść wie pan bo każdy coś z sobą brał przecież no to rzucały po drodze. Ale już 
takich chorych to na furmankach wiozły. To, to, to pamiętam. 
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 • A jak oni szli, którędy szli z tego, z tego getta, tutaj była gdzieś brama? 
Wyszli przez bramę? 

 • To wie pan one musiały nie wiem tu którędyś tędy wejść. 

 • A 

 • Ja nie pamiętam gdzie ta brama była. 

 • A gdzie pani stała kiedy pani ich widziała? 

 • A szłam zaraz za nimi jak ich gnały to cały orszak szedł. 

 • Dużo ich było tych Żydów? 

 • No dużo, dużo. Szły i szły i szły. Także ich dużo było. 

 • I pilnowali ich też? 

 • A później to wie pan jak już to getto puste było to ja zaglądałam, 
chodziłam po tych mieszkaniach. No to jeszcze niektóre to miski z zupą jeszcze były, 
sagany z zupą już taki taka pleśń była no bo to parę dni to, to chodziło się. I wie pan 
co, że raz to mało by nie Niemiec nie zabił ? Bo akurat byłam w getcie i tak 
zaglądałam, buszowałam tu ale broń Boże nic nie wzięłam bo by mnie matka chyba 
zabiła, a ludzie brały bo tam wie pan bo tam dużo ludzi rzeczy nabrały. Ale ja nie 
brałam bo powiedziała mama, że jak pójdę na do getta to mnie tak zbije że nie wiem, 
bo cię mówi wezmą za Żydówkę i zabiją. To ja nic nie brałam. Tylko poszłam oglądać 
i wie pan tak chodzę po mieszkaniu, chodzę patrzę Niemiec idzie. To ja buch 
pamiętam takie kiedyś były piece, takie chlebowe co się piekło i taki zapiecek był 
między ścianą a piecem, no taka gdzieś szpara i tam przeważnie to się drzewo kładło, 
suszyło. I ja tam oś stanęłam wie pan, to dobrze, że ten Niemiec nie zajrzał tam bo 
jakby mnie znalazł to na pewno by mnie zabił. I później już się bałam nie chodziłam 
do tego getta. 

 • Jak pani wchodziła do tego getta? 

 • Och deski były ruszane. Już nie było tam nikogo, tam nikt nie pilnował 
bo to było pusto. Tylko Niemcy już tam od czasu przecież oni ile te rzeczy nabrali co 
ładniejsze. No to wszystko też zabierały też wywoziły to wszystko. 

 • Wywozili to furmankami, samochodami czy czymś? 

 • Nie wiem, to już nie wiem, tylko wiem że też chodziły do bram tego to 
nie pamiętam. Tylko takie przygody to miałam, ale też się bałam później, to także nic 
w ogóle nie przynosiłam tego, ale koleżanki szły to mnie ciągnęły. A no to tam kłębek 
włóczki znalazłam to sobie wzięłam, a to tam jakąś lalkę, ale też tam zaraz rzuciłam 
pod łóżko, żeby mama nie widziała bo zaraz w skórę bym dostała za to cha, cha. To 
takie czasy były. 

 • To pani mówi, że pani, że pani szła za tymi Żydami z getta. 

 • Nie tak zaraz nie tylko kawałek 

 • Kawałek pani szła 
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 • już koniec był tego to wyszłyśmy patrzeć wie pan o tu szapka jak ten ta 
ulica się zaczynała tośmy tam poszły już jak się Opole kończyło i te stawy się 
zaczynały, no to żeśmy już widziały, że tam zabity, tam zabity, ale to już jak oni 
przeszli. Bo tak to chyba na pewno niebezpiecznie było. 

 • A jak ich zabijali pani widziała to? 

 • Uch no nie, no nie tego jak zabijały to nie. No mówię panu że już jak 
one przeszły po fakcie.  

 • Dużo było tych trupów na ulicy? 

 • Tylko że, że było dużo bośmy tak o za, za domami stały patrzały to 
szły i szły, szły dużo ich było dużo. No a całe miasta nawet, żeby te co tu mieszkały to 
było przecież tak zagęszczone, nawet pół domów tych nie ma co teraz co kiedyś były. 
Bo to wie pan to takie miasteczko było żydowskie to takie przyklejane były te domki, 
budyneczki tu, to nawet takie, takie, takie slumsy byśmy teraz nazwały nie, bo były i 
bogate i biedne były. Także teraz nawet połowę tego nie ma. No a ta, ta kamienica co 
teraz tu mieszka to mnie się zdaje też chyba pożydowskim jest, jeśli się nie mylę, nie 
wiem dokładnie. 

 • Ja nie wiem. 

 • O, ale ta, ta jest stała, ta, ta żeby umiała mówić to by dużo rzeczy 
powiedziała. I ta następna, tam dalej. Jak już róg i to jest ten sklep to już tam była, ale 
to była rozbiórka bo już się waliły te rzeczy. Mnie to się zdaje, że o to drewniane o to, 
to, to tak mnie się zdaje, że pamiętam że to chyba jeszcze Żydy mieszkały. Ten balkon 
drewniany o tu jak pani Batlerowa. Pani Batlerowa to będzie wiedzieć czy to nie 
pożydowskie czasem to jest. 

 • A to nas dokładnie nie interesuje. 

 • Tak........... 

 • A proszę nam powiedzieć jeszcze 

 • ale tak to 

 • to było wtedy, było to lato kiedy to, kiedy ta likwidacja 

 • To było ciepło 

 • ciepło było 

 • to było ciepło pamiętam. 

 • A czy pani 

 • to była, musiała być no albo 44 koniec, albo początek 45, bo jak to czy 
to, no wtedy jak było likwidowane to getto. Patrzę jakieś starsze osoby 

 • to chyba 43 

 • ale tak liczę, że 44 może był. 
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 • No ale 44 to już był 

 • Może to była jesień ciepła. 

 • 43? 

 • To wie pan 

 • to nieważne 

 • może to było tego tak nic to nie mogę, ale o to co, co Rudka to wiem, 
że już było, to już getta nie było, już było zlikwidowane i ja już tu nie mieszkałam. 

 • Bo to 

 • już musiał być gdzieś 45 rok na pewno. 

 • No nie. 

 • Jak ona, bo ona się musiała gdzieś błąkać, chodzić. 

 • Bo tą Rudkę 

 • tak 

 • to ten Niemiec znalazł już po likwidacji getta. 

 • To już po likwidacji już getta nie było. Już żeś już to było roz 
odgrodzone wie pan, to już nie było płotu, nie było nic, to już było rozgrodzone, to już 
na pewno był 45 rok. No bo przecież 

 • 44 

 • tak byśmy nie wchodziły czy czwarty, no na pewno, bo już, już nie 
było płotu. 

 • A czy pani wie dokąd tych Żydów prowadzono stąd? 

 • Ja nie wiem. 

 • A w jakim kierunku? 

 • No one prowadzone no były na pewno na Poniatowe to wszystko 
poszło no bo gdzie. Może część wywiozły wagonami, ja nie wiem. No ale na 
Poniatowie przecież też masę ich było, masę. A potem to ja nie wiem jak z Poniatowej 
czy pociąg ich zabierał czy co 

 • mh 

 • przecież na piechotę nie szły.  

 • A czy możemy wrócić do pani 

 • ale przecież do Lublina no na Majdanku była likwidacja przecież 
Krochmalna o. 
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 • A czy możemy jeszcze wrócić kawałek do tego okresu zanim powstało 
getto. Pani pamięta coś z tego okresu? Jak weszli tutaj Niemcy czy pani zobaczyła 
kiedyś żeby 

 • pamiętam proszę pana pierwsze wejście Niemców 

 • tak 

 • o to pamiętam 

 • to proszę o tym powiedzieć 

 • przypomniało mi się. To był traf, to był 39 rok i wie pan tylko nie 
wiem jak i tego bo wiem, że polskie wojsko było na koniach, były polscy żołnierze 
jeszcze u nas w domu jadły u mojej ciotki jadły rosół pamiętam ugotowany kluski i 
natychmiast w czasie tego jedzenia umyły się to były te resztki tych tego wojska, 
wiem że na koniach były, czy ułany czy jak nie wiem jak się to wojsko, no kawaleria 
w każdym bądź razie nie bo nawet pamięta, że na koniach. I wpadł taki chłopak i 
mówi uciekajcie bo już Niemcy są w Opolu. No i oni na te konie i uciekły wie pan 
którędyś tam gdzieś w stronę tam łąkami gdzieś do lasu. I ja pamiętam wyszłam na 
ulicę za jakieś pół godziny i widziałam na motorze jechał Niemiec to z blachą taką tu, 
ja nie wiem jak on się nazywał takie te blachy miały takie jak pół księżyce o. Ja 
mówię jaki on strasznie wygląda, ale dziecko to się nie bało, nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że on taki był. To on pierwszy weszedł, przyjechał tym motorem jakiś 
zwiadowca był czy coś i potem dopiero oni weszli te Niemcy, ale już nie pamiętam 
jak to. Tylko tego Niemca zapamiętałam. Także oby nasi już zdążyli uciec. 

 • A czy tutaj 

 • To pamiętam 

 • tutaj założyli jakąś komendę w Opolu? 

 • No to była komenda to była jak to się nazywa no komenda tu po 
schodach. Cały czas tu była jak teraz tu jest syndykat, tylko wejście było z tej strony 
teraz jest tu zamurowane. Oni cały ten budynek zajmowali. 

 • Dużo ich było tych Niemców tutaj 

 • No cały ten budynek 

 • Cały budynek 

 • O i ten budynek jest do dziś. Duży był to był cały. 

 • Czy zaczęli od początku 

 • Zaraz od początku 

 • gonić 

 • to było 

 • a zaczęli Żydów już gonić od początku samego? 
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 • Nie 

 • Widziała pani? 

 • Nieeee bo to getto to później 

 • Ja wiem ale zanim 

 • Najpierw był luz biały te Żydy 

 • I mogli chodzić gdzie chcą? 

 • No widzi pan no nie kojarzę. 

 • A czy miały jakieś opaski? 

 • Tak. Miały, miały każdy tam chodziły to pamiętam, że miały opaski z 
tą niebieską gwiazdą. Tak to se przypominam, że to później było to getto. 

 • No tak. 

 • Widocznie wtedy to getto zakładały jak już tych Żydów wysiedlały na 
pewno. Bo tak to nie chodziły z opaskami przypominam sobie, że te gwiazdy nosiły. 
Biała opaska i niebieska gwiazda wyszyta była niebieska tak o nicią, to pamiętam. 

 • Tutaj w Opolu było dużo sklepów żydowskich. 

 • Bardzo dużo 

 • Właśnie. 

 • To Polak nie miał sklepów. Nie wiem czy jeden czy dwa to wszystko 
były Żydy. 

 • A co kupić 

 • Ale bardzo dobre Żydy były mówię panu, bo pamiętam mój tata 
pracował w cukrowni to też niby nam było dobrze, no bo kto miał pracę to było 
dobrze. Ale zawsze mama zawsze mówiła jakoś nie pamiętam jak ten Żyd idź to 
zawsze na zeszyt, zeszyt był, idź kup nafty na paczkę zapałek. Pan wie jak to jest na 
paczkę zapałek? Była paczka zapałek to bym powiedziała. Na stojąc, albo na leżąc 
cha, cha, cha. 

 • Mh 

 • To nie to jak to była taka bieda była wie pan. No i paczka nalej pan i 
wyszedł na swoje i manka nie było i u mnie wiedział ile i w zeszyt wszystko 
wpisywał. Przyszła wypłata mama poszła no Żyd podliczył, wypłacił, podziękował i 
proszę o jeszcze. No widzi pan teraz gdzie by kto panu tak sprzedał. No i umiał 
policzyć nie i na paczkę zapałek, czy na stojąc, czy na leżąc to, to nie zapomnę, że to 
było. I zawsze zborgował. A proszę pana a jaka konkurencja była. Może do mnie, a 
może do mnie. A u mnie o tu jak jest park to były takie budki żydowskie, takie jatki, 
mięso wołowe sprzedawały. Bo to każdy do siebie ciągnął. To, to pamiętam, bo teraz 
park założony jest. To były budki i były, widzi pan kojarzę sobie teraz, może pani 
doktorowa nie pamięta, ale ja pamiętam. To Żydy sprzedawały jabłka, gruszki, śliwki 
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i w takich koszach plecionych, ale to nie były kosze tylko tak jak kołyski nie wiem 
jakie  

 • mh 

 • takie plecionki i te ryby leżały w tym. To były takie z pręci 
wiklinowych to uplecione. Ryby, raki, wszystko można było kupić. 

 • I ten Ariel też tam sprzedawał? 

 • Taaak i ryby sprzedawały, no to pamiętam, o kojarzę sobie ten to 
targowisko. Tylko pamiętam jak każdy do siebie ciągnął. Pani do mnie, do mnie, pani, 
pani a u niego nie, bo u niego nie świeże, pani u mnie to jest świeżusieńkie cha, cha, 
cha. Ja mówię to były dobrzy sprzedawcy, umieli sprzedać. 

 • No ale kiedy przyszli Niemcy co z nimi zrobili z tymi Żydami, z tym? 

 • To już nie pamiętam. To było wszystko polikwidowane później 

 • I kto miał 

 •  nie było tych budek, nie było tych sklepów. 

 • I kto miał te sklepy podczas okupacji? 

 • To już później widocznie Polacy zakładali, to już tego sobie nie 
kojarzę.  

 • Znaczy nie pamięta pani ten okres zanim powstało jeszcze getto i co 
zrobili z tymi Żydami, którzy mieli te sklepy? 

 • A to powysiedlali, powyrzucali. 

 • Wyrzucali dokąd? 

 • Tak a dalej tam gdzieś do domów szły na kupę gdzieś z kimś mieszkały 
czy co. To nie pamiętam to było wszystko za bramą te kamienice. Przecież to było to 
wszystko żydowskie to pamiętam. No może któraś była polska no wie pan ja nie mogę 
tak konkretnie powiedzieć bo ja za młoda byłam, ale przeważnie to było żydowskie 
wszystko. 

 • A czy pani już 

 • O a tu gdzie apteka jest o teraz to, to był Polaka była i do dziś jest tylko 
on już nie żyje ten Stefański to była polska, ale o tak to, to te budynki chyba 
naprzeciwko o te co stoją to też chyba jeszcze  

 • mh 

 • chyba pożydowskie są. 

 • A czy pani jeszcze pamięta jakąś koleżankę, kolegę oprócz Rudki 
oczywiście 

 • nie, nie 
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 • Żyda 

 • to, to, to  nie 

 • W szkole np. tutaj pierwszej bo pani w 39 roku 

 • proszę pana nie było pierwszej klasy 

 • nie było pierwszej klasy 

 • to była okupacja to już nie było 

 • oczywiście 

 • to ja już nie wiem jak to Żydy chodziły 

 • a, a na ulicy np. na Ogrodowej prócz tej Rudki jeszcze mieszkali jacyś 
Żydzi, których pani znała? 

 • Nie, raczej nie. No był jeden. O przypomniałam się. Benek się 
nazywał. 

 • No właśnie. 

 • Benek. Przystojny taki chłopak i nawet do takiej mojej koleżanki 
chodził. Taki blondyn, kręcone włosy miał tak fajnie ładny wyglądał, i wie pan i on 
koniecznie chciał zostać pamiętam. Ale to już była likwidacja to sobie nie kojarzę, a to 
było wtedy jak miały to getto zakładać. 

 • No właśnie no 

 • A chciał getto zakładać, chciał koniecznie i mieli mi ta właśnie to była 
biedna rodzina i do tej córki on przychodził, i tak chciał, żeby go przechowały, ale nie 
wiem co się z nim stało. Raczej chyba w tym getcie został. I to właśnie przed jego 
domem ten, ten rów taki był cośmy przemycały te kartofle to, to o przypomniałam 
sobie. Wiem, że na imię miał Benek, Benek, a ona Rudka, ale on tak miał no ze 16 lat 
na pewno miał. Taki, taki trochę albo może z 18 bo zaczynał mu zarost rosnąć 

 • mh 

 • no tak chłopcy chyba w tym wieku nie 16 lat, 17, to se 
pamiętam.............. No tak to więcej no nie kojarzę sobie no tak. 

 • A co się z nim stało to tego pani nie wie? 

 • No nie, nie, tak to nic więcej nie pamiętam. 

 • Był, byli tutaj Niemcy. Pani powiedziała, że ten przystojny Niemiec się 
nazywał Jong 

 • Jon, Jon 

 • tak 

 • ale nie wiem czy to było imię czy to nazwisko, to nie wiem. 

 • On był tutaj znany? 
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 • To Jo, Jon był i on poważnie pomagał dużo Polakom bardzo dużo. 

 • W jaki sposób? 

 • I wie pan no ostrzegał partyzantów bo on był razem ja, ja nie wiem jak 
to się nazywało to no te Niemcy co się nazywało, no razem z nimi tu był wie pan 
jakieś akcje czy coś to ony wiedziały o tym. I on ostrzegał, ostrzegał przed tą akcją, 
przed likwidacją tych partyzantów. No bo były i zdrajcy wie pan między Polakami 
donosili. 

 • A czy Ukraińcy też tutaj byli? 

 • Nie tu Ukraińców to ja nie pamiętam, chyba że w wojsku takim 
normalnym to nie. Raczej chyba tu dotąd, dotąd chyba one nie doszły te Ukraince. 
Tam likwidowały tak jak mój mąż pochodził, tam dużo zlikwidowały proszę pana. 
Paliły i wsie, jak tak to mąż mówił, że takie były przyjaciele, jakie były dobre ludzie, a 
później jak ich te Niemcy napuściły na nas Polaków, że jak wymordujecie to będziecie 
miały czystą Ukrainę, że to będzie wasze, tak się mściły później te Ruskie. No to były 
potwornie, ale te Ruskie pamiętam jak weszły panie, no to to nie było to nie było 
wojsko. To pamiętam na sznurkach karabiny to pamiętam to, na sznurkach na 
parcianych paskach, o proszę pana maszynkę do mięsa wziął to, to rączkę ukręcił, bo 
to pierwsze te, te zwykłe maszynki bo teraz to są roboty czy co. Że to radio może, 
pasta do butów nie wiedział co wziął palcem i lizał czy to do jedzenia. Później jakoś 
tak ja nie wiem coś takie z nich dopiero jakieś wojsko zrobiły. No ale to, to była 
dziczyzna, to była dzicz. Świata widocznie w ogóle nie oglądały. 

 • A proszę nam jeszcze powiedzieć jeszcze wracając do tego getta, jak 
duże było to getto? 

 • Proszę pana wiem, że od naszej ulicy to było i tu się kończyło tak jak te 
kościół jeszcze był i za kościołem ta uliczka była wolna, a tu dalej już było getto, a 
tam to nie wiem którędy szło, nie przy, nie kojarzę sobie, ale chyba tą ulicą co jest ta 
uliczka tak, i tak jak do cmentarza i ta droga do kirkuta, i później tak się kończyła jak 
ta ulica o tak mniej więcej. 

 • I to getto było pilnowane przez Niemców? 

 • Nie wiem kto to budował, gdzie tam Niemcy tam przecież 

 • Nie czy było czy pilnowali, żeby nikt z tego getta nie uciekł. 

 • Nic nie pamiętam jak to było, to było, no to było tylko to wiem, że 
przez naszą ulicę to były dechy i druty, i chyba naokoło to dechy były drewniane to 
było. Trzeba by kogoś starszego spytać, ale na pewno nie, nie kolczaste druty bo one 
by się bały, że ludzie by przecież jedzenie przerzucały. I tu było dotąd o jak ten 
budynek stoi wysoki to tu była takie kasyno niemieckie, tam zabawy odbywały się w 
tym budynku, i tu był ten płot już getto, a tu był taki ładny skwerek i trawa zielona, 
kwiaty, parasole, stoliki bo to ta, ta żandarmeria ta niemiecka tu się bawiła, to sobie 
kojarzę o to. Ale to też chyba był żydowski budynek jeśli się nie mylę. Bo przeważnie 
wie pan te kamienice to, to były żydowskie. 

 • A co tym Żydom się do getta przerzucało, jaką żywność? 
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 • No to wszystko no to jak robiły getto to ich wysiedlały i wszystko szło 
po ........ co ich resztę obchodziło gdzie one tam mieszkały czy co. 

 • Nie, ale co, co im tam rzucaliście do tego getta. Pani mówiła, że bracia 
pani mamy. 

 • Nie to mamy bracia to już takie były spore te chłopaki 

 • Tak 

 • Tak no już 

 • I one tam już 

 • już po 18, 20 lat 

 • mh 

 • no to mówię panu, że pamiętam w nocy, że ziemniaki, że tam coś do 
jedzenia, a to, ale wie o pan dokładnie tylko tyle co ze słyszenia 

 • mh 

 • a one się przy mnie bały nawet mówić bo wie pan ja byłam gaduła, a 
wszędzie weszłam, wszędzie się wkręciłam, także oni się raczej mnie obawiały 
mówić. 

 • Ale to komuś konkretnemu 

 • no na pewno to było wie pan to już było umówione, to był sygnał, że 
tam sztukanie jakoś trzy razy czy w płot czy co i na sygnał, że oni są bo to było to 
sekunda i już było przerzucone. Bo jak sztuknęły to już z tamtej strony płota ktoś był, 
odsunęły te dechy i było wsunięcie i koniec i ucieczka. No to trwało no i minutę. 
Także to było pod hasło. A wie pan, ale tam o i w getcie też Żydzi mieli tych swoich 
takich nie wiem jak to się nazywało, ta policja żydowska tez była.  

 • Była policja, a skąd pani wie, że była taka policja? 

 • No bo wiem bo, bo, bo w każdym getcie jest taka policja, która 
pilnowała 

 • Ale czy pani 

 • tylko wiem, że mówiły, że one też, a może ta policja kontaktowała się z 
naszymi. 

 • A pani znała   

 

(TCR 01.00 na przyspieszonych obrotach nie do odtworzenia) 

 •  
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