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Tape 1 
 
 

Świadek Maria Świerczek opowiada historię zagłady ludności żydowskiej jej rodzinnego 
miasteczka Jodłowa w czasie jednego dnia oraz innych sytuacji maltretowania i 
mordowania Żydow przez Niemców. Opisuje też historię uratowania zaprzyjaźnionej 
rodziny żydowskiej. 
 
 
[01:] 00:10:00 – [01:] 02:29:25 
 
Świadek Maria Świerczek urodziła się 10.lutego 1928 roku. Mieszkała z rodziną w 
Jodłowie powiat Tarnów. Było to miasteczko polsko-żydowskie. Żydzi mieli swoją 
synagogę. Współżycie z Polakami było bardzo dobre i Żydzi żyli normalnie aż do czasu, 
gdy  wojska niemieckie zajęły całe miasteczko. 
 
[01:] 02:30:00 – [01:] 03:53:25 
 
Opowiada, że przed wojną Żydzi nie byli izolowani i dzieci polskie i żydowskie chodziły 
razem do tej samej szkoły. Gdy wojska niemieckie zajęły tę szkołę, dzieci polskie uczyły 
się nadal w domach żydowskich. W tym czasie ona widziała jak Niemcy czasami 
zabierali mężczyzn żydowskich, wywozili ich nad zamarznięty staw , kazali im się 
rozebrać i moczyć w przeręblach przy temperaturach około -35 C. Innym razem widziała 
jak brodatych Żydów Niemcy wywozili na rynek i tam obcinali im brody. 
 
[01:] 03:54:00 – [01:] 06:37:25 
 
Opowiada o wydarzeniach w dniu 14. 8. 1942, gdy Niemcy otoczyli miasteczko i kazali 
Żydom spakować najcenniejsze rzeczy, mówiąc im, że zostaną przesiedleni. Zebrali te 
rzeczy na rynku i po południu odwieźli je samochodami w nieznanym kierunku.  
Żydów, okolo 180 osób, zebrali razem i czwórkami kazali maszerować. Dzieci i starców 
wsadzili na auta. Całą tę grupę skierowano do lasu przerzyckiego. Opisuje jak nagich 
Żydów ustawiano nad wykopanym dołem  wypełnionym wapnem i strzelano do nich z 
karabinu maszynowego. Niemcy spychali ciała, czasami tylko rannych do tego dołu i 
mordowali następną grupę aż do ostatniej osoby. 
 
[01:] 06:38:00 – [01:] 08:53:25 
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Na pytanie o szczegóły mówi, że Żydzi byli nadzy, i że ona z bratem pobiegli za 
maszerującymi i z odległości około 100m, ze wzgórza obserwowali przez lornetkę 
rozgrywającą się tragedię. 
Mówi o jednym Żydzie Keszko, który uciekł w pobliskie zarośla i o północy nagi 
przyszedł do jej ojca Leona. Został nakarmiony i ukrywał się u jej rodziny do końca 
wojny. Cala wieś wiedziała o tym,ale nikt nie zdradził. 
 
[01:] 08:54:00 – [01:] 14:51:25 
 
Opowiada jak następnego dnia 15.8.1942 szła z grupą koleżanek na odpust do Przerzycy 
i zeszły z drogi, aby zobaczyć ten dół. Opisuje straszne jęki , syki wydobywające się z 
tego wapna i mówi, że widziała ciała z wyżartymi oczyma.   
Odpowiada na pytanie, że dół był okolo 5mx8m wielkości, ale bardzo głęboki; że w tym 
dole leży około 180 osób i jest to ta część mieszkańców żydowskich, która pozostała w 
Jodłowej. 
Odpowiadając na pytanie mówi o szczegółach tej egzekucji i że nie wie co stało się z 
odzieżą żydowską. Sądzi, że została wywieziona autami. 
 
[01:] 14:52:00 – [01:] 17:09:25 
 
Opisuje inny wypadek- zastrzelenia młodego Żyda Szymka, który widziała pasąc krowy 
z bardzo bliskiej odleglości. Niemcy pochowali go na tym polu. 
Po tym pogromie prawie nie było juz widocznych Żydow, tylko ci co się ukrywali. 
 
[01:] 17:10:00 – [01:] 24:46:25 
 
Opowiada o rodzinie Paryserów, której ojciec był bardzo zaprzyjaźniony z jej ojcem. 
Paryser handlował drewnem, jego żona miała sklep z odzieżą, mieli 2 dzieci Rózię i 
Janka. W dzień przed tą masakrą sierpniową Paryser został ostrzeżony przez polskiego 
policjanta z Łupin, że będzie łapanka. Ojciec świadka przechowywał najpierw całą 
rodzinę Paryserów na strychu. W tym czasie wykopano bunkier w stodole i oni się tam 
ukrywali. Od czasu do czasu z powodów bezpieczeństwa przenoszono ich do innych 
rodzin, np. do znajomego Porębskiego, który przedtem pracował dla Parysera. W tym 
czasie jej ojciec dokarmiał obie rodziny. Gestapo 3-krotnie przeszukiwało dom świadka, 
ale nigdy nie udało się im znaleźć Paryserów.  W czasie krótkiego schronienia się w 
Żurowej, Paryserowie zostali złapani i uwięzieni na polskim posterunku.  Paryser miał 
nóż, którym poluzował cegły i udało im się spóścić na prześcieradle i wrócić do świadka 
domu, gdzie ukrywali się do końca wojny. Świadek uczyła się w szkole i wszystkie 
materiały dawała nocą Jankowi, aby on też się mógł uczyć. Opisuje jak ciężkie to były 
czasy, jak z siostrą musiały mielić ziarna ręcznie na mąkę, aby zrobić chleb i jak czasami 
dawała swoją porcję Jankowi. 
Odpowiada na pytanie czy Paryserowie pomagali finansowo, że oni ukryli pieniądze w 
swoim domu, który spalił się z całym majątkiem. Mówi, że Paryserowie po wojnie 
najpierw wyjechali do Wrocławia, a potem do Kaliforni. Początkowo w czasach 
komunistycznych mieli mały kontakt, ale on ożywił się po upadku komunizmu i teraz  
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korespondują ze soba, zrobili też wspólny film na temat Holocaustu, dzięki finansom z 
Kaliforni. 
 
[01:] 24:47:00 – [01:] 26:12:25 
 
Odpowiada na pytanie o innych przypadkach maltretowania Żydow. Opisuje, że musieli 
oni nosić czarne opaski z niebieską gwiazdą.i że Niemcy zatrzymywali często Żydów z 
bokobrodami na ulicy, wyskubywali im je, policzkowali ich. 
 
[01:] 26:13:00 – [01:] 30:29:25 
 
[Ona pokazuje różne dyplomy honorowe, które ona i jej rodzina dostała od rządu 
izraelskiego za uratowanie Żydów. Pokazuje też dokument otrzymania Honorowego 
obywatelstwa państwa izraelskiego, który otrzymała w 1994 roku.] 
Opowiada o wzruszeniu przy spotkaniu uratowanej rodziny Paryserów na konferencji ku 
czci tych co ratowali Żydów w Holocauscie. Mówi powtórnie o wspólnym filmie 
pt.“Świadectwo triumfu” o tych co przeżyli. 
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