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Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:35:00 – [01:] 03:10:25 
00:00 – 03:15 
 
Jan Rutkowski urodził się 21 sierpnia 1929 r. w Wysokach Małych. Mieszkał tam w czasie 
wojny. Rutkowski pytany o Żydów wymienia nazwisko: Szlama Kryształ. Wspomina, jak 
Niemcy pobili Kryształa. Szlama rozmawiał potem z ojcem Rutkowskiego, skarżąc się jemu 
na Niemców. Rutkowski nie wie, co się stało z Kryształem. Przypuszcza, że mógł zostać 
wywieziony przez Niemców wraz z innymi Żydami do getta w Ostaszowie.  
 
[01:] 03:11:00 – [01:] 06:10:25 
03:16 – 06:23 
 
Rutkowski opowiada, jak szedł z kolegą na odpust do Klimontowa. Po drodze spotkali 
kobietę, która ostrzegła ich przed nadchodzącymi Niemcami. Rutkowski chciał więc uciec, 
ale kolega powiedział, że jeśli zaczną uciekać, to zostaną zastrzeleni. Za Rutkowskim i 
kolegą wozem jechali Żydzi z gęsiami. Polacy powiedzieli o tym Niemcom i zostali przez 
nich zrewidowani. Kolega Rutkowskiego miał przy sobie trzcinkę. Różaniec i książeczkę do 
nabożeństwa dostał z powrotem, ale trzcinki nie. Ok. 50 Niemców schowało się po obu 
stronach drogi. Wówczas nadjechali Żydzi. Niemcy napadli ich i pobili, wrzucili na wóz i 
wywieźli na górki. Rutkowski z kolegą poszli dalej na odpust, ale wcześniej upomniał się 
jednak jeszcze o trzcinkę i dostał ją. 
 
[01:] 06:11:00 – [01:] 09:09:25 
06:24 – 09:29 
 
Rutkowski wspomina, jak pojechał do Ostaszowa. Spotkał wówczas Żydówkę, niosącą 
wiadra. Kobieta zauważyła w oddali Niemca, zaczęła krzyczeć i uciekła. Niemiec postrzelił 
ją, wrzucił na przejeżdżający wóz i zawiózł (jeszcze żywą) na cmentarz. Rutkowki był tego 
naocznym świadkiem. Rutkowski pytany o Szlamę Kryształa, opowiada, że został 
wywieziony wraz z żoną i dziećmi, ale nie wie dokąd. Mówi, że Żydzi ukrywali się w 
Bogoryi. Matka Rutkowskiego pomagała im, dając jedzenie. Rutkowski szacuje, że w 
Bogoryi Żydzi ukrywali się ok. roku.  
 
[01:] 09:10:00 – [01:] 16:02:25 
09:30 – 16:38 
 
Rutkowski opowiada o uzbrojonych bandytach Polakach, którzy napadali Żydów. Pewnej 
nocy wdarli się zamaskowani do domu Rutkowskich i pobili ich syna Jana i okradli go. W 
jego obronie stanęła matka. Bandyci myśleli, że Rutkowscy przechowują Żydów, na co 
matka odparła, że nawet gdyby ich przechowywali, to nic. W końcu Żydzi to też ludzie. 
Bandyci prosili, żeby nikomu nie mówić o ich napaści. Rutkowski pytany o wspomnianych 
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bandytów mówi, że po tym, jak zabili Żydów, pozabijali się między sobą wskutek 
nieporozumienia co do podziału łupu. Niemcy złapali Rutkowskiego i jego kolegów, karząc 
im odkopać mogiły zabitych przez bandytów Żydów. Rutkowski szacuje, że było to pięć ciał. 
Niemcy sprawdzali, czy Żydzi zostali zastrzeleni. Wówczas jeden z Niemców powiedział do 
Rutkowskiego, by ten, gdy spotka Żyda, nie strzelał, lecz kazał połknąć kołek. Wtedy Żyd się 
udusi. 
 
[01:] 16:03:00 – [01:] 26:20:00 
16:39 – 27:24 
 
Rutkowski opowiada o Geni Mazurkiewiczowej, która przechowała, jak przypuszcza 
Rutkowski, 9- lub10-letnią dziewczynkę. po tym, jak polscy bandyci zabili jej matkę 
Żydówkę. Po wojnie dalsza rodzina przyjechała po dziewczynkę. 
Żydówka ta ukrywała się z córką u Kmiecików i Tomalów. Raz przyszła też do Rutkowskich 
po tym, jak jakiś chłop ukradł jej chleb, grożąc kosą. Opowiadała, że jej jedno dziecko 
zostało już zabite. Nadeszła noc i Rutkowscy, w obawie przed konsekwencjami, odmówili jej 
przechowania. Dostała od nich chleb i poszła szukać schronienia. 
Żydówka ta została zastrzelona zimą na polu Rutkowskich. Partyzanci polecili sołtysowi, a 
ten Rutkowskiemu zakopanie ciała. Rutkowski przysypał ją śniegiem i tak ciało przeleżało do 
wiosny, kiedy to Rutkowski je ostatecznie pogrzebał. Po tym zdarzeniu Marurkiewiczowa 
zaopiekowała się dziewczynką, ochrzciła ją, by łatwiej można było ją ukryć. Dziewczynka 
została u niej do końca wojny. Nikt jej nie wydał. Rutkowski wspomina ponownie Szlamę 
jako uczciwego, lubianego człowieka, właściciela sklepu. 
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