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RUTKOWSKA, Maria 
Polish Witness to the Holocaust 
Polish 
RG-50.488*0231 
 
 
Maria Rutkowska, urodzona, 30 Kwietnia, 1921, we wsi Wysokie Małe, która w czasie 
wojny była młoda dziewczyną, opowiada o czasach wojny. Na początku wspomina Żydów, 
którzy mieszkali we wsi przed wojna, podaje niektóre nazwiska. Opowiada o Żydzie, 
nazwiskiem Szlama, o jego rodzinie i ich losach. Dalej, opowiada o Żydach, którzy ukrywali 
się w zbożu, a potem zostali zamordowani. Wspomina również pewna Żydówkę, która została 
zamordowana przez polskich partyzantów. Opisuje bandytów, oraz partyzantów polskich, 
którzy działali we wsi podczas wojny. Na końcu opowiada historię pewnej dziewczynki- 
Żydówki, jak również wspomina  Żydów, którzy odwiedzili wieś po wojnie. 
 
 

File 1 of 1 
 

[01]:0034:05 – [01]:21:31:01 
00:32 – 22:20 
 
[01]:00:34:05 – [01]:04:47:04 
00:32 – 04:55 
 

           Q:      Na początek poproszę, żeby  Pani powiedziała jak się Pani nazywa i kiedy się urodziła? 
 

A:     Urodziłam się w [19]21 roku, ostatniego kwietnia. 
 
Q:     30 kwietnia, tak? 
 
A:     30 Kwietnia. 
 

                     Q:     Jak się Pani nazywa? 
 

A:     Teraz? Rutkowska Maria. 
 
Q:     A Pani panieńskie nazwisko? 
 
A:     Marianna Skobel. 
 
Q:     I urodziła się Pani tutaj, w tej wsi, czyli? 
 
A:     Wysokie Małe. 
 
Q:     Przed wojna i w czasie wojny, gdzie Pani mieszkała? 
 
A:     Też tu. 
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                     Q:     Tez w tej wsi tak? 
 
                     A:     Tak, tez. 

 
Q:     Niech Pani powie, czy przed wojna, tutaj we wsi mieszkali jacyś Żydzi? 
 
A:     No jeden mieszkał, miał sklep, nazywał się Szlama. 
 
Q:     Szlama. Ale to był tylko jeden Żyd? 
 

            A:     Tak, z rodzina. 
 
Q:     A pamięta Pani kogoś z tej rodziny? 
 

            A:     A drugi był, to jakaś rodzina znowu była na Kolonii, w Wysockach, ____ się nazywał. 
 
Q:     Ale tutaj we wsi była tylko ta jedna rodzina. 
 
A:     Ta jedna rodzina tylko była. 
 
Q:     Co się stało z tymi Żydami w czasie wojny? 
 
A:   No ja nie wiem. Jak w Pogolii, to było tak dużo Żydów, były i szewce i krawce,       

handlowali końmi. Później jak zabrali Żydów to mówili: „ Kto będzie w Polsce 
handlował”? No i ten, nasz Szlama – gdzieś ich wzywali na górki, czy gdzieś, tam 
podobnie, że ich bardzo bili. 

 
Q:    Tego Szlamę, tak? 
 
A:     Szlame i tych wszystkich Żydów. 
 
Q:    Wszystkich Żydów, czy tylko mężczyzn? 
 
A:     No, mężczyzn wzywali. 
 
Q:     Mężczyzn wzywali? 
 
A:     Tak. 
 
Q:     Na górki Pani mówi? 
 
A:     Na górkach tam, kolo Klimontowa. 
 
Q:     I kto ich tam bil? 
 
A:     No chyba Niemcy, ja wiem? Wtenczas Niemcy byli. 
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            Q:     Ale czy bili ich z jakiegoś powodu? 
 
A:    No jakoś tam zrobili – jak to nazwać, ja wiem? Zawieźli ich tam, później porozpuszczali. 

Ten Szlama, to do męża mówił: „ Ja jak zobaczę Niemca, to wolałbym diabla 
zobaczyć”. 

 
Q:    Ten Szlama też tam był i też został pobity? 
 
A:     Też został, tak. 
 
Q:     Pani słyszała ta jego opowieść, tego Szlamy? 
 
A:     Do męża tam mówił. 
 
Q:     Do Pani męża? 
 
A:     A później jego tam gdzieś zabrali i zabrali wszystkich i już. 
 
Q:     A kto ich zabrał? 
 

            A:     No kto? Chyba Niemiec, bo do Oświęcimia ich tam później palili i już ich nie było. 
 
Q:     Ale od razu zabrali ich do Oświęcimia, czy jeszcze gdzieś ? 
 
A:     Nie. Gdzieś, gdzieś, gdzieś podobno. Dokładnie to przecież… 
 
Q:     Czyli stad to wywieźli tych Żydów dokąd? 
 
A:     No oni mieli tam jakieś.. Panie, ja pamiętam jak to się nazywało? 
         Później to masowo palili tam, w tych piecach gazowych. 
 
Q:     Czyli cala ta rodzina Szlamy została wywieziona, tak? 
 
A:     Tak. Pojechali i już później my się nie widzieli. 
 
Q:      Przepraszam. Zatrzymamy. 
 
A:      I tak mówili. Kto teraz będzie rządził, kto teraz będzie handlował? 
 
Q:     Po tym jak wywieźli Żydów, tak? 
 

   A:    Tak. Wpierw to przecież mnie szyli płaszcz, krawce były i szewce, końmi handlowali,           
sady kupowali. No handlowali ci Żydzi. Nawet u mego taty, to stale  - to jeszcze się 
spieszyli, który pierwszy kupi. To albo ze Staszowa -  ino zakwitł ogród, to już 
wykupili. 

 
Q:     Co to znaczy, że sady kupowali? 
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A:     No.. 
                                                             
Q:     Owoce, które były na drzewach tak? Ze zbioru? 
 

            A:     No, tak. Kupili. I później,  jak się dojrzewało, to wywozili do miasta. 
 

            Q:     A w czasie wojny tez tak robili, czy..? 
 
A:     Nie. W czasie wojny to nie. 
 
[01]:04:48:19 – [01]:06:34:15 
04:56 – 06:47 
 

   Q:   A niech Pani mi powie, czy po wywiezieniu tej rodziny Szlamy, tutaj we wsi byli jeszcze    
jacyś Żydzi? 

 
A:     Nie, nie było nikogo. 
 
Q:     A czy w okolicach wsi gdzieś się ukrywali? 
 

            A:    Jak we żniwa, to nieraz jak przyszli z pola, to gadają, że siedzą Żydzi w zbożu. To tyle    
wiem. A tak, to.. 

 
Q:     W lato, tak? 
 
A:     Tak. W lecie. 
 
Q:     A pamięta Pani, w którym roku, w lecie? 
 
A:     Ja wiem, w którym to roku Niemiec tu był? Nie pamiętam. Nie. Nie pamiętam. 
 
Q:    Co się stało z tymi Żydami? Skąd oni w ogóle byli ci Żydzi, którzy się ukrywali? 
 

            A:    No ci, tacy znajomi, z Pogolii, bliscy. To i z dziećmi podobnież byli. Nieraz jak tak se    
pomyślałam– tak se pomyślałam: No, Matko Boska- dziecko małe. A przecież i deszcz 
był, jak oni to tam siedzieli w polu. 

 
Q:    Znajomi, to znaczy, ze Pani ich znała z widzenia, tak, z tej Pogolii? 
 
A:     No, bo mieli – sad u nas kupili, kupowali znów zboże. No, tacy byli znajomi. 
 

   Q:   Czy oni, ci którzy ukrywali się w tym zbożach, przychodzili czasami do was, do    
obejścia? 

 
   A:    Tak to nie przychodzili, bo wiedzieli, ze my ich nie utrzymamy. Dużo by chciało, ale 

wszyscy się bali, bo jakby spotkali ze tu jest Żyd, to albo zabili, albo wywieźli gdzie, to 
każdy się bal. Jeszcze mieliśmy, za młodu czasu to tamto my postawili, (wskazuje  
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            gdzieś ręką), a potem jak ja się ożeniłam, to był drewniany razem ze stajnia, to gdzie 
tam było kogo trzymać. Nikt nie trzymał tu. 

 
[01]:06:34:18 – [01]:08:41:03 
06:47 – 08:58 
 
Q:     Ale czy na przykład po jedzenie przychodzili od czasu do czasu? 
 

   A:    Tak to nie. No, ta pani, co ja zabili to raz przechodziła z tym, z tym dzieckiem, i we[     
niedokończone: weszła]  

 
Q:     Zaraz, zaraz może do tego wrócimy…, dobrze? 
 

   A:    I weszła do nas, no i poczęstowaliśmy ją obiadem, no i posiedziała sobie w Niedziele. 
Widzieliśmy, ze miała chęć się przenocować, ale ja jeszcze miałam teściową, mówię 
proszę Panią bardzo byśmy byli radzi i tego, ale nam nie wolno. Bo jakby spotkali, to 
my jesteśmy bardzo ukarani. I zabrała się i poszła i nie widzieliśmy jej już.  

 
Q:     Czyli kobieta, Żydówka, tak? 
 
A:     Tak, z tym, z tym, z ta dziewczynka. 
 
Q:     Czyli ona się gdzieś tutaj, gdzieś w  okolicach ukrywała, mieszkała, tak? 
 
A:     No, gdzieś tam mieszkała widać. 
 

   Q:    A co się stało z tą kobieta i z tym dzieckiem? Czy jakieś wydarzenia z nimi związane 
Pani pamięta? 

 
   A:    To już ta kobieta, to u nas jak była, to było w lecie, przyszła na ten obiad, a ją zabili w 

zimie. Ja nic nie wiedziałam o niej, tylko później dopiero myśmy się dowiedzieli. Wzięli 
i wywlekli ją, chyba wzięli na piechotę tam, bo tam mamy pole koło takich krzaków, i 
tam zabili i przykryli śniegiem i tam leżała. I nikt nie wiedział o niej. Dopiero później 
jak zrobiło się słonko, ludzie wyjechali w pole robić, gadają tu człowiek leży. Przyszedł 
sołtys i gada: weźże idź zobacz, bo tam w twoim polu to leży, no, człowiek zabity. No, 
ale przecież poznać było od zimy do wiosny jeszcze kto, to był.  

 
Q:     To Pani widziała, poznała ja Pani tam? 
 
A:     Ja  to nie widziałam jej. 
 
Q:     A skąd Pani to wie, kto ja tam widział? 
 
A:     No jak mąż poszedł ja zakopać. 
 
Q:     Pani mąż poszedł ja zakopać, tak? 
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A:     No, nie tylko, tylko sam by przecież tego nie zrobił. 
 
[01]:08:42:15 – [01]:13:43:24 
09:00 – 14:14 
 
Q:     A niech Pani powie, bo Pani mówi, ze wzięli ją i zabili. Kto ja wziął i zabił? 
 

   A:   Na jacyś, ja wiem kto to był w nocy? Czy to bandyci, partyzanci, czy kto wie kto to 
wziął, no? 

 
Q:     A jacy to mogli być partyzanci, pamięta Pani? 
 

   A:     A to takie, tacy byli partyzanci złodzieje, bo tu – najpierw to przyszli do nas i o bron, ze 
dawać bron -  jeszcze teść nieboszczyk żył – a jak nie, to kula w łeb. No, to myśmy 
mówili nie miał nikt broni, my nie mamy broni, to weganli nas do takiej komory, no 
taka spiżarka była -  to ino córka w kolebce leżała – a tutaj to ino gwizdało, tak szukali 
tej broni, ale nie znaleźli, tylko mieliśmy na górze zabita świnie i tam – wpierw to nie 
było lodówki wtedy - na górze była kaszanka, no i litr wódki wzięli i tyle. No i poszli.  
 

Q:     No, ale to byli Polacy? 
 
A:     No, a ja wiem kto to był panie, w nocy? 
 
Q:     No ale mówili do was po polsku? 
 
A:     No po polsku. 
 
Q:     Czyli Polacy? 
 

   A:     Tak. Za trochę i nas odpukają. No jak ci drudzy przyszli, to nas okradli. Zabrali mężowi 
ubranie, o powodzi ci się mówi, bo masz trzy garnitury, a tego.. a pierw Niemcy dawali 
takie punkty, jakieś na wódkę, na rzemień, no. To się jechało do Staszowa, to kupiliśmy 
tego rzemienia i tego na pościel kupiłam, bo tego przecież trzeba było sobie ujądlić, 
uprząść i dopiero zrobić, bo przecież nie było gdzie, co kupić.  

 
Q:     A czy jeszcze przychodzili tutaj w jakimś celu ci partyzanci, czegoś szukać? 
 

            A:   Tak to więcej nie. Tylko czasem przyszli, to albo męża wzięli na pod wodę, a nie to 
zabrali sami konie, to tak wyjeździli, ze ledwie przyszły te konie.  

 
Q:     A czy na przykład nie szukali u was Żydów?  
 
A:     U nas nie. Nie szukali.  
 

   Q:    Nie przypomina Pani sobie takiej sytuacji, żeby kiedyś tu przyszli, szukali gdzieś, czy 
tez ktoś oskarżył was o ukrywanie Żydów? 

 
A:     No, może wtenczas co, te mówiłam, co tych bratów tak pobili i przyszli. 
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Q:     Niech Pani o tym opowie. 
 
A:    No. Bo mamusia coś se szyła u krawcowej, z tatusiem poszli wieczór, bo mówi będę się 

bała sama przyjść, bo tam, na tamtym końcu. A oni zostały chłopaki, takie do czwartej 
klasy, do piątej chodziły. Takie, w takim wieku. No i wlazły i gadają wyjdźta, gdzie 
macie Żydów? Dzieci powytrzeszczały oczy i gadają, że nie maja Żydów. To biły. 
Jednego w jednym pokoju trzymały, drugiego w drugim. I biły,  żeby się przyznały.  

 
Q:     Ci partyzanci ich bili, tak? 
 

            A:     No.. Kto to był, co ja wiem Panie co to był? Jak go nie znam to ja wiem co on wart? 
 

Q:     Jak ta sytuacja się skończyła? Bili Pani braci, tak? 
 
A:     No.  
 
Q:     Co się później stało? 
 

   A:    A później gadają tak. A coś bardzo tego starszego bili – A może szwagier ma? – A on  
mu się powiedział, to niech Pani idzie zobaczyć. To przyszli. 

 
Q:     Szwagier, czyli Pani mąż, tak? 
 

   A:    Tak. Nie.. Ten brat tak powiedział, że skąd ja wiem, czy szwagier ma Żydów . Ja nie 
widziałem Żyda nigdzie u szwagra. Ale przyszli prosto do niego, i jak go uderzył w 
twarz, z łóżka – Ale babcia nieboszczka teściowa – złapała krzesła i gadała tak : „ 
Pieronie jasny, mam jedno dziecko i przyszedłeś mi zabić w nocy”? Tak się 
zastanowiły, zabrały się i poszły.  
 

Q:     Czyli oni nachodzili was i szukali Żydów, tak? 
 

   A:    No. Najpierw broni, później Żydów, no a przecież nikt u nas Żyda na oczy nie widział. 
No to widziałam tez Żydówkę, jak weszła, to daliśmy jej po katolicku, wiem, że głodnej 
i gadaliśmy niech Pani sobie idzie, bo nam nie wolno nikogo przetrzymywać. I tyle było 
z Żydami. 
 

 
[01]:13:44:18 – [01]:17:18:05 
14:15 – 17:57 
 

   Q:   A niech Pani powie, mówiła Pani, ze ta Żydówka, którą później zabili ci bandyci, czy   
też partyzanci, miała córkę. 

 
  A:     No to ona stale miała tę córkę, jeszcze jak ja wzięli zabić, to ona też była ta dziewczynka 

i tę dziewczynkę wzięli, ta.., no.., Tomali siostra, ona zaopiekowała się nią.  
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Q:     I ta dziewczynka uratowała się tak? 
 
A:   Tak. Uratowała się, bo ona jak jakoś  u nas, do nas wpadła raz – Ja karmiłam dziecko             

piersią, drzwi były otwarte, tu wlazła jakaś dziewczynka i za szafę, a później leci i tak 
(chwyta się za ubranie – imituje jak dziewczynka do niej mówiła) – „ Paniusiu kochana, 
ratować mi mamę, bo jakiś pan bierze”. A to jakiś poszedł i straszył. Brał kosę i ze 
zarżnie ją. A już tam, pod Pogolią taki lasek jest, już jedno dziecko zabili, tę 
dziewczynkę jedną, i ona się tak bała.  

 
Q:     Czyli wcześniej jedna, jej siostrę, czyli jedną córkę… 
 
A:     To już zabili tam. 
 
Q:     I ona się bała. I co się wtedy stało? Wtedy ten człowiek z kosą co zrobił? 
 

            A:     No i postraszył ich i już. No a była głowa straszyć, a ja wiem co miał zamiar zrobić? 
 
Q:     Ale wtedy nie zabił jej, tej kobiety? 
 

   A:    Nie. Tylko tego. No to jak te matkę wzięli w nocy, to dziecko może spało i zostało. I 
później wzięła, ta siostra Tomali, Mazurkiewiczowa zdaje się nazywała się. Był 
pogrzeb w zeszłym tygodniu, byłam nawet na tym pogrzebie. Ona taka w moim wieku 
była. I wychowała, i ochrzciła. 

 
Q:     Czyli całą wojnę ona ja ukrywała, tak?  
 
A:     Tak.  
 
Q:     A co się później stało z tym dzieckiem po wojnie? 
 

   A:    Później, to nie wiem. Dowiedzieli się jacyś urzędnicy i zabrali ja. Ona już była taka 
dziewczynka, panienka. Mówili, ze do Anglii, czy gdzie.  

 
Q:     Czy później jakieś kontakty oni utrzymywali jeszcze ze sobą? 
 
A:     No tego to – chyba, tego to ja nie wiem. 
 
Q:     Czy ta dziewczynka, czy tez już jako dorosła ta kobieta tutaj przyjeżdżała? 
 

   A:    No przyjechali, przyjechali samochodem Żydzi. I ona przyjechała, żeby zabrać te zwłoki 
gdzie są pochowane.  

 
Q:     Zwłoki tej matki? 
 

   A:    Tak. No i, męża nawet nie było, ale poczekały trochę i powiedział im, pojechały tam i 
kopały. Tam, takie przy krzakach, takie pole mamy długie. Ale ja nie wiem, ze se 
przypomniał jakoś, ze nie mogły tych kości znaleźć. No i mówi, szkoda tylko, bo już  
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            pszenica była taka zasiana, powschodziła, to mówi zrobimy tak: Weźmiemy tej ziemi w 
skrzynki i zawieziemy do Warszawy. Tak gadały do siebie. Modliły- jak pierwszy raz 
przyjechały, jak tylko zobaczyły gdzie, to przywiozły kwiaty, to ziemniaki były 
wsadzone, to kwiatów tam było nawstwiane i modliły się te Żydzi, tam. To tyle wiem. 

 
 
[01]:17:19:06 – [01]:21:31:01 
17:58 – 22:20 
 

   Q:    A wróćmy jeszcze do czasów wojny. Opowiadała Pani, że w czasie wojny, w lato, tutaj 
w polach, w zbożu ukrywały się rodziny żydowskie.  

 
A:     No ukrywały się. 
 
Q:     Co się z nimi stało?  
 

   A:     No mówili tak: rano ludzie gadają tak: Wiecie co, co Żydów nabili, gada, tam w polu , 
to się nie gada. A Żydóweczki to pogwałcili i powiesili na drzewach, w tych krzakach 
wisiały. No nie widziałam tego, z opowieści.  

 
Q:     Ale kto ich pozabijał, kto zgwałcił? 
 

            A:     No Panie, no kto? Wie kto? Pokazał się taki, jak gdzie wlazł to zamaskowany i tego.  
 
Q:     A czy to byli Niemcy, czy to byli Polacy? 
 

            A:    Ja to tak znam, ze to mogli być tacy złodzieje – Polacy. Tak rabowali za tym, za tym    
groszem. Chyba. 

 
Q:     Czyli w celach rabunkowych, tak? 
 
A:     Bo Niemiec to jakoś za dnia i różnie, miał ukarać to w dzień , wiem? 
 
Q:     Pani nie widziała zwłok tych zamordowanych? 
 

   A:   Nie. Panie, jak zabili tu Ruskich, to pięciu na polu u nas. Niemiec był okopany, i ten 
Niemiec wstał, podniósł ręce i powiedział, ze się poddaje. To te Ruskie poszły tu, ośmiu 
zginęło. To ja szlam (zakrywa twarz dłońmi), to się tak zatykałam, żebym go nie 
zobaczyła. Po tych umrzykach popuchły wargi bardzo na polu. 

 
Q:     Tutaj w pobliżu was, tak? 
 

   A:    Tak. Tam za ogrodem tam, za droga (wskazuje ręką). Żeby nie zobaczyć tego umrzyka, 
bo ja się boje.  
 

  Q:    A jak Pani myśli, dlaczego ci Polacy zabili tych Żydów? Dlaczego zabili ta kobietę,      
dlaczego zabili tych, którzy ukrywali się w tych lasach, w tych zbożach? 
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   A:    No ja wiem dlaczego? Przecież to było przez, od kary Boga. Ten Żyd to też był 
człowiek. Jakby Pan Bóg chciał go zgładzić to by umarł, albo co. Po co to męczyć go, 
nie? Po mojemu tak. Skąd ja wiem co one, co one widziały w tym. 

 
Q:     Ale wspominała Pani wcześniej, ze być może, że żeby ich obrabować, tak? 
 

   A:     No. Żydzi niektórzy byli, co byli bogaci, nie? A była i bieda. Jak u nas był w sadzie, sad 
pilnował, to miał pięcioro dzieci, no i z tego żył. Ale takie wszystkie grzeczne były i 
pamiętam nauczyłam się po żydowsku liczyć i mówić z nimi, bo takie były 
dziewczynki. 

 
Q:     Pamięta Pani coś po żydowsku? 
 
A:     No trochę, no ale mało.  
 
Q:     Niech Pani coś powie.  
 
A:     Liczyć umiałam do dziesięciu. Ein, zwei, drei …, zwanzig. To chyba dwadzieścia, nie? 
 
Q:     Tak. Coś jeszcze? 
 

   A:     No, na chleb to „pchoj” (HEBRAJSKI: chleb) tam, no. Na krowę „bochajmy” 
(HEBRAJSKI: krowa). To takie. No ja do szkoły chodziłam. Byłam dziewczynka 
przecież wtenczas. I one tez były takie.  

 
   Q:   Pamięta Pani po tych sytuacjach, po zabójstwie tych ludzi, którzy ukrywali się na        

polach, po zabójstwie tej kobiety, czy tu jeszcze jacyś Żydzi się we wsi pojawiali? 
 

A:     Nie. Tylko ci, co przyjechali po te.  
 
Q:     To już po wojnie. W czasie wojny już nie? 
 
A:     Nie.  
 

            Q:     A była Pani nie wiem, w Pogolii, albo w Staszowie w Getcie? Widziała Pani tam..? 
 
A:     Nie, nie byłam. Nie widziałam 
 
Q:     Nie widziała Pani? 
 
A:     Nie 
 
Q:     Dobrze. Dziękuję Pani bardzo.  
 
[01]:21:31:01 
22:20 
Koniec wywiadu. 

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. 



 

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. 




