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Miejsce i czas wydarzeń Opole Lubelskie, II wojna śwatowa

Słowa kluczowe Projekt Akcja Reinhardt - w kręgu Zagłady, okupacja
niemiecka, Żydzi, mienie pożydowskie, szabrowanie

 
Mienie pożydowskie
Jak wywieźli ostatek Żydów, to zostały budynki, puste bez ludzi już. Aby tam pilnowali
tego, były dozorce takie. No Polacy, no Polacy pilnowali. Jak tam nazywali się, to nie
wiem. No i z naszych Polaków wtedy, no ludzie próbowały tam iść coś wynieść, nie?
Bo przecież oni i krawcami byli i szewcami. No różnymi takimi. Oni mieli te sprzęty. A
tu te ludzie biedne były. One nie miały. Jeszcze ta wojna. No i tam, oj próbowały. Ten
poszedł, tamten poszedł, udało się coś wyniósł, coś wyniósł. No i później już, no
widzieli  Niemcy  co  się  robi,  że  dziury  porobione,  kradzież,  to.  No  i  było  takie
ostrzeżenie. No i właśnie, tak jak mówię, ten policjant pilnował wtedy ten. Górny to
był wtedy. Chyba Górny, tak mnie się zdaje. Jak to pilnował. To jak tego dziadka
starego, tego Franciszka, zastrzelił no. Chłopisko, no poszedł tam po coś, był głuchy
trochę, on może i krzyczał na niego, stójcie! Jak on wszedł, ten strzelił, zastrzelił go…
i koniec, i już. Tak było, to było. Dalej tam tego pilnowano. Niemcy zabierali co było.
Zabierali  towary, maszyny. Wszystko co było wartościowe wywozili  stamtąd, tak.
Wywozili. Tak jest. Samochód wjeżdżał, no i tam ludzie były do roboty przecież. No
bo musiały być na to, czy Polaki, każdy. No bo były wyznaczone i musiały iść. Tam
była pustka, była, a później jak front przyszedł, jak mnie zabrali, to już nie wiem co się
dalej stało. Jak było jak już Rosjanie weszli? Za Niemców… mnie się zdaje pustki
stały.
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