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Kurowscy Żydzi

Pamiętam, że w Kurowie był taki Żyd – Chaim. Handlował. Nosił nici, igły, naparstki, wstążki, 
skarpetki w takim worku na plecach. Dzisiaj to byśmy na to powiedzieli plecak, ale to był worek - 
taki  przewieszony.  [Chaim]  miał  taką  długą,  siwą  brodę.  Jak  go  widziałam  to  był  zawsze 
uśmiechnięty. Taki starszy pan już był. I pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja. Jak to chłopcy... z 
Buchałowic chodziło takich dwóch urwisów niesamowitych – wzięli bryły i zaczęli w niego rzucać. 
No i ja tam razem z nimi byłam. I [mój] tatuś jakoś się zorientował [i powiedział]: jak jeszcze raz 
będziesz szła z nimi to cię tak złoję... że już więcej nie będziesz tego robiła. To już wiedziałam, że 
to jest nie tak. W domu była taka dyscyplina, że nie wolno było dokuczać drugiemu człowiekowi. 
Jak się Kurów palił to do nas uciekła rodzina z Kurowa. Oni mieli w Kurowie olejarnię. Wyrabiali 
olej. Olejarz mówili na niego. Wszyscy mówili na niego Judka. Czy to było imię czy nazwisko to nie 
wiem. Był z żona i z dziećmi, ile było tych dzieci to nie pamiętam. Pamiętam tylko jak się strasznie 
modlił. I myśmy się tak podpatrzyli na niego... dlaczego on sobie takie klocki wiąże... myśmy nie 
wiedzieli co to jest. No bo skąd w katolickim domu?. I tak stał nad łóżkiem z tymi dziećmi i się 
modlił. Józef – mówił do ojca – co tam w Kurowie słychać? Wyganiają... Ale ty uciekaj. Nie idź tam 
– ojciec mówił – bo oni zmarnują wszystkich. Nie – ja muszę pójść. Tam nasi idą. Ja muszę pójść. I 
poszedł. Jak poszli z powrotem to prawdopodobnie zginęli, no bo jak inaczej mogło być? Ale ci co 
uciekli to uciekli, gdzieś tam się przechowali.
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