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- Proszę, Pani, powiedzieć Pani nazwisko, imię... 
- Wojtonis Janina. Mieszkałam w tym... w Poleckiszkach. I... Tutaj przyjechaliśmy przed wojną jeszcze. Tatuś był 

woźnym w gminie Ejszyszki. I tutaj chodziłam do szkoły. Ale przyjechaliśmy – to ja poszłam do piątej klasy – 
stamtąd jak przyjechałam. A potem, kiedy zaszła wojna, to nas... nie umieliśmy po litewsku, to nas... kazali wyjść z 
tej służby. I mieszkaliśmy w Jursztyce. Tam, gdzie i gmina była ejszyska. No, a tutaj, potem, kiedy – a tam 
mieszkanie budowaliśmy w Poleckiszkach, i frontem spaliło się. To już nie było gdzie wracać. No, to potem już 
przyjechaliśmy – najpierw, kiedy jeszcze nie spaliło się, to jeszcze przyjechaliśmy do takiego... starej chałupki, do 
Martunów. Pod kościół sam. I mieliśmy już jechać tam, a potem przyjechał brat, i z tatusiem mówi, że... już nie ma 
gdzie wracać. No... Tutaj zaraz drugi front, to my pojechaliśmy tam, do siebie, tam stodoła została się. To tam 
mieszkaliśmy, a potem ja w czterdziestym ósmym roku wyszłam za mąż i zaczęłam mieszkać tutaj też, w 
Ejszyszkach. 

2:25 
- Dziękuję Pani bardzo. Proszę, Pani powiedzieć, czy Pani widziała, co zdarzyło z Żydami? 
- To widzi pan, tak: mamusia była wtedy w poważnym stanie, bo w czterdziestym drugim urodziła się moja siostra, 
roku. A ja z dwudziestego piątego roku jestem. O szesnaście lat młodsza. I w tym domku starym mieszkaliśmy, a 
gospodarz wyszedł z nowego domu i mówi: - „Zobaczcie, zobaczcie, jaka idzie procesja tam!”. Szereg z Ejszyszek, 
szereg tych ludzi – i szło... tam, na tę... na te mogiły... Tam były rowy wykopane prawdopodobnie, bo ja tam nie 
chodziłam. I, kiedy przyszli, zaraz zaczęli rozbierać się. I potem wszyscy w bieli stali w tych szeregach. I u nich z sadu 
– nam było widocznie. I moja mamusia razem wyszła, a tatuś za mamusią, a my tylko krzyknęliśmy, bo dlatego że u 
nas, po katolicku: „Nie zabijaj”. To nas strach ogarnął; tata bierze za plecy mamusię i mówi: - „Uciekaj do domu! W 
poważnym stanie”, - i, mówi, - „jak ty patrzysz na takie coś!”. I ja młoda, bo mnie było siedemnaście lat... I ja uciekłam 
do domu. I na tym kończyło się wszystko, bo dlatego, że tylko ten szereg widziałam, kiedy pędzili, z daleka – to jednak 
odległość... Tylko że to tak, jak u nich, na góreczce, i ten sad, i my z tego sadu tak ich popatrzyliśmy, - to najpierw taka 
czarna chmura szła szeregiem – jedni za drugimi tam, może po dwóch czy po czterech, kto tam wie, z daleka nie 
widać... Ale potem, nad tymi – bo to potem powiadali, że tam rowy były, - i nad tymi rowami wszystko to białe było... 
Wszystko to było – do bielizny rozebrali się. No, i, widocznie, wtedy ten był... ostatni cios... Tylko tyle widziałam... 
- Czy Pani widziała jak strzelali? 
4:27 
- Słychać, to nie słyszałam. No, w każdym bądź razie, potem opowiadali, że zabijali wszystkich. A później tam 
zasypali, tam... wapno, czy coś; żeby tego nie było. No, jakiegoś zakażenia, albo coś tam nie było... 
- A ot, jak strzelali, to Pani widziała? 
- No co, znaczy, rozebrali się do... do bielizny. No, to widocznie... widocznie, było wszystko. A tak – toż to jednak 
odległość... żeby tak... był człowiek sam przy tam, a to nie, przecież... 
- Ilu to Żydów było? 
- To u nas dużo było. Prawie ta cała wiejska ulica, to wszędzie sklepy były, wszędzie byli Żydzi, bo dlatego że z 
naszych ludzi to co – gospodarze tylko byli. A tak, sklepy były wszystko żydowskie. Tak że przed wojną to tak było. 
No i w wojnę... I przed wojną, aż póki nie... było już, to wtedy... Wtedy już przeszło... No, kooperatywa to była, a tak, 
to... sklepik był, w szkole... Bo u nas, na przykład, w szkole, sprzedawał, to zeszyciki, to obsadki, to ołówki, to ot, tak, 
ot... A potem już poszedł... do sklepu przyjęli... no, ale tak, Żydki praktykowali, bo łożyli: to kalosze podłożą, to coś: 
„czy nie weźmie czegoś?”... no, a potem to już było... był bardzo dowierzony człowiek, bo nigdy nic nie ruszył... Tak że 
cały czas dobrze żyliśmy ze wszystkimi... Na ogół... A to – jako ludzie, to przecież to... to strasznie było... To coś 
okropnego... Bo ja mówię, po katolicku, to: „Nie zabijaj”. To jest wielki grzech. Tak że to już straszne, straszne, 
straszne – najstraszniejsze... Kto to wie... Jak to będzie, co to będzie... Człowiek żyje, i nie wiesz, kto na ciebie czyha, 
jakie co... To straszne... No... Ludzie tak jakoś... Boga mało przyznają... Co twoje, to i moje... i tak było, tak jest; chyba 
tak i będzie... 
- Proszę Pani powiedzieć: to ci Żydzi, których Pani widziała w ostatnim czasie – to byli z Ejszyszek – i z jakich jeszcze 
miejsc? 
- Chyba tylko u nas tutaj było... Bo dlatego, że tak, to jakoś nigdzie nie mieszkali. Tutaj, w Ejszyszkach mieszkali; no, 
ale część chyba uciekła jednak, bo przechowywali przecież ludzie po wsiach – czy dało się, to jednak przechowywali 
kto mógł, kto... komu dało się tylko przechować... Tutaj niedaleko też takie pobożne kobietki były, one dzieci nie miały, 
to po prostu przechowywały... ot, nazwiska też nie wiem... No, potem już u nich była po prostu... ona taka... jak... jak 
swoja, ta dziewczynka... taka czarnienka, ładna była... No... A one były bezdzietne,,, nie to, że bezdzietne – niezamężne 
wcale, miały właśnie tę... tę dziewczynkę na przechowanie wzięły też... Potem ta kobietka, jedna zmarła, a ta druga 
utonęła... Szła z kościoła, a miała troszkę taką nogę – operowaną; pośliznęła się – błoto było – i tak w sadzawkę 
wjechała... To nawet tutaj – Więckewiczów, ona była chrzestna mama – to oni potem ją szukali i znaleźli, bo ona 
zawsze... taką torebkę miała obwiązaną. No, i patrzy, po tej torebce, wypłynęła ta laseczka, i z tą torebką – i on ją 
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znalazł, i pochował... No, ale po mojemu, ta ich wychowanka, którą wzięły, to ona wyjechała... wyjechała w Izrael. 
Potem wyjechała ona... 
- Proszę, Pani, powiedzieć: w tym dniu, kiedy ich zabijali, to kto prowadził tych Żydów do zabijania? 
8:26 
- Żołnierze... No, kto tam prowadził? – kto miał strzelbę... kto mógł prowadzić... PO nazwiskach ja nie wiem ich... No, 
kto jego wie... Przecież... 
- Ale nie cywile? 
- No, chyba nie, gdzie tam... to byli żołnierze jacyś... Jakiś... jakiś, chyba... jakiś chyba, no, zespół, bo jak tak mogło 
być?... Przecież ktoś musiał kazać, ktoś musiał bić... 
- Niemieccy żołnierze, litewscy żołnierze to – jakie to byli; czy to policja była? 
- Tego nie wiem, proszę pana, jakie żołnierze. Kto ich wie! Kto ich wie, jakie to żołnierze byli. Tego ja nie mogę 

powiedzieć Panu, dlatego że... legitymacji nie było... A zresztą, kobieta, to przecież... skąd może wiedzieć, jakie 
tam... jakie tam... Ale to straszne... To jest straszne... Nie daj Boże... To przecież masa ludzi była... To nie... nie tak 
to prosto. To, to tutaj jest, z tej strony, co... co właśnie z tego sadu widać było, a potem – też była mogiły, tam jest 
i... i pomnik, i tablica... Tam już na wozach, po mojemu, wieźli, i dzieci i kobiety. Tu chowali... Tutaj to pędzili... – 
a tutaj to... to wieźli. Różne te kobiety, przez miasto... Też nie widziałam, ale mówili, że przez miasto, i tam już 
zabijali, za cmentarzem... Za naszym cmentarzem. 

10:54 
- A w tym dniu, kiedy Pani widziała to, to byli jakie Żydzi – mężczyźni czy kobiety? 
- Chyba że wszyscy – i mężczyźni, i kobiety... Chyba coś tak; ja to nie wiem zresztą, kto... Ale chyba że... różni tu 

chyba byli... Może, kto mógł iść, a tutaj kobiety i dzieci, na tym cmentarzu. Tak mnie mówili wtedy, a jak to było, 
to kto jego wie... Świadkiem taki mnie mogę być, bowiem dlatego że ja nie byłam przy tym... Skąd ja mogę 
wiedzieć?... 

10:54 
- A w tym dniu, kiedy Pani widziała, to byli i mężczyźni, i dzieci, i kobiety? 
- Nie... Dzieci chyba nie... Dzieci chyba osobno były, ja tak myślę, bo dlatego, że potem mówili: „Ojej”, - mówi,- „i 
kobiety, i dzieci powieźli na... na furmankach”... I przez miasto... A jak tam było... 
- A tu, tylko mężczyźni? 
- A tutaj ja nie wiem... Może tu i kobiety, i mężczyźni byli, skąd ja wiem? – ja nie... nie mogę tego powiedzieć – kto... 
kto i co... No, to straszne; to jest straszne, nie daj Boże... Nie daj Boże-sz... zdrowi ludzie... Chory człowiek, i to żyć 
chce... A to zdrowy człowiek... O, to straszne, nie daj Boże... 
- A jak strzelali, to już Pani nie widziała? 
- No nie, bo to odległość... To że odległość... jak kościół nasz, i aż... aż cmentarz, ten... na którym bili – to... to jednak 
kawałek. To odległość wielka... Ja mówię: jak krzyknął tatuś na mamusię – idzie za nią i mówi: - „Zrozum, co ty...” – 
mówi,- „oglądasz, idź do domu!”... No i potem już ta siostra moja urodziła się. Mówi, ona taka nerwowa, mówi, bo 
przeżycie miała mama, to dlatego... I tak, za to nerwowa, bo przeżycie miała, przeżywała... Jak kobieta... Mężczyźni 
jeszcze więcej charakter mają twardszy, a kobiety to przecież... przeżywają okropnie, bo to... bo to nie do przeżycia... 
To straszne... każdego człowieka szkoda, nawet wroga, prawda? 
- A kiedy kopali ten rów? 
- Chyba były wykopane już... Widocznie tak, przecież w ten moment nie mogli kopać... Chyba było już wszystko 
podszykowane... Bo inaczej nie mogło być. Tylko że potem spędzali ludzi, którzy zakopywali ich, tych ludzi. To 
dlatego wtedy opowiadali, że nad rowami kazali stać. No, to, o, taka była pogłoska, ale jak tam było, to kto to wie?... 
Ten, co zakopywał, to tak, ależ tych ludzi też... trudno znaleźć, bo ci, którzy chodzili tam, nawet jeśli (???), to już też 
nie żyją. Tacy naoczni świadkowie, to już oni – kto zakopywał, to może tak... by coś lepiej powiedział, ale... już 
odszedł do wieczności, nie ma... 
- Czy znaliście Wy, dlaczego tę jamę kopali? Kiedy kopali? 
- A kto wiedział? Może w nocy wykopane były? A kto to wie, kiedy kopali? 
- Nie wiedzieliście, kiedy kopali? 
- No, naturalnie. Kto tam chodził? Nikt tam nie chodził, i nikt tam nie widział. To, widocznie, może i gdzie w nocy 

kopano, może nad ranem, czy jak, no, kto to wie... Kiedy tam kopano, kiedy przyszykowane było. Tylko to rozpacz 
to straszna, bo to... Bo szli takie – byli ubrane, a potem wszystkie w bieliźnie... No to jasne, dlaczego rozebrali się... 
Ot, takie, ot... straszne... 

14:25 
- Proszę, Pani, powiedzieć: jak szli, to może coś krzyczeli, może coś mówili? 
- Nie wiem, ale tak mówili, że po prostu jak baranki na rzeź. Bo mówią, że ktoś tam opowiadał – potem już, aż... że 
ksiądz powiedział dla nich, że musicie iść, bo to tak... taka wola Boża, czy coś, o, tak... No... 
- Żydowski ksiądz, czy katolicki? 
- Żydowski ksiądz powiedział, tak, tak... Bo tutaj tam... jak to – bożnica, czy jak, o tutaj... jest... i tak powiedział dla 
nich... A czy to pewne, czy to niepewne: może plotka, może ktoś zmyślał? Ale tak mówili: powiedzieli, że, znaczy, 
musicie iść. I tak, po prostu, cicho chyba i szli... Jak na zabicie... Ale to takie pogłoski były... A czy to prawda, czy 
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nieprawda?... Człowiek ten, który szedł, to on wie wszystko... Jeżeli został, może, gdzieś... kiedyś... Może gdzieś i 
został... Może ktoś i wyszedł z tego cało, kto to wie? Może komu trafiła się kula, a może komuś i nie trafiła się? Może 
gdzieś jest i rzeczywiście świadek naoczny? Mało to tak było? Przecież bardzo dużo gdzie było takich... 
- Jaki to dzień był, jaki miesiąc? 
- Siostra urodziła się w kwietniu. A tam jest tablica, gdzie... i gdzie te, na cmentarzu. Ale już ja dawno czytałam, to nie 
mogę powiedzieć. Jest tablica... po mojemu, i tutaj jest – też tablica jest na tym cmentarzu, też. I jaki dzień, i kiedy... 
kiedy było to... 
- Ale jeszcze lato było? Czy już jesień? Nie pamięta Pani? 
- Zanik pamięci, ja ż mówię... Trudne lata... Siedemdziesiąty szósty rok – to już... już i wszystko... i pieśń odpieta... Nie 
pamiętam w tej chwili... Mąż to miał cudowną pamięć, ja też cudowną... Trzy lata temu chorował na paraliż... Raz, 
potem za dwa lata drugi raz, i odszedł do wieczności za dziewięć miesięcy... On to miał głowę... pamiętał dobrze; nawet 
chory leżał, i to... Coś takiego, jak mówi: „zmarł ten i ten”,- mówi,- znasz?” – „Wieczny pokój”,- mówi,-- znam”... 
Bardzo dobrą pamięć miał... No, dlatego że on tutaj mieszkał i znał mniej więcej wszystkich... I ... (???) ... byli... u nas 
Chajkiele byli takie, też Żydki, oni wyjechali... wyjechali stąd... No... Tutaj taki... kto tu jeszcze taki... no, oni 
wyjechali, oni nie weszli w tę... w tę grupę... Może jeszcze ktoś wyjechał... 
- Proszę, Pani, powiedzieć, co jeszcze ludzie mówili po tym zabójstwie? 
- No, co, wszyscy byli jak trupy... A co... Co może człowiek mówić po takim czymś? Wszystkim mowę odebrało. To 

nie śmiech... To nie żart... Choruje człowiek, i to... i to ... śmierć... A to – zdrowy... To jest straszne. 
18:03 
- A co w kościele było, mówiono? Może ksiądz powiedział coś? 
- Na pewno było coś mówione... Na pewno modlili się, i wszystko na pewno było, bo dlatego że to nie... nie po 
katolicku. To nie... nie tak, jak trzeba... Przykazań dziesięć Pan Bóg dał przecież Mojżeszowi, i my w to wierzymy... I 
przykazanie: „Nie zabijaj”... A czy wolno... napadać na człowieka?... Nie wolno... To jest nie po Bożemu. I tak nie 
może być. To wykluczone. Stają ludzie w obronie człowieka, - a tak – to, to już coś strasznego... 
- Dziękuję Pani bardzo. 
- Proszę bardzo. Nie ma za co. 
- Dziękuję. 
- Tak... Co zrobić... Bywa w życiu różnie... 
- Tak... 
- Wojna... Wojna dużo co... zrobiła złego, mowy nawet nie ma... A i bez wojny w drugi raz... napady, różne rozmaitości 
bywają... nie wiadomo, za co i po co... Przecież też bywa różnie... W czasy spokojne... A to było straszne... 
- A po zabójstwie tam Pani nie chodziła na to miejsce? 
- Oj, nie... Nie... Ja na to nie nadaję się, ja bardzo żałosna i... bardzo przejmująca... Ja nie taka, że... nie mam 

męskiego charakteru... Mnie to wszystko boli i rani. Mnie palec pokaż, to już ja płaczę; ja nie mogę inaczej... U 
mnie taki charakter: mnie wszystkich szkoda... Jaki on by nie był, - nawet i wroga, i tego szkoda, bo to on wszystko 
jedno człowiek. To wszystko jedno człowiek... Każdy... ma duszę nieśmiertelną; a że on robi nie tak – to może jego 
tak nauczyli... Może tak wychowali... Ja o Oświęcimiu czytałam książkę – to ten, który Oświęcim budował i tak 
strasznie tam odnosił się, to tam pisze, że dobrze Świętej służył, był bardzo dobry... A potem zrobił takie coś 
strasznego – śmierć dla ludzi... Ot... Tak, że tutaj... trudno co powiedzieć... 

20:40 
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