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Nadzieja Krasowska urodziła siȩ w 1909 roku w Narewce. Przed 1939 rokiem wiȩkszość 
mieszkańców w Narewce byli Żydzi. Wiȩkszość wywiadu ma do czynienia z potwornością 
Niemców w stosunku do Żydów miȩdzy 1941 a 1945 roku. Chociaż ona sama nie była 
świadkiem tych potworności , ona wiedziała o nich od jej przyjacieli i sąsiadów. Ona opowiada o 
egzekucji jej brata i też daje nazwiska kilku kolaborantów. 
 
 

Box 1, Tape 1  
 
 
[01:] 00:37:00 – [01:] 10:22:25 
00:00 – 10:40 
 
Nadzieja mówi że przed 1939 roku, w Narewce mieszkali Żydzi, Białorusini i Polacy. 
Wiȩkszość mieszkańców byli Żydzi. Opowiada że miała wielu żydowskich przyjaciół którzy 
byli w jej klasie i też sąsiadami. Wspomina też pewnego przyjaciela który wyjechał przed wojną 
do Palestyny, ale po wojnie przyjechał by się z nią zobaczyć. Nie pamięta jak on się 
nazywał.Opowiada że niektórzy Żydzi wyjechali przed wojną do Palestyny zistawiając ich żony 
i dzieci w Polsce. Między Żydami było wiele ortodoksyjnych którzy mieli długie brody. Ona 
mówi że kiedy wojna się zaczęła Niemcy przyszli do wioski i wygnali wszystkich Żydów z ich 
mieszkań. Odrazu ich goniono na polski cmentarz. Tam ich ustawiono koło długiego i 
głębokiego rowu. Oni byli rozstrzelani karabinami maszynowymi. Ich ciała padały w rów. 
Nasypano ziemię na te trupy i rozstrzelano następną grupę Żydów. Żydówki i dzieci trzymano 
kilka dni w budynku przy remizie strażackiej. Wywieziono ich w nocy ciężarówkami w stronę 
Prużanów. Nadzieja nie widziała te egzekucje ale słyszała o nich od jej przyjaciół. Opowiada też 
o sołtysie który nazywał się Misza Sokowski. On był kolaborantem Niemców od początku 
wojny. Ona mówi że sołtys zabrał dużo złota od Żydów. Po wojnie on uciekł z Polski. Zostawił 
w Polsce swoją żonę która była wtedy w ciąży. Opowiada też że wójt Wołodia Harcemicz i też 
ktoś który nazywał się Sołowej, byli kolaborantami Niemców. Nadzieja opowiada że rabin 
chciał przekonać Żydów by nie uciekali, żeby zachowali się spokojnie i cicho i w ten sposób 
może się uratują. Mówi że Polacy nie chowali żadnych Żydów bo sami bali się o swoje życie. 
Opowiada też o pewnej Żydówce która oferowała worek pełen odzieży żeby ją ktoś ukrył. Jej 
brat odmówił tej kobiecie bo sam martwił się o swoje życie.  
 
[01:] 10:23:00 – [01:] 25:30:00 
10:41 – 26:25 
 
Opowiada ona też że jej brat był zabity. On był zdradzony przez Polaków jako komunista. Też 
przypomina że domy rozstrzelanych Żydów były zajęte przez Ortodoksyjnych Rosjanów. Te 
domy jeszcze były umeblowane, były w nich ubrania i nawet znaleziono tam złoto. Stare domy 
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były zburzone i nowe były budowane na ich miejscu. Opowiada że nikt z Żydów z Narewki 
przeżył wojnę i też nikt nie wrócił po wojnie. Niektórzy Żydzi którzy przed wojną wyjechali do 
Palestyny, przyjeżdżali po wojnie by dowiedzieć się jaki był los ich rodzin które tu mieszkały. 
Ona słyszała że kiedy gnano Żydów na cmentarz na egzekucję, jeden z nich upadł po drodze bo 
był kaleką. Zastrzelono go na miejscu i wrzucono jego ciało w jakiś dół z boku drogi. Opowiada 
że jej brat był zdenuncjowany jako komunista. On i sześciu innych byli złapani i koło kościoła 
bito ich kijami i tam ich zastrzelono. Opowiada jak ona i kilku innych zabrali ich ciała i 
pogrzebano je na cmentarzu. Opowiada też że był Niemiec który nazywał się Anders. Niemcy 
mieszkali w szkole i też mieli swój sklep. 
 
Summary provided by Sam Ponczak. 
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