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Streszczenie 
 
Wywiad przeprowadzany jest z panią Janiną Skiepką, urodzoną 30.08.1921, która jako 
dziecko była świadkiem zbrodni na Żydach w Narewce [białorus. Нараўка/Narauka]. 
Wspomina o znanych jej miejscowych Żydach i przypomina sobie życie codzienne podczas 
niemieckiej okupacji.  
 
Tape 1 
 
[01:] 00: 39: 16 - [01:] 04: 18: 13  
00: 32 – 04:14 
 
Pani Skiepko opowiada o swojej rodzinie: było ich czworo dzieci (2 bracia, 2 siostry). Jeden 
brat zginął mając 17 lat. Rodzice posiadali masarnię i piwiarnię.  
 
[01:] 04: 18: 13 -  [01:] 10: 43: 00 
04: 14 – 10: 54 
 
Pani Skiepko opowiada o Żydach mieszkających przed wojną w Narewce. Opowiada, iż ulica 
(najpierw ul. Próżańska, następnie ul. 11. Listopada) na której mieszkała i nadal mieszka była 
ulicą żydowską. Sąsiadami byli: 
 
[Szamaryl?] Ryszalewski  – sklepiarz 
Medyn    – farbiarn 
Wołoszycki 
Rajbrod    – krawiec 
Honosanicki 
 
W Narewce istniał także żydowski handel mięsem (poza masarnią ojca i masarnią brata ojca), 
jednak konkurencji nie było, ponieważ Żydzi wieprzowiną nie handlowali. Była też żydowska 
cukiernia. Pani Skiepko opowiada, że Żydzi pracowali na budowie ojca, żeby zarobić na 
wyjazd do Palestyny.  
 
[01:] 10: 43: 00 – [01:] 22: 17: 20 
10: 54 – 22: 58 
 
Pani Skiepko przypomina przelatywanie pierwszych samolotów [„messerszmity”, 
Messerschmitt] nad miastem i reakcję ojca, kiedy powiadomiła go o przybyciu do Narewki 
wojska niemieckiego. Wspomina o istnieniu łagru w Gruszkach za czasów Rosjan w 
Narewce oraz o prześladowaniu pani Hackiel, Żydówki posiadającej hutę szkła (i młyna?), 
przez NKWD [Narodny Kommissariat Wnutrennich Del, Народный комиссариат 
внутренних дел]  
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[01:] 22: 17: 20 – [01:] 34: 44: 17 
22: 58 – 35: 56 
 
Pani Skiepko opowiada o losie Żydów za czasu niemieckiej okupacji. W dniu 15. 08. (rok?), 
kiedy szła do kościoła, widziała klęczących przed kościołem żydowskich mężczyzn i 
starszych chłopców. Podczas mszy Żydzi byli zabijani blisko cmentarza katolickiego, 
ponieważ nie było ich już, kiedy wyszła z kościoła. Usłyszała, że jeden z Żydów, pan 
Warsztacki, posiadający aptekę, próbował uciec. Żydówki razem z dziećmi były trzymane w 
remizie strażackiej; wieczorem wszyscy byli wywożeni do Hubryniek (?).  
 
Tape 2 
 
[02:] 00: 43: 24 – [02:] 06: 18: 03 
00: 37 – 06: 25 
 
Pani Skiepko przypomina sobie, że pod czas niemieckiej okupacji istniała godzina policyjna 
od 20.00 do 06.00. Wspomina Polaka Józefa Wyśniewskiego, który zniemczył swoje 
nazwisko na Wiesner, chodził z psem i bił każdego, kogo napotkał na ulicy podczas godziny 
policyjnej. Wspomina także Michała Sakowskiego, który współpracował z Niemcami. 
Opowiada o polskich kolaborantów miejscowych, lecz nie może przypomnieć sobie żadnych 
szczegółów. 
 
[02:] 06: 18: 03 - [02:] 30: 08: 24 
06: 25 – 31: 16 
 
Pani Skiepko opowiada o burmistrzu Stanisławie Sołowieju, który razem z Niemcami 
zarządzał majątkiem po Żydach, i który pozwolił jej rodzinie zamieszkać w jednym z domów 
po rodzinie żydowskiej. Widziała miejscowych ludzi kopjących w ogrodach i na podwórkach, 
szukających schowanych przez Żydów własności. Na koniec odpowiada na pytania dotyczące 
szczegółów poprzednio wspomnianych wydarzeń.  
 
[02:] 30: 08: 24 – [02:] 33: 28: 15 
31: 16 – 34: 44 
 
Na koniec pani Skiepko pokazuje zdjęcie z piątej klasy i wymienia imiona trzech Żydówek: 
 
[?] Satyr/ Sader 
[Madzia/ Magda ?] Szurmeister [Schurmeister]  
[Wielowa/ Wilowa ?] Schmitt [Schmidt] 
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