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W tym wywiadzie Janina Woińska, urodzona w Milejczycach w 1919 roku, która w czasie wojny 
pracowała w aptece w Brańsku, opowiada o tym jak ukrywała Żydów na terenie apteki, która 
znajdowała się na obszarze brańskiego getta. Ona koncentruje się na rodzinie Szapiro [Shapiro], 
która dzięki jej pomocy przetrwała wojnę, ale wspomina też inne wypadki pomocy Żydom przez 
ludzi z Brańska i jego okolic. Ona opisuje likwidację brańskiego getta i opowiada o roli Cukra 
[Zucker], przewodniczącego lokalnego Judenratu, który pomagał Niemcom w odnalezieniu 
kryjówek żydowskich. Woińska mówi także o zbrodniach popełnionych na Żydach, 
najprawdopodobniej przez Polaków, podczas i po okupacji niemieckiej. Ona opisuje też okupację 
sowiecką i mówi o sowieckich prześladowaniach Polaków, włącznie z wysyłkami i mordami. Ona 
nadmienia rolę Żydów w niektórych z tych zbrodni i opowiada o ogólnym stosunku Żydów do 
Polaków w tym czasie. Woińska otrzymała medal Sprawiedliwych Pośród Narodów za swoją 
pomoc okazaną Żydom podczas okupacji niemieckiej. 

Plik 1 z 3 

[01:] 00:08:20 – [01:] 04:59:20 
00:05:05 

Udzielająca wywiadu przedstawia się jako Janina Woińska, urodzona w Milejczycach w 1919 
roku; ona opowiada, że dzieciństwo spędziła w Milejczycach, gdzie uczęszczała do szkoły 
podstawowej a potem pojechała do Dowiczyna [Dowczyn], gdzie uczęszczała do gimnazjum 
imienia Orzeszkowej; ona kontynuuje opis swojego wykształcenia mówiąc, że zdała egzaminy na 
wydział Farmakologii Uniwersytetu Wileńskiego, na który została przyjęta i gdzie studiowała 
przez dwa lata, do czasu kiedy wojna przerwała jej studia w 1939 roku; ona dodaje, że w tym 
samym roku przeniosła się do siostry, do Brańska, gdzie pracowała w aptece siostry przez cały 
okres wojny i gdzie osiedliła sie po wojnie; Woińska dodaje, że współwłaściciel apteki, mąż jej 
siostry, Piński, został powołany do wojska na samym początku wojny i że wrócił do Brańska 
dopiero w 1948 roku. 

[01:] 04:59:21 – [01:] 10:34:14 
05:05 – 10:53 

Woińska opowiada o wkroczeniu wojsk niemieckich do Brańska i mówi, że pomimo tego iż 
Brańsk był małą miejscowością, był bardzo silnie bombardowany już w pierwszych dniach wojny; 
ona kontynuuje, mówiąc, że Niemcy nie tylko bombardowali miasto, ale strzelali też do 
zgromadzeń ludzi a nawet do pojedyńczych rolników pracujących na polu; ona dodaje, że Niemcy 
wydawali się koncentrować na bombardowaniu dzielnicy żydowskiej; ona dodaje, że ogień 
zniszczył większość tej dzielnicy a ponieważ apteka znajdowała się w jej obrębie, więc bała się, że 
pożar dotrze do nich; ona opowiada jak jej siostra i ona uciekły do piwnicy sąsiedniego budynku, 
gdzie byli już inni ludzie, między inymi doktor Ciwiński, i jak wszyscy modlili się; ona również 
mówi, że kiedy Niemcy wkroczyli, oddzielili mężczyzn od kobiet; ona podkreśla uczucia grozy i 
potęgi jakie wywołał w niej widok niemieckiej armii; ona kontynuuje swoją opowieść mówiąc, że 
po przekroczeniu Brańska, Niemcy dotarli do Brześcia i wrócili do miasta i że wtedy czterech 
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niemieckich żołnierzy-lekarzy zajęło kwaterę w domu, gdzie znajdowała się apteka i gdzie ona 
mieszkała; ona podkreśla fakt, że zachowywali się porządnie; ona mówi dalej, że kiedy front 
cofnął się, Niemcy wycofali się z Brańska a przyszli Sowieci; ona porównuje te dwie armie 
mówiąc, że o ile Niemcy wywoływali grozę swoją potęgą, o tyle Sowieci wyglądali brudno i 
niezorganizowanie; ona podkreśla, że miejscowi Żydzi zachowywali się bardzo pewnie siebie przy 
władzy sowieckiej i żeby naświetlic swój argument, opowiada historię o pewnym Żydzie, 
Proszańskim, który był predsiedatel (ROSYJSKI: przewodniczący jakiejś organizacji) 
niezidentyfikowanej sowieckiej organizacji i który przyszedł do niej do domu aby zarekwirować 
nowe i kosztowne meble, które jej siostra z mężem zakupili zaraz przed wojną. 

[01:] 10:34:15 – [01:] 15:19:17 
10:54 – 15:50 

Woińska kontynuuje swoją opowieść o zachowaniu Żydów podczas panowania Sowietów i podaje 
jeszcze jeden przykład jej stosunków z Żydami pracującymi dla Sowietów; ona mówi, że kiedy 
rozeszły się pogłoski o tym, że Sowieci będą interweniować w sprawy miejscowej ludności, ona 
razem ze swoją siostrą ukryła część leków w dwóch miejscach; ona opowiada dalej, że żydowski 
milicjant, Trust [Thrust] przyszedł aby zabrać je na przesłuchanie do miejscowej komendy 
NKWD (Narodowa Komisja do Spraw Wewnętrznych, Narodnaia Komisiia Vnutrennykh Dziel, 
NKWD) i że przesłuchanie prowadził również Żyd, członek NKWD; ona kończy swoją opowieść 
mówiąc, że ten członek NKWD, który, jak się okazało znalazł przez przypadek część schowanych 
leków, oddał je, ale dodaje, że jego maniery przy przesłuchaniu były bardzo nieprzyjemne; ona 
dodaje, że w milicji w tym czasie nie było Polaków [męski głos, mężczyzna o imieniu Zbyszek, 
dodaje, że w milicji był tylko jeden Białorusin]; opisując działalność apteki, ona mówi, że na 
początku jej siostra i ona jakoś dawały sobie radę ale to się zmieniło kiedy ogłoszono, że polskie 
pieniądze są nieważne i że zostają zastąpione rublami; ona mówi, że następnego dnia po tym 
ogłoszeniu nakazano im zapłacenie wysokiej sumy pieniężnej w rublach, których one nie miały; 
Woińska mówi dalej, że w tym momencie apteka została upaństwowiona, i że Chomski 
[Homski], miejscowy Żyd i właściciel składu aptecznego, został mianowany przez Sowietów 
dyrektorem apteki; ona podkreśla, że Chomski nie miał wykształcenia potrzebnego do 
prowadzenia apteki, a mimo to Sowieci oddali aptekę w jego ręce. 

[01:] 15:19:17 – [01:] 20:05:08 
15:50 – 20:48 

Ona mówi o zmianach, które nastąpiły w aptece, o tym, że Chomski zatrudnił tylko Żydów, że 
ona była jedyną nie-żydówką ale dodaje, że Chomski zachowywał się przyzwoicie i że nie był 
złośliwy; ona dodaje, że jej siostra wkrótce zmarła, 10 czerwca [19]40 roku; mówi też, że dwa 
pokoje w budynku apteki zostały zajęte przez niezidentyfikowaną organizację sowiecką; ona 
wspomina dwie nauczycielki, z którymi dzieliła poój w tym samym budynku, panią Kapównę 
[forma nazwiska indykuje, że jest ona niezamężna, jest to forma prawdopodobnie od nazwiska 
Kapo] i panią Kulczycką i opowiada ich historię wspominając, że pani Kulczycka przjechała do 
Brańska w [19]21 roku i uczyła tam aż do [19]51 roku kiedy to została uznana przez władze 
sowieckie za nieblagonadziezhna [ROSYJSKI: nieporządany element] i została przeniesiona do 
Milenika, zaś pani Kapówna została wysłana do małej wioski niedaleko Czeremchy, której 
połowa należała do Polski, a połowa była w rękach Sowietów; ona również pamięta [z pomocą 
Pana Zbyszka], że miejscowa szkoła została podzielona na część polską i na część z Białoruskim 
jako językiem nauczania; ona mówi, ze dyrektorem szkoły był Finczenia [Finczeniak], którego 
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żona, Polka, nie przyznawała się do swojego pochodzenia i udawała Rosjankę, że asystentem 
dyrektora był Feruś [Ferusz], a pani Kulczycka miała miano “zavieduiushcha po uchebnyi 
chkhas” (ROSYJSKI: kierowniczka godzin lekcyjnych); ona stwierdza, że Finczenia zachowywał 
się porządnie. 

[01:] 20:05:08 – [01] 24:55:14 
20:48 – 25:50 

Woińska bardzo dokładnie pamięta początek wojny niemiecko-sowieckiej; ona mówi, że w tym 
czasie ona, dwie nauczycielki i gosposia, mieszkały na poddaszu domu w dwóch pokojach i że 
zostały obudzone o drugiej nad w ranem w sobotę przez głośne huki; ona pamięta, że wyszła na 
balkon i zobaczyła zdezorientowanych ludzi chodzących półprzytomnie po ulicach i zdecydowała 
pójść do doktora Ciwińskiego, żeby dowiedzieć sie co się dzieje; ona mówi, że było podejrzenie o 
tym, że wybuchła wojna, ale nikt nic dokładnie nie wiedział; ona wspomina, że po przybyciu do 
domu doktorostwa Cywińskich, którzy mieszkali obok szpitala, zobaczyła vtoroi sekretar Partii 
(ROSYJSKI: Drugi Sekretarz Partii), Krabań [Khraban], który, wraz z żoną stacjonował u 
Ciwińskich i który na ich widok zaczął się śmiać, że tacy wykształceni ludzie, a wierzą w plotki 
ponieważ on nie mógł sobie wyobrazić, że Niemcy zaatakowali Rosję; ona pamięta kiedy 
przyszedł do niego żołnierz, żeby mu powiedzieć, że pośród armii sowieckiej są ranni i że Niemcy 
strzelają zza Buga; ona mówi jak szybko Sowieci ewakuowali się z Brańska i że zmotoryzowane 
oddziały Niemieckie były na mostach już o trzeciej po południu tego samego dnia; ona opowaida, 
że chciała uciec razem z żoną doktora Ciwińskiego i nauczycielkami do pobliskiej osady, ale 
Niemcy kazali jej zostać w aptece; ona kontynuuje, mówiąc, że tylko wtedy kiedy front ucichł 
udało się jej i gosposi uciec do tej samej osady; ona pamięta starcie pod Domanowem 
[Domanowo, Domanów] i strzelaninę koło cmentarza. 

[01:] 24:55:14 – [01:] 30:07:01 
25:50 – 31:15 

Ona przyznaje, że kiedy Niemcy się pojawili, Polska miejscowa ludność poczuła pewne 
odprężenie, ponieważ ich obecność oznaczała koniec wywózek dokonywanych przez Sowietów; 
ona mówi, że ostatnia wywózka odbyła się w piątek przed atakiem Niemców w niedzielę; ona 
mówi, że Sowieci wywieźli dosyć sporo Polaków, w tym rodzinę Płońskich, w której wywieziona 
została matka z dwoma córkami i synem, natomiast ojciec został roztrzelany przez Żydów z 
Sowieckiej milicji; ona była naocznym świadkiem tego wydarzenia i widziała Trusta 
prowadzącego więźniów na roztrzelanie [Pan Zbyszek dodaje, że wśród eskorty był też jeden 
Białorusin, Koniuch]; ona również widziała deportację rodziny Płońskich z balkonu swojego 
domu, ona dodaje, że wywózki odbywały się samochodami do Bielska, a stamtąd już pociągami 
do Kazakhstanu; ona nie jest pewna czy Żydzi albo Białorusini również byli deportowani [Pan 
Zbyszek mówi, że dwie rodziny Żydowskie i jeden mężczyzna, również Żyd, zostali wywiezieni przez 
Sowietów]; ona mówi, że Sowieci wywozili głównie ludzi którzy byli albo mieli kontakty z 
terenami za Bugiem (ten obszar był pod okupacją niemiecką), jak równiez polską inteligencję; ona 
dodaje, że były dyrektor szkoły Rzepi [Żepi] bojąc się Sowieckich prześladowań, uciekł za Bug, 
co spowodowało wywózkę jego żony i córki; w wypadku rodziny Płońskich, ona mówi, że 
powodem wywózki były nieporozumienia pośród Żydów [Pan Zbyszek wyjaśnia, że Płoński był 
przed wojną jedynym kupcem zdolnym konkurować z żydowskim handlem]. 

[01:] 30:07:01 – [01:] 35:14:02 
31:15 – 36:38 
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Na sugestię, że Polacy witali Niemców z kwiatami, ona odpowiada, że niczego takiego w Brańsku 
nie widziała, że ludzie nie byli szczęśliwi, tylko po prostu odetchnęli z powodu tego, że sowieckie 
wywózki skończyły się; ona dodaje, że ona miała być wywieziona we wtorek; ona kontynuuje 
swoją opowieść o aptece, mówiąc, że apteka przeszła w jej ręce, z poczatku nieoficjalnie, ale 
wkrótce przyjechał do niej wysłannik Związku Farmaceutów w Białymstoku i oficjalnie 
przydzielił jej stanowisko dyrekotora apteki; ona dodaje, że był to niemiecki związek, którego 
naczelnikiem był Von Storm [Von Shtorm] i który mieścił się w Białymstoku; ona również 
dodaje, że niemiecki magazyn był bardzo dobrze zaopatrzony i że lekarstwa były tanie w stosunku 
do panujących wtedy cen, ona opowiada, że Chomski przekazał jej wszystkie formalności i jako 
Żyd zaczął mieszkać w gettcie, ale ona specjalnie nie miała z nim kontaktów, wie tylko , że został 
wywieziony z innymi Żydami podczas likwidacji getta; mówiąc o brańskim gettcie, ona 
wspomina, że zostało ono utworzone dopiero w [19]42 roku i że do tego czasu Żydzi z Brańska 
jakoś dawali sobie radę; ona opowiada, że jej apteka była położona w dzielnicy żydowskiej, na 
końcu getta i że właścicielem domu, w którym się znajdowała był Żyd, Szapiro [Shapiro], bardzo 
porządny i solidny obywatel Brańska; ona dodaje, że jako osoba wynajmująca od niego dom, 
miała z nim bardzo dobre stosunki; ona opisuje dom gdzie znajdowała się apteka, mówiąc, że miał 
cztery pokoje, kuchnię i poddasze i mówi, że apteka znajdowała się w tym samym budynku do 
[9]62 roku. 

Plik 2 z 3 

[02:] 00:23:19 – [02:] 05:37:17 
00 – 05:45 

Ona opisuje dalej swoje relacje z rodziną Szapiro, mówiąc, że ojciec Szapiro miał dwóch synów i 
córkę, która była już zamężna i mieszkała gdzie indziej; ona koncentruje się na swoim związku z 
młodszym synem, Lejpko [Lejbko], którego opisuje jako energicznego człowieka, który był 
zawsze gotowy jej pomóc i vice versa; ona mówi, ze kiedy Niemcy zorganizowali ghetto, apteka 
została ogrodzona dwu metrowym płotem od strony getta, a z drugiej strony wychodziła na ulicę, 
ktora dzieliła getto od arjańskiej strony miasta; ona dodaje, że ludzie mogli wejść do apteki tylko 
od ulicy, nie poprzez ghetto; on a wspomina też, że ponieważ była zajęta w aptece i z powodu 
wysokiego ogrodzenia, nie mogła zaobserwować tego co działo się w gettcie; ona mówi, ze zaraz 
przed likwidacją getta, kiedy było ono już zamknięte i otoczone przez Niemców, ona nawet o tym 
nie wiedziała; ona dodaje, ze słyszała jakieś odgłosy jakby pukania, które najprawdopodobniej 
były strzałami, ale ona nie była tego pewna; ona mówi dalej, że dowiedziała się o zamknięciu getta 
i o prawdopodobnej wywózce Żydów od Lejpka, który pewnego wieczoru zapukał w drzwi 
kuchenne i opowiedział jej o tym; ona kontynuuje, mówiąc, że Lejpko zapytał ją czy jego rodzice 
mogliby się ukryć w jej domu, ale ona mówi, że odmówiła mu ponieważ dom znajdował się na 
terenie getta i wobec tego nie był gwarancją na przetrwanie; ona dodaje też, że obawiała się, że 
Niemcy mogą przeszukać jej dom i znależć Szapirów, co miałoby zgubne konsekwencje dla niej i 
dla Szapirów; ona wspomina, że Lejpko przyszedł do niej drugi raz i że ona czuła się bardzo 
niepewnie, bo wiedziała już, że wpuszczając go, robi coś, co jest zabronione, ale pomimo tego 
wpuściła go i zgodziła się na jego prośbę, żeby Szapirowie schowali się w domu gospodarczym 
znajdującym się na jej podwórzu; ona wspomina, że Lejpko wyrwał kilka desek z obudowy tego 
domu i tam urządził kryjówkę; ona pamięta, ze gosposia nosiła im tam jeść i cokolwiek było im 
potrzebne; ona również pamięta, że zamknięcie getta miało miejsce w Dniu Wszystkich Świętych, 
który wypadał na początku tygodnia, i że wywózka Żydów zaczęła się w sobotę, więc zamknięcie 
getta trwało około tygodnia. 
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[02:] 05:37:17 – [02:] 09:58:24 
05:45 – 10:15 

Ona nie wie, czy przed zamknięciem getta Niemcy prześladowali Żydów w gettcie; ona 
przypuszcza, że Żydzi płacili Niemcom za to, żeby ich traktowali w miarę po ludzku; ona 
wspomina jeden przypadek, kiedy elektryk o nazwisku Grynszpan [Greespan] przyszedł do niej 
do apteki i poprosił o truciznę, mówiąc , że on już nie może wytrzymać życia w gettcie i ona mu 
odmówiła; ona opowiada, że później dowiedziała się od ludzi, że Grynszpan popełnił 
samobójstwo, ona nie wie w jaki sposób, ale wie, że nie został wywieziony z inymi w czasie 
likwidacji; wracając do Żydów ukrywających się w budynku gospodarczym, ona mówi, że nie 
pamięta ile razy dziennie gosposia nosiła im jedzenie, ale mówi, że było to wystarczająco dla ich 
przeżycia; ona dodaje, że nie bała się o lojalność gosposi, ponieważ była to porządna gosposia, że 
one żyły blisko i były w tym samym wieku, zapytana ile Żydzi jej płacili, odpowiada, że 
oczywiście nic nie płacili, że nie było o tym mowy, że to była normalna rzecz, którą każdy by 
zrobił dla drugiego człowieka; ona dodaje, że Szapirowie starali się wcisnąć jej pieniądze, 
najprawdopodobniej dolary, kiedy opuszczali kryjówkę, ale ona pieniędzy nie przyjęła mówiąc, że 
one będą im potrzebne gdziekolwiek pójdą dalej; ona mówi, ze tylko Lejpko, jego narzeczon i 
starszy brat byli w kryjówce i że ich ojciec został wywieziony z innymi, ona pamięta, że oni 
wyszli z kryjówki w czwartek po sobotniej wywózce i przyznaje, że chciała żeby jak najszybciej 
poszli, ponieważ bała się co by się stało gdyby Niemcy zdecydowali przeszukać jej dom i 
podwórze; ona również mówi, że Lejpko miał umówionego gospodarza, u którego wszyscy mieli 
się schować i że ten gospodarz mieszkał w niedalekiej wsi Popławy; ona pamięta, że miejscowy 
ksiądz Hwalko [Chwalko] zorganizował spotkanie gosppodarza z Szapirami: Szapirowie mieli 
przejść przez aptekę, potem przez ulicę, koło kościoła i do mostu, gdzie gospodarz miał na nich 
czekać. 

[02:] 09:58:24 – [02:] 15:17:17 
10:15 – 15:38 

Kontynuując swoją opowieść o Szapirach, ona mówi, że oni pozostali w domu gospodarza przez 
półtora roku, dopóki nie przyszedł front w [19]44; ona dodaje, że tam też były zakusy na ich życie, 
ponieważ jakaś usłużna osoba poinformowała Niemców o tym, że gospodarz, który nazywał się 
Popławski ukrywa Żydów i Niemcy robili u niego rewizję, ale nikogo nie znaleźli, ponieważ oni 
ukrywali się w jakiegoś typu podwójnej ścianie, natomiast Popławski został aresztowany; ona 
dodaje, że Szapirowie zostali przeniesieni do znajomych czy też kuzynów Popławskiego, gdyż 
rodzina bała się o swoje życie po rewizji; ona pamięta, że przeniesiono ich gdzieś pod 
Ciechanowiec; ona dodaje, że gospodarz, który ich przechowywał odwiedzał ją; ona mówi dalej, 
że Szapirowie przeżyli wojnę, ale że zaraz po wojnie zaczęli handlować nie płacąc podatków i 
kiedy nakazano im zapłacić podatki, wtedy uciekli do Białegostoku; ona przerywa swoją opowieść 
aby opowiedzieć o wypadku, który wydarzył się w Brańsku, już po wyzwoleniu, a dokładnie o 
morderstwie dwóch Żydówek i gospodyni, która je ukrywała; ona opisuje ten wypadek, mówiąc, 
że dwie Żydówki, Tykocka, Germanistka, i jej koleżanka ukrywały się na wsi w domu Pani 
Sztejmanowej [forma nazwiska świadczy o tym, że była ona żoną Sztejmana, Steiman] kiedy 
niezidentyfikowani ludzie, być może partyzanci, przyszli do wioski szukając ich; ona kontynuuje, 
mówiąc, że pomimo tlumaczeń kobiet, że przyszły tutaj do krawcowej na miarę, zostały 
zastrzelone, natomiast Sztejmanowa rozpoznała mordercę i wymówiła jego imię, na co ten się 
odwrócił i ją też zabił; ona dodaje, że Tykocka przeżyła okupację ukrywając się w Brańsku albo 
okolicach i że ona dowiedziała się o tym wypadku, ponieważ ta sprawa stała się głośna w Brańsku; 
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on dodaje również, ze ten wypadek miał miejsce w marcu [19]45 roku, a więc prawie rok po 
wyzwoleniu. 

[02:] 15:17:17 – [02:] 20:02:15 
15:38 – 20:44 

Ona kontynuuje, mówiąc, że te dwie Żydówki nie mieszkały u Sztejmanowej, tylko poszły się u 
niej ukryć; ona tłumaczy, że panowały wtedy wrogie nastroje wobec Żydów i spekuluje, mówiąc, 
że to mogło być spowodowane tym, że Żydzi powracający do Brańska zaczęli się organizować i 
ściągać innych Żydów z okolic, i że w sumie było w Brańsku w tym czasie około 80 Żydów; 
zapytana, gdzie oni mieszkali, ona nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi mówiąc, że 
pewnie powracali do swoich starych mieszkań, co jest mało prawdopodobne, ponieważ ich 
miezkania były pozajmowane przez nowych lokatorów; ona przypomina sobie [z pomocą Pana 
Zbyszka], że na terenie byłego getta mieścili się Junacy (organizacja skupiająca młodych 
mężczyzn, ktora dawała im możliwość pracy, schronienie i nierzadko wykształcenie), którzy byli 
zatrudnieni przy budowie dróg; ona mówi, że Żydzi mieszkali gdzie kto mógł; ona dodaje, że ona 
jest oczywiście przeciwko tego rodzaju incydentom jaki zdarzył się z Tykocką, ponieważ ona jest 
zdania, że narodowość czy wyznanie jest ani winą ani zaletą człowieka; wracając do opowieści o 
Żydach w Brańsku, ona mówi, że incydent z Tykocką sprawił iż zaczęli się oni bać o swoje życie i 
stopniowo zaczęli opuszczać Brańsk; ona wspomina, że Szapirowie przenieśli się do 
Białegostoku, zapytana o ich podatki, ona przyznaje, że popełniła błąd, i że oni zaczęli handlować 
będąc już w Białymstoku i dodaje, że handlowali na wielką skalę, najprawdopodobniej solą, którą 
transportowali wagonami, ale kiedy musieli zapłacić podatki, zdecydowali, że to nie jest miejsce 
dla nich i uciekli. 

[02:] 20:02:15 – [02:] 25:08:06 
20:44 – 26:03 

Woińska kontynuuje swoją opowieść o Szapirach, mówiąc, że bracia Szapirowie udali się do 
Austrii, natomiast Waserówna [forma nazwiska świadczy o tym, że ona była niezamężna, Wasser, 
Wasserman], narzeczona Lejpki, z którą on w międzyczasie wziął ślub, została na miejscu gdzyż 
była w ciąży; ona dodaje, że Waserówna dołączyła do swoich w Austrii, ale , że miała bardzo 
brzydki wypadek podczas podróży, gdyż ktoś, pod pozorem pomocy, ukradł jej dwie walizki; ona 
nadmienia, że wie o tym od samych Szapirów, z którymi utrzymywała kontakt listowny i którzy, 
po przeniesieniou się z Austrii do Ameryki, zaprosili ją aby ich odwiedziła pokrywając wszelkie 
koszty podróży; ona mówi, że przyjęła zaproszenie i że była w Ameryce, w Baltimorze, gdzie 
Szapirowie mieszkali, od 25 istopada [19]65 roku do czwartego lutego [19]66 roku; ona dodaje, 
że kobiety w tej rodzinie jeszcze żyją, natmiast mężczyźni już nie; ona opowiada, że Lejpko zostal 
zabity przez złodziei około roku po jej drugiej wizycie w Ameryce, którą odbyła w [19]78 roku, 
natomiast Fajwel [Faiwel], jego starszy brat, umarł nie tyle ze starości, ile z chorób i 
psychologicznej traumy wynikającej z jego przeżyć; wracając do nocy kiedy getto zostało 
zamknięte, ona wspomina, że w tę noc Żydzi powybijali dziury w płocie ogradzającym aptekę i 
chodzili po jej podwórzu, ale ona nie martwiła się tym, ponieważ odpowiadała tylko za dom, który 
był zamknięty i nie mogła kontrolować całego podwórza; ona pamięta, ze kiedy Lejpko przyszedł 
do niej po raz drugi, to po prostu przeskoczył przez płot i przyszedł do jej domu, ale tym razem nie 
zapukał w drzwi, tylko w okno i ona opowiada, że tym razem zdawała już sobie sprawę z tego co 
robi, że wpuszcza do apteki kogoś kogo nie powinna wpuszczać, ale że mimo to wpuściła go. 

[02:] 25:08:06 – [02:] 31:23:19 
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26:03 – 32:34 

Przekonana przez prowadzącego wywiad, że jej słowa są tylko dla przyszłych pokoleń i że nie 
musi się niczego obawiać, ona opowiada historię tego jak Polacy donieśli na Żydow uciekających 
z getta; ona opisuje cały dzień w kórym then incident miał miejsce zaczynając od opisu położenia 
apteki, której główne wejście znajdowało się przez ulicę z ariańską stroną miasta i od której 
prowadziła mała skośna uliczka prowadząca do kościoła, za którym znajdowała się droga wiodąca 
na most do Popław [Pan Zbyszek dodaje, że była to droga ucieczki Żydów z getta]; ona mówi, że 
dzień wywózki przypadał na Zaduszki i ona wraz z nauczycielkami i gosposią chciały iść do 
kościoła, ale kiedy gosposia wyszła, żeby otworzyć okiennice, zatrzymał ją niemiecki żołnierz 
patrolujący ulicę i nakazał powrót do domu gdzie wszystkie panie pozostały aż do momentu kiedy 
usłyszały krzyki na podwórzu; on mówi, że ona wyszła i zobaczyła miejscowego żandarma z 
niemieckim strażnikiem oraz kobietę owiniętą w wiejską chustę; ona pamięta, że Niemcy nie byli 
pewni czy to jest Żydówka i że ona powiedziała, że ta kobieta nie wygląda na Żydówkę; ona 
mówi, że kobiecie pozwolono iść, ale ona zawachała się na sekundę i to wystarczyło by żandarm 
zaprowadził ją na posterunek żandarmerii; ona opowiada, że później ten sam lejtnant żandarmerii 
powiedział jej, że kobieta jednak była Żydówką ze Świrytu [Świryt, Świrytowo], jedną z Żydów 
z okolicznych wsi, których Niemcy włączyli do getta, i że jako Żydówka została zatrzymana w 
gettcie; ona mówi, że po jakimś czasie, dzięki interwencji żandarma, pozwolono im wyjść, ale 
miały zakazane wpuszczanie kogokolwiek do apteki. 

[02:] 31:23:19 – [02:] 36:08:15 
32:34 – 37:30 

Ona kontynuuje swoją opowieść, mówiąc, że w pewnym momencie ksiądz Hwalko zwrócił im 
uwagę na to co dzieje się na zewnątrz: gdy strażnik getta dochodził do przeciwnej strony ulicy, 
kilku Żydów przeszło przez podwórze, przez ulicę na aryjską stronę i poszło ulicą w stronę 
Popław; ona pamięta myśląc sobie, że ona jest odpowiedzialna za to podwórze, ale zdecydowała 
nie zwracać na to uwagi; ona mówi, że około ośmiu osób uciekło z getta tą metodą, ale, że dwie 
kobiety z przeciwnej strony ulicy machały na żandarma i pokazały mu co się dzieje, w wyniku 
czego, wszyscy Żydzi zostali zawróceni do getta; ona opowiada, że po tym zajściu Gestapowiec 
wpadł do apteki i zaczął bić czekającego na receptę sanitariusza i dopiero jej interwencja 
powstrzymała jego akcje; ona kontynuuje, mówiąc, że po tym wszystkim Niemcy wyszli z apteki i 
zabili bramę w ogrodzeniu aptecznym żeby nikt więcej nie mógł jej użyć w celu ucieczki; ona 
wspomina, że ta brama była zabita przez około miesiąca i że one musiały chodzić na około 
ogrodzenia, by dostać się do apteki; ona wspomina, że jedyną osobą, która się tego dnia uratowała 
była kobieta ze Świryt, która również wyszła przez bramę apteczną, ale zamiast iść tam gdzie 
wszyscy, poszła w przeciwnym kierunku, na przedmieście Brańska i to ją uratowało; wracając do 
zamknięcia getta, ona nie pamięta żadnych publicznych roztrzeliwań ani wieszania ludzi, ale 
mówi, że około tygodnia po wywózce, trzech Gestapowców przyszło na rewizję jej domu a z nimi 
Cukier [Zucker], przewodniczący Judenratu w Brańsku; ona twierdzi, że on wlaśnie jeździł z 
Gestapowcami i pokazywał im kryjówki Żydów. 

Plik 3 z 3 

[03:]:00:09:21 – [03:] 05:15:17 
00:00 – 05:20 
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Ona opisuje rewizję, mówiąc, że zaraz przed przyjazdem Gestapo, pani Kulczycka poszła do 
budynku gospodarczego, żeby coś posprzątać i tam usłyszała jakiś hałas, który dochodził z 
budynku gospodarczego należącego do sąsiedniego budynku i należał do Żydów, którzy tam się 
ukryli i starali się zwrócić na siebie uwagę pani Kulczyckiej by ta przyniosła im gorącej wody; 
Woińska mówi, że pani Kulczycka wróciła do domu bardzo wystraszona i powiedziała jej o tym 
zajściu, ale pomimo strachu, gosposia zaczęła coś dla nich gotować właśnie wtedy kiedy przybyło 
Gestapo na rewizję; wracając do rewizji, ona opowiada jak bardzo wysoki Gestapowiec, Cukier i 
jeszcze jeden Gestapowiec w cywilu przesłuchiwali ją, pania Kapównę i księdza Hwalko w 
gabinecie apteki; ona pamięta, że w czasie przesłuchiwania, Cukier, którego ona wcześniej nie 
znała, powiedział, że stary Szapiro powiedział mu, że jego synowie są tutaj a jak nie to, że ona 
wie gdzie oni są; ona opowiada, że w tym momencie straciła głowę nie wierząc, że ojciec donosi 
na synów i że przewdniczący Judenratu donosi na Żydów; ona podkreśla, że miała wtedy tylko 21 
lat i bała się, że Cukier wydał na nią wyrok śmierci; ona mówi, ze zapytała gosposię, bardzo 
wysoką, o męskiej urodzie kobietę, czy ona wie coś o Żydach, czemu gosposia zaprzeczyła i 
wtedy Gestpowiec wydał nakaz rewizji; ona pamięta, że pani Kapówna prowadziła żandarmów 
przez dom, natomiast ona wyszła z Gestapowcami na podwórze; ona mówi, ze jeden z żandarmów 
zobaczył ślady na śniegu i oskarzył ją o ukrywanie czegoś, na co ona odpowiedziała, że ona nie 
może być odpowiedzialna za całe podwórze, ponieważ każdy może tu wejść bez jej wiedzy i 
zasugerowała postawienie tu strażnika. 

[03:] 05:15:17 – [03:] 10:05:20 
05:20 – 10:22 
 
Zapytana czy ona mówi po niemiecku, odpowiada, że na tyle żeby mogła się porozumieć; ona 
mówi dalej, że podczas rewizji, Cukier wszedł do budynku gospodarczego, gdzie chowali się 
Szapirowie i krzyczał do nich, żeby wyszli; ona dodaje, ze miała dużo szczęścia, ponieważ 
Lejpko zostawił w tym budynku walizkę, o której ona nie wiedziała, ale Niemcy jej nie odkryli;  
ona opowiada dalej, że wychodząc, Cukier przekazał jej wiadomość od żony Fajwela, która 
została wywieziona i prosiła go żeby wrócił, ponieważ chce, żeby co ma ich spotkać, spotkało ich  
razem; ona dodaje, że kiedy zamknięto getto Fajwel był z wizytą u ojca razem ze swoją żoną i  
córeczką, oraz ciężko chorą matką żony; ona komentuje, że Cukier nie mógł zdawać sobie sprawy  
z tego co robi wydając Żydów, że myślał iż Żydzi powinni spotkać swój los razem; żeby umocnić 
swój argument, ona dodaje, że przecież jego też zastrzelono; ona mówi, ze w sumie Cukier wydał 
70 osób, które Niemcy wywieźli na Kirkut i roztrzelali; ona wspomina straszny widok furmanek,  
na które Niemcy załadowali tych ludzi; ona dodaje, że Niemcy złapali również dwóch katolików 
(Polaków), którzy rabowali getto i że roztrzelali ich na Kirkucie razem z innymi; ona pamięta, że 
jeden z nich miał okazję uciec, ale myśląc, że nic złego nie zrobił i że nic mu nie grozi, nie  
wykorzystał tej okazji; ona pamięta również, że wieczorem tego samego dnia w gettcie wybuchł 
pożar i że pozostali ukrywający się Żydzi, których Cukier nie znalazł musieli wyjść ze swoich  
kryjówek i że dwóch żandarmów obecnych w gettcie w tym czasie, zabiło przy tej okazji seść albo  
osiem Żydów; ona wymienia imię jednego z nich, Martina [Marten], który uczestniczył w tych 
morderstwach; ona równiż wspomina, że podobno pośród zamordowanych było również dziecko;  
ona dodaje, że pożar został wzniecony przez Żydówkę, która chciała zagotować trochę wody,  
ponieważ ukrywający się nie mieli nic ciepłego do jedzenia ani picia; ona mówi również, że w  
czasie pożaru Żydzi ukrywający się w sąsiednim budynku gospodarczym przeszli przez aptekę i  
ucieki do Popław, ale że nie udało im się przeżyć wojny; ona dodaje, że nie widziała jak  
roztrzelano Żydów w czasie pożaru, ponieważ stało się to głębiej w gettcie, gdzie ona nie chodziła;  
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ona pamięta, że pożar wybuchł w poniedziałek, osiem dni po wywózce Żydów z getta. 
 
[03:] 10:05:20 – [03:] 15:18:00 
10:22 – 15:47 
 
Kontynuując wątek o Cukrze, ona mówi, że kiedy reżyser Mierzyński kręcił film o brańskim  
gettcie, ona chciała żeby on pokazał nie tylko złe strony Polaków, ale również złe strony Żydów;  
ona znów dodaje, że nie wierzy iż Cukier zdawał sobie sprawę z tego co robił, że on  
prawdopodobnie wierzył Niemcom, ktorzy twierdzili, że wywożą Żydów z Brańska do getta w  
Białymstoku; ona komentuje mówiąc, że pomimo tego iż było oczywiste co Niemcy zamierzają  
zrobić z Żydami z Brańska, wszystkim, nie tylko Żydom było trudno uwierzyć, że Niemcy  
wywieźli tysiące ludzi na śmierć; zapytana, czy Polacy brali udział w wywózce Żydów,  
odpowiada, że najprawdopodobniej nie, mówiąc o wywózce, ona pamięta, że Niemcy zgromadzili  
240 furmanek i że po prostu załadowali Żydów na te furmanki a niemieccy uzbrojeni strażnicy  
eskortowali je aż do Bielska; mówiąc o tym transporcie, Woińska wypowiada się przeciwko  
opiniom, że polscy gospodarze mogli pomóc Żydom, ponieważ eskorty nie było dużo; ona mówi,  
że Polacy nie mogli nic zrobić ponieważ oni bali się o swoje wozy i konie a poza tym, nie mieli  
szans wobec uzbrojonych Niemców niezależnie od tego ilu ich było; ona dodaje, że teraz łatwo  
jest mówić co by było gdyby, ale to trzeba było przeżyć, żeby zrozumieć tę sytuację; ona dodaje,  
że była zdewastowana tymi wszystkimi zajściami i dlatego nie chodziła do getta i stąd nie była  
śwaidkiem tego co tam się działo po wywózce; ona wspomina również, że około miesiąca po  
wywózce, odwiedził ją SS-man, najwyższy członek Partii na województwo Bieleskie, ponieważ  
doszły do niego słuchy o rewizji w aptece i podejrzeniu o ukrywaniu Żydów; ona pamięta jak na  
nią krzyczał i jak zachowywał się w sposób zupełnie nieludzki. 
 
[03:] 15:18:00 – [03:] 20:07:24 
15:47 – 20:49 
 
Zapytana o walizkę zostawioną przez Lejpko, ona jeszcze raz powtarza, że ona nie wiedziała oniej 
dopóki jej nie znalazła po rewizji; ona dodaje, że znalazła też drugą walizkę, o której niewiedziała,  
ukrytą w domu; ona pamięta, że po jakimś czasie Lejpko przysłał po te walizki i że ktoś z rodziny  
gospodarza, u którego Szapirowie się ukrywali przyjechał po nie; ona mówi, że zna Jacka Rubina  
i że on jej powiedział, że nie jest pewien czy on byłby tak odważny jak ona, odpowiadając na  
pytanie czy znała Rubina przed wojną, ona nie daje jednoznacznej odpowiedzi, mówiąc, że nie  
znała dużo Żydów w Brańsku przed wojną; ona mówi o tym jak Żydzi z Brańska przywitali ją na  
lotnisku w Ameryce z wielką pompą i jak dali jej okazję do zwiedzenia Nowego Jorku i  
Wodospadu Niagara; zapytana o medal Sprawiedliwej Wśród Narodów, odpowiada, że otrzymała  
go za pomoc okazaną rodzinie Szapiro, ponieważ bez dania im możliwości ukrycia się w budynku  
gospodarczym, oni nie mieliby szansy przetrwania; ona wspomina też, że byli inni Żydzi, którzy  
ukrywali się w Brańsku i okolicach i że czasami ludzie, którzy bali się ich ukrywać w domu,  
wynosili im jedzenie na pole, gdzie oni się ukrywali; ona przyznaje, że dowiedziała się o tym  
dopiero później, kiedy było już można mówić o tych sprawach, ponieważ był okres, kiedy ludzie  
obawiali się ujawniać te fakty [Pan Zbyszek dodaje, że 67 Żydów z Brańska przetrwało okupację  
ukrywając się w Brańsku i jego okolicach, co stanowi większą liczbę Żydów, którym udało się  
przeżyć, niż w innych, większych miastach w okolicy.] 
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[03:] 20:07:24 – [03:] 25:31:00 
20:49 – 26:26 
 
Woińska mówi także o incydentach kiedy Żydzi zostali zabici przez Polaków, ale zaznacza, że ona 
zna to tylko na zasadzie plotek i że sama tego nie widziała; ona wspomina małą, czteroletnią  
dziewczynkę [Pan Zbyszek poprawia ją, mówiąc, że to był chłopczyk], która została zostawiona  
przez rodzinę i na którą ktoś doniosł, w rezultacie czego przyszedł po nią żandarm, zabrał ją i  
zastrzelił; ona wspomina tez plotkę o tym, że Żydzi, którzy uciekli przez jej podwórze, zostali  
znalezieni zabici w dole i że nie zrobili tego Niemcy; zapytana o Polaków rabujących getto,  
odpowiada, że nie wie o tym, ponieważ starała się być jak najdalej od takich spraw; ona powtarza,  
że na terenie getta mieszkali Junacy i że powracający po wojnie Żydzi mieszkali gdziekolwiek  
mogli znaleźć puste mieszkania; ona opowiada też o jednym incydencie zabicia Żyda po wojnie;  
ona wspomina, że kiedy studiowała już w Łodzi przyjechała na kilka dni do Brańska w czasie  
karnawału i w tym czasie Żyd Finkelsztajn [Finkelstein] przyjechał na targ do Brańskai i został  
zabity przez niezidentyfikowanego człowieka. 
 
[03:] 25:31:00 – [03] 25:31:05 
26:26 – 33:02 

Zapytana o relacje Żydów z nowym rządem, odpowiada, że były one dobre, ponieważ do władzy 
doszli „przyjaciele,” że Żydzi byli poszkodowani w czasie wojny, więc rząd wziął ich pod opiekę, 
ale nie umie dać konkretnych przykładów takiej opieki [Pan Zbyszek dodaje, że po wojnie był 
specyficzny fenomen sprzedawania przez Żydow pamiątek po swoich i cudzych rodzinach. 
Podkreśla też, że to dotyczyło sprzedarzy domów pożydowskich, do których sprzedający nie zawsze 
mieli prawo, ponieważ nie były to ich domy, ale znajdywali sposób, by wyprodukować 
odpowiednie dokumenty i na podstawie tych dokumentów do tej pory ludzie z Brańska są 
właścicielami domów]; zapytana, czy Żydzi byli członkami milicji po wojnie, ona nie umie 
odpowiedzieć i dodaje, że oprócz Szapirów nie znała wielu z 80 Żydów, którzy wrócili do 
Brańska, ponieważ była zajęta w aptece.  

 

[Pan Zbyszek zadaje pytania] 

Zapytana co ma na myśli pod stwierdzeniem „nasi żandarmi,” odpowiada, że byli to Niemcy 
stacjonujący w Brańsku przez cały okres okupacji; ona wspomina ich przezwiska: Cebulka, 
Majster, Przymiński [Pszymiński]; ona opowiada tez, że Przymiński był Volskdeutchem z 
Grudziądza i że kiedy jego matka zobaczyła go w uniformie żandarma, to nie chciała się do niego 
przyznać jako do syna; ona też wspomina, ze miała ofertę zostania Volksdeutchem kiedy do jej 
apteki przyszło kilku Niemców i słysząc, że ona mówi po niemiecku zapytali ją czy jest Niemką, 
na co ona odpowiedziała, że jest Polką; zapytana kto dokładnie brał udział w likwidacji getta, 
odpowiada, że przyjechał specjany oddział Niemców, ale nie wie czy inne narodowości, włączając 
Polaków brały w tym udział; ona wspomina Falkowskiego, granatowego milicjanta, który był w 
gettcie z ramienia policji, ale ona nie widziała polskiej granatowej policji fizycznie pomagającej w 
likwidacji getta.  

[Pierwsza osoba prowadząca wywiad] 
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Zapytana jak to było możliwe, że nie widziała 240 furmanek przygotowanych do wywózki Żydów 
z Brańska, odpowiada, że była cały czas w aptece i że nie miała okazji wyjść na zewnątrz; ona 
dodaje, że wie o ilości furmanek tylko z opowieści innych ludzi. 
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