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WOIŃSKA, Janina 
Polish Witnesses to the Holocaust Project 
Polish 
RG-50.488*0052  
 

W tym wywiadzie, Janina Woińska, urodzona w Milejczycach w 1919 roku i pracująca jako 
farmaceuta na terytorium Brańskiego getta opowiada historię ukrywania Żydów na terenie 
swojej apteki przed i podczas deportacji getta w Brańsku. Woińska opowiada też o innych, 
którzy ukrywali , albo pomagali w ukrywaniu miejscowych Żydów. Ona opowiada też o 
wypadkach donoszenia o żydowskich kryjówkach, które były dokonywane przez 
przewodniczącego Juenratu oraz prze miejscową ludność polską. Opisuje również mordy 
popełnione na Żydach przez miejscową ludność już po wojnie. Dodatkowo, Woińska opisuje 
sowiecką okupację oraz faworyzowanie Żydów i prześladowanie Polaków, które miały miejsce 
w tym czasie. 

Plik 1 z 3 

 

[W czasie całego wywiadu słychać przejeżdżające samochody.] 

 

00:42-36:35 

[01:] 00:47:15 – [01:] 03:00:01 
00:42 – 03: 00 

Q: Proszę Pani, najpierw poproszę Panią, żeby opowiedziała Pani jak się Pani nazywa, kiedy się 
Pani urodziła i gdzie. 

A: Woińska Janina, urodziłam się w Milejczycach, to jest, hmm, powiat siemiatycki ostatnio był. W 
1919 roku. 

Q: I gdzie Pani mieszkała przed wojną? 

A: Przed—to znaczy od urodzenia byłam w Milejczycach, podstawową szkołę do piątej klasy 
byłam w Milejczycach, a później wyjechałam do Dowiczyna [Dowczyn], do gmimazjum. Tam 
byłam—znaczy byłam starą metodą jeszcze—więc przesz...miałam tak: druga, trzecia, czwarta i 
piąta klasa, a po piątej klasie wyjechałam do Wilna, też do gimnazjum. Tam było gimnazjum 
Orzeszkowej i tam skończyłam, według starego typu, skończyłam, zdałam maturę w [19]37 roku 
i zaraz wystarałam się na studia i szczęśliwie dostałam się, bo w tym czasie też nie było łatwo się 
dostać. Wtedy kiedy ja zdawałam to był co piąty dostawał się. No, dzięki Bogu zdałam.  
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Q: Na jakie studia? 

A: I zostałam przyjęta. I w Wilnie 2 lata przed wojną studiowałam, a wojna niestety przerwała i 
ostatni egzamin jeszcze składałam—z drugiego roku—drugiego lipca, w [19]39 roku, czwartego 
przyjechałam do Milejczyc, a siostra zaraz zadzwoniła do mnie, że przyjeżdżaj, ja mówię, „Zlituj 
się, niech żesz ja jeszcze trochę będę w domu.” Przjeżdżaj i rzeczywiście szós...szóstego 
przyjechałam do Brańska i tak tutaj siedzę. 

Q: Czyli od [19]39 roku. 

A: Od [19]39 roku, z tym że najpierw, prawda, jeszcze wojny nie było, hmm, a później już całą 
wojnę przeżyłam, tylko z tym, że wyjechałam na stu...na dokończenie studiów na Wileński 
Uniwersytet. Farmacja przeniesiona była do Łodzi, więc ja tam pojechałam i tam skończyłam— 

[01:] 03:00:01 – [01:]06:19:18 
03: 00 – 06:28 

 
A: To tylko te dwa lata były przerwy, jak, znaczy w mojej obecności w Brańsku. 
 
Q: I Pani farmację studiowała, tak? 

A: Tak. Tak, tak. 

Q: A w czasie, kiedy, w czasie wojny pracowała Pani w swoim zawodzie? 

A: Tak. To znaczy, w ogóle siostrze pomagałam. Z początku to tam niewiele, ale w ogóle 
pomagałam. A szwagier był—siostra byla farmaceutką—i była żoną współwłaściciela apteki, 
prawda, Pańczyka. I, a on był zmobilizowany zaraz pierwszego września był zmobilizowany do 
wojska. I był w Wrze...był przydzielony do Wrześcia. Ale wrócił dopiero w [19]48 roku. Tak, w 
[19]48 dopiero wrócił z Anglii. Bo najpierw był, znaczy, no jak front przesuwał się, więc on 
przez Rumunię, Jugosławię, Francję, dostał się do Anglii— 

Q: Uhmm. 

A: I z Anglii wrócił dopiero w [19]48 roku. A myśmy z siostrą były, no zaraz upaństwowili aptekę 
opiekunowie nasi— 

Q: Konkretnie kto? 

A: Sowieci. Bo Sowieci przyszli zaraz. Zaraz, przepraszam, w tydzień po froncie przyszli Niemcy 
tutaj, a później była wymiana. Uhmm. Niemcy się wycofali, a przyszli Sowieci.  

Q: Właśnie, czy mogła by Pani powiedzieć jak wyglądał wybuch wojny, jak Pani pamięta wybuch 
wojny i te pierwsze— 
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A: Proszę Pana, sam Brańsk, to może to śmieszne będzie, ale przecież to była mała miejscowość, 
ale przecież była zbombardowana zaraz w pierwszych dniach. I to tak jakby wybrali dzielnicę 
żydowską właśnie. I apt...jak się paliło to baliśmy się troszeczkę—apteka była tyrochę na 
uboczu, vis a vis kościoła—więc to jest trochę dalej od tego miejsca gdzie się paliło. Więc, 
najpierw to tak myśleliśmy, że dojdzie pożar i do nas, ale szczęśliwie do nas nie doszedł. Część 
miasta się wypaliło, to dosłownie w kilka dni po, po rozpoczęciu wojny. Potrafił samolot lecieć i 
zniża się i, i strzela do człowieka, który orze na polu. Nie ma żadnego skupiska, bo przypuśćmy 
może było powiedziane, że tutaj, nie powiedziane, bo zresztą widać było bo dużo było ludzi, 
którzy zjechało się ze wszystkich stron, ale jeśli chodzi o pole na przykład: jest oracz, on sam 
jeden z koniem jest na polu i oni potrafili zniżać się i z karabinu maszynowego strzelać do niego. 
To takie były wrażenia. 

[01:]06:19:18 – [01:] 08:00:16 
06:28 – 08:13 

 
A: A później jak oni wkraczali do Brańska, to myśmy się wycofali z domu, siedzieliśmy w piwnicy. 

No, wiadomo jak to jest, wszystkie modlitwy, wszystko co tylko było możliwe to się, to tak, to 
tak się zachowywaliśmy. Więc tam był doktor Cywiński, ta najbliższa służba zdrowia, bo to u 
nich była ta piwnica, więc myśmy w tej piwnicy siedzieli, no a później, jak oni weszli, to przede 
wszystkim mężczyzn tam oddzielali. No, potem co by—jakie wrażenia—jak już przyszli, więc to 
trzeba oddać, że jak oni wchodzili, to była taka groza, taka potęga, człowieka tak przygnębiało to 
wszystko. No i poszli dalej do Brześcia, bo oni do Brześcia doszli a później wrócili. Sami 
żoł...sami ci wojskowi, hmm, bo nas, to znaczy myśmy nie wybierali przecież oni przychodzili 
do nas i co chcieli to robili. Przyjechało, było chyba ze czterech lekarzy i oni u nas, po prostu 
zajęli kwaterę i sobie nocowali. Ale, nie mogę powiedzieć, przyzwoicie się zachowywali. A jak 
później front cofnął się, to ci odchodzili, a przyszli Sowieci. No— 

 
Q: Jak to wyglądało? 

[01:] 08:00:16 – [01:] 11:02:06 
08:13 – 11:22 

A: Jeśli mam powiedzieć wrażenia, to były okropne. Przyjechali takim samochodem—tak jak tam 
była ta potęga, ta siła taka, jak to wszystko tak, tak, takie przygnębiające bardzo, to tutaj, 
przynajmniej moje takie uczucie było takie, myślę sobie: „Boże, i to ma nami rządzić i to?” 
Okr...Uczucie okropne. No, może nie wypada powiedzieć, bród, smród i ubóstwo.  

Q: To znaczy jak to wyglądało? 

A: Przyjechał samochód z żołnierzami, to wszystko się poźniej tak rozlazło po, po tym. No, później 
zajęli to prawda już jak, jak tego, ale wrażenia były— 
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Q: A to prawda, że karabiny mieli na sznurkach? Na rzemykach? 

A: Że co? 

Q: Że karabiny mieli na sznurkach zamiast na rzemykach? 

A: Nie no, tego nie widziałam, ha, ha. Tego nie widziałam, tego nie mogę powiedzieć. 

Q: A Proszę Pani, a co się działo w tych pierwszych tygodniach wojny z Żydami brańskimi? 
Widziała Pani? 

A: To znaczy, mówi Pan, jak getto powstało? 

Q: Nie, jak wojna wybuchła, jak najpierw przyszli Niemcy— 

A: To znaczy— 

Q: A później jak przyszli Sowieci. 

A: Jak przyszli Sowieci, to Żydzi bardzo byli pewni siebie i właśnie takie to powiedzenie „wasze 
ulice, nasze kamienice” to to takie było prawdziwe. A przyszedł taki na przykład, hmm, zaraz, 
jak on się nazywał, Pro...Proszański, to był pred, predsiedatel (ROSYJSKI: zarządca czegoś) 
predsedatel, tak, on przyszedł do nas i oczywiście meble—bo oczywiscie trzeba trafu że 
Pańczykowie sprowadzili sobie, dosłowie tydzień przed wojną, piękne meble, piękną sypialnię, 
białą brzozę z jakimś tam, w każdym razie bardzo ładną, która wtedy kosztowała cztery i pół 
tysiąca złotych, to było strasznie dużo pieniędzy, zreszta wzięte było na raty, prawda, no ale, 
żeby tego, gdzie ta, gdzie ta sypialnia. A tutaj, to znaczy to już troszkę później było, już nie 
pamiętam, ale w każdym razie jakieś takie było, żeby, żeby to schować. I wywieziona była na 
wieś, tylko tam tak parę drobiazgów zostało. A on przyszedł, bo on właśnie musi mieć tą, tą 
sypialnię, a nie tego. Tak, taka była ich mentalność.  

Q: A to był Żyd ten Proszański? 

A: Żyd, Żyd. 

Q: Brański? 

A: Tak. Chyba brański. Wie Pan, trudno mi jest powiedzieć, bo ja w Brańsku nie byłam jako tako i 
ja tych Żydów nie znałam, tam o ile o tyle, niewiele się z nimi stykałam, ale to uchodził za Żyda 
brańskiego. Predsiedatel, tak? Tak się nazywał? 

Q: A jak przyjeżdżali tutaj Sowieci, to co to znaczy jak Pani mówi, że Żydzi czuli się pewni siebie? 

[01:] 11:02:06 – [01:] 14:11:13 
11:22 – 14:39 
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A: No to oni— 

Q: Widziała Pani coś, co się działo? 

A: Oni rządzili i oni wszystkim, wszystko, tego—myśmy na przykład część, hmm, no może to nie 
w pierwszych dniach było, troszeczkę później, ale w każdym razie mówiło się o tym w jakiś tam, 
prawda, interwencji, wmieszaniu się do tego, więc myśmy schowały, w dwóch miejscach 
chowałyśmy część leków. No i, a by...taki milicjant przychodzi do nas i wyzywa, znaczy, i prosi 
siostrę do tego, do komisariatu. A tam NKW-dzista,(Narodowa Komisja do Spraw 
Wewnętrznych, Narodnaia Komisiia Vnutrennykh Dziel, NKWD) nie siostra poszła, tylko 
poszłam ja, bo było łatwiej coś wykręcic, czy coś pokłamać, więc ja poszłam. I on, że gdzie my 
mamy jeszcze leki? Bo okazuje się, że był taki Trust [Thrust], Żyd, milicjant, nie wiem jaki 
tam, o co oni tam chodziło, w każdym razie oni u Dyndów szukali czegoś i przy okazji znaleźli 
nie to czego szukali, tylko znaleźli leki. No i ten pyta się gdzie my mamy jeszcze leki, bo tam to. 
Ja mówię, że nigdzie nie mamy jak tego—no więc te nam oddali, ale oczywiście no ale 
oczywiście odpowiedni—więc taka ich była, takie podejście, takie było ich traktowanie nas.  

Q: A ten milicjant co przyszedł po Panią, to był Żyd, czy nie? 

A: Żyd, Żyd. 

Q: A ten NKW-dzista, który— 

A: NKW-dzista to był Sowiet, też Żyd podobno i on właśnie mnie badał, przeprowadzał te badania, 
ale Żyd i Sowiet. 

Q: A ten, ten milicjant, co Pani mówi, to był Żyd z Brańska, miejscowy? 

A: Tak. Trust. Tego pamiętam. 

Q: I czy—a czy w tej milicji byli też Polacy? Za sowieckich czasów? 

A: Raczej chyba, wie Pan, trudno mi jest powiedzieć, ale raczej chyba nie. Jak tam Panie Zbyszku? 

[głos mężczyzny] 

A: Jeden Białorusin chyba był. Miejscowy. Polaków nie było. Przynajmniej nie znam takiego 
przypadku. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: No, nie wiem, ja to też nie powiem, ale raczej, raczej byli Żydzi, tak. 

Q: No i— 

A: No, jak wie Pan, jak władza była w ich ręku to oni robili co chcieli. 

Q: I proszę Pani co się dalej działo z Państwa apteką? 
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A: To znaczy myśmy, to znaczy siostra prowadziła, a ja co tam mogłam to, to pomagałam jej jako 
studentka po dwóch latach farmacji. A później, w, w grudniu—najpierw wychodziły polskie 
pieniądze, więc wszystko było jako tako—a dziewiątego, w każdym razie na początku grudnia, 
było takie zarządzenie, że polskie pieniądze są nieważne.  

[01:] 14:11:13 – [01:] 17:04:18 
14:39 – 17:40 

A: Przypuśćmy, dziewiątego było wydane to, że pieniądze polskie nieważne, a dziesiątego każą 
nam zapłacić 1000 złotych jakiegoś tam— 

Q: Rubli. 

A: Tysiąc rubli, tak. No znaczy, no niby to oni, to miała być równowarta wartość, ale myśmy nie 
mieli tych rubli. Tylko były, tylko mieliśmy polskie pieniądze, no to z czego my zapłacimy, jak 
nie mamy? I oni wtedy zabrali nam aptekę. Upaństwowili. Więc na początku były, znaczy 
byłyśmy, we dwie pracowałyśmy, a zaraz zrobili kierownika, też Żyda, kierownikiem Żyda. I to 
był Chomski [Homski], który był, miał skład apteczny. No to kwalifikacji to on na pewno nie 
miał ku temu, ale, była Żydówka, Kamieniecka, która, znaczy, to było małżeństwo, i ona 
zaświadczyła, że on ma dyplom, że, że on ma prawo, a na pewno nie miał dyplomu, bo, takich, 
bo takich nie było przepisów, żeby kto miał skład apteczny, żeby miał dyplom magistra farmacji, 
więc on nie miał danych do tego żeby prowadzić, ale był kierownikiem— 

Q: I ten Chomski też był z Brańska? 

A: Z Brańska, z Brańska, tak. Ale on, muszę powiedzieć, że on się przyzwoicie zachowywał, to 
znaczy nie był jakiś specjalnie złośliwy, no, tyle, że był kierownikiem, prawda i ja, i ja już 
pracowałam—a siostra też to zaraz zmarła, 10 lutego zmarła. To znaczy—ona wprawdzie to 
głupia rzecz była, bo operacja ślepej kiszki, ale tak się złożyło, że dostała zapalenia otrzewnej i 
zmarła 10 czerwca, także ja zostałam później sama jako asystentka, pracowałam.  

Q: A kogo jeszcze zatrudniono w aptece? 

A: I jeszcze był jego szwagier, i była taki prowizor, ona z Bielska, jak ona się nazywała, nie 
pamiętam już nazwiska, w każdym razie ona, hmm, dość przyzwoicie się zachowywała. 

Q: Polka? 

A: Żydówka. Żydówka. I ten szwagier był Żyd, tylko ja byłam jedna. 

Q: No i—a co się działo poza Pani apteką, w Brańsku, w tym czasie, co Pani pamięta z tej epoki 
sowieckiej? 
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A: To znaczy jeśli chodzi o aptekę, to jak ci przyszli, jak Sowieci przyszli, to zajęli nam dwa 
pokoje, po prostu zajęli jako wojsko było. No i tam był jakiś [niejasne] ja już nie pamiętam, ha, 
ha. Jakaś tam instytucja prowadzona. No i co tu ciekawego powiedzieć— 

[01:] 17:04:18. - [01:] 20:05:06 
17:40 – 20:48 

Q: No ale na przykład, czy jakieś inne sklepy, czy rzemiosła też zostały upaństwowione w tym 
czasie? Cay Pani pamięta, czy to jakichś Pani znajomych na przykład dotyczyło? Z kim się Pani 
wtedy przyjaźniła tu w Brońsku? 

A: Wie Pan, nie bardzo miałam czas na przyjaźnienie, bo to za dużo tych spraw było, ale bardzo 
blisko żyłam z, takie były dwie nauczycielki, Pani Kapówna [forma nazwiska mówi, że była to 
kobieta niezqmężna, Kapo] i Pani Kulczycka. Właśnie pani Kulczycka to pochodziła z tych Jasła 
i tego, Gorlic. Więc ona tutaj przyjechała, do Brańska przyjechała w, nie, do Brańska, w [19]21 
roku. I jako nauczycielka pracowała aż do [19]51 chyba roku. A pózniej jako klerykałkę i jako 
nieblagonadziezhna (ROSYJSKI: nieporządana) to wysłali ją do, do Mielnika. A Pani 
Kapówna, to dali ją na wieś, tu pod Czeremchą, nie pamiętam nazwy, ale w każdym razie, pół 
wsi było w rękach naszych, a pół Sowietów. Także jak chcąc do niej pojechać, odwiedzić, to 
trzeba było specjalne zezwolenie.  

Q: No i czy w tym czasie w szkole, co się działo w szkole u tych Pani przyjaciółek za czasów 
sowieckich?  

A: Proszę Pana, zaraz, to szkoła była podzielona na szkołę polską, oj zaraz, żebym nie pokłamała, 
niech mi Pan pomoże Panie Zbyszku. 

[male voice] 
 
A:  Była szkoła z białoruskim językiem nauczania— 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Bo kierownikiem był Finczenia [Filcheniak], taki Sowiet, ale był żonaty z Polką. A Polka się 
nie przyznawała do tego, to zna...że ona jest Polką. Ale kiedyś ona się zwróciła do Pani 
Kulczyckiej, ponieważ ona była polonistką, więc dała jej list, który ona pisała do matki, żeby 
ona sprawdziła, czy dobrze napisała po polsku. Więc ta patrzy na nią, co, co to ma znaczyć? 
Więc ona mówi, że ona jest Polka. Gdyby ona do matki napisała po rosyjsku, to by matka ten list 
wrzuciła do kosza. Więc dlatego musi pisać po polsku. Ale ten Finczenia zachowywał się 
zupełnie możliwie. A Pani Kulczycka była tak zwana „zavieduiushcha po uchebnyi chkhas” 
(ROSYJSKI: kierowniczka czasu nauczania), a kierownikiem był właśnie ten, a zastępcą jego 
był Feruś [Ferusz]. Chyba prawdę, chyba tak, chyba tak. 
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[01:] 20:05:06 – [01:] 22:57:08 
20:48 – 23:47 

A: Tak, Panie Zbyszku? 

[męski głos] 

A: Tak. 
 
Q: A pamięta Pani jak tutaj wybuchła wojna między Niemcami i Sowietami? 

[główna osoba udzielajaca wywiadu] 

A: Że co? 

Q: Jak wybuchła wojna niemiecko-sowiecka? 

A: Oj, bardzo dobrze pamiętam, proszę Pana, to był— 

Q: Jaki to był dzień? 

A: To był proszę Pana niedziela, o drugiej w nocy budzę się, budzimy się—zresztą nas wyrzucili z 
tego, z apteki jako z mieszkania, później dali nas na strych, takie, takie były dwa pokoiki i tam 
mieszkałyśmy właśnie z tymi nauczycielkami i jeszcze taka gosposia z nami była, to we czwórkę 
mieszkałyśmy—huk jakiś, jakieś niesamowite odgłosy, więc—a mieliśmy balkon—więc ja 
wychodzę na balkon i patrzę. Jest tak szarawo, bo to druga godzina i patrzę, że ludzie się snują 
po tych, a tutaj pełno Żydów wszędzie, bo [niejasne] dzielnica była gdzie Żydzi mieszkali. I 
patrzę, że oni chodzą jakoś pół przytomnie i pytam się co jest? Voina (ROSYJSKI: wojna), to 
znaczy podejrzenie, że wojna. Myśmy się ubrały i poszłyśmy gdzie? No poszłysmy do doktora 
Ciwiń...Znaczy doktorowstwo Ciwińscy mieszkali przy szpitalu, znaczy, o taka właśnie przyjaźń 
była. Był doktor Cywiński z żoną i dwie córki: jedna była niedorozwinięta, a jedna była inżynier 
rolnik. No więc gdzie, idziemy do nich. A u nich mieszkał vtoroi sekretar Partii (ROSYJSKI: 
drugi sekretarz Partii), Krabań [Khraban] i miał żonę, bardzo sympatyczną i my poszłyśmy 
żeby tam się coś dowiedzieć i ja widzę taki obrazek: w kuchni był—łazienki nie było—więc on 
w kuchni, w takiej miednicy się myje, ale widać jego głowę, o tak dotąd [pokazuje zakres 
widoku mężczyzny] przez taką firaneczkę i on tak się śmieje z nas: „Vot takoi obrazovannyi 
narod v tej dzielnica, [niejasne] ty doktor— (ROSYJSKI: Zobacz, tacy wykształceni ludzie w 
tej dzielnicy, you are a doctor), jak to tak, że on, oni nie mogli uwierzyć, że Niemcy wydali w 
Rosji wojnę. I śmiej...zaśmiewa się. No, my musimy to przyjmować tak jak tego. A w 
międzyczasie wybuchł, znaczy pocisk niedaleko właśnie tego miejsca gdzieśmy były, wybuchł 
pocisk, uderzył w taką stodołę, nie stodołę, szopa nie szopa, tam koń był, tego konia zabił i to 
rozwalił. No, no niesamowicie się coś dzieje. No i za chwilę przychodzi żołnierz, przychodzi 
żołnierz i do tego Krabania, do tego sekretarza partii i mów...i coś tam jemu poszeptał do ucha i 
taka mina jego zrzedła i poszedł. 
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[01:] 22:57:08 - [01:] 26:01:02 
23:47 – 26:58 

A: Za chwilę przychodzi Pani doktorowa i mówi, że wojna wybuchła. A ta właśnie jego żona 
przychodzi, „voina” (ROSYJSKI: wojna), bo ten żołnierz przyszedł powiedzieć, że są żołnierze 
ranni, że to są, że to strzelają Niemcy zza Buga. O, takie, takie było. A później wszystko to 
bractwo na samochody i wszystko to bractwo uciekało. A Niemcy przyszli do nas już o godzinie 
trzeciej, już na moście tam były, były z...były motocykle, byli Niemcy na motocyklach. 

Q: O trzeciej po południu? 

A: O trzeciej po południu. A ja uciekałam— 

Q: Ale to w tę niedzielę jeszcze było? 

A: W tę samą niedzielę jeszcze. Oni—bo myśmy miały jeszcze—bo Panie poszły z Panią 
doktorową i nauczycielki i ta jedna z córek doktora, to poszli na wieś, na kolonię taką pod 
Brańskiem. A mnie nie puścili, bo musiałam czuwać w aptece. Chcieli mnie najpierw wysłać na 
motorze gdzieś po jakieś, po jakieś coś, nie pamiętam, ale jakoś tak tam się wymówiłam i 
zostałam w aptece. No a później jak już tutaj na froncie, jak już ten front się zbliżał, więc jakoś 
tak , że tak była wolna, tego, i myśmy z taką, z naszą gosposią, myśmy we dwie uciekały, a— 
myśmy uciekały właśnie tam, na tę kolonię—a na mostach już byli Niemcy. Pierwszego dnia 
zaraz. I później tutaj było starcie tutaj pod, pod Domanowem,[Domanowo, Domanów] to na 
drugi czy na trzeci dzień później. I, hmm, gdzieś tam koło cmentarza też była strzelanina. No i 
później się ten front jakoś, acha, myśmy później uciekły na wieś i z tamtą żeśmy dochodziły. 
Wie Pan, już się wszystko miesza. Uhmm. 

Q: A, jak tutaj przyszli Niemcy po raz drugi, to znaczy jak przyszli już jak była wojna z 
Rosjanami— 

A: Wie Pan, że wtedy to— 

Q: To jakie porządki zaprowadzili? 

A: Proszę Pana, wtedy w ogóle jak oni przyszli, to raczej to wyglądało jak zbawców, bo przecież 
była wywózka. W piątek, w piątek, przed wybuchem wojny—w niedzielę wybuchła—a w piątek 
była wywózka z Brańska. A myśmy byli na liście na wtorek podobno przygotowani. Więc to jak 
oni przyszli, nas, to było po prostu wybawienie, że nas nie wywiozą na Sybir.  

Q: A wywózka była koleją? 

A: Proszę? 

Q: Koleją była wywózka, czy jak? 
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A: Samochodami.  

Q: Samochodami? 

A: Samochodami do tego, do Bielska, a tam już koleją. 

Q: I dużo ludzi na te wywózki poszło z Brańska? 

A: No, sporo poszło. No trudno mi jest powiedzieć— 

[01:] 26:01:02 – [01:] 28:04:16 
26:58 – 29:07 

A: Ile tam było, ale w każdym razie sporo rodzin poszło. Między innymi Pani Płońska z—a ona 
była tak blisko związana z nami. To on, ją zabrali, ojca aresztowali, w bunkrze siedział, a ich 
wywieźli, to znaczy Płońska i dwie córki i syn. To ja widziałam jak ich wieźli na tym na auto..na 
autok..., nie autokar, to był samochód bez plandeki i oni oni na wierzchu i tylko widzę ich jak 
oni tego i ich krzyk taki, przerażający krzyk jak przejeżdżali i zobaczyli nas na balkonie. To było 
dwa dni przed wybuchem tym właśnie w [19]41 roku.  

Q: I co się z nimi później stało? 

A: Wróciły, wróciły w [19]46 czy [19]45? 

[męski głos] 

A:  W [19]46 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: [19]46 wróciły. A ojca prowadzili właśnie Żydzi, policja prowadziła ich i pod zabudowiem 
roztrzelali ich. I, między innymi, właśnie tego Płońskiego roztrzelali. One nie wiedziały o tym,że 
ojciec nie żyje, dopiero jak wróciły to się dowiedziały. A ich wywieźli do Kazachstanu.  

Q: A Pani widziała jak tego starego, tego Płońskiego wyprowadzali? 

A: Widziałam, widziałam, bo jakoś ja nie wiem, ja stałam na balkonie i widziałam jak jego z bunkra 
właśnie—to tutaj przecież, to tu, obok [wskazuje ręką w lewo] ten był kiedy jest—i widziałam 
jak jego wyprowadzali z bunkra na, na ten gdzie później go tam roztrzelali. 

Q: A skąd Pani wie, że to Żydzi byli? 

A: No bo wiem kto tam prowadził, właśnie, między innymi, ten Trus był, ale był też i Białorusin, 
jak on się nazywał? 

[01:] 28:04:16 – [01:] 30:57:20 
29:07 – 32:08 
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A: [niejasne] 

[męski głos] 

A: Koniuch. 
 
A: Koniuch? Chyba tak.  

Q: I, a proszę mi powiedzieć, jak były te wywózki, to kogo wywozili? 

A: Ludzi, ktorzy mieli coś wspólnego z zza Bugiem, którzy albo ktoś był za Bugiem, albo jakiś 
kontakt był, bo były rodziny takie, że przypuśćmy ojciec poszedł za Bug, albo syn poszedł za 
Bug. Po prostu to oni handlowali albo uciekali, bo mieli, bo się bali. Więc w każdym razie ludzie 
tacy. Albo z inteligencji. O, na przykład, Rzepi, to był kierownikiem szkoły, on był za Bugiem, 
to żonę wywieźli z córką. U Płońskich, to chyba dlatego, u nich tam nie było nikogo, ale były 
takie jakieś między Żydami jakieś tam nieporozumienia.  

Q: To znaczy? 

A: [kiwa głową] 

[męski głos] 

A: Płoński był jedynym Polakiem, który przed wojną potrafił skutecznie konkurować z handlem 
miejscowym. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Bo oni mieli sklep. Jeden miał sklep, drugi miał masarnię i oni byli tacy, no handlowo może byli 
konkurencją. Tak. 

Q: A Białorusinów wywozili też? 

A: To znaczy, może i wywozili, ale nie u nas, bo u nas ich nie było. Prawie. 

Q: A Żydów wywozili? 

A: To znaczy [niejasne] to już byli nieznani dla nas. 

Q: A jakichś Żydów wywozili wtedy? 

A: Żydów? Nie. Był ktoś, nie? 

[męski głos] 
 
A:  Był, tak. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
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A:  Tak. No to nie wiem. 
 
[męski głos] 
 
A:  Dwie rodziny i jedna pojedyńcza osoba. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Tak? To nie wiem o tym. 

Q: No a jak tutaj przyszli Niemcy, jak już ta wojna wybuchła, to jakie porządki zaprowadzili? Pani 
mówiła, że się ich właściwie witało z ulgą. 

A: To znaczy może nie dosłownie witało się, tylko tak w myślach, że dzięki Bogu, że przyszli, bo, 
bo byśmy byli wywiezieni. To znaczy, proszę mnie źle nie rozumieć, ale to że, że to nas ominęła 
wywózka, no to to, to była ich zasługa. 

Q: Bo, wie Pani, ja słyszałem w różnych miejscach, że tak jak w [19]39 roku Sowietów witali z 
kwiatami Żydzi, tak w [19]41 roku Polacy witali Niemców z kwiatami. 

[01:] 30:57:20 – [01:]35:14:23 
32:08 – 36:35 

A: Ja nie pamiętam, żeby tutaj witali kwiatami. Ale że, że takie było odprężenie trochę, no to tak. 
Ale czy witali kwiatami, nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo tego nie widziałam.  

 
Q: I co się później działo, jak weszli Niemcy? 
 
A: No, oni organizowali pracę— 
 
Q: Apteka, co się z apteką działo? 
 
A: No, apteka przeszła w moje ręce. No, zniszczona była bardzo, bo myśmy, na ten front to nas nie 

było cztery tygodnie, zaraz, czy ja czegoś nie plączę—przepraszam, to poplątałam [19]44 już po 
Niemcami, to wtedy było bardzo zniszczone. A to po prostu Chomski przyszedł, przekazał to co 
tego i ja już przeszłam do tego. I z początku to nieoficjalnie prowadziłam aptekę, a później, no w 
parę miesięcy potem, przyjechał przedstawiciel z Białegostoku, przedstawiciel zarządu aptek i 
przekazali mi aptekę jako, mimo to, że ja byłam tylko studentką, po dwóch latach studiów.  

 
Q: A to był Polski zarząd aptek? 
 
A: Nie, to był, był niemiecki.  
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Q: To Niemiec przyjechał? 
 
A: Niemiec, Niemiec, tak. Tak, to znaczy on był wysłańcem z tego zarządu aptek, a w...a taki 

zarząd aptek to był w Białymstoku, to był Von Storm [Von Shtorm] prowadził. No i myśmy od 
niego byli zależni. Hurtownię mieli dobrą bardzo, bo to, bo zaopatrzenie w leki było dobre 
wtedy, w tym czasie, w stosunku do cen jakie panowały wtedy to były, leki były stosunkowo 
tanie.  

 
Q: A co się stało z Chomskim? 
 
A: Chomski po prostu odszedł jako tego, a później był wywieziony jako—został po prostu w 

gettcie. 
 
A: A kiedy tutaj getto powstało? 
 
A: Getto chyba w [19]42. Bo wywózka była w [19]43, tak? 
 

[męski głos] 
 
A:  W [19]42, w listopadzie. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Tak?  
 
Q: No, ale w każdym razie minęło wiele miesięcy zanim powstało getto, tak? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: I co się działo z tutejszymi Żydami? 
 
A: Oni co zrobili. Oni tutaj zrobili tak, getto i wt...zaraz, po wywózce chyba, no wie Pan, już mi się 

to plącze. Bo w gettcie później była młodzież i oni prowadzili roboty drogowe, jak to było? 
[męski głos] 

A: To było, to już była polska młodzież, po likwidacji getta. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: A to po likwid...no właśnie, po likwidacji getta. Acha, tak, racja. 
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Q: Ale ten Chomski, czy zanim tutaj jeszcze powstało getto, przez te całe miesiące, to on prowadził 
swój skład apteczny? Stykała się Pani z nim? 

 
A: Wie Pan, to znaczy myśmy się nie kłócili, ale żeśmy się specjalnie nie spotykali. Bo nie mogę, 

nic złego na niego nie mogę powiedzieć jako tako, tylko tyle, tyle, że przeszedł na kierownika, 
kiedy nim nie powinien być. No, ale poza tym to on się przyzwoicie zachowywał.  

 
Q: A jak tutaj już Niemcy panowali, ale jeszcze nie było getta, Pani mówi, że Pani mieszkała tam w 

dzielnicy żydowskiej, gdzie Żydzi mieszkali. 
 
A:  To znaczy, proszę Pana, to był dom, dom właścicielem był Żyd, ten Szapiro [Shapiro], on miał 

jeden dom, gdzie mieszkał, a obok był drugi dom, gdzie była apteka. I po prostu myśmy byli 
dzierzawcami tego domu. To znaczy szwagier był dzierzawcą. I myśmy tam, tam było 
mieszkanie, było zaraz, cztery pokoje z kuchnią i później była taka górka, gdzie myśmy 
mieszkali, gdzie nas wyrzucili, to był mieszkanie i była apteka w tym. Więc ta apteka była tam, 
w tym domu do [19]62 roku. 

Q: Do— 

Plik 2 z 3 

 

00:36-37:32 

 
[02:] 00:42:20 - [02:] 03:01:03 
00:36 – 03:00 

Q: Mówiła Pani o tym, że właścicielem był Szapiro. Tej, tego domu gdzie apteka się mieściła. 
 
A: Tak.  
 
Q: Pani go znała? 
 
A: Tak. Były bardzo przyjemne stosunki, bo to owszem, on był właścicielem, ale nie było 

powodu—zresztą był bardzo porządny człowiek, taki solidny, zresztą jako, jako taki solidny 
obywatel Brańska był. No zresztą zamożni ludzie byli, miał, zaraz, on miał dwóch synów. A 
córka to już była mężatka, to już była oddzielnie mieszkała, a oni tutaj mieszkali obok nas i ja 
bardzo sympatycznie współpracowałam z jego synem, bo ten jak coś, cokolwiek załatwić czy 
coś zrobić, to był Lejpko [Lejbko] i Lejpko był zawsze do załatwienia, jak coś było potrzeba 
jemu, to ja jemu załatwiałam, a jak mnie było potrzeba, to on mnie załatwiał. To był młody 
człowiek, bardzo ruchliwy, bardzo taki, no, i życzliwy też, także stosunki były bardzo życzliwe.  
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Q: No i jak tutaj przyszli Niemcy, to co się stało z tym Szapiro? 
 
A: To znaczy, z początku to Żydzi przecież jako tako byli, a później jak ich wydzielono w gettcie, 

aptekę wydzielono zupełnie—jak jest ulica i tam cała ulica była żydowska, a tutaj, tak, apteka 
była tak dwumetrowym płotem, a za nami jeszcze był dom, dwa domy chyba, gdzie też byli 
Żydzi. Także my byliśmy po prostu wygrodzeni w gettcie. 

 
Q: Taka wyspa? 
 
A: Taka wyspa, tak. 
 
Q: I normalnie się chodziło do apteki przez getto? 
 
A: Nie. To znaczy apteka stała przy samej ulicy i z ulicy, z ulicy wchodziło się do apteki. Ale 

zaplecze całe było wygrodzone.  
 
Q: To znaczy, Pani z apteki widziała co się działo w gettcie? 
 
A: To znaczy, to był dwumetrowy płot, to człowiek jest specjalnie nie ciekawy, co tam się dzieje.  
 

[02:] 03:01:03 - [02:] 06:00:11 
03:00 – 06:07 

A: Ale jak zamknięto getto, to myśmy też nie wiedzieli, że tam jest zamknięte, że coś tam się dzieje. 
Tylko w nocy ktoś stuka do tego, od tyłu do kuchni. No więc ja wychodzę, patrzę, Lejpko jest i 
on właśnie, Lejpko mówi, że oni są zamknięci w gettcie—słychać było jakby strzały, jakby coś, 
ale to jakoś tak, takie pukanie, nie pukanie, nie wiedzieliśmy o co chodzi—a on mówi, że 
wszyst..., że getto jest zamknięte, otoczone i że oni są zamknięci. No i że będą chyba ich 
wywozić, ale to były tylko przypuszczenia. No i on do mnie mówi tak: „A może, żebym ja, żeby 
rodziców wziąć do piwnicy.” Ja mówię: „Proszę Pana, my jesteśmy wygrodzeni w gettcie, 
przecież ten budynek jako taki nie jest zapewnieniem, a jak przyjdą, zrobią rewizję i znajdą w 
piwnicy? Ja nie mam nic przeciwko temu, ale jak znajdą to i oni skończeni i my skończeni.”  

 
Q: Uhmm. 
 
A: No i tak rozstaliśmy się. Po jakimś—wtedy jak on stukał, to ja nie wiedziałam o tym, o co 

chodzi, to tak jakoś nic, ale później jak drugi raz, jak on zastukał już później wieczorem, to było 
mi bardzo nieprzyjemnie. Bo wtedy już sobie człowiek zdawał sprawę że, co jest i co grozi. No i 
oczywiście wpuściłam jego i oni, to znaczy, za moją wiedzą, żeby zrobić kryjówkę w budynku 
gospodarczym, a budynek gospodarczy to tak jak płot szedł, później był budynek gospodarczy 
ścianą, zewnętrzną był ścianą od getta, a tutaj był na terenie apteki. Ja mówię: „Proszę Pana, to 
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co Pan zrobi w budynku gospodarczym, to jest Pana sprawa. Ja nie będę za to odpowiadać, 
róbcie sobie co chcecie.” I oni co zrobili, oni, było drzewo, kilka szacht drzewa, więc oni oni 
sobie wyjęli dwie szachty drzewa i zrobili sobie tam kryjówkę. I tam do tej kryjówki nosiło się 
im właśnie, taką mieliśmy, wię ona tam nosiła im jeść, żeby, żeby tego. To samo zamknięcie 
getta, to pamiętam, że to były Zaduszki i to był jakoś początek tygodnia, a wywózka ich była w 
sobotę, to też pamiętam. Więc jak to jakiś tydzień to zamknięcie ich było. 

 
Q: To tak krótko, tylko tydzień zamknięcie?  
 
A: W tym otoczeniu, tak. To nie było dłużej jak, to było koło tygodnia.  
 
Q: A zanim jeszcze zamknęli getto, proszę mi powiedzieć, to czy Niemcy prześladowali jakoś 

Żydów, jeszcze przed zamknięciem getta? 
 
A: Czy ja wiem—jakoś oni sobie tam dawali radę z nimi. 
 

[02:] 06:00:11 - [02:] 08:58:08 
06:07 – 09:12 

A: Oni tam chyba jakiś, jakieś płacili im coś, ale nie wiem, nie wiem, nie chcę na ten temat mówić 
bo nie wiem. 

 
Q: W każym razie nie widziała Pani czegoś specjalnego? 
 
A: To znaczy, na przykład taki moment, właśnie jak już ich zamknęli, jak zamknęli, to był taki 

Grynszpan [Greenspan], nazwisko jego Grynszpan było, a on był elektrykiem i on chodził, 
naprawiał linie i on przyszedł do apteki i mówi, Pani mi da truciznę, bo on nie może tego 
wytrzymać. Ja mówię, ktoś Panu da truciznę? No ale w każdym razie—i on chyba samobójstwo 
popełnił, nie wiem w jaki sposób, ale chyba tak. 

 
Q: Ale skąd Pani wie? 
 
A: To znaczy po prostu mowa taka była, że jego nie wywieźli, a—no by...jak wywozili— 
 
Q: A jeszcze ci, ci i oni się tam ukryli w tej, w tym budynku gospodarczym? 
 
A: Tak, w tym—to znaczy kto tam. Dwóch synów i narzeczona jednego.  
 
Q: A ojciec? 
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A: Nie, tylko ta trójka była w tym, w tej. A ojca i tego to wywieźli właśnie jak wtedy zamówili, nie 
pamiętam, dużo, chyba ze dwieście fur, nie?  

 
Q: A jak, jak oni się tam chowali w tej, w tym budynku gospodarczym, tak?  
 
A: Tak. 
 
Q: To gosposia im tam nosiła, Pani mówiła? 
 
A: Tak. Tak, bo ona— 
 
Q: A ile razy dziennie? 
 
A: No to co, jak oni coś prosili czy tego, to, no po prostu dawało się tak, żeby, żeby mogli się tam 

utrzymać.  
 
Q: A nie bała się Pani, że gosposia coś może pwiedzieć? 
 
A: Nie. Nie. Gosposia była porządna, porządna gosposia. To znaczy ona była młoda, w moim wieku 

wtedy była, człowiek wtedy miał 20–21 lat. I ona też tak samo, ten sam rocznik co i ja. 
 
Q: A ile oni płacili za to jedzenie? 
 
A: Nic nie płacili. A to jak to, człowiek tam za tego, nikt o tym nie mówił. Natomiast jak oni 

wychodzili, to oni wpychali mi pieniądze, nie powiem, ale ja mówię:, „Ludzie kochani, przecież 
wam pieniądze będą potrzebne.” To zresztą chciałam żeby, już jak oni wychodzili to by sobie już 
jak najprędzej idą, żeby tutaj Niemcy ich nie zastali. Ale nie powiem, były takie odruchy, żeby, 
ja mówię „Idźcie sobie z Panem Bogiem i dojdźcie tam gdzie potrzeba i schowajcie się tam, a 
pieniądze wam będą potrzebne.” Także to— 

 
Q: A dokąd oni wyszli? 
 
A: To znaczy, oni mieli już umówionego gospodarza, gdzie mieli się tam z nim skontaktować i tam 

u niego mieli być. A trzeba było się z nim skontaktować, więc ksiądz Hwalko [Chwalko] 
pojechał do tych, na tę kolonię, jak oni powiedzieli i po prostu ich skontaktował.  

 
[02:] 08:58:08 - [02:] 11:00:18 
09-12 – 11:20 

A: Jak to ich wywieźli, wywozili ich w sobotę, to w czwartek oni od nas wyszli. Pamiętam taki 
rozkład— 
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Q: W czwartek przed wywózką? 
 
A: Nie, po—tamtych wywieźli w sobotę i oni w tej kryjówce byli przez pewien czas, prawda, i w 

czwartek poszli oni tak jak ksiądz ich umówił, że oni przejdą, znaczy z apteki, przez drogę 
przejdą i tu koło kościoła, tam droga była na Popławy, na most na Popławy, więc oni się mieli 
tam przy mostku spotkać, tamten miał na niego czekać, a oni mieli tam dojść. Więc oni przez 
aptekę wieczorem przeszli i właśnie wtedy to mi te pieniądze wtykali, a ja mówię: „Ludzie, 
zlitujcie się, idźcie z Panem Bogiem i, i—„ 

 
Q: A jakie pieniądze oni mieli? 
 
A: Chyba nawet dolary, ja nie wiem zresztą, bo to tak było— 
 
Q: Ale papierowe czy złote? 
 
A: Papierowe. Papierowe. 
 
Q: I co się z nimi później stało? 
 
A: I oni poszli na tę kolonię, tam trochę błądzili, ale jednak skontaktowali się z tym gospodarzem i 

oni na tej kolonii chyba, ile, półtora roku byli. Bo aż do frontu w [19]44 roku. 
 
Q: I, co się z nimi później stało? 
 
A: Później stamtąd wyszli. Tam też były takie jakieś zakusy na ich—tam też były takie rozmaite. 

Później tego ojca aresztowali, bo to tam była rodzina cała, więc ojca Niemcy przyszli, 
aresztowali, bo szukali tych, ale ich nie znaleźli, bo oni byli w jakiejś podwójnej ścianie i oni ich 
nie znaleźli, ale ten w więzieniu siedział. 

 
Q: Ten gospodarz, tak? 
 
A: Ten gospodarz, tak, Popławski. A oni później to jakoś tak przeszło, jak przeszedł front w [19]44 

roku, to oni wtedy wyszli. 
 
Q: Ale, co, ktoś donósł, że tam oni chowją, ten Popławski chowa, czy co? 
 

[02:] 11:00:18 -- [02:] 14:12:21 
11:20 – 14:40 
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A: Byli usłużni ludzie, którzy tam—ale nie chcę o tym mówic, bo nie wiem. Ale w każdym razie 
coś tam takiego było. Ale, oni tam siedzieli pół...nie, nie tylko tam. Bo jak ojca aresztowali, to 
oni później, ich przenieśli gdzieś, gdzieś pod Ciechanowiec, nie pamiętam tej nazwy, nie 
pamiętam. Ten człowiek przychodził do mnie— 

 
Q: Ten Popławski? 
 
A: Nie Popławski, tylko drugi ten, który ich przez pewien czas ukrywał. Bo oni się po prostu bali 

ich trzymać jak ci przyszli i rewizję zrobili i ojca aresztowali, to oni się bali ich trzymać. To oni 
wtedy dali ich do swoich czy kuzynów, czy znajomych, gdzieś tam pod Bikry, gdzieś tam. Nie 
pamiętam nazwy, nie chcę przekręcać— 

 
Q: No i oni co, oni przeżyli wojnę, ci Szapirowie? 
 
A: Przeżyli. Przeżyli. I oni z początku zaczęli tam handlować i za mocno handlowali i później dali 

im wysoki podatek, duży, a oni, zamiast płacić to uciekli. Najpierw przenieśli się do 
Białegostoku, acha, bo w międzyczasie była, no, taka nieprzyjemna historia, bo zabili dwie 
Żydówki i gospodynię tę, która to ukrywała, bo ona, przyszli tam do tego i pytali się o ten, te 
dwie Żydówki zabili, one niby powiedziały, że przyszły do krawcowej mierzyć, no ale wiadomo, 
że to tego i—to uważam, że to nie był, w każdym razie dwie Żydówki zastrzelili, a gospodyni, 
która ich chowała, to wyszła i podobno poznała tego kto to zrobił i po imieniu go nazwała i ten 
odwrócił się i ją zabił.  

 
Q: Ale, gdzie to było? 
 
A: W Brańsku. 
 
Q: W Brańsku? Ale to było po wojnie już? 
 
A: To już było po froncie takim tym, tym, tak— 
 
Q: A to jak się ta gospodyni nazywała? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Jak się ta gospodyni nazywała? 
 
A: Sztejmanowa, Sztejman [forma nazwiska mówi, że była ona zamężna, Sztejman, Steinman]  
 
Q: A to ją zastrzelili, tak? 
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A: Tak.  
 
Q: A kto to zrobił w ogóle? 
 
A: No, ja nie wiem kto to zrobił, ale w każdym razie, ja wiem, partyzantka, nie partyzantka, w 

każdym razie, nie powiem, że to chwalebne było. 
 
Q: A te Żydówki to kto to były, co to były za Żydówki? 
 
A: Jedna to była germanistka—taki był Tykocki tutaj, on, to był zamożny Żyd, i, to jego była 

siostra. Ona germanistykę studiowała, a z kim ona była, jakąś drugą miała ze sobą, nie wiem.   
 
Q: Ona się Tykocka nazywała też, czy jakoś miała po mężu? 
 
A: Tykocka, tak. Bo ona, bo to był brat jej, Tykocki. A ich córka, [dzwonek u drzwi] tych 

Tykockich to była ochrzczona, była w tym, w Chodyszewie i była ochrzczona. Później, jak tego, 
później zmarła, rozchorowała się i zmarła. 

 
[02:] 14:12:21 – [02:] 17:05:09 
14:40 – 17:40 

Q: A ta Tykocka i ta druga Żydówka, to były z Brańska? 
 
A: Z Brańska. 
 
Q: I one się przez wojnę przechowały w Brańsku właśnie? 
 
A: Chyba tak. Gdzie one były to nie wiem, ale [dzwonek do drzwi] 
 
Q: Ja sekundę, dobrze, odepnę Pana— 
 
Q: No świetnie Pani pamięta. Właśnie zaraz do tego przejdziemy, tylko—ale skąd Pani wie o tym 

całym zajściu u tej Sztejmanowej? 
 
A: No to była głośna sprawa, bo przecież zamordowanie dwie...trzech osób. Zastrzelenie i to w 

Brańsku przecież. 
 
Q: A to się działo o jakiej porze roku, Pani pamięta? 
 
A: To było wiosną chyba. Tak. Tak, tak gdzieś marzec, o tak— 
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Q: Marzec, to którego roku? 
 
A: [19]45 chyba. 
 
Q: To już było już tak prawie cały rok po przejściu frontu, tak? 
 
A: Tak, bo to nie było od razu. O, widzi Pan— 
 
Q: Czyli po prostu te dwie Żydówki mieszkały u tej Sztejmanowej— 
 
A: To znaczy one po prostu tam poszły się schować. Bo to były takie—niechęci do Żydów były, 

oczywiście. I oni się tak—o tak, może dlatego. Oni się zorganizowali i było około 80 Żydów 
różnych, nie tylko brańskich. I oni po prostu zrobili tutaj taki ośrodek, ośrodek żydowski.  

 
Q: To znaczy? 
 
A: To znaczy po prostu ze wszystkich stron, gdzie tam kto był to, to tego, ściągnęli i było koło 80 

osób było na terenie Brańska. 
 
Q: Ale mieszkali razem, w jednym miejscu, czy jak? 
 
A: No mieszkali w Brańsku, a tu przecież były te pożydowskie domy to były. I oni tak się 

[niejasne], gdzie kto tam mógł to sobie tego, urzędowali tak.  
 
Q: No, ale te pożydowskie domy były już pozajmowane przecież przez nowych właścicieli. Więc 

gdzie oni mieszkali, ci Żydzi? 
 
A: No zaraz. No jak taki Szapiro wrócił to Szapiro przecież przyszedł do swego domu przecież. 

Acha— 
 
Q: No i co, ten dom tak stał pusty od czasu kiedy ich powywozili? Aż do końca wojny? Przecież 

tam ktoś mieszkać musiał. 
 
A: Tam był, proszę Pana, taki, właśnie mieszkali ci chłopcy, którzy, jak się to nazywało, o Pan 

Zbyszek będzie pamiętał. I oni prowadzili roboty drogowe. Więc po prostu wrócili sobie gdzie 
tam było wolne i jakoś tam się roz...porozmieszczali. To były, zaraz, [19]44, [19]45 rok. 

 
[02:] 17:05:09 - [02:] 20:05:08 
17:40 – 20:47 
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[męski głos] 

A: To byli Junacy. 

[głowna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Junacy, tak. I oni zajmowali tutaj ten, no właśnie ten po gettcie ten, to. Bo Pan się pyta jak, jak 
gdzieś wrócili, bo wróciło koło 80 osób, Żydów, było na terenie Brańska. Pan pyta się gdzie oni 
mieszkali, no różnie, pozajmowali te swoje stare mieszkania.  

 
Q: A, czy jeszcze były jakieś wypadki takie jakie ten z tą Tykocką, po wojnie?  
 
A: Jeśli chodzi o Żydów? 
 
Q: Tak. 
 
A: Nie, chy…nie chyba. 
 
Q: A Pani widziała jak one tam były zastrzelone, widziała Pani? 
 
A: Nie, nie. Nie chodziłam tam. Wie Pan, to są rzeczy, które uważam, nie powinny mieć miejsca, 

nie powinny—to, że ona była Żydówka, to nie znaczy, że ją trzeba było zabić. Jeśli kogoś się 
zabija, jeśli kogoś się sądzi, to uważam, że on musi za to odpowiadać, jak on coś złego zrobił. A 
to, że on się tylko mieni Żydem, czy tym czy tamtym, to nie jest ani jego wina, ani jego zaleta, 
ani zasługa.  

 
Q: Proszę Pani, a jeszcze wróćmy— 
 
A: Acha, a potem oni, proszę Pana, oni po tym morderstwie, to ci i właśnie Szapirzy od razu oni 

dostali—acha, nie, jeszcze wtedy nie. Wtedy taki blady strach na nich padł, że mogą, jak zabijają 
tych, to mogą i innych zabijać. I oni wtedy tak stopniowo powy...powyjeżdżali z Brańska, raczej 
do Białegostoku. Szapirzy wyjechali do Białegostoku. Szapirowie. A tak, ci inni, to każdy gdzie 
tam, gdzie tam, jak tam mógł. Prawda? 

 
Q: I, a ten podatek, co Pani mówiła, że oni tak za dobrze handlowali, to im dali w Brańsku tutaj? 
 
A: Acha, a oni, ponieważ on—oni już wtedy byli w Białymstoku właśnie, pomyliło mi się. On był 

wtedy w Białymstoku, a prowadził handel na szeroką rękę. I tam, nie pamiętam czy tam było sól, 
czy tam coś takiego, wagonami to rozprowadzał, a robił to odpowiednio i podatku nie płacił, 
więc jemu dali duży podatek i on wtedy uwa...zobaczył, że on tutaj nie ma miejsca, że trzeba 
zwijać manatki i uciekać.  
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[02:] 20:05:08 – [02:] 21:59:10 
20:47 – 23:52 

A: I oni bracia wynieśli się do Austrii, na razie jeszcze ta jego żona—bo oni później już wzięli ślub, 
ci, on, znaczy Lejpko z tą swoją Waserówną [forma nazwiska świadczy o tym ,że była to 
kobieta niezamężna, Wasser,Wasserman] wzięli ślub i byłi małżeństwem. Ona była chyba 
wtedy w poważnym stanie—oni pojechali do Austrii, a ona jeszcze tu została. I później ona do 
nich dojechała, do Austrii, ale taki to brzydki, brzydki taki ten fakt, że ona jadąc—te wagony to 
były, wiadomo jakie były jazdy, wagony okropne i jazdy okropne, na wisząco, a ona miała dwie 
ciężkie walizki i gdzieś tam przesiadała się jadąc tam do tych swoich. I ktoś był usłużny, że jej 
pomoże—ona, prawda, w ciąży i z walizkami, to on jej pomoże—i tyle ona widziała te walizki. 
Ona, owszem, tego, a te walizki skradziono jej.   

 
Q: A skąd Pani wie? 
 
A: To znaczy od nich później wiem, bo z nimi miałam kontakt. 
 
Q: Ale, przyjeżdżali tutaj, czy— 
 
A: To znaczy, ja byłam u nich w Ameryce, bo oni wyjechali, później przez Austrię, oni dostali się 

do Ameryki i później pisali do mnie, pisali do mnie, zresztą to, nie widzę, nie widziałam 
powodu, żebyśmy mieli się czy kłócić, czy mieć coś do siebie. No i później zaproponowali mi, 
żebym ja przyjechała do Ameryki. Mówię, to jest tylko senne marzenie, bo ja, nie stać mnie na 
to i, i oni napisali, że pokryją koszty i faktycznie, pokryli koszty tam i z powrotem i ja byłam 
wtedy u nich dwa miesiące. Pojechałam 25 listopada a wróciłam czwartego lutego. W [19]65 i 
[19]66, czwarty luty. 

 
Q: Oni żyją jeszcze? 
 
A: To znaczy, mężczyźni nie żyją, a kobiety żyją. Bo Lejpka zastrzelili—ja byłam u nich dwa 

razy—bo byłam raz w [19]65, a byłam raz w [19]78. I wtedy , w [19]78 byłam mniej, półtora 
miesiąca. A gdzieś parę miesięcy po tym jak ja byłam u nich drugi raz, to po prostu przyszli 
bandyci, bo oni mieszkali w takiej dzielnicy willowej, i jak ja byłam, to wtedy cztery czy pięć 
napadów było u sąsiednich, w tych sąsiednich willach, a do nich jakoś nie przyszli. A wtedy, to 
chyba tak rok, czy pół roku po moim wyjeździe, po prostu, on poszedł z psem, wyprowadził psa, 
poszedł na spacer. I wraca, a żona była sama w domu. Ktoś chodził po domu, ona myślała, że to 
Lejpko chodzi. Tymczasem okazało się, że to było dwóch złodziei. 

 
[02:] 23:02:24 - [02:] 25:59:10 
23:52 – 26:56 
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A: Ten wszedł, Lejpko wszedł, bo drzwi nie mają tam zwyczaju zamykania, więc on wszedł, tego, 

do domu, a ci, po prostu jako nakryci złodzieje, strzelił do niego raz czy dwa i zabił tego Lejpka. 
Także ten, a drugi, Fajwel [Faiwel], starszy z nich, to właściwie właściciel budynku aptecznego, 
to ten po prostu zmarł już z chrób, może nie tyle ze starości, no to przeżycia, wszystko— 

 
Q: A gdzie oni mieszkali w tej Ameryce, w jakim mieście? 
 
A: W Baltimorze. 
 
Q: A jeszcze wróćmy do tego, do tej nocy kiedy zamykali getto— 
 
A: Tak. 
 
A: I opócz tego, że Lejpko przyszedł— 
 
Q: Tak. 
 
Q: To ja jeszcze chciałem zapytać jak Pani z nim rozmawiała, jak on stukał w tę ścianę, to tam było 

jakieś przejście przez tę ścianę czy co?  
 
A: Nie, on po prostu przeszedł przez płot— 
 
Q: Przeskoczył? 
 
A: Acha, i jak ich zamknęli później w nocy, Żydzi chodzili sobie po tym, po podwórzu, powybijali 

deski i tak i dziury powybijali i chodzili po podwórzu. Myśmy mieli zamknięty dom, prawda, i 
do tego nie wpuszczaliśmy, a oni tam mogli się ruszać. Więc on prze..., po prostu on 
prze...wtedy to on—to jeszcze nic nie było—to on po prostu przeskoczył przez płot. I przyszedł 
do nas. Przyszedł, pierwsze jak przyszedł to normalnie zastukał do kuchennych drzwi i 
otworzyłam jemu normalnie, bo mógł ktoś iść do apteki. A drugi raz jak już stukał, to stukał do 
okna i to mówię, właśnie już było takie nieprzyjemne uczucie, bo ja już zdawałam sobie sprawę 
co ja robię, bo ja wpuszczam kogoś, kogo nie powinnam wpuszczać. No ale, w każdym razie 
wpuściłam jego, to przecież, to był człowiek. 

 
Q: A co Pani pamięta jeszcze jak ich zamknęli w tym gettcie, co tam się działo? Widziała Pani? 
 
A: Nie, nie patrzyliśmy. Wie Pan, jest tam taka jedna historia, ale lepiej nie opowiadać.  
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Q: No ale dlaczego, to jest do dokumentacji, wie Pani, to już tutaj—to już jest tylko dla przyszłych 
pokoleń, to już nie dla dla tego pokolenia co teraz żyje. 

 
A: No to wie Pan, to jest jak zachowali się ludzie, którzy mieszkali po przeciwnej stronie, ja ich nie 

mam co oskarżać, już i nie żyją wszyscy. A co oni robili, proszę Pana? No nie wiem— 
 
Q: No, Panie Zbyszku, niech Pan powie, bo to przecież jest naprawdę tylko dla celów badawczych, 

to nie ma co, hmm, hmm, się tak— 
 

 
[02:] 25:59:10 - [02:] 29:10:05 
26:56 – 30:15 

[męski głos] 

A: Nie no, ja świadkiem tego zdarzenia nie byłem, tylko ja znam z relacji i, no cóż— 
 
Q: Ale chodzi mi po prostu tylko o to, żeby Pani się nie obawiała niczego tutaj mówiąc, bo to jest 

tylko, rzeczywiście, z tego ktoś może skorzysta za 20 lat, za 50 lat. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: No nie powiem, że to jest ładny moment— 
 
Q: No— 
 
A: Świadczący. No co oni robili? A później tam ktoś wydał ich i wskazał to— 
 
Q: Ale po przeciwnej stronie tej ulicy, gdzie było, gdzie było— 
 
A: Znaczy nasza strona była getta, a po przeciwna strona nie była gettem.  
 
Q: No— 
 
A: I tam od nas jak się wychodziło, to tak troszeczkę w bok i na, na kościół, była uliczka do 

kościoła i później uliczka na Popławy, na rzekę i na Popławy wieś. 
 
Q: A ta ulica to jak się nazywała w ogóle? 
 
A: Ta uliczka to w ogóle się nie nazywała, bo to tylko było przejście takie. Takie od ulicy przejście 

w dół i zaraz kościół. Także to nie była uliczka, tylko— 
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[męski głos] 

A: Trasa ucieczki z getta poza, poza miasto.  

Q: No i, i— 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Co, warto to mówić? 

[męski głos] 

A: To jest Pani relacja. 
 
Q: Warto, warto, niech się pani nie boi, to jest naprawdę dla przyszłych pokoleń, nic się z tego nie 

stanie nieprzyjemnego. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: No, nie dobrze świadcząca o tych ludziach. 
 
Q: Wie Pani jak to jest w wojnie: są ludzie dobrzy i ludzie źli. My słuchamy bardzo chętnie o 

wszystkich. Co tam się działo? 
 
A: Proszę Pana, ja tego nie widziałam najpierw, bo ja byłam zajęta w aptece. Acha, jeszcze jak, na 

drugi dzień po zamknięciu getta, więc to jest Zaduszki, my chcemy iść do kościoła. 
Wychodzimy, gosposia wyszła, żeby otworzyć okiennice. „Halt” (NIEMIECKI: stać) W 
każdym razie wartownik chodził po ulicy, bo to był koniec getta, i chodził wzdłuż tego, i 
zobaczył, że ktoś wychodzi, halt z karabinem. No więc ta przyszła, co mamy robić. Wyszła 
jedna z nauczycielek, znała język niemiecki, to może się dogada z nim. Więc wychodzi, tego, a 
on nic, absolutnie, nie ma mowy o jakiejś rozmowie, tylko też z karabinem do niej. No, no 
siedzimy. Siedzimy w domu i nie możemy się ruszyć. I w pewnym momencie, na podwórzu u 
nas coś tam się dzieje, więc ja wyszłam, jest lejtnant tam z żandarmerii naszej, no żandarmerię 
się znało i jest wartownik, który chodził. I jest jakaś kobieta. Kobieta w takiej chustce wiejskiej, 
takiej no zawiniętej, zupełnie jak wiejska kobieta. I on mówi, że to jest Żydówka. Ja mówię, „Ja 
nie wiem kto ona jest. Na Żydówkę ona nie wygląda.”  

 
[02:] 29:10:05 - [02:] 32:01:08 
30:15 – 33:13 
 
A: A ten, i ten machnął ręką, żeby ona sobie szła. A ta sekundkę się zatrzymała, tak jakoś nie tego i 

jak on właśnie się mnie zapytał, ja mówię, że ja nie wiem, ja jej nie znam, ale ona na Żydówkę 
nie wygląda. I w tym momencie, proszę Pana, ta sekunda, która ona się zawachała, to 
wystarczyło żeby ją wzięli na żandarmerię. I póżniej lejtnant mi mówi: „A jednak to była 
Żydówka.” Okazuje się, że to była Żydówka ze Świryt [Świrytowo, Świryt] i jak zamykali 
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getto, to wszystkich ze wsi też zabrali. I ona sobie, a ona powiedziała, że ona przyszła do 
dentysty. I miała być u lekarza dentysty, a i ją zamknęli w gettcie. I to też ja powiedziałam, ja nie 
wiem, może ona jest rzeczywiście ze wsi, bo tak wygląda. I po... i ona po..., znaczy ją zabrali. A 
ja mówię do lejtnanta, co my mamy, nie dają nam otworzyć okiennic i nie wypuszczaja nas. 
Więc on wtedy wytłumaczył tym, temu wartownikowi, jaka jest sytuacja i wtedy mogłyśmy— 
nikogo nie wpuszczać, tak, prawda, na apteki, ale tutaj to ich, bo za to odpowiadamy. No, a 
później był, proszę Pana, w pewnym momencie, znaczy ja jestem w aptece, sama, a ksiądz 
Hwalko był w gabiecie, którego okno wychodziło na ulicę. I on mówi: „Patrzcie co się dzieje.” 
Stał, wartownik jak szedł w odwrotną stronę getta, do końca, to w tym czasie ktoś, wychodzili z 
naszego przez nasze podwórze, wychodzili przez drogę i na drugą stronę. I na Popławy. Ja tak 
popatrzyłam na to i myślę sobie, no na moim to podwórzu się dzieje. Ale ja nie muszę o tym 
wiedzieć. I nic, siedzę cicho. I tak przeszło siedem czy osiem osób. I później ktoś— 

 
Q: Za dnia? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Za dnia? 
 
A: Tak, bo to w biały dzień było tak tego. I w pewnym momencie lejtnant z żandarmerii przychodzi 

i ktoś tam, tam z ludzi, wziął po prostu zwrócił uwagę lejtnantowi, że, że to co się dzieje. No i 
oczywiście do tego, zaraz Gestapowiec wpadł do apteki i przy tym, tak, był, w aptece był, 
przyszedł, sanitariusz przyszedł z receptą i załat...czekał na recepte, którą się robiło. 

 
[02:] 32:01:08 – [02:] 36:09:18  
33:13 – 37:32 

A: Jak on wpadł, on i przyszedł lejtnant z nim naszej żandarmerii. I tak, ten, ten, ten sanitariusz stoi 
tak, ten tak się rzuca i do tego sanitariusza [pokazuje uderzenia obydwoma rękami] i tak z jednej 
strony i z drugiej strony i ja mówię do lejtnanta: „On jest nic nie winien, to jest sanitariusz ze 
szpitala, przyszedł z receptą i czeka na wykonanie recepty.” Więc ten mu powiedział to i on 
zostawił go, zostawił go w spokoju. I wtedy zaraz nam zabili tę bramę, zabili na głucho 
[pokazuje skrzyżowanie desek, którymi zabili bramę] żeby nie będzie można chodzić przez tę 
bramę od tyłu, tylko przez aptekę. Tak chyba z miesiąc chodziłyśmy, tak była zabita. No a 
tamtych niestety cofnęli, znaczy cofnęli do getta, a uratowała się tylko ta właśnie ze Świryt, 
która najspokojniej przeszła na druga stronę i nie poszła tam, tylko poszła na przeciw...po 
przeciwnej stronie, na przedmieście Brańska. I się uratowała.     

 
Q: A Pani wiedziała kto tam szepnął słowo Niemcom, żeby ich zawrócili, tak? 
 
A: No, lepiej tego nie wiedzieć.  
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[męski głos] 

A: No może bez nazwiska, ale co to była za osoba. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: No, one mieszkały tam po przeciwnej stronie, a, nieciekawe te, te—zresztą one już nie żyją, nie 
ma o czym mówić, jedna i druga, bo to dwie takie były, nie mogły się, nie mogły się porozumiec 
z lejtnantem, więc tam pokazywały, prawda, tego. No ale niestety jednak wydały.  

 
Q: A potem, czy w tym czasie jak getto było zamknięte, to tam były jakieś strzały, czy, czy wieszali 

ludzi, czy jakieś egzekucje Pani pamięta?  
 
A: Wtedy nie. Wtedy nie było. Natomiast strzały były, proszę Pana, to tak. To jest, wywózka była w 

niedziel...w sobotę, później, w tydzień potem, w tydzień potem przyjechała taka, uhmm, po 
prostu przyjechało trzech Gestapowców i z tym właśnie przyjechał Cukier [Zucker], to był 
przewodniczący Judenratu. I oni chodzili, po prostu chodzili z rewizją i szukali—ten Cukier 
właśnie wydawał kryjówki tych Żydów. Więc pierwsza rewizja to była u nas. I ja tak, siedz...był 
ksiądz Hwalko, myśmy tam, nie pamiętam, coś z rachunkami robili, on mi pomagał, Pani 
nauczycielka co była i gosposia to były tam gdzieś dalej, a myśmy tutaj tam coś tego. I w 
pewnym momencie jest, ktoś wali, ale to tak ordynarnie wali w drzwi, znaczy te wejściowe, bo 
tam była taka szklane drzwi, a poza tym była takie zamknięte na sztabę i drewniane. I okienko w 
tym było. Więc ktoś wali w to, w tą. Więc ja myślę sobie, „Boże, no, zaraz ja tam mu pokażę jak 
to się stuka.” Po prostu myślałam, że ktoś idzie do apteki. I ja otwieram, [imituje wyciągniętą 
szyję gestapowca] głowa Gestapowca w okienku. „Auf” (NIEMIECKI: wyjść). No więc co ja 
mam do powiedzenia, otwieram, otwieram, tę sztabę tak trzymam, stoję i tak idzie, idą ci 
Gestapowcy, idzie—jeszcze nie wiedziałam, że to Cukier—i nasza żandarmeria i to wszystko 
poszło, znaczy przez izbę ekspedycyjną poszłi do tego, taki gabinecik był mały. 

 
Q: Uhmm. 
 
A: A ja tam stoję przy tym.  
 
Q: Musimy— 
 

Plik 3 z 3 
 

00:37-33:02 
 

[03:] 00:44:03 – [03:] 03:09:03 
00:37 – 03:08 
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Q: No i wchodzi ten Gestapowiec do apteki— 
 
A: Tak i oni poszli do naszego, znaczy do tego gabineciku, a ja— 
 
Q: Ilu ich było? Ilu ich w ogóle było? 
 
A: Trzech Gestapowców i Cukier, a przy tym była też i żandarmeria nasza, a tam było ich kilkoro. 

Acha, jeszcze w międzyczasie, jak ci wyszli już od nas, to jedna z Pań, Pani Kulczycka, poszła 
do tego budynku, gdzie oni byli, chowali się i, żeby tam zobaczyć jak tam jest, czy tam porządek 
jakiś zrobic i ona przychodzi—to była niewiasta taka czarna, oczy czarne—ja patrzę, że te oczy 
jej wpadły jeszcze gdzieś głęboko, blada taka i mówię, „Co się stało?” Ona mówi, 
„Słuchaj, tam są Żydzi.” Ja mówię,”Gdzie?” Okazało się, że po przeciwnej stronie był taki sam, 
no nie taki sam, ale w każdym razie też budynek gospodarczy. Tutaj był jeden, nasz, a tutaj 
ściana drugiej strony getta, był budynek tego domu, który był z drugiej strony. I był budynek 
gospodarczy. I ona tam jak poszła do tego naszego, to słyszy gdzieś hmm, hmm, jakieś 
mruczenie, jakieś głosy, i przeraziła się i okazuje się co. Tam, do tego budynku gospodarczego 
wszedł Żyd, który mieszkał obok, sąsiad i takim patyczkiem ruszał, żeby ona usłyszała. I mówi: 
„Na listość Boską, dajcie chociaż wody gorącej, czy, czy”—okazuje sie, że oni się chowali tam 
no i, i, i, i, też się im nosiło, prawda tam ten. I w tym momencie jak oni przyszli, ci, to gestapo z 
tym, to nasza gosposia przygotowywała coś zanieść. Szczęśliwie jeszcze nie weszła. I, znaczy, 
oni weszli do tego, żandarmi polecieli, na, na ten, na podwórze, i znaczy, wołają mnie. Ja 
przychodzę i tak jest: tak jak ja stoję tutaj na tego, na vis a vis stoi nauczycielka, ta Pani 
Kapówna, z tej strony stoi [wskazuje ręką na prawo] wysoki taki, no chyba nie dwa, ale blisko 
dwa metry, z pejczem w ręku, drugi cywilny i jeszcze jeden i stoi, jak sie okazało Cukier. 

 
[03:] 03:09:03 - [03:] 06:21:03 
03:08 – 06:28 

Q: A Pani nie znała tego Cukra? 
 
A: Nie, ja z nimi nie miałam do czynienia, ale on jako był przewodniczący Judenratu jako tłumacz. 

I on do mnie mówi tak. Acha, i ksiądz Hwalko też, bo tak jak on był w tym pokoju, tak i został. I 
mówi: „Stary Szapiro powiedział, że jego synowie są u Pani, a jeśli nie, to Pani wie, gdzie oni 
są.” Ja w ogóle zgłupiałam, ja miałam wtedy , ile, 21 lat, i zupełnie zgłupiałam, bo tak: ojciec 
mówi, wydaje swoich synów. I jeszcze kto mowi o tym, przewodniczący Judenratu, przecież to 
są rzeczy nie do pomyślenia, żeby Żydzi siebie wydawali. I automatycznie wydaje wyrok 
śmierci na mnie, bo jak ja współpracowałam z nimi, ich chowałam, to wiadomo, co mi grozi. I 
ja, ja mówię: „Wińciu, ty coś wiesz o Żydach?” A ona to taka wysoka była, bardzo męski typ 
urody, mówi: ”Nic nie wiem o Żydach” [kręci głową na znak , ze nie]. I w tym momencie ten 
gestapowiec zaraz tego, zaraz zarządził tą, rewizję i ta Pani Kapówna poszła z żandarmami 
naszymi po naszym mieszkaniu, a mnie, z tymi Gestapowcami na podwórze, tam gdzie oni byli, 
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gdzie oni się chowali. No i, acha, a jeden z żandarmów poszedł tam i znalazł jakieś ślady na 
śniegu i mówi, „Tutaj ktoś był.” Ja mówię, „A skąd ja mogę wiedzieć czy tutaj ktoś był? Żeby 
wiedzieć, że tutaj ktoś był, to tutaj trzeba wartę postawić. Przecież ja za to nie mogę 
odpowiadać.” A Gestapowiec w cywilu mówi tak: „Ty jej nic nie pytaj, bo ona tobie i tak nic nie 
powie.” No i— 

 
Q: Po niemiecku mówił? 
 
A: Po niemiecku. 
 
Q: Pani mówi po niemiecku? 
 
A: To znaczy tak o tyle, o ile żeby, że jakoś się porozumiewałam z nimi. No, ten Cukier wszedł 

tam do tego, do tego budynku i tam Lejpko, Fajwel, woła ich, rozmawia, nic, a to było 
rozwalone, taka tego, Pan Bóg nas strzegł, bo tam pod tym ich walizka leżała, o której żeśmy nie 
wiedzieli, bo tam się nie chodziło. Ale ich, nikogo nie było, nikogo nie zastał szczęśliwie, no i 
później oni, i zabrali się tego, i wychodzą. I wtedy jak oni wychodzili, to Gestapowiec, to ten 
Cukier podchodzi do mnie i mówi tak: „Ja wiem, że Pani wie, gdzie oni są, Lejpko i 
Waserówna jak sobie chcą, a Fajwel niech wraca do żony, bo żona prosiła—„ Acha, a żona, 
dlaczego ten Fajwel był tutaj, bo on przyjechał do ojca, a żony matka była ciężko chora i ona 
została z matką i z córeczką.  

 
[03:] 06:21:03 - [03:] 09:00:03 
06:28 – 09:14 

A: Więc żona mówi, co ich spotka, to niech spotka ich razem. I z tym wyszli, prawda, i, i tego. 
Więc ja mówię, on po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego co on robi. Bo mnie się później 
zapytano, że on wydał ich. Ja mówię: „Dobrze, on wydawał, ale przecież jego też roztrzelali.” 
On, no, on przecież wydał 70 osób.  

 
Q: A skąd Pani wie, że 70? 
 
A: No bo przecież później ich wywozili i wszystkich roztrzelali tutaj, na Kirkucie. Więc to nie było 

tajemnicą, to była sprawa jasna, prawda. 
 
Q: Pani widziała jak ich wywozili? 
 
A: No więc widziałam te fury, to był straszny widok, bo furmanki stały, a jeszcze przy tym było 

dwóch razem, bo oni ich dali do bunkra i razem tam ich trzymali. I przy tym było dwóch 
katolików, jeden co poszedł do getta po naczynia, tam po czy nie po naczynia, nie wiem po co on 
tam poszedł, w każdym razie po coś tam poszedł i jego nakryli przy tym i wsadzili do bunkra. A 
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drugi to po prostu wyrażnie, w ciągu dnia wyrzucał przez płot, wyrzucał pościel żydowską. I 
jego też tam aresztowali. I ten, jeden z nich to mógł uciec, bo mówi „Słuchaj, uciekaj może—„ A 
mówi: „A po co, przecież ja nic nie zrobiłem to czego ja mam uciekać?” I razem ich roztrzelali, 
razem z tymi Żydami i tamtych roztrzelali. 

 
Q: Tych katolików, tak? 
 
A: Tych katolików, tak. Acha, no i— 
 
Q: I— 
 
A: Te furmanki stały i na te furmanki załadowali ludzi i myśmy nie wiedzieli jak to, gdzie, co, ale w 

każdym razie, później to się wydało, prawda, że oni wywieźli na Kirkut, za miasto i tam 
roztrzelali te 72 osoby. A tego dnia właśnie, jak roztrzelali, to wieczorem wybuchł pożar. Mimo 
to, że on wydał całe te kryjówki, jeszcze nie wszystkie. A ci nasi Żydzi, co byli sąsiedzi, to 
wyszli, jak ten pożar wybuchł, to oni wyszli do nas na podwórze i jeszcze prosili, tam coś, coś 
prosili, żeby im dać, tośmy zrobili i oni przeszli przez ulicę i poszli na wieś. Ale tam chyba też 
nie przeżyli. Ale w każdym razie tutaj nie byli roztrzelani. A w, przy tym pożarze to było dwóch 
żandarmów, taki jeden Martin [Marten], który tam zabił sześć czy osiem osób. Tam było i 
dziecko jakieś, no w każdym razie, tych, którzy po prostu jak tyle czasu siedzieli, nie mieli 
wody, nie mieli gorącej wody, chciała sobie zagotować wody i zaprószyła ogień. 

 
[03:] 09:00:03 - [03:] 10:59:19   
[09:14 – 11:18 

A: I wybuchł pożar. I od tego pożaru właśnie już wtedy wychodzili z kryjówek i wtedy właśnie 
żandarm przy tym roztrzelał chyba osiem osób. 

 
Q: Ale widziała to Pani? 
 
A: Nie. Nie chodziłam tam. Ale fakt, że roztrzelali na pewno.  
 
Q: To było blisko Pani? 
 
A: To znaczy, no, no ze sto metrów od nas. 
 
Q: Na tej samej ulicy? 
 
A: Tak. Tak, bo myśmy byli na końcu getta, a to było gdzieś na wysokości, tutaj jak jest, no tutaj 

tak troszeczkę ukośnie, troszeczkę głębiej. To, to ten pożar wybuchł.  
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Q: A ten dzień kiedy to się wszystko zadarzyło to pamięta Pani jaki to był dzień?  
 
A: Poniedziałek był, jaki ich wywozili i roztrzelali na Kirkucie, to był poniedziałek.  
 
Q: I to było ile— 
 
A: Bo oni przyszli— 
 
Q: I to było ile dni po wywózce? 
 
A: W sobotę wywieźli, w czwartek ci poszli od nas, a w niedzielę przyszli do nas na rewizję.  
 
Q: Czyli w tydzień, jakby w tydzień i jeden dzień, osiem dni po wywózce. 
 
A: Tak. Tak. Bo w sobotę ich wywozili, a w niedzielę to jeździli, bo oni byli w bunkrach, byli w 

lesie, różne kryjówki były. I on wszystkich wykrywał. On znał, jako przewodniczący Judenratu, 
znał. I on to wszystko wydał. Więc ja mówię, jak Marzyński kręcił film, jak się mówi o złych 
stronach naszych, to dlaczego się nie mówi o złych stronach tego. I ja, na przykład, nie wierzę w 
to, że on to świadomie wydawał. On po prostu myślał, tak jak powiedział, co ich spotka, to niech 
spotka ich razem. Bo ich mieli wywieźć, przynajmniej tak mówili, mieli ich wywieżć do getta do 
Białegostoku. I on w to wierzył. A że tego, to przecież jego też roztrzelali.  

 
[03:] 10:59:19 - [03:] 14:03:06 
11:18 – 14:30 

A: Więc nie można mówić, że to jest, że to jest jakaś specjalna robota, to jest—to trzeba samemu to 
przeżyć, żeby, żeby o tym można było mówić. 

 
Q: A jak wtedy wygarniali Żydów z tych kryjówek— 
 
A: Tak. 
 
Q: To tam jacyś miejscowi się przy tym kręcili też? 
 
A: Chyba nie. Chyba nie. To on po prostu jeździł tam woził ich wszędzie i, i to wydawal. Ale to 

świadomie robił nie dlatego że chciał ich wydać. Bo ja właśnie tak sobie pomyślałam, że ojciec 
będzie wydawał swoje dzieci? A on jest też przecież przewodniczącym, to też jest tym kimś, 
tak? Oni po prostu nie zda...Mimo wszystko, że było wiadomo o tym, oni sobie po prostu nie 
zdawali z tego sprawy. Zresztą to było trudno uwierzyć, że jak to, że wywiozą tysiące ludzi, 
wywiozą i zrobią to co zrobili? To jest nie do pomyślenia.  
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Q: A czy wtedy kiedy to się działo wszystko i ta wywózka— 
 
A: Tak. 
 
Q: Bo jeszcze o to Panią nie pytałem, jak to przebiegało? 
 
A: Po prostu zabrali ich, ja nie wiem czy, czy, ale mi się zdaje, tak jakoś obiło mi się o uszy, 240 

furmanek było. Do wywożenia. I po prostu posadzili ich na tego i szli, szli, znaczy taka eskorta 
była przy tym i tak ich wieźli do, do tego Bielska.  

 
Q: Ale to z zaskoczenia się wszystko stało, czy jakoś zapowiedzieli wcześniej, że będą wywozić? 
 
A: Nie, to znaczy oni ich zamknęli, ale oni przypuszczam, że wiedzieli, bo ten Lejpko jak przyszedł 

to mówi, że oni są otoczeni, czego myśmy nie wiedzieli, oni są otoczeni i chyba ich będą 
wywozili.  

 
Q: Uhmm. 
 
A: To znaczy było na początku, zaraz jak on przyszedł pierwszego wieczora, jak ich otoczyli.  
 
Q: A jak ich wywozili, to się działy jakieś incydenty? 
 
A: Nie, chyba nie. Nie pamiętam, nie przypominam sobie tego. 
  
Q: I ilu Niemców pilnowalo tego, tej wywózki całej?  
 
A: Też nie wiem. Ale chyba niedużo, ale, proszę Pana, jak prowadzi on, jak z karabinem idzie, to co 

to jest? Tam słyszałam takie głosy, że gospodarze—ten gospodarz jak wiózł, to on się bał przede 
wszystkim o swoją furmankę i o konia. Bo była—że mogli pomagać, że mogli tego, no jak mogli 
pomagać? Przecież on był, on musiał wykonywać to co mu kazali. Jak ci byli z karabinami, no 
jak mógł się sprzeciwić temu. Niech ich nawet i nie dużo było, bo taki głos słyszałam, że ich 
mało, prawda, było i jakby ci, żeby ci pomogli—no, to tylko można mówić, może gdyby, ale 
trzeba było w tym być i trzeba było to przeżyć. 

 
[03:] 14:03:06 - [03:] 17:00:13 
14:30 – 17:34 

Q: A widziała Pani w czasie albo tej wywózki, albo później tego, tego wygarniania z kryjówek, czy 
widziała Pani jak kogoś tutaj zabito?  
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A: Nie. Nie. Bo to było, wie Pan, oni przyszli, człowiek był w o góle tak zdruzgotany tą całą 
rewizją i tem złym wszystkim, że—a później ja jeszcze miałam taką, jeszcze przyjechał później, 
to już chyba z miesiąc po tym przyjechał mój, aptekę prowadził, nie przepraszam, to był SS-
man, najwyższy partyjny w Bielsku, w powiecie. I że do niego doszły te rzeczy, że, że, że tutaj 
się, ja mówię, że ja no, że ja nic nie wiem, ha, ha. 

 
Q: A jakie rzeczy do niego doszły? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Że co do niego doszło? 
 
A: No, że tutaj była rewizja, że tutaj było coś z Żydami. No, ale to był straszny moment jak on 

siedzi w fotelu taki [pokazuje jak SS-man siedzial w fotelu] i wrzeszczy na mnie. Takie, wie Pan, 
nieludzkie traktowanie. To, wie Pan, to trzeba przeżyc, żeby to móc wiedzieć co to było.  

 
Q: A Pani mówiła, że tam, kiedy oni robili rewizję, to Lejpko ze swoją Waserówną i Fajwel, to 

już sobie poszli wtedy, tak? 
 
A: Tak. Tak. Oni poszli w czwartek— 
 
Q: No tak. 
 
A: I poszli właśnie na tę kolonie, a to było w niedzielę. 
 
Q: Ale zostawili walizkę, Pani mówiła, tak? 
 
A: Nic nie wiedziałam o tej walizce. I w tej walizce były ich rzeczy i oni później przysłali to i im się 

odesłało. I jeszcze w domu też myśmy mieli ich walizkę, bo oni gdzieś tam się ukrywali i też nie 
wiedzieliśmy o tym— 

 
Q: Ale oni przysłali po to, tak, po te rzeczy? 
 
A: Tak, tak. 
 
Q: A kogo przysłali? 
 
A: Ktoś z tych gospodarzy. Bo tam były całe rodziny, prawda. 
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Q: A, proszę mi powiedzieć, ten ksiądz, jak on sie nazywał, Hwalko, który tam był przy tej rewizji, 
to on, to on, skąd on tam się wziął?  

 
A: On był nasz przyjaciel i nas często odwiedzał. I przyszedł do nas, myśmy chyba obiad razem 

zjedli, później Panie tam poszły, tego, a on ze mną, nie pamiętam, chyba tam rachunki jakieś 
załatwialiśmy— 

 
Q: Czy on po prostu był, bo ja myślałem, że on po prostu mieszkał u państwa w tym domu. 
 
A: Nie, nie, nie, nie. W tym czasie nie mieszkał.  
 
Q: I jeszcze, proszę mi powiedzieć, Pani zna Jacka Rubina? 
 
A: Proszę? 
 
Q: Zna Pani Jacka Rubina? 
 
A: Tak. O, proszę Pana, Rubin, to mi się podobało jak on powiedział. On powiedział tak: „No, ja 

nie wiem czy ja bym był taki, taki dobry. Ja kupowałem życie, a oni sprzedawali życie. Ja nie 
wiem, czy ja bym był taki dobry.” 

 
[03:] 17:00:13 - [03:] 20:03:03 
17:34 – 20:44 

Q: Pani powiedziała— 
 
A: Dosłownie do mnie to powiedział. 
 
Q: Pani poznała Rubina jak on tu przyjechał po wojnie, czy wcześniej go Pani znała? 
 
A: Wie Pan, ja go zna...ja znałam niewielu ludzi, tyle po prostu, że ja się razem mieszka, ale żebym 

tam jakieś, jakieś blisko, to nie. Ale później—acha, jak byłam w Ameryce to ich, oni przywitali 
mnie z wielkim, z wielkim szumem. Wszyscy z Brańska co byli tam to przyjechali na lotnisko, 
żeby mnie przywitać. Także, nie powiem, bardzo ładnie się zachowali. I dali mi możliwości tam, 
co mogłam zwiedzić. Byłam, i w Nowym Jorku byłam, później jak drugi raz byłam, to byłam w, 
nad Niagarą. Oni mówią tak:”Daj Boże dobrych gości.” Bo oni są bardzo, no, oni chcą to 
zwiedzić, zobaczyć, ale są po prostu zapracowani i nie mają czasu na to. A jak jest dobry gość to 
trzeba jego zawieźć, trzeba jemu pokazać, trzeba, a przy okazji samemu się skorzysta. To jest 
właśnie takie ich, takie ich rozumowanie. 

 
Q: Proszę Pani— 
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A: Zresztą bardzo dobre. 

Q: Pani dostała medal Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata— 

A: Tak. 

Q: I to było związane z czym? 

A: Właśnie z, z Szapirami. 

Q: Właśnie za tę, za tę pomoc udzieloną. 

A: Tak. No bo, że oni przeżyli to jednak—gdyby się im nie udzieliło tej pomocy, gdyby oni nie 
mieli tego schronienia tutaj, no to, no to by wywieźli tak jak resztę i by nie żyli.  

Q: A wie Pani o tym, że się po tej wywózce tutaj, ukrywali w Brańsku Żydzi. I w okolicach? 

A: Ukrywali się.  

Q: Dużo? 

A: No, to tak jak się teraz słyszy o tym, o tamtym. Ukrywali się, owszem. I ludzie tam dostarczali 
im, dostarczali im jedzenie. Niektórzy, to po prostu, bojąc się, to wywozili tam na pole, czy tego. 
Były takie wypadki. 

Q: Jak to, czyli jedzenie wywozili na pole? 

A: No bo jak gdzieś z pola przychodził, opowiadali różne rzeczy, tylko— 

Q: Ale opowiadali w czasie wojny, czy teraz? 

A: To znaczy, potem już, jak można było mówić, bo przecież był okres kiedy nie można się było w 
ogóle przyznawać do tego.   

Q: Panie Zbyszku, Pan mówi, że ilu Żydów się uchowało, przetrwało okupację w Brańsku? 

[męski głos] 

A: 67. W Brańsku i okolicach. Żydów brańskich. 

Q: Uhmm. I to, przepraszam, Pan mówił, że 67 Żydów brańskich, tak. 

A: Tak. 

Q: I to, to bardzo dużo, prawda, w porównaniu z innymi miejscami?  

A: Tak, porównując to z miejscowościami położonymi w pobliżu, to jest zdecydowanie więcej, 
kilkakrotnie więcej jak w innych miastach o porównywalnej wielkości.  

Q: Uhmm. 

 

[03:] 20:03:03 – [03:] 23:07:08 
20:44 – 23:56 
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A: Nawet miasta większe przechowały mniejszą ilość Żydów. 

Q: Także, to znaczy , że dużo ludzi w tych okolicach pomagało Żydom, a wie Pani też o takich 
ludziach, którzy właśnie wydawali Żydów? Tak jak te dwie na przeciwko ulicy, co pokazały 
lejtnantowi? 

 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: No wie Pan, były różne, ale to są—ten powiedział temu, tamten powiedział, to ja nic konkretnie 

nie mogę powiedzieć. Owszem, były różne powiedzenia i myślę, że niestety były fakty, które nie 
powinny mieć miejsca.  

 
Q: To znaczy, że słyszała Pani, tylko tak na zasadzie plotek, tak? 

A: Tak. 
 
Q: I jakiego rodzaju to plotki były, że co, że ktoś wskazał kryjówkę, na przykład, czy— 

A: No, czy tam jak kogoś zabili. Ale to, wie Pan, to trudno mówić, jak, jak, jak się nie widziało.  
 
Q: No, rozumiem, ale te, to znaczy plotki były takie, że też— 

A: Różne, różne złośliwości, prawda, albo, że to na przykład, no wydane, i jak taką dziewczynkę 
zostawili i później oddali to w ręce—no bo żandarm przyjechał i zobaczył i wyd...ktoś tam 
musiał powiedzieć coś, albo może coś zobaczyli nie, nie tego. No taki Zawadzki się, zabrali taką 
dziewczynkę, ona chyba ze cztery latka miała. 

 
[męski głos] 
 
A: A to był chłopczyk. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: Chłopczyk? No, i zabili. 
 
Q: A ich nie zabrali?  

A: Nie, nie, tylko dziecko zabrali. 
 
Q: A co Pani mówi, że kogoś zabili, to kogo zabili? Jaka była ta plotka? 
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A: No, taka plotka, że ci, którzy właśnie od nas wyszli z podwórza, że ich tam gdzieś znaleźli 
później w dole, zabitych.  

 
Q: I że to, że to nie Niemcy? 

A: Nie, że to były tak— 
 
Q: To to co ta jedna tylko, ta co ją Pani widziała w tej chustce co się uchowała wtedy, bo poszła w 

drugą stronę. 

A: Tak, ta poszła odważnie. Przeszła na drugą stronę i poszła w odwrotnym kierunku. Nie poszła 
tam, gdzie wszyscy. 

 
Q: I jeszcze były jaieś plotki o tych sprawach? 

A: Oh, raczej nie. 
 
Q: A, proszę Pani, a jak, na przykład to getto stało puste, opróżnione, to Pani mówi, że dwóch było 

aresztowanych, bo oni tam, jeden coś przyszedł wziąść— 

A: To na początku— 
 
Q: Drugi coś przyszedł wziąść— 

A: To na początku to było. A później to juz tam Junacy mieszkali, tak? 
 
[męski głos] 
 
A: Uhmm. Był obóz pracy dla Junaków. 

[główna osoba udzielająca wywiadu] 

A: Tak, obóz pracy.  
 
Q: Uhmm. 

A: Też zabili Niemca. Bo ta partyzantka zabiła Niemca. 
 
[męski głos] 
 
A: Komendanta obozu. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
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Q: Ale przez jakiś czas to tam musiało stać puste— 

A: Puste. 
 
Q: To tam na pewno tam na pewno chodzili, bo wszędzie gdzie były takie puste getta po tych 

wywiezionych Żydach, to tam zawsze chodzili. 

[03:] 23:07:08 – [03:]26:00:18 
23:56 – 26:57 
 
A: No tak, no wie Pan, to już tak— 
 
Q: To już na zasadzie, że się słyszało coś, tylko— 
 
A: Tak, ale to, ja starałam się być jak najdalej od tego wszystkiego. 
 
Q: Uhmm. I, a po wojnie już, jak Pani mówiła, że, o tym że było takie stowarzyszenie jakieś 

żydowskie powstało. Czy Pani mówiła ośrodek taki żydowski, to co tych 80 Żydów było tutaj.  

A: To znaczy oni po prostu, jak w [19]44 roku jak się już to zwinęło, to oni, ci przyszli, bo mieli 
tutaj swój dom, czy tego, i oni ściągali, wie Pan, jak Żydzi. Żydzi zawsze ściągają razem, razem, 
razem, to było, koło 80 osób było. 

 
Q: I mieszkali, mieszkali obok siebie? 

A: No, w tym gettcie chyba mieszkali, nie? Trudno mi jest powiedzieć gdzie oni mieszkali, bo 
Szapirowie to mieszkali w swoim domu, obok starej apteki.  

 
Q: A słyszała Pani coś jeszcze o tym, że zabili jakichś Żydów, oprocz tych dwóch kobiet, co Pani 

mówiła? 

A: To znaczy, na terenie Brańska chyba nie. Acha, było kiedyś takie, że—ja byłam wtedy w Łodzi, 
na studiach, studia kończyłam—to jak raz, nie wiem jak on się nazywał— 

 
[męski głos] 
 
A: Finkelsztajn [Finkelstein] 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
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A: Finkelsztajn. To przyszedł tutaj, był targowy dzień i ktoś przyszedł i go zastrzelił. Wie Pan, to 
były różne porachunki, takie i inne, nie wiem. Ja to starałam się zawsze być poza tym. 

 
Q: A to króry rok był, jak Pani była w tej Łodzi? 

A: [19]46-7 i [19]47-8. Po ósmym roku dostałam dyplom. To wie Pan, rok szkolny. 
 
Q: Uhmm. 

A: Tak. 
 
Q: A to z tym Finkelsztajnem to w którym roku szkolnym się zdarzyło? 

A: To chyba [19]47.Tak? Tak, bo to było jakoś tak w karnawale, ja przyjechałam tutaj na parę dni i 
to właśnie wtedy , poprzedniego, czy dwa dni wcześniej to się stało. 

  
Q: A ci Żydzi po wojnie tutaj, którzy tu się w Brańsku pojawili, to jakie oni mieli stosunki z 

władzami? 
 
A: Dobre, no bo to przecież przyszli przyjaciele 
 
Q: To znaczy, jakie mieli stosunki? 

A: Raczej dobre. Jak to mam powiedzieć— 
 
Q: No nie wiem, ale jak to wyglądało, wie Pani, że mieli dobre stosunki? 

[03:] 26:00:18 – [03:] 28:59:05 
26:57 – 30:03 
 
A: Proszę Pana, oni wyszli z, oni wyszli z kryjówki, oni byli poszkodowani, no to wiadoma rzecz, 

że oni raczej byli wzięci pod swo...pod ich opiekę, nie? Panie Zbyszku, jak to powiedzieć? Pan 
się nie zgadza? 

 
[męski głos] 
 
A: Nie, ja się zgadzam, tylko było takie zjawisko, prawda— 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: No tak, to normalna rzecz— 
 
[męski głos] 
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A: Sprzedawania, ktoś sprzedawał pamiątki całej swojej rodziny, nawet znajomych, po znajomości. 

Powiedzmy, dom został z placem, tak? No to, czy to był tam wujek, stryjek, czy tam inny, to 
sprzedawali.  

 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: Acha, to oni sprzedawali. Tak. 
 
[męski głos] 
 
A: I chodziaż czasami ten majątek nie należał do nich czy do ich rodziny, ale załatwiono papiery 

nie...powiedzmy w różny sposób. 
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: A tak. No tak, to takie rzeczy były.  
 
[męski głos] 
 
A: To dzisiaj właściciele mają te dokumenty, na podstawie tego posiadają te domy. 
 
Q: To znaczy brańscy ludzie kupili wtedy? 

A: Tak, tak. [niejasne] wtedy masowo domy. 

Q: I, a jak, jakie, czy ci Żydzi , na przykład, tak jak Pani mówi, za sowieckich czasów, oni tu byli w 
milicji wtedy, tak jak byli tutaj Sowieci w [19]39 roku. A po wojnie to też byli? 

 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: Trudno mi jest powiedzieć.  
 
Q: Znała Pani kogoś z tych 80 Żydów, oprócz Szapirów? 
 
A: Wie Pan, ja z nimi nie miałam doczynienia, bo ja, ja byłam jedna w aptece, która niby fachowa, 

więc ja miałam tyle roboty, że ja nie mogłam się zajmować innymi sprawami, tak. Tylko byłam, 
tkwiłam w pracy tak, tak, że na to nie miałam czasu. 

 
Q: Rozumiem. Ja już więcej pytań nie mam do Pani, ale jeśli Pan Zbyszek chciałby o coś zapytać, 

to bardzo proszę. 
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[męski głos] 
 
Q: Ja może tylko prosiłbym o wyjaśnienie. Pani się posługiwała słowem „nasi żandarmi.” Czy może 

Pani powiedzieć co Pani rozumie przez słowa „nasi żandarmi”?  
 
[główna osoba udzielająca wywiadu] 
 
A: Nasi żand...no byli tacy, którzy, ach to w tym kiedy ja powiedziałam— 
 
Q: Przy likwidacji getta. 
 
A: To, to był tak, Cebulka, tak zwany, przezwisko, Cebulka był, Majster— 
 
Q: A ich narodowość? 
 
A: To byli Niemcy. 
 
Q Niemcy. 
 
A: To byli Niemcy, tylko ci, którzy byli żandarmami w Brańsku. 
 
Q: Od początku okupacji. 
 
A: Tak. A ich było kilku. Teraz był Majster, to był Majster, Cebulka, Przymiński [Pszymiński], to 

był Polak z— 
 
Q: To nie był Polak, to był Volksdeutshe. 
 
A: Volksdeutshe, ale to był z Grudziądza Polak.  
 
[03:] 28:59:05 – [03:] 31:51:15 
30:03 – 33:02 
 
A: On opowiadał, bo on sam mi to opowiadał. Jak przyszedł, na urlop przyjechał do matki, matka 

zobaczyła, to jemu zrywała epolety i nie chciała się do niego przyznać jako do syna. Także on, to 
był Polak z Grudziądza. A poszedł jako Volksdeutshe, to ja miałam taką też propo..., to znaczy 
propozycje. Przyszło ich kilku do apteki i coś tam prosili mnie, załatwiali, jakoś tam sobie 
dawałam radę z tym językiem. A on mówi, skąd ja tak mówię po niemiecku? Sien Si Ein 
Deutch (NIEMIECKI: Are you German?) Ja mówię, że nie, że ja jestem Polką. A skąd znam? Z 
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gimnazjum. No takie powiedzenie było. Wprawdzie ja tym językiem dobrze nie władałam, bo ja 
byłam matematyczką i języków nie lubiłam, co zresztą bardzo źle, ale, w każdym razie jakoś 
dawałam sobie z nimi radę. Jak później, jak trzeba było to tak trochę tak, trochę tak i jakoś sobie 
dawałam radę. 

 
Q: A czy może mi Pani powiedzieć jeszcze kto zajmował się konkretnie likwidacją getta? Czy tylko 

miejscowy posterunek żandarmerii niemieckiej? Czy przyjechał specjalny oddział niemiecki? 
 
A: Specjalnie, specjalnie oddział przyjechał, bo ci właśnie tych trzech Gestapowców było, no i ten, 

ten, to wtedy byli specjalne przyjechali. 
 
Q: A czy oprócz Niemców były jeszcze jakieś inne specjalne oddziały nie niemieckie, które 

uczestniczyły w likwidacji getta? 
 
A: Nie wiem. Tego nie wiem. Nie wiem kto tam przyjechał, ale w każdym razie specjalny oddział 

przyjechał.  
 
Q A czy Polacy uczestniczyli w likwidacji getta? Fizycznie, to znczy pomagali Niemcom? 
 
A: To znaczy był taki Falkowski, był w milicji, ale on był z ramienia organizacji— 
 
Q: Tak, ale czy on uczestniczył w likwidacji getta? Czy Pani go widziała, na przykład? 
 
A: Jeśli—nie, nie widziałam. Nie, nie widziałam. 
 
[pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: Ale to był w policji granatowej, tak? 
 
A: Granatowej, tak, ale on był, znaczy, z ramienia organizacji.  
 
[męski głos] 
 
Q: A granatowa policja w ogóle brała udział w tej wywózce Żydów? 
 
A Chyba nie. Wie Pan, tak naocznie to ja tego nie widziałam, bo to człowiek raczej unikał tego i—

a poza tym— 
 
[pierwsza osoba prowadząca wywiad] 
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Q: No ale jak 240, czy 240 stało, to musiało stać wszędzie, przecież to jest masa pojazdów. 
 
A: No tak, ale to ja, jak, wie Pan, jak ja jestem zajęta apteką i tylko w aptece siedzę, nie wychodzę, 

to niestety ja nie widzę, tylko te 240 to wiem z czegoś innego, prawda, że tyle podobno było. 
Tak, 240? 

 
[męski głos] 
 
A: No, to jest szacunkowo. Około 200 było furmanek. Przeliczając liczbę osób, które mogły wejść 

na każdą furmankę, a tak, tyle akurat zostało wywiezione, około 200.  
 
A: Tak.  
 
[pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: No to jak, Panie Zbyszku? 
 
[męski głos] 
 
A: Ja wszystko. 
 
[pierwszy prowadzący wywiad] 
 
Q: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Pani bardzo. 
 

Koniec Wywiadu 
 
Końcowy znak czasu  [03:] 31:50:05 
 
Transcrypcja przygotowana przez: Elizabeth Kosakowska 
 
Data: 1/25/2011 
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