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[01:] 00:45:17 – [01:] 03:32:05 
00:00 – 03:25 
 
Nazywman sie Olga Szurkowska. Urodziłam się 10.lipca 1931 tutaj, w Białowieży, w tym 
domu. Gdy wybuchła wojna to miałam 8 lat, skończyłam pierwszą klasę polskiej szkoły. 
Później to przyszli Sowieci i dwa lata chodziłam do Rosyjskiej szkoły. [A do tej szkoły to 
chodziły wszystkie narodowości?] Miałam to szczęście, że pierwsza moja nauczycielka 
została w mojej pamięci i moim sercu. Była to Janina Krycka, która miała tyle w sobie 
kultury I ciepła I tyle talentu pedagogicznego, że potrafiła ująć całą klasę. Różne były dzieci. 
Białorusini, Żydóweczki. [To nie było oddzielnej szkoły dla Żydów?] Nie było. Ja na 
przykład mówiłam nie po polsku a polskiemu ze względu na to środowisko. Były takie 
momenty, że człowiek robił z Białoruskiego wyrazu wyraz Polski, Żydowskie dzieci z 
żydowskich wyrazów, ale ta nauczycielka potrafiła złagodzić I pomóc, że nie sposób było jej 
zapomnieć. Była doskonała, potrafiła świetnie wychować młodzież. Ten jednakowy stosunek 
do wszystkich dzieci. Potrafila swietnie wychowac mlodziez. Jej piosenki, jej wiersze. 
 
[01:] 03:32:06 – [01:] 06:26:23 
03:26 – 06:21 
 
 [A czy dzieci trzymały się w tych swoich grupach etnicznych?] Absolutnie. Były bardzo 
mile warunki i atmosfera. Tak samo pamiętam moją pierwszą uroczystość 
Bożonarodzeniową. Wszystkie dzieci były wokół choinki razem, cała klasa, cała szkoła. [A 
czy dzieci różniły się ubiorem?] Pewnie że się różniły. Jedne były lepiej ubrane, drugie 
gorzej, ze względu na stan majątkowy. Ale wszystkie miały czarne fartuszki i białe 
kołnierzyki, tylko różnice były w tym, że jedne miały skórzane tornistry i rzeźbione 
piórniczki. Potem przyszła wojna. Najpierw była okupacja sowiecka. Sowieci przyszli- jak 
my to mówili. [Czy było tak, że nie polska część Białowieży zachowywała się inaczej na ta 
zmianę władzy?] Trudno mi cokolwiek powiedzieć, szkoła została podzielona. Żydzi i 
Białorusini byli w Rosyjskiej szkole, a Polacy i moja Pani Krycka w polskiej szkole. [A skąd 
wzięli nauczycieli do tej nowej rosyjskiej szkoły?] Moja nowa wychowawczyni była nijaka 
Siemieniuk Mielania Ivaniukovna, która mieszkała przed wojną w domu tym na rogu, gdzie 
teraz się sklep znajduje. I ona zajmowała się, wiązaniem skarpety, pończoch, po prostu nie 
znała polskiego języka. Ale potem została tam nauczycielka i to całkiem dobra, a część 
nauczycieli przyjechała z Związku Radzieckiego. Także nigdy się do niej nie mogłam 
przyzwyczaić. 
 
[01:] 06:26:24 – [01:] 09:08:20 
06:22 – 09:07 
 
[Więc były 2 szkoły, jedna polska dla polskich dzieci i rosyjska dla Żydów i Białorusinów. A 
czy była taka możliwość, żeby żydowscy rodzice posłali swe dzieci do polskiej?] Na takie 
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pytanie to ja nie mogę odpowiedzieć. [A czy były jakieś żydowskie dzieci w polskiej 
szkole?] Ja odpowiedzi nie znam dlatego nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. [A w Pani 
klasie?] Były tam ze 2 bądź 3 Żydóweczki. [W polskiej szkole?] Ja chodzilam do Rosyjskiej. 
Ja jestem z pochodzenia Białosusinka. Ja jestem mieszanka, z tym, że ja miałam prababcię 
Borowską- Polkę, i męża Polaka, także dla mnie to żadna różnica. Ja sie świetnie czuję w 
kościele katolickim jak i prawosławnym. [Czy w okresie sowieckim tutaj jakaś grupa 
ludzkości była prześladowana?] Ja pamiętam pierwszą zimę jak przyszli sowieci. Bo my 
byliśmy już spakowani, bo mój tatuś był krakusem i wszyscy gajowi zostali wywiezieni. 
Zima była straszna, ponad 40 stopni mrozu i wtedy żyliśmy w tym lęku, przeżywaliśmy, że 
tyle sąsiadów, cała wieś to jedna wielka rodzina. I my byliśmy spakowani, myśleliśmy, że 
Krakusa wezmą. 
 
[01:] 09:08:21 – [01:] 12:44:00 
09:08 – 12:57 
 
 [Potem, w czerwcu 1941 pszyszli Niemcy. Czy zainstalowali tutaj jakąś władzę, kto tam był 
w tych władzach?] Był sołtys, wybrali go miejscowi. [A Niemcy jakiś ludzi osadzili?] Było 
bardzo dużo Policji. Wszyscy gwardziści, którzy zostali tutaj w Polsce to poszli do Niemców, 
na służbę jako policja, jakieś 5/ 6 rodzin. Oni mieli takie same mundury jak żandarmi. [Inna 
Policja?] Tych innych to ja nie widziałam. [A ta granatowa Policja, czy Żydzi mieli swoją?] 
Nie tego nie było. Ja tylko tą grupę pamiętam. [Czy te szkoły były zachowane po wejściu 
Niemców?] W ogóle szkół nie było. Szkoła była zajęta przez wojsko niemieckie. [Przez 
resztę okupacji nie było w ogóle szkoły?] Zrobili na Podolanach, zaraz jak się wyjdzie z tych 
naszych Podolan, jest krzyż i zrobili tam gdzieś rok przed ucieczką, szkolę białoruską. A ja 
się uczyłam w prywatnej szkółce prywatnej u Pani Wolskiej, Bułgarka hrabianka, która 
pracowała jako urzędnictwo państwowe i żeby się utrzymać zrobiła taką szkółkę. Co 2 dni 
były zajęcia w tej szkole, język wykładowy- niemiecki, bardzo wysoki poziom od razu 
narzucony. I były tam dzieci i polskie, i białoruskie. Była tam nauczycielka Kościeleska, 
uczyła polskiego, a rosyjskiego Rosjanka Zasipkina. Szkoła była bardzo kulturalna, ale 
żadnej poniemieckiej propagandy nie było. 
 
[01:] 12:44:01 – [01:] 17:10:13 
12:58 – 17:35 
 
 [A czy pamięta pani jakieś sytuacje po wejściu Niemców jeżeli chodzi o Żydów? Pierwsze 
wspomnienie, jeszcze Żydzi mieszkali tutaj, stałam tutaj przed bramką i zresztą dużo ludzi 
tam stało, przyjechała ciężarówka, naprzeciwko jest dom Żydowski, 2 Niemców wynosiło 
wszystko co się dało z domu. Ten Żyd Lubietkin miał sklep, więc wszystko szło i takie 
towary tam drobne, kaszy i osobiste rzeczy bo i pościel, ubrania, załadowali i pojechali i 
widziałam tylko jak stała tam Malka i jej synek Szmulek bardziej wystraszony. Szmule był 
radzieckim rozpieszczonym, niejadkiem, przyzwyczailiśmy się do niego, bo do nas 
przychodził i prosił te dania, które myśmy mieli, najbardziej lubił babkę kartoflaną ze 
skwareczkami. Więc mama chodziła i pytała mamę czy może ze skwareczkami. Szmulka 
nam było bardzo szkoda. Więcej nie widziałam, ich nie załadowano. Zabrali rzeczy a oni 
zostali. A po ilu dniach ich wywieźli, to nie pamiętam. Drugą scenę, jeżeli chodzi o ten temat 
żydowski, to widziałam przed mostem grupkę Żydów, może 20 i po prostu byli pędzeni, 
poganiani przez Niemców. Nie widziałam żeby ich uderzyli. Trzecia scenka, ta sama historia, 
szłam stoczkiem, pośrodku ulicy Stoczka i stała tam ciężarówka. A tam co drugi dom to 
żydowski. I tam wybierali i wywozili te rzeczy. I to jest cała moja wiedza na temat Żydów. 
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[01:] 17:10:14 – [01:] 19:48:15 
17:36 – 20:15 
 
[Tylko ludzi ładowali?] Nie, nie. [A co się z ludźmi stało?] No to, to ja mogłam przeczytać tu 
i ówdzie, ale samego wypędzenia nie widziałam. [A potem w czasie okupacji to żadnych 
Żydów nie było?] Nie, nie było. Ale pierwszy chrzest bojowy to przeżyłam w jakimś drugim 
czy trzecim dniu okupacji. Na rogu, tam dalej była stodoła, i była usytuowana na wysokich 
kamieniach, i ponieważ za sowietów to prawie, w co drugim domu były koszmary, więc 
żołnierze, którzy zostali żywi i nie zdążyli uciec to się właśnie pod tą stodołą schowali. I 
mieszkanka tego domu, doniosła Niemcom, i Niemcy ich zastrzelili. Poszłam zobaczyć, bo 
wszyscy poszli zobaczyć no i widok był straszny. Oni już byli w cywilu. Jeden miał ucho 
oderwane. Potem dwaj panowie kazali im, wzięli wóz drabiniasty i zawieźli ich. A ja byłam 
jakaś taka i chodziłam na wszystkie pogrzeby, i poszłam. Było tam 2 panów i ja byłam jedna. 
Wykopali tutaj dół i potem była exkumacja. Pamiętam jak ich układali, potem przykryli taką 
jakąś brezentowym namiotem. Straszna ta scena. Widziałam także pierwszych wisielców. 
Niemcy powiesili rodzinę bremutów przed domem kultury. To byli Białorusini, mieszkali w 
lesie. Powiesili małżeństwo, zostały 2 córeczki. Jedna w moim wieku, druga młodsza. I nie 
można było ich zdejmować przez 3 dni. A że ja akurat szłam jak ich zdejmowali. I także tym 
razem tych 2 panów i je pochowaliśmy. Rzucono ich po prostu do grobu związanych. Poza 
tym ten cały terror działał tak na mnie, że często słyszałam salwy, bo wszyscy już wiedzieli, 
że tyle osób aresztowano i potem wieczorami słychać było salwy, to wiedzieliśmy, że tyle 
ludzi nie żyje, tam za stoczkiem. Lek był niesamowity. I taka mała dziewczynka, i marzyłam 
o letargu, żeby obudzić się i tych Niemców już nie było. 
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