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Janina Stefańczyk urodziła się 2.01.1931 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Jej ojciec był 
rolnikiem. Janina opowiada o życiu w Międzyrzecu Podlaskim po rozpoczęciu II wojny 
światowej. Wspomina prześladowania Żydów i Polaków oraz zdaje fragmentaryczną relację z 
zakładania oraz likwidacji getta w Międzyrzecu, widzianych oczami dziecka. Pani Stefańczyk 
nadmienia, że jej ojciec brał udział w przymusowym wyburzaniu getta; wpomina, że okoliczna 
ludność szabrowała na zgromadzonym składowisku rzeczy pożydowskich oraz dodaje, że ku 
niezadowoleniu swojej matki, sama przyniosła do domu znaleziony talerzyk. Pani Stefańczyk 
opowiada również, że jej matka odmówiła pomocy zaprzyjaźnionej rodzinie żydowskiej o 
imieniu Bruha z obawy przed konsekwencjami; spekuluje że inna żydowska sąsiadka z córką 
została wydana Niemcom przez sprzedajnych Polaków. 

 

                                                                Plik 1 z 1                                                                             

 
[01:] 00:40:22 - [01:] 23:04:02 
 
 
[01:] 00:40:22 - [01:] 04:09:23 
00:21 – 03:50 
Q: Dzień dobry. 
 
A: Dzień dobry. 
 
Q: Czy może się pani przedstawić? 
 
A: Janina Stefańczuk. 
 
Q: Kiedy i gdzie się pani urodziła?  
 
A: Urodziłam się 2.01.1931 roku w Międzyrzecu Podlaskim.  
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Q: Byliśmy u pani kilka miesięcy temu i rozmawialiśmy o pani wspomnieniach z czasów 
wojny. Teraz wróciliśmy, żeby naszą rozmowę nagrać kamerą wideo. Czy może nam 
pani opowiedzieć jak pani zapamiętała początek wojny, chwilę kiedy Niemcy weszli do 
Międzyrzeca.  

 
A: Pamiętam bombardowanie miasta, a szczególnie tutaj tych torów naszych. Bo to był 

wschód – zachód. I rodzice nas wywieźli na wieś. I tam na wsi mieliśmy troszeczkę 
spokojniej, bo to było kilkanaście kilometrów poza Międzyrzecem. Mama została tutaj, 
ojciec był na wojnie, także tylko mama właściwie nas wywoziła i najstarszy brat. No i jak 
tutaj mama została cały czas, a myśmy na wsi mieszkali. Jak się troszeczkę uspokoiło 
przyjechaliśmy. Dom nie był spalony, ale część ulicy, o tej naszej, to była 
zbombardowana i połowa ulicy to była spalona, zniszczona. Tak że w naszym 
mieszkaniu to mieszkało chyba trzy rodziny. I takie wspomnienia, przykre te bardzo 
wspomnienia są z tego okresu wojny. Później Niemcy wkroczyli, strach ogromny, tak 
cóż więcej? Tak jak każdy przeżywał. Ojciec wrócił z wojny. No na szczęście byliśmy w 
komplecie z całą rodzinę i tak się życie zaczęło w czasie okupacji.  

 
Q: Czy wtedy jak już Niemcy wkroczyli, już byli Niemcy w Międzyrzecu, czy była pani 

może świadkiem sytuacji, że stosowano przemoc, represje wobec ludności w 
Międzyrzecu?   

 
A: Tak, bo myśmy nawet i Polacy odczuwali to. Ja pamiętam jako mała dziewczynka szłam 

do szkoły i taki...żandarmi wydzierżawili taki pałacyk i w tym pałacyku trzeba było 
przechodzić koło nich. Więc jednego razu taki był Schläger [Szlejger], taki bardzo 
surowy Niemiec i on, proszę pani, jak się nie podobał jemu ktoś, no to wtedy wyżywał 
się. Między innymi mnie jako mała dziewczynkę – złapał beret zdjął z głowy i rzucił na 
ulicę. I mówi: „Idź ten beret weź.” O takie coś... Później się bałam jego cały czas. No i 
mówili właśnie, że szczególnie Żydów bardzo źle traktują Niemcy już od samego 
początku.  

 
Q: Czy widziała pani może taką sytuację, że źle traktowano Żydów?  
 
[01:] 04:09:23 - [01:] 07:37:09 
03:50 – 07:18 
A: Osobiście to nie widziałam, ale widzialam złe traktowanie nawet mojej mamy przez 

Niemca, proszę panią. Na naszą ulicę przychodzili Żydzi, to była wyjątkowo, taka 
wybitnie wiejska ulica. Tutaj sami gospodarze mieszkali i przychodzili tutaj po mleko, po 
rozmaite artykuły gospodarskie takie. I , między innymi, Żydówka szła i zobaczyła, że 
Niemcy idą. Z przeciwnej strony Niemcy wchodzili na ulicę i ta Żydówka wkroczyła na 
nasze podwórko. I uciekła gdzieś między chlewami, jeszcze na drugą stronę ulicy tam 
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przedarła się. Ten Niemiec przyszedł i zaczął mamę bić. To do tego stopnia, że taką 
nahają bił ją, że tutaj poprzecinał po nogach, przeciął jej skórę nawet, do tego stopnia, 
tak. Ale ta Żydówka się szczęśliwie jakoś ustrzegła tego linczu.  

 
Q: Czy ten Niemiec, który bił pani mamę coś mówił, wyjaśniał? 
 
A: No, że Żyd tutaj przyszedł.  
 
Q: A pani, skąd pani wiedziała, że to była Żydówka, ta kobieta właśnie?  
 
A: Bo to mama ją wcześniej widziała i mówi: „Uciekaj!”, a znała ją, bo to znajomi. Tutaj w 

sumie to znało się społeczeństwo i polskie i żydowskie. Znało się przeważnie i wiedziała 
doskonale, że to jest Żydówka.  

 
Q: A pani, a pani też ją znała?     
 
A: Nie, nie , nie. Nie. 
 
Q: Czy jeszcze w czasie wojny miała pani takie podobne kontakty z Żydami? 
 
A: No, nie przypominam sobie. 
 
Q: Podczas naszej poprzedniej rozmowy opowiadała pani historię rodziny, która nazywała 

się Bruha [Brucha], kobiety, która nazywała się Bruha.  
 
A: Tak, tak. Jeszcze wspomnę: do szkoły podstawowej chodziliśmy właśnie z 

Żydówkami.Żydzi i Polacy chodzili jednocześnie, tak że ja się przyjaźniłam z taką 
Żydóweczką. Nawet do niej do domu chodziłam, ona do mnie chodziła, przychodziła do 
nas. A naprzeciw nas, domu naszego, mieszkała taka Żydówka, której rodzina była w 
Stanach Zjednoczonych. Umiała pięknie po polsku mówiła ta pani Pola i, proszę pani, 
miała piękną córkę. To tutaj wszyscy chłopcy w wieku tej jej córki, Polacy, do niej 
przychodzili, spotykali się z nią. A później ktoś, jak już się zaczęła ta nagonka na Żydów, 
to ktoś, ja nie wiem [jest zgorszona], widocznie za to pieniądze dostał, bo zniknęły one, 
tak że przypuszczałyśmy, że ktoś zaopiekuje się nimi i one ustrzegą się tego nieszczęścia. 
Ale okazało się, że ktoś je widocznie i zlikwidował.  

 
Q: Jak to się okazało? 
 
A: Bo nie, nie było śladu po nich. Nikt nic nie wiedział, a mówili, że ktoś tam załatwił ich.  
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Q: A co się stało z Bruhą? 
 
[01:] 07:37:09 - [01:] 12:02:00 
07:18 – 11:42 
A: A ona niestety, zabrali ją do, do tego getta i zgnięła też widocznie. 
 
Q: Czy może pani o niej opowiedzieć. Kim była Bruha? 
 
A: Była... Mieli bardzo ładny sklep tekstylny. Wiem, że rodzice kupowali zawsze, ojciec na 

dobry garnitur to kupował tam u nich. Bielskie materiały, tak rodzice moi opowiadali, że 
tam u niej, tak że ona była taka bardzo ludzka. Wtedy kiedy rodzice nie mieli pieniędzy 
to ona nawet potrafiła dać na kredyt. „Janowa, my w zgodzie jesteśmy i kiedy będziecie 
mieli pieniądze to zwrócicie nam.”, o tak.  

 
Q: A podczas naszego poprzedniego wspominania, spotkania opowiadała pani jak Bruha 

przyszła do pani matki. Czy pani pamięta tą sytuacje i czy może nam o tym opowiedzieć?  
 
A: To mama opowiadała nam. Mama nam opowiadała, że przyszła i prosi: „Janowa, ratuj 

życie moje i mojej rodziny! Nie będziemy liczyć na sztuki złoto, ale na wagę bedziemy 
liczyć złoto.” Mama mówi: „No, słuchaj, no taka sytuacja jest, że...” Nie, nie pomogła jej 
mama. Nie pomogła.    

 
Q: A czy pamięta pani to wydarzenie, kiedy było otworzone getto na przykład w 

Międzyrzecu? 
 
A: Pamiętam taki moment, to było już tak zimno. I to była chyba niedziela, bo ja szłam do 

kościoła z braćmi, proszę panią. I jak wyszłam na rynek, ten rynek był zupełnie inny niż 
obecnie, to widziałam, że tam siedzi masa ludzi i. I to wszystko było, bo chyba deszcz 
padał, bo poprzykrywane było to wszystko...wszyscy przykryci byli chustkami jakimiś, 
kocami czy czymś. Czy z zimna czy z tego deszczu. I jak myśmy zobaczyli to, to 
przelękliśmy się okrutnie i zaczęliśmy z powrotem uciekać do domu. I tyle tego 
widziałam.  

 
Q: A czy pani wiadomo, ze to byli Żydzi czy...?  
 
A: Tak, tak. 
 
Q: A skąd to wiadomo? Mogła pani rozpoznać? 
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A: Bo fama już wokół szła, że zbierają Żydów i będą wywozić do Treblinki. Tak że to każdy 
obywatel Międzyrzeca wiedział o tym, że ich zbieraja tutaj i stąd będą wywozić.  

 
Q: Kiedy pani zobaczyłą tą scenę, jak blisko pani podeszła do tych ludzi siedzących?  
 
A: Ja byłam jakieś 20 metrów.20, 30 metrów. 
 
Q: Czy rozpoznała pani może kogoś znajomego? 
 
A: Nie. To było wszystko skierowane w stronę ulicy: pomnik nasz i tam, w tamtą stronę 

ulicy Lubelskiej było skierowane. Tak siedzieli wszyscy skuleni [pokazuje jak].  
 
Q: Czy słyszała pani może rozmowy, albo jakieś krzyki? 
 
A: Nic, kompletnie nic, bo myśmy z braćmi zaraz uciekli. 
 
Q: A czy te osoby siedzące na rynku były pilnowane przez kogoś? 
 
A: Mam wrażenie, że tak. Ale chyba tak, bo nawet... No na pewno tak, bo, bo... Skoro oni... 
 
Q: Ale widziała pani na przykład jakichś żołnierzy w pobliżu? 
 
A: Trudno mi przypomnieć sobie to. 
 
Q: Kiedy potem pani była... ponownie wyszła, poszła na rynek? Pani była na rynku po tym 

wydarzeniu? 
 
A: Nie, nie pamiętam, to już wtedy się zaczynało wywożenie Żydów stąd. Już ich tutaj na 

stację, na rampę gonili czwórkami, czy tam piątkami. Nie wiem, takim szeregiem. Już 
wtedy widzieliśmy, oglądaliśmy. Każdy uciekał, bo bali się, i Polacy bali się, żeby nie 
dołączyć Polaka do tej grupy, którą pędzą do wagonów.  

 
Q: Czy może pani opisać tą sytuację, że widziała pani Żydów jak czwórkami biegną na 

stację? 
 
[01:] 12:02:00 - [01:] 14: 57: 19 
11:42 – 14:38 
Q: Jak to było, tak?  
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A: Pierwszego momentu, to znaczy nie widziałam tego czoła, kiedy pierwsi szli. Ale ktoś 
widocznie musiał powiedzieć nam, my jako dzieci to biegaliśmy tutaj, bawiliśmy się i 
zobaczyłam, że właśnie pędzą. Bracia, koledzy tutaj, koleżanki i mówimy: „Patrzcie, 
Żydów pędzą na stację.” Więc w pierwszej chwili patrzyliśmy, ale później schowaliśmy 
się. Więc ja weszłam z braćmi, takie drzewo było , proszę pani. To jest tak od głównej 
ulicy, od tej Partyzantów, kapliczka ta stoi i tam jakieś ze 30 metrów drzewo takie było. 
I... I myśmy weszli na to drzewo.I stamtąd obserwowaliśmy. To nie widać nas było. 
Obserwowaliśmy. W pewnej... No, widziałam doskonale jak po bokach szli 
umundurowani czy żandarmi, czy prawdopodobnie Ukraińcy pomagali im w tym jak 
prowadzili ich. I pierwsze te, te, te czwórki, czy tam ten rząd pierwszy to tak tam 
widziałam, że samodzielnie szli. Ale zbliżał się koniec i taki moment widzę, gdzie 
starsi—młodsi ludzie... Taka kobieta stara szła i tak oparta na ramionach [imituje jak], 
oparła się na ramionach i oni tak ją po prostu wlekli. I w pewnej chwili doszedł któryś z 
tych wartowników, którzy ich tam holowali, proszę panią, doszedł i strzelił w nią. Jak 
myśmy to zoba...[zobaczyli]. Ona upadła. Jak myśmy to zobaczyli, to uciekliśmy z tego 
drzewa i już wedy więcej ja już nie oglądałam. Nic, bo się tak bałam. To ja do chwili 
obecnej widzę to i czuję ten lęk, strach. Tyle tylko, a dalej nie wiem.   

 
Q: Między tym drzewem, na którym pani siedziała, a tą kobietą, drogą... A może drogą, 

którą szła... Czy inni Żydzi – to jaka byłą odległość?   
 
A: Gdzieś tak do... 50 metrów. Tutaj jest ta remiza taka blisko. To od tej remizy kawałeczek. 
 
Q: Powiedziała pani, że pro... prowadzili Żydów Niemcy, ale prawdopodobnie też Ukraińcy. 
 
A: Tak mówili, że pomagali. 
 
Q: Czy Ukraińcy mieli inne mundury? 
 
[01:] 14: 57: 19 - [01:] 20: 51: 03   
14:38 – 20:31 
A: Ojej... Chyba inne. Chyba inne mieli, ale w 100 procentach nie powiem.  
 
Q: Czyli nie, nie, nie może pani określić jakiej narodowości?      
 
A: Nie, nie, ale mówili właśnie, że pomagali im w tym właśnie Ukraińcy. Tak rodzice... 
 
Q: A czy widziała pani może Żydowską policję? 
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A: Ja osobiście nie, ale mój ojciec jak likwidowali później to getto to ojca na te szarwaki 
zabierali. Z końmi i z wozami tam trzeba było to wszystko przewozić i tak dalej. Tak że 
ojciec mówił, że tam Żydzi dyrygowali nimi.  

 
Q: Jeszcze wracając do tej sytuacji kiedy pani widziała Żydów prowadzonych na stację 

kolejową – jak długo pani to obserwowała, jak długo to trwało? 
 
A: No jakiś czas, bo to tak dłuższy – szli i szli, i szli, i wreszcie, nie wiem czy to początek 

był, czy to środek, w każdym bądź razie jakiś czas obserwowaliśmy, że szli ci Żydzi. I 
później ten koniec. Koniec widziałam osobiście, tak.  

 
Q: Ale to było – nie wiem: pół dnia, cały dzień jakoś tak? 
 
A: Nie, nie, nie. To, ja wiem, godzinę, mniej jak godzinę może... Nie wiem.  
 
Q: Czy...? W jaki sposób pani mogła rozpoznać, że prowadzone osoby są Żydami? 
 
A: No bo wiedzieli wszyscy, że pędzą Żydów do wagonów i będą wywozić gdzieś dalej stąd 

z Międzyrzeca. 
 
Q: A czy oni być może byli ubrani w jakoś charakterystyczny sposób?  
 
A: Nie chyba. Chyba nie. Z tym, że nieśli z sobą jakieś podręczne bagaże. O to to tak. To 

widziałam. Poza tym przeważnie przykryci byli czymś. 
 
Q: A czy ten, ten przemarsz Żydów odbywał się spokojnie czy też na przykład... 
 
A: Spokojnie. Bardzo spokojnie. Szli spokojnie bez żadnego zakłócania.  
 
Q: A czy poza tym jednym strzałem do tej starszej kobiety słyszała pani inne strzały? 
 
A: Prawdopodobnie po drodze zabijali.  
 
Q: Ale czy pani słyszała strzały. 
 
A: Nie. Nie. Ja ten pierwszy jak usłyszałam uciekliśmy i ja się wtedy już nie... Bałam [się] 

po prostu. 
 
Q: A czy widziała pani tą, tą drogę już po tym jak...  
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A: Nie, tylko rodzice opowiadali, że leżeli jednak , leżały trupy jednak na tej drodze.  
 
Q: Uhmm. A pani nie widziała tego?     
 
A: Nie. Nie. Ale co raz się słyszało, że zabijali Niemcy. Tutaj Żyd szedł to zabili bez 

powodu, bez żadnego jakiegoś świadectwa. 
 
Q: A proszę powiedzieć czy, czy jak pani widziała tych Niemców, być może Ukraińców, 

którzy pilnowali tej kolumny – to było tak, że oni szli z kolumną, oni byli ustawieni po 
bokach drogi?  

 
A: Oni po bokach byli ustawieni. 
 
Q: I oni stali, tak? Czy oni też szli?  
 
A: A szli razem, szli z tą kolumną po bokach. I z jednej i z drugiej strony po bokach 

[pokazuje gestem dwa rzędy], a Żydzi w środku szli.  
 
Q: Czy było ich dużo? 
 
A: Dosyć gęsto było ich, bo ciągle widziało się te zielone mundury – to widziałam, to to 

wiem. Czapkę, mundur zielony, o to to pamiętam. 
 
Q: Czy były jakieś, być może, później sytuacje, lub wcześniej, kiedy pani widziała właśnie 

takie, nie wiem, sytuacje właśnie, że jechały... Na przykład pani wspomniała, że ojciec 
był wysyłany do takich prac na, to się nazywało szalwerk, tak? 

 
A: Szalwark, szalwark. 
 
Q: Aha, i wtedy pracował w gettcie czy...  
 
A: Bo zabierali tutaj stąd gospodarzy, ci którzy mieli konie, wozy, i tam likwidowali to 

wszystko.   
 
Q: A co...? 
 
A: Burzyli. Była taka bardzo ładna – doskonale pamiętam, wchodziło się z takiej uliczki i 

prosto, tu w tej chwili gdzie jest spółdziel—gdzie są bloki mieszkalne, to stała... nie 
wiem: synagoga, tak się to nazywało. Taka ładna, przypominam sobie kiedyś weszłam, 
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tam chciałam zobaczyć jak tam wewnątrz, ale nie wpuścili mnie, ale było zamknięte to 
nie widziałam tego.  

 
Q: Znaczy ojciec opowiadał co, jakie prace musiał wykonywać w getcie? 
 
A: Przeważnie domy mieli rozwalać, burzyć i, proszę pani, co w mieszkaniu było to, to 

wszystko na takie składowisko wywozili to wszystko i tam zostawiali.  
 
Q: A co się potem z tym działo? 
 
A: Doskonale pamiętam, że wszyscy biegli na te składowiska i szukać czegoś. I ja, między 

innymi pobiegłam [śmieje się] zobaczyć co tam jest i przyniosłam taki mały talerzyk . 
Nie wiem czy to było porcelanowe, czy to co to było – do domu. I mnie mama z tym 
wypędziła [śmieje się]. To tyle pamiętam. A ludzie niektórzy stamtąd przynosili wiele 
rzeczy. 

   
Q: Ale rozu [rozumiem]... Z tego co pani mówi, że tam tata musiał, prawda... Burzyli, było 

burzenie domów i zabiera... opróżnianie rzeczy – czyli wtedy już nie byłoŻydów w 
getcie? 

 
[01:] 20: 51: 03 - [01:] 23:04:02 
20:31 - 22:45  
A: Było, ale mało. Było, ale mało byłoŻydów już wtedy. Prawdopodobnie masę Żydów 

przywozili do Międzyrzeca z tych pobliskich miejscowości takich. 
 
Q: Może widziała pani taką sytuację, że taki transport Żydów przyjeżdżał do Międzyrzeca? 

  
A: Nie. 
 
Q: Czy byli prowadzeni do getta? 
 
A: Nie. Rodzice opowiadali, rodzice opowiadali, że przywozili. 
 
Q: Dobrze, ja poproszę o chwileczkę przerwy. Dobrze? 
 
A: Dobrze. 
 
Q: Podczas naszej przerwy rozmawiałyśmy o tej scenie, kiedy pani widziała Żydów 

prowadzonych na stację kolejową i przyponiała sobie pani, że mieli na ubraniach takie 
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charakterstyczne znaki, tak, żydowskie. Jakie to były? Może pani opowiedzieć jak oni 
wyglądali? 

 
A No przykryci byli jakimiś, ja nie wiem, chustami czy czymś, no i ta gwiazda żydowska. 

Każdy Żyd bez względu... 
 
Q: Gdzie ta gwiazda Żydowska była? 
 
A: Na ręku tutaj była [pokazuje na ramię]. 
 
Q: Czy może pani jeszcze spróbować sobie przypomnieć jak, jak wyglądali? Czy byli...? 

Wygładali na...? 
 
A: Bardzo biednie wyglądali ci ludzie, bardzo. To wszystko takie zastraszone szło, 

przerażone. Myśmy sami zresztą bali się tego, jako dzieci to baliśmy się bardzo tego i już 
później to... Długo się pamiętało i pamięta się nawet do chwili obecnej. Jak przejeżdżają 
bracia to często właśnie wracamy do tych chwil i opowiadamy sobie.  

 
Q: Dziękuję pani bardzo. 
 
A: Już wszystko? 
 
Q:  Myślę, że tak. 
 
[Inna osoba] 
Q: Myślę, że tak. Poczekajmy jeszcze chwilę żebyśmy byli pewni... 
 
[Reporterka] 
 
Q:  No pewności 
 
[Poprzednia osoba] 
 
Q: ...że już Natan... 
 
A: Dziękuję. 
 
[01:] 23:04:02 
22:45 
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Koniec wywiadu. 
Brak restrykcji.  
Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 03/06/2011 
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