
WERONIKA STEFANIUK (Z D. MIRONIUK)
ur. 1931; Jakówki

Tytuł fragmentu relacji Żydzi u Mironiuków

Zakres terytorialny i czasowy Jakówki k. Janowa Podlaskiego; II wojna światowa

Słowa kluczowe Mironiuk, Iwaniuk, Jakówki, Rydlewicz, Goldszeft, Englender, Stefaniuk
Weronika, Sprawiedliwi wśród Narodów świata, II wojna światowa, okupacja,
Żydzi, pomoc

Żydzi u Mironiuków

Myśmy nie wiedzieli, jak Żydzi przychodzili. Jak jeden przyszedł, to był już owies w stodole, więc
to już sierpień musiał być. I drugi zaraz przyszedł. Janek nie miał zawodu, młody jeszcze,
dzieciak. 17 lat miał. Janek to był Szloma Goldszeft. A trzeci przed Bożym Narodzeniem. Mietek
przyszedł przed Bożym Narodzeniem. Mietek, Motel Goldszeft jak siedział w dziurze, to i nas
obszywał. A Perli bracia później byli u nas, wczesniej byli na robocie w Małaszewiczach.

Była obora, wykopali jamę, tam zrobili sklepienie. Świnie na nich stali, wejście było korytem
zastawione. Na wieczór chodziła mama tam ich odmykać i oni sobie siedzieli na wierzchu. U nas
był dom jeden obok drugiego, tak, że strzechami się stykały. Oni byli na podwórzu. Tylko
naprzód było zrobione takie... w zbożu, ale ktoś ich wykrył i obrabował. Zabrali, że gołych
zostawili. U nas nie było męskiego ubrania, był szynel sowiecki wujek dał, a Paulina [córka
Iwaniuka] dała pantofle na wysokim obcasie. To Englender w takich pantoflach był.

Oni nic nie mieli i my nic nie mieli. Mama nam szyła z krośnowych dywanów sukienki. Toż to
prawie pięć lat wojna była. Nic nie było. U nas na podwórzu była studnia. Kiedyś cembrowin to
rzadko się spotykało. U nas cembrowina była w dole, a dalej z bali. Tatko konie trzymał, krowy.
My mieliśmy pięćdziesiąt morgów ziemi. Jak u nas byli Żydzi to jedli wszystko. A i tego mieli za
mało.

My nie mówiliśmy młodszym dzieciom, że ukrywamy Żydów, jak któreś zauważyło, to mówiliśmy:
„A, to sąsiad z Peredyła [Peredyło - wieś] przyszedł”.
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