
Waldemar Monkiewicz (Białystok) 

Zagłada skupisk żydowskich w regionie białostockim 
w latach 1 939, 1941 -1 944 

Celem mmeJszego opracowania j est krótkie zaprezentowanie tragą
,nych losów około 1 60-190-tysięcznej społeczności _żydowskiej zamies-� 
kałej na terenach Suwalszczyzny i utworzonego przez hitlerowców tzw. 
„Bezirk Bialystok", czyli okręgu białostockiego. Pod pojęciem regio� 
białostockiego, lub wymiennie Białostocczyzny, autor ma na myśli te
reny przedwojennego województwa białostockiego jednakże z wyłąc:ze
niem tych jego części, które znajdują się obecnie w granLcach Białoru.&c. 
kiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej . Stąd też wszelkie obliczenia 
liczby ludności ż.ydowskiej w istniejących tutaj przed wo]ną skupiska41: 
nie mogą być precyzyjne z uwagi chociażby na losy regionu bardzo 
zmienne w toku II wojny światowej . Ścisłe dane statystyczne odnoszą 
się j edynie do okresu międzywojenil\ego. Wynika z nich, iż w porównanl.a 
z obszarem całego kraju, gdzie wskaźnik ludności żydowskiej wy,nosil 
9,8% - w regionie białostockim był on wyższy i wyrażał się liczbą 
12%. Zasadnicze różnice występowały także w rozmiieszczeniu Żydów. 
W miastach Białostocczyzny zamieszkiwało ich 38,4% podczas gdy śred
nia ogólnopolska wynosiła 27,3%, we wsiach z·aledwie 3,60/o przy nieco 
mniejszym wskaźniku krajowym - 3,2% 1 .

Eksterminacją ludności żydowskiej w regionie białostockim zajmo
wało się wielu autorów. Jednak zdecydowana przewaga opracowań poś
więconych tej tematyce ukazała się poza granicami naszego kraju. Są 
one w niewielkim tylko stopniu dostępne czytelnikowi polskiemu, po
nieważ zostały na.pisane w większości w języku hebrajskim lub ży
dowskim, których znajomość obecnie w Polsce j est bardzo ograniczor'\11 
Jedynie .nieliczne teksty przetłumaczono na angielski. Są to zresztą naj
częściej jedynie rozdziały bardzo obszernych i interesujących ksiąg pa
miątkowych i kronik, poświęconych dziej om Żydów zamieszkałych w 
poszczególnych miastach i miasteczkach regionu białostockiego, aż do 
tragicznych dni okupacji hitlerowskiej (włącznie). Rozdziały odnoszą� 
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się do martyrologii, przewazme napisane zostały przez Żydów pochodzą-:
cych z Polski, którym udało się ocaleć. Po wojnie wyjechali oni za gra
nicę · i prnebywając w krajach nieraz bardzo odległych zaiprezentowali 
swoje tragiczne przeżycia i losy poszczególnych skupisk żydowskich �-

Bardziej znane są prace, które opublikowano w naszym kraju w ję
zyku polskim i żydowskim (jidisz), chociaż j est ich stosunkowo mniej .
Opar.te są one w większości na materiałach źródłowych znajdująaej się 
w kilku archiwach kraj owych. Największymi zasobami dokumentów od
noszących się do okresu okupacji hitlerowskiej poszczycić się może Głów
na Komisja .Badania ZbrodniHitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci 
Narodowej. Wyspecjalizowaną placówką naukową dysponującą interesu
jącymi zbiorami- - w tym również archiwaliami z gett - jest Żydowski 
Instytut Historyczny. Ocalałe z pożogi wojennej dokumenty, bądź re
lacje._i wspomnienia odnoszące się do losów ludności żydowskiej ; prze
chowywane są także w innych archiwach, np. Wojskowego Instytutu 
Hisforycznego; Centralnym Archiwum Polskiej Zjednoc;mriej - Partii Ro
botniczej i in. Protokoły z przesłuchań świadków zbrodni popełnionych 
na Żydach w regionie białostockim znajdują się w Okręgowej E;omisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku. Zostały one wykorzyą
tane w niniejszym opracowaniu 3• 

W eksterminacji ludności żydowskiej regionu białostockiego można 
wyodrębnić kilka okresów. Perwszy z nich miał miejsce Vfe wrześniu
1939 roku. Drugi - to wysiedlenie Żydów z Suwalszczyzny i ich póź
niejsza zagłada. Trneci - wiąże się z masowymi morderstwami popeł-

. nionymi na Żydach latem 1941 r. Jako czwarty okres należy uznać 
wysiedlenie Żydów ze wszystkich gett okręgu białostockiego i wywie
zienie ich do obozów zagłady. 

Wrzesień 1939 r. przyniósł skupiskom żydowskim na Białostocczyźnie 
pierwsze straty biologiczne i materialne. Żydzi ginęli na_ równi z miesz
kańcami regionu narodowości polskiej i innych grup narodowościowych 
tutaj zamieszkałych. Wielu poniosło śmierć podczas nalotów. Samoloty 
niemieckie ze zgrupowania „Prusy Wschodnie" dowodzonego przez gen, 
lot. W. Wimmera zibombardowały kilka miast, Niektóre z nich · stały się
obiektem kolejnych ataków z powietrza. N aj większe straty poniosła Łom.,. 
ża bombardowana w dniach 7, 9, i 1 1  września. Centrum miasta u1egło 
znacznemu zniszczeniu. Śmierć poniosŁo co najmniej 83 Żydów i 16 Po
laków 4• Białystok zbombardowano 5 i 7 września, atakując szczególnie 
dworce kolejowe i ich okolice. Wśród ustalonych dotychczas 1 7  ofiar 
tych · bombardowań znaleźli się również 4 Żydzi. Siedmiokrotnę atak.i 
lotnicze na Łapy spowodowały śmierć ponad 20 osób, wśród których był 
także mały chłopiec żydowski. Dalsze straty będące wynikiem nalotu 
niemieckiego zanotowano w Boćkach, gdzie m.in. zginęło 2 Żydów. Bom-



bardowanie Brańska pociągnęło za sobą sp-:ire zniszczenia w zabudow� 
i śmierć 4 Żydów. Nie . udało się obliczyć strat poniesionych wów�za-s. 
przez ludność żydowską Zambrowa ze względu na brak stosownych do"' 
kumentów 5.

Żydzi byli nieraz mordowani przez wkraczające wojska hitlerowski€lł' 
Często znajdowali się wśród zabieranych przez Wehrmacht zakład
ników. Np. w Tykocinie, umundurowani Niemcy wzięli z mieszkań i ulic 
kilkuset mężczyzn i pr.zetrzymywali przez pewien czas w kościele jako 
zakładników. Wprawdzie wkrótce ich zwolniono, lecz zanim to nastąpił'0; 
zabrano trzech Żydów na samochód ciężarowy i wywieziono. Od tego 
czasu nie dali oni żadnego znaku życia. Żołnierze niemieccy zamordow§S 
li także jednego Żyda w Czy:żJewie, a trzech innych - ojca i jego dwóch. 
synów - rozstrzelali wraz z grupą Polaków w Mężeninie. W Sokolaei 
na progu sklepiku został zastrzelony pr.zez żoŁnierzy niemieckich gapiącj 
się na wojsko jego wlaściciel będący Żydem. Wśród ofiar masakry w hali 
targowej w Zambrowie byli także Żydzi. Dalsze straty ponieśli Żydzi 
podczas wkraczania do Białegostoku oddziałów brygady fortecznej „Loe:t;; 
zen" w dniu 1 5  września. Zginęło wtedy 6 Żydów i 5 innych miężczy� 
Dwaj dalsi Żydzi zostali zastrzeleni przez hitlerowców już po zajęciu 
miasta 6• 

Jednym z pierwszych miejsc kaźni w regionie stal się obóz przejścio-
wy (Durchgangslager) w Białymstoku zlikwidowany po 7 dniach istnie..:. 
nia. Jego siedzibą byl gmach Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie lioeuin} 
przy ulicy Ogrodowej, róg Żwirki i Wigury. W tym prowizorycznyW 
obozie umieszczono żołnierzy polskich - z różnych oddziałów walczącyck 
w mieście - wziętych do niewoli oraz cywilów, których zabrano z ulic 
i dróg. Wśród· wojskowych, a szczególnie cywilów, sporo było Żydów; 
Od początku pobytu w obozie stali się oni obiektem znęcania się ze stro
ny wart·owników niemieckich, którzy bezustannie polecali im wykonywat 
różne bezsensowne czynności wyłącznie w celu udręczenia. Tragiczny� 
dniem okazał się 20 września, kiedy to w gmachu zajmowanym przez
obóz zatrzymali się funkcjonariusze z dwóch niewielkich oddziałków (1 
i 2) grupy operacyjnej (Einsatzgruppe IV) dowodzonej przez Lothara Be
utla. W ciągu kilku godzin pobytu grupy j eden z będących w obozie cy
wilów został zabity kolbami karabinów, siedmiu innych, w tym dwóch 
Żydów, rozstrzelano. Przed egzekucją urząd:wno parodię sądu, a oficj� 
nym powodem skazania na śmierć było „nieposłuszeństwo Niemcom'1 1: 

· Stosunkowo wielu rrilodych mężczyzn Polaków, Białorusinów i Ży
dów zabrano ·we wrześniu 1 939 r. z regio.nu białostockiego do obozó'W'
jenieckich i następnie na roboty przymusowe. Urządzano łapanki i obła; 
wy w kilkunastu miejscowościach, m.in. w Knyszynie, Zawadach, Wy..:. 
sokiem Mazowieckiem, Łomży, w okolic'ach Bielska Podlaskiego, Szczu"" 

338 

I 

I 

s 
'i 
1 
B 
r 
'll 
'll 

d 

2 
o 
u 

s; 
n 
T 
si 
C( 



czyna, Wizny i Szepietowa. Jak się wkrótce okazało, zabrano wówczas 
około 350 Żydów, których los był przesądzony. Z reguły po przywie
zieniu ich do  obozów byli ·oddzielani od pozostałych cywilów i ginęli w 
nie ustalonych bliżej okolicznościach. Udało się j edynie odszukać doku
menty dotyczitce kilkunastu wypadków zamordowania Żydów z Łomży 
w obozie w Działdowie 8• 

Morderstwa dokonywane przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. na 
Żydach zamieszkałych w regionie białostockim, nie nosiły - j ak wy
nika z przedstawionych faktów - charakteru większych akcji zorganizo
wanych wyłącznie przeciwka Żydom. Ginęli również Polacy w zbliżonych 
zresztą okolicznościach. Gorsza była sytuacja Żydów zabranych jako jeń
cy cywilni ; na ogół prawie wszyscy zginęli 9• 

N aj szybciej hitlerowcy rozprawili się z ludnością żydowską Suwalsz
czyzny. Po krótkich walkach pogranicznych wojska polskie zostały wy
cofane z tego regionu. Poj awiły się tam oddziały Armii Czerwonej, lecz 
opuściły one Suwalszczyznę w dniu 12 października 1 939 r. i wówczas 
tereny te zajęli Niemcy. Wykorzystując czasowy pobyt Armii Czerwo
nej około 4 tysiące Żydów - jak podają źródła żydowskie - porzuciło 
swoje siedziby, przenosząc się pośpiesznie najczęściej do Augustowa, a 
następnie do Słonima i Baranowicz 10 

Na mocy dekretu A. Hitlera z 8 października 1939 r. obszar powiatu 
suwalskiego powiększono o skrawki augustowskiego i tJtworzono Su
walski Komisariat Obwodowy (Kreiskommissariat) obejmujący 2245,2 
km2 z ludnością liczącą około 1 1 1270 osób. W 13 miejscowościach zor
ganizowano duże gminy, czyli amtskommissariaty. Urzędnikami admi
nistracyjnymi i policyjnymi byli przeważnie Niemcy z Prus Wschod
nich. Do policji chętnie przyjmowano Volksdeutschy. Wspomniany ko
misariat obwodowy wszedł w skład rejencji Gąbin (Gumbinen). J eg.o 
pierwszym landratem został E. Dorss. Zorganizowano policję, w tym 
również placówkę Gestapo, podporządkowaną urzędowi w Tylży 11• 

Pod kierunkiem Gestapo i służby bezpieczeństwa (SD) przebiegały 
dwie kolejne akcje eksterminacyjne wymierzone przeciwko Żydom. Pod
czas pierwszej z nich w dniu 1 listopada 1939 r. wysiedlono wszystkich
Żydów (mężczyzn, kobiety i dzieci) z Puńska, Sejn i Wiżajn - łącznie 
około 2200 osób. Żandarmi niemieccy i wspomogający ich Volksdeutsche 
usuwali Żydów z mieszkań pozwalając zabrać ze sobą jedynie bagaż 
ręczny. Następnie popędziii ich na granicę litewską, gdzie Żydzi zmu
szeni byli koczować przez ponad tydżień czasu na mrozie, pod gołym 
niebem, zanim rząd litewski przyjął wygn?-ńców na swoje teryt·orium. 
Trudne warunki j akie towarzyszyły wysiedleniom znacznie przyczyniły 
się do podwyższenia śmiertelności, szczególnie wśród niemowląt i star
ców. Na Litwie osiedlono ich w 16 miejscowościach m.in. w Kalwarii, 
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Mariampolu, Pilwiszkach, Wyłkowyszkach, Kownie i in. Niestety - nie A 
uniknęli zagłady. Litwa - j ak wi,adomo - w sierpniu 1940 r. jako jett-- ol 
na z republik znalazła się w granicach Związku Socjalistycznych R.epu-'-
blik Radzieckich. Po 22 czerwca 1941 'r. została w krótkim ·czasie zajęta si 
przez hitlerowców. Żydzi z Suwalszczyzny znajdujący się. na Litwte PO-'- a1 
dzielili wówczas losy swoich litewskich wspólbraci ginąc w kolejnycl\ lt 
akcj ach- eksterminacyjnych 12• 

Nieco inaczej prz;ebiegala zagłada dalszych skupisk żydowskich; na 
Suwalszczyźnie. W pierwszych dniach grudnia 1939 r. wysiedlono Żydów st 
z' Filipowa, Jeleniewa, Przerośli, Raczek i kilku innych mniej szych osad ci 
do Suwałk. Podobnie, jak i podczas poprzedniej akcji, wysiedlainielll) zaj-' rr 
mowali się żandarmi i Volksdeutsche. 'l'ym razem przebieg wydarzej 
nie był tak nagły. Luki czasowe wykorzystywano na · dręczenie ofiar. W p1 
Jeleniewie, po wypędzeniu Żydów z domów i zgromadzeniu ich na pod.:. s1 
wórku posterunku żandarmerii ogrodzonym płotem z drutu _kokzaste1łfl fl 
przysfąpionó .do różnorodnych form znęcania się. 'Bito do utraty przy- o1 
tomhości, wyrywano brody i pejsy, okaleczano. Podobnie działo się w g1 
Przerośli, gdzie - miejscowy komisarz polecał zydowskim mieszkańcill jó 
wykonywać różne bezsensownie prace i śpiewać piosenki poniżając� ich
godność. Bito także Żydów w Raczkach i tylko w Fi'lipowie, bez żadnycłt b: 
ekscesów, poz\volono im udać się wynaj ętymi furmankami do Suwałk 13. k1 

'l'am niestety nie wszyscy wysiedleni ze wspomnianych ośrodków kl 
terenowych znaleźli sobie odpowiednie do zamieszkania pomieszcze4 ni 
Część zmuszona była koczować w pobliżu budynków użyteczności pu-
blicznej, np. kolo synagogi i szpitala. Ich pobyt w Suwałkach nie trw<J.t
zresztą długo. W dniu 8 grudnia 1939 r. wraz z mieszkańcami żydowsidf 
mi tego miasta wywieziono ich. O bezwzględności postępowania w trak-
-cie wysiedlania świadczy fakt, że zabrano Żydówkę w trakcie porodu-; 
a dziecko przyszło na świat w chwili wymarszu na stację kolej owął 
Wywieziono wówczas z Suwałk do Generalnego Gubernatorstwa około 
4000 · żydów i rozmieszczono ich w takich miej scowoś.ciach jak :  Adamów,
Biała Podlaska, Janów Podlaski, Luków, Parczew i innych m1astacłt i 
ósiedlaćh. · Zginęli oni po dczas akcji eksterminacyjnych podejmowan1fl 
w stosunku do ludności żydowskiej GG. Wymordowano ich przeważlłl 
w - Sobiborze i Treblince, część tr.afila do obozu koncentracyjrreg& na 
Majdanku w Lublinie. Pozostawione przez Żydów mienie zostało z'agra.r 
bicine przez N1emców 14, 

Reasumując przedstawione wyżej fakty należy stwierdzić, iż na su.: 
Walszczyź:hie wystąpiły pewne różnice co do miejsc przyszl_ego pobytu. 
wysiedlanych Żydów (Litwa, Generalne Gubernatorstwo). Należy· doda<1�
iz prawie wszyscy Żydzi z Suwalszczyżny ż.gińęli, w tym -równiez ci-, 
którzy we wrześniu i w początkach " października 1939 r. udali się do 
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j\ugustowa, . Baranowicz, · Słonima . .  Ocalało dzięki szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności i pomocy ludnoś:ci polskiej -.:.._ około 200 Żydów 15. 

Napaść Niemiec hitlerowskich na ZSRR umożliwiła rozszerzenie za
sięgu · terroru · stosowanego d9tąd na szeroką skalę w· Polsce. Planując 
agresję nie zapomniano wydać stosownych rozkazów, które miały na ce
lu masową eksterminację wszystkich elementów niepożądanych, wrogo 
usposobionych w stosunku do III Rzeszy, a szczególnie Żydów. Jednym 
z ośrodków. mających przed sobą realizację tych obłędnych planów, 
stała się Tylża. Na czele grupy operacyjnej zorganizowanej w tym mieś� 
cie stanął dr Hermann Ęrnst J.ahr, sprawca · mających nastąpić wkrótce 
morderstw na Żydach litewskich 16• Z tego samego urzędu Gestapo w 
Tylży został oddelegowany do Augustowa Wolfgang Ilges wraz z dwoma 
pomocnikami Ewaldem Sudauem i Mittagiem. Już na miejscu spotkał
się z Waldemarem Machollem ,dowódcą placówki Gestapo w Suwałkach, 
funkcjonującej tam pod szyldem Grenzpolizeikommissariat. Wszyscy oni
otrzymali określone zadania w zakresie „politycznego oczyszczania pasa
granicznego". Pod tym poj ęciem usiłowano ukryć masowe morderstwa, 
jakich dopuszczono się na wszystkich potencj alnych przeciwnikach III 
Rzeszy. Za · t akich uznano dżiałaczy lewicowych lat 1 939-1941, którzy 
byli zatrudn1eni w partii komunistycznej , lwmsomole, NKWD, milicji, 
kołchozach, spółdzielczości pracy itp. Jeden z oddziałów SS, podczas 
krótkotrwałego pobytu w Augustowie, zgromadził - kierując się wspom
nianymi wytycznymi ,....;..; liczną .grupę mężczyzn i kobiet : Polaków, Rosj an, 
żydów. Byli ·oni przetrzymywani w budynku Oficerskiego Yacht Clubu. 
Wśród zatrzymanych znaleźli się również uczestnicy konferencji eko
nomicznej, a także wczasowicze. Większość więźniów trafiła w ręce 
Niemców zupełnie przypadkowo. Jednak nie przeszkodziło to oprawcom 
w stopniowym wywożeniu uwięzionych samochodami ciężarowymi do 
Puszczy Augustowskiej; przyległej zresztą do miasta, i tam - w uro
czysku Klonownica � ich rozstrzeliwano. Łącznie rozstrzelano około 300 
osób; po pewnym czasie, w tym samym miejscu, doszło do kolejnych
egzekucji. Z przybliżonych obliczeń wynika, iż podczas tych pierw.słych 
egzekucji zginęło w Klonowicy około 200 Żydów 17,_ 

Do Białegostoku wkroczyły bataliony policyjne o numeracj i 30�t i 316. 
Otoczyły one żydowską · dzielnicę „Szulhojt" i spaliły ją  wraz z wielką 
syhagogą. Oblicza się, że łącznie zginęło podczas tego pogromu około 
2000 Żydów, ponieważ niezależnie od tych, którzy znajdowali się w sy
nagodze, byli zabijani tak.że na miejscu mężczyźni i chłopcy uciekający
z płonących a·ómów 18• 

· Podobne pogtorny, połączone ze spaleniem zabudowy, miały miejsc-e
bezposredni,o po ·zajęciu Trzciannego i Jasionówki. W Trzciannem, gdzie
wówczas zamieszkiwali przeważnie Żydzi, wojska hitlerowskie pojawiły 
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się w godzinach rannych. W tym . samym dniu - prawdopod<?bnie 22
czerwca - w godzinach popołudniowych żołnierze niemieccy podpalili
drewniane 1zabudowania tego miasteczka. Żydów w liczbie około l OOO 
już wcześniej wypędzono z domów i zgrupowano w przyległej wsi Zu
bole. Zabroniono im oddalać się, a kilku żołnierzy niemieckich dozor.o.�
wało bezustannie wysiedlonych „zabawiając się" masowym mordow� 
niem wybranych spośród tłumu osób. Po okolo tygodniu przyjechali do 
Zubola umundurowani Niemcy z emblematami trupich główek na czap
kach i polecili oddać sobie wszystkie posiadane przez Żydów kosztow:: 
ności,_ obiecując w zamian zwolnienie. Istotnie, po dokonaniu wspomni� 
nego rabunku Żydów zwolniono, lecz zanim to nastąpiło, żołnierze za
mordowali około 400 mężczyzn, kobiet i dzieci 19•

Jasionówkę zajęli Niemcy 25 czerwca 1941  r. Były to oddziały wcho
dzące w skład XX korpusu armijnego dowodzonego przez gen. Maternę. 
Niezwłocznie po zajęciu tej miejscowości Niemcy podpalili budynki w 
rynku, w których zamieszkiwali wyłącznie Żydzi. Pożar strawił 18 do
mów i 27 zabudowań gospodarczych, a od kul niemieckich poniosło śmierć 
około 70 osób 20• 

Morderstwa dokonywane na ludności żydowskiej nie ominęły Gra-:: 
jewa i j.ego okolic. Pewnego dnia do lasu nazywanego Mościckim w po
bliżu Białaszewa przyjechał samochód ciężar-owy, którym umundur.'* 
wani Niemcy, prawdopodobnie funkcjonariusze oddziałów tyłowych� 
przywieźli około 20 Żydów. Zostali oni rozstrzelani nad znajdującym, się 
tam rowem, a po pewnym czasie we wspomnianym lesie ci sami spraW
cy rozstrzelali dalszych 1 1  Żydów jadących pobliską szosą dwiema fur
mankami �1. 

Grajewo stało się miejscem pogromów ludności żydowskiej w lipcu 
i sierpniu 1941 r. Pewnego dnia grupa uzbro}onych Niemców noszącyca 
czarne i zielone mundury przystą;piła do m0rdowania Żydów. W pło
mieniach ogarniętego pożarem chederu zginął chłopiec żydowski, któ
rego wrzucili do wnętrza. Łącznie w 'prnyległych do rynku ulicach za
mordowano kilkanaście osób 22• 

Wkrótce hitlerowcy zainscenizowali parodię rozprawy sądowej: Do 
kina mieszczącego się w odbudowanym po spaleniu w 1939 r. gmachu 
byłej synagogi przyprowadzono pod konwojem około 130 mężczyzn i ko
biet zarówno z Grajewa, jak i pobliskich wsi. Byli to nie tylko Żydzi; 
lecz także Polacy i Rosjanie, którzy. w okresie władzy radzieckiej w la"" 
tach 1939-1941 zajmowali różne stanowiska w aparacie administra� 
nym, policyjnym, partyjnym, gospodarczym lub w spółdzielczości. Zanim 
.zorganizowano rozprawę zastosowano wobec zatrzymanych bezlitosne 
bicie połączone z wymyślnymi torturami. Zdarzały się wypadki okale
czenia i pozbawienia życia. W dniu 8 sierpnia zebrał się rzekomy sąd 
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i pod przew{)dnictwem płk Kirchsteina, przy współudziale dwóch innych
oficerów niemieckich - Schmidta i Kuleschy - rnzstrzygnął o winie 
i karze zatrzymany.eh. „Sąd" nie zadał sobie trudu przesłuchania ewen
tualnych świadków, czy też osób podejrzanych. Wystarczyło sprawdzenie 
nazwisk i ogłoszenie jako winnych prawie wszystkich zatrzymanych. 
Jedyną wymierzoną karą była kara śmierci. Nie dopus:ziczano żadnej 
możliwości odwołania się · od wyroku. Bezpośrednio· z gmachu kina po
pędzono nieszczęśników na cmentarz żydowski i tam rozstrzelano z ka
rabinu maszynowego najpierw kobiety, a za chwilę mężczyzn. Wcześniej 
na polecenie Niemców zostały tam wykopane duże doły, w których po 
egzekucji pochowano zwłoki zamordowanych. Wobec kilku dziewcząt 
w drodze wyjątku zastosowano jedynie karę chlosty, darowując im ży-
cie 2a.

. 

Podobna „rozpra·wa" odbyła się w Starosiekach, w zbliżonym zresztą 
czasie. I w tym mieście, stanowiącym obecnie dzielnicę Białegostoku, 
pastwą terroru padli działacze polityczni i społeczni okresu władzy ra
dzieckiej . Skazanych na śmierć rozstrzelano w miejscu masowych stra"
ceń w Nowosiólkach 24_ 

W Białymstoku hitlerowcy użyli podstępu aby zgromadzić przedsta
wicieli żydowskiej inteligencji, a szczególnie prawników. Ogłosili 
więc, że mają się oni stawić w dniu 3 lip<:a 1941  r. w komendanturze
miasta mieszczCJ!cej się przy ul, Warszawskiej w gmachu obecnego banku. 
Przybyło około 300 osób, byli to wyłącznie mężczyźni. Po wypędzeniu 
na ulicę polecono ini ustawić się w kolumnę i pognano na Pietrasze bijąc 
w drodze kolbami karabinów i palkami. Następnie rozstrzelano nad znaj--:
dującymi się tam, wykopanymi zresztą w,cześniej, dolami i rowami. Aby 
mieć pretekst do masakry na większą skalę hitlerowcy dopuścili się pro
wokacji. Miała ona miejsce w dniu 12  lipca ·1941 r. nazywanego odtąd 
przez Żydów „czarną sobotą". Tego dnia na zbiórkę batalion-u policyjne
go nie stawiło się pięciu funkcjonariuszy. Jak się okazało później, wpra
wili się oni wówczas w stan nietrzeźwy i zajęli rabunkiem na własny 
rachunek. Obecny podczas · zbiórki gen. von den Bach bezpodstawnie 
przyjął, iż wspomniani Niemcy zostali zamordowani przez Żydów i za
rządził środki odwetowe. Dowódca pułku policyjnego oraz j ego podko
mendni nie.zwlocznie urządzili obławę na ulicach miasta. Żydów - prze_.: 
ważnie młodych mężczyzn - spędzano na stadion żydowski skąd prze
wożono ich samochodami ciężarowymi na Pietrasze i tam rozstrzeliwano-. 
Nie zaprzestano akcji mimo szybkiego „odnalezienia się" rzekomo za
mordowanych funkcj onariuszy, którzy po prostu spóźnili się na zbiórkę. 
Liczba ofiar tego „nieporozumienia" wynosiła około 2600. 

Latem 1941 r. fala terroru rozlała się szeroko po regionie białostoc
kim. W Goniądzu zamordowano 127 Żydów, w Suchowoli utopiono, bądź
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rozstrzelano okolo 100, w Knyszynie - kilku. Na ogól - poza masowy
mi rozstrzeliwaniami na Pietraszach - mordowano działaczy politycz
nych i społecznych z okresu władzy radzieckiej lub po prostu członków 
różnych zresztą organizacji. W Goniądzu istotną rolę w akcji ekstermi.i: 
nacyjnej odegrał miej�cowy Volksdeutsch, w pozostałych skupiskach ży"' 
dowskich Niemcy starali się wykorzystać dzielące społeczeństwo antagci
nizmy polityczne aby zapewnić udział nielicznych jednostek przynajmi: 
niej w czynnościach przygotowawczych do eksterminacji (np. obecńośę 
przy konwojowaniu lub nakłonienie do obciążających .zeznań) 25• 

Całkowita zagłada ludności żydowskiej . miała miejsce w niektór� 
miastach i miasteczkach Kurpiowszczyzny. Po · krótkich przygotowaniaS 
oddziały policyjne wraz z żandarmerią wymordowały wszystkich Żydów 
zamieszkałych w Kolnie. N aj pierw wypędzono ich z domów na rynek 
pod róznymi zresztą pretekstami (m.in. sprawdzenia dokumentów, skie
rowania do niecierpiących zwłoki prac itp.), po czym wywożono kolejno 
na miejsca straceń znajdujące się w pobliżu wsi Kolimagi i Mści� 
Tam ich rozstrzelano z broni maszynowej nad wykopanymi przez miejs„ 
cową ludność dolami. W podobny sposób wymordowano nielicznYitl 
zresztą Żydów z Małego Płocka. Nieco odmiennie potraktowano żydows:U 
ludność w Stawiskach. Wprawdzie część spośród nich rozstrzelano na tzw; 
„Ploszczatce", a wielu w wymienionych już miejscach kaźni Kolima� 
i Mściwuje, lecz około 100 pozostawiono do czasu likwidacji „malydt 
gett" w regionie 26. · 

Akcje eksterminacyjne skierowane przeciwko ludności żydows� 
podejmowane przez funkcjonariuszy oddziałów tyłowych, a kierowane 
nieraz . przez specjalnie oddelegowanych oficerów Gestapo, pozostaWił) 
krwawe żniwo w okolicy Szumowa. W pierwszych dniach sierpnia 1 941 
r. w trybie nagłym zostali wysiedleni Żydzi z Andrzejewa. Żandarmł,
współdziałając z funkcjonariuszami z SS, polecili miejscowym rolnikom 
przewieźć furmankami starców, dzieci i chorych, zaś Żydów sprawny<M! 
fizycznie ustawionych w kolumnę popędzili do Szumowa. W SzumoW'ie 
znaleźli się także Żydzi wysiedleni z Lubotynia w liczbie około 60, a także 
z Paproci - :0kolo 1 00. Wysiedlono i zgromadzono w jednym miejseą 
na placu w Szumowie około 230 osób. Regułą podczas tych wysiedłei. 
było rabowanie przez Niemców biżuterii, pieniędzy i bardziej wartoś-;: 
ciowych przedmiotów. Nie obyło się bez bicia ofiar. W Szumowie zostala 
brutalri.ie wypędzona z domu Żydówka, która leżała w łóżku po porcr 
dzie. Wsżystkich Żydów niezwłocznie popędzono, a niedołężnych i chO:
rych przewieziono do pobli.skiego lasu Rząśnik, . gdzie miejscowej lt:dności 
polskiej polecono wykopać głębokie doły, nie wyjaśniająic do jakich ce:. 
lów będą służyły. Nad tymi dolami wszystkich Żydów rozstrzelano, Zaj
mujący się mordowaniem Żydów Niemcy byli w stanie nietrzeźwYi!I 
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libację urządzili na m1e]scu straceń. Inny las kolo Szumowa nazywany 
„Klonowo" stal się cmentarzyskiem w kilka dni później od opisywanych 
wydarzeń. SS-mani przypędzili wówczas około 700 młodych Żydów i Ży
dówek z Zambrowa po czym rozstrzelali na.d znajdującymi się we 
wspomnianym lesie rowami przeciwczołgowymi. Mieszkańcy Szumowa p o  
egzekucji otrzymali polecenie zasypania zwłok ziemią 27• 

Nieco później - w dniu 6 września 1941 r. - w lesie kolo wsi Gosie 
Małe wymordowano liczną grupę (ok. 500 osób) Żydów w podeszłym
wieku lub chorych z Zambrowa. Tego samego dnia przywieziono także 
samochodami ciężarowymi na wspomniane miejsce straceń około 450 
Żydów z Rutek. Ustalono, iż akcją zagłady kierował gestapowiec Plau
mann z placówki SD i Gestapo w Łomży 28• 

Tragicznie p oj:oczyły się losy Żydów zamieszkałych w Czyżewie oraz 
w pobliskich miasteczkach. W sierpniu 1941 r. polecono wszystkim Żydom 
w Zarębach Kościeln:y1ch; łącznie było ich około 1500, opuścić wczesnym 
rankiem swoj e zabudowania pod pret€kstem, że zostaną wywiezieni do 
Czyżewa, aby tam pracować. Wcześniej Amtskomisarz wyznaczył fur
manki u okolicznych rolników, którymi przewieziono Żydów, ale nie do 
Czyżewa, lecz d o  Szulborza. Tam odebrano od wysiedlonych bagaż pod
ręczny, a ich samych - oczekującymi już samochodami ciężarowymi -
w dągu kilku godzin przewieziono na p ole kolo wsi Mianówek, gdzie 
nad głębokimi dolami rozstrzeliwano kolejne grupy. Nie uchronili się od 
zagłady także Żydzi z Czyżewa. Zabrano wówczas z tego miasteczka -
wg przybliżonych obliczeń około 1500 osób, które poniosły śmierć w 
.okolic-y wymienionego już wyżej Mianówka 29• 

Okolice Łomży i Grajewa stały się terenem ak<:j i specj alnych podej
mowanych przeciwko Żydom przez różne grupy policyjne. Około 29 czer
wca 1941 r., kilkunastu funk<:jona.riuszy policyjnych, prawdopodobnie 
z 8 pułku SS, przybyło do Rajgrodu. Hitlerowcy spędzili na rynek wielu
Żydów i przez kilka godzin znęcali się nad nimi. Po pewnym czasie Wy
brali około 40 i p opęd,zili do lasu nazywanego „Choinki Rajgrodzkie'', 
.gdzie ich rozstrzelali. Kilku miejscowym Polakom polecili razem z ni
mi konwojować żydów, a następnie zakopać zwłoki. Po wojnie niektó
rym z nich zarzucono czyny karalne i zostali skazani 30• 

W początkach lipca ze składu batalionów policyjnych 309 i 316 wy
dzielono ponad 200 funkcjonariuszy tworząc specj alny oddział nazywany
„Kommando Białystok" dowodzony przez Wolfganga Burknera, oddelego
wanego z warszawskiego Gestapo. Oddział ten w dniu 1 0  lipca 1 941 r. 
przybył samochodami deżarowymi do Jedwabnego. W toku akcji pod� 
jętej przeciwko Żydom zaangażowano również żandarmerię i policję po
mocniczą. Ta ostatnia uczestniczyła jedynie w przyprowadzeniu ofiar 
na rynek i kh konwojowaniu poza miasto. Tam hitlerowcy dopuścili
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się niesamowitego wręcz okrucieństwa wpędzając okolo 900 osób d'? stq- S'-" 
doły, którą następnie zamknięto, oblano ściany benzyną i podpalqt\Q.. in. 
powodując męczeńską śmierć znajdujących się wewnątrz mężczyzn, kU-: lu· 
biet i dzieci 31 • W dwa dni później ci sami sprawcy wymordowali prawie dó 
wszystkich Żydów w Radziłowie. Spalili tam w stodole około 650 osób 32� ad 

Zarówno w Jedwabnem, jak i .w Radziłowie, hitlerowcy starali się 
wciągnąć do pogromu niektórych policjantów pomocniczych narodowości hi1 
polskiej . Ci spośród nich, którym udowodniono j akikolwiek udział - naj-:- do 
częściej zresztą w czynnościach drugorzędnych - ponieśli surowe kary 33. 

W dniu 14  lipca 1 941 r. „Kommando Bialystok" pojawiło się w Wąso- ki< 
szu. Hitlerowcy podpalili zabytkową bóżnicę, zabrali z domów Dkoło 250 we. 
Żydów, których rozstrzelano nad rowem przeciwczołgowym znajduj� 
cym się w pobliżu Niećkowa 34• Za 

Kolejne kilka dni funkcjonariusze specjalnego oddziału spędzili w tal 
Szczuczynie. Spalili znajdującą się w tym mieście bóżnicę, ściągnęli· od ra< 
Żydów kontrybucję w postaci złotej biżuterii. Miejscem kaźni stal się ł 
miejscowy cmentarz na który przyprowadzono grupy liczące po kilku- Kc 
nastu Żydów, polecano im kopać sobie doły, nad którymi ich rozstrz!ft 
lano, po  czym byli w nich zakopywani. Wg przybliżonych danych w tym : 
czasie od kul niemieckich poniosło śmierć około 600 osób 35• 

5 sierpnia 1 941 r. stal się os.tatnim dniem życia prawie wszystki(4J. ł 
1żydowskich mieszkańców Tykocina, _których obliczano na około 1600 
osób. Rankiem przyj echali do tego miasteczka (wówczas miasta) funk<;j.&;- Bi: 
nariusze „Kommando Bialystok" . Wypędzili - przy współudziale miejs-
cowej żandarmerii i policji - wszystkich Żydów z domów na rynek. 
Dzieci, jak też mężczyzn i kobiety w starszym wieku, hiUerowcy powieź-
li samochodami najpierw do Zawad, a następnie do lasu kolo Łopuch9; 
wa i tam rozstrzelali. W ślad za nimi byli pędzeni na miejsce straceń 
pozostali Żydzi. W Zawadach całą kolumnę zatrzymano, do Łopuchowi 
przewożono ofiary sa mochodami. Zanim. jednak rozstrzelano pierwsze 
grupy, inni zmuszeni byli oczekiwać na rynku w Zawadach. Aby zaglu'-
szyć dobiegające od la_su łopuchowskiego strzały i krzyki mordowand 
ofiar, hitlerowcy polecili kilku muzykantom żydowskim grać na har:-
moniach, a wszystkim zgromadzonym na rynku tańczyć. Kto niezb1t 
chętnie wykonywał polecenia był bezlitośnie bity. Na rozstrzelanie za-
brano także Żydów z Zawad, lecz nie wszystkich, bowiem część z nich 
uciekła z6• 

Z tego okresu datują się także pierwsze egzekucj e w pobliżu Łomży. 
Do tego miasta i miast sąsiednich na początku października 1 939 r. przy-
było około 3000 Żydów wysiedlcnych z Ostrołęki. Przeszli oni przez li-
nię demarkacyjną oddzielającą Generalne Gubernatorstwo od ZSRR. Po 
agresji Niemiec hitlerowskich na ZSRR ostrołęccy Żydzi podzielili. losy 
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swoich współbraci zamieszkałych na terenie regionu białostockiego. M. 
in. na polecenie szefa łomżyńskiego Gestapo W. Erdbrilggera w sierpniu 
lub wrześniu 1941 r. rozstrzelano •v lesie koło Gielczyna około 3000 Ży
dów. W eksterminacji Żydów łomżyńskich były zainteresowane władze 
administracyjne; w tym również landrat Karl von Groeben 37• 

Również i pd.-wsch. tereny woj . biiałostockiego znalazły się w zasięgu 
hitlerowskiego terroru. Został tam .skierowany batalion policyjny nr 322 
dowodzony przez mjr Nadela. Wspomniany 'batalion organizacyjnie był 
podporządkowany pułkowi policyjnemu „Srodek", którego działalnością 
kierował płk Max Montua. Wprawdzie początkowo batalion 322 przeby
wał przez krótki czas w Białymstoku, gdzie dozorował obóz jeńców ra-
1diieckich. Wkrótce został jednak użyty w rejonie Hajnówki i Białowieży. 
Zasadniczym zadaniem postawionym przed funkcjonariuszami t ego ba
talionu była krw.awa rozprawa z działaczami lewicowymi z okresu władzy 
radzieckiej . Hitlerowcy pozostawili wiele ofiar wśród ludności polskiej 
i białoruskiej . Żydów wysiedlono z Białowieży, Hajnówki i Narewki do 
Kobrynia i Prużan. Wymordowano ich nieomal całkowicie w toku kilku 
kolejnych akcji eksterminacyjnych. Jedna z takich akcji miała miejsce 
6 sierpnia 1941 r. kiedy to pędząc mężczyzn wysiedlonych z Hajnówki 
do Pruż.an policjanci niemieccy znęcali się nad nimi w okrutny sposób 
i bHi, pozbawiając życia 24 ludzi, s zczególnie pochodzących ze środo
wisk inteligenckich. W trzy dni później hitlerowcy wysiedlili Żydów z 
B.iałow.ieŹy, po czym wybrali 77 mężczyzn i chłopców w wieku od 16  do

45 lat i rozstrzelali ich na żwirowni w Nadleśnictwie Jagiellońskim. Naj
bardziej tragicznej zbrodni dopuścili się hitlerowcy w Zabłotczyźnie w 
dniu 15 sierpnia tegoż roku. Wymordowali tam 282 Żydów wysiedlonych 
z Narewki (mężczyzn i chłopców) 39• 

W świetle tego, co powiedziano wyżej, należy stwierdzić, iż oddziały 
tyłowe Grupy Armii „Srndek" zajmowały się eksterminacją ludzi o pe>
glądach lewicowych niezależnie od ich narodowości. Jednak w odnie
sieniu do ludności żydowskiej takich kryteriów na ogół nie stosowano. 
M·ordowano masowo mężczyzn, kobiety i dzieci, grabiono i niszczono. 
Wiele skupisk żydowskich uległo wówczas całkowitej zagładzie. 

Poczynając od sierpnia 1941 r� region białostocki został przekształ
cony w okręg („Bezirk Bialy.stok") i podporządkowany władzom cywil
nym. Szefem zarządu okręgu został Erich Koch, nadprezydent Prus 
Wschodnich. Tego dnia zostało zamknięte i w ten sposób wyizolowane 
od otoczenia największe getto okręgu utworzone w Białymstoku, w któ
rym znalazło się około 50 tys. Żydów. Podobne getta zamkniętego typu 
utworzono np. w Augustowie, Grajewie, Krynkach, Lomży, Orli, 
Siemiatyczach, Sokółce, Suchowoli, Wysokiem Mazowieckiem, Zambro
wie. Istniały również getta otwarte. Znajdowały się one w Boćkach, 
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Choroszczy, Czyżewie, Dąbrowie, Gródku, Jasionówce, Kleszczela<:h, Kny
szynie, Lipsku, Łapach, Michałowie, Milejczycach, Sok.ołach, Supraślu 

. 
• 

Szczuczynie, Wiźnie, Zabłudowie i in. mniejszych miejscowościach. W nie-
których gettach, np. w Białymstoku, dawał się we znaki niedostatek ży,;,�
ności. Ożywioną wymianę handlową z okoliczną ludnością wiejską prowa
dzili Żydzi ze wszystkich gett, co pozwoliło na uniknięcie w nich głodu. 
Wydaje się, iż najtrudniejsza była sytuacja biedoty gettowej w Białym
stoku rn.

W dniu 2 listopada nastąpiła likwidacja tzw. małych gett Żydów 
wysiedlono i przewieziono wyznaczonymi już wcześniej u miejscowYfii! 
rolników furmankami do pobliskich obozów skąd stopniowo wywoż� 
Żydów do ośrodka zagłady w Treblince lub innych obozów. Wysiedl� 
niem, o.prócz załóg posterunków żandarmerii, zajmowali się także funkcjąt 
nariusze J agdzugów; żołnierze ·w ehrmachtu, wreszcie cywilni urzęd. 
niemieccy, pocztowcy, kolejarze. W toku wysiedleń Żydów z gett zdarząi 
się rozstrzeliwania na miejscu nie tylko pojedyńczych osób, lecz również < 
większych grup np. w Pobikrach, czy też stawiających bierny opór w 
Knyszynie, Krynkach. Wysiedlano przeważnie do obozów: w Białyms� 
(Nowe Miasto), Boguszach, Kiełbasinie, Zambrowie. Niekiedy rolę obozu 
przejściowego .spełniało większe getto dla określonego terenu. Tak było 
z gettami w pobliżu Bielska Podlaskiego, gdyż tam właśnie przewiezi'fjfl 
Żydów np. z Brańska, Orli oraz - jak wynika z niektórych materiam. 
- także z Kleszczel, Mi.lejczyc i Nurca. Z kilku gett w tej części regioJ;\'li 
- Ciechanowiec, Drohiczyn, Siemiatycze - Żydów wywieziono bez-
pośrednio do Treblinki. Żydzi z gett w Brańsku, Drohiczynie i SiemiatJ« 
czach uzyskali wcześniej informację o zbliżającej się likwidacji małym 
gett i dokonali licznych ucieczek obejmujących łącznie po kilkaset osób. 
Ukrywali się w pobliskich lasach i wsiach, w.stępując  do już istniejąąy.fil\1 
oddziałów partyzantki radzieckiej lub tworzyli własne, niewielkie grupy 
partyzanckie. Czasem podejmowano próby protestu w obozach przejśdo, 
wych. Np. w Białymstoku z takim protestem wystąpiła Rada ŻydowS'.1ii 
Zabłudowa domagając się zaprzestania nieludzkiego traktowania wysiei; 
d1anych i polepszenia warunków bytowych. Z polecenia funkcj-ona:rł9 
sza okręgowego urzędu · Gestapo F. G. Friedla zostali rozstrzelani nie 
tylko członkowie tej rady lecz także po dwóch Żydów z innych rad ży„ 
dowskich. Specyficzną formą oporu wobec eksterminacyjnych zarządzell 
hitlerowskich były również ucieczki z transportów kolejowych, który� 
wywożono Żydów do obozów zagłady i obozów koncentracyjnych. Po li-
kwidacji małych skupisk żydowskich pozostawiono kilka gett-pułap. 
do których schronili się niektórzy uciekinierzy 41• 

W styczniu 1943 r„ w okresie dużych frozów, wywieziono Żydó'ł'. 
zamieszkałych w Jasionówce oraz resztę ludności z gett w KrynkacłJI 
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Sokółce. : W tym też czasie przewieziono Żydów z obozu w Zambrowie 
- gdzie byli przetrzymywani także Żydzi z Łomży i okolic - :na stację 
kolejową w Czyżewie. Silny mróz, przy niedostatku cieplej odzieży i 
niemożności rozgrzania się ruchem, spowodował liczne wypadki zamarz
nięcia, szczególnie wśród dzieci i starców. Żandarmi i SS-mani konwo� 
jujący kolumny furma:nek, którymi przewożeni byli Żydzi, starali się 
przedłużyć tę koszmarną podróż 42• 

Szczególną rolę w okręgu odegrało getto białostockie. Bylo ono naj
większe, w dodatku zaś zgromadzili się w nim ci wszyscy, którzy chcieli 
przełamać bierność z jaką Żydzi poddawali się kłamliwej propagandzie 
okupanta, że getto białostockie nie będzie zlikwidowane ze względu na 
znajdujące się na jego terenie zakłady wytwórcze. W rzeczywistości eks
terminacja Żydów z getta białostockiego przeszła kilka faz. P o  wspom
nianych już wcześniej pogromach jakie miały miejsce w lipcu 1941  r., 
w dniu 16 września 1 941 r. na p olecenie prezydenta policji Eugena D ors
cha rozpoczęto wywożenie Żydów z getta białostockiego do Prużan. Wy
wieziono przeważnie ludzi nie zatrudnionych w fabrykach gettowych, 
lecz w końcu .brano wszystkich, kogo zdołano ująć. Łącznie wywieziono 
około 4 tys. osób 43, z których część (ok. 1500) wróciła po pewnym czasie. 
Częściowej likwidacji getto uległo w dniach 5-12 II 1943 . r. Zabrano
wówczas i wywieziono do obozu zagŁady w Treblince około 10 tys. osób 
rozstrzeliwując na miejscu około 900. Wśród zamordowanych na terenie 
getta znaczną część stanowili ci, którzy stawiali bierny opór, nie pozwa
lając się wywieźć lub przebywali w specjalnie przygotowanych, naj
częściej podziemnych schronach o ile zostały one ujawnione. Bohaterem 
getta stal się Icchak Malmed, który nie posiadając broni, oblał kwasem 
solny.ro jednego z żandarmów, a ten strzelając na oślep zabił swego ko-
legę 44. , 

N a dalszy rozwój sytuacji w białostockim getcie wpłynęły zarówno 
czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wywiezienie około 10 OOO osób 
na śmierć po zapewnieniach, iż getto nie ulegnie likwidacji było przera
żającym wstrząsem. Zwiększyła się liczba nie wierzących żadnym za
pewnieniom niemieckim. Zaczęto organizować samoobronę. Na jej czele 
stanęli działacze różnych przedwojennych ugrupowań politycznych. W 
listópadzie 1942 r. przybył do Białegostoku z Warszawy Mordechaj Te'
nenbaum (Tamaroff) członek Wydziału do Spraw Wojskowych Żydows"'
kiego Komitetu Narodowego. Wśród twórców utworzonego w getcie bia,
lostockim Komitetu _Antyfaszystowskiego wyróżniali się komuniści i nie 
,tylko żydowscy, lecz także polscy. Jednym spośród nich byl Antoni Jaku
;bowski, który stale zagrożony i ścigany przez hitlerowców przedostał 
isię do getta i tam pod fałszywym nazwiskiem brał udział w pracach or
.ganizacyjnych nad przygotowaniem oporu w getcie. Jednym z przej a-
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wów jego narastania wśród najbardziej świadomej części społeczności 
,żydow.skiej był cichy strajk powszechny dla uczozenia święta 1 Maja 
1(1943 r.). Spodziewając się ostatecżnej zaglady getta przygotowano plan 
powstania, którego realizacja mogłaby uratować przynajmniej ·część lud
ności żydowskiej . Niemcy nie dopuścili jednak do tego. Spodziewając się 
'oporu w getcie otoczyli je  posterunkami ze wszystkich stron, trzonem 
akcji były trzy bataliony polilcyj·ne przybyłe z Lublina. Ogólne kiero
:wnictwo sprawował Odillo Globocnik przy współudziale szefów hitle
:rowskiej policji stacjonującej w Białymst·oku. Do akcji wkroczyły czołgi 
j artyleria 45• 

Niewielkie były siły obrońców · getta, gdyż nie przekraczały 300 osób, 
<lyspcnujący1ch zresztą tyolko j ednym karabinem maszynowym okoł0 25 
karabinami i 100 pistoletami, a takze butelkami zapalającymi i grana
tami. Liczono na szerokie poparcie wysiedlanej ludności, rozprowadzoliff 
więc specjalnie wydaną odezwę, agitowano do walki. Zgodnie z uprzed
nio ustalonym planem zamierzano rozbić otaczają<:y getto parkan w po
bliżu ul. Smolnej i tamtędy wyprowadzić mieszkańców getta do Pusz
<:zy Knyszyńskiej . Kiedy realizacj a tego planu nie powiodła się poW:stań� 
cy przenieśli się na ulice : Chcielną, Ciepłą, Jurowiecką, N owogródz� 
gdzie małymi grupkami stawiali opór wykorzystując przygotowane up
Tzednio schrony. Rozpaczliwa samoobrona tych grup trwająca przez kil
ka tygodni, a nawet nieraz dłużej, nie zmieniła faktu, że z getta zabrano 
prawie wszystkich Żydów. Nieliczne grupy przedostały się do działających. 
w pobliżu miasta zbrojny<:h oddziałów żydowskich. Wprawdzie nie były 
one w stanie wziąć udziału w w.alkach w mieście, lecz kontynuow� 
czyn zbrojny podjęty przez bojowników getta 46 

Reasumując ten ostatni okres zagłady Żydów regionu białostockiego·na
leży stwierdzić, iż podjęli oni wiele wysiłków aby nie ulec bez walki. 
W niezwykle trudnych warunkach, izolowani od otoczenia, naznaczeni 
znakami wyróżniającymi, nie posiadając pr.awie zlJ;pełnie broni, potra
fili Żydzi zorganizować różne formy ruchu oporu ; często w porozumie
n!u z Polakami, Białurusinami, Rosjanami. Poczynając od masowegG
rozwoju handlu żywnością zabronionego przez Niemców; poprzez nie 
res,pektowanie zarządzeń o zakazie opusz<:zania getta ; tajne nauczanie 
młodzieży ; u·czczenie święta robotniczego ; uciecżki z transportów; ukry ... 
wanie się ; bierny opór ; aż do otwartej walki z bronią w -ręku. S2lczegól.,. 
nym przejawem oporu i walki były wydarzenia w Ciechanowcu, Kryn
kach, Jasionówce, Siemiatyczach, a szczególnie w Białymstoku. Jednak 
tylko niewielkiej liczbie Żydów udało się uratować, naj-częściej zresztą 
przy pomocy ludności polskiej, białoruskiej czy litewskiej. Generalni� 
rzecz biorąc wszystkie ·skupiska żydowskie w regionie białostockim ule
SłY zagładzie. 
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Przypisy : 

Mały rocznik statystyczny, Wa rszawa 1 937, s. 24 ; liczbę ludności żydowski.ej zam iesz
ka/ej w miastach, miasteczkach i wsiach regionu białostockiego autor obl iczył w opar
c iu  o wynik i  spisu powszech nego z 1 931 r., uwzględniając zmiany gra niczne, Wpraw
dzie Szymon Datner w swych cennych pracach wym ienia wyższą l iczbę wynoszącą 
226 000-254 OOO, lecz jego wyl iczenia odnoszą się także do Grodzieńszczyzny, której 
w n in iejszej pracy nie uwzględriiono (Sz. Datner, Ekste rmi nacja lud ności żydowskiej 
w okręg1,1 białostockim, „Biu letyn Żydowskiego I nstytutu Historycznego" - da lej „B 
żlH" - Wa rszawa 1 966, nr 60, s. 28). Sprawę obl iczeń kompl ikuje fakt, że nie jest 
wiadome, i lu  Żydów w stosunku do danych prżedwojen nych wywieziono z reg ionu w 
latach 1 939-1941 w g łąb ZSRR, a i lu  przybyło z Generalnego Gu bernatorstwa. 

2 Szczegółowe dane dotyczące wspomnia nych opracowań podała U rszula Lewicka, Biblio
grafia regionu biaf'ostockiego, t. I l i  (1 968-1 974), Wa rszawo 1 983 (oraz częśc iowo w 
torrioch poprzed nich). 

3 Vide : „ I nformacja o dokumentach dotyczących eksterminacji Żydów znajdujących się 
w zbiorach Okręgowej Komisj i  Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku" (maszy
nopis w tejże Ko misji). 

4 Główna Komisja Bodonie Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pa mięci Narodowej
Okręgowa Komisja w Białymstoku, (dalej : OK Bi) .  Kwerendo na a ktach zgonu (Łomża 
1 939 r.). 

5 Idem, S 3 168 ; S 1 3 / 80 ;  kwerendo no aktach zgonów (wrzes ień 1 939). 
6 Idem, S 2 / 68 ;  316/69 ;  1 68/68. 
7 Idem, S 6 / 68.
8 Idem, kwerenda na a ktach zgonów (wrzesień 1939). 
9 Idem, doku mentacja dotycząca osób zabranych no roboty przymu sowe we wrześ niu 

1 939 r. ; Kartoteki.
10 Dane te pochodzq z książki : Yizar - Book Suwałk and Vicinity, edited by Beri Kahan, 

issued by the Suwalk  Vicinity Relief Com m ittee ·af New York, 1 961 . Przekazała je  tut.
Komisji Pani Bronia Kl iba ńska-Winicka (pismo do OK Bi z 1 8.Xl . 1 981  r.). 

H OK Bi, S 326/71 ; S. 1 / 81 ; A. Omiljanowicz, Walka podziemna z okupantem hitle
rowskim na Suwalszczyźnie w lc;itach 1 939-1 944, w: Studia i materiały do dziejów Su
walszczyzny, Białystok 1 965. 

12 OK Bi, S 259 /71 ; S 42) 7Ó ; S 4 / 72 ;  Bronia Kl ibańska-Winicka, pismo z 18.X. 1981 r. 
13 ldem, · s 4 1 7 /7 1 ; 1 72 / 68; 501 67.
H Idem, S 326 / 7 1 ,  pismo Kazim ierza Zablockiego z 1 . 1 1 . 1 972 r. a d resowa ne do OK Bi ; 

pismo Broni sławy Kliba ńskiej-Winickiej z 1 8.Xl . 1981 ; Archiwum I nstytutu Zachodniego 
w Poznaniu -.. sprawozdanie Siche rheitsdienstu w Tylży z 5 czerwca 1940 r. ; Archiwum
Sądu Powiatowego w Suwalkach, Akta sprawy o stwierdzenie zg onu i uzna nie za 
zmarłego Ns 502 / 55 ;  Zg 60 /46 ; Ns 571 / 55 ;  Ns 570 / 55 ;  Ns 569/55;  Zg 85/ 46 ;  Zg 
99 / 47 ;  Zg ' 89 /46 ; Zg 1 8 /57 ; Zg 1 9/57;  Zg 20/57 ; Zg 21 i 57 ;  Zg 95 / 46 ;  Zg 22/57. 

15 Yizar - Book Suwalk„., op. cit. 
16 OK Bi, S 706 / 71 ; S 42 /69 ;  S 1 04/67;  S 1 75 / 68 ;  
17 Idem, S 1 4 / 73 ;  S 1 0 / 66. 
18 Idem, S 49 / 67 ;  Archiwum Głównej Komisij Badania Zbrodni  Hitlerowskich w Polsce 

- Instytut Pamięci . Narodowej (dolej AGK) Sygn. IV K 31 1 /58 akta procesu E. Kocha, 
t; . IV, k. 1 1 02 ; Archiwum żydowskiego Instytutu H istorycznego (dolej AŻIH) relacje nr 
1 8 1 0  i 1282 ; W. Monkiewicz, Pierwsze uderzenie, „Gazeto Współczesna" 2.Vl l l . 1982 r. 
nr 149/ 9667/ ; E. Fąfaro, Gehenna ludności żydowskiej, Warszawa 1 983, s. 38 ; M. 
Gnatowski, Białostocczyzna w fatach wojny i okupacji hitlerowskiej. Zarys dziejów po-
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litycznych regionu, Białystok 1 979, t. I i . " ; Sz. Datner, Walka i zagłada bia/ostockiegó. 
getta, Łódź 1 946. 

19 OK Bi, S 22 I 67 ; Sz. Datner podał około 800 zamordowanych (Sz. Datner, Ekstermi. 
nacja ludności żydowskiej . . . , tabela 2). 

20 OK Bi, S 257 /68. 
21 Idem, S 93 / 67. 
22 Idem. 
23 Idem, S 1 /72 ; J .  Kowalczyk, W. Monkiewicz, Zbrodnie hitlerowskie 1939, 1 94 1 -1944, w:

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. li, Warszawa 1 974, s. 1 52 i nast. 
24 Ok Bi, S 19/72. 
25 Idem, S 36167 protokół z zeznań Franza Brieskie;  S 132/68 ; 1 7 / 79; 271 /68 ;  222/68 ; 

A ZIH relacja Edwarda Janowidza o zlikwidowaniu przez hitlerowców 4000 Żydów 
białostockich tzw. „sobotnich" na Pietraszach 12 l i pca 1 941 r. ; B. Mark, Ruch oporu 
w getcie białostockim, Samoobrona-zagłada-powstanie, Warszawa 1 952 ; tegoż : tycie 
i walka młodzieży w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej 1989-1944, Warszawa 1 961 . 

21i OK Bi, S 226/ 69 ; S 25 I 67. 
27 Idem, S 3 / 81 ; S 30 / 67. 
28 Idem, S 226/ 68. 
29 Idem, S 104 I 68 ; Sz. Datner, Eksterminacja ludności żydowskiej .. „ s. 22. 
30 OK Bi, S 62 /68. 
31 Idem, S 24/67. 
32 Idem, S 95/67. 
33 Idem. 
34 Idem, S 55/68. 
35 Idem, S 95/ 67. 
36 Idem, S 25/68. 
37 Idem, S 127 I 68 ; Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Warszawa 1 979, s. 260. 
38 OK Bi, S 26/67 ;  W. Monkiewicz, Białowieża w. cieniu swastyki, Białystok 1 984, s. 22. 
39 OK Bi; S 26 /67 ;  W. Monkiewicz, Białowieża .. . , loc. cit. 
40 Wykaz gett znajduje się w pracy Sz. Datnera, Eksterminacja ludności . . . • 

41 · OK Bi, S 41 /67. 
42 Idem, S 20/67, S 48 /68, S 132/69, S 3/81 .  
4 3  Idem, S 41 I67 ;  Sygn. N 1 /29, relacja M. Bucha ; S .  Norberg Przytytk, Kolumny Sam

sona, Lublin 1966; P. Kaplan, Zagłada Białegostoku, „B ŻIH", Warszawa 1 966 nr 60, 
s. 78 i nast. ; R. Rajzer, The Ghetto in Flames, w :  The Bialystoker Memoria/ Book, 
New York 1 982, s. 89. 

44 B. Mark, Ruch oporu . .. , s. 1 6 1 .  

45 O K  Bi, Syg n. N 1 /26 relacja R .  Wojskowskiej, „ N iektóre fragmenty przeżyć oku pacyj
nych" ; Sygn. N 1 / 29, relacja M. Bucha ; S 41 /67;  A. Leszczyński , Wpływ powstania w 
getcie warszawskim na skupiska żydowskie w Polsce, „B ŻI H", Warszawa 1 973; nr 2 -
3 / 86, s. 1 63 i nast. ; Sz. Datner, Oddźwięk powstania getta warszawskiego w getcie 
białostockim, „B ż lH", Warszawa 1 951 ,  t. I, s. 49-52. 

46 OK Bi, S 41 I67 ;  N 1 /26, R. Wojskowska, „ N iektóre frag menty przeżyć . .. ," ; N 1 /29, 
relacja Maria na Bucha ; Sz. Datner, Walka i zaglada . .  „ s. 1 4 ;  W. Monkiewicz, Białystok
-getto. Obozy hitlerowśkie na ziemiach polskich. fnfórinator encyklopedyczny, Warsza
wa 1 979, s. 1 00-102 ; Sz. Datner, Walka i żag/iJda.„, s. 1 4 ;  S. Ka nia, Wspólny fos, 
„Polityka" 1 978, nr 1 7  (przed ruk „Fołks Sztyme" 1 976, nr 20) ; A. Omil ia nowicz, Ziemia 
bia/ostocka przypomina, Lublin 1 965, s. 25 ; W. Monkiewicz, J. Kowa l czyk, Tragiczne 
losy lydów w Białymstoku w okresie okupacji hitlerowskiej, „Zeszyty Naukowe Filii UW 
w Białymstoku", Zeszyt 44, Humanistyka. Tom VllL Dział NS - Nauki Społeczne. 
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Waldemar Monkiewicz 

The Destruction of Jews in the Białystok Region 
in the Years 1939 and 1941 to 1944 

The Białystok region is understood here as the area of the pre-War 
Voivodship, excluding the areas presently within the borders of USSR. 
The Jewish population in the area before the War amounted to 160 000-
190 ooo. 

September 1939 brought first material and biological losses to the 
Jewish population of the Suwałki region. Initially the Red Army entered 
the region, but it retreated and since October 1939 the Suwalskie was 
under the Grman occupation. In November 1939 about 2200 Jewish men, 
women and children were removed from their homes and driven to the 
Lithuanian border. After a week of encampment they were accepted by 
the Lithuanian authorities to their territory. When the Germans entered 
Lithuania in June 1941, those exiles shared the tragic fate of the Lithu
anian Jews. In December another group of 4 OOO Jews was relocated to 
(a part of Poland occupied by Germans known as General Gouvernement) 
where they perished in extermination actions carried out against J ewish 
population of these areas. Almost all Jews of Suwałki were killed. Thanks 
to fortunate circumstances and Polish people's help about 200 Jews 
survived. 

Since September 1939 to June 1941 the Białystok region was admi
nistered by the Soviet authorities. Immediately after the entry of the 
German forces to Białystok in June 1941  the Jewish quarters and the 
synagogue were burnt. About 2000 J ews were killed then. Similar po
groms took place at the same time also in other towns. In August the 
Germans carried out two mass executions of the J ewish people in Bia
łystok district Pietrasze. In summer 1941 terror reached numerous vil
lages and small towns of the region, where Germans carried out 
mass executions or burnt people alive. In August 1941 Germans isolated 
the Ghetto in Białystok, the largest i:n the region, where about 50 OOO 
people existed. Similar Ghettoes were created in many other places. On 
November 2, 1941 small Ghettoes were closed down, while their inha-
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bitants were taken to extermination camps. In Białystok the Ghe
tto went through several phases of gradual destruction (September 1941, 
February 1943). A group of 300 poorly armed defenders for several 
weeks attempted resistance. In August 1943 the Ghetto ceased 
to exist. J ews were taken to extermination camps. Only f ew small gro ups 
of refugees managed to reach armed partisan groups. active in the vi-
cinity of the town. 

All Jewish settlemens in the region were totally destroyed. Only 
very few Jews managed to survive with the help of Poles, Belorussia� 
or Lithuanians. 
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