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Włodzimierz Dackiewicz urodził się w Białowieży w 1930 roku. W wywiadzie opowiada o 
swoim dzieciństwie oraz o losach Żydów białowieżskich w czasie okupacji sowieckiej w latach 
1939-1941 oraz o okupacji niemieckiej w latach 1941-1944 roku. Dackiewicz obala mit 
głoszący, że Żydzi przyjmowali władze sowieckie z otwartymi ramionami i kwiatami. On też 
mówi że w przeciwieństwie do metod masowych egzekucji które Niemcy używali w wielu 
miastach Polskich, w Białowieży oni mordowali kilka osób prawie codziennie. Z około 500 
Żydów którzy mieszkali w Białowieży przed 1939 roku, tylko 2 przeżyło wojne. Mówi on też o 
stosunkach między Żydami a chrześcijańską społecznością przed i w czasie wojny. Opowiada że 
synagoga w Białowieży była jedyna w Polsce zbudowana z drzewa. W 1970 roku, ona była 
rozebrana i nic z niej nie zostało. On też mówi że członkami żandarmerii niemieckiej w czasie 
wojny byli Ukraińczycy i Kozacy. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:47:00 – [01:] 10:04:00 
00:00 – 09:17 
 
Włodzimierz mówi że Dackiewicze są mieszkańcami Białowieży od wielu pokoleń. Ich ślady 
sięgają do 1641 roku, gdy Władysław IV sprowadził do Białowieży pierwszego Dackiewicza 
jako leśnika. Włodzimierz Dackiewicz mieszkał całe życie w Białowieży. Jego ojciec i matka 
pochodzili z rodzin leśników. Matka została sierotą w czasie pierwszej wojny światowej a była 
wychowana w Białymstoku w rodzinie Nowików którzy byli z pochodzenia żydowskiego. Pan 
Nowik miał jedną córkę,która miała dwoje dzieci, i też jednego syna który wyjechał do 
Palestyny w 1927 roku. Cała rodzina która została w Białymstoku, była wymordowana przez 
Niemców. Mama Włodzimierza, która nie miała żadnego rodzeństwa i w 1927 roku wyszła za 
mąż, spędziła całe swoje życie w Białowieży. Włodzimierz opowiada, że po pierwszej wojnie 
światowej był duży napływ ludności do Białowieży. W tamtym czasie było tam ponad 13.000 
mieszkańców. Między nimi znajdowali się Niemcy i Żydzi. Przed wojną w 1939 roku, w 
Białowieży było około 500 Żydów. Większość zajmowała się rzemiosłem. Byli to krawcy, 
szewcy, stolarze lub ślusarze. Byli też tacy, którzy zajmowali się handlem. Żydzi czuli się 
wspaniale w Białowieży ponieważ uważano ich za szlachetnych ludzi. Żydzi chętnie udzielali 
kredytów i nie dawali odsetków za zwłokę, gdy ktoś nie mógł na czas zapłacic za zakupy. 
Pomagali tym, którzy nie mogli zapłacić od razu; zapisywano ich do zeszytu ale dłudnicy nigdy 
nie musieli płacić procentów przy spłacaniu swoich długów. Dzięki temu, polska ludność 
Białowieży ufała Żydom. Większość ludności w Białowieży stanowili prawosławni białorusini. 
W Białowieży była też synagoga. Relacjonujący opowiada że w pierwszej i drugiej klasie 
siedział obok żydowskiej dziewczyny, która nazywała sie Irena Tabacznik i której ojciec miał 
sklep gospodarstwa domowego. Włodzimierz miał kilku żydowskich przyjaciół, którzy 
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mieszkali na jego ulicy. Jego najlepszy przyjacielem był Szuster,którego ojciec miał sklep 
spożywczy. Dwie żydówki które były jego przyjaciółkami to były siostry, Rachela i Pola 
Słonimskie. Był tam też bardzo porządny Żyd, Hanani który był kowalem i często kół konie 
jego ojca. Kiedy ojciec miał problemy finansowe Hanani pomagał mu tym, że pozwalał mu 
spłacać dług na raty.W 1939 roku, Białowieża znalazła się pod okupacją radziecką. To był 
smutny czas dla ludności Białowieży. Większość społeczeństwa składała się z prawosławnych 
Białorusinów. Witali oni Sowietów z radością. Przed 1939 roku, w Białowieży istniała dosyć 
silna Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusii. Członkowie tej partii bardzo chętnie witali 
nową władzę, którą nazywali „ zbawcami”. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. Część 
ludzi została wywieziona na Syberię. Władza radziecka zorganizowała spółdzielnie i również 
jakiś kołchoz. Sytuacja bardzo się pogorszyła kiedy władza radziecka zmusiła ludzi do 
dostarczenia drzewa według pewnych określonych ilości. Władzy nie obchodziło czy ludzie 
mieli doświadczenie w leśnictwie czy nie, każdy musiał dostarczyć swoją stawkę drzewa. 
Władzy nie obchodziło czy ludzie mieli konia albo wóz. Społeczeństwo żydowskie było 
poszkodowane z powodu tego zarządzenia ponieważ nie mieli oni żadnego doświadczenia w 
leśnictwie a musieli dostarczyć swoją stawkę drzewa. Za niewywiązanie się z tego obowiązku 
groziła kara więzienia na Syberii. Żydzi byli zmuszeni płacić tym, którzy mogli za nich 
dostarczać drzewo. Jednocześnie, władze radzieckie zamknęły wszystkie sklepy. Wszystkie 
zakłady rzemieślnicze zostały włączone do spółdzielni. Organizowano spółdzielnie krawieckie, 
szewskie,fryzjerskie, i td. Żydom nie pozwolono pracować w sklepach sowieckich. Włodzimierz 
mówi że nie zależnie od tego, że Białowieża uważana była w Trzeciej Rzeszy za miasto, nie 
wysyłano tam Żydów z Niemiec ani z Generalnej Gubernii. Ponieważ w 1939 roku, granica 
między Rzeszą i Związkiem Radzieckim stanowił Bug i Narew, w Białowieży nie mógł się 
osiedlić nikt z Rzeszy ani z Generalnej Gubernii. 
 
[01:] 10:04:01 – [01:] 21:23:08 
09:18 – 20:36 
 
W czerwcu 1941 roku, Niemcy wkroczyli do Białowieży i sytuacja w mieście znacznie się 
pogorszyła. Bezpośrednio przed wejściem Niemców do Białowieży, Sowieci zaaresztowali 
wszystkich urzędników którzy kierowali różnymi zakładami, szkołami albo leśnictwem. 
Wysłano ich odrazu na Syberię. Włodzimierz opowiada że w Białowieży też było dużo Kozaków 
którzy w 1918 roku poparli Piłsudskiego w jego walce przeciw bolszewikom. Sowieci ich 
wszystkich aresztowali i posadzli w Brzeskiej twierdzy. Kiedy Niemcy wyzwolili tych 
Kozaków, ci odrazu zaczęli organizować antagonizm w społeczeństwie. Opowiada też, że 
Goering przyjechał do Białowieży cztery dni po zajęciu okolicy, i odrazu, z pomocą swoich 
współpracowników nastawił społeczeństwo Polskie przeciw Białorusinom i Białorusinów 
przeciw Polakom. Okazuje się, że puszcza Białowieska była jego własnością i on przed 1939 
roku, często tam polował. Włodzimierz osobiście widział Goeringa w Białowieży. Opowiada że 
ojciec jego kolegi współpracował z Goeringiem i był jego leśnikiem. Do dzisiaj ta siostra jego 
kolegi jedzie do Niemiec i widzi się z synami Goeringa. Goeringa baza mieściła się w carskim 
pałacu. Włodzimierz mówi że po przyjeździe Goeringa zaczęła się gehenna, tortury i 
morderstwa. Niemiecki wywiad zatrudnił Polaków wyznania rzymsko-katolickiego jako 
policjantów; dano im granatowe mundury. W tym samym czasie, Niemcy wypuszczali, z 
więzienia w Brześciu, siędzących tam Kozaków. Niektórzy Polacy chcieli zemścić się na 
niektórych prawosławnych Białorusinach za sposób w jaki witali radzieckią władzę. 
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Przekazywali oni Niemcom nazwiska Białorusinów przychylnych Sowietom a Niemcy ich 
rozstrzeliwali. Kiedy Kozacy z Brześcia wrócili do Białowieży, Niemcy zatrudnili ich w 
charakterze żandarmów i jednocześnie aresztowano wszystkich z polskiej policji, zabrano ich i 
oni zniknęli. Początkowo, po wkroczeniu do Białowieży, wydawało się że Niemcy nie byli 
zainteresowani Żydami. Było wszystkim wiadomo że Niemcy byli wrogo ustosowani do 
społeczeństwa żydowskiego, a brak akcji przeciw nim tłumaczono tym, że Żydzi rozumieli język 
niemiecki. Włodzimierz opowiada, że 26 go czerwca 1941 roku, on z bratem i ojcem szli na pole 
by obsypywać ziemniaki. Niemcy zatrzymali jego ojca, a on z bratem poszli i pracowali na polu. 
Kiedy wrócili do domu bez ojca, matka pobiegła do Niemców by dowiedzieć się dlaczego 
zatrzymano męża. Ponieważ ona dobrze mówiła po żydowsku, mogła się porozumieć z 
Niemcami. Jej męża odpuszczono ale ją zaaresztowali ponieważ mówiła po żydowsku i 
wyglądała jak Żydówka. Kiedy udowodniła że nie była Żydówką wypuszczono ją. Później 
zaangażowano ją jako tłumacza u niemieckiego szefa w przedsiębiorstwie leśniczym. Opowiada 
że po kilku dniach niemieckiej okupacji, granatowa policja dała Niemcom spis ludności 
miejscowego społeczeństwa. Niemcy wygnali księdza katolickiego i ustanowili biuro 
żandarmerii w jego plebanii. W czerwcu 1941 roku, Niemcy aresztowali pana Borowskiego, 
który był wójtem gminy i aresztowali Olgę Gabiz,która była sekretarką Komunistycznej Partii 
Zachodniej Białorusi. Aresztowali też stryja Włodzimierza pana Piotra Dackiewicza. Niemcy 
rozstrzelali ich 28- go czerwca w żwirowni koło białego lasu który nazywał się Pererow. Kilka 
dni później, Niemcy rozstrzelali Żydów Krugmana z jego żoną, Szustera z żoną, Słonimską Polę 
i Rachelę z ich mężami oraz kowala Hanania. Te rozstrzelania miały miejsce między 29 tym 
czerwcem a 2-gim lipcem, też w Perterowie. W tym samym czasie rozstrzelano w Pererowie 
Żydów ze Stoczka i z centrum Białowieży. Włodzimierz widział jak Niemcy aresztowali tych 
Żydów około 6-tej rano, kiedy on szedł do pracy. Niemcy przyjeżdżali w dwóch krytych 
ciężarówkach. On i jego kolega Szpakowicz widzieli jak Niemcy zabrali Szustera i Krugmana z 
żonami. Wpychano ich karabinami do tych ciężarówek. Później w taki sam sposób zabrano 
Słonimskich i kowala Hanania. Ciężarówki jechały w stronę Prużan. Później dowiedział się, że 
tych Żydów rozstrzelano w tym samym czasie co katolika, Bolesława Ksiązaka. Niemcy, którzy 
wywozili Żydów na rozstrzelanie byli gestapowcami bo kołnieże ich mundurów były brązowe. 
Gestapowcy siedzieli z tyłu ciężarówek. Do ciężarówek najczęściej ładowano po 12 osób. 
 
[01:] 21:23:09 – [01:] 30:49:07 
20:37 – 30:02 
 
Włodzimierz jest przekonany, że Gestapo nie rozstrzeliwało Żydów z powodów kryminalnych 
czy politycznych. Uważa że to było poprostu morderstwo społeczeństwa żydowskiego. Po 
pewnym czasie katolicy i Białorusini uważali że Żydów zabijano ponieważ oni mogli rozumieć 
język Niemiecki a Gestapo chciało by ich rozmowy były niezrozumiałe. W początkach 
pacyfikacji Niemcy zebrali młodych Żydow do roboty ponieważ jeszcze wtedy, w Białowieży 
nie mieli jeńców radzieckich. Ta młodzież miała przyszytą żółtą gwiazdę żydowską na plecach i 
na piersiach. Byli oni zmuszeni pracować na drodze między Hajnówką a Białowieżą. Tą nie 
asfaltowaną drogę ciągle niszczyły przejeżdżające ciężarówki na gąsienicach. Młodzi Żydzi 
naprawiali tę drogę używając żwiru. Byli oni traktowani jak niewolnicy, nie mieli prawa z nikim 
rozmawiać i byli pilnowani tylko przez Niemców. W lipcu 1941 roku Niemcy zaczęli 
pacyfikację w okolicznych wioskach Teremiski, Budy i Pogorzelce. Ludność wywieziono do 
Prużan. Wolno im było wziąć ze sobą tylko to co mogli naładować na furę a ich budynki 
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spalono. Część Żydów z Białowieży załadowano na dwie ciężarówki i zawieziono ich do 
Pogorzelca. Tam ich wepchnięto do dwóch budynków, zamknięto drzwi i okna, oblano je 
benzyną i zapalono. Włodzimierz uważa, że około 50- ciu Żydów, między nimi dużo starych 
spalono wtedy żywcem. Relacjonujący, który był przypadkowo w tej okolicy, widział to z 
dystansu około 250 metrów. Okazało się,że jego kolega Wasia Jeganow namówił go by poszli do 
tych pacyfikowanych wiosek z nadzieją,że może znajdą coś użytecznego, jakiś aparat, jakąś piłę 
albo kosę w tych pustych domach. Zjawili się oni w momencie kiedy Żydów wpychano do 
dwóch budynków. Widzieli, że drzwi i okna były zabite deskami, że oblano budynki benzyną i je 
podpalono. Niemcy tam stali do końca pożaru. To były zwyczajne budynki w których mieszkali 
wywiezieni do Prużan. Po kilku dniach, niespodziewanie, wywieziono Żydów białowieżskich do 
getta w Prużanach. Pozwolono im wziąć tylko jeden tobołek i traktowano ich jak bydło. Niemcy 
zabrali im złoto i srebro. Po krótkim czasie, zlikwidowano getto w Prużanach i wywieziono 
Żydów do getta w Białymstoku a stamtąd, prwdopodobnie, do Treblinki. 
 
[01:] 30:49:08 – [01:] 35:00:00 
30:03 – 34:13 
 
Włodzimierz był świadkiem ładowania Żydów na samochody jadące do Prużan. Przez okno w 
domu swego kolegi, widział jak wielu Niemców, kolejno gwałciło jego koleżankę Irenę 
(Itkę),córkę Szustera, którą później wrzucono na ciężarówkę. Widział jak wrzucono starą 
Żydówkę za ręce i nogi, jak kłodę na ciężarówkę i jak ich wszystkich wywieziono do Prużan. W 
tym samym czasie, Niemcy masowo rozstrzeliwali Polaków i Białorusinów nie tylko z 
Białowieży ale też z Hajnówki i innych miasteczek. Młodzi Żydzi, którzy pracowali na drogach 
byli też używani do kopania dołów i do zasypywania trupów. Pod koniec sierpnia, kiedy 
kończyły się masowe rozstrzeliwania, Niemcy zabrali tę grupę młodych Żydów do żwirowni w 
Podolanach i tam ich rozstrzelali. On uważa że było ich 42. Oprócz Żydów tam rozstrzelano 
ponad 285 osób, między którymi byli Polacy, Białorusini, ludzie z zagranicy, z Bielska, z 
Hajnówki i z Białowieży. Po rozstrzelaniu żydowskiej młodzieży,która pracowała na drodze albo 
kopała doły na egzekucje, Niemcy sprowadzili około 450 jeńców radzieckich, którzy przejęli tą 
robotę. Włodzimierz nie widział rozstrzelań ani kopania dołów. Słyszał to od brata jego majstra, 
który był furmanem u Niemców. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 

[02:] 01:05:04 – [02:] 10:44:05 
00:00 – 09:39 
 
Włodzimierz mówi że Niemcy mieli różne metody terroryzowania ludności. Jedną z nich było 
publiczne wieszanie ludzi. Niemcy zbudowali szubienicę w parku pałacowym.W sierpniu 1941 
roku pierwszą ofiarą był Żyd. Nikt w Białowieży nie wiedział kim jest ta osoba ale wiedzieli, że 
to jest Żyd ponieważ miał żółtą gwiazdę żydowską na piersi. Człowiek ten wisiał dwie doby ale 
nie było wiadomo kiedy został powieszony. Włodzimierz idąc rano do roboty widział go ale nie 
wiedział kiedy go zdjęto i gdzie go pogrzebano. Włodzimierz opowiada, że w Białowieży było 
około 2.000 niemieckich żołnierzy i żandarmów. Białowieża była centrum wojskowym w 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



11/10/1998 

Trzeciej Rzeszy. Wywiad wojskowy znajdował się w carskim pałacu. On opowiada że dwa 
tygodnie po pierwszym powieszeniu, powieszono małżeństwo Barmutów na podwójnym słupie, 
który znajdował się na rogu ulic Sportowej i Generała Waszkiewicza. Włodzimierz opowiada, że 
Niemcy chcieli zmusić pewnego znajomego, który też nazywał się Waszkiewicz do powieszenia 
Barmutów. Kiedy ten odmówił, Niemcy go silnie bili w wyniku czego człowiek ten stracił 
zmysły. Włodzimierz widział jeszcze wielu innych których powieszano. Wkrótce Niemcy 
zaczęli masowe rzstrzeliwania i wieszania. Relacjonujący pamięta, że w czasie prawosławnego 
Bożego Narodzeniu w styczniu 1942 roku, Niemcy rozstrzelili wielu Żydów z Bielska i Hajnowy 
i też mieszkańców Białowieży na których był jakiś donos. Między innymi zastrzelono męża jego 
kuzynki. Opowiada on, że mąż kuzynki był ze wschodu i z tego powodu był podejrzany. Niemcy 
przysłali mu zawiadomienie, żeby się zgłosił do władzy w celu „ uzupełnienia dokumentów ”. 
Tak się złożyło, że kuzynki mąż miał obchodzić swoje chrzciny w dzień prawosławnego Bożego 
Narodzenia. Włodzimierz chciał przekonać go by nie szedł do Niemców [ świadek mówi 
następujące po rosyjsku: „ Mitia, nie idź do Niemców, ucieknij. Mitia odpowiada że on jest 
dobrym, uczciwym chłopakiem i Niemcy mu nic nie zrobią” ]. Na następny dzień, Mitia poszedł 
do żandarmerii i już nigdy nie wrócił. Po dwuch dniach, jego żona poszła na żandarmerię by 
dowiedzieć się o męża. Niemcy dali jej jego odzież a potem ją też zabrali. Włodzimierz mówi że 
w Bialowieży ludzie wzajemnie się oskarżali. Niemcy to wykorzystali i organizowali masowe 
egzekucje nie tylko tych na których się skarżono, ale też ich rodzin. W ten sposób dużo ludzi 
straciło życie. Na prawosławne Boże Narodzenie, rozstrzelano 295 osób. 
 
[02:] 10:44:06 – [02:] 20:36:20 
09:40 – 19:27 
 
Świadek opowiada o innych incydentach związanych z szubienicą. Opowiada że koło cerkwi w 
Białowieży, stał pomnik cara Aleksandra I-go. Kiedy Józef Piłsudski umarł, Polska władza 
zdecydowała usunąć pomnik cara i postawić w to miejsce pomnik Piłsudskiego. Na wiosnę 1942 
roku, Niemcy zmusili wszystkich rzemieślników i ich uczniów do rozbijania pomnika 
Piłsudskiego. Po tygodniu, pomnik był rozwalony a radzieccy jeńcy ułożyli żwir dookoła tego 
miejsca i zrobiono podjazd. Włodzimierz mówi, że pewnego dnia, od 5-tej do 11-tej rano, 
zatrzymano wszystkich koło tego miejsca. Po pewnym czasie, tłum ludzi zobaczył że koło tego 
podjazdu były przybijane grube deski na jesionach. Około godziny 11-tej, Ukraińcy przyśli a 
jeden z nich, który był żandarmem i nazywał się Żywieluk, zaczął zarzucać razem z Niemcami, 
pętle i sznury na te deski. Następnie przyjechała fura,którą ustawiono koło pewnego budynku. Z 
budynku wyprowadzano ludzi pojedyńczo. Każdy człowiek był pół nagi i na bosaka. 
Wyprowadzane były kobiety,mężczyźni, starzy, młodzi. Jednego po drugim stawiano na 
furmankę i dowożono pod szubienicę. Tam, Żywieluk dawał pętlę tym ludziom i kazał żeby oni 
ją sobie nałożyli. Niektórzy chętnie ją nakładali sami i skakali z fury. A ci którzy nie skakali byli 
zawieszeni kiedy furman pognał konia i fura znikała spód nóg. Ludzie wisieli jak pajace. 
Włodzimierz widział wszystkich, których wieszano ponieważ szubienica znajdowała się w 
drodze do jego pracy. W pierwszych dniach było mu bardzo przykro na to patrzeć. Po pewnym 
czasie, przyzwyczaił się do tego widowiska. Widział jak wisieli ludzie z Białowieży i z okolicy, 
młodzi, starzy, mężczyźni i kobiety. Czasami wieszali całe rodziny. Wszyscy wisieli około 48 
godzin. On opowiada, że Niemcy zabrali jego kuzyna Aleksandra Tarasiewicza kiedy ten 
poszedł kosić trawę. Starszy brat kuzyna, Mikołaj, został też zabrany. Powieszono ich obu. 
Wieszano z różnych przyczyń. Jeśli zrobiono Niemcom jakąkolwiek krzywdę zabierano ludzi z 
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danej wioski, albo danej ulicy i wieszano ich w Białowieży. Tych powieszonych Niemcy 
nazywali partyzantami. Kiedy Niemcy okrążyli wioskę jego kuzynów, kilku ludzi uciekło do 
lasu. Niemcy zabrali kuzynów, których oskarżono o to, że byli partyzantami i że znali tych 
którzy uciekli. Kuzynów zabrano, bito i w końcu powieszono. Włodzimierz opowiada, że 
Niemcy aresztowali matkę i dwiema córkami z wioski Kamieninków. Matka była młodą kobietą 
a córki miały 13 i 16 lat. Ponieważ jej mąż i jej ojciec uciekli do lasu kiedy okrążono wioskę, 
zabrano kobietę i jej córki do Białowieży. Niemcy uważali,że jej ojciec i mąż byli partyzantami. 
Wsadzono kobietę i jej córki do ogrodzonego drutem kolczastym miejsca w Białowieży. 
Niemiec, którego nazywano Kat, miał szkolone psy. Kiedy Kat pokazał kijem na matkę, te psy 
rzucały się na nią i ją gryzły. Kiedy dzieci chciały bronić matkę, Kat pokazywał kijem na dzieci 
a psy rzucały się na nie. Kat się znięcał nad tymi bezbronnymi kobietami do czasu kiedy one 
były całkiem czerwone. Sukienki ich były porwane a ich ciała były czerwone od krwii. 
Wyglądały jak by ktoś je pomalował czerwoną farbą. Dużo ludzi stało i widziało co się działo w 
tym ogrodzeniu. Niemiec Kat podszedł do ludzi którzy patrzyli na ten incydent i powiedział po 
polsku „ popatrzcie, widzicie to są prawdziwi komuniści, bo oni są czerwoni ”. Na następny 
dzień powieszono matkę i obie córki. Włodzimierz widział jak ich męczono i jak ich 
powieszono. 
 
[02:] 20:36:21 – [02:] 29:37:08 
19:28 – 28:28 
 
Włodzimierz przypomina sobie jeszcze o inny incydent, który zdarzył się na prawosławne Boże 
Narodzenie w styczniu 1944 roku. Szefem leśnictwa w Zwierzyńcu, który znajdował się w 
połowie drogi między Hajnówką i Białowieżą, był niemiecki oficer frontowy. On miał trzech 
zastępców którzy też byli Niemcami z frontu. Ten oficer przywiózł sobie piękną 
dziewczynę,która miała około 20 lat. Na podstawie jej wyglądu Włodzimierz był przekonany że 
ona była żydówką. Dziwczyna pracowała u tego oficera i była napewno jego przymusową 
kochanką. Na Boże Narodzenie 1943 roku, ten oficer pojechał do Niemiec by odwiedzić swoją 
rodzinę i zostawił Żydówkę w swoim domu. Włodzimierz domyśla się, że ci trzej żołnierze 
zgwałczyli dziewczynę i zdecydowali się jej pozbyć. Dziewczynę podrzucono pod dom 
Włodzimierza. Przywieziono ją bardzo wymęczoną i podrzucono pod płotem jego domu. 
Włodzimierz był w tedy w domu i grał w karty z sąsiadkami i swymi kuzynkami. Kiedy 
skończyli, on postanowił odprowadzić gości do ich domów. Gdy wyszedł z domu, usłyszał że 
ktoś charczy pod płotem. Zobaczył że na śniegu ktoś leży. Kiedy się zbliżył zobaczył tę kobietę. 
Czuć było od niej wódkę, nosiła pantofelki, cienkie pończochy i była bardzo lekko ubrana. 
Opowiadający nie chciał sam niczego robić więc poszedł z ojcem do sołtysa, który mieszkał w 
sąsiedztwie. Wytłumaczono sołtysowi co się stało i zawieziono wozem tą kobietę do niego. 
Sołtys skontaktował się z niemieckim leśnikiem,który wysłał doktora by zbadał ją. Doktór 
stwierdził że kobieta umarła z chłodu a jej chrapanie to było powietrze które wydobywało się z 
trupu. Na następny dzień, trup był obmyty, ubrany i położony w prawosławnej kapliczce na ulicy 
Sportowej. Ogłoszono w cerkwi by ludzie przychodzili do kapliczki z nadzieją, że może ktoś 
rozpozna tę kobietę. Nikt jej nie znał i po trzech dniach pochowano ją na cmentarzu jako 
prawosławną chrześcijankę. Świadek też opowiada, że kiedy powstało getto w Prużanach, część 
ludności żydowskiej z Białowieży i z Prużan znajdowała się w getcie białystockim. Żydzi 
zorganizowali łączność między getem białystockim i prużańskim. To nie była łączność 
pocztowa. Kurierzy żydowscy jeździli furmanką między tymi getami. Kurierami byli dwaj 
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mężczyzni i młoda, 20 to letnia dziewczyna. Kurierzy byli zawsze ci sami. Niemcy wiedzieli o 
tych kurierach. Zwykle kurierzy zatrzymywali się w domu Włodzimierza na dzień i potem 
jechali dalej. Niemcy o tym wiedzieli ponieważ matka Włodzimierza która pracowała jako 
tłumacz dla nich, powiedziała im o tych kurierach. W 1943 roku, matka Włodzimierza starała się 
przekonać dziewczynę kurierkę żeby przestała jeździć i żeby u niej została. Tłumaczyła jej że w 
końcu Niemcy ją rozstrzelają, a jeśli ona zostanie, to może będzie jedną z rodziny, która 
przeżyje. Dziewczyna zgodziła się i została z rodziną Włodzimierza na 2 tygodnie. Przechowali 
ją w ukrytej komórce pod podłogą. Po dwóch tygodniach pozostali kurierze zatrzymali się u nich 
w domu i prosili matkę Włodzimierza by pozwoliła im porozmawiać z dziewczyną. Objaśnili 
matce i dziewczynie, że ona musi wrócić bo w przeciwnym wypadku wielu Żydów straci życie. 
Młoda kurierka odeszła z domu i pojechała z tymi mężczyznami. Ślad po dziewczynie zniknął, a 
po dwóch miesiącach zlikwidowano getto w Prużanach i wszystkich Żydów zabrano do getta w 
Białymstoku. 
 
[02:] 29:37:09 – [02:] 35:14:00 
28:29 – 34:05 
 
Niemcy korzystali materialnie kiedy zabierali białowieżskich Żydów do getta. Zabierali 
wszystko co chcieli a nie oddawali tego władzom niemieckim. To były ich prywatne łupy. 
Włodzimierz opowiada,że w Białowieży Niemcy nie organizowali masowych egzekucji tak jak 
w innych miastach gdzie mordowali tysiące Żydów w jeden dzień. Natomiast w Białowieży 
rozstrzeliwali albo wieszali prawie codziennie. Każdego dnia zabijali po kilka osób. Opowiada 
też o Żydach z Białowierzy którzy przeżyli wojne. Jedną z nich była gospodyni jego szefa 
Szulca, która nazywała się Sarenką. Przed wojną miała ona knajpę i mieszkała sama na tej samej 
ulicy co Włodzimierz. Jeszcze przed wojną mówiła wszystkim że jest Polką. Niemcy wzięli ją do 
siebie by gotowała im jedzenie. W ten sposób przeżyła wojnę. Włodzimierz opowiada również o 
młodym Żydzie, który pracował z innymi na drogach i kopał doły dla mordowanych, i który 
uciekł do lasu. Po pewnym czasie złapało go Gestapo. Wysłano go do obozu w zachodnich 
Niemczech. Nazywał się Srulik Malecki i był krawcem. Srulik przeżył obóz i jesienią 1945 roku 
wrócił do Białowierzy i zaczął pracowac w tym samym warsztacie w którym pracował 
Włodzimierz. Przed wojną Srulik był wysokim i silnym chłopcem a po powrocie do Białowieży 
ważył tylko 32 kilogramów. 
 
 

Box 1, Tape 3 
 
 
[03:] 00:39:23 – [03:] 10:55:02 
00:00 – 10:16 
 
Włodzimierz dalej opowiada o Żydach z Białowieży którzy przeżyli wojnę. Dowiedział się 
przypadkowo że pani Sarenka (on tłumaczy że to było jej nazwisko) była Żydówką. Po wojnie, 
władze pozwoliły uratowanym Żydom sprzedać dwa domy, które należały do Żydów którzy 
zginęli w czasie wojny. Pani Sarenka przeprowadziła się do Hajnówki odrazu po wojnie, i 
otworzyła tam małą kawiarnię. Kiedy Srulik Malecki dowiedział się, że pani Sarenka 
przeprowadziła się do Hajnówki, spotkał się z nią tam. Włodzimierz przypuszcza,że Srulik 
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wiedział, że pani Sarenka była Żydówką. Po spotkaniu oni oboje sprzedali po dwa domy w 
Hajnówce i po dwa domy w Białowieży. Po sprzedaży tych 8-miu domów, mieli wystarczającą 
ilość pieniędzy i wtedy wyjechali do Izraela. Włodzimierz stracił kontakt ze Srulikiem. 
Opowiada że w 1997 roku malżeństwo z Izraela było na wakacjach w Polsce i przyjechali do 
Białowieży. Kobieta była Żydówką i pochodziła z Lubelszczyzny. Oni mieli samochód i przez 
dwa dni Włodzimierz jeździł z nimi po okolicy. Podał turystom nazwiska Srulika Maleckiego, 
Sarenki i też Nowika, u którego matka, sierota, była wychowana. Włodzimierz bardzo chciał 
utrzymać kontakt z synem Nowika, który mieszkał przed wojną w Białymstoku. Prosił turystów, 
że jeśli go znajdą, powiedzieli mu żeby napisał do Włodzimierza, który chciałby go zaprosić 
jako członka rodziny. Niestety, dotychczas, Włodzimierz nie otrzymał żadnej wiadomości. On 
potwierdza,że Sarenka to było nazwisko a nie imie. Włodzimierz mówi że w czasie wojny Żydzi 
nie ukrywali się w Białowieży. Tłumaczy że sytuacja Żydów w Białowieży była inna niż w 
innych polskich miastach. Mówi, że przed 1939 roku były różne rozruchy przeciw ludności 
żydowskiej w wielu miastach ale nie w Białowieży. Dochodziło do rozruchów w Prużanach, 
Bielsku, Brześciu i innych miejscowościach, ale nigdy w Białowieży. Tłumaczy on, że w 
Białowieży był zlepek różnych narodowości z całej Polski i tylko jeden cmentarz. Na tym 
cmentarzu pochowano ludzi wszystkich narodowości. Pomimo tego, że cmentarz był własnością 
parafii prawosławnej cerkwi, chowano na nim wszystkich. Społeczeństwo żydowskie w 
Białowieży czuło się jak Polakami, jak w rodzinie. Jedną z przyczyń takiego takiego stanu 
rzeczy był stosunek Żydów do handlu. Kiedy człowiek kupował w sklepach Białorusinów czy 
Polaków, to cena produktu była określona. Człowiek musiał zapłacić tę cenę, a jeśli nie miał 
pieniędzy to musiał odejść ze sklepu. Natomiast w żydowskim sklepie, co było 
charakterystyczne, jeśli sprzedawca widział, że kupujący nie miał wystarczającej ilości 
pieniędzy, proponował mu na kredyt i zapisywał w zeszycie. Ludzie mieli zaufanie do Żydów bo 
w dziedzinie handlu oni byli serdeczniejsi i lepiej rozumieli ludzi niż inni handlarze. 
Włodzimierz mówi, że społeczeństwo nie brało udział w ratowaniu Żydów bo każdy człowiek 
bał sie o siebie. Opowiada,że dowiedział się po wojnie, że było trzech Żydów, którzy uciekli z 
getta w Prużanach i połączyli się do partyzantów. Ci Żydzi nie byli z Białowieży i dotychczas 
żyją na Białorusi. Opowiada Włodzimierz, że w czasie okupacji, Żydzi bardzo przydali się 
partyzantom. Kiedy złapali Niemca tylko Żydzi mogli z nimi sie porozumieć ponieważ Polacy i 
Białorusini nie znali języka niemieckiego, a żydowski jest bardzo do niemieckiego podobny. 
 
[03:] 10:55:03 – [03:] 18:25:10 
10:17 – 17:46 
 
Włodzimierz przypomina, że przed wojną, w Białowieży Żydów chowano na cmentarzu, między 
wszystkimi innymi. Dzisiaj, nie ma żadnego śladu żydowskich grobów. Opowiada on, że w 
Białowieży istniała duża, piękna, drewniana synagoga. On nie wie co zrobiono z tą synagogą w 
czasie okupacji. Po wyzwoleniu, gminna spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” używała tą 
synagogę jako miejsce do magazynowania zboża, cementu, wapna i różnych nasion. Jej dach był 
remontowany tylko tak,żeby towar się nie psuł. W Białowieży wtedy mieszkał Białorusin 
Mikołaj Siedom,który był przewodniczącym gromadzkiej rady. Włodzimierz w tym czasie był 
zastępcą prezesa gminnej spółdzielni Aleksandra Waszkiewicza. Magazynem w synagodze 
kierował Mikołaj Artiuch. Ponieważ gminna spółdzielnia zaczęła budować swój magazyn, ci 
ludzie umówili się by rozebrać synagogę. Mikołaj Siedom wysłał pismo zawiadaniające,że 
gromadzka rada sprzedaje synagogę. Mikołaj Artiuch i Michał Smogdanowicz rozebrali tę 
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synagogę. Ponieważ oni obaj budowali swoje domy, zabrali materiał z rozebranej synagogi do 
siebie. Synagoga została rozebrana w 1970 roku. Białowieżska synagoga była jedyną drewnianą 
synagogą w Polsce, a teraz już jej nie ma. Włodzimierz opowiada, że w czasie wojny było około 
2.000 niemieckich żołnierzy w Białowieży. On nie wie dokładnie do jakiego oddziału oni 
należeli. Polacy nazywali ich lotnikami bo nosili mundury w kolorze stalowym, na ich 
naramiennikach znajdowało się coś podobne do samolotu. Oni stacjonowali w szkole i w parku 
pałacowym. Ci żołnierze należeli do obstawy i sami nie byli związani ze znęcaniem się nad 
ludzmi. Oprócz tych żołnierzy była też żandarmeria, których mundury miały brązowe 
kołnierzyki. Dodatkowo, Niemcy przywieźli też żołnierzy z Holandii. Holenderzy którzy byli w 
Białowieży nie współpracowali z Niemcami. Gdy stali na wartach, używali łopat zamiast 
karabinów. Włodzimierz mówi, że poza Białowieżą tereny leśnictwa były pod nadzorem 
niemieckiego wywiadu wojskowego. Oni posiadali też dużo tartaków. Wywiad niemiecki 
organizował też obławy na tych terenach. Kiedy używali wąskotorówkę, ładowali na platformy 
wagonowe jeńców radzieckich którzy byli wiązani i używani jako zakładnicy. Kiedy 
wąskotorówka jechała, partyzańcy pozwalali żeby lokomotywa albo platforma z jeńcami 
przejechała a kiedy jechał wagon z niemcami puszczali go w powietrze. Zabito w ten sposób 
wielu Niemców. Opowiada też że policja granatowa istniała tylko kilka tygodni po okupacji 
Białowieży. Policję granatową zlikwidowano a Ukraincy i Kozacy zostali, działali jako 
żandarmeria. Żandarmeria ta była taka jak Niemcy. Żandarm Żywieluk który był zwyczajnym 
Kozakiem który ludziom oferował pętle by się sami wieszali, uciekł przed końcem wojny z 
Niemcami. Słyszano że znajduje się w Anglii. Włodzimierz opowiada że w pewnym momencie 
Niemcy zorganizowali w Białowieży„ Związek Bialorusinów”. Białorusini którzy włączyli się 
do tej organizacji, mogli wysłać swoje dzieci do białorusińskiej szkoły,zorganizowanej przez 
Niemców. 
 
[03:] 18:25:11 – [03:] 26:47:17 
17:47 – 26:02 
 
Tam wszystkie przedmioty uczono w języku białorusińskim a język niemiecki był 
obowiązkowym przedmiotem. Kierownik tej organizacji namiawiał Białorusinów żeby zgłaszali 
się. Niemcy werbowali Białorusinów z tej organizacji do swego wojska. Używano ich jako 
obstawy. Podczas poszukiwań partyzantów Niemcy wystawiali białorusinów na pierwsze linie. 
Dużo białorusinów zrezygnowało z tej organizacji. Po wojnie, kierownik tej organizacji został 
zamordowany przez KGB. Słyszano że jego córki żyją w okolicy Szczecina. Ci,którzy popierali 
Niemców do końca,byli zlikwidowani przez Sowietów kiedy oni wkroczyli w 1944 roku. 
Włodzimierz mówi że przed wojną było około 500 do 550 Żydów w Białowieży. Oni mieszkali 
we wszystkich dzielnicach miasta. Kiedy Żydów likwidowano, ich domy oddawano robotnikom. 
Okazuje się,że przed 1939 roku, wielu robotników polskich na terenie puszczy Białowieskiej 
mieszkało w ziemiankach. Puste żydowskie domy dawano robotnikom. Niemcy przeznaczonym 
do likwidowacji Żydów, zabierali złoto, srebro i wszystko co miało jakąś wartość. Niemcy nie 
brali dolary bo one wtedy nie miały żadnej wartości. Dolary leżały na ulicach a nikt je nie brał. 
Dolary pochodziły od Żydów a Niemcy rozrzucali je na ulicach. Ludzie też kradli okna i drzwi z 
domów żydowskich a wiatr rozrzucał wszędzie te dolary. Czasami Polacy rozbierali piece w 
domach żydowskich i też znajdowali tam schowane złoto i srebro. Nikogo nie interesowały 
dolary a Niemcy palili je razem z nieprzydatnymi dla nich dokumentami. Oprócz dolarów było 
pełno rosyjskich rubli i przedwojennych polskich złotych. Nikt na to nie zwracał uwagę. Starzy 
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ludzie którzy znali wartość pieniędzy, zbierali 5 i 10 złotowe monety,które miały wartość jako 
srebro. Włodzimierz twierdzi że w Białowieży Żydzi nie witali Sowietów w 1939 roku kwiatami 
jak głoszono na terenach okupowanych. On też mówi,że Żydom pod okupacją sowiecką nie było 
lepiej niż Polakom. Ich prywatne zakłady rzemieślnicze zostały zlikwidowane. Żydzi musieli też 
dostarczyć pewną kwotę drzewa władzy sowieckiej pomimo tego, że nie mieli żadnej wiedzy ani 
możliwości o tym jak to robić. Żydzi prosili i płacili Białorusinom, żeby dostaczali ich kwotę 
drzewa Sowietom. Białorusini, oczywiście otrzymywali zapłatę od Sowietów i od Żydów. Dzieci 
żydowskie i białorusińskie chodziły do tej samej szkoły, a katolikom pozwolono zorganizować 
szkołę polską. W polskiej szkole uczono wszystkich przedmiotów po polsku a język rosyjski był 
tylko jednym z nich. Włodzimierz pozostał jedynym z tych ktorzy widzieli jak mordowano 
Żydów. 
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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