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[01:] 01:00:57 – [01:] 01:51:00 
 
Borys Russko urodził się w 1929 roku niedaleko Białowieży, w wiosce Podolany w 
mieszkaniu, w którym odbywa się wywiad. Jego rodzice zajmowali się rolnictwem. Jego 
ojciec razem ze swoimi rodzicami oraz późniejszą żoną uprawiali ok. 11 ha ziemi. Rodzina 
była dość zamożna, mogła pozwolić sobie na odłożenie pieniędzy. 
 
[01:] 01:51:01 – [01:] 03:25:00 
 
Przed wojną Białowieża liczyła ok. 6-8 tys. mieszkańców, w tym ponad 500 pochodzenia 
żydowskiego. Żydzi zajmowali się różnymi zawodami: rzemieślniczymi (np. fryzjer, szewc, 
kowal, krawiec), drobnym handlem. Nieco bogatsi zajmowali się hurtem. Żydzi byli dobrze 
zintegrowani z miejscowym społeczeństwem. Miejscowa społeczność składała się z 
Białorusinów, Polaków, Żydów, emigrantów z Rosji (głównie tzw. biali emigranci). 
Wszystkie te narodowości dobrze ze sobą współdziałały i żyły. 
 
[01:] 03:25:01 – [01:] 05:21:00 
 
Russko opowiada historię z poł. XIX w. Wówczas na tym obszarze panował głód. 
Biedniejsza część Żydów cierpiała głód. Były to wielodzietne rodziny. Ludzie, którzy mieli 
spore kawałki ziemi, pomagali tym Żydom. Grigorij Pisarewicz pomagał głodującym Żydom 
zbożem, ziemniakami, mlekiem itp. Społeczność zapamiętała pomocny gest Pisarewiczów. 
W sklepie mówiono – wnuczka Pisarewiczów, tych, którzy pomogli. I vice versa, kiedy ktoś 
w wiosce był w ciężkiej sytuacji, rodzina żydowska pomagała. Np. ojciec Russko w 1934 r. 
ciężko zachorował na zapalenie płuc. Gdyby nie pomoc panie Frejdy Lubietkin, ojciec 
zmarłby. Kobieta ta pożyczyła pieniądze, skierowała go do znanego lekarza w Białymstoku, 
który wyleczył ojca Russko.  
 
[01:] 05:21:01 – [01:] 09:01:00 
 
Borys Russko, będąc dzieckiem, miał kolegów Żydów. W szkole uczył się z dziećmi 
żydowskimi z sąsiedniej miejscowości, gdzie było ich więcej. Ze swoim żydowskim 
sąsiadem Szpulko wspólnie się bawił, chodził do lasu. Szpulko bywał w domu u Russko, 
wspólnie jedli posiłki. Szpulko, za pozwoleniem mamy, jadł nawet słoninę. Nieważne było 
pochodzenie mieszkańców. Każdy był po prostu człowiekiem – mówi Russko. Również 
obecnie nie ma sprzeczności, np. na cmentarzu prawosławnym pochowani są także katolicy. 
Russko mówi, że koegzystencja jest swego rodzaju tradycją w Białowieży. Ani II wojna 
światowa ani okres radziecki tego nie zmieniły. Szczególnie w czasach radzieckich dbano o 
to, by nie doszło do jakichś incydentów. Natomiast okres okupacji niemieckiej był tragiczny. 
Wówczas Żydów wyrwano ze społeczeństwa i zniszczono. Na początku sierpnia pewnego 
wczesnego poranka wszyscy Żydzi z Białowieży zostali zabrani. Oddzielono mężczyzn od 
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kobiet, starców i dzieci i rozstrzelano. Pozostałych wywieziono do Kobrynia na południe od 
Białowieży. 
 
[01:] 09:01:01 – [01:] 17:55:00 
 
Niemcy weszli do Białowieży w czerwcu 1941 roku. Już na początku, kiedy Niemcy 
organizowali tam administrację, wydali zarządzenia o karze śmierci, np. jeśli ktoś wyszedł w 
godzinach policyjnych na ulicę i został złapany, to skazany był na karę śmierci. Karę tę 
stosowano nawet za drobne kradzieże. Mniej więcej po miesiącu Niemcy dokonali 
pierwszych rozstrzelań. Na pierwszy ogień poszli pracownicy władz terenowych z czasów 
radzieckich, biedota, chłopi. Wśród nich byli Białorusini, Polacy i Żydzi. Początkowo 
nieważna była narodowość, lecz pełniona funkcja za czasów radzieckich. To wystarczyło do 
aresztowania i natychmiastowego rozstrzelania. Następnie palono wsie wokół Puszczy 
Białowieskiej, ponieważ były one rzekomo siedliskiem partyzantki. Na pytanie, czy Żydzi w 
okresie od czerwca do sierpnia byli dyskryminowani przez Niemców, Russko opowiada, że 
oznaczono ich gwiazdami Dawida naszytymi na ubraniu. Jeśli jakiś Żyd został złapany, a nie 
miał gwiazdy na ubraniu, to był natychmiast rozstrzelany. 9 sierpnia wczesnym rankiem 
Niemcy w mundurach policjantów  podjechali przed dom Lubietkina, wbiegli do niego i po 
jakimś czasie wyprowadzili Judela i Małkę, ich syna Szmulko i córkę Frejdę oraz brata 
Małki, a z tyłu szedł [Kuszel] – dziadek Szmulko popychany kolbą przez Niemca. Szmulko i 
Frejda byli bardzo smutni. Russko widział to przez okno. Ale zauważony przez Niemca, 
odskoczył od okna, gdy ten wymierzył do niego karabin. Potem widział jeszcze, jak rodzina 
Szmulko na siłę została wepchnięta do samochodu ciężarowego i szybko wywieziona. 
Następnego dnia Russko wyszedł ze swoim kolegą Jankiem Tarasiewiczem do lasu na 
grzyby. Kiedy byli w dębinie, usłyszeli zgrzyt samochodu i serie strzałów. Russko z kolegą 
pobiegli w stronę wsi i spotkali idących w kierunku wsi starszych ludzi. Chłopcy powiedzieli 
o strzałach, a starcy odparli, że widzieli, jak wywożono białowieskich Żydów. Zamordowano 
wówczas 77 Żydów. Po kilku tygodniach Russko poszedł na żwirownię, na której po 10 
sierpnia rozstrzelano kolejnych ludzi. Widział wówczas świeżo przekopaną ziemię. Ludzie 
ci, zasypani ziemią, konając musieli wykonywać jakieś ruchy, bo ziemia była popękana. 
Obecnie pochowanych jest tam ponad 400 osób różnych narodowości. Oprócz Białorusinów i 
Polaków, zdaniem Russko, ok. 77 żydowskich mężczyzn. 
 
[01:] 17:55:01 – [01:] 22:04:00 
 
Russko widział w tym czasie kilka podobnych scen. Kiedy szedł w stronę cerkwi, widział 
powieszonych publicznie kilkunastu mężczyzn i kobiet. Pierwszych dwoje – Balmutów – 
powieszono za rzekomą współpracę z partyzantką. Powieszono ich publicznie na słupach 
telefonicznych. Obecnie jest tam pomnik i nazwiska ofiar. Russko mówi, że musi to być w 
jakiś sposób upamiętnione. Nie może zginąć ani zbrodnia ani pamięć o ludziach. Na 
żwirowni w lesie, na której rozstrzelano ponad 400 osób, jest obecnie mogiła, stoją dwa 
krzyże: prawosławny i katolicki oraz godło państwowe.  
 
[01:] 22:04:01 – [01:] 27:07:00 
 
Polaków tępiono za współpracę z partyzantką, Żydów za pochodzenie, ale za co 
Białorusinów? Na to pytanie Russko odpowiada, że początkowo tępiono wszystkich, bez 
względu na narodowość, za współpracę w samorządach. Wystarczyło być radnym, by zostać 
rozstrzelanym, a byli nimi głównie ludzie biedni, chłopi. Russko próbował dowiedzieć się, co 
się stało ze Szmulkiem i jego rodziną, ale nie otrzymał żadnych konkretnych materiałów czy 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



07/09/1999 

dowodów. Najprawdopodobniej, razem z innymi rodzinami żydowskimi, wywieziono ich do 
Kobrynia. A potem mógł być Majdanek albo Oświęcim. Russko spytany, czy jako 12-latek 
miał świadomość, co Niemcy robią z Żydami, odpowiada, że to było niezapomniane 
przeżycie. Nikt nie mógł czuć się wtedy bezpieczny. Ludzie byli wywożeni poza Białowieżę. 
Widząc wyprowadzaną rodzinę Szmulki, Russko wiedział, że w każdej chwili taki sam los 
może spotkać jego rodzinę czy innych sąsiadów. Jak mówi Russko, Niemcom chodziło o 
całkowite unicestwienie Żydów, Polaków i Białorusinów. Puszcza Białowieska ze 
sprowadzonymi tam Niemcami miała być własnością Görringa. Russko spytany, czy spotykał 
się ze swoim przyjacielem Szmulkiem między czerwcem a sierpniem 1941 roku, opowiada, 
że spotykali się, bawili, jedli wspólnie posiłki, chodzili do lasu. Nie myśleli o żadnym 
zagrożeniu i nie czuli go. Ich rodzice mogli coś wiedzieć, ale nie martwili tym dzieci. 
 
[01:] 27:07:01 – [01:] 32:25:20 
 
Russko opowiada o Żydzie z rodziny [Alkom], który wyjechał w 1939 r. do USA. Russko 
przypuszcza, że musiał być zorientowany, co dzieje się w Niemczech. [Alkom] pisał do 
rodziny, prosząc, by do niego przyjechali, ale rodzina została w Białowieży i zginęła. 
Bogatsi i bardziej inteligentni Żydzi kształcili swoje dzieci, więc następne pokolenie 
sklepikarzy czy rzemieślników było dobrze wykształcone. Russko opowiada, że student 
przyjeżdżający do Białowieży, gdzie mieszkańcy mieli ukończone trzy - cztery klasy szkoły 
podstawowej, i opowiadający o otaczającym świecie, musiał skupiać na sobie uwagę. 
Głównie żydowska inteligencja odgrywała w Białowieży rolę oświatową. Russko opowiada, 
że między młodymi ludźmi nie było widać różnicy w wyglądzie. Ale starsi Żydzi, choć 
niewielu, mieli pejsy. Żydzi byli tak zintegrowani z miejscową społecznością, że mówili w 
trzech językach: po białoruski , po polsku i w jidysz. Jedyna różnica między mieszkańcami 
polegała na tym, że każdy chodził do własnej świątyni. Synagoga przetrwała wojnę. Niemcy 
zdążyli tylko spalić pałac. Na początku lat 60. pałac został rozebrany, a wraz z nim stojąca 
obok drewniana bożnica. Zdaniem Russko, synagoga mogłaby zostać zrekonstruowana, bo 
Żydzi byli zasłużeni dla społeczności białowieskiej. Jako prężna i energiczna grupa wpływała 
pozytywnie na rozwój całej miejscowości. Zdaniem Russko pierwsze rodziny żydowskie 
pojawiły się w Białowieży na pocz. XIX wieku, a rozszerzyły się w okresie 
międzywojennym. 
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