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W okresie mię-
d z y w o j e n -
nym w Augu-
stowie żyło 
około dwóch 

i pół tysiąca Żydów. O ile w in-
nych miejscowościach woje-
wództwa białostockiego stano-
wili oni połowę, a czasem więk-
szość mieszkańców to w Augu-
stowie byli w mniejszości. Po-
siadali dwie synagogi, bet 
midrasz i szereg innych budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Tak jak gdzie indziej działały 
przeróżne stowarzyszenia i or-
ganizacje. Wśród nich najbar-
dziej widoczni byli syjoniści. 

Jesienią 1939 r. Augustów 
znalazł się pod okupacją so-
wiecką. Wywózki i prześlado-
wania dotykały głównie Pola-
ków, choć Sowieci wywieźli też 
kilka rodzin żydowskich. Żydzi 
w sposób szczególny odczuli 
„uspołecznienie” handlu i rze-
miosła. Jeszcze 1939 r do Augu-
stowa dotarło wielu Żydów wy-
gnanych przez Niemców z Su-
wałk i okolicznych miasteczek 
w tym czasie. Sowieci zmuszali 
tych „bieżeńców” do wyjazdu 
w głąb kraju. Werbowano także 
do pracy w kopalniach. Wielu 
z tych, którzy wówczas wyje-
hali, mimo koszmarnych prze-
żyć, ocaliło swe życie. 

22 czerwca 1941 r. o świcie 
wybuchła wojna niemiecko-
sowiecka. O piątej rano 
Niemcy byli już w Augustowie. 
Wojsko sowieckie stawiło opór 
w oparciu o rzekę Nettę. Nie-
stety, wycofujące się oddziały 
NKWD, stacjonujące w Zarzą-
dzie Wodnym zdążyły doko-
nać mordu na osadzonych tam 
więźniach. Niemcy po zajęciu 
tego obiektu, wpuszczali tam 
ludność cywilną, która oglą-
dała bestialstwo Sowietów. Lu-
dziom pokazywano też salę 
tortur w siedzibie NKWD 
w tzw „domu Turka”. 

O ile ludność polska zare-
agowała na zmianę okupanta 
z nadzieją to wśród Żydów za-
panował panika. Niektórzy 
próbowali uciekać. Niestety, 
niewielu się to powiodło, gdyż 
drogi odwrotu były już odcięte. 
W pewnym momencie 
Niemcy schwytali grupę Ży-
dów, którzy próbowali dołą-
czyć do wycofującej się Armii 
Czerwonej. W grupie tej znaj-
dowali się również zwolennicy 
Sowietów. Niemcy wymusić 
od niech informacje o innych 
stronnikach sowieckich. 

Ci mimo tortur nic nie 
chcieli powiedzieć. Na oczach 
zgromadzonych gapiów zostali 
powieszeni. 
 
Domy z napisem „Jude”... 
Niemcy po wejściu wprowa-
dzili swoje porządki. Domy ży-

dowskie musiały być ozna-
czone gwiazdą Dawida i czer-
wonym napisem „Jude”. 
Wszyscy Żydzi musieli się też 
zarejestrować i nosić odpo-
wiednie opaski. Mieli obowią-
zek kłaniać się Niemcom 
i schodzić z chodnika. Co-
dziennie o godzinie 7 rano Ży-
dzi musieli stawać przed do-
mami z łopatami, oskardami 
czy miotłami, a wówczas 
Niemcy wysyłali ich do róż-
nych prac. Jeśli polecenia nie-
mieckie nie były ściśle wyko-
nywane, okupanci bili Żydów 
i znęcali się nad nimi. Od czasu 
do czasu wybierali grupę męż-
czyzn i prowadzili ich do bu-
dynku augustowskiego Jacht 
Klubu. Tam zmuszano ich 
do różnych prac. Autor wojen-
nych wspomnień z Augustowa 
Jerzy Ratasiewicz pewnego 
razu ukrył się w pobliżu i ob-
serwował jak Niemcy dla za-
bawy ustawili pod murem 
grupę około 100 ludzi, nasypali 
siana i kazali im to jeść. Tym, 
którzy się opierali wpychano je 
do ust na siłę. Następnie Ży-
dów pędzono w dół do jeziora, 
a gdy ci doń weszli kazano im 
pić wodę. Upodlonych prowa-
dzono do baraków. Żydzi pró-
bowali przekupywać Niemców 
posiadanymi precjozami. Da-

wało to tylko chwilę wytchnie-
nia. Żołnierze i chodzący 
po ulicach członkowie Hitler-
jugend zabawiali się też obci-
nając, wręcz wyrywając brody 
starszym Żydom. Wśród lud-
ności polskiej Niemcy szerzyli 
propagandę, że Żydzi to komu-
niści. Polacy zdawali sobie jed-
nak sprawę, że komuniści ucie-
kli razem z Sowietami, a wśród 
prześladowanych Żydów są ich 
koledzy i znajomi. Próbowano 
więc pomagać prześladowa-
nym, dostarczając im żywno-
ści. W obawie przed repre-
sjami, wielu Żydów uciekło 
i ukryło się w okolicznych 
wsiach, chcąc przeczekać zły 
czas. Niemcy zajmowali co bar-
dziej okazałe domy żydowskie, 
wiele domów zostało też przez 
nich obrabowanych. Niemcy 
szukali złota i kosztowności, 
choć zabierano i wywożono co 

lepsze meble, a Żydom wyry-
wano nawet złote zęby. 

W miejscowości Szczebra 
znajduje się pomnik ku czci 
8000 ofiar zamordowanych 
przez Niemców mieszkańców 
powiatu augustowskiego i su-
walskiego. Tak naprawdę nie 
wiemy jednak. ile osób tam 
spoczywa. Nie wiemy też 
do końca kim oni byli. Naj-
prawdopodobniej największą 
grupę zabitych stanowią za-
mordowani w roku 1942 jeńcy 
sowieccy. Wśród ofiar było też 
przypuszczalnie kilkuset augu-
stowskich Żydów. Źródła nie są 
tu zgodne. Raz mowa jest o za-
biciu kilkudziesięciu, innym 
razem trzystu, ośmiuset a na-
wet 1650 Żydów. Jako sprawca 
wskazywany jest skazany 
po wojnie w Niemczech, na za-
ledwie cztery lata więzienia 
Wofgang Ilges. 

15 sierpnia 1941 r Niemcy 
nakazali, aby żydowscy męż-
czyźni stawili się na rynku. Wy-
brano tych w wieku 13 do 60 
lat. Około pięćdziesięciu rze-
mieślników mogło powrócić 
do domów, lecz pozostałych 
przetransportowano do Szcze-
bry i zabito. Jeśli byli to wyłącz-
nie Żydzi augustowscy, to fak-
tyczna liczba ofiar mogła wy-
nosić od 300 do 500. 

W tym samym czasie po-
wstało getto augustowskie. 
Umiejscowiono je w dzielnicy 
Baraki. Na 12 hektarowym ob-
szarze, na którym znajdowały 
się niewielkie domki robotni-
cze stłoczono Żydów z Augu-
stowa, a potem z Sztabina, Lip-
ska i innych mniejszych miej-
scowości. Ulice getta ponume-
rowano od 1 do 13, a całość za-
mykało ogrodzenie z drutu kol-
czastego. Getto było zamiesz-
kane przez około 2000 osób. 
Podobnie jak w innych gettach 
i tu panowało straszliwe za-
gęszczenie. W domach miesz-
kało po 24 osoby. W rezultacie 
szerzyły się choroby m.in. tyfus 
plamisty. Ponieważ Żydzi nie 
mogli opuszczać getta w jego 
obrębie powstał, częściowo za-
chowany do dziś, cmentarz. 

 
Zostali tylko ci przydatni  
dla Niemców 
W tym zamieszkanym w więk-
szość przez kobiety getcie prze-
bywała też garstka mężczyzn. 
Byli to ci nieliczni rzemieślnicy 
krawcy, szewcy, stolarze, zegar-
mistrzowie, malarze, którzy 
ocaleli w wyniku selekcji. Oni 
okazali się przydatni dla Niem-
ców. Mężczyźni, którzy nie 
mieli powyższych kwalifikacji 
i trafili do getta po egzekucjach 
pracowali w tartaku lub na roli. 
W czerwcu 1942 r. kilkaset mło-
dych Żydówek wywieziono 
do obozu – getta w Milewie. 
 
Do Treblinki lub do  
Auschwitz 
2 listopada 1942 r. getto w Au-
gustowie zostało zlikwido-
wane, a jego mieszkańcy trafili 

do obozu przejściowego w Bo-
guszach. Stąd ci, którzy prze-
trwali koszmarne warunki 
obozowe trafili do Treblinki lub 
do Auschwitz. 

W Augustowie Niemcy 
pozostawili przy życiu Ży-
dów konwertytów, tych, któ-
rych małżonek był Polką lub 
Polakiem. Nie na długo jed-
nak. Aresztowano ich i za-
mordowano w sierpniu 1943 
r. Z całej społeczności Za-
gładę przetrwało dosłownie 
kilka osób. 

Wiosną 1944 r, gdy zbliżał 
się front, Niemcy zorganizo-
wali tzw. Sonderkommando 
1005 złożone z kilkudziesięciu 
białostockich Żydów. Jego za-
daniem było zacieranie śladów 
zbrodni. Począwszy od 15 maja 
1944 r przez trzy tygodnie eks-
humowano i palono zwłoki 
tych, którzy zostali zamordo-
wani w Szczebrze, co później 
skutecznie uniemożliwiło 
ustalenie kim były ofiary i ile 
ich było. 

Podczas okupacji Niemcy 
zniszczyli cmentarz żydowski 
w Augustowie, a macewami 
wybrukowano ulice. W trakcie 
działań wojennych od jesieni 
1944 roku do stycznia 1945 Au-
gustów był miastem fronto-
wym, w rezultacie czego 
zniszczono większość jego za-
budowy. Taki los spotkał mię-
dzy innymi dwie augustow-
skie synagogi. Na fundamen-
tach jednej z nich znajduje się 
dzisiaj mleczarnia, a na miej-
scu drugiej urząd skarbowy. 
W pobliżu cmentarza katolic-
kiego znajdziemy dziś niewiel-
kie lapidarium – pamiątkę 
cmentarza żydowskiego, 
a na ul. Waryńskiego kilka ma-
cew na dawnym cmentarzu 
gettowym. W roku 2022 sto-
warzyszenie Jamiński Zespół 
Indeksacyjny przetłumaczyło 
i wydał Księgę Pamięci Żydów 
Augustowskich. Ten unika-
towy dokument, jest tym co 
pozostało po zamordowanym 
świecie Żydów augustow-
skich.

Żydzi  
augustowscy 
przed  
deportacją 
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Wielka Synagoga w Augustowie
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„Jak dziecko tuli się do matki, tak Augustów tulił się do sosnowych lasów. Niczym słodki sen  
wabiły one do siebie młodych. Ich czarowi nie mogli się oprzeć szczególnie wtedy, kiedy  

nastawała wiosna, kiedy świat budził trzask pękającej na rzec kry, a wkrótce potem zakwitały  
bzy i wszelkie inne kwiecie, by w końcu miasto odurzył zapach akacji. (…) Wszystko było niczym  
żywa Pieśń nad Pieśniami, każdy człowiek był w niej jak słowo wielkiego miłosnego hymnu…”-  

tak sentymentalnie opisał Augustów swojej młodości Eliezer Aronowski. I dalej pisał  
„Tak się żyło przez pokolenia, aż wybuchła druga wojna światowa i pieśń życia zagłuszyły jęki  

torturowanych i rzężenie konających”.

KRES ŚWIATA 
AUGUSTOWSKICH ŻYDÓW


