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Prezentacja wystawy pt. „Polacy ratujący Żydów
w czasie II wojny światowej” w 75. rocznicę
powstania w getcie białostockim - Białystok, 16
sierpnia 2018

W  75.  rocznicę  powstania  w  getcie
białostockim,  w  dniach  16  sierpnia–3
września 2018 r. w Galerii „Parter” Książnicy
Podlaskiej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A)
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w
Białymstoku prezentuje wystawę pt. „Polacy
ratujący Żydów”,  przygotowaną w 2017 r.
przez  Biuro  Edukacji  Publicznej  IPN  w
ramach  projektu  badawczego  „Zagłada
Żydów  na  ziemiach  polskich”  według
scenariusza  dr  hab.  Elżbiety  Rączy  z
Oddziału  IPN  w  Rzeszowie.

Prezentowane  na  wystawie  plansze  z
archiwalnymi  fotografiami  i  dokumentami
ukazują  rodzaje  i  okoliczności  udzielania
przez Polaków pomocy ludności żydowskiej.
Przedstawiono  pomoc  zorganizowaną
(działalność  „Żegoty”)  oraz  indywidualną,
zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i
poza  jego  gran icami .  Ekspozyc ja
dokumentuje  szeroki  wachlarz  działań
Polaków, którzy z narażeniem swojego życia
ratowali  Żydów  podczas  Zagłady.  Na
wybranych  przykładach  zostały  także
zaprezentowane  osoby  represjonowane  za
taką  działalność,  powojenne  kontakty
ocalonych  z  ich  wybawicielami  oraz  losy
dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków.
Wystawie  towarzyszy  prezentacja
dokumentów archiwalnych, ukazująca terror
niemieckiego  okupanta  wobec  Polaków  i
Żydów.
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Ponadto  delegacja  Oddziału  IPN  złożyła  kwiaty  pod  pomnikiem Wielkiej  Synagogi  (ul.
Legionowa 5) oraz Bohaterów Getta (ul. Żabia).

Latem 1943 r. przyszedł kres na białostockie getto. W nocy z 15 na 16 sierpnia otoczyli je
niemieccy żołnierze i oddziały SS wspierane przez oddziały ukraińskie. Mieszkańców getta
poinformowano, że zostaną ewakuowani do obozu pracy w Lublinie. Żydowski ruch oporu
przystąpił do walki, wzywając wszystkich do czynnego oporu. Z powodu przeważającej siły
Niemców walka od początku skazana była na klęskę. Powstanie w getcie białostockim jest
uznawane za drugi co do wielkości i wagi zryw ludności żydowskiej skierowany przeciwko
Niemcom.

Po stłumieniu powstania Niemcy przystąpili do wywożenia pozostałych przy życiu Żydów do
obozów zagłady  w  Treblince  i  Auschwitz.  Część  osób  wywieziono  do  obozu  pracy  w
Poniatowej.  Około  1200  żydowskich  dzieci  z  Białegostoku  wraz  z  opiekunami  zostało
przewiezionych do getta w Terezinie (Theresienstadt) w Czechach. Nie uratowało im to
życia – na początku października wszystkie trafiły do Auschwitz, gdzie zginęły w komorach
gazowych.

W  ruinach  białostockiego  getta  pozostało  1–2  tys.  osób,  które  wykonywały  prace
porządkowe, po czym we wrześniu 1943 r. zostały wysłane do obozu pracy w Poniatowej
oraz do obozów zagłady w Bełżcu,  Auschwitz,  a także do obozu koncentracyjnego na
Majdanku.

Spośród  kilkudziesięciu  tysięcy  mieszkańców  białostockiego  getta  wojnę  przeżyło
prawdopodobnie  ok.  260  osób.

Relacje w mediach: http://bialystok.tvp.pl/38531844/16082018-godz700 (od 48:55 min)
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