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80. rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w
Białymstoku
27 czerwca 2021 r. przypada 80. rocznica wydarzeń, jakie miały
miejsce tuż po wkroczeniu do Białegostoku wojsk niemieckich.
Tego dnia dowodzony przez mjr. Ernsta Weisa niemiecki 309.
batalion policji dokonał pacyfikacji dzielnicy żydowskiej i
spalenia Wielkiej Synagogi wraz ze spędzonymi do niej Żydami.
W pierwszym dniu okupacji Białegostoku Niemcy wymordowali
ok. 2 tys. Żydów.
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Uroczystości rozpoczęły się odczytaniem listu premiera RP  Mateusza Morawieckiego.
Kwiaty pod pomnikiem-kopułą Wielkiej Synagogi przy ul. Suraskiej złożyli m.in. Justyna
Orłowska - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski,
Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz harcerze z Komendantem
Krzysztofem Jakubowskim. Oddział IPN w Białymstoku reprezentowali: dyrektor dr hab.
Piotr Kardela, naczelnik OBBH dr hab. Krzysztof Sychowicz oraz naczelnik OBEN Urszula
Gierasimiuk.  Po złożeniu kwiatów w siedzibie białostockiego oddziału IPN doradca Premiera
RP zapoznała się z inicjatywami, podjętymi w związku z rocznicpwymi obchodami spalenie
przez Niemców białostockiej Synagogi, co było jednocześnie początkiem zagłady Żydów na
Białostocczyźnie.

Aby przypomnieć o zbrodniach niemieckich Oddział IPN w Białymstoku przygotował
wydawnictwa edukacyjne zawierające rys historycznyo tej tematyce. Publikacje te 

https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597709.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597709.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597712.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597712.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597815.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597815.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597818.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-597818.jpg


harcerze i pracownicy IPN rozdawali w centrum Białegostoku.

Białostocki OBEN IPN przygotował też zeszyt z zadaniami edukacyjnymi pt. Bezirk
Bialystok. Represje niemieckie 1941–1944. Materiał ten powstał w ramach projektu
edukacyjnego #kluczdohistorii realizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji w
Białymstoku. Materiały te dostępne są także online na stronie internetowej
edukacja.ipn.gov.pl w zakładce Białystok.

Wydarzeniami towarzyszącymi obchodom były prezentacje dwóch wystaw IPN pt.
„Sprawiedliwi. Kapłani archidiecezji wileńskiej ratujący Żydów w okresie okupacji
niemieckiej (1941–1944)” oraz „Niemieckie obozy zagłady”, prezentowane w centrum
miasta.

W trzech, dobrze eksponowanych miejscach Białegostoku umieszczono billboardy
przypominające o wydarzeniach sprzed 80 lat.  Na fanpage Oddziału IPN zaprezentowano
ponadto spot informacyjny o zagładzie Żydów, a także wystąpienia pracowników
Oddziałowego Biura Badań Historycznych na temat spalenia Wielkiej Synagogi w
Białymstoku i innych represjach niemieckich wobec ludności żydowskiego. Przygotowali je: 
Magdalena Dzienis-Todorczuk, Jerzy Autuchiewicz, Paweł Niziołek i Paweł Kornacki. 

W pierwszych dniach lipca Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w
Białymstoku w ramach upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni złoży kwiaty i zapali znicze
w miejscach martyrologii Żydów polskich zamieszkujących w naszym regionie.


