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IX. Akta Êledztwa z lat 1967–1974
prowadzonego przez Okr´gowà Komisj´

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia∏ymstoku
w sprawie zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej

w Jedwabnem

Okr´gowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia∏ymstoku rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç Êledczà w 1966 r. W pierwszych latach wszcz´∏a kilkadziesiàt post´powaƒ
dotyczàcych zbrodni pope∏nionych przez Niemców na terenie województwa bia∏ostoc-
kiego. Jednym z nich by∏o Êledztwo oznaczone sygnaturà Ds 24/67 „w sprawie spalenia
w stodole oko∏o 1600 ˚ydów z Jedwabnego, pow. ¸om˝a, przez Niemców w lipcu
1941 r.”1 Poczàtkowo obj´to nim prawdopodobnie wszystkie zbrodnie wojenne, które
przypisywano niemieckim ˝andarmom z posterunku w Jedwabnem, a dopiero po kilku
miesiàcach wàtek dotyczàcy wymordowania jedwabieƒskich ˚ydów wy∏àczono do
osobnego post´powania. Tym zapewne nale˝y t∏umaczyç antydatowanie postanowienia
o wszcz´ciu Êledztwa Ds 24/67, wydanego przez cz∏onka Okr´gowej Komisji w Bia∏ym-
stoku s´dziego Zbigniewa Ludwiczaka (dok. nr 1). 

Pierwsze czynnoÊci dowodowe w tym Êledztwie przeprowadzono 27 maja 1967 r.
Tego dnia s´dzia Ludwiczak i prokurator Janusz Morat przes∏uchali szeÊciu Êwiadków
(dok. nr 2–8). Ju˝ w pierwszych zeznaniach pojawi∏y si´ informacje o udziale polskich
mieszkaƒców Jedwabnego w zbrodni na ˚ydach. Józef Gràdowski, z pochodzenia ˚yd,
opowiedzia∏, ˝e w czwartek 10 lipca 1941 r. rano przyszli do jego mieszkania uzbrojeni
w pa∏ki Feliks ˚yluk, Antoni Surowiecki oraz Antoni Grzyma∏a i gro˝àc mu u˝yciem
si∏y, zabrali go wraz z ˝onà i dwoma synami na rynek miasta2. Grzyma∏a, którego rów-
nie˝ przes∏uchiwano, zaprzeczy∏, jakoby uczestniczy∏ w wyp´dzaniu ˚ydów z domów.
Prokurator Morat zarzàdzi∏ zatem konfrontacj´ obu Êwiadków, podczas której Grà-
dowski podtrzyma∏ swoje zarzuty wobec Antoniego Grzyma∏y. Obwiniony natomiast
twierdzi∏, ˝e krytycznego dnia spa∏ po nocy przepracowanej w m∏ynie. 

Wzmianka, ˝e w spaleniu ˚ydów „pomaga∏a ludnoÊç cywilna”, pojawi∏a si´ te˝
w zeznaniu Jana Micha∏a Kie∏czewskiego3. Âwiadkowie zeznali ponadto, ˝e Niemcy
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1 IX, dok. nr 1. ¸om˝yƒskiego dotyczy∏y równie˝ Êledztwa Ds 33/67, Ds 95/67, Ds 56/68 i Ds 244/69 w spra-
wie – przypisywanych niemieckim ˝andarmom – zbrodni na ˚ydach w Radzi∏owie, Szczuczynie i Wàsoszu
w lipcu 1941 r. 
2 Udzia∏ Feliksa ˚yluka w wyp´dzaniu ˚ydów na rynek potwierdzi∏a w drugiej po∏owie lat 80. druga ˝ona
Józefa Gràdowskiego w rozmowie z dziennikarzami ∏om˝yƒskich „Kontaktów”. Po wojnie Gràdowski miesz-
ka∏ przez kilka lat z ˚ylukiem w jednym domu (zob. D. i A. Wroniszewscy, ... aby ˝yç, „Kontakty” 1988,
nr 27). Byç mo˝e Feliks ˚yluk to w∏aÊnie ów ˚yluk nieznanego imienia, którego w 1949 r. na przes∏uchaniu
u prokuratora obwinia∏a Julia Soko∏owska (por. VII, dok. nr 92).
3 IX, dok. nr 5.
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utworzyli w Jedwabnem Zarzàd Miasta i mianowali burmistrzem Mariana Karolaka,
oraz wymieniali z nazwiska wiceburmistrza Eugeniusza Âliweckiego i cz∏onka magistra-
tu Józefa Sobut´. 

Mimo ˝e w zeznaniach Êwiadków by∏y przes∏anki wskazujàce na udzia∏ w zbrodni
polskich mieszkaƒców miasteczka, w Êledztwie wàtek ten nie zosta∏ zbadany. Nawet
tak powa˝ny dowód, jak obwinienie Antoniego Grzyma∏y przez Józefa Gràdowskiego
podczas konfrontacji, nie wystarczy∏, by wszczàç przeciw temu pierwszemu post´powa-
nie karne. W Êledztwie a priori przyj´to, ˝e jedynymi sprawcami zbrodni na ˚ydach
w Jedwabnem byli Niemcy. Prokuratorzy przeszli do porzàdku dziennego nad dowoda-
mi Êwiadczàcymi, ˝e by∏o inaczej. W póêniejszej fazie post´powania udzia∏ Polaków
w zbrodni by∏ wr´cz ukrywany. 

Oprócz Józefa Gràdowskiego naocznym Êwiadkiem wydarzeƒ w Jedwabnem przes∏u-
chanym w pierwszym dniu Êledztwa by∏ Boles∏aw Olszewski, który zezna∏, ˝e z okna swe-
go domu widzia∏, jak niemieccy ˝andarmi i ˝o∏nierze sp´dzali ˚ydów na rynek miasta,
a pod wieczór pognali ich w kierunku cmentarza ˝ydowskiego. Pozostali Êwiadkowie
o mordzie ˚ydów wiedzieli ze s∏yszenia. Marian ˚yluk le˝a∏ w domu chory i niczego
nie widzia∏. Czes∏aw Strzelczyk opowiedzia∏ zadziwiajàcà histori´, ˝e 10 lipca 1941 r.
o godz. 3 rano, zamiatajàc ulic´, spotka∏ burmistrza Karolaka. „[...] z takim zadowole-
niem [Karolak] powiedzia∏ do mnie – relacjonowa∏ Strzelczyk – ˝e dzisiaj Niemcy albo
spalà, albo wystrzelajà ˚ydów”4. Po pracy Strzelczyk poszed∏ do piwiarni, gdzie znów spo-
tka∏ Karolaka, który powtarza∏ te same s∏owa obecnym tam osobom. Aby nie oglàdaç
mordowania ˚ydów, o godz. 5 rano Strzelczyk pojecha∏ furmankà po piwo do oddalone-
go o 20 km Drozdowa i wróci∏ dopiero po godz. 21. O spaleniu jedwabieƒskich ̊ ydów do-
wiedzia∏ si´ „od miejscowej ludnoÊci”5. Tak˝e Jana Micha∏a Kie∏czewskiego w dniu zbrod-
ni nie by∏o w mieÊcie: 9 lipca wyjecha∏ do wsi Gràdy i wróci∏ dopiero nazajutrz wieczorem.

Zeznania tych Êwiadków budzà wiele wàtpliwoÊci. Boles∏aw Olszewski by∏ jednym
z tych, których w 1949 r. dwóch podejrzanych obwini∏o o udzia∏ w zbrodni na ˚ydach6.
JeÊli istotnie mówili prawd´, mia∏ on powa˝ne powody, by utrzymywaç, ˝e krytycznego
dnia w ogóle nie wychodzi∏ z domu. Sam zresztà w 1949 r. zeznawa∏ jako Êwiadek i wy-
mieni∏ jako uczestników mordu dwóch Polaków, Karolaka i Kobrzynieckiego (chodzi-
∏o zapewne o Józefa)7. W 1967 r. ju˝ o nich nie wspomnia∏. 

Marian ˚yluk utrzymywa∏, ˝e by∏ chory, to samo powiedzia∏ w 1949 r. jako oskar˝o-
ny o udzia∏ w zbrodni na ˚ydach w Jedwabnem. Uniewinniono go wówczas, chocia˝
cztery osoby – równie˝ podczas konfrontacji – przypisa∏y mu pilnowanie ˚ydów na ryn-
ku i eskortowanie ich do stodo∏y8. W tamtym dochodzeniu zaprzecza∏ wy∏àcznie w∏a-
snemu udzia∏owi w zbrodni, potwierdzajàc poÊrednio uczestnictwo w niej innych pol-
skich mieszkaƒców miasteczka9. WczeÊniej, w 1948 r., zeznajàc przed Sàdem Grodzkim
w ¸om˝y, podawa∏ si´ za naocznego Êwiadka mordu ˚ydów10. 
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4 IX, dok. nr 7.
5 Ibidem.
6 Zob. wyjaÊnienia Boles∏awa Ramotowskiego i Feliksa Tarnackiego, VII, dok. nr 6 i 24.
7 Ibidem, dok. nr 27.
8 Zob. wyjaÊnienia Boles∏awa Ramotowskiego, Zygmunta Laudaƒskiego i Antoniego Niebrzydowskiego
oraz zeznanie Julii Soko∏owskiej, ibidem, dok. nr 6, 12, 16, 28, 37, 43 i 80.
9 Ibidem, dok. nr 11. 
10 Zob. VI, dok. nr 12.



Relacja Czes∏awa Strzelczyka równie˝ wydaje si´ niewiarygodna. 10 lipca 1941 r.
w Jedwabnem s∏oƒce wschodzi∏o o godz. 4.15. Dlaczego Strzelczyk na godzin´ przed
Êwitem mia∏by zamiataç ulic´? Skàd w nocy mia∏by si´ tam wziàç burmistrz Karolak?
Kto o tej porze pije w szynku piwo? Prokurator Janusz Morat najwyraêniej nie zada∏
tych pytaƒ Êwiadkowi. Nie wiedzia∏ te˝ zapewne, ˝e w 1949 r. dwie przes∏uchane
w Êledztwie osoby obwini∏y Czes∏awa Strzelczyka o udzia∏ w zbrodni11. Weryfikacja za-
sadnoÊci tego zarzutu jest w Êwietle dost´pnych dziÊ êróde∏ niemo˝liwa. Gdyby jednak
by∏ prawdziwy, sta∏oby si´ zrozumia∏e, do czego by∏a Êwiadkowi potrzebna ta zgo∏a fan-
tastyczna konstrukcja logiczna. W Êledztwie prowadzonym przez Okr´gowà Komisj´
w Bia∏ymstoku Strzelczyk by∏ przes∏uchiwany czterokrotnie i za ka˝dym razem szcze-
gó∏owo wyjaÊnia∏ powody swojej nieobecnoÊci w Jedwabnem w dniu masowego mordu,
mimo ˝e dla meritum sprawy nie mia∏o to wi´kszego znaczenia12. 

W zeznaniu Jana Micha∏a Kie∏czewskiego wydaje si´ zastanawiajàce, ˝e podró˝ do
odleg∏ych o zaledwie 4 km od Jedwabnego Gràdów zaj´∏a mu dwa dni. Nie ma jednak
powodu, by to kwestionowaç. Nale˝y tylko zwróciç uwag´, ˝e w 1950 r. zeznanie nieja-
kiego Jana Kie∏czewskiego mia∏o byç podstawà do wznowienia post´powania w spra-
wie skazanego Antoniego Niebrzydowskiego, o co wnosi∏ jego adwokat Aleksander
Gaêdziƒski13. Poniewa˝ w aktach procesu brak protoko∏u przes∏uchania Kie∏czewskie-
go, nie wiemy, czy ów Jan Kie∏czewski i Jan Micha∏ Kie∏czewski to ta sama osoba.
JeÊli tak, to Jan Micha∏ Kie∏czewski musia∏ byç jednak obecny w Jedwabnem, inaczej
nie móg∏by zeznawaç jako Êwiadek na korzyÊç Niebrzydowskiego. 

Pó∏ roku po z∏o˝eniu zeznaƒ obcià˝ajàcych trzech polskich mieszkaƒców Jedwabne-
go Józef Gràdowski zosta∏ ponownie przes∏uchany na zlecenie OKBZH w Bia∏ymsto-
ku przez s´dziego Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Jana Stasza∏ka (dok. nr 9). Z∏o˝y∏ wów-
czas relacj´, którà mo˝na uznaç za najbardziej kuriozalnà w ca∏ym tym dziwnym
Êledztwie. Twierdzi∏, ˝e w dniu pogromu do ˝ydowskich domów przychodzili zamasko-
wani cywile, którzy mówili po polsku i kazali ˚ydom stawiç si´ na rynku. Ci, których
wczeÊniej oskar˝y∏, stali si´ teraz jego wybawicielami. To w∏aÊnie Feliks ˚yluk, Antoni
Surowiecki i Antoni Grzyma∏a mieli wyprowadziç z rynku i ukryç rodzin´ Gràdowskich. 

By∏o to dziesiàte i ostatnie zeznanie Józefa Gràdowskiego z∏o˝one w post´powa-
niach karnych w sprawie zbrodni w Jedwabnem14. Po wojnie pozosta∏ w rodzinnym
miasteczku, musia∏ wi´c ulegaç naciskom miejscowej spo∏ecznoÊci, stàd zapewne licz-
ne niekonsekwencje i sprzecznoÊci w jego relacjach. Podczas procesu w 1949 r. Grà-
dowski wyst´powa∏ jako Êwiadek obrony, podajàc ró˝ne wersje swojego ocalenia w za-
le˝noÊci od tego, na rzecz którego oskar˝onego akurat zeznawa∏. W sprawie karnej
Józefa Sobuty w 1953 r. prokurator powo∏a∏ go na Êwiadka oskar˝enia. Gràdowski ni-
gdy nie wyjawi∏ prawdziwego nazwiska swego wybawcy. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
i w 1967 r. radykalnie zmieni∏ zeznania pod presjà obwinionych przez niego osób15. 
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11 Zob. wyjaÊnienia Boles∏awa Ramotowskiego i zeznania Eliasza Gràdowskiego, VII, dok. nr 6 i 49. 
12 Czes∏aw Strzelczyk by∏ póêniej jednym z informatorów dziennikarskiego ma∏˝eƒstwa Wroniszewskich,
którzy w 1988 r. po raz pierwszy obszernie pisali o udziale polskich mieszkaƒców Jedwabnego w zbrodni na
˚ydach, zob. D. i A. Wroniszewscy, op. cit. 
13 Por. VII, dok. nr 158. 
14 Por. ibidem, dok. nr 93, 110, 138, 147; VIII, dok. nr 14, 45, 49.
15 Zapewne kry∏ si´ za tym Antoni Grzyma∏a, gdy˝ z trzech m´˝czyzn wymienionych przez Gràdowskiego tyl-
ko on mieszka∏ jeszcze w Jedwabnem.



Tego samego dnia, 15 listopada 1967 r., s´dzia Stasza∏ek przes∏ucha∏ te˝ Czes∏aw´
¸ojewskà, która nie mia∏a jednak nic do powiedzenia na temat mordu w Jedwabnem.
Stwierdzi∏a, ˝e ca∏e lato pomaga∏a przy ˝niwach rodzinie zamieszka∏ej we wsi oddalo-
nej o 6 km od miasta i o spaleniu ˚ydów przez hitlerowców jedynie s∏ysza∏a od ludzi
(dok. nr 10). I to zeznanie wydaje si´ niewiarygodne. Wiadomo bowiem, ˝e 10 lipca
1941 r. ˝niwa jeszcze si´ nie rozpocz´∏y. Wielu oskar˝onych w procesie z 1949 r. twier-
dzi∏o, i˝ tego dnia ukrywa∏o si´ w wysokim ˝ycie. O tym, ˝e mord ˚ydów wydarzy∏ si´
przed ˝niwami, mówili równie˝ Êwiadkowie w Êledztwie przeciwko Józefowi Sobucie16.
Niewykluczone, ˝e Czes∏aw´ ¸ojewskà ∏àczy∏y wi´zy rodzinne z Aleksandrem lub Fran-
ciszkiem ¸ojewskim (obaj byli oskar˝onymi w tamtym procesie), i dlatego wola∏a za-
s∏oniç si´ nieobecnoÊcià w mieÊcie w krytycznym dniu. 

Kolejnych Êwiadków przes∏ucha∏ 10 kwietnia 1968 r. prokurator powiatowy w ¸om-
˝y Eugeniusz Kukie∏ka (dok. nr 11–13). ˚adnego z nich nie by∏o w Jedwabnem w dniu
zbrodni, ale dwaj z nich, Tadeusz Brzózka i Leon Dziedzic, na polecenie Niemców zaj-
mowali si´ pochówkiem ofiar mordu. Przes∏uchano te˝ Czes∏awa Strzelczyka, który po-
wtórzy∏ histori´ o wyjeêdzie do Drozdowa. Âwiadkowie ci zeznali równie˝ o rozstrzela-
niu przez Niemców W∏adys∏awy i Franciszka MoÊcickich oraz ukrywanego przez
MoÊcickich niejakiego Bronakowskiego17. Niewykluczone wi´c, ˝e Brzózka, Dziedzic
i Strzelczyk zostali przes∏uchani w post´powaniu w sprawie innych zbrodni pope∏nio-
nych przez niemieckich ˝andarmów z Jedwabnego, a dopiero póêniej ich zeznania w∏à-
czono do akt Êledztwa dotyczàcego mordu jedwabieƒskich ˚ydów18. W praktyce
GKBZH takie post´powanie nie stanowi∏o wyjàtku. 

Przez nast´pne trzy lata w Êledztwie nie podj´to ˝adnych czynnoÊci. Dopiero
29 czerwca 1971 r. prokurator Okr´gowej Komisji w Bia∏ymstoku Waldemar Monkie-
wicz, który od tego dnia przejà∏ prowadzenie Êledztwa, przes∏ucha∏ kolejne trzy osoby.
Âwiadek Feliks Kowalski zezna∏, ˝e s∏ysza∏ krzyk ludzi palonych w stodole oraz widzia∏
p∏omienie i dym, ale o ca∏ym zajÊciu mia∏ si´ dowiedzieç „z opowiadaƒ innych mieszkaƒ-
ców Jedwabnego”19. Prokurator najwidoczniej nie zapyta∏ go, gdzie by∏ i co robi∏ w dniu
zbrodni. Czes∏aw Strzelczyk po raz kolejny powtórzy∏, ˝e dowiedziawszy si´ od burmi-
strza Karolaka, i˝ Niemcy zamierzajà wymordowaç ˚ydów, wyjecha∏ do Drozdowa
i przez ca∏y dzieƒ nie by∏o go w Jedwabnem (dok. nr 15). Jedynie Tadeusz Zarzecki przy-
zna∏, ˝e na w∏asne oczy widzia∏, jak niemieccy ˝andarmi sp´dzali ˚ydów na rynek miasta,
a nast´pnie pognali ich do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego i tam spalili (dok. nr 16).
W 1953 r. w Êledztwie przeciwko Józefowi Sobucie ów Êwiadek z∏o˝y∏ na ten temat od-
mienne zeznania. Powiedzia∏ mianowicie, i˝ 10 lipca 1941 r. nie by∏o go w Jedwabnem,
s∏ysza∏ jednak, ˝e „w akcji mordowania ˚ydów [...] bra∏o udzia∏ du˝o Polaków”20. Pi´ç lat
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16 Zob. zeznania Juliana Soko∏owskiego, Stanis∏awy Sielawy i Ireny Grabowskiej, VIII, dok. nr 31, 32, 34. 
17 Udzia∏ w tej zbrodni przypisywano w 1947 r. Karolowi Bardoniowi, lecz sàd nie uzna∏ tego zarzutu za udo-
wodniony. Z akt procesu Bardonia znamy imiona ma∏˝onków MoÊcickich, których nie potrafili podaç Êwiad-
kowie przes∏uchani w 1968 r., por. AIPN, SO¸, 25, k. 201–203. 
18 Potwierdza to b´dàca w aktach odr´czna zapiska, z której wynika, ˝e 16 XI 1973 r. wykreÊlono z reperto-
rium spraw´ nr 1/20/71 i do∏àczono jej akta do akt 1/2/68 – obie sygnatury oznacza∏y akta nadzoru nad Êledz-
twami, przy czym druga dotyczy∏a Êledztwa Ds 27/67 w sprawie zbrodni na ˚ydach w Jedwabnem (AIPN,
W 384, poszyt 1, k. 5).
19 IX, dok. nr 14.
20 VIII, dok. nr 35.



wczeÊniej ten sam Zarzecki by∏ jednym z organizatorów nielegalnego przejmowania
po˝ydowskich nieruchomoÊci w Jedwabnem i przed Sàdem Grodzkim w ¸om˝y kilka-
krotnie podawa∏ si´ za naocznego Êwiadka spalenia ˚ydów przez Niemców21. 

Po przes∏uchaniu tych Êwiadków prokurator Monkiewicz uzna∏ Êledztwo za zakoƒ-
czone i 11 sierpnia 1971 r. sporzàdzi∏ wniosek o Êciganie niemieckiego amtskomisarza
i szeÊciu ˝andarmów z posterunku w Jedwabnem. Zarzuci∏ im wymordowanie oko∏o
1600 obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej przez spalenie ich w stodole, a tak˝e
pope∏nienie w latach 1941–1944 innych zbrodni na polskich mieszkaƒcach miasta, a mia-
nowicie rozstrzelanie siedmiu osób i deportowanie trzech innych na roboty przymusowe,
o czym w zeznaniach wspominali Feliks Kowalski i Tadeusz Zarzecki. 

Z analizy sporzàdzonego przez prokuratora Waldemara Monkiewicza dokumentu
wynika, ˝e konkluzje swe opar∏ tylko na zeznaniach trzech przes∏uchanych przez niego
Êwiadków, a zw∏aszcza na relacji Zarzeckiego, który wymieni∏ z nazwiska siedmiu nie-
mieckich ˝andarmów i dwóch amtskomisarzy22, pominà∏ zaÊ wczeÊniejsze ustalenia
Êledztwa, choç jak wynika ze z∏o˝onego przez niego sprawozdania, wiedzia∏ o nich
(dok. nr 18). W uzasadnieniu wniosku o Êciganie stwierdzi∏ natomiast, i˝ do ˚ydów
„usi∏ujàcych ratowaç si´ ucieczkà ˝andarmi strzelali”23, co w ogóle nie znajdowa∏o po-
twierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Przeciwnie, Boles∏aw Olszewski
i Czes∏aw Strzelczyk, widocznie pytani o to przez prokuratora Janusza Morata, zezna-
li, ˝e nie s∏yszeli o rozstrzeliwaniu ˚ydów w Jedwabnem. 

Wyniki Êledztwa nie zadowoli∏y warszawskich zwierzchników prokuratora Monkie-
wicza. 10 sierpnia 1972 r. otrzyma∏ on polecenie, by w ciàgu trzech miesi´cy dostarczy∏
dokumentacj´ technicznà miejsca zbrodni oraz akty zgonu rozstrzelanych Polaków
(zgromadzenie tych materia∏ów Monkiewicz zapowiedzia∏ w swoim sprawozdaniu),
które to dokumenty „mimo up∏ywu roku od nades∏ania przedwczeÊnie zakoƒczonego
w tej sprawie Êledztwa i niekompletnych akt sprawy nie zosta∏y dotychczas przekazane
G∏ównej Komisji”24. Po up∏ywie kolejnych dwunastu miesi´cy, 9 sierpnia 1973 r., z po-
wodu nienades∏ania ˝àdanych dokumentów, akta sprawy zwrócono do Okr´gowej
Komisji w Bia∏ymstoku w celu uzupe∏nienia Êledztwa25. 

Nieco wczeÊniej, 9 czerwca 1973 r., prokurator Monkiewicz przes∏ucha∏ Wac∏awa
Kupieckiego, który zezna∏, ˝e kiedy pracowa∏ w m∏ynie (zapewne przy ul. Przestrzel-
skiej), widzia∏ t∏um ˚ydów – m´˝czyzn, kobiet i dzieci – p´dzonych za miasto przez
˝andarmów oraz gestapowców, przyby∏ych tego dnia do Jedwabnego (dok. nr 20)26.
Do akt sprawy w∏àczono równie˝ zeznanie Aleksandra Gromadzkiego z Kuczy Du˝ych,
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21 Por. VI, dok. nr 2, 3, 5–7. 
22 Nie wiadomo, dlaczego wnioskiem o Êciganie nie zosta∏ obj´ty ˝andarm Kurt Rathke. Byç mo˝e prokura-
tor Monkiewicz po prostu przeoczy∏ jego nazwisko, które jako jedyne w protokole przes∏uchania Tadeusza
Zarzeckiego nie zosta∏o wydrukowane wersalikami.
23 IX, dok. nr 17.
24 AIPN, W 384, poszyt 1, k. 11, Naczelnik Wydzia∏u Âledczego GKBZH A. Piotrowski do OKBZH w Bia-
∏ymstoku, 10 VIII 1972. 
25 Ibidem, k. 12, Naczelnik Wydzia∏u Âledczego GKBZH S. Kaniewski do OKBZH w Bia∏ymstoku, 9 VIII
1973.
26 Niekompletne niemieckie t∏umaczenie zeznaƒ Wac∏awa Kupieckiego odnalaz∏ w marcu 2001 r. w archiwum
w Ludwigsburgu korespondent radia RMF Tomasz Lejman. Relacj´ t´, ponownie przet∏umaczonà na j´zyk
polski, opublikowa∏a jako sensacj´ polska prasa. Poczàtkowo zresztà b∏´dnie podawano, i˝ jest to zeznanie
anonimowej kobiety lub Cwi Baranowicza przes∏uchanych w Nowym Jorku (w rzeczywistoÊci ten ostatni mó-



który 4 listopada 1972 r. zosta∏ przes∏uchany w innym post´powaniu (dok. nr 19)27.
Mia∏ on z odleg∏oÊci 4 km widzieç wielki po˝ar, a o tym, ˝e to Niemcy spalili wówczas
˚ydów, dowiedzia∏ si´ wieczorem od powracajàcych z Jedwabnego mieszkaƒców
Kuczy Du˝ych. 

Interwencja G∏ównej Komisji nie wp∏yn´∏a na widoczne przyspieszenie Êledztwa.
Nast´pne czynnoÊci dowodowe podj´to dopiero w kwietniu 1974 r., kiedy to w ciàgu
dwóch kolejnych dni prokurator Monkiewicz przes∏ucha∏ pi´cioro ostatnich Êwiadków.
Trzej z nich, Jan Micha∏ Kie∏czewski, Boles∏aw Olszewski i Czes∏aw Strzelczyk, sk∏ada-
li ju˝ wczeÊniej zeznania w tym post´powaniu i ich relacje, poza kilkoma szczegó∏ami,
nie ró˝ni∏y si´ od poprzednich (dok. nr 21–23). 

Nowy Êwiadek, Alina ˚ukowska, twierdzi∏a, ˝e nie widzia∏a na w∏asne oczy wyda-
rzeƒ w Jedwabnem, gdy˝ od godz. 5 rano pracowa∏a na polu oddalonym o 2 km od mia-
sta. Przed zachodem s∏oƒca zobaczy∏a k∏´by czarnego dymu i us∏ysza∏a rozpaczliwy
krzyk. Dopiero wieczorem po powrocie do domu dowiedzia∏a si´ o wymordowaniu
˚ydów przez niemieckich ˝andarmów. Jej relacja wydaje si´ ma∏o prawdopodobna,
trudno bowiem uwierzyç, by na widok po˝aru nie pobieg∏a zobaczyç, co si´ sta∏o. Poza
tym w 1949 r., wyst´pujàc jako Êwiadek obrony Czes∏awa Lipiƒskiego, ˚ukowska twier-
dzi∏a, ˝e w dniu mordu ˚ydów by∏a w Jedwabnem28. 

Nieprawdopodobnà relacj´ z∏o˝y∏a Julia Soko∏owska, która w 1941 r. by∏a kuchar-
kà na posterunku ˝andarmerii. Wed∏ug niej 10 lipca tego roku do Jedwabnego mia∏o
przyjechaç „wielu ˝andarmów z innych posterunków”29. ¸àcznie z oÊmioma miejscowy-
mi policjantami by∏o ich 240. Niemcy zgromadzili ˚ydów na rynku, po czym zjedli ugo-
towany przez Êwiadka obiad, a nast´pnie pognali ˚ydów za miasto i spalili w stodole.
Nie by∏o to pierwsze zeznanie Soko∏owskiej na temat zbrodni w Jedwabnem. Przes∏u-
chiwana w dochodzeniu w 1949 r. mówi∏a o udziale polskich mieszkaƒców miasta
w mordowaniu ˚ydów i wymieni∏a z nazwiska kilkunastu domniemanych sprawców.
Dopiero na rozprawie sàdowej, zapewne pod naciskiem rodzin obwinionych przez nià
osób, jako jedyny Êwiadek przedstawi∏a wersj´, ˝e do miasta przyjecha∏o 68 gestapow-
ców i „bardzo du˝o” ˝andarmów. Po 25 latach Soko∏owska poda∏a w zeznaniu kilka-
krotnie wi´kszà liczb´ Niemców obecnych tego dnia w Jedwabnem30. 

Po zgromadzeniu tych dowodów Êledztwo w sprawie mordu ˚ydów w Jedwabnem
faktycznie zakoƒczono. 15 kwietnia 1974 r. prokurator Waldemar Monkiewicz wyda∏
postanowienie o zawieszeniu post´powania z uwagi na to, ˝e sprawcy – niemieccy ˝an-
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wi∏ o próbie spalenia przez Polaków ˚ydów w synagodze w Piàtnicy pod ¸om˝à). Zob. P. Jendroszczyk,
M. Rybiƒski, Czy ˚ydów w Jedwabnem zabi∏o gestapo?, „Rzeczpospolita”, 21 III 2001; W. Kamiƒski, Tajemni-
ce archiwów, „˚ycie”, 23 III 2001; Niemieckie dokumenty o Jedwabnem, „G∏os” 2001, nr 12. 
27 By∏o to Êledztwo oznaczone sygnaturà Ds 229/69. Aleksandra Gromadzkiego przes∏ucha∏ w ramach po-
mocy sàdowej s´dzia Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Czes∏aw Ciesielski.
28 Por. VII, dok. nr 76, 96 i 110.
29 IX, dok. nr 24.
30 Por. VII, dok. nr 28, 92 i 110. Niezale˝nie od sprzecznoÊci w zeznaniach Julii Soko∏owskiej obecnoÊç
w Jedwabnem 68 gestapowców lub 240 ˝andarmów nie by∏a mo˝liwa, poniewa˝ na dalekim zapleczu frontu,
jakim na poczàtku lipca 1941 r. sta∏o si´ ¸om˝yƒskie, Niemcy nie dysponowali tak licznymi si∏ami policyjny-
mi. Szerzej na ten temat zob. E. Dmitrów, Oddzia∏y operacyjne niemieckiej Policji Bezpieczeƒstwa i S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa a poczàtek zag∏ady ˚ydów w ¸om˝yƒskiem i na Bia∏ostocczyênie latem 1941 roku, t. 1 niniejszej
publikacji; A. ˚bikowski, Pogromy i mordy ludnoÊci ˝ydowskiej w ¸om˝yƒskiem i na Bia∏ostocczyênie latem
1941 roku w Êwietle relacji ocala∏ych ˚ydów i dokumentów sàdowych, t. 1 niniejszej publikacji.
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darmi – przebywajà poza Polskà, najprawdopodobniej w NRF (dok. nr 26)31. Nast´p-
nego dnia sporzàdzi∏ nowy wniosek o Êciganie, którym objà∏ oÊmiu ustalonych z nazwi-
ska ˝andarmów z posterunku w Jedwabnem i dwóch tamtejszych amtskomisarzy.
Zarzuci∏ im dwa czyny: zamordowanie 10 lipca 1941 r. oko∏o 900 ˝ydowskich mieszkaƒ-
ców Jedwabnego przez spalenie ich w stodole oraz deportowanie oko∏o 100 osób na-
rodowoÊci ˝ydowskiej do getta w ¸om˝y w 1941 lub 1942 r. (dok. nr 27). 

W ciàgu siedmiu lat w Êledztwie Ds 24/67 przes∏uchano 15 Êwiadków, którzy z∏o˝yli
∏àcznie 23 zeznania (w tym dwa podczas konfrontacji). We wniosku o Êciganie jednak tyl-
ko po∏owa protoko∏ów przes∏uchaƒ zosta∏a uwzgl´dniona jako materia∏ dowodowy. By∏y
to wszystkie (poza jednà) relacje zebrane przez prokuratora Monkiewicza oraz jedno ze-
znanie z 1968 r. (dok. nr 11, 14, 16–25). Porównanie treÊci uwzgl´dnionych i pomini´tych
dokumentów pozwala dostrzec, jakie by∏o kryterium ich selekcji. Odrzucono te zeznania,
które zawiera∏y informacje lub choçby sugestie dotyczàce udzia∏u w mordzie ˚ydów
polskich mieszkaƒców Jedwabnego. Staje si´ zrozumia∏e, dlaczego prokurator Monkie-
wicz uzna∏ za konieczne powtórne przes∏uchanie Czes∏awa Strzelczyka. We wczeÊniej-
szym, odrzuconym, zeznaniu Êwiadek ten wspomnia∏, ˝e o tym, i˝ Niemcy zamierzajà
zabiç ˚ydów, dowiedzia∏ si´ od burmistrza Karolaka, w nast´pnym zeznaniu nie wymie-
ni∏ ju˝ nazwiska swego informatora. Zapewne z tych samych przyczyn z relacji dwóch
m´˝czyzn, którzy zajmowali si´ pochówkiem ofiar mordu, Monkiewicz wybra∏ tylko ze-
znanie Tadeusza Brzózki, a pominà∏ Êwiadectwo Leona Dziedzica. Ten ostatni bowiem,
odpowiadajàc na pytanie o obsad´ niemieckiego posterunku w Jedwabnem, wymieni∏
mi´dzy innymi nazwiska trzech polskich policjantów pomocniczych. 

Prokurator Monkiewicz Êwiadomie ograniczy∏ kràg podejrzanych o udzia∏ w mordzie
˚ydów w Jedwabnem wy∏àcznie do Niemców. Ju˝ w 1971 r. w sprawozdaniu ze Êledztwa
pisa∏, ˝e „nie nadaje si´ do wys∏ania za granic´ protokó∏ przes∏uchania Józefa Gràdow-
skiego” oraz uzasadnia∏ pomini´cie wÊród obwinionych kolaboranta burmistrza Karola-
ka32. Jest to nawet zrozumia∏e, poniewa˝ w Polsce po marcu 1968 r. Êciganie Polaków za
zbrodnie pope∏nione na ˝ydowskich wspó∏obywatelach, zw∏aszcza gdy tych czynów do-
puÊcili si´ wspólnie z Niemcami, by∏o nie do pomyÊlenia. Z dzisiejszej perspektywy ów-
czesne post´powanie prokuratora nie sposób jednak oceniç inaczej ni˝ jako manipula-
cj´ materia∏em dowodowym i fa∏szowanie wyników Êledztwa. 

Za powa˝ny b∏àd nale˝a∏oby uznaç niewykorzystanie w Êledztwie materia∏ów
z poprzednich post´powaƒ karnych w sprawie mordu ˚ydów w Jedwabnem, przy-
najmniej od 1968 r. przechowywanych w archiwum GKBZH w Warszawie33. By∏o to
kolejne Êwiadome zaniechanie prokuratora Monkiewicza. Wiedzia∏ bowiem, ˝e „kilku
mieszkaƒców Jedwabnego ponios∏o odpowiedzialnoÊç po zakoƒczeniu wojny za pomoc
w zbrodni”34. Zapewne z obawy przed naruszeniem tabu zrezygnowa∏ z mo˝liwoÊci
skonfrontowania relacji przes∏uchanych przez niego osób z ich wczeÊniejszymi

31 Art. 15 kpk z 1969 r. nakazywa∏ zawiesiç post´powanie, jeÊli zachodzi∏a d∏ugotrwa∏a przeszkoda uniemo˝-
liwiajàca jego prowadzenie, a w szczególnoÊci je˝eli nie mo˝na by∏o ujàç oskar˝onego.
32 IX, dok. nr 18.
33 Na aktach sprawy Ramotowskiego i innych (AIPN, SO¸, 123) jest adnotacja z 10 VII 1968 r. dotyczàca
nadania tym aktom w archiwum G∏ównej Komisji jednolitej paginacji.
34 IX, dok. nr 28.
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zeznaniami, a tak˝e z mo˝liwoÊci dotarcia do innych Êwiadków35. W sprawozdaniu ze
Êledztwa skar˝y∏ si´ natomiast na trudnoÊci w zbieraniu dowodów: „Wszyscy wypytywa-
ni o ten fakt mieszkaƒcy Jedwabnego twierdzà, ˝e akurat tego dnia wyjechali lub
uciekli ze swoich domów i nic nie widzieli”36. Mo˝na zasadnie przypuszczaç, ˝e wiele
przes∏uchiwanych przez prokuratora osób by∏o naocznymi Êwiadkami wydarzeƒ w Jed-
wabnem 10 lipca 1941 r., lecz nie chcia∏o powiedzieç, co wówczas naprawd´ widzia∏y.
Jest te˝ znamienne, ˝e ˝aden z tych przes∏uchanych, którzy o wymordowaniu ˚ydów
dowiedzieli si´ z opowiadaƒ innych mieszkaƒców Jedwabnego, nie potrafi∏ lub nie
chcia∏ wskazaç Êwiadków zbrodni. 

Nawet jeÊli przyj´libyÊmy wersj´, ˝e sprawcami mordu w Jedwabnem byli wy∏àcznie
Niemcy, to i tak ustalenia Êledztwa zawiera∏y b∏´dy merytoryczne. Zupe∏nie niezrozu-
mia∏e by∏o obj´cie wnioskiem o Êciganie dwóch niemieckich amtskomisarzy, gdy˝ tej
funkcji nie mog∏y pe∏niç w jednym czasie dwie osoby (zresztà Êwiadek Zarzecki wyraê-
nie mówi∏, ˝e amtskomisarz Britzkus zastàpi∏ Zimmermanna dopiero w 1942 lub
1943 r.). Rzecz jednak w tym, ˝e 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem w ogóle nie by∏o amts-
komisarza, gdy˝ niemieckà administracj´ cywilnà w Okr´gu Bia∏ystok zacz´to tworzyç
dopiero w sierpniu tego roku. 

Informacje o utworzeniu w Jedwabnem amtskomisariatu pojawi∏y si´ wy∏àcznie
w zeznaniach osób przes∏uchiwanych przez prokuratora Monkiewicza. WczeÊniej nie-
którzy Êwiadkowie wspominali o polskim Zarzàdzie Miasta. Bioràc pod uwag´ podo-
bieƒstwo tych fragmentów zeznaƒ, w których jest mowa o niezw∏ocznym powo∏aniu
przez Niemców amtskomisariatu i utworzeniu posterunku ˝andarmerii, mo˝na podej-
rzewaç, ˝e zosta∏o to Êwiadkom zasugerowane przez prokuratora, który w konkluzji
Êledztwa wola∏ zastàpiç niewygodnego burmistrza Karolaka niemieckim urz´dnikiem. 

Poszukujàc sprawców zbrodni wÊród niemieckich ˝andarmów, prokurator Mon-
kiewicz zastosowa∏ zapewne jedynà mo˝liwà w post´powaniu karnym, choç zawodnà
metod´, mianowicie ustalenie obsady posterunku ˝andarmerii w Jedwabnem na pod-
stawie zeznaƒ Êwiadków. Wymieniali oni te nazwiska, które zapami´tali, nie by∏o jed-
nak pewnoÊci, ˝e wskazani przez nich Niemcy rzeczywiÊcie byli w Jedwabnem w dniu
zbrodni (Êwiadek Kie∏czewski wspomina∏, ˝e ˝andarmi na posterunku si´ zmieniali).
W rezultacie prokuratorowi uda∏o si´ w pewnej mierze odtworzyç sk∏ad posterunku,
ale z póêniejszego okresu37. Wobec tych ˝andarmów zasadny by∏by drugi zarzut za-

35 W cytowanym wy˝ej piÊmie GKBZH z 10 VIII 1972 r. nakazano prokuratorowi Monkiewiczowi przes∏a-
nie „dowodu wykorzystania archiwaliów wskazanych przez kartotek´”. W sprawozdaniu ze Êledztwa z 17 IV
1974 r. napisa∏ on, ˝e „akta archiwalne odnoszàce si´ do zbrodni ˝andarmerii w ¸om˝y zosta∏y sprawdzone
i wykorzystane jako materia∏ informacyjny”, natomiast w kolejnym piÊmie z 3 XII 1974 r., a zatem po zawie-
szeniu Êledztwa, stwierdzi∏, i˝ „w sprawie dot[yczàcej] zbrodni pope∏nionych przez ˝andarmów niemieckich
z posterunku w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, nades∏ano ju˝ materia∏y archiwalne, lecz nie zosta∏y one jeszcze
wykorzystane” (AIPN, W 384, poszyt 1, k. 11, 16, 22). Sprawa pozostaje niejasna. Nie wiadomo, czy Mon-
kiewicz korzysta∏ z archiwaliów i jakie to by∏y dokumenty. Nie wydaje si´ jednak, by chodzi∏o o akta proce-
sowe z 1949 i 1953 r.
36 IX, dok. nr 28.
37 Karol Bardoƒ twierdzi∏, ˝e 10 VII 1941 r. niemieckimi ˝andarmami w Jedwabnem dowodzi∏ Hauptwacht-
meister Adamy, który „po przeprowadzonym mordzie” zosta∏ przeniesiony do Ciechanowa. Natomiast Alois
Achilles, którego Monkiewicz umieÊci∏ we wniosku o Êciganie, mia∏ byç komendantem posterunku w póêniej-
szym okresie (por. VII, dok. nr 130, 166). To samo dotyczy∏o ˝andarma Rathkego, o którym mowa poni˝ej.
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warty we wniosku o Êciganie, dotyczàcy deportacji ˚ydów z getta w Jedwabnem.
10 lipca 1941 r. w∏adz´ w ¸om˝yƒskiem sprawowa∏a jednak jeszcze administracja
wojskowa, a w Jedwabnem funkcjonowa∏ posterunek ˝andarmerii polowej. Dopiero
po utworzeniu niemieckiej administracji cywilnej formacj´ t´ zastàpi∏a ˝andarmeria
wchodzàca w sk∏ad policji porzàdkowej – prokurator Monkiewicz powinien by∏ o tym
wiedzieç38. O dwóch ró˝nych posterunkach ˝andarmerii w Jedwabnem wspomina∏
zresztà Êwiadek Boles∏aw Olszewski (b∏´dnie sugerujàc, ˝e istnia∏y jednoczeÊnie), ale
prokurator najwyraêniej nie zwróci∏ na to uwagi. Przeoczy∏ te˝ informacj´ z zezna-
nia Êwiadka Wac∏awa Kupieckiego o przyjeêdzie do Jedwabnego w dniu zbrodni
kilku gestapowców. 

7 paêdziernika 1974 r. dyrektor GKBZH prof. Czes∏aw Pilichowski zwróci∏ si´ do
Centrali Krajowych Zarzàdów Wymiaru SprawiedliwoÊci do Badania Zbrodni Nazi-
stowskich w Ludwigsburgu z wnioskiem o wszcz´cie post´powania karnego w sprawie
zamordowania przez policj´ hitlerowskà 900 obywateli polskich pochodzenia ˝ydow-
skiego w Jedwabnem. Do tego wniosku jako materia∏ dowodowy do∏àczono dziesi´ç
wybranych wczeÊniej przez prokuratora Monkiewicza zeznaƒ Êwiadków. Dzia∏ania
podj´te przez stron´ niemieckà nie przynios∏y jednak rezultatów, jak mo˝na sàdziç, za-
równo z powodu z∏ego przygotowania Êledztwa przez stron´ polskà (zapewne ˝adnego
z obj´tych wnioskiem o Êciganie niemieckich ˝andarmów nie by∏o 10 lipca 1941 r. w Jed-
wabnem), jak i charakteryzujàcej instytucje niemieckie opiesza∏oÊci w Êciganiu zbrod-
niarzy wojennych. Otrzymane z Polski dokumenty zosta∏y przekazane z Ludwigsburga
do analogicznej instytucji w Dortmundzie, nast´pnie Êledztwo przej´∏a prokuratura
w Itzehoe39. Z listy ˝andarmów zestawionej przez prokuratora Monkiewicza odnalezio-
no jedynie Kurta Rathkego. Okaza∏o si´ jednak, ˝e do Okr´gu Bia∏ystok przyby∏
w sierpniu 1941 r., a zatem nie móg∏ byç obecny w Jedwabnem w dniu zbrodni, w zwiàz-
ku z czym post´powanie przeciwko niemu 2 sierpnia 1977 r. umorzono. G∏ównà Komi-
sj´ w Warszawie poinformowano o tym dopiero dziesi´ç lat póêniej40. 

Swoistym postscriptum do Êledztwa Ds 24/67 by∏y trzy decyzje procesowe podj´te
przez prokuratora Waldemara Monkiewicza w 1982 r. 22 listopada wznowi∏ on zawie-
szone post´powanie, „poniewa˝ w sprawie tej zebrano dodatkowe materia∏y”, nast´p-
nie wys∏a∏ do G∏ównej Komisji w Warszawie jedenaÊcie „dalszych protoko∏ów” zez-
naƒ Êwiadków, po czym znowu zawiesi∏ Êledztwo. Uzasadni∏ to nast´pujàco: „W toku

38 Opracowanie Szymona Datnera na ten temat ukaza∏o si´ w 1965 r., zob. idem, Niemiecki okupacyjny apa-
rat bezpieczeƒstwa w Okr´gu Bia∏ostockim (1941–1944) w Êwietle materia∏ów niemieckich (opracowania Walde-
mara Macholla), „Biuletyn GKBZH”, t. 15, 1965. Por. te˝ Z. Gwozdek, Bia∏ostocki okr´g ZWZ-AK, t. 3: Wsy-
py i aresztowania, Bia∏ystok 2001, s. 357–358, gdzie jako aneks nr 64 opublikowano przechowywane
w archiwum bia∏ostockiej Delegatury UOP zestawienie niewiadomej proweniencji Dyslokacja i obsada jed-
nostek niemieckiej policji porzàdkowej (Ordnungspolizei) na terenie Okr´gu Bia∏ostockiego, z którego wynika,
˝e w Jedwabnem powsta∏ najpierw posterunek ˝andarmerii polowej. 
39 G∏ówna Komisja by∏a o tym informowana pismami Centrali w Ludwigsburgu z 15 XI 1974, 19 XI 1975
i 17 V 1977 r. (AIPN, W 384, poszyt 1, k. 21, 24, 25). Szerzej o post´powaniach prowadzonych w Niemczech
zob. wst´p E. Dmitrowa do cz´Êci IV w niniejszym tomie.
40 AIPN, W 384, poszyt 1, k. 57, Pismo prokuratury w Itzehoe do GKBZH, 17 II 1987. Jest to odpowiedê na
zapytanie zast´pcy dyrektora G∏ównej Komisji E. Banasiƒskiego o stan post´powania przeciwko Achilleso-
wi i innym z 11 X 1986 r. Oznacza to, ˝e w Warszawie przypomniano sobie wówczas o zawieszonym przed
12 laty Êledztwie.
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czynnoÊci w sprawie p[rzeciw]ko Aloisowi Achillesowi i in. ˝andarmom z posterunku
w Jedwabnem zebrano dodatkowe materia∏y. Z uwagi na zasad´ koncentracji materia-
∏u dowodowego zasz∏a potrzeba do∏àczenia ich do akt znajdujàcych si´ w GKBZH.
W tym celu podj´to na nowo post´powanie. Poniewa˝ w przedmiotowej sprawie nie
przewiduje si´ dalszych czynnoÊci, post´powanie nale˝a∏o zawiesiç”41. W rzeczywisto-
Êci Monkiewicz wcale nie przes∏a∏ do Warszawy nowych dokumentów, lecz zeznania,
których nie uwzgl´dni∏ w 1974 r., formu∏ujàc konkluzj´ Êledztwa. 

Na marginesie warto zauwa˝yç, ˝e w latach osiemdziesiàtych Waldemar Monkie-
wicz w swoich publikacjach przedstawi∏ wersj´, jakoby mordu ˚ydów w Jedwabnem
dopuÊci∏o si´ niemieckie „Kommando Bialystok” pod dowództwem Wolfganga Birk-
nera, sk∏adajàce si´ z 232 funkcjonariuszy 309. i 316. rezerwowego batalionu policji.
Nie mia∏a ona nic wspólnego z wynikami prowadzonego przez niego post´powania.
˚aden z elementów tej wersji nie pojawi∏ si´ w aktach Êledztwa Ds 24/67. Byç mo˝e tyl-
ko liczba 232, którà zapewne otrzymano po odj´ciu od 240 wymienionych przez Juli´
Soko∏owskà policjantów oÊmiu ˝andarmów z miejscowego posterunku. Birkner rzeczy-
wiÊcie dowodzi∏ specjalnym oddzia∏em Policji Bezpieczeƒstwa operujàcym w okolicach
Bia∏egostoku, chocia˝, jak ustali∏ Edmund Dmitrów, nazwa „Kommando Bialystok”
nie pojawi∏a si´ w niemieckich dokumentach z epoki, lecz zosta∏a ukuta ex post przez
pracowników GKBZH lub urz´dników Êledczych w Ludwigsburgu. Tak˝e oba wymie-
nione bataliony policji stacjonowa∏y przez jakiÊ czas w Bia∏ymstoku. Jak si´ wydaje,
Monkiewicz, piszàc po latach o zbrodni w Jedwabnem, stara∏ si´ po∏àczyç te elementy
w logicznà – choç nieprawdziwà – ca∏oÊç42. 

Wi´kszoÊç materia∏ów wytworzonych w Êledztwie Ds 24/67 prowadzonym przez
Okr´gowà Komisj´ w Bia∏ymstoku nie jest wiarygodnym êród∏em do odtworzenia oko-
licznoÊci i przebiegu mordu ˚ydów w Jedwabnem. Zeznania niektórych Êwiadków nie
budzà zaufania, poniewa˝ sà sprzeczne z ich wczeÊniejszymi relacjami, mo˝na nawet
podejrzewaç, ˝e przynajmniej jeden z nich bra∏ udzia∏ w zbrodni. Nie znaczy to jednak,
˝e publikowane dokumenty mo˝na uznaç za bezwartoÊciowe. W zeznaniach Êwiadków
sà mi´dzy innymi informacje o póêniejszych losach uratowanych ˚ydów, dla których
Niemcy urzàdzili getto przy Starym Rynku, a tak˝e wa˝ne, choç drastyczne, szczegó∏y
dotyczàce spalonej stodo∏y i szczàtków ofiar oraz ich pochówku. Niektórzy Êwiadkowie
wymienili te˝ z nazwiska zarówno zamordowanych, jak te˝ uratowanych ˚ydów. Jan
Micha∏ Kie∏czewski udzieli∏ nawet schronienia dwóm ˚ydówkom, matce i córce. Innà
kobiet´ mia∏a ukryç matka Czes∏awa Strzelczyka. 

W aktach sprawy jest trop wskazujàcy, ˝e byç mo˝e kilka lat przed wszcz´ciem
Êledztwa Ds 24/67 G∏ówna Komisja interesowa∏a si´ ju˝ zbrodnià na ˚ydach w Jedwab-
nem. Zachowa∏a si´ opatrzona nieczytelnym podpisem odr´czna notatka z 17 paê-
dziernika 1965 r. nast´pujàcej treÊci: „Ds 29/61. Zbrodnie w Jedwabnem i Tykocinie.

41 Poniewa˝ jednak prze∏o˝eni zwrócili Waldemarowi Monkiewiczowi uwag´, ˝e wznawianie post´powania tyl-
ko w celu do∏àczenia do jego akt „ju˝ uprzednio przeprowadzonych dowodów” by∏o niew∏aÊciwe, 6 grudnia pro-
kurator anulowa∏ swoje poprzednie postanowienia (AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 133, 134, 146, 147).
42 Zob. np. W. Monkiewicz, Zag∏ada skupisk ˝ydowskich w regionie bia∏ostockim w latach 1939, 1941–1944,
„Studia Podlaskie”, t. 2, 1989. WczeÊniejsze publikacje tego autora odnotowuje Tomasz Szarota w kalenda-
rium zamieszczonym w t. 1 niniejszej publikacji.
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8 V [19]61 Gen[eralna] Prok[uratura] nades∏a∏a doniesienie P[ejsacha] Zdrojewicza.
Przekazaç O[kr´gowej] K[omisji] Bia∏ystok. Archiwalia” oraz odr´czna zapiska
z 21 grudnia 1965 r.: „Trzeba przes∏uchaç Pejsacha Zdrojewicza”, a tak˝e brudnopis pi-
sma przewodniego z 10 kwietnia 1968 r., z którego wynika, ˝e akta Ds 29/61 „dotyczà-
ce zbrodni spalenia 1700 ˚ydów w Jedwabnem” wys∏ano do Okr´gowej Komisji w Bia-
∏ymstoku „celem wykorzystania w Êledztwie prowadzonym w tej sprawie”43. Niestety,
ani w Bia∏ymstoku, ani w Warszawie nie uda∏o si´ odnaleêç akt oznaczonych sygnatu-
rà Ds 29/61. Nie wiemy wi´c, jakie dokumenty zawiera∏y, czego dotyczy∏o doniesienie
Pejsacha Zdrojewicza i czy w tej sprawie podj´to jakieÊ dzia∏ania. 

W niniejszej publikacji uwzgl´dniono wszystkie protoko∏y przes∏uchaƒ, decyzje pro-
cesowe, wnioski o Êciganie i sprawozdania ze Êledztwa z akt Êledztwa Ds 24/67. Pomi-
ni´to zaÊ kilka dokumentów o charakterze formalnym, które omówiono w niniejszym
wst´pie lub w przypisach do dokumentów. 

Zgodnie z praktykà GKBZH materia∏y Êledztwa Ds 24/67 sporzàdzono w trzech eg-
zemplarzach (niekiedy wykonywano tak˝e ich odpisy). Jedna kopia ka˝dego dokumen-
tu pozostawa∏a w Okr´gowej Komisji, a dwie wysy∏ano do centrali. Materia∏y przes∏ane
do Warszawy póêniej po∏àczono z aktami nadzoru nad tym Êledztwem (Sn 1/2/68) i obec-
nie stanowià jednostk´ archiwalnà oznaczonà sygnaturà W 384, sk∏adajàcà si´ z dwóch
poszytów: w pierwszym jest wi´kszoÊç materia∏ów Êledztwa, a w drugim kopie
protoko∏ów, których orygina∏y zosta∏y wys∏ane do Niemiec jako materia∏ dowodowy.

Podstaw´ publikowanych dokumentów stanowià ich pierwsze egzemplarze, a w wy-
padku protoko∏ów wys∏anych do Ludwigsburga – podpisane kopie. Poniewa˝ jednak
dokumentacj´ Êledztwa podzielono niekonsekwentnie, orygina∏y niektórych protoko-
∏ów pozosta∏y w Bia∏ymstoku44. Dlatego te˝ pod kilkoma publikowanymi w zbiorze do-
kumentami widnieje sygnatura Bi 1/159, pod którà sà one przechowywane w archiwum
tamtejszego Oddzia∏u IPN.

43 AIPN, W 348, poszyt 1, k. 1–3. 
44 Co znamienne, protokó∏ konfrontacji Józefa Gràdowskiego z Antonim Grzyma∏à wykonano tylko w jed-
nym egzemplarzu i nigdy nie przes∏ano go do G∏ównej Komisji w Warszawie.
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Nr 1

1967 maj 27, Bia∏ystok – Postanowienie cz∏onka OKBZH w Bia∏ymstoku s´dziego
Zbigniewa Ludwiczaka o wszcz´ciu Êledztwa w sprawie zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej
w Jedwabnem 

Dnia 27 V 1967 r.a

Sygn. akt Ds 24/67
Postanowienie

o wszcz´ciu Êledztwa

Bia∏ystok, dnia 27 V 1967 r.b

Cz∏onek [Komisji] Okr´gowej s´dzia powiatowy delegowany do Okr´gowej Komi-
sji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia∏ymstoku Zbigniew Ludwiczak na podstawie
art. 4 dekretu z dnia 10 XI 1945 r. o G∏ównej i Okr´gowych Komisjach Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Polsce (DzU nr 51, poz. 293) w zwiàzku z art. 236 § 1 kpk

postanowi∏:

1. Wszczàç Êledztwo w sprawie spalenia w stodole oko∏o 1600 ˚ydów z Jedwabnego,
pow. ¸om˝a, przez Niemców w lipcu 1941 r., tj. o przest´pstwo z art. 1 pkt 1 dekretu
z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i zn´cania si´ nad ludnoÊcià cywilnà i jeƒcami (DzU z r. 1946, nr 69,
poz. 377).

2. Dotychczas zebrane materia∏y za∏àczyç do materia∏ów Êledztwac. 

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 89, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

a Nowà dat´ wpisano nad przekreÊlonà 14 X 1967 r. Powy˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b Nowà dat´ wpisano nad przekreÊlonà 14 X 1967 innym charakterem pisma ni˝ wype∏niono formularz.
c Poni˝ej nieczytelny podpis. Na dokumencie piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
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Nr 2

1967 maj 27, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Gràdowskiego przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Janusza Morata

Urodzi∏em si´ w Jedwabnem. Kiedy do Jedwabnego wkroczyli w 1941 roku Niem-
cy, to zamieszkiwa∏em tutaj z ˝onà Feliksà i dwojgiem dzieci, Romanem i Julianem.
Jestem narodowoÊci ˝ydowskiej. Kilka dni po wkroczeniu hitlerowców burmistrzem
miasta zosta∏ Karolak. Zast´pcà jego zosta∏ Âliwecki. Jak sobie przypominam, to w po-
czàtkach lipca 1941 roku, by∏o to w czwartek, przebywa∏em w domu. Oko∏o godz. 8
rano przyszli do mnie Feliks ˚yluk, Antoni Surowiecki i Grzyma∏a i powiedzieli mnie,
abym wyszed∏ z mieszkania i uda∏ si´ na rynek w Jedwabnem do pracy przy rwaniu tra-
wy. Liczy∏em si´ z tym, ˝e mogà mnie oni wyciàgnàç si∏à, i dlatego poszed∏em dobro-
wolnie. Mieli oni przy sobie pa∏ki ˝elazne i drewniane i ba∏em si´, ˝e mnie mogà po-
biç, je˝eli nie pójd´ dobrowolnie. Kiedy wyszed∏em na ulic´, to widzia∏em, ˝e ˚ydzi
nosili kawa∏y betonu z rozbitego pomnika Lenina do stodo∏y. Przy tej robocie pilnowa∏
ich jeden Niemiec, który robi∏ zdj´cia. Nast´pnie ludzie ci zostali odprowadzeni przez
Niemców i warta niemiecka na ulicy zrobi∏a si´ mniejsza. W tym czasie jeden z moich
znajomych, Polak, którego nazwiska nie pami´tam, podszed∏ do mnie i zabra∏ mnie
i mojà ˝on´ z dzieçmi, i zaprowadzi∏ do naszego mieszkania. Liczy∏em si´ z tym, ˝e ju˝
do mnie po raz drugi nie przyjdà, i dlatego nie ba∏em si´ pójÊç do swego domu. Ludzie
nie widzieli, jak wracaliÊmy do domu. Wieczorem s∏ysza∏em na mieÊcie krzyk, ˝e ˚ydzi
zostali podpaleni w stodole. Ja oknem nie wyglàda∏em, bo ba∏em si´, aby mnie nie
zauwa˝ono. Dymu palàcej si´ stodo∏y nie widzia∏em. 

Przez kilka dni nie wychodziliÊmy z domu. Potem na polecenie w∏adz niemieckich
zameldowaliÊmy si´ w magistracie. Poniewa˝ jestem z zawodu stolarzem, to poszed∏em
na wieÊ do pracy, natomiast ˝ona z dzieçmi zosta∏a w Jedwabnem. Po up∏ywie paru
tygodni od czasu spalenia ˚ydów w Jedwabnem zosta∏o utworzone getto. Ja w tym get-
cie przebywa∏em z ˝onà i dzieçmi. W 1942 roku, w Dzieƒ Zaduszny, przyszli do moje-
go domu Niemcy i kazali mnie stawiç si´ na posterunek ˝andarmerii. Poniewa˝ nie
kazali mnie przynieÊç ˝adnych narz´dzi, to zorientowa∏em si´, ˝e pewnie b´dà wywozi-
li ˚ydów. Kiedy Niemcy odeszli, postanowiliÊmy wszyscy uciekaç. UciekaliÊmy oknami.
˚ona i dzieci zosta∏y z∏apane, natomiast mnie uda∏o si´ uciec. O z∏apaniu ˝ony i dzie-
ci dowiedzia∏em si´ od Rakowskiego zam. we wsi Siestrzankia. Nast´pnie przez ca∏y
okres pozosta∏ej okupacji hitlerowskiej pracowa∏em na wsi u ró˝nych rolników jako
stolarz. ˚ona i dzieci zosta∏y odwiezione do Zambrowa i nie wiem, co si´ z nimi sta∏o.

Po odczytaniu podpisanob. 

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 32, orygina∏, mps.

a W oryginale b∏´dnie SzeÊcianki.
b Poni˝ej podpisy prokuratora i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. Podpis Êwiadka równie˝
na pierwszej stronie protoko∏u.
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Nr 3

1967 maj 27, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Antoniego Grzyma∏y przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Janusza Morata

Od 1914 roku mieszkam w Jedwabnem i przebywa∏em tutaj przez ca∏y okres
okupacji hitlerowskiej. Po wejÊciu Niemców pracowa∏em w miejscowym m∏ynie i by∏em
pomocnikiem mechanika. Jak sobie przypominam, to w pierwszych dniach lipca 1941
roku, któregoÊ dnia, kiedy powróci∏em z pracy, dowiedzia∏em si´ od ludzi, ˝e poprzed-
niego dnia zostali zniszczeni ˚ydzi. Mieli oni prawdopodobnie zostaç spaleni. Ja tej
stodo∏y, w której ˚ydzi zostali spaleni, nie oglàda∏em. ˚ydów z domu nie wyp´dza∏em
w tym czasie i nic wi´cej w tej sprawie nie wiem. 

Po odczytaniu podpisanoa.

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 113, orygina∏, mps na drukowanym formularzu.

a Poni˝ej podpisy prokuratora i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
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Nr 4

1967 maj 27, Jedwabne – Protokó∏ konfrontacji Êwiadka Antoniego Grzyma∏y
ze Êwiadkiem Józefem Gràdowskim przeprowadzonej przez prokuratora OKBZH
w Bia∏ymstoku Janusza Morata

Protokó∏ konfrontacji

Dnia 27 maja 1967 w Jedwabnem wiceprokurator wojewódzki w Bia∏ymstoku
Janusz Morat, po zapoznaniu si´ z aktami sprawy spalenia ˚ydów w Jedwabnem w lip-
cu 1941 i zwa˝ywszy, ˝e pomi´dzy zeznaniami Êwiadków przes∏uchanych w tej sprawie,
a mianowicie pomi´dzy Antonim Grzyma∏à i Józefem Gràdowskim, zachodzà istotne
sprzecznoÊci, dzia∏ajàc na zasadzie art. ...a kpk

postanowi∏

w celu wyjaÊnienia tych sprzecznoÊci stawiç ich do oczu.

Antoni Grzyma∏a Józef Gràdowski

Pytanie:
czy konfrontowani znajà si´ wzajemnie i od kiedy?

Pytanie:
czy konfrontowani spotkali si´ w czasie okupacji i w jakich okolicznoÊciach?

Pytanie:
co Êw[iadek] Antoni Grzyma∏a ma do zeznania

w zwiàzku z wypowiedzià Êwiadka Józefa Gràdowskiego?

a Numeru artyku∏u nie wpisano.

Józefa Gràdowskiego znam osobiÊcie.
Znam go przynajmniej od 30 lat.

Antoniego Grzyma∏´ znam osobiÊcie.
Pozna∏em go w lipcu 1941.

Józefa Gràdowskiego widzia∏em w poczàt-
kowym okresie okupacji hitlerowskiej,
chodzàcego po mieÊcie. Nie rozmawia∏em
z nim i nie bywa∏em u niego w domu. 

W pierwszych dniach lipca 1941 Antoni
Grzyma∏a wspólnie z Feliksem ˚ylukiem
i Antonim Surowieckim przyszli do mego
mieszkania uzbrojeni w pa∏ki drewniane
i ˝elazne i kazali mnie wyjÊç na rynek w Je-
dwabnem. Tego dnia wieczorem zostali
spaleni w stodole ˚ydzi z Jedwabnego.
Póêniej szereg razy widywa∏em na mieÊcie
Antoniego Grzyma∏´.

Stwierdzam, ˝e nie by∏em w lipcu 1941
w domu Józefa Gràdowskiego i nie wyp´-
dza∏em go z tego domu. Nie by∏em uzbro-
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Pytanie:
czy Êwiadek Józef Gràdowski w dalszym ciàgu podtrzymuje swoje zeznania?

Na tym konfrontacj´ zakoƒczonob.

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 116, orygina∏, mps. 

b Poni˝ej podpisy prokuratora i Êwiadków. Podpisy Êwiadków równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.

jony w ˝adnà pa∏k´ i ˝adnych ˚ydów
z domu nie wyp´dza∏em. W tym czasie,
jak wyp´dzano ˚ydów, spa∏em w domu,
poniewa˝ pracowa∏em na nocnej zmianie.

S∏ysza∏em wypowiedê Antoniego Grzy-
ma∏y i w dalszym ciàgu podtrzymuj´ swo-
je zeznania, ˝e to w∏aÊnie on uzbrojony
w pa∏k´ wyp´dza∏ mnie na ulic´.
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Nr 5

1967 maj 27 – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jana Micha∏a Kie∏czewskiego przez cz∏onka
OKBZH w Bia∏ymstoku s´dziego Zbigniewa Ludwiczaka

Mieszkam w Jedwabnem od urodzenia. W chwili kiedy do Jedwabnego wkroczy∏y
wojska niemieckie, by∏em w Bia∏ymstoku w wi´zieniu. Wróci∏em do Jedwabnego
29 czerwca 1941 roku. Niemcy utworzyli w∏adze cywilne. Pami´tam, ˝e burmistrzem
zosta∏ Karolak. W dniu 9 lipca 1941 roku pojecha∏em do wsi Gràdy1 i wróci∏em do
domu 10 VII 1941 r. wieczorem. Wówczas dowiedzia∏em si´ od mieszkaƒców Jedwab-
nego, ˝e Niemcy spalili w stodole Âleszyƒskiego Bronis∏awa ˚ydów. S∏ysza∏em, ˝e
w tym pomaga∏a ludnoÊç cywilna, ale kto pomaga∏ Niemcom, tego nie wiem. Przed woj-
nà Jedwabne mia∏o 3000 ludnoÊci, z czego prawie po∏ow´ stanowili ˚ydzi. Z ˚ydów
ocala∏ych pami´tam: Gràdowski Józef, Kosacki Rubin z 15-letnim synem. W dniu
11 lipca nawet ukry∏em ˚ydówk´ z ma∏à dziewczynkà w swoim chlewie. Rano ˚ydów-
ka ta opuÊci∏a mój chlew i uda∏a si´ w niewiadomym kierunku. Daty dok∏adnie nie
pami´tam, w sierpniu lub we wrzeÊniu Niemcy [a] nakazali ˚ydom codziennie si´ mel-
dowaç w ˝andarmerii niemieckiej. Niemcy zatrudniali ˚ydów przy pracach polowych.
Od mieszkaƒców Jedwabnego dowiedzia∏em si´, ˝e Niemcy wywieêli wszystkich ˚ydów
do getta w ¸om˝y.

Omówienie – skreÊlono – „utworzyli w Jedwabnem getto i”.
Po odczytaniu podpisuj´.

Podpis przes∏uchujàcegob

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 111, orygina∏, rkps na drukowanym formularzu.

a W oryginale skreÊlone utworzyli w Jedwabnem getto i.
b Poni˝ej podpisy s´dziego i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a Sàdu Powiatowego w Bia∏ymstoku. Podpis Êwiadka
równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
1 Gràdy le˝à w odleg∏oÊci 4 km na po∏udniowy wschód od Jedwabnego.
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Nr 6

1967 maj 27, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Boles∏awa Olszewskiego przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Janusza Morata

Od roku 1918 przebywam w Jedwabnem i by∏em na tym terenie przez ca∏y okres
okupacji hitlerowskiej. Jak mnie wiadomo, to po kilku dniach od wkroczenia Niemców
zosta∏ przez nich wyznaczony na burmistrza miasta Karolak, imienia nie znam. Wice-
burmistrzem zosta∏ Eugeniusz Âliwecki. Innych osób, które wesz∏y w sk∏ad zarzàdu
miasta, nie znam. Nie mog´ powiedzieç, ilu by∏o ˚ydów w Jedwabnem, ale stwierdzam,
˝e wi´kszoÊç ludnoÊci to byli w∏aÊnie ˚ydzi. By∏o ich wi´cej ni˝ 1000 osób. Niemcy nie-
zw∏ocznie po wkroczeniu do miasta utworzyli posterunek ˝andarmerii, który mieÊci∏ si´
w tym budynku, gdzie obecnie znajduje si´ posterunek MO. Nazwisk ˝andarmów
z posterunku nie znam. Polacy na tym posterunku nie pracowali. Poza ˝andarmerià by∏
jeszcze posterunek ˝andarmerii polowej1, który mieÊci∏ si´ równie˝ przy rynku, chyba
pod numerem 7. 

W moim mieszkaniu od czasu wstàpienia Niemców ukrywa∏ si´ ˚yd Rubin Kosacki
ze swoim 15-letnim synem. W kilka dni po wkroczeniu Niemców, w pierwszych dniach
lipca 1941, kiedy wyjrza∏em oknem ze swego mieszkania oko∏o godz. 11, to zobaczy∏em
t∏um ˚ydów p´dzonych przez Niemców w kierunku rynku. ˚ydzi byli p´dzeni przez
˝andarmów i wojsko niemieckie, które wkroczy∏o do Jedwabnego, a do tego czasu nie
opuÊci∏o jeszcze tej miejscowoÊci2. Przez ca∏y dzieƒ sp´dzano ˚ydów na rynek w Jed-
wabnem i kazano im pieliç na rynku traw´. Ja nie wychodzi∏em ze swego mieszkania,
poniewa˝ si´ ba∏em, a widzia∏em to tylko wyglàdajàc oknem. Kosackiego z synem
umieÊci∏em u siebie w piwnicy i ba∏em si´, ˝eby go Niemcy nie odnaleêli. Z tego wzgl´-
du nie wychodzi∏em na ulic´, aby nie zwracaç na siebie uwagi, a jednoczeÊnie nie mia-
∏em pewnoÊci, czy Niemcy nie zacznà zganiaç równie˝ Polaków.

Widzia∏em, ˝e nad wieczorem Niemcy pogonili wszystkich ˚ydów w kierunku
cmentarza ˝ydowskiego. Powiedzia∏em o tym Kosackiemu, który odpowiedzia∏ mnie,
˝e przypuszcza, ˝e tych ˚ydów spalà, podobnie jak to zrobili w Radzi∏owie. Od ludzi
wiedzia∏em, ˝e w Radzi∏owie, po∏o˝onym w odleg∏oÊci oko∏o 18 km od Jedwabnego,
przed dwoma lub trzema dniami spalono w jakiejÊ stodole zgonionych z tamtej miej-
scowoÊci ˚ydów. Po kilku minutach zobaczy∏em przez okno dym z kierunku cmenta-
rza. Nie wiedzia∏em, co si´ pali∏o, a z okna mojego nie by∏o tego widaç. Po godzinie
czasu dowiedzia∏em si´ od ludzi, ˝e Niemcy zegnali ˚ydów do stodo∏y Bronis∏awa
Âleszyƒskiego i tam ich spalili. Po up∏ywie pó∏ godziny od czasu kiedy spostrzeg∏em
dym, czuç by∏o swàd palonych cia∏. DomyÊli∏em si´ wtedy sam, ˝e Niemcy palà ˚ydów.
WÊród zegnanych na rynek ˚ydów by∏o bardzo wiele malutkich dzieci, prowadzonych
przez matki za r´ce. Niemowl´ta by∏y przez ˚ydówki trzymane na r´kach. Jak si´
dowiedzia∏em, to dzieci te równie˝ zosta∏y spalone z matkami. 

1 Inni Êwiadkowie nie potwierdzajà informacji, ˝e w Jedwabnem istnia∏ drugi posterunek ˝andarmerii.
2 Z wi´kszoÊci relacji wynika, ˝e 10 VII 1941 r. w Jedwabnem nie by∏o niemieckich jednostek wojskowych,
a jedynie ˝andarmi z miejscowego posterunku oraz gestapowcy, którzy przyjechali samochodami osobowymi.
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aPo kilku dniach Niemcy kazali ludnoÊci polskiej wykopaç dó∏ na cmentarzu ˝y-
dowskim i tam zosta∏y pochowane zw∏oki ˚ydów spalonych w stodole3. Ja nie chodzi-
∏em oglàdaç tej stodo∏y po spaleniu, poniewa˝ dowiedzia∏em si´ od ludzi, ˝e niektóre
cia∏a nie sp∏on´∏y, a tylko zosta∏y nadpalone, i cz´Êç ˚ydów po prostu podusi∏a si´
– psychicznie nie potrafi∏bym znieÊç takiego widoku i to mnie powstrzymywa∏o od oso-
bistego obejrzenia stodo∏ya.

Po kilku dniach Niemcy utworzyli w Jedwabnem getto, do którego sp´dzono wszyst-
kich ˚ydów ocala∏ych z pogromu, którzy ukrywali si´ w mieÊcie lub okolicy. Po up∏ywie
miesiàca getto to zosta∏o zlikwidowane, a ˚ydzi wywiezieni do Zambrowa. O rozstrze-
liwaniach ˚ydów w Jedwabnem nie s∏ysza∏em i chyba nie mia∏o to miejsca. Ukrywajàcy
si´ poprzednio u mnie ˚yd Kosacki wraz ze swoim synem równie˝ zosta∏ wywieziony
do getta w Zambrowie. 

Po odczytaniu podpisano4.

(J[anusz] Morat)b (B[oles∏aw]c Olszewski)d

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 35–36, orygina∏, mps.

a–a Fragment opuszczony w uwierzytelnionych odpisach tego protoko∏u, zapewne przez przeoczenie.
b Powy˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. 
c W oryginale b∏´dny inicja∏ imienia Cz.
d Powy˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
3 Wyniki przeprowadzonych w 2001 r. prac ekshumacyjnych wskazujà, ˝e cia∏a ofiar pochowano w bezpo-
Êrednim sàsiedztwie spalonej stodo∏y.
4 Por. te˝ zeznania Boles∏awa Olszewskiego z 1949 r., VII, dok. nr 27, oraz z 1974 r., IX, dok. nr 22.
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Nr 7

1967 maj 27, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Czes∏awa Strzelczyka przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Janusza Morata

Urodzi∏em si´ w Jedwabnem i przez ca∏y okres okupacji hitlerowskiej przebywa∏em
w tej miejscowoÊci. Po kilku dniach od czasu zaj´cia Jedwabnego przez wojska hitle-
rowskie Niemcy ustanowili polski zarzàd cywilny miasta. Burmistrzem zosta∏ Karolak,
szwagier przedwojennego burmistrza Walentego Gràdzkiego. Poza Karolakiem, jak
mnie si´ wydaje, do w∏adz miejskich wszed∏ równie˝ jako wiceburmistrz Eugeniusz
Âliwecki. Innych osób, które wesz∏y w sk∏ad w∏adz miejskich, nie znam. Jak sobie przy-
pominam, to zaraz po wkroczeniu Niemców utworzono posterunek ˝andarmerii. Mie-
Êci∏ si´ on w tym samym budynku, w którym mieÊci si´ obecnie posterunek MO. Przy-
pominam sobie, ˝e jeden z ˝andarmów nazywa∏ si´ Peter, ale nie wiem, czy jest to
nazwisko, czy te˝ imi´. Niemcy po wkroczeniu do Jedwabnego urzàdzili na rynku miej-
skim piwiarni´ i ja dowozi∏em do tej piwiarni piwo z Drozdowa. 

Jak sobie przypominam, to któregoÊ dnia na poczàtku lipca 1941 roku zamiata∏em
ulic´ i w tym czasie przechodzi∏ burmistrz Karolak, i z takim zadowoleniem powiedzia∏
do mnie, ˝e dzisiaj Niemcy albo spalà, albo wystrzelajà ˚ydów. LudnoÊç Jedwabnego
liczy∏a 2000 osób, z czego 60 do 70 procent by∏o ˚ydów. By∏o to oko∏o 3 rano [sic!].
Po tej wypowiedzi burmistrz poszed∏ w kierunku piwiarni. 

Po skoƒczeniu zamiatania ulic równie˝ i ja poszed∏em do tej piwiarni, ˝eby powie-
dzieç jednemu z pracowników piwiarni – Józefowi Pajce – o tym, co dowiedzia∏em si´
od burmistrza. Kiedy wszed∏em do piwiarni, spotka∏em tam ponownie Karolaka, który
powtarza∏ to samo, co mnie powiedzia∏ poprzednio. Karolak pi∏ wtedy piwo i jego wy-
powiedê poza mnà s∏ysza∏ równie˝ Pajko. Po wyjÊciu Karolaka powiedzia∏em do Pajki,
˝ebyÊmy pojechali po piwo do Drozdowa, to przez to unikniemy przyglàdania si´ mor-
dowaniu ˚ydów. Za∏o˝y∏em konia i wspólnie z nim bocznymi drogami pojechaliÊmy do
Drozdowa. WyjechaliÊmy oko∏o godz. 5. PowróciliÊmy po godz. 21 tego samego dnia1.
Po powrocie dowiedzieliÊmy si´ od miejscowej ludnoÊci, ˝e ˚ydzi zostali spaleni w sto-
dole. Ludzie mówili, ˝e wszyscy ˚ydzi z Jedwabnego zostali zgonieni do jednej stodo-
∏y i spaleni. Stodo∏a, do której ˚ydzi zostali sp´dzeni, nale˝a∏a do Bronis∏awa Âleszyƒ-
skiego. Stodo∏a by∏a po∏o˝ona przy cmentarzu ˝ydowskim. W tej chwili nic po tej
stodole nie zosta∏o, a na jej miejscu znajduje si´ uprawne pole. 

Nast´pnego dnia przeje˝d˝a∏em obok tej stodo∏y i widzia∏em przez nie ca∏kiem wypa-
lone Êciany stodo∏y cz´Êciowo spalone zw∏oki ludzkie. Zw∏oki te by∏y w pozycji stojàcej,
zbite w jednà mas´, i niektórzy sprawiali wra˝enie, ˝e ogieƒ w ogóle do nich nie doszed∏,
a po prostu udusili si´ w Êcisku. Ludzie byli tam g´sto upychani jeden obok drugiego.

Nast´pnego dnia po spaleniu ˚ydów Niemcy za poÊrednictwem burmistrza kazali
miejscowej ludnoÊci przenieÊç te zw∏oki na cmentarz ˝ydowski i tam je pochowaç, co
zosta∏o wykonane2.

1 Odleg∏oÊç z Jedwabnego do Drozdowa wynosi 20 km.
2 Por. IX, dok. nr 6, przyp. 3.
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Przed zgonieniem ˚ydów do stodo∏y cz´Êç z nich dowiedzia∏a si´ o zamiarach Niem-
ców i ukry∏a si´ albo u mieszkaƒców Jedwabnego, albo te˝ zbieg∏a do okolicznych wsi
i lasów. Ze znajomych mnie ˚ydów uratowali si´: Bajkowski z córkà nazwiskiem Holz-
mann, Kuropatwina z pi´ciorgiem dzieci. Inni ˚ydzi, których zna∏em, zgin´li. Nie znam
nazwisk mieszkaƒców Jedwabnego, którzy osobiÊcie widzieli sp´dzanie ˚ydów. W kilka
dni po spaleniu ˚ydów w stodole Niemcy utworzyli w Jedwabnem getto, w którym zna-
laz∏o si´ oko∏o kilkuset ˚ydów odnalezionych w mieÊcie i po∏apanych w okolicy. Getto
to by∏o utrzymywane oko∏o miesiàca czasu, po czym wszyscy ˚ydzi zostali wywiezieni do
Zambrowa, gdzie tworzono wi´kszy oÊrodek ˝ydowski. O rozstrzeliwaniach ˚ydów nie
s∏ysza∏em. Jakie jednostki niemieckie dokona∏y spalenia ˚ydów, tego nie wiem, czy
by∏o to wojsko, czy te˝ oddzia∏y ˝andarmerii.

Po odczytaniu podpisano3.

(J[anusz] Morat)a (Cz[es∏aw] Strzelczyk)b

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 39–40, orygina∏, mps.

a Powy˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
b Powy˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
3 Por. zeznania Czes∏awa Strzelczyka z∏o˝one w nast´pnych latach, IX, dok. nr 13, 15 i 23.
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Nr 8

1967 maj 27, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Mariana ˚yluka przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Janusza Morata

W Jedwabnem przebywam od 1914 roku i by∏em tu przez ca∏y okres okupacji hitle-
rowskiej. Przypominam sobie, ˝e zaraz po wkroczeniu hitlerowców do Jedwabnego
burmistrzem miasta zosta∏ ustanowiony przez Niemców Karolak Marian. Do magistra-
tu przyj´ci zostali jednoczeÊnie Eugeniusz Âliwecki, Sobuta i inni, których nazwisk
obecnie nie pami´tam. ˚aden z nich w chwili obecnej nie mieszka w Jedwabnem.
Karolak nie ˝yje, Âliwecki jest w USA, a gdzie przebywa Sobuta, nie wiem. Jak sobie
przypominam, to w kilka dni po wkroczeniu Niemców zosta∏ w Jedwabnem utworzony
posterunek ˝andarmerii niemieckiej. KtóregoÊ dnia w poczàtkach lipca 1941 us∏ysza-
∏em ze swego mieszkania krzyki ludzi na mieÊcie. W tym czasie le˝a∏em w domu chory
i dlatego nie wyglàda∏em oknem, aby stwierdziç, co si´ sta∏o1. Dowiedzia∏em si´ na-
st´pnie od ludzi, ˝e tego dnia Niemcy zgonili ˚ydów i spalili ich w stodole. Nic wi´cej
na ten temat nie wiem.

Po odczytaniu podpisanoa.

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 114, orygina∏, mps na drukowanym formularzu.

a Poni˝ej podpisy prokuratora i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. Podpis Êwiadka równie˝
na pierwszej stronie protoko∏u.
1 W 1948 r. przed Sàdem Grodzkim w ¸om˝y Marian ˚yluk zezna∏, ˝e by∏ naocznym Êwiadkiem zbrodni.
Podczas procesu w 1949 r. twierdzi∏, ˝e le˝a∏ chory po tym, jak pobili go Niemcy. Natomiast wyst´pujàc jako
Êwiadek w post´powaniu przeciwko Józefowi Sobucie w 1953 r., zezna∏, i˝ w owym czasie ukrywa∏ si´ przed
Niemcami. Por. VI, dok. nr 12; VII, dok. nr 11, 12, 41; VIII, dok. nr 15.
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Nr 9

1967 listopad 15, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa Gràdowskiego przez
s´dziego Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Jana Stasza∏ka

W Jedwabnem mieszkam od urodzenia. W lipcu 1941 roku w godzinach rannych
przychodzili do domów ˝ydowskich nieznani mi m´˝czyêni ubrani po cywilnemu
i w maskach, którzy mówili do nas po polsku i kazali nam, to jest ˚ydom, stawiaç si´
na rynek. Gdy stawiliÊmy si´ na rynku, to wszystkich m´˝czyzn oddzielono od kobiet
i dzieci, a nast´pnie m´˝czyzn zaprowadzono za miasto do stodo∏y Âleszyƒskiego.
Ja nie poszed∏em do tej stodo∏y, poniewa˝ Polacy Feliks ˚yluk i Antoni Surowiecki,
którzy obecnie mieszkajà gdzieÊ w woj. olsztyƒskim, i Grzyma∏a, którego imienia nie
pami´tam, a obecnie zamieszka∏y w Jedwabnem przy m∏ynie, zabrali mnie, ˝on´ i dzie-
ci i ukryli w domu ˚yluka1. Natomiast m´˝czyzn, których zabrano do stodo∏y Âleszyƒ-
skiego w liczbie oko∏o 1500 osób, spalono w tej stodole. Kto ich spali∏, tego nie wiem. 

B´dàc na rynku w Jedwabnem, widzia∏em Niemca w mundurze, ludzie mówili, ˝e to
gestapowiec. Czy by∏o tam wi´cej Niemców, tego nie wiem, bo rynek jest doÊç du˝y,
a i ludzi na rynku by∏o bardzo du˝o. Kto by∏ naocznym Êwiadkiem podpalenia stodo∏y,
w której znajdowali si´ ˚ydzi, tego nie wiem. 

Po jakimÊ czasie, gdy wydzielono cz´Êç ulicy na getto, to ja wraz z ˝onà i dwojgiem
dzieci przenieÊliÊmy si´ do tego getta. W listopadzie 1942 roku chodzili po getcie
i kazali nam – ˚ydom – nast´pnego dnia stawiç si´ do kancelarii ˝andarmerii. Ja nie
stawi∏em si´ do ˝andarmerii, poniewa˝ uciek∏em i ukrywa∏em si´ we wsi Janczewkoa

u Franciszka Karwowskiego a˝ do wyzwolenia2. ˚ona i dzieci równie˝ uciek∏y, ale zo-
stali z∏apani przez ˝andarmów i wywiezieni do getta w Zambrowie, skàd ju˝ nie powró-
cili. Wi´cej w sprawie zbrodni hitlerowskich nic nie wiem. 

Odczytano. 

S´dzia: (–) Jan Stasza∏ek Âwiadek: Protokolant: Krystyna Borawskab

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Bia∏ystok, Bi 1/159, k. 125–126, orygina∏, mps.

a W oryginale b∏´dnie Janczewek.
b Poni˝ej podpisy Êwiadka, s´dziego i protokolanta oraz piecz´ç okràg∏a Sàdu Powiatowego w ¸om˝y.
1 Przes∏uchiwany pó∏ roku wczeÊniej Gràdowski zezna∏, ˝e to w∏aÊnie uzbrojeni w pa∏ki Feliks ˚yluk, Anto-
ni Surowiecki i Antoni Grzyma∏a zabrali go wraz z rodzinà na rynek. Por. IX, dok. nr 2 i 4; por. te˝ zeznania
Gràdowskiego z∏o˝one w post´powaniach karnych w sprawie Boles∏awa Ramotowskiego i innych oraz
w sprawie Józefa Sobuty, VII, dok. nr 93, 110, 138, 147; VIII, dok. nr 14, 45, 49.
2 Por. oÊwiadczenie Józefa Gràdowskiego z 1962 r., V, dok. nr 11 i 14. Wspomniany tu Franciszek
Karwowski by∏ ojcem Antoniny Wyrzykowskiej i teÊciem Aleksandra Wyrzykowskiego.
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Nr 10

1967 listopad 15, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Czes∏awy ¸ojewskiej przez
s´dziego Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Jana Stasza∏ka

Od 1935 roku mieszkam w mieÊcie Jedwabnem bez przerwy do chwili obecnej.
W okresie lata 1941 roku by∏am u bratowej Adeli Gulacz we wsi Kamianki, by pomóc
jej przy ˝niwach. Gdy wróci∏am do Jedwabnego, to s∏ysza∏am od ludzi, ˝e zosta∏a spa-
lona du˝a iloÊç ˚ydów przez hitlerowców. Nazwisk tych ludzi, od których s∏ysza∏am
o spaleniu ˚ydów, nie pami´tam. Wi´cej w sprawie zbrodni hitlerowskich nic nie wiem. 

Odczytano. 

S´dzia: (–) Jan Stasza∏ek Âwiadek: Protokolant: Krystyna Borawskaa

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 45, orygina∏, mps.

a Poni˝ej podpisy Êwiadka, s´dziego i protokolanta oraz piecz´ç okràg∏a Sàdu Powiatowego w ¸om˝y.
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Nr 11

1968 kwiecieƒ 10, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Tadeusza Brzózki przez
prokuratora powiatowego w ¸om˝y Eugeniusza Kukie∏k´

Przez ca∏y okres okupacji niemieckiej przebywa∏em w miejscowoÊci Pawe∏ki, pow.
¸om˝a. OsobiÊcie nie by∏em Êwiadkiem mordowania ludzi przez Niemców. Nie pami´-
tam dok∏adnie, w którym roku, w ka˝dym bàdê razie by∏o to w okresie letnim, jednego
dnia szed∏em do Jedwabnego. B´dàc w odleg∏oÊci oko∏o 5 km od Jedwabnego, zauwa-
˝y∏em po˝ar i równoczeÊnie us∏ysza∏em straszny krzyk ludzi. W zwiàzku z tym do Jed-
wabnego nie poszed∏em, a wróci∏em si´ z powrotem do domu. Tego samego dnia do-
wiedzia∏em si´, ˝e Niemcy spalili ˚ydów w stodole. Po up∏ywie kilku dni od tego faktu
so∏tys WiÊniewski, który obecnie nie ˝yje, powiedzia∏ mi, abym wzià∏ ∏opat´ i uda∏ si´
do posterunku policji niemieckiej. Przypominam sobie, ˝e wówczas do posterunku
zg∏osi∏o si´ sporo m´˝czyzn z ∏opatami. Z posterunku Niemcy nas zaprowadzili do sto-
do∏y Âleszyƒskiego. Po przyjÊciu na miejsce stwierdziliÊmy, ˝e stodo∏a by∏a spalona, a na
jej zgliszczach by∏y koÊci spalonych ludzi. Niemcy polecili nam, aby cia∏a ludzkie spalo-
ne przysypywaç ziemià, co my czyniliÊmy. W czasie nasypywania ziemi na cia∏a ludzkie
widzia∏em dok∏adnie, ˝e nie wszyscy ludzie byli spaleni. Niektórzy ludzie w ogóle nie
byli spaleni, a da∏o si´ zauwa˝yç, ˝e Êmierç nastàpi∏a na skutek uduszenia. Ludzi, któ-
rzy byli spaleni w tej stodole, mog∏o byç kilkaset.

O ile chodzi o rodzin´ MoÊcickich, to s∏ysza∏em od ludzi, lecz od których, ju˝ nie
pami´tam, ˝e zostali oni wzi´ci z domu przez policj´ niemieckà z Jedwabnego. O ile
pami´tam, w tym czasie w policji niemieckiej w Jedwabnem byli: Bittmanna jako ko-
mendant posterunku, Niemiec Peter, Krigierb, Kolasko. 

Zezna∏em wszystko zgodnie z prawdà. Przed podpisaniem protokó∏ zosta∏ mi od-
czytany.

Przes∏ucha∏: Protoko∏owa∏a: Zezna∏:c

(E[ugeniusz] Kukie∏ka) (Cz. Nerkowska) (Brzózka Tadeusz)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 2–3, kopia, mps.

a W tekÊcie b∏´dnie Bitmann.
b Krieger?
c Poni˝ej podpisy prokuratora, protokolanta i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a Prokuratury Powiatowej w ¸om˝y.
Te same podpisy równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.
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1968 kwiecieƒ 10, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Leona Dziedzica przez
prokuratora powiatowego w ¸om˝y Eugeniusza Kukie∏k´

Przez ca∏y czas okupacji niemieckiej przebywa∏em w miejscowoÊci Przestrzele,
pow. ¸om˝a. Posterunek policji i ˝andarmerii niemieckiej, który obs∏ugiwa∏ teren,
gdzie ja mieszka∏em, znajdowa∏ si´ w Jedwabnem. Przypominam sobie, ˝e komendan-
tem policji by∏ Niemiec o nazwisku Bittmanna. Poza tym w policji byli Peter, Krigierb

oraz z Polaków Jerzy Tarnacki, Piechowski i KoÊcielecki. Z Polaków, którzy byli w po-
licji, ˝yje jeszcze Jerzy Tarnacki, który obecnie zamieszkuje na ziemiach zachodnich. 

Ja osobiÊcie nie widzia∏em, aby któryÊ z ww. policjantów osobiÊcie zabija∏ ludzi.
Równie˝ nie widzia∏em osobiÊcie faktu zabójstwa rodziny MoÊcickich. S∏ysza∏em jedy-
nie od ludzi, lecz od których, to ja w tej chwili nie pami´tam, ˝e rodzina MoÊcickich
zosta∏a zamordowana przez Niemców za ukrywanie Bronakowskiego. Wed∏ug mnie
najgorszym z policjantów niemieckich by∏ Bittmann, który bez daniac racji bi∏ Polaków.
Mi´dzy innymi Bittmann mnie pobi∏ r´kami i pa∏kà gumowà za to, ˝e nie powiedzia-
∏em, gdzie przebywa moja siostra, która uciek∏a z przymusowych robót.

Pami´tam, a mog∏o to byç w 1943 r. [sic!], ˝e otrzyma∏em wezwanie celem stawie-
nia si´ do policji w Jedwabnem z ∏opatà. Wówczas do posterunku w Jedwabnem z ∏o-
patami przyszli mi´dzy innymi: Mucharski, obecny czapnik, zamieszka∏y w Jedwab-
nem, Franciszek Ko∏dys, przebywajàcy obecnie w USA, i inni. Z posterunku Niemcy
zaprowadzili nas do stodo∏y stanowiàcej w∏asnoÊç Âleszyƒskiego. Po przyjÊciu do tej
stodo∏y zauwa˝y∏em, ˝e stodo∏a ta by∏a ju˝ spalona ca∏kowicie. Wschodnia cz´Êç stodo-
∏y by∏a zupe∏nie spalona i na miejscu spaleniska widaç by∏o szczàtki spalonych koÊci
ludzkich. Natomiast w drugiej cz´Êci stodo∏y spalone cia∏a ludzkie by∏y przykryte cien-
kà warstwà ziemi. Niemcy polecili nam, aby ∏opatami sypaç ziemi´ na cia∏a ludzkie, co
te˝ robiliÊmy. W trakcie wykonywania tej pracy przyszed∏ Âleszyƒski i coÊ porozmawia∏
z Niemcami, lecz co, to nie s∏ysza∏em. W ka˝dym bàdê razie po tej rozmowie Niemcy
polecili nam kopaç dó∏. Po wykopaniu do∏u polecono nam, aby spalone cia∏a ludzkie
wrzucaç do do∏u, co te˝ czyniliÊmy. S∏ysza∏em, lecz od kogo, ju˝ nie pami´tam, ˝e w sto-
dole Âleszyƒskiego Niemcy spalili ˚ydów. Wed∏ug mnie w stodole tej mog∏o byç spalo-
ne oko∏o 500 ˚ydów. W czasie kopania do∏u i ∏adowania do tych do∏ów cia∏ ˝ydowskich
pilnowali nas Niemcy, którzy byli w policji w Jedwabnem. 

Zezna∏em zgodnie z prawdà. Przed podpisaniem protokó∏ zosta∏ mi odczytany.

Przes∏ucha∏: Protoko∏owa∏a: Zezna∏:d

(E[ugeniusz] Kukie∏ka) (Cz. Nerkowska) (Leon Dziedzic)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 46–47, orygina∏, mps.

a W oryginale tu i dalej b∏´dnie Bitmann.
b Krieger?
c W oryginale zdania.
d Poni˝ej podpisy prokuratora, protokolanta i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a Prokuratury Powiatowej w ¸om˝y.
Te same podpisy równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u.



843
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1968 kwiecieƒ 10, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Czes∏awa Strzelczyka przez
prokuratora powiatowego w ¸om˝y Eugeniusza Kukie∏k´ 

Przez ca∏y okres okupacji niemieckiej przebywa∏em w Jedwabnem. Od pierwszego
dnia wejÊcia Niemców zacz´li oni mordowaç Polaków, ˚ydów. Ja osobiÊcie nie by∏em
Êwiadkiem bezpoÊrednim zabójstwa Polaka lub ˚yda przez Niemca. W czasie okupa-
cji mi´dzy innymi wozi∏em piwo furmankà z Drozdowa do Jedwabnego. O ile pami´-
tam, w czerwcu 1941 r. mia∏em jechaç po piwo do Drozdowa, bowiem dowiedzia∏em
si´ od ówczesnego burmistrza Karolaka, ˝e w dniu tym w Jedwabnem b´dà strzelaç
˚ydów lub b´dà ich paliç. Gdy wraca∏em ju˝ z piwem z Drozdowa, tu˝ przed zacho-
dem s∏oƒca zauwa˝y∏em wybuch ognia w Jedwabnem. Zorientowa∏em si´ zaraz, ˝e wy-
buch ognia ma zwiàzek z paleniem ˚ydów. Ponadto po drodze spotka∏em jadàcego
ch∏opa wozem, którego nazwiska nie znam, i mówi∏ on, ˝e w Jedwabnem palà ˚ydów.
Po przyjeêdzie do domu moja matka, która ju˝ nie ˝yje, opowiada∏a mi, ˝e wszystkich
˚ydów Niemcy zaprowadzili do stodo∏y Âleszyƒskiego, a nast´pnie stodo∏´ t´ z ˚yda-
mi podpalili. Pami´tam, ˝e w tym dniu, w którym podpalili Niemcy stodo∏´ z ˚ydami,
to w naszym domu matka ukry∏a rodzin´ ˝ydowskà o nazwisku Kuropatwa. Na drugi
dzieƒ by∏em przy stodole, gdzie spalono ˚ydów, i widzia∏em spalone cia∏a. 

W czasie okupacji posterunek policji niemieckiej by∏ w Jedwabnem. Komendan-
tem policji by∏ Bittmanna, poza tym z Niemców po nazwisku zna∏em Krigierab, Petera,
Peschelac. Z policjantów niemieckich w posterunku w Jedwabnem najgorszy by∏ ko-
mendant Bittmann. Niejednokrotnie widzia∏em, jak bez daniad racji bi∏ on ludzi na uli-
cy. Najbardziej pami´tam fakt aresztowania MoÊcickiego. ˚ony MoÊcickiego wtedy
nie aresztowali. MoÊcicki by∏ aresztowany wtedy, gdy komendantem posterunku by∏
Bittmann. Wydaje mi si´, ˝e gdyby mi okazano tych policjantów niemieckich, którzy
byli w Jedwabnem, tobym ich rozpozna∏. Samego faktu zastrzelenia MoÊcickiego nie
widzia∏em. W ka˝dym bàdê razie jestem pewny, ˝e MoÊcicki przebywa∏ w areszcie
policji w Jedwabnem i z tego aresztu odwieziono go do lasu przestrzelskiego, gdzie
zosta∏ rozstrzelany. Wtedy w lesie rozstrzelany zosta∏ MoÊcicki wraz z ˝onà, jego brat
i Bronakowski.

Zezna∏em zgodnie z prawdà. Przed podpisaniem protokó∏ zosta∏ mi odczytany. 

Przes∏ucha∏: Protoko∏owa∏a: Zezna∏:e

(E[ugeniusz] Kukie∏ka) (Cz. Nerkowska) (Cz[es∏aw] Strzelczyk)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 48–49, orygina∏, mps.

a W oryginale tu i dalej b∏´dnie Bitmann.
b Kriegera?
c W oryginale b∏´dnie Peszla.
d W oryginale zdania.
e Poni˝ej podpisy prokuratora, protokolanta i Êwiadka oraz piecz´ç okràg∏a Prokuratury Powiatowej w ¸om˝y.
Te same podpisy równie˝ na pierwszej stronie protoko∏u. 
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1971 czerwiec 29, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Feliksa Kowalskiego przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. Przypominam so-
bie, ˝e kiedy Niemcy zaj´li Jedwabne w czerwcu 1941 roku, to utworzyli tu niezw∏ocz-
nie swoje w∏adze cywilne oraz posterunek ˝andarmerii1. 

Ju˝ w poczàtkach lipca 1941 roku ˝andarmi dopuÊcili si´ masowej zbrodni na lud-
noÊci ˝ydowskiej. ˚ydów mog∏o byç w naszym mieÊcie oko∏o 2000. ˚andarmi pewnego
dnia wszystkich zap´dzili do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego. Znajdowa∏a si´ ona
przy cmentarzu ˝ydowskim. Z opowiadaƒ innych mieszkaƒców Jedwabnego wiem,
˝e ˝andarmi wyp´dzili wszystkich ˚ydów z domów i umieÊcili we wspomnianej stodo-
le. Nast´pnie podpalili t´ stodo∏´ i ˚ydów spalili ˝ywcem. S∏ysza∏em tylko krzyk i j´k
ludzi umieszczonych w stodole, a nast´pnie widzia∏em wydobywajàce si´ p∏omienie
i dym. 

Po tym pogromie na miejscu zbrodni nie by∏em. Wiem, ˝e nieliczni ˚ydzi, którzy
przypadkowo ocaleli, zostali umieszczeni przez ˝andarmów w getcie znajdujàcym si´
przy Starym Rynku. Nast´pnie ˚ydzi ci zostali wywiezieni – prawdopodobnie do Zam-
browa. Mog∏o ich byç oko∏o 50 osób. Mienie pozosta∏e po ludnoÊci ˝ydowskiej zabrali
sobie Niemcy.

S∏ysza∏em od ludzi, ˝e ˝andarmi zamordowali tak˝e Markowskiego, który pochodzi∏
z Wizny. Podobno zosta∏ razem z nim zastrzelony tak˝e jakiÊ ch∏opiec ze wsi ¸oje2.
Zw∏oki zamordowanych przeniesiono na cmentarz w Jedwabnem.

Zygmunt Koz∏owski i Aleksander Konopka zostali zabrani przez ˝andarmów ju˝
w 1944 roku lub na poczàtku 1945 roku i zamordowani pod Prostkami.

Deportowani byli na roboty Tadeusz Gryczko, innych nie pami´tam.

Przes∏ucha∏em:a Odczyta∏em:b

(Waldemar Monkiewicz) (F[eliks] Kowalski)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 4–5, kopia, mps. 

a Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
b Poni˝ej i na pierwszej stronie protoko∏u podpis Êwiadka.
1 W rzeczywistoÊci niemieckà administracj´ cywilnà w Okr´gu Bia∏ystok utworzono w sierpniu 1941 r.
2 Chodzi zapewne o wieÊ ¸oje-Awissa po∏o˝onà 14 km na pó∏nocny wschód od Jedwabnego.
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1971 czerwiec 29, Jedwabne – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Czes∏awa Strzelczyka przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza 

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. Przypominam so-
bie, ˝e kiedy Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki i zaj´li Jedwabne, to od razu utwo-
rzyli swoje w∏adze. Rozpoczà∏ urz´dowanie amtskomisarz i powo∏ano posterunek ˝an-
darmerii niemieckiej. MieÊci∏ si´ on przy Nowym Rynku nr 11. Amtskomisarz
urz´dowa∏ przy ulicy Dwornej 8 w domu Chojnowskiego.

W pierwszych dniach lipca 1941 roku ˝andarmi niemieccy przystàpili do mordowa-
nia ludnoÊci ˝ydowskiej. Nie wykluczam, ˝e mia∏o to miejsce w dniu 10 lipca. Mnie
tego dnia nie by∏o w domu. Dowiedzia∏em si´ bowiem od nie˝yjàcego ju˝ burmistrza,
˝e Niemcy zamierzajà wymordowaç ˚ydów. Poniewa˝ mieszkam w pobli˝u cmentarza,
prostuj´ – posiadam pole w tym kierunku – wola∏em nie byç w domu.

Kiedy wróci∏em, to zauwa˝y∏em, ˝e zosta∏a spalona stodo∏a nie˝yjàcego ju˝ obecnie
Bronis∏awa Âleszyƒskiego. W stodole tej, jak dowiedzia∏em si´ od innych mieszkaƒców
Jedwabnego, ˝andarmi ulokowali ponad 1000 ˚ydów, po czym stodo∏´ tà podpalili,
a ˚ydzi zgin´li ˝ywcem w p∏omieniach. Widzia∏em nawet popalone zw∏oki w du˝ych
iloÊciach. Niektóre zw∏oki by∏y spalone jedynie cz´Êciowo. Po pewnym czasie ˝andarmi
polecili zakopaç szczàtki pomordowanych przez siebie ˚ydów na ˝ydowskim cmenta-
rzu. Nadmieniam, ˝e spalona stodo∏a znajdowa∏a si´ w odleg∏oÊci oko∏o 30–40 metrów
od cmentarza. Ze znanych mnie ˚ydów zgin´li wraz z rodzinami Zajdensztat, Srul-
walszteja, Stryjakowski, Kuropatwa, innych nie pami´tam.

Przes∏ucha∏em:b Odczyta∏em:c

(W[aldemar] Monkiewicz) (Cz[es∏aw] Strzelczyk)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 50–51, kopia, mps. 

a Srul Wajnsztejn?
b Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
c Poni˝ej i na pierwszej stronie protoko∏u podpis Êwiadka.
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1971 czerwiec 29, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Tadeusza Zarzeckiego przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. Przypominam sobie,
˝e we wrzeÊniu 1939 roku odbywa∏em czynnà s∏u˝b´ wojskowà w 33. pu∏ku piechoty.
W dniu 12 wrzeÊnia 1939 roku wzi´to mnie do niewoli pod wsià Srebrna. Wraz z inny-
mi jeƒcami polskimi Niemcy umieÊcili mnie w koÊciele w Szumowie, potrzymali przez
noc, po czym wywieêli do ¸om˝y. Prostuj´, ˝e do ¸om˝y p´dzono mnie pieszo, po czym
po trzech dobach odtransportowano do pierwszej stacji kolejowej za Kolnem. Nast´p-
nie powieziono nas do Rastenburga, czyli K´trzyna.

Z K´trzyna trafiliÊmy do obozu znajdujàcego si´ w pobli˝u Królewca. Nie wyklu-
czam, ˝e by∏ to stalag nr IA. W obozie panowa∏ straszliwy g∏ód. Ju˝ zresztà w K´trzy-
nie da∏ nam si´ on we znaki, poniewa˝ przez trzy doby nie dostaliÊmy po˝ywienia.
W stalagu wprawdzie karmiono nas, ale bardzo s∏abo. Raz na dzieƒ dawano nam pó∏
litra rzadkiej zupy i kawa∏ek chleba.

W dniu 27 wrzeÊnia wywieziony zosta∏em z obozu na roboty przymusowe do majàt-
ku niemieckiego. Majàtek ten nazywa∏ si´ Glasite i by∏ po∏o˝ony ko∏o miasteczka Piecki.
Z robót przymusowych uciek∏em i wróci∏em do Jedwabnego. Miasto nasze znajdowa∏o
si´ pod administracjà radzieckà. 

W dniu 22 czerwca 1941 roku Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki i zaj´li Jed-
wabne. Od razu po przejÊciu pierwszej linii frontu Niemcy przystàpili do organizowa-
nia w∏adz cywilnych. Pojawi∏ si´ amtskomisarz i utworzono posterunek ˝andarmerii.

W dniu 10 lipca 1941 roku ˝andarmi wyp´dzili na rynek ludnoÊç ˝ydowskà. ˚ydów
mog∏o byç powy˝ej tysiàca osób. Przez kilka godzin ˚ydzi byli przetrzymywani na ryn-
ku, po czym ˝andarmi zap´dzili ich do stodo∏y. Stanowi∏a ona w∏asnoÊç nie˝yjàcego ju˝
Bronis∏awa Âleszyƒskiego. Widzia∏em, jak ˚ydzi byli sp´dzani na rynek, i widzia∏em te˝
˝andarmów, którzy tego dokonywali. Nie zna∏em ich nazwisk. Po up∏ywie kilku godzin
˝andarmi niemieccy wp´dzili ˚ydów i obleli benzynà budynek stodo∏y, po czym podpa-
lili tà stodo∏´ i ˚ydzi spalili si´ ˝ywcem. Nie chodzi∏em na miejsce, gdzie by∏a spalona
stodo∏a, i co si´ sta∏o z resztkami spalonych cia∏, nie jest mnie wiadome. 

Pierwszym amtskomisarzem w Jedwabnem by∏ Zimmermanna. By∏ stosunkowo niskie-
go wzrostu, gruby, liczy∏ [sobie] oko∏o 40 lat, blondyn o okràg∏ej twarzy. Jego nast´pcà
w 1942 lub 1943 roku zosta∏ Britzkus. Mia∏ on powy˝ej 50 lat. By∏ wysoki i chudy, szatyn.

Komendantem ˝andarmerii by∏ Achillesb. Mia∏ on powy˝ej 50 lat, Êredniego wzro-
stu, siwy, Êredniej tuszy. 

Z-ca komendanta nazywa∏ si´ Bittmann. Nawet przez krótki czas zast´powa∏ go
Rathkec. 

a W tekÊcie b∏´dnie Zimmerman.
b W tekÊcie b∏´dnie Archilles.
c W tekÊcie b∏´dnie Radke.
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˚andarmi nazywali si´ Peter – w wieku 35 lat, brunet, Êredniego wzrostu, Êredniej
tuszy.

Drugim z ˝andarmów by∏ Krigerd. By∏ szatynem, Êredniego wzrostu, w wieku oko∏o
30 lat.

Trzeci nazywa∏ si´ Peschel. Mia∏ lat 32, wzrost oko∏o 170 cm, Êredniej tuszy, szatyn.
Czwarty nazywa∏ si´ Handkee. Mia∏ lat powy˝ej 30, szatyn, wzrostu Êredniego, doÊç

oty∏y.
Latem 1943 lub 1944 roku widzia∏em pewnego dnia, jak znany mnie ˝andarm

Handke prowadzi∏ Danowskiego kuzyna. Jak on nazywa∏ si´, nie wiem. Handke zamor-
dowa∏ wspomnianego przeze mnie kuzyna Danowskiego. Samego momentu zbrodni
nie widzia∏em.

W miesiàcu grudniu 1944 roku lub nawet w styczniu 1945 roku ˝andarmi niemiec-
cy zabrali z naszego miasta Zygmunta Koz∏owskiego i Aleksandra Konopk´. Z okolicz-
nych wsi wzi´li Aleksandra Ramotowskiego, Iren´ Ramotowskà (Gràdyf), innych nie
pami´tam. Zawieêli ich do Grajewa, a nast´pnie zamordowali pod Prostkami. Âwiad-
kiem naocznym tego wydarzenia nie by∏em, ale znam z opowiadaƒ osób zorientowa-
nych w sprawie, przewa˝nie rodzin. Koz∏owski w tym czasie liczy∏ [sobie] 41 lat, by∏
nauczycielem. Konopka mia∏ lat 32, z zawodu by∏ rolnikiem.

Na roboty przymusowe ˝andarmi zabrali: Eugeni´ Mocarskà, Henryk´ Go∏ko, in-
nych nie pami´tam. 

Przes∏ucha∏em:g Odczyta∏em:h

(W[aldemar] Monkiewicz) (Tadeusz Zarzecki)

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 6–9, kopia, mps. 

d Krigier? Krieger?
e W tekÊcie tu i dalej b∏´dnie Hanke.
f W tekÊcie b∏´dnie Grz´dy.
g Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. 
h Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
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1971 sierpieƒ 11, Bia∏ystok – Wniosek prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara
Monkiewicza o Êciganie siedmiu funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego
w Jedwabnem 

Ds 24/67a

Wniosek o Êciganie1

Wnosz´ o Êciganie nast´pujàcych funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu okupacyj-
nego:

1) Zimmermannab – amtskomisarza w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
2) Achillesa – komendanta ˝andarmerii w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
3) Bittmanna – z-cy komendanta ˝andarmerii w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
4) Petera – ˝andarma w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
5) Krigera (Kriegera) – ˝andarma w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
6) Peschela – ˝andarma w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
7) Handkegoc – ˝andarma w Jedwabnem, pow. ¸om˝a
oraz innych nieustalonych sprawców za to, ˝e:
I. W dniu 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, kierujàc si´ nienawiÊcià

rasowà, zabrali z domów i spalili ˝ywcem oraz w inny sposób wymordowali oko∏o 1600
obywateli polskich narodowoÊci ˝ydowskiej, m´˝czyzn, kobiet i dzieci.

II. W latach 1941–1944 w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, zamordowali trzy osoby naro-
dowoÊci polskiej.

III. W czasie i miejscu jak w pkt II zabrali cztery osoby z Jedwabnego i pobliskiej
wsi Gràdyd, wywo˝àc je do obozu w Grajewie, po czym osoby te zosta∏y zamordowane
w pobli˝u wsi Prostki.

IV. W czasie i miejscu jak w pkt II zosta∏y deportowane na roboty przymusowe do
III Rzeszy trzy osoby.

Dowody:
1) zeznania Êwiadków,
2) dokumentacja poglàdowa.

Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 1941 roku Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki, zajmujàc sto-
sunkowo szybko tereny Bia∏ostocczyzny. Mi´dzy innymi zaj´ta zosta∏a miejscowoÊç Jed-
wabne, pow. ¸om˝a. Niezw∏ocznie po zaj´ciu Jedwabnego Niemcy przystàpili do tworze-
nia tutaj swoich w∏adz administracyjnych i podporzàdkowanej tym w∏adzom ˝andarmerii.

a Powy˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku.
b W oryginale b∏´dnie Zimmermana.
c W oryginale b∏´dnie Hankego (Kancke).
d W oryginale b∏´dnie Grz´dy.
1 Wniosek o Êciganie wraz z aktami sprawy i sprawozdaniem ze Êledztwa 11 VIII 1971 r. wys∏ano do
GKBZH.
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Ju˝ w dniu 10 lipca 1941 r. dokonana zosta∏a w Jedwabnem zbrodnia ludobójstwa.
Dzia∏ajàc wy∏àcznie z niskich pobudek, amtskomisarz i ˝andarmi postanowili wymordo-
waç ludnoÊç ˝ydowskà tego miasta. Kierujàc si´ nienawiÊcià rasowà, tego dnia sp´dzili
wszystkich ˚ydów na rynek, a nast´pnie pop´dzili za miasto w kierunku cmentarza
˝ydowskiego. Tam ˚ydów wp´dzili do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego, podpalajàc
ten budynek. Wszyscy ˚ydzi znajdujàcy si´ w tej stodole zostali spaleni. Do usi∏ujàcych
ratowaç si´ ucieczkà ˝andarmi strzelali2. 

Zw∏oki zamordowanych pochowano na miejscu zbrodni. Obecnie znajduje si´ tam
pomnike.

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 8–10, orygina∏, mps.

e Poni˝ej pieczàtka Prokurator del[egowany] do OKBZH w Bia∏ymstoku mgr W[aldemar] Monkiewicz
i odr´czny podpis.
2 ˚aden z przes∏uchanych w Êledztwie Êwiadków nie wspomina∏ o u˝yciu przez niemieckich ˝andarmów bro-
ni palnej.
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Nr 18

1971 sierpieƒ 11, Bia∏ystok – Sprawozdanie prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku
Waldemara Monkiewicza ze Êledztwa w sprawie zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej
w Jedwabnem

Ds 24/67a

Sprawozdanie
ze Êledztwa prowadzonego w sprawie zamordowania 1600 osób

w Jedwabnem, pow. ¸om˝a

W dniu 27 maja 1967 roku Okr´gowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Bia∏ymstoku wszcz´∏a Êledztwo w sprawie zamordowania oko∏o 1600 obywateli pol-
skich narodowoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, w dniu 10 lipca 1941 roku.
Tego samego dnia przes∏uchano szeÊciu Êwiadków. Nast´pnie – ju˝ w póêniejszym cza-
sie – trzech dalszych1. 

Nie nadaje si´ do wys∏ania za granic´ protokó∏ przes∏uchania Józefa Gràdowskiego.
We wniosku o Êciganie nie umieszczono Karolaka z uwagi na fakt, ˝e nie jest wia-

dome, jaki by∏ jego udzia∏ w tej zbrodni.
Z Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w ¸om˝y za˝àdano sporzàdzenia

i nades∏ania dokumentacji technicznej obrazujàcej miejsce zbrodni, a tak˝e przeprowa-
dzenia wywiadów odnoszàcych si´ do ustalenia bli˝szych danych ofiar zbrodni (poza
˚ydami). Za˝àdano tak˝e aktów zgonówb.

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 7, orygina∏, mps.

a Powy˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b Poni˝ej pieczàtka Prokurator del[egowany] do OKBZH w Bia∏ymstoku mgr W[aldemar] Monkiewicz
i odr´czny podpis.
1 W rzeczywistoÊci przes∏uchano pi´cioro Êwiadków. Prokurator Monkiewicz prawdopodobnie nie zna∏ ze-
znaƒ Józefa Gràdowskiego i Czes∏awy ¸ojewskiej z∏o˝onych 15 XI 1967 r. w Sàdzie Powiatowym w ¸om˝y,
por. IX, dok. nr 9 i 10.
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Nr 19

1972 listopad 4, ¸om˝a – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Aleksandra Gromadzkiego
przez s´dziego Sàdu Powiatowego w ¸om˝y Czes∏awa Ciesielskiego

Daty dok∏adnie nie pami´tam, lecz by∏o to tu˝ po wkroczeniu wojsk niemieckich na
teren Jedwabnego pow. ̧ om˝a w czasie wojny Zwiàzek Radziecki–Niemcy hitlerowskie.
W przybli˝eniu dat´ t´ mog´ podaç jako jesieƒ 1941 rok. Nadmieniam, ˝e miasteczko
Jedwabne po∏o˝one jest od mojego ówczesnego miejsca zamieszkania w odleg∏oÊci
ok. 4 km. W dacie w przybli˝eniu wy˝ej podanej widzia∏em z miejscowoÊci Kucze Du˝e
wielki po˝ar w miasteczku Jedwabne. Po˝ar ten widzia∏em przed wieczorem i tego sa-
mego wieczoru dowiedzia∏em si´ od ludnoÊci wsi Kucze Du˝e powracajàcej z miastecz-
ka Jedwabne o tragedii ˚ydów spalonych ˝ywcem. Tego˝ dnia Niemcy sp´dzili okolicz-
nych ˚ydów do stodo∏y w miejscowoÊci Jedwabne, oddalonej nieco od centrum miasta,
i nast´pnie po oblaniu stodo∏y p∏ynem ∏atwo palnym (prawdopodobnie benzynà) i po za-
mkni´ciu stodo∏y podpalili jà, tak i˝ ludzie znajdujàcy si´ w stodole sp∏on´li ˝ywcem.
Z zamkni´tych w stodole nikt si´ nie uratowa∏. Ile osób tam sp∏on´∏o, tego nie potrafi´
wyjaÊniç. W stodole zostali zamkni´ci przede wszystkim ˚ydzi starzy, kobiety, dzieci,
gdy˝ cz´Êç ˚ydów w pe∏ni fizycznie sprawna w czasie ob∏awy zdo∏a∏a zbiec do lasu1.

Ca∏à akcj´ przeprowadzi∏a ˝andarmeria niemiecka. Skàd by∏a ta ˝andarmeria i kto
nià dowodzi∏, tego nie wiem. Pami´tam, i˝ w Jedwabnem by∏ posterunek ˝andarmerii
niemieckiej w tym czasie, lecz w ca∏ej tej akcji bra∏a [udzia∏] wi´ksza iloÊç ˝andarmów,
ani˝eli stale przebywa∏o w miejscowoÊci Jedwabne.

OkolicznoÊci przeze mnie podane znam z wypowiedzi mieszkaƒców wsi Kucze
Du˝e, jak równie˝ mieszkaƒców miasteczka Jedwabne oraz stàd, ˝e sam widzia∏em po-
˝ar, w którym sp∏on´li ˚ydzi z okolic miejscowoÊci Jedwabne.

W chwili obecnej nie potrafi´ podaç nazwisk osób, którzy mówili mi o tym, ˝e sami
widzieli to ohydne i zbrodnicze zdarzenie. O tym mówili wszyscy ludzie w Jedwabnem
i w Kuczach Du˝ych.

Pragn´ tutaj jeszcze dodaç, ˝e nie by∏ to jedyny wypadek zbiorowego mordu. Wiosnà
1944 wzgl´dnie 1945 roku we wsi Boguszki (5 km od Jedwabnego), pow. ¸om˝a, ˝an-
darmeria i wojsko dokonali pacyfikacji tej˝e wsi w odwet za to, ˝e partyzanci zastrzelili
jednego ˝andarma w miejscowoÊci Jedwabne. Jak ju˝ wspomnia∏em, ˝andarmeria i woj-
sko w czasie pacyfikacji zamordowali 11 m´˝czyzn. Cyfra zabitych jest stosunkowo ma∏a
jedynie dlatego, ˝e z tej ma∏ej wioski, liczàcej 10–12 osad, pozostali m´˝czyêni uciekli.

OkolicznoÊci te znam dobrze, poniewa˝ w tej pacyfikacji zosta∏ zamordowany mój
teÊç Franciszek Karwowski oraz jego dwóch synów: Boles∏aw i Franciszek. TeÊç liczy∏
[sobie] wówczas 60 lat, a jego synowie 19 i 21 lat2.

To wszystko, co w sprawie niniejszej jest mi wiadome. 

1 Jedwabne by∏o otoczone polami uprawnymi. Najbli˝sze lasy znajdowa∏y si´ w odleg∏oÊci ok. 1,5 km od
miasteczka. 
2 W rzeczywistoÊci wydarzenia te rozegra∏y si´ 4 VII 1944 r. Tego dnia oddzia∏ AK kpt. Jana Tabortowskie-
go „Bruzdy” próbowa∏ odbiç aresztowanego 1 lipca tego roku przez Niemców Józefa Ramotowskiego
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Na tym protokó∏ zakoƒczono, który jako zgodny z prawdà i moimi zeznaniami po
osobistym odczytaniu podpisuj´:a

Zakoƒczono

Protokolant: Przes∏uchujàcy:b

(–) Karolina Mikucka (–) Czes∏aw Ciesielski

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 10–11, kopia, mps.

„Kruka”. ˚andarmi z Jedwabnego, w odwecie za ostrzelanie ich przez partyzantów na drodze do Wizny, roz-
strzelali jedenastu m´˝czyzn z pobliskiej wsi Boguszki (S. Poleszak, Jeden z wykl´tych. Major Jan Tabortowski
„Bruzda”, Warszawa 1998, s. 97–98). Podobnie jak Aleksander Gromadzki opisali okolicznoÊci Êmierci ojca
i dwóch braci Józef Karwowski i Maria Soko∏owska z d. Karwowska, którzy w 1946 i 1947 r. zeznawali jako
Êwiadkowie w procesie Karola Bardonia, oskar˝onego m.in. o udzia∏ w tej egzekucji. Sàd Okr´gowy w ¸om-
˝y, który skaza∏ Bardonia na 6 lat wi´zienia za s∏u˝b´ w niemieckiej ˝andarmerii, uzna∏ ten zarzut za nieudo-
wodniony (AIPN, SO¸, 25, k. 146, 230, 246–248).
a Poni˝ej podpis Êwiadka. 
b Poni˝ej podpisy protokolanta i s´dziego oraz piecz´ç okràg∏a Sàdu Powiatowego w ¸om˝y.
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Nr 20

1973 czerwiec 9, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Wac∏awa Kupieckiego przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. W krótkim czasie po
zaj´ciu tego miasta przez Niemców zosta∏ tam utworzony posterunek ˝andarmerii oraz
powo∏ano amtskomisariat. Daty dok∏adnie [sobie] nie przypominam, ale byç mo˝e
w lipcu 1941 roku do ˝andarmów z Jedwabnego przyjechali jacyÊ umundurowani Niem-
cy. Ludzie mówili, ˝e to funkcjonariusze gestapo. Ilu ich by∏o, nie potrafi´ powiedzieç. 

Tego dnia pracowa∏em przy obs∏udze maszyny w m∏ynie. W pewnym momencie
zwróci∏em uwag´, ˝e ulicà przy m∏ynie ˝andarmi niemieccy oraz wspomniani przeze
mnie funkcjonariusze gestapo p´dzà ˚ydów. Byli to zarówno m´˝czyêni, jak te˝ kobie-
ty i dzieci, ca∏a ludnoÊç ˝ydowska z Jedwabnego. ˚ydów mog∏o byç oko∏o tysiàca, ale
zastrzegam, ˝e nie liczy∏em i nie wiem, czy by∏o 500, czy te˝ 1000. ˚andarmi pop´dzili
ich do stojàcej za miastem stodo∏y, stanowiàcej w∏asnoÊç Bronis∏awa Âleszyƒskiego.
Budynek tej stodo∏y znajdowa∏ si´ w odleg∏oÊci oko∏o 500 metrów od m∏yna1, gdzie ja
przebywa∏em. W pewnym momencie nad tym budynkiem zauwa˝y∏em dym, a nast´p-
nie p∏omienie. Zaznaczam, ˝e cierpi´ na s∏uch i dlatego – jak przypuszczam – nie s∏y-
sza∏em krzyków palonych ludzi. Faktem jest, ˝e Niemcy spalili ludnoÊç ˝ydowskà we
wspomnianej stodole.

Przypominam sobie, ˝e prawdopodobnie spaleni zostali nast´pujàcy ˚ydzi wraz
z rodzinami: Zimny Wolf, Ebensztejn Mordechaj, Siuia Zimny, Szmul Wasersztejn2,
Chonek Golberg, Abram Ibram3, Fajbu Dziodziak, Krzywonos, Ca∏ka Stryjakowski,
Gutman, Chaim Kosacki, Kosacki, innych nie pami´tam.

Cz´Êç ˚ydów ocala∏a wtedy, ale w niewielkiej iloÊci. Utworzono dla nich getto na
Starym Rynku. Co z nimi sta∏o si´, nie wiem, ale wiem, ˝e ich zabrano i nie powrócili
ani nie dali znaku ˝ycia.

Przes∏ucha∏em:b Odczyta∏em:c

Waldemar Monkiewicz Wac∏aw Kupiecki

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 12–13, kopia, mps.

a Srul?
b Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
c Poni˝ej i na pierwszej stronie protoko∏u podpis Êwiadka.
1 Odleg∏oÊç w linii prostej od m∏yna do stodo∏y Bronis∏awa Âleszyƒskiego wynosi∏a ok. 300 m.
2 Informacja b∏´dna. Szmul Wasersztejn si´ uratowa∏.
3 Por. post´powanie w sprawie o stwierdzenie zgonu Abrama Arona Ibrama, VI, dok. nr 14.
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Nr 21

1974 kwiecieƒ 9, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Jana Micha∏a Kie∏czewskiego
przez prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em przez ca∏y czas w Jedwabnem. Kie-
dy Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki w czerwcu 1941 roku i zaj´li Jedwabne,
utworzyli w tym mieÊcie posterunek ˝andarmerii niemieckiej.

W momencie gdy Niemcy wkraczali do Jedwabnego, chwilowo nie by∏em obecny,
gdy˝ przebywa∏em w Bia∏ymstoku. Do Jedwabnego wróci∏em 29 czerwca 1941 roku.
W Jedwabnem byli ju˝ wtedy Niemcy. Posterunek ˝andarmerii mieÊci∏ si´ w domu
Ja∏oszewskiego Micha∏a. By∏a tam poprzednio apteka i poczta.

Kto by∏ komendantem ˝andarmerii, nie pami´tam. Nie utrwali∏y mi si´ równie˝
w pami´ci nazwiska ˝andarmów. ˚andarmi na posterunku nie byli ci sami od poczàt-
ku do koƒca, a zmieniali si´.

W dniu 9 lipca 1941 roku uda∏em si´ do wsi Gràdy oddalonej o cztery kilometry od
Jedwabnego. By∏em tam w dniach 9 i 10 lipca. Wróci∏em do Jedwabnego w dniu 10 lipca
oko∏o godziny 18–20.

Kiedy wraca∏em do Jedwabnego, spostrzeg∏em w odleg∏oÊci jakieÊ 400 metrów dym
wydobywajàcy si´ od wschodniej cz´Êci miasta i kierujàcy na zachód. Napotkani
mieszkaƒcy miasta opowiadali o tragedii, jaka zdarzy∏a si´ w Jedwabnem pod mojà
nieobecnoÊç. Nie pami´tam ju˝ obecnie, kto udziela∏ mnie tych informacji. Mówiono,
˝e w Jedwabnem tego dnia, tj. 10 lipca 1941 roku, ˝andarmi niemieccy sp´dzili prawie
wszystkich ˚ydów zamieszkujàcych w mieÊcie i ˝ywcem spalili w stodole stanowiàcej
w∏asnoÊç Bronis∏awa Âleszyƒskiego1. Stodo∏a ta znajdowa∏a si´ poza zabudowaniami
miasta, ko∏o ˝ydowskiego cmentarza. Dym zauwa˝ony przeze mnie pochodzi∏ z tej
w∏aÊnie stodo∏y, która dopala∏a si´ w tym czasie wraz ze zw∏okami spalonych ˚ydów.

Nadmieniam, ˝e w Jedwabnem mog∏o byç oko∏o 1000 ˚ydów. Cz´Êç ˚ydów zosta-
∏a po tym urzàdzonym przez Niemców pogromie. Liczb´ ˚ydów, którzy pozostali przy
˝yciu, okreÊlam na oko∏o 100. Mi´dzy innymi ocala∏ Józef Gràdowski, Rubin Kosacki
i jego syn. Gràdowski ju˝ nie ˝yje2, Kosacki i jego syn wyjechali poza teren naszego kra-
ju, czy ˝yjà – nie jest mnie wiadome. 

Nast´pnego dnia lub po kilku dniach schroni∏a si´ do mnie jakaÊ ˚ydówka z ma∏à
dziewczynkà, dzieckiem. Prosi∏a mnie o pomoc. Ukry∏em jà w zabudowaniach gospo-
darczych i dostarczy∏em po˝ywienia. Po jakimÊ czasie ˚ydówka ta opuÊci∏a mojà pose-
sj´, nie powiadamiajàc mnie, dokàd udaje si´. Nie wiem, czy pozosta∏a ona przy ˝yciu.

Wspomniani przeze mnie ˚ydzi, którzy uratowali si´ w dniu 10 lipca 1941 roku i po-
zostali przy ˝yciu, zamieszkiwali przez jakiÊ czas w Jedwabnem. Dok∏adnie nie pami´-
tam, ale wydaje mi si´, ˝e jesienià 1941 roku ˚ydzi ci zostali wywiezieni przez ˝andar-
mów do getta w ¸om˝y lub Zambrowie. Powieêli [ich] w kierunku ¸om˝y.

1 W zeznaniu z∏o˝onym 27 V 1967 r. Kie∏czewski wspomnia∏ o wspó∏udziale ludnoÊci cywilnej w zbrodni,
por. IX, dok. nr 5.
2 Józef Gràdowski zmar∏ 4 III 1971 r.



855

Na miejscu spalonej stodo∏y nie by∏em. Stwierdzi∏em, ˝e z licznej rzeszy ˚ydów
zamieszka∏ych w Jedwabnem pozostali jedynie nieliczni. Obecnie na miejscu zbrodni
znajduje si´ pomnik.

Przes∏ucha∏em:a Odczyta∏em:

Waldemar Monkiewicz Jan Micha∏ Kie∏czewskib

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 14–16, kopia, mps.

a Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
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Nr 22

1974 kwiecieƒ 9, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Boles∏awa Olszewskiego
przez prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em przez ca∏y czas w Jedwabnem. Przy-
pominam sobie, ˝e w czerwcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki i zaj´-
li Jedwabne. Ju˝ po kilku dniach od zaj´cia miasta utworzyli swoje w∏adze cywilne i po-
sterunek ˝andarmerii niemieckiej. Nazwisk komendanta i ˝andarmów nie zna∏em. 

W Jedwabnem obok ludnoÊci narodowoÊci polskiej zamieszkiwali równie˝ ˚ydzi.
By∏o ich oko∏o 1000 osób. ˚andarmeria niemiecka zaj´∏a na swojà siedzib´ dom stano-
wiàcy w∏asnoÊç Micha∏a Ja∏oszewskiego. By∏ jeszcze w Jedwabnem oddzia∏ ˝andarme-
rii polowej. Nie pami´tam ju˝, gdzie on mia∏ swojà siedzib´.

Daty dok∏adnie nie pami´tam, ale mog∏o to byç 10 lipca 1941 roku. Tego dnia by∏em
w domu. Oko∏o godziny 9–10 us∏ysza∏em nadzwyczajny ruch w mieÊcie. Zaintrygowany
tym faktem uda∏em si´ na strych swojego domu mieszkalnego i widzia∏em, ˝e ˝andarmi
niemieccy wyp´dzili kilkunastu ˚ydów na rynek. Terenu ca∏ego rynku nie widzia∏em
i nie wiem, co tam robi∏o si´. W póêniejszym czasie zauwa˝y∏em, ˝e ca∏y t∏um ˚ydów
zosta∏ przez ˝andarmów niemieckich pop´dzony w kierunku cmentarza ˝ydowskiego.
Po jakimÊ czasie z tamtej strony zobaczy∏em po˝ar. Pali∏a si´ stojàca poza zabudowa-
niami miasta stodo∏a stanowiàca w∏asnoÊç Bronis∏awa Âleszyƒskiego. Odleg∏oÊç dzielà-
ca mnie od tej stodo∏y wynosi∏a oko∏o 1,5 kilometra [sic!]. Stàd te˝ nie by∏em w stanie
zauwa˝yç jakieÊ szczegó∏y. Czuç by∏o swàd spalonych cia∏. Dowiedzia∏em si´ od razu
– od kogo, nie pami´tam – ˝e ˝andarmi niemieccy wp´dzili ˚ydów do stodo∏y, po czym
zamkn´li drzwi i podpalili. Wszyscy znajdujàcy si´ w stodole ˚ydzi ulegli spaleniu ˝yw-
cem. Nadmieniam, ˝e wÊród ˚ydów, których widzia∏em, jak p´dzono w kierunku wspo-
mnianej stodo∏y, by∏y równie˝ dzieci. Niektóre spoÊród tych dzieci niesione by∏y na
r´kach przez matki. Dzieci te zgin´∏y razem z osobami doros∏ymi.

S∏ysza∏em, ˝e po spaleniu ˚ydów by∏y trudnoÊci z pochowaniem tak du˝ej iloÊci
nadpalonych zw∏ok. Wykopano rowy, do których wrzucono cia∏a i zakopano. Kto tym
zajmowa∏ si´, nie jest dla mnie wiadome. Do miejsca, gdzie mordowano ˚ydów, nie
próbowa∏em nawet zbli˝yç si´. Ba∏em si´ ˝andarmów niemieckich, którzy mogli i mnie
zamordowaç. Nawet nie poszed∏em tam w nast´pnych dniach.

Do mojego mieszkania schroni∏ si´ znany mnie ˚yd Rubin Kosacki z synem. Przez
jakiÊ czas przebywali u mnie i dopiero gdy ˝andarmi niemieccy za∏o˝yli getto w pobli-
˝u koÊcio∏a, Kosackia z synem znaleêli si´ w tym getcie, gdy˝ tam poszli na rytualne mo-
d∏y i ju˝ nie wrócili.

Ilu ˚ydów ocala∏o po dniu 10 lipca 1941 roku, nie jest mnie wiadome. Nie wiem, ilu
spoÊród nich by∏o w getcie. ˚ydów z getta ˝andarmi niemieccy wywieêli gdzieÊ i ˚ydzi
ci ju˝ nie wrócili. Gdzie ich zamordowali, nie wiem.

Przes∏ucha∏em:b Odczyta∏em:

Waldemar Monkiewicz Boles∏aw Olszewskic

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 17–19, kopia, mps.

a W tekÊcie Kossacki.
b Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
c Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
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1974 kwiecieƒ 9, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Czes∏awa Strzelczyka przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkiwa∏em w Jedwabnem. Przypominam sobie,
˝e w czerwcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki i zaj´li Jedwabne.
Wkrótce po wkroczeniu do miasta utworzyli swoje w∏adze cywilne i tak˝e zorganizowa-
li posterunek ˝andarmerii niemieckiej. Siedzibà posterunku by∏ dom stanowiàcy w∏as-
noÊç Micha∏a Ja∏oszewskiego. Jeden z ˝andarmów nazywa∏ si´ Peter. Nie pami´tam in-
nych nazwisk ˝andarmów. Nie mog´ tak˝e opisaç ich wyglàdu.

W dniu 10 lipca 1941 roku dowiedzia∏em si´, ˝e ˝andarmi niemieccy zamierzajà
wymordowaç ludnoÊç ˝ydowskà. ˚ydów w Jedwabnem by∏o oko∏o 1000 osób. Obawia-
jàc si´, ˝e ˝andarmi niemieccy wymordujà nie tylko ˚ydów, ale i innych mieszkaƒców
Jedwabnego, wola∏em opuÊciç miasto, tym bardziej ˝e mia∏em pretekst [do] wyjazdu,
by∏em woênicà. Wzià∏em wi´c furmank´, na którà za∏adowa∏em kilka beczek, i poje-
cha∏em do Drozdowa oddalonego [o] oko∏o 15 kilometrów. Jecha∏em powoli, tak ˝e
wróci∏em do miejsca zamieszkania dopiero wieczorem.

Jadàc z powrotem do Jedwabnego, zobaczy∏em dym. Dymu tego by∏o bardzo du˝o.
Wydobywa∏ si´ z okolic cmentarza ˝ydowskiego. Zaczeka∏em przez pewien czas i dopie-
ro gdy dym zaczà∏ opadaç, wjecha∏em do miasta. Miejscowa ludnoÊç poinformowa∏a
mnie, ˝e ˝andarmi niemieccy spalili ˝ywcem ludnoÊç ˝ydowskà naszego miasta, w tym
kobiety i dzieci. Zbrodni tej dopuÊcili si´ w ten sposób, ̋ e sp´dzili ̊ ydów do stodo∏y Bro-
nis∏awa Âleszyƒskiego, który obecnie ju˝ nie ˝yje, po czym podpalili stodo∏´, a ˚ydzi ˝yw-
cem sp∏on´li. Kto o tych wydarzeniach mnie poinformowa∏, nie pami´tam ju˝ obecnie.

Nast´pnego dnia rano uda∏em si´ na pole znajdujàce si´ za cmentarzem ˝ydow-
skim. Obszar ten ma swojà nazw´ „Rykowanie”. Droga prowadzàca na pole przebiega-
∏a w pobli˝u spalonej stodo∏y w odleg∏oÊci ponad 15 metrów. Jecha∏em rankiem oko∏o
godziny 6. Widzia∏em pogorzelisko w miejscu, w którym uprzednio znajdowa∏a si´ sto-
do∏a. Âciany nie spali∏y si´ ca∏kowicie i zas∏ania∏y ca∏e stosy zw∏ok. Mo˝na by∏o zorien-
towaç si´, ˝e ludzie ci sp∏on´li na stojàco, gdy˝ opalone cia∏a, sk∏´bione ze sobà, by∏y
w pozycji stojàcej. Widaç by∏o równie˝ zw∏oki dzieci. Zw∏ok nie by∏em w stanie obliczyç,
gdy˝ przejecha∏em obok bez zatrzymania. Poniewa˝ jednak ˚ydów w Jedwabnem by∏o
oko∏o 1000, uwa˝am, ˝e spalonych tam zosta∏o nieco mniej, ale te˝ oko∏o tej liczby.
Zosta∏o jakieÊ 100 osób w utworzonym w Jedwabnem getcie. Uda∏em si´ na pole i tam
pracowa∏em przez ca∏y dzieƒ. Kiedy wraca∏em wieczorem, zw∏ok na pogorzelisku ju˝
nie by∏o. Zosta∏y zakopane w rowach. Kto zakopywa∏ zw∏oki, nie jest mnie wiadome.

˚ydów w getcie przetrzymywano przez jakiÊ czas. Nast´pnie ˝andarmi niemieccy
wywieêli ich w kierunku ¸om˝y. ˚ydzi ci ju˝ nie wrócili i przypuszczam, ˝e zostali
zamordowani. Gdzie to mia∏o miejsce, nie jest mnie wiadome.

Przes∏ucha∏em:a Odczyta∏em:

Waldemar Monkiewicz Czes∏aw Strzelczykb

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 20–22, kopia, mps.

a Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
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1974 kwiecieƒ 10, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Julii Soko∏owskiej przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

Podczas okupacji hitlerowskiej przez ca∏y czas zamieszkiwa∏am w Janczewie. Kiedy
Niemcy uderzyli na Zwiàzek Radziecki i zaj´li Jedwabne, utworzyli posterunek ˝andar-
merii niemieckiej w Jedwabnem. Mia∏o to miejsce pod koniec czerwca 1941 roku. ˚an-
darmi zaanga˝owali mnie do pracy w charakterze kucharki. Przygotowywa∏am im co
dnia 8 obiadów.

W dniu 10 lipca 1941 roku rankiem komendant posterunku o nieznanym mnie na-
zwisku, Êredniego wzrostu, siwawy, szczup∏y, o okràg∏ej twarzy, powiedzia∏ mnie, ˝e
mam przygotowaç 240 obiadów. Mówi∏am, ˝e nie mam takiego kot∏a. Komendant po-
wiedzia∏, abym sobie jakoÊ poradzi∏a. Mia∏am w zwiàzku z tym du˝o pracy. Zauwa˝y-
∏am, ˝e tego dnia przyjecha∏o wielu ˝andarmów z innych posterunków. ¸àcznie z miej-
scowymi by∏o ich w∏aÊnie 240 osób1. Byli to ˝andarmi z ¸om˝y, z Kolna i chyba ze
Stawisk. Nazwisk tych ˝andarmów nie zna∏am. Z miejscowych przypominam sobie
Hoffmannaa, lat oko∏o 30, Êredniego wzrostu, szczup∏y, ciemny blondyn, pociàg∏a
twarz, oraz Rathkegob, lat oko∏o 30, wysoki, szczup∏y, blondyn.

W dniu 10 lipca 1941 roku w godzinach po∏udniowych wysz∏am na chwil´ z kuchni
i uda∏am si´ po w´dliny do masarza Olszewskiego. Zwróci∏am uwag´, ˝e na rynku
w Jedwabnem ˝andarmi zgromadzili du˝à iloÊç miejscowych ˚ydów. Byli to m´˝czyê-
ni, kobiety i dzieci, od najstarszych osób do najm∏odszych.

˚andarmi niemieccy zjedli przygotowany przeze mnie obiad, po czym widzia∏am,
jak pop´dzili ˚ydów za miasto ulicà Przestrzelskà. Sta∏a tam stodo∏a Âleszyƒskiego
ko∏o ˝ydowskiego cmentarza. Samego momentu wp´dzenia ˚ydów do tej stodo∏y nie
widzia∏am. ˚andarmi przyprowadzili do mnie do kuchni trzy m∏ode dziewcz´ta ˝y-
dowskie i kazali je pilnowaç. Nast´pnie wieczorem ulokowali je w oddzielnym pokoju
i do czego one s∏u˝y∏y, nie wiem, ale zajmowa∏ si´ nimi komendant.

S∏ysza∏am od mieszkaƒców Jedwabnego – od kogo, nie pami´tam – ˝e ˝andarmi
wszystkich ˚ydów wp´dzili do stodo∏y Âleszyƒskiego i tam ˝ywcem spalili. Faktem jest,
˝e pozostali tylko nieliczni ˚ydzi przy ˝yciu. ˚ydów tych po krótkim czasie zabrano do
getta w ¸om˝y. Liczb´ ich okreÊlam na ponad 50. ¸àcznie z tymi ˚ydami w czasie nie-
obecnoÊci komendanta zosta∏y zabrane z posterunku trzy wspomniane przeze mnie
dziewczyny ˝ydowskie. Jedna z nich nazywa∏a si´ Judyta Ibramówna, druga Ismanówna,
trzecia – nie wiem jak. Mia∏y one po 18–20 lat.

˚adna z nich nie da∏a ju˝ znaku ˝ycia.

Przes∏ucha∏em:c Odczyta∏am:

Waldemar Monkiewicz Julianna Soko∏owskad

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 23–25, kopia, mps.

a W tekÊcie b∏´dnie Hoffmana.
b W tekÊcie b∏´dnie Radk´.
c Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku.
d Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka. Zeznajàc podczas procesu w 1949 r., Êwiadek
poda∏a imi´ Julia.
1 Na rozprawie przed Sàdem Okr´gowym w ¸om˝y w 1949 r. Julia Soko∏owska poda∏a, ˝e tego dnia w Je-
dwabnem by∏o 68 gestapowców i „bardzo du˝o” ˝andarmów, por. VII, dok. nr 110.
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Nr 25

1974 kwiecieƒ 10, Bia∏ystok – Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Aliny ˚ukowskiej przez
prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara Monkiewicza

W dniu 10 lipca 1941 roku oko∏o godziny 5 rano uda∏am si´ do pracy. By∏am zatrud-
niona u Ludwika Szmidtaa, zamieszka∏ego w Jedwabnem przy ul. Przytulskiej. Przez
ca∏y dzieƒ pracowa∏am na polu1. W godzinach popo∏udniowych, przed zachodem s∏oƒ-
ca, w pewnym momencie us∏ysza∏am krzyk dochodzàcy od strony cmentarza ˝ydow-
skiego. By∏am oddalona od tego miejsca [o] oko∏o 2 kilometry. Krzyk dochodzàcy
z miejsca, o którym wspomnia∏am, by∏ przera˝ajàcy. Krzycza∏a wi´ksza iloÊç ludzi
w sposób rozpaczliwy. Za chwil´ zobaczy∏am k∏´by czarnego dymu dochodzàce od stro-
ny cmentarza ˝ydowskiego. Dym szed∏ w kierunku miasta. Wyglàda∏o to na po˝ar.
Po pewnym czasie dym zmniejszy∏ si´, ale czuç by∏o swàd spalonych cia∏.

Kiedy wieczorem wróci∏am z pola do domu, dowiedzia∏am si´, ˝e ˝andarmi niemiec-
cy spalili ludnoÊç ˝ydowskà ˝ywcem w stodole stanowiàcej w∏asnoÊç Bronis∏awa Âleszyƒ-
skiego. Stodo∏a ta znajdowa∏a si´ na skraju Jedwabnego, w pobli˝u drogi prowadzàcej
na cmentarz ˝ydowski. Zwróci∏am uwag´, ˝e zag∏adzie ulegli prawie wszyscy ˚ydzi za-
mieszkujàcy w naszym miasteczku. By∏o ich oko∏o 1000 osób. Mi´dzy innymi zgin´∏y
dwie rodziny ˝ydowskie zamieszka∏e w moim sàsiedztwie. By∏y to rodziny Eliasza Pecy-
nowiczab i Dawida Pecynowicza. ¸àcznie by∏o tam 10 osób, m´˝czyzn, kobiet i dzieci.
Zosta∏y one wymordowane przez ˝andarmów niemieckich wraz z innymi mieszkaƒcami
Jedwabnego narodowoÊci ˝ydowskiej we wspomnianej stodole Âleszyƒskiego.

OsobiÊcie nie by∏am przy spalonej stodole Âleszyƒskiego i nie widzia∏am zw∏ok spa-
lonych ˚ydów. S∏ysza∏am tylko od innych osób – od kogo, nie pami´tam – ˝e resztki
spalonych zw∏ok pochowano w pobli˝u pogorzeliska. Po pewnym czasie, ju˝ po wojnie,
w miejscu spalonej stodo∏y widzia∏am mogi∏´. Obecnie jest tam pomnik.

Nazwisk ˝andarmów niemieckich bioràcych udzia∏ w wymordowaniu ˚ydów nie
zna∏am.

Przes∏ucha∏em:c Odczyta∏am:

Waldemar Monkiewicz Alina ˚ukowskad

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 2, k. 26–27, kopia, mps.

a W tekÊcie b∏´dnie Szmita.
b W tekÊcie tu i dalej Pecinowicza.
c Poni˝ej podpis prokuratora i piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. 
d Poni˝ej i na poprzednich stronach protoko∏u podpis Êwiadka.
1 W 1949 r. Alina ˚ukowska, zeznajàc na korzyÊç oskar˝onego Czes∏awa Lipiƒskiego, przedstawia∏a si´
jako naoczny Êwiadek wydarzeƒ, por. VII, dok. nr 76, 96 i 110.
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Nr 26

1974 kwiecieƒ 15, Bia∏ystok – Postanowienie prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku
Waldemara Monkiewicza o zawieszeniu post´powania przeciwko niemieckim ˝andarmom
z posterunku w Jedwabnem 

S 24/67a

Postanowienie
o zawieszeniu post´powania1

Bia∏ystok, dnia 15 kwietnia 1974 r.

Podprokurator Prokuratury Powiatowej w Bia∏ymstoku Waldemar Monkiewicz,
delegowany do Okr´gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia∏ymstoku,
po zapoznaniu si´ z aktami w sprawie p[rzeciw]ko Aloisowi Achillesowi i innym ˝an-
darmom w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, na mocy art. 15 kpk

postanowi∏:

1) post´powanie w niniejszej sprawie zawiesiç, 
2) zebrane materia∏y przekazaç G∏ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

w Polsce. 

Uzasadnienie:

W toku Êledztwa przeprowadzonego w tej sprawie stwierdzono, ˝e istotnie ˝andar-
mi z posterunku w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, zamordowali oko∏o 1000 osób narodowo-
Êci ˝ydowskiej, mieszkaƒców Jedwabnego. 

Sprawcy zbrodni nie zamieszkujà obecnie w naszym kraju. W latach 1944–[19]45
wraz z wojskami hitlerowskimi opuÊcili Polsk´. Istnieje uzasadnione przypuszczenie,
˝e przebywajà w NRF. 

W tych warunkach postanowi∏em jak wy˝ejb. 

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 18, orygina∏, mps. 

a Powy˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b Poni˝ej pieczàtka Prokurator del[egowany] do OKBZH w Bia∏ymstoku mgr W[aldemar] Monkiewicz
i odr´czny podpis. Obok piecz´ç okràg∏a OKBZH w Bia∏ymstoku. U do∏u strony odr´czna adnotacja Aprobuj´.
ZakreÊliç w rep[ertorium] Sn, wpisaç do rep[ertorium] „W”, 27 I [19]75 i nieczytelny podpis.
1 Postanowienie wraz z aktami sprawy, wnioskiem o Êciganie oraz sprawozdaniem ze Êledztwa zosta∏o
wys∏ane 17 IV 1974 r. do Wydzia∏u Âledczego GKBZH.
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Nr 27

1974 kwiecieƒ 16, Bia∏ystok – Wniosek prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku Waldemara
Monkiewicza o Êciganie dziesi´ciu funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego
podejrzanych o dokonanie zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem 

S 24/67a Bia∏ystok, dnia 16 kwietnia 1974 r.

Wniosek o Êciganie

Wnosz´ o Êciganie funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu okupacyjnego w Jed-
wabnem, pow. ¸om˝a, którzy kierujàc si´ niskimi pobudkami, nienawiÊcià narodowo-
Êciowà i rasowà, dopuÊcili si´ nast´pujàcych zbrodni:

1) W dniu 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, umieÊcili w stodole oko-
∏o 900 m´˝czyzn, kobiet i dzieci narodowoÊci ˝ydowskiej, po czym spalili ich ˝ywcem. 
Dowody: dokumentacja techniczna, zeznania Czes∏awa Strzelczyka z 9 IV [19]74,

Tadeusza Brzózki z 10 IV 1968 r., Wac∏awa Kupieckiego z 9 VI [19]73, Feliksa
Kowalskiego z 29 VI [19]71, Tadeusza Zarzeckiego z 29 VI [19]71 r., Alek-
sandra Gromadzkiego z 4 XI [19]72 r., Boles∏awa Olszewskiego z 9 IV
[19]74 r., Jana Micha∏a Kie∏czewskiego z 9 IV [19]74 r., Julianny Soko∏ow-
skiej z 10 IV [19]74 r., Aliny ˚ukowskiej z 10 IV [19]74 r.

2) W 1941 lub 1942 roku w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, zabrali oko∏o 100 osób, m´˝-
czyzn, kobiet i dzieci, narodowoÊci ˝ydowskiej do getta w ¸om˝y, skàd po pewnym cza-
sie zostali oni zabrani i zamordowani w n[iez]n[anych] okolicznoÊciach. 
Dowody: zeznania Boles∏awa Olszewskiego z 9 IV [19]74 r., Jana Micha∏a Kie∏czew-

skiego z 9 IV [19]74 r., Czes∏awa Strzelczyka z 9 IV [19]74 r., Julianny Soko-
∏owskiej z 10 IV [19]74 r., Aliny ˚ukowskiej z 10 IV [19]74 r.

Sprawcami wymienionych zbrodni byli mi´dzy innymi: 
Britzkus – amtskomisarz, 
Zimmermannb – amtskomisarz w Jedwabnem,
Alois Achilles – komendant ˝andarmerii,
Bittmannc – zast´pca komendanta,
Peter – ˝andarm, 
Robert Krieger – ˝andarm, 
Peschel – ˝andarm,
Handked – ˝andarm, 
Hoffmanne – ˝andarm, 
Rathkef – ˝andarmg. 
èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 14–15, orygina∏, mps. 

a Poni˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku. 
b W oryginale b∏´dnie Zimmerman.
c W oryginale b∏´dnie Bittman.
d W oryginale b∏´dnie Hancke.
e W oryginale b∏´dnie Hoffman.
f W oryginale b∏´dnie Radko.
g Poni˝ej pieczàtka Prokurator del[egowany] do OKBZH w Bia∏ymstoku mgr W[aldemar] Monkiewicz
i odr´czny podpis.



862

Nr 28

1974 kwiecieƒ 17, Bia∏ystok – Sprawozdanie prokuratora OKBZH w Bia∏ymstoku
Waldemara Monkiewicza ze Êledztwa w sprawie zbrodni na ludnoÊci ˝ydowskiej
w Jedwabnem

S 24/67a

Sprawozdanie
ze Êledztwa przeprowadzonego w sprawie zbrodni 

pope∏nionych na ludnoÊci ˝ydowskiej w Jedwabnem, pow. ¸om˝a, w 1941 r.

W dniu 27 maja 1967 r. Okr´gowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia-
∏ymstoku wszcz´∏a Êledztwo w sprawie wymordowania w dniu 10 lipca 1941 roku oko-
∏o 1000 mieszkaƒców Jedwabnego, pow. ¸om˝a. 

Âledztwo by∏o prowadzone bardzo powoli z uwagi na [...]b powa˝ne trudnoÊci, jakie
wystàpi∏y przy jego realizacji. Poniewa˝ kilku mieszkaƒców Jedwabnego ponios∏o od-
powiedzialnoÊç po zakoƒczeniu wojny za pomoc w zbrodni, nikt nie chcia∏ zeznawaç na
ten temat. 

Poniewa˝ poczàtkowo prowadzono spraw´ o wszystkie zbrodnie hitlerowskie na tere-
nie Jedwabnego, w niektórych protoko∏ach do∏àczonych do tej sprawy b´dà fragmenty
nieobj´te zakresem niniejszego Êledztwa. Zbrodnie te zosta∏y ju˝ wyjaÊnione w ramach
innego Êledztwa.

Akta archiwalne odnoszàce si´ do zbrodni ˝andarmerii w ¸om˝y zosta∏y sprawdzo-
ne i wykorzystane jako materia∏ informacyjny.

Dokumentacj´ technicznà sporzàdzono. Na pomniku jest uwidoczniona zdecydo-
wanie zawy˝ona liczba osób zamordowanych1. ˚ydów w Jedwabnem przed wojnà by∏o
oko∏o 1000. Wi´cej nie mog∏o byç równie˝ podczas okupacji, uwzgl´dniajàc, ˝e jeszcze
oko∏o 100 osób ˝andarmi wywieêli do getta. Stàd te˝ dokumentacja mo˝e byç wykorzy-
stana raczej tylko w postaci szkicu, a nie zdj´ç pomnika. 

Wi´kszej liczby Êwiadków nie uda∏o si´ przes∏uchaç. Wszyscy zapytywani o ten fakt
mieszkaƒcy Jedwabnego twierdzà, ˝e akurat tego dnia wyjechali lub uciekli ze swoich
domów i nic nie widzieli. Antagonizmy mi´dzy ludnoÊcià polskà a ˝ydowskà by∏y tam
bardzo du˝e i wywodzi∏y si´ zarówno z okresu mi´dzywojennego, jak te˝ lat 1939–[19]41
w∏adzy radzieckiej na tym terenie. 

Komunikaty radiowo-prasowe dotyczàce zbrodni ˝andarmów w Jedwabnem by∏y
nadawane bez rezultatu.

Innych dowodów w tej sprawie brakc.

èród∏o: AIPN, W 384, poszyt 1, k. 16–17, orygina∏, mps.

a Powy˝ej piecz´ç prostokàtna OKBZH w Bia∏ymstoku.
b Opuszczono powtórzone z uwagi na. 
c Poni˝ej pieczàtka Prokurator del[egowany] do OKBZH w Bia∏ymstoku mgr W[aldemar] Monkiewicz
i odr´czny podpis.
1 Napis na pomniku (usuni´tym w 2001 r.) brzmia∏: „Miejsce kaêni ludnoÊci ˝ydowskiej. Gestapo i ˝andar-
meria hitlerowska spali∏a ˝ywcem 1600 osób 10 VII 1941”. Fotografie g∏azu-pomnika zosta∏y w∏àczone do
akt Êledztwa jako dokumentacja techniczna.




