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Z anim wybuchła II 
wojna światowa, 
z więzień uloko-
wanych wzdłuż 
granicy z Niem-

cami przeniesiono na wschód 
część osadzonych. Wraz z nimi 
delegowano funkcjonariuszy, 
którzy mieli wzmocnić obsadę 
„kresowych” więzień, osła-
bioną przez wojenną mobiliza-
cję. 2 września 1939 r., dzień 
po agresji Niemiec na Polskę, 
ogłoszono częściową amnestię 
dla więźniów. W Białymstoku 
Wacław Furmańczyk, ostatni 
przed wybuchem wojny na-
czelnik więzienia, po wykona-
niu jej, wszystkich niezwolnio-
nych więźniów przekazał 
pod nadzór policji, a sam z per-
sonelem 12 września opuścił 
miasto. Po pięciu dniach grupa 
około pięćdziesięciu funkcjo-
nariuszy zatrzymana została 
i uwięziona w Baranowiczach 
w prowizorycznie zorganizo-
wanym areszcie. 
 
Białystok w rękach  
Sowietów 
Będący już w tym czasie w rę-
kach niemieckich Białystok 22 
września został przekazany 
wkraczającym do miasta So-
wietom. Ci szybko rozpoczęli 
aresztowania, które objęły 
głównie byłych żołnierzy, po-
licjantów, pracowników wy-
miaru sprawiedliwości, działa-
czy politycznych, urzędników 
państwowych i samorządo-
wych, księży. Zatrzymanych 
lokowano najpierw w siedzibie 
NKWD przy ul. Mickiewicza (w 
budynku dzisiejszego Urzędu 
Wojewódzkiego) i w piwnicach 
budynków przy ul. Ogrodowej 
i Warszawskiej. Według stanu 
na 7 października 1939 r. biało-
ruskie organy NKWD areszto-
wały w zachodnich obwodach 
republiki 2708 osób. Do 15 paź-
dziernika liczba aresztowa-
nych wzrosła do 3535 i przez 
kolejne miesiące się zwięk-
szała. Wiosną 1940 r. w więzie-
niach zachodnich obwodów 
Białorusi i Ukrainy znajdowało 
się 18 622 aresztowanych (po-
nad 10 tys. stanowili Polacy). 
Z tej perspektywy widać, jak 
ogromne znaczenie w sowiec-
kiej polityce odgrywał spraw-
nie działający system prześla-
dowań i represji, którego nie-
odzowny element stanowiła 
infrastruktura więzienna. 

Wszystkie areszty i więzie-
nia na ziemiach wschodnich II 
RP zajętych przez Armię Czer-
woną zaczęły formalnie funk-
cjonować w oparciu o sowieckie 
regulacje prawne. Organizacyj-
nie usytuowano je w strukturze 
resortu spraw wewnętrznych. 
Ogółem na okupowanych przez 

ZSRS terenach znajdowało się 
145 polskich więzień, filii i od-
działów więziennych. Regulacje 
organizacyjne dotyczące tych 
jednostek nastąpiły stosunkowo 
późno. Dopiero 11 grudnia 1939 
r. wydano rozkaz ustalający 
tymczasowe etaty dla 23 ogól-
nych więzień NKWD na obsza-
rze Zachodniej Białorusi (na-
dano im nr 11-33). Ogółem w po-
łowie 1941 r. na zaanektowa-
nych ziemiach wschodnich II RP 
funkcjonowało 46 ogólnych 
więzień NKWD przewidzianych 
dla 18 562 więźniów.  

Białostockie więzienie 
nowe władze okupacyjne „za-
gospodarowały” już w paź-
dzierniku. W systemie więzień 
BSRS więzienie to otrzymało 
status właśnie więzienia ogól-
nego i nadano mu nr 18. Odpo-
wiedzialnym za kompleks 
więzienny został funkcjona-
riusz Kowalow. Zatrzymani 
trafiali w zdecydowanej więk-
szości najpierw do aresztów 
NKWD. Po wstępnym przesłu-
chaniu przenoszeni byli do-
piero do więzienia – najniebez-
pieczniejsi mieli jednak być 
od razu wywożeni do Mińska, 
a stamtąd do łagrów. 

Formalnie białostockie 
więzienie mogło pomieścić 

1100 osób. Jednak od samego 
początku przez niespełna dwa 
lata okupacji Sowieci potrafili 
w nim upchnąć ponad 4 tys. 
więźniów. Motyw przepełnie-
nia  pojawia się we wszystkich 
dostępnych wspomnieniach. 
Rosnąca liczba aresztowanych 
skutkowała tym, że adapto-
wano na więzienia/areszty 
różne budynki w tym plebanie 
i kaplice. Stan zapełnienia wię-
zienia w Białymstoku znany 
jest dla okresu marzec-czer-
wiec 1941 r. – stale przekraczał 
wyznaczony limit. Od listo-
pada 1939 r. na mocy decyzji 
komisarza Mierkułowa 
nad bezpieczeństwem więzie-
nia (ochrona zewnętrzna) czu-
wały wojska konwojowe 
NKWD. Dodatkowo warto 
wspomnieć, że w styczniu 
1940 r. w Białymstoku zorgani-
zowana została specjalna cela 
odbiorczo-rozdzielcza NKWD 
na 75 osób. Tu również miano 
zorganizować kolonię pracy 
typu zamkniętego dla 12-18-lat-
ków na 250 osób. 
 
Tak wiele niewiadomych 
Funkcjonariuszami byli przede 
wszystkim Sowieci, ale także 
miejscowi – ludzie z marginesu 
społecznego i komuniści. Jak 

wyglądała jednak w latach 
1939-1941 kadra białostockiego 
więzienia – jak przedstawiał się 
jej skład narodowościowy, 
wiek itd. – niestety nie wia-
domo. Znana jest tylko liczba 
funkcjonariuszy sowieckich, 
którzy napłynęli na Białostoc-
czyznę do października 1940 r. 
– w administracji, aparacie par-
tyjnym i aparacie bezpieczeń-
stwa było ich 12 396 – domino-
wali Białorusini, Żydów było 
kilkanaście procent. 

Nie wiadomo również 
zbyt wiele o osadzonych. Ile 
osób przeszło przez budynek 
dzisiejszego Aresztu Śled-
czego? Jaki odsetek stanowili 
tzw. „granicznicy” (zatrzymani 
przy przekraczaniu granicy), 
osoby związane z organizacją 
i działalnością polskiego pod-
ziemia i oporu społecznego, 
ziemianie, dzierżawcy, właści-
ciele fabryk i innych zakładów, 
kupcy i bogaci chłopi, urzęd-
nicy państwowi i samorzą-
dowi, policjanci i oficerowie 
wojska, aktyw partii politycz-
nych i organizacji społecznych, 
księża? Szczegółowe dane do-
tyczące narodowości też znaj-
dują się pod znakiem zapyta-
nia – choć Polacy stanowili 
większość. Niestety, brakuje 

list osób więzionych w Białym-
stoku, jak i nie są dotychczas 
znane listy wywozowe z tegoż 
więzienia do innych więzień 
„kresowych”. Oblicza się, że 
w całym okresie rządów so-
wieckich przez gmach przy ul. 
Kopernika przeszło około 8 tys. 
osób. Wiadomo, że wykony-
wano tu wyroki śmierci, ale ich 
liczba także pozostaje zagadką. 
Prawdopodobnie pierwszą 
więźniarką była Bronisława 
Szyłkiewicz z Zabłudowa.  
 
Nieludzkie warunki 
Choć w więzieniu istniał we-
wnętrzny szpital, to dostęp 
do lekarza dość często był 
utrudniony, a jeśli już się udało, 
to nie zawsze można było li-
czyć na życzliwy stosunek per-
sonelu do pacjenta. Lepiej po-
moc medyczna zaczęła wyglą-
dać, kiedy wybuchała epide-
mia – tak było na przełomie 
marca i kwietnia 1941 r. kiedy 
pojawiło się ognisko tyfusu. 
Wówczas nawet część więź-
niów wywieziono do Mińska 
i do Grodna. Kiepska kondycja 
osadzonych, liczne zachoro-
wania, zgony wynikały z wa-
runków panujących w więzie-
niu. Wspomniane przepełnie-
nie, nieregularne kąpiele 

w prymitywnych łaźniach, ra-
cjonowanie wody, deficyt 
środków higienicznych, brak 
warunków do prania bielizny, 
brud (co przekładało się 
na plagę wszy i pluskiew), 
kiepskie żywienie to nieod-
łączne elementy składające się 
na obraz białostockiego więzie-
nia w okresie sowieckiej oku-
pacji. 

Więźniom po porannej 
pobudce wydawano śniadanie 
(chleb + herbata), po którym 
odbywała się „prowierka” 
(apel). W południe osadzeni 
otrzymywali obiad – wodnistą 
zupę. Ostatnim posiłkiem była 
kolacja – często wodnista ka-
sza, suszone ryby. Rytm do-
bowy, raz w tygodniu przery-
wany wyjściem do łaźni i de-
zynfekcją ubrań, „progułką” 
(spacerem po więziennym po-
dwórzu), przesłuchaniami i re-
wizjami, zasadniczo był mono-
tonny. Tę monotonię więźnio-
wie w rozmaity sposób próbo-
wali przełamać, urządzając 
dyskusje, opowiadając różne 
historie, recytując wiersze, 
śpiewając pieśni, urządzają za-
wody szachowe (figury ro-
biono z suchego chleba) czy 
grając w inne gry. 

 
Z nowym okupantem 
22 czerwca 1941 r. w dniu agre-
sji Niemiec na ZSRS władze so-
wieckie podjęły przygotowania 
do ewakuacji więzień Zachod-
niej Białorusi. Ewakuację wię-
zienia białostockiego zaplano-
wano na 27 czerwca. W myśl 
rozkazu z Mińska więźniowie 
mieli zostać przetransporto-
wani do obwodu swierdłow-
skiego (kolej miała nawet do-
starczyć do tej akcji 334 wagony, 
co okazało się zadaniem niewy-
konalnym). Szybki atak nie-
miecki spowodował jednak, że 
już następnego dnia (23 wrze-
śnia) wydano rozkaz natych-
miastowej ewakuacji „poparty 
telefonem naczelnika Obwodu 
Urzędu NKWD w Białym-
stoku”, pozostawiając część 
osadzonych w zamkniętych ce-
lach. Około 2150 więźniów za-
częło rozbijać drzwi i kraty, z po-
mocą przyszli im członkowie 
rodzin oraz kolejarze z pobli-
skich warsztatów. W pierw-
szych dniach wojny niemiecko-
sowieckiej wielu więźniów pę-
dzonych z Białegostoku 
na wschód było likwidowanych 
przez eskortujących ich enka-
wudzistów (małe Katynie). 
Do białostockiego więzienia nie 
dotarła grupa kilkunastu osób 
wyselekcjonowana spośród 
aresztowanych w okolicach 
Brańska w czasie przeprowa-
dzania kolejnej sowieckiej de-
portacji – prawie wszyscy zostali 
wymordowani przez eskortują-
cych we wsi Folwarki Tylwickie 
niedaleko Zabłudowa. Budy-
nek przy Kopernika przejęli 
Niemcy – rozpoczął się kolejny 
rozdział w jego historii – choć 
z nowym okupantem w roli 
głównej – nie mniej tragiczny.

BIAŁOSTOCKIE WIĘZIENIE 
W SYSTEMIE 

SOWIECKIEGO APARATU 
REPRESJI (1939-1941)

Więzienie w Białymstoku
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Budynek obecnego Aresztu Śledczego w Białymstoku przy ul. Kopernika, 
pamiętający jeszcze czasy caratu (wybudowany w latach 1910-1914),  

w okresie międzywojennym pełnił funkcję więzienia karnego. Od 1939 r.  
przez kolejnych okupantów był wykorzystany także jako więzienie.  

Jego mury stały się miejscem represji „wrogów” obu totalitaryzmów.


