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Warsztaty Oskara Steffena
Nieznany rozdział z dziejów getta w Białymstoku

Joanna Tomalska

Jolanta Szczygieł-Rogowska

We wrześniu 1939 roku przybyła do Białego-
stoku rzesza uciekinierów z całej Polski1. Wśród 
nich znalazło się wielu artystów pochodzenia 
żydowskiego, przybyłych głównie z Łodzi i War-
szawy, m.in. bracia Menasze i Efraim Seidenbeu-
tlowie2, Natalia Landau3, Stanisława Centnersz-
werowa4, Adolf Behrman5, Tadeusz Bernsztejn6, 
Fania Helman7, Wolf Kapłański8, Izaak Krzecza-
nowski9, Natan Rozensztejn10, Bencjon Rolnic-
ki11, Chaim Tyber12, Abraham Hirsz Friedman 
(Frydman)13, Tobiasz Haber14, Izaak Celnikier15, 
Natan Gutman16, Gina Halpern17, żona mala-
rza Abrahama Hirsza Friedmana, który wkrót-
ce został wykładowcą w utworzonym przez wła-
dze radzieckie Domu Twórczości Ludowej (zwa-
nym również Domem Sztuki), był też autorem 
dekoracji do miejscowego teatru żydowskie-
go. W mieście przebywała też najpewniej mało 
dziś znana artystka Genia Grosman18, a tak-
że Abraham Guterman19, rzeźbiarz Zajnwel(t) 
Messner20 oraz malarz Zygmunt Bobowski21.

W okupowanym przez wojska radzieckie mie-
ście szybko powstały instytucje życia kultural-
nego, wśród nich zaś Związek Malarzy Biało-
ruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej22. 
Zapisanie się do tej organizacji nie było łatwe, 
władze odrzuciły m.in. podanie świetnej malar-
ki, Stanisławy Centnerszwerowej (ur. 1889)23. 
Dom Twórczości Ludowej (Dom Narodnogo Twor-
czestwa), jak wspomina Izaak Celnikier, nie był 
ani szkołą, ani domem kultury. Jego dyrekto-
rem był nieznany bliżej Rosjanin, Bejlinow24. 
Trudno powiedzieć, czym był ów dom. Celni-
kier nie pamięta, by odbywały się tam jakie-
kolwiek wystawy, z całą pewnością natomiast 
prowadzono zajęcia praktyczne i lekcje zwią-

zane ze sztuką. Więcej informacji na ten te-
mat zachowało się zapewne w archiwach w Mo-
skwie, gdzie przechowywane są ankiety perso-
nalne artystów, kandydatów na członków owe-
go związku25. Izaak Celnikier brał udział w pro-
wadzonych tam zajęciach, zajmował się wów-
czas głównie rysowaniem. Do kadry nauczyciel-
skiej należeli m.in. Abraham Frydman, Nata-
lia Landau, Izaak Krzeczanowski, był też nie-
znany dziś rzeźbiarz Szmurło i artysta niezna-
nej specjalności, Kubrik26 (?).

Stan względnego spokoju pod radziecką 
okupacją nie trwał długo. Po wybuchu wojny 
radziecko-niemieckiej, 27 czerwca 1941 roku 
miasto zajęli Niemcy. Następnego dnia w wiel-
kiej synagodze spalili żywcem około 600 Żydów, 
w płomieniach zginęli także ci, którzy chcieli 
ugasić pożar27. Izaak Celnikier był świadkiem 
tej tragedii, mieszkał wówczas niedaleko, przy 
ulicy Suraskiej.

Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej zna-
cząca część grupy uciekinierów została uwię-
ziona w białostockim getcie, gdzie niemal wszy-
scy zginęli. Getto powstało 1 lipca 1941 roku; 
na jego obszarze – ograniczonym ulicą Żydow-
ską i krętymi uliczkami wokół, oraz ulicami Po-
leską, Fabryczną, Jurowiecką, Białą i Zamen-
hofa – Niemcy stłoczyli około 60 000 ludzi28.

Jedną z najważniejszych ulic w getcie była 
Kupiecka. Podobnie jak przed wojną mieściły 
się tu ciasno stłoczone sklepy z najrozmaitszy-
mi towarami: bławatnymi, sukiennymi, z do-
datkami krawieckimi, futrzarskimi, tzw. ła-
weczki, czyli małe sklepiki z gotowymi ubra-
niami, wreszcie magazyny z towarami żelazny-
mi, narzędziami, naczyniami, artykułami go-
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spodarstwa domowego, farbami, pokostem, sło-
wem: wszystkim, co w życiu może się przydać. 
Tu znalazły się również małe fabryczki, warsz-
taty i zupełnie malutkie warsztaciki29. Do tych 
sklepów i sklepików często przyjeżdżały na za-
kupy żony oficerów niemieckich po luksusowe 
towary za bezcen.

Przy Kupieckiej pod numerem 40 (jak twier-
dzi Izaak Celnikier, być może jednak była to 
Kupiecka 45, dom należał przed wojną do Lej-
by Rudnickiego30) działała pracownia malar-
ska, którą stworzył niemiecki oficer i przemy-
słowiec, właściciel kilku białostockich przed-
siębiorstw, Oskar Steffen31. Izaak Celnikier pa-
mięta, że pracownia kopii mieściła się w du-
żej hali po istniejącej tam niegdyś stolarni. Po 
drugiej stronie ulicy, pod numerem 46, działa-
ła przed wojną przędzalnia, tkalnia i produk-
cja sukna L. Hendlera32. Nieco dalej, przy Ku-
pieckiej 49, znajdował się skład fabryczny Po-
lak i Synowie. Działały tam również dwie szko-
ły – prywatne gimnazjum koedukacyjne i szko-

ła Lejzera Eksztejna. Pracownię kopii otwarto 
miesiąc po utworzeniu getta.

W pracowni zatrudniono około 20 artystów, 
byli wśród nich: Abraham Behrman z Białego-
stoku, Salomon Białogórski33, Oskar Rozanec-
ki34, Chaim Tyber, bracia Seidenbeutel, Nata-
lia Landau, Gina Frydman, Stanisława Cent-
nerszwerowa, dwaj malarze o nazwisku Rolnic-
ki – ojciec i syn oraz Abraham Adolf Behrman 
z Łodzi35. W warsztatach kopii Steffena praco-
wała też córka rabina, Hanna Rozenmann36, 
Tobiasz Haber i Chaim Urison. Urison pocho-
dzący z małego miasteczka na Kresach, prze-
niósł się z rodziną do Łodzi. W 1928 roku wy-
jechał na studia do Paryża, gdzie spędził trzy 
lata. W 1936 roku osiadł w Warszawie, w roku 
1938 – w Wilnie. Był autorem kilku wystaw in-
dywidualnych, brał udział w wystawie zbiorowej 
w Warszawie w 1939 roku. Po wybuchu wojny 
przebywał na obszarach zajętych przez radziec-
kich okupantów. Kiedy w 1941 roku przyjechał 
do Białegostoku, by odwiedzić w getcie chorą 
matkę, został ujęty przez Niemców. W getcie 
malował potajemnie portrety współwięźniów37. 
Niewielką część prac Urisona udało się urato-
wać, o czym wspomina m.in. Izaak Celnikier38. 
Izaak Celnikier twierdzi, że żona artysty prze-
kazała około 20 obrazów z tego czasu do zbio-
rów w Izraelu. Obaj, Celnikier i Urison, praco-
wali razem jako malarze pokojowi przy prze-
budowie budynku komendantury.

Kierownikiem tego niezwykłego atelier ko-
pistów został mianowany Abraham Adolf Behr-
man, przybysz z Łodzi, znakomity malarz za-
mordowany przy sztalugach 17 sierpnia 1943 
roku przez Niemców.

Niewiele wiemy o samej pracowni. Izaak Cel-
nikier pamięta, że produkcja artystów była bar-
dzo duża; Niemcy wybierali do kopiowania obra-
zy wielkich mistrzów europejskiego malarstwa, 
m.in. Murilla, Tycjana, XIX-wiecznych klasy-
ków niemieckich. Zasadą pracy było kopiowa-
nie jednego dzieła przez jednego artystę. Pro-
dukcja była tak duża, że gotowe kopie wywo-
żono samochodami ciężarowymi do pałacyku 
w Dojlidach, gdzie mieściła się siedziba Ericha 
Kocha i okupacyjnych władz niemieckich. Cel-
nikier pracował w atelier jako pomocnik, na-
pinał płótna na krosna, gruntował podobra-
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zia, ale nie malował. Niemcy dostarczali far-
by i wszelkie materiały malarskie, bardzo do-
brej zresztą jakości, ale malarze nie dostawali 
dodatkowego wynagrodzenia, okupanci uzna-
li bowiem, że ich praca nie jest wyczerpująca 
fizycznie, nie przydzielano więc dodatkowych 
racji żywnościowych39.

Celnikier wraz z matką i młodszą o dwa lata 
siostrą mieszkał wówczas przy ulicy Kupieckiej, 
blisko ulicy Zamenhofa. Siostra i matka praco-
wały u Niemców.

Zasadą życia w getcie, jak wspomina Celni-
kier, było przetrwać mimo wszystko, nie dać się 
Niemcom. Na porządku dziennym były łapanki 
i pogromy. Już 3 lipca 1941 roku Niemcy roz-
strzelali 300 intelektualistów, wśród nich ar-
tystów: Izaaka Krzeczanowskiego i Abrahama 
Frydmana40. Kolejna łapanka miała miejsce 12 
lipca. To w tym dramatycznym okresie powsta-
wały piosenki o czwartkowych i sobotnich wdo-
wach, bowiem w te dni odbywały się łapanki.

Jeden z więźniów getta wspominał po latach:
1 sierpnia 1941 getto w Białymstoku zostało 

zamknięte, w potrzasku znaleźli się Żydzi z Bia-
łegostoku i wielu Żydów z okolicznych miaste-
czek. W getcie zamknięto mniej więcej około 60 
000 ludzi. W pierwszych dniach można było jesz-
cze w getcie egzystować, bo każdy miał jakieś 
rezerwy żywności. Rezerwy te powstały wsku-
tek wymiany: wymieniano na żywność wszyst-
ko: meble, ubrania, sprzęt oraz wszelkiego ro-
dzaju kosztowności, także obrączki. Sytuacja 
w getcie nieustannie się pogarszała. Żywność 
zgromadzona przy zamknięciu getta wyczerpa-
ła się, zaczęło brakować podstawowych arty-
kułów żywnościowych. Bardzo wielu ludzi za-
częło się starać o jakakolwiek pracę w różnych 
fabrykach getta, w krawiectwie, szewstwie, ry-
marstwie, stolarce i innych zawodach, myśląc, 
że świadectwo pracy uchroni ich przed wywóz-
ką, a co za tym idzie – przed śmiercią. Godzili 
się pracować za 200 gramów chleba dziennie, 
z nadzieją, że zostaną przy życiu. Było to wtedy 
jedyne pragnienie i nadzieja cierpiących Żydów.

Po pierwszej akcji [w lutym 1943 roku, cho-
dziło o łapanki i egzekucje] rozeszły się pogłoski, 
że armia niemiecka poniosła klęskę pod Stalin-
gradem, że bardzo wielu Niemców dostało się do 
niewoli rosyjskiej. W tym czasie ja przeszedłem 

do pracy w pierwszym kombinacie włókienni-
czym, gdzie pracowałem razem z moim ojcem. 
Brama tej fabryki znajdowała się przy ulicy Ju-
rowieckiej, niedaleko naszego miejsca zamiesz-
kania [autor mieszkał przy ulicy Jurowieckiej 
11]. Nasza sytuacja żywnościowa znacznie się 
pogorszyła. W fabryce w tym czasie pracowa-
li już sami Żydzi, a zatem nie było gdzie i z kim 
wymienić różnych części ubrania, względnie 
naczyń lub innego sprzętu domowego na żyw-
ność. Tylko kawałek chleba i kilka ziemniaków, 
to było całe nasze wyżywienie. Ale to niedoja-
danie, na granicy głodu, nie było najgorsze. Naj-
gorsze były pogłoski krążące po getcie, że na-
stąpi okres likwidacji resztek gett pozostałych 
jeszcze na prowincji41.

Akcja lutowa (5-12 lutego) pochłonęła oko-
ło 1000 ofiar zamordowanych na terenie getta 
i około 10 000 wywiezionych do obozów śmier-
ci42. Przez 8 dni wywożono ludzi na straszliwą 
rzeź do Treblinki. Niełatwo było wydostać tych 
ludzi z Białegostoku. Tysiące ukryły się pod 
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ziemią. Były wypadki oporu. Było wiele samo-
bójstw [...]. Po akcji getto miało wygląd wielkiej, 
krwawej łaźni. 1000 zastrzelonych. Dziesiątki 
samobójstw. Krew płynie ściekami jak woda, 
skrwawione poduszki, zdemolowane domy, do-
bytek wymieszany z błotem, martwi ludzie na 
każdym kroku – pisała w marcu 1943 roku Cy-
pora Birman43.

Izaakowi Celnikierowi z malarką Malą Bern-
zweig i żoną jednego z braci Seidenbeutlów udało 
się wydostać z getta, jednak obie kobiety, zała-
mane beznadziejną sytuacją, popełniły samobój-
stwo, podcięły sobie żyły. Izaak, jak większość 
młodych ludzi, zaangażował się w ruch oporu. 
Jego grupa składała się z ośmiu osób i była wy-
posażona w jeden rewolwer. Słabo zorganizowa-
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ny, a przede wszystkim rozbity na szereg ugru-
powań politycznych, ruch oporu nie dawał ja-
kiejkolwiek szansy na przygotowanie getta do 
obrony przed całkowitą likwidacją.

W nocy z 15 na 16 sierpnia 1943 roku od-
działy SS otoczyły getto i weszły na teren fa-
bryk. Wszyscy mieszkańcy getta mieli się sta-
wić przy ulicy Jurowieckiej, skąd mieli zostać 
ewakuowani do Lublina, jak głosiły afisze, które 
pojawiły się na terenie getta już o szóstej rano44. 
Fabryki należące do Oskara Steffena zostały za-
mknięte. W pracowni kopistów przy sztalugach 
pozostał jedynie Abraham Behrman, który zo-
stał zastrzelony po odmowie wyjścia na ulicę45. 
Pozostałych artystów aresztowano lub zamordo-
wano w nieznanych do dzisiaj okolicznościach.

Izaak Celnikier był świadkiem śmierci swo-
jej przyjaciółki, malarki, Giny Frydman. Po-
szukując rodziny, trafił na ulicę Jurowiecką, 
skąd pędzono Żydów, w kierunku dworca pole-
skiego. Kiedy oprawcy wydali rozkaz, by kobie-
ty i dzieci szły oddzielnie, Gina Frydman rzu-
ciła się na Niemca z nożem. Zginęła rozstrze-
lana na miejscu. Ten moment Izaak Celnikier 
uwiecznił na jednej z grafik cyklu Mémoire Gra-
vée (Ryta pamięć).

Blokada getta trwała cały miesiąc. Odziały 
SS zostały wycofane 15 września 1943 roku, po 
wygaśnięciu ostatnich działań powstańczych. 
Białystok jako miasto praktycznie przestał ist-
nieć, wojnę przeżyła garstka Żydów.

Tragedia białostockiego getta należy do te-
matów nadal nie do końca zbadanych. Jednym z 
nieznanych wątków jest pracownia kopii Oska-
ra Steffena. W Białymstoku po istnieniu arty-
stycznej pracowni nie pozostał żaden ślad. Nie 
wiemy, czym się kierowali organizatorzy tego 
jedynego w swoim rodzaju artystycznego studia, 
wybierając malarzy do pracowni, nie wiadomo, 
kto decydował o wyborze wzorów do kopiowa-
nia. Nie wiemy również, jak w istocie wyglądała 
produkcja i jej liczebne rozmiary; na podstawie 
wspomnień Izaaka Celnikiera, pamiętającego, 
że obrazy wywożono ciężarówkami, można są-
dzić, że kopii było bardzo dużo. Nie wiemy, co 
stało się z ową ogromną produkcją warsztatów 
kopii, nie wiadomo czy prace zostały wywiezio-
ne do Niemiec, podarowane oficjelom z bliższe-
go i dalszego kręgu Steffena, czy też – przynaj-

mniej ich część – spłonęły w czasie walk o Bia-
łystok. Nie wiemy również czy obrazy były świa-
domie fałszowane, to znaczy, czy nosiły fałszy-
we sygnatury, czy też były oficjalnymi kopia-
mi. Nie można wykluczyć, że część efektów nie-
wolniczej pracy wybitnych artystów pochodze-
nia żydowskiego zmuszonych do pracy w biało-
stockim getcie zdobi dziś nie tylko sale wysta-
wowe wielkich i mniejszych muzeów na świe-
cie, lecz także prywatne zbiory kolekcjonerów.

Poznanie i przypomnienie niemal zupełnie 
nie znanego rozdziału dziejów miasta jest na-
szym obowiązkiem, nie tylko dlatego, że Biały-
stok ma prawo do historii, lecz przede wszystkim 
aby milczeniem nie skazać ofiar ogromu zbrod-
ni hitlerowskich na ponowną śmierć, by posłu-
żyć się cytatem z wypowiedzi Izaaka Celnikie-
ra i przywrócić pamięć o wielkich, zapomnia-
nych artystach – mieszkańcach naszego miasta.

Joanna Tomalska – historyk sztuki, muze-
alnik, kustosz Muzeum Podlaskiego w Białym-
stoku, współpracowała z Radiem Białystok, au-
torka wielu prac poświęconych sztuce na Pod-
lasiu; autorka książek i artykułów poświęco-
nych malarstwu ikonowemu (m.in. Ikony, 2005), 
współautorka dwutomowej publikacji Białystok 
nie tylko kulturalny: 1944-1949, Białystok 2008. 
Zorganizowała wiele wystaw muzealnych, m.in. 
Simon Segal – Tajemnicze dziecko Białegostoku 
w kooperacji polsko-francuskiej, Białystok 2010.

Joalanta Szczygieł-Rogowska – historyk, 
muzealnik i muzeolog, dyrektor Galerii im. Sleń-
dzińskich w Białymstoku, współpracowała z 
Radiem Białystok oraz z TVP Białystok przy 
realizacji wielu audycji i programów dotyczą-
cych historii miasta; autorka wielu wystaw mu-
zealnych, publikacji książkowych, m.in. Bia-
łystok lata dwudzieste, lata trzydzieste, Bia-
łystok 2001, współautorka dwutomowej publi-
kacji Białystok nie tylko kulturalny: 1944-1949, 
Białystok 2008.

Fotografie prac Chaima Urisona, W getcie pocho-
dzą z publikacji Białystok Getto Painting, Miriam 
Novitch, ed. Spiritual Resistance, Art from the 
Concentration Camps 1940-1945, ss.182-183, 
Philadelphia, Jewish Publication Society 1981.
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5 Abraham Adolf Behrman, malarz (1876-1942), studia 
w akademii monachijskiej i w Paryżu; od 1939 roku 
w Białymstoku. Najpełniejszy biogram artysty zob.: 
Ł. Grzejszczak, Łódź – przystań bezpieczna, Abraham 
Adolf Behrman (1876-1942), „Kronika miasta Łodzi”, nr 2, 
2004, ss. 123-126; tenże, Szkolnictwo plastyczne w Ło-
dzi w latach 1895-1939, Metody kształcenia i ich wpływ 
na rozwój miejscowego środowiska plastycznego [w:] Pol-
skie Szkolnictwo Artystyczne, Dzieje – Teoria – Praktyka, 
Materiały LIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki, Warszawa 14-16. X. 2004, red. 
M. Poprzęcka, Warszawa 2005, ss. 145-161.
6 Tadeusz Bernsztejn (1919-1943?) uczył się w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych (1937-1939), uczestnik 
wystawy sztuki białoruskiej w 1940 roku, zob. Союз 
Советских..., s. 10.
7 Fania Helman (1913-1943?), uczennica Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie w latach 
1934-1938, uczestniczka wystawy artystów białoruskich 
w 1940 roku, Союз Советских.., s.10.
8 Wolf Kapłański, malarz i poeta (1912-1943), uczeń Lu-
domira Sleńdzińskiego w Wilnie; od 1939 roku w Bia-
łymstoku. Na wystawie w Moskwie w 1940 roku przed-
stawił m.in. obraz Białostocki pejzaż; zob. SAP, III, s. 
358; Союз Советских…, s. 11.
9 Izaak Krzeczanowski, malarz i grafik (1910-1941), stu-
diował w Warszawie (1929-1933, Akademia Sztuk Pięk-
nych 1933-1939); zamordowany przez Niemców w lipcu 
1941 roku, zob. SAP, IV, s.297; Союз Советских…, s. 11.
10 Natan Rozensztejn, malarz, (1910 – 1943?), Союз Со-
ветских…, s. 13.
11 Bencjon (Beno) Rolnicki (1921-1943?), malarz i gra-
fik, syn malarza Bernarda, zginął w getcie białostockim; 
materiały Słownika artystów polskich i w Polsce dzia-
łających, Archiwum Instytutu Sztuki PAN, Warszawa; 
Союз Советских…, s. 14.

12 Chaim Tyber (1917-1943), malarz, uczył się w Łodzi i 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zob. A. Darmon, 
Autour de l’art juif, Peintres, sculpteurs et photographes, 
Paris 2003, s. 110; Союз Советских…, s. 15.
13 Abraham Hirsz Friedman (Frydman), malarz i gra-
fik (1906-1941), uczył się w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie; we wrześniu 1939 roku z żoną Giną Hal-
pern przedostał się do Białegostoku, był m.in. wykła-
dowcą w Domu Twórczości Ludowej; rozstrzelany przez 
gestapo w lipcu 1941 roku; zob. SAP, t. II, ss. 255-256.
14 Tobiasz Haber, malarz i grafik (1906-1943), studiował 
w Paryżu; od września 1939 roku w Białymstoku, w get-
cie pracował w pracowni O. Steffena; zob.: SAP, t. III, s. 3.
15 Izaak Celnikier (ur. 1923), malarz i grafik, okupację 
spędził w Białymstoku; zob. Isaac Celnikier, 8 novembre 

- 20 décembre 1994, Arsenal de Pratifiori, Rue Pratifiori 
18, katalog wystawy, s. 13; Izaak Celnikier, Isaac Cel-
nikier, Malarstwo, Rysunek, Grafika, Peintres, Dessins, 
Gravures, Muzeum Narodowe w Krakowie, styczeń-ma-
rzec 2005 katalog wystawy, ss. 111-112.
16 Natan Gutman malarz, wg danych zwartych w ankie-
cie osobowych w 1936 roku ukończył warszawską Aka-
demię Sztuk Pięknych, uprawiał malarstwo i metalopla-
stykę, w 1941 roku wziął udział w wystawie w Muzeum 
rewolucji w Mińsku; Tomalska, Milczenie muz, s. 104.
17 Gina Halpern, (1910-1943), malarka, brała udział w 
powstaniu w getcie białostockim, zob. SAP, t. III, s. 16.
18 Genia Grosman, urodzona w Białymstoku (1910) ab-
solwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileń-
skiego; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-
1945 [w:] Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945, 
katalog wystawy, Olsztyn bd., [1989], s. 35.
19 Abraham Guterman malarz, grafik, krytyk artystycz-
ny (1899-1941), studiował u Teodora Axentowicza w Kra-
kowie; zginął w okolicach Białegostoku w czerwcu 1941 
roku, SAP, t. II, s. 524.
20 Zygmunt [Zajnwel(t)] Messner [Messer], rzeźbiarz, 
(ok.1900-ok.1941?), autor portretów i aktów, SAP, t. V, 
s. 495.
21 Zygmunt Bobowski, malarz i rysownik (1902-1943), 
uczył się w warszawskiej SSP i Akademii Sztuk Pięk-
nych, od września 1939 roku przebywał w Białymsto-
ku, wiosną 1940 roku wziął udział w wystawie plasty-
ków warszawskich; w 1942 roku wrócił do Warszawy; 
zob. SAP, t. I, ss.189-190; Союз Советских…,s. 4. W an-
kiecie personalnej podał, że urodził się w 1903 roku, 
J. Tomalska, Milczenie muz. Artyści w Białymstoku 
w okresie okupacji radzieckiej 1939-1941, „Białoruskie 
Zeszyty Historyczne”, nr 26, 2006, s. 105.
22 Союз Советских..., ss. 3-6; szerzej na ten temat: 
J. Tomalska, Milczenie muz..., ss. 102-107.
23 Zob. Tomalska, Milczenie muz..., s.105.
24 J. Tomalska, J. Szczygieł-Rogowska, Rozmowa z Iza-
akiem Celnikierem 27 maja 2009 roku, nagranie w zbio-
rach Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Bialymstoku.
25 J. Tomalska, Milczenie muz…, s.103 i n.
26 Tamże.
27 Rajzner, Lew, s. 53.
28 Rajzner, Lew, s. 65 i n. Dane dotyczące liczby więź-
niów białostockiego getta różnią się dość znacznie, zob. 



179Joanna Tomalska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Warsztaty Oskara Steffena…

Sz. Datner, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 
1946, s. 23.
29 Rajzner, Lew, s. 86.
30 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Księgi hipo-
teczne miasta.
31 Sz. Datner, s.36; Rajzner, Lew, s. 86.
32 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Księgi hipo-
teczne miasta.
33 J. Sandel, Salomon Białogórski [w:] SAP, t. 1, s. 149; 
artysta urodził się w Kleszczelach, ukończył białostoc-
ką szkołę ludową i gimnazjum im. Aleksandra I. Po po-
wrocie z tułaczki po I wojnie światowej uczył się na kur-
sach pedagogicznych w Białymstoku, tu pracował też 
jako nauczyciel rysunków w szkołach powszechnych. 
Przez kilka lat mieszkał w Wilnie. Był przede wszyst-
kim pejzażystą.
34 Oskar Rozanecki (1894-1943?), malarz, uczeń berliń-
skiej Akademii Sztuk pięknych (1922-1924), autor wy-
stawy indywidualnej w Wilnie, Łodzi i Warszawie, Bia-
łymstoku, Częstochowie, wystawiał także w Berlinie 
i Paryżu, Союз Советских…, s. 14.
35 U. Kraśnicka, Żydzi białostoccy, Białystok 2003, s. 45.
36 Hanna Rozenmann (1914-1943?), malarka, uczyła się 
w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych (1932-1933) i w 

warszawskiej ASP (1936-1938), prezentowała swoje pra-
ce na wystawie w Białymstoku w 1939 roku, uczestnicz-
ka wystawy artystów białoruskich w 1940 roku, Союз 
Советских…, s. 14 i n.
37 P. Rosen, N. Apfelbaum, Bearing Witness, A Resource 
Guide to Literature, Poetry, Art, Music and Videos by 
Holocaust Victims and Survivors, Westport-Connecticut-
London 2002, s. 163.
38 J. Tomalska, J. Szczygieł-Rogowska, Rozmowa z Iza-
akiem Celnikierem 27 maja 2009 roku.
39 J. Tomalska, J. Szczygieł-Rogowska, Rozmowa z Iza-
akiem Celnikierem.
40 Tamże; Rajzner, Lew, ss. 59-60.
41 Wspomnienia Szamaja Kizelsztejna, maszynopis w zbio-
rach prywatnych.
42 Rajzner, Lew, s. 141, podaje, że efektem akcji w lutym 
1943 roku było 2000 ofiar rozstrzelanych w getcie i 10 
000 wywiezionych do obozów w Treblince i Auschwitz.
43 Sz. Datner, Getto białostockie i jego podziemne archi-
wum, Studia i materiały do dziejów miasta Białegosto-
ku, 1970 t. II. s. 105.
44 Tamże, s. 38
45 J. Tomalska, J. Szczygieł-Rogowska, Rozmowa z Iza-
akiem Celnikierem.


