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Wstęp

Historycy związani z kieleckim ośrodkiem uniwersyteckim od wielu lat zajmują się 
badaniami społeczności żydowskiej. Pokłosiem tych zainteresowań są liczne publi-
kacje1 oraz konferencje2 prezentujące różne odsłony relacji polsko-żydowskich na 
przestrzeni dziejów. Jedną ze wspólnych inicjatyw wpisujących się w tradycję badań 
Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach i Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach była konferencja „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”, 
która odbyła się w dniach 11–12 października 2016 r. w Kielcach.

Temat stosunków polsko-żydowskich cieszył się i cieszy niesłabnącą popularnoś-
cią wśród specjalistów z wielu dziedzin. Ostatnimi laty szczególnie intensywnie eks-
plorowano okres dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej. Rela-
tywnie mało uwagi poświęcono zaś relacjom polsko-żydowskim w wojsku. Oprócz 
pojedynczych prac zwartych3 pojawiły się na ten temat jedynie drobne teksty4.

1 J. Muszyńska, S. Kazusek, E. Majcher-Ociesa, Badania judaistyczne na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium 
selektywne, red. S. Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 181–199.

2 Materiały pokonferencyjne: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały z sesji naukowej 
w Starachowicach 17 X 1987 r., Kielce 1989; Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, 
kultura, społeczeństwo, red. G. Miernik, J. Wijaczka, Kraków 2005; Życie codzienne społeczności 
żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 r., red. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska, Kielce 
2013. Na uwagę zasługują dwie cykliczne konferencje: popularnonaukowa „Społeczność żydow-
ska w Małopolsce”, organizowana od 2014 r. przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut 
Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz naukowa „Relacje polsko-żydowskie 
w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”, organizowana przez IPN Delegaturę w Kiel-
cach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do ciekawych inicjatyw 
należy również konkurs dla uczniów „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, w którego ramach organizatorzy 
przeprowadzili i opublikowali wywiady opisujące relacje polsko-żydowskie w XX w. (Nasi sąsie-
dzi Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, red. A. Dziarmaga, 
D. Koczwańska-Kalita, E. Majcher-Ociesa, Warszawa 2018).

3 M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legio-
nach Polskich, Warszawa 2010; T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej 
Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939), Toruń 1998; B. Meirtchak, Żydzi – żołnierze wojsk polskich 
polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001.

4 M. Rodak, Żydowska przestępczość kryminalna w Wojsku Polskim w województwie lubelskim 
w latach 1918–1939, „Kwartalnik Historii Żydów” 2012, nr 3, s. 360–379.
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Pierwsza część publikacji została poświęcona relacjom między Polakami a Żyda-
mi w formacjach wojska polskiego w XIX w. Zakres poruszanych zagadnień kon-
centrował się głównie na udziale Żydów w regularnych akcjach przeciwko zaborcom 
w kolejnych zrywach zbrojnych schyłku XVIII i XIX w. oraz na próbach podsumowa-
nia nastawienia społeczności żydowskiej do polskich powstań narodowych. Związki 
Żydów z powstaniami rozpatrywano wieloaspektowo na płaszczyźnie gospodarczej, 
politycznej i społecznej. Uwzględniony został wreszcie udział Żydów w rewolucji 
1905 r. w Królestwie Polskim i na Białostocczyźnie. 

Najliczniejszą grupę stanowią artykuły dotyczące dwudziestolecia międzywo-
jennego. Najczęściej poruszanym zagadnieniem była kwestia służby zasadniczej 
żołnierzy pochodzenia żydowskiego w Wojsku Polskim w latach 1921–1939 w skali 
ogólnokrajowej i regionalnej. Autorzy zwrócili uwagę na szereg aspektów z zakresu 
funkcjonowania poborowych Żydów, takich jak regulacje prawne, kwestia trudności 
organizacyjnych spowodowanych nakazami religijnymi czy prowadzenie asymila-
cji państwowej w WP. Podjęta została również problematyka służby Żydów w for-
macjach granicznych II Rzeczypospolitej, w tym w Korpusie Ochrony Pogranicza. 
Przedstawiono ponadto zagadnienia udziału Żydów w antypaństwowej działalności 
Wydziałów Wojskowych Komunistycznej Partii Polski.

Kilka artykułów koncentruje się na zagadnieniach związanych z obecnością 
przedstawicieli mniejszości żydowskiej w różnych formacjach Wojska Polskiego 
w okresie II wojny światowej. Właściwie tę część, co zrozumiałe, podzielić można 
na dwa bloki: pierwszy dotyczący podziemia zbrojnego pod okupacją niemiecką 
i drugi poświęcony regularnym jednostkom WP. W pierwszym wypadku domino-
wało zagadnienie działalności żydowskich grup przetrwania po „aryjskiej” stronie 
oraz obecności Żydów w oddziałach partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego 
(i stosunku do nich żołnierzy PPP), w tym prób ratowania mniejszości żydowskiej 
podczas Holokaustu. Z kolei w drugim przypadku poruszono sprawę służby Żydów 
w Armii Polskiej w ZSRR w latach 1942–1944 (w tym problem dezercji) oraz kwe-
stię przedstawiania jednostek polskich walczących u boku Armii Czerwonej w pro-
pagandzie niemieckiej.

Ostatnia grupa artykułów, którą można wyodrębnić, to teksty biograficzne, pre-
zentujące płk. Izydora Helina, płk. Mieczysława Wolmuta, Rafała Taubenschlaga 
i rabina Barucha Steinberga. Postaci oficerów przedstawiono na tle skomplikowa-
nych losów państwa i Wojska Polskiego. 

Relacje polsko-żydowskie warto przeanalizować na co najmniej kilku płaszczy-
znach. Należałoby porównać lata dwudzieste i trzydzieste XX w. pod kątem róż-
nic w podejściu Żydów do Wojska Polskiego. Ciekawym zagadnieniem są również 
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relacje między nielicznymi oficerami pochodzenia żydowskiego a resztą korpusu 
oficerskiego. Kolejny temat godny uwagi historyków to znajomość języka polskiego 
w społeczności żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, a w konsekwen-
cji i w wojsku. Do tematów trudnych, wymagających pogłębionych badań możemy 
zaliczyć funkcjonowanie Żydów w oddziałach partyzanckich o różnej proweniencji, 
działających na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej, oraz 
sytuację w Wojsku Polskim po zakończeniu działań zbrojnych. 

Prezentowany wybór zawiera siedemnaście artykułów odnoszących się do węzło-
wych zagadnień wzajemnych relacji Polaków i Żydów na płaszczyźnie wojskowej, 
począwszy od powstań w XIX w. i I wojny światowej, poprzez okres II RP, II wojny 
światowej oraz czasów powojennych, na wydarzeniach Marca 1968 r. skończywszy. 
Zaletą niniejszej publikacji jest określenie stanu badań, a przez to wskazanie per-
spektyw badawczych. Autorzy poruszyli także trudne i budzące emocje problemy we 
wzajemnych relacjach polsko-żydowskich. W odpowiedzi na istniejący stan badań 
oddajemy w Państwa ręce tom Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku, mając świa-
domość, że publikacja ta również nie wyczerpuje tego zagadnienia. 

dr Tomasz Domański
dr Edyta Majcher-Ociesa 





Janusz Wojtasik

Społeczność żydowska wobec polskich powstań narodowych 
schyłku XVIII i XIX w.

Wydalenie ludności żydowskiej z krajów Europy Zachodniej (z Anglii w 1290 r., 
z Francji w latach 1303–1394, z Hiszpanii w 1492 r., z Portugalii w 1496 r.) spowo-
dowało, że większość tej ludności, zwłaszcza z Anglii, Francji, a także z Niemiec, 
zaczęła napływać na ziemie polskie. Zjawisko to z różnym nasileniem trwało do 
połowy XVII w. W rezultacie Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się najwięk-
szym skupiskiem Żydów aszkenazyjskich w Europie. Pobyt Żydów na ziemiach 
polskich określały statuty panujących: księcia Bolesława Pobożnego z 1294 r. oraz 
króla Kazimierza Wielkiego z lat 1334, 1364 i 13671. Kierując się względami 
materialnymi, brali oni Żydów pod opiekę i zapewniali im bezpieczeństwo osobi-
ste, samorząd i swobodę prowadzenia handlu. Podstawą samorządu żydowskiego 
były gminy wyznaniowe (kahały), w ich gestii leżały podatki, szkolnictwo i część 
sądownictwa2. 

Od początku XVI w. rosło znaczenie Żydów w życiu gospodarczym państwa pol-
sko-litewskiego. Sprzyjał temu przywilej króla Zygmunta Starego, wydany w 1539 r., 
przekazujący szlachcie i duchowieństwu władzę nad Żydami żyjącymi w ich dobrach 
prywatnych3. Zresztą sama szlachta chętnie sprowadzała Żydów do swych majętności, 
by świadczyli oni usługi pozarolnicze, którymi sama nie mogła się parać, gdyż gro-
ziła jej za to utrata szlachectwa. Żydzi z czasem zdominowali działalność kredytową 

1 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011, s. 9–293; Żydzi 
w Polsce [w:] Historia świata. Encyklopedia PWN, Warszawa 2008, s. 886; Żydzi w Polsce. Dzieje 
i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001. 

2 H. Zaremska, Początki żydowskiej obecności i osadnictwa na ziemiach polskich (X–XV) [w:] Atlas 
historii Żydów polskich, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2010, s. 23–57.

3 H. Węgrzynek, Zajęcia rolnicze Żydów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku [w:] Małżeństwo 
z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Wodziński, A. Michałowska-
-Mycielska, Wrocław 2007, s. 88.
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(lichwa), dzierżawy różnych opłat państwowych, później także karczem. Ich pozycja 
w państwie Jagiellonów nosiła znamiona odrębnego stanu4. 

Wzrost znaczenia gospodarczego Żydów był przyczyną napięć między nimi a lud-
nością chrześcijańską (głównie w miastach), która dążyła do likwidacji konkurencji 
w postaci żydowskiego rzemiosła i handlu. Miał jej to zapewnić przywilej De non 
tolerandis Judaeis. Mimo tych niewątpliwych przejawów nietolerancji warunki życia 
Żydów w państwie polsko-litewskim w porównaniu z innymi krajami europejski-
mi były bardziej korzystne. Świadczy o tym wzrost liczby ludności żydowskiej na 
naszych ziemiach. W połowie XVII w. liczba ta wynosiła już od 350 tys. do 500 tys. 
osób5. Niemniej w tym czasie wraz z pogłębiającym się kryzysem Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, na skutek wojen i dewastacji terytorium państwa, sytuacja Żydów 
znacznie się pogorszyła. Na niekorzyść zmienił się stosunek miejscowej ludności do 
starozakonnych, zwłaszcza na ziemiach ukraińskich Rzeczypospolitej, gdzie Żyd-
-lichwiarz i Żyd-arendarz byli uważani za synonim wszelkiego zła. Nieprzypadkowo 
w okresie powstania ukraińskiego wznieconego pod wodzą Bohdana Chmielnickie-
go przeciwko Rzeczypospolitej (1648–1653) powstańcy wymordowali ok. 100 tys. 
Żydów. Sytuacja powtórzyła się na tych obszarach w 1768 r., w trakcie tzw. koliw-
szczyzny. Wymordowano wówczas ok. 50 tys. Żydów (m.in. rzeź humańska).

Podsumowując, XVIII w. przyniósł wyraźną poprawę położenia Żydów w Rze-
czypospolitej, czego dowodem był gwałtowny wzrost liczby ludności żydowskiej. Sza-
cuje się, że w 1766 r. mieszkało tu ok. 750 tys. Żydów, czyli 7 proc. ogółu ludności, 
w latach 1790–1791 aż 900 tys. Żydów, czyli 6,4 proc. ogółu ludności. W liczbie tej 
2/3 mieszkańców żyło w miastach (1/3 utrzymywała się z handlu, 1/3 z rzemiosła), 
a ok. 14 proc. utrzymywało się z arendy i szynkarstwa6.

Pod wpływem idei Oświecenia od lat siedemdziesiątych XVIII w., głównie w oto-
czeniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozważano kwestie poprawy sytu-
acji prawnej Żydów. Jednakże dopiero w dobie Sejmu Czteroletniego (1788–1792), 
gdy rozpoczęto prace nad reformą społeczną, także Żydów objęto w 1792 r. prawem 
nietykalności osobistej (Neminem captivabimus nisi iure victum). Konstytucja 3 maja 
z jednej strony stanowiła, że Żydzi nie mogą korzystać z praw miejskich, trudnić 
się handlem detalicznym, z drugiej zaś głosiła, że podlegają oni jurysdykcji prawa 

4 J. Wijaczka, Długi, złoty wiek dziejów Żydów w Rzeczypospolitej (od początku XVI do połowy 
XVII w.) [w:] Atlas historii Żydów polskich…, s. 59–96.

5 Por. M. Horn, Żydzi w gospodarce Polski przed rozbiorami [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura…, 
s. 561–562.

6 Żydzi w Polsce [w:] Historia świata…, s. 886; por. D. Tollet, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku 
do rozbiorów, przeł. D. Zamojska, Warszawa 1999.
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miejskiego. Sytuację Żydów znacznie też pogorszyło zniesienie jurydyk. Można więc 
stwierdzić, że Konstytucja 3 maja nie tylko nie zrównywała ludności żydowskiej 
z ludnością polską w prawach publicznych, lecz wręcz je ograniczyła. Niewątpliwie 
wzbudziło to rozgoryczenie i wpłynęło na stosunek Żydów do państwa polskiego 
i polskiej społeczności. Co prawda w 1794 r. Naczelnik gen. Tadeusz Kościuszko 
w trosce o maksymalne skupienie sił do walki mającej na celu ratowanie suweren-
ności Rzeczypospolitej pragnął nakłonić także Żydów do udziału w powstaniu, ale 
celu tego do końca nie osiągnął. Nie pomogły jego słowa wypowiedziane na rynku 
krakowskim podczas wystąpienia proklamującego wybuch powstania, „w obronie 
Ojczyzny równość […] popłaca i dlatego tak Żyd, chłop, szlachcic, ksiądz i miesz-
czanin równego są u mnie szacunku”7. Oświecona warstwa żydowska uzależniała 
swój udział w powstaniu od emancypacji politycznej. Z kolei bogate mieszczaństwo 
żydowskie, pomne niedawnych prób wyrugowania Żydów ze stolicy, zajęło bierną 
postawę lub wręcz niechętną powstaniu, aktywniejsza okazała się część żydow-
skiego pospólstwa. Nie znaczy to oczywiście, że ludność żydowska nie wypełniała 
obowiązkowych powinności w zakresie sypania umocnień, patrolowania ulic czy 
innych prac pomocniczych. Poza tym ponosiła znaczne ciężary finansowe na rzecz 
powstania. Są też jednostkowe przykłady postaw patriotycznych wśród społeczno-
ści żydowskiej – czynny udział w insurekcji warszawskiej 17 i 18 kwietnia 1794 r., 
w dramatycznej obronie szańców Pragi 4 listopada 1794 r. przeciwko szturmującym 
ich pozycje wojskom rosyjskim gen. Aleksandra Suworowa. Z insurekcją kościusz-
kowską 1794 r. wiąże się nierozerwalnie postać płk. Berka Joselewicza, organizatora 
Żydowskiego Pułku Lekkokonnego. Oddzielną, wciąż mało znaną kartę z dziejów 
insurekcji stanowi historia powstańczej służby wywiadowczej i udział w niej Żydów. 
Wiadomo również, że Żydzi spełniali także funkcje emisariuszy powstańczych, 
organizowali transport i służbę zdrowia8. 

Upadek Rzeczypospolitej w 1795 r. przyniósł znaczący regres w położeniu praw-
nym społeczności żydowskiej. W 1797 r. król pruski wydał rozporządzenie dotyczące 
„urządzenia Żydów w prowincjach Prus południowych i wschodnich”, które podda-
wało ludność żydowską ogólnej jurysdykcji, gminom żydowskim odbierało sądowni-
ctwo, a rabinów pozbawiało prawa nadzoru nad szkołami i stosowania klątwy religij-
nej jako sankcji. Jednocześnie władze pruskie prowadziły wobec Żydów dwutorową 
politykę. Z jednej strony dążyły do ich szybkiej asymilacji kulturowej i germani-

7 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura…, s. 563.
8 Ibidem, s. 565; szerzej o udziale Żydów w insurekcji 1794 r. zob. E. Ringelblum, Żydzi w powstaniu 

kościuszkowskim, Warszawa 1938; W.J. Stukus, Żydzi w polskich powstaniach narodowych, „Więź” 
1997, nr 6, s. 168–170.
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zacji, z drugiej zaś popierały emigrację tej ludności. W konsekwencji w pierwszym 
okresie panowania pruskiego w Poznańskiem większość ludności żydowskiej opuś-
ciła tę prowincję9. Podobną politykę wobec Żydów prowadziły austriackie władze 
zaborcze. W prowincjach polskich włączonych do Rosji wprowadzono natomiast 
liczne ograniczenia swobód osobistych dla ludności żydowskiej. W 1802 r. car Alek-
sander I powołał Komitet do spraw Urządzenia Żydów, który miał zbadać kwestię 
żydowską na ziemiach polskich wcielonych do Cesarstwa Rosyjskiego. W 1804 r. 
Komitet przedstawił Statut o urządzeniu Żydów, którego głównym przesłaniem była 
całkowita asymilacja Żydów w społeczeństwie rosyjskim. Statut znosił instytucję 
kahałów, poddając ludność żydowską lokalnym władzom administracyjnym. Żydom 
ułatwiono dostęp do rzemiosła, mogli zakładać warsztaty rzemieślnicze, prowadzić 
handel bądź inną działalność gospodarczą. Jednocześnie w Statucie zapowiedziano 
usunięcie wszystkich Żydów z osad wiejskich w ciągu trzech lat oraz pozbawiono 
ich wszelkich praw politycznych, miejskich, zamknięto dostęp do służby publicznej 
i wojskowej, do pracy w oświacie i w służbie zdrowia10.

W wyniku zwycięskiej wojny Francji napoleońskiej z Prusami (1806 r.) ziemie 
polskie zaboru pruskiego w 1807 r. zostały zajęte przez wojska cesarza Napoleona 
Bonaparte. Na mocy pokoju w Tylży zawartego między Francją i Rosją Napoleon 
utworzył Księstwo Warszawskie, któremu nadał konstytucję wzorowaną na kon-
stytucji francuskiej. Napoleońska konstytucja najogólniej stwierdzała: „Znosi się 
niewola. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa”; natomiast nic nie 
mówiła o prawach ludności żydowskiej11. Po burzliwej dyskusji wokół interpretacji 
tych zapisów władze Księstwa Warszawskiego wydały dwa dekrety. Pierwszy, tzw. 
dekret grudniowy z 1807 r., dotyczył ludności chłopskiej, mówiono o nim, że „zdej-
mował kajdany wraz z butami”. Drugi, dekret królewski z 1808 r., dotyczył ludności 
żydowskiej. Nawiązano w nim do sytuacji prawnej Żydów w Alzacji, zawieszając 
na dziesięć lat, do 1818 r., przyznanie pełni praw obywatelskich ludności żydow-
skiej12. Podsumowując, napoleońska konstytucja była dla ludności żydowskiej zwy-
kłą fikcją, w jej sytuacji prawnej bowiem nic się nie zmieniło. Władze Księstwa nie 

     9 Dzieje Żydów w Polsce – zabór pruski, http://www.żydziwpolsce/dzieje_zabor_pruski.html, s.1, 
dostęp: 21 IV 2016 r.

10 Dzieje Żydów w Polsce – zabór rosyjski, http://www.żydziwpolsce/dzieje_zabor_rosyjski.html, 
s. 1–2, dostęp: 21 IV 2016 r.

11 M. Karpińska, Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie i zabór 
rosyjski do 1831 roku [w:] Historia Polski XIX wieku, t. 2, cz. 1, red. A. Nowak, Warszawa 2013, 
s. 37.

12 Wypowiedź prof. dr. hab. Stanisława Wiecha zamieszczona w recenzji maszynopisu niniejszego 
artykułu.
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dopuściły Żydów do pełnienia urzędów publicznych, ograniczyły także swobodę ich 
działalności gospodarczej oraz możliwości wyuczenia i wykonywania wielu zawo-
dów. Dodatkowo nałożono na nich specjalne podatki: koszerny (opłata od uboju 
koszernego), ślubny (od odbywającego się ślubu), biletowy (opłata za każdy dzień 
pobytu w mieście) i wiele innych. Ograniczono swobodę osiedlania się na terenie 
Księstwa (np. zakazano im mieszkać we wsiach położonych w trzymilowym pasie 
granicznym z Austrią i Prusami)13. W Księstwie Warszawskim Żydzi podlegali rów-
nież obowiązkowi służby wojskowej. Dopiero ze względu na trudności w przestrze-
ganiu żydowskich przepisów religijnych podczas służby wojskowej, pod naciskiem 
ortodoksów żydowskich, dekretem z dnia 29 stycznia 1812 r. zostali z tej służby 
zwolnieni. Jednocześnie nałożono na nich tzw. podatek rekrutowy w wysokości 
700 tys. zł, ściągany za to zwolnienie. W 1809 r. w Warszawie, a potem w mniej-
szych miejscowościach Księstwa utworzono osobne dzielnice żydowskie, tzw. rewi-
ry, które pogłębiły wyobcowanie tej ludności14 i przyczyniły się do tworzenia barier 
dzielących dwie społeczności.

W dobie Księstwa Warszawskiego większość ludności żydowskiej żyła w nędzy. 
Zubożałe żydowskie mieszczaństwo walczyło o nieliczne i dostępne mu miejsca pra-
cy. W 1813 r. 61 proc. czynnych zawodowo Żydów trudniło się produkcją i sprze-
dażą alkoholu, z których dochód z reguły nie wystarczał na utrzymanie licznych 
rodzin. Nieprzypadkowo autor anonimowej broszury pisał, że widział „wielu Izra-
elitów z głodu umierających z przyczyn wypędzenia ich z wiosek, skupienia onych 
w małych miasteczkach i odjęcie onym wszelkiego sposobu do życia”. Jednocześnie 
mimo tej bezgranicznej nędzy w rejonie Warszawy mieszkało ok. 40 rodzin żydow-
skich milionerów – obrotnych dzierżawców państwowych monopoli na alkohol, sól 
czy dostawców sprzętu dla wojska15.

W 1815 r., po zwycięstwie nad Napoleonem, zorganizowano kongres wiedeński, 
podczas którego omawiano nowy system mocarstw w Europie. Z większości ziem 
Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane z Rosją Roma-
nowów unią personalną. Oznaczało to, że każdy car Rosji zostawał jednocześnie 
królem polskim. Pierwszy car rosyjski i zarazem król polski Aleksander I nadał 
Królestwu Polskiemu konstytucję, która mówiła, że wyznanie mojżeszowe nie stoi 
na równi z chrześcijaństwem. Konstytucja wprowadziła ograniczenia osiedlania się 

13 Dzieje Żydów w Polsce – zabór rosyjski…, s. 1–3.
14 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 566.
15 Wśród milionerów byli m.in. Antoni Samuel Fraenkel, Berek Samuel Sonnenberg, Karol Jan 

Chaim, Jakub Epstein, Neumark, Bergson.
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ludności żydowskiej, przemieszczania oraz awansu społecznego16. Ustawa została 
przyjęta z wielką goryczą przez społeczność żydowską, której liczba w Królestwie 
Polskim wynosiła 243 tys., co stanowiło 8,7 proc. całej populacji. A był to czas, gdy 
oświecona część społeczności żydowskich w Europie zainicjowała ruch asymilacyjny, 
przewidujący uczestnictwo Żydów w życiu kulturalnym kraju osiedlenia (haskala). 

Na ziemiach polskich społeczność żydowska, podobnie jak każda inna społecz-
ność, była rozwarstwiona. Ludzie wykształceni i wychowani w kulturze europejskiej 
skłonni byli poddać się asymilacji, ale za cenę pełnego równouprawnienia. Zamożne 
mieszczaństwo żydowskie z reguły było nastawione na ugodę z Rosją. Tylko młodzież 
żydowska pobierająca nauki w polskich szkołach, w znacznej części już zasymilo-
wana, nie uchylała się od udziału w zakonspirowanych kółkach stawiających sobie 
za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości. Natomiast biedota żydowska, drobni 
rzemieślnicy, wyrobnicy i handlarze pod wpływem rabinów i chasydów pozosta-
wali obojętni politycznie. Ich przywódcy na ogół zajmowali pozycje prorosyjskie17. 

Indyferentyzm polityczny mas żydowskich pogłębiały antyżydowskie poczyna-
nia władz Królestwa Polskiego. Liczne rozporządzenia ograniczające wolność, zakaz 
dzierżawienia dóbr i dochodów państwowych, opłaty za pobyt w Warszawie, likwi-
dacja niezależnych urzędów i instytucji żydowskich, powołanie w miejsce kahałów 
dozorów bóżniczych kontrolowanych przez władze municypalne budziły głęboką 
niechęć do polskich władz. Szczególną wrogość religijnych środowisk żydowskich 
do władz Królestwa wywołała tzw. reforma moralna o asymilacyjnym charakterze, 
miała ona poprzedzić nadanie Żydom praw obywatelskich. Żydzi próbowali odwo-
ływać się do cara w Petersburgu, by nakłonić go do anulowania niekorzystnych 
zarządzeń. Niejednokrotnie mogli liczyć na jego pomoc i protekcję, dlatego trak-
towali go jak opiekuna i obrońcę18. Ta pozytywna ocena cara zmieniła się dopiero 
na skutek ustaw antyżydowskich wprowadzonych w 1827 r. za czasów Mikołaja I. 

Niemniej po wybuchu powstania 29 listopada 1830 r. przeciwko panowaniu 
rosyjskiemu część Żydów polskich mimo wieloletniej bezskutecznej walki o równo-
uprawnienie była skłonna poprzeć polską insurekcję. Przedstawiciele inteligencji, 
którzy pobierali nauki w polskich szkołach, oraz najbogatsze warstwy, częściowo już 
zasymilowane, poprosili władze powstańcze o wyrażenie zgody na to, by ludność 
żydowska mogła się włączyć do walki o wolność kraju w szeregach Gwardii Naro-

16 Dzieje Żydów w Polsce – zabór rosyjski…, s. 2–3.
17 Por. S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 562.
18 H. Węgrzynek, Ludność żydowska wobec powstania listopadowego [w:] Żydzi w obronie Rzeczy-

pospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993, red. J. Tomaszewski, 
Warszawa 1996, s. 31.
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dowej. Początkowo dyktator powstania gen. Józef Chłopicki odmówił przyjmowania 
Żydów do formującej się Gwardii Narodowej; odmowę swą uzasadniał tym, że Żydzi 
nie mieli praw politycznych. Dopiero później Rada Najwyższa Narodowa dekretem 
z dnia 16 marca 1831 r. pozwoliła Żydom wstępować do Gwardii Narodowej, ale 
tylko tym, którzy posiadali majątek wartości powyżej 60 tys. zł, znali język polski, 
francuski lub niemiecki oraz golili brody. Przyjmowanie ochotników żydowskich do 
Gwardii Narodowej (łącznie 400 ludzi), a zwłaszcza obietnica władz powstańczych 
nadawania tym ochotnikom praw obywatelskich, spotkało się z niezadowoleniem 
gwardzistów Polaków19. Z czasem Rada Najwyższa Narodowa pozwoliła Żydom 
wstępować w Warszawie do tzw. Gwardii Miejskiej Starozakonnych, stworzonej 
według projektu dowódcy Gwardii Narodowej Antoniego Ostrowskiego. Kandy-
daci mieli spełniać takie wymagania jak członkowie Gwardii Narodowej, lecz nie 
żądano od nich zgolenia bród (zarostu), nadto gwardzistów miejskich zwalniano 
z opłaty „rekrutowego”. Łącznie Gwardia Miejska Starozakonnych w Warszawie 
liczyła 1038 członków20. 

Do Gwardii Narodowej i Miejskiej przyjmowano ludzi zamożnych, o wysokim 
statusie społecznym, biedota miejska zaś kierowana była do Straży Bezpieczeństwa. 
W tej formacji znaleźli się Żydzi, który nie płacili „rekrutowego”21. W sumie do war-
szawskiej Straży Bezpieczeństwa należało 16 tys. mężczyzn, ale nie da się określić, 
ilu Żydów mieściło się w tej liczbie. Rezultaty uzyskane w Warszawie w organizo-
waniu Gwardii Narodowej, Miejskiej i w Straży Bezpieczeństwa można uznać za 
zadowalające, zważywszy na to, że ludność żydowska w Warszawie liczyła wówczas 
ponad 30 600 osób22. Tutaj społeczność ta była najliczniejsza, a mniej lub bardziej 
zasymilowane grupy nakłaniały pozostałą ludność żydowską do poparcia powstania.

Mimo pewnych prób (Józef Berkowicz, Synaj Hernisz) nie udało się natomiast 
w czasie powstania sformować odrębnych żydowskich oddziałów liniowych. Wynika-
ło to zapewne z niechęci zarówno strony polskiej, jak i żydowskiej. W styczniu 1831 r. 
warszawski Dozór Bóżniczy stwierdził na swym posiedzeniu, że projekt uformowa-
nia pułku żydowskiego wydaje się „niestosownym i do wykonania niepodobnym”23, 

19 I. Schiper, Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego, Warszawa 1932, s. 203; 
J. Staszewski, Województwo kaliskie w roku 1830–1831, Turek 1927, s. 43–44.

20 A.J. Ostrowski, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, 
s. 146–149; S. Warszawski, Gwardia Miejska m.st. Warszawy podczas powstania listopadowego, 
„Miesięcznik Żydowski” 1930, t. 1; H. Węgrzynek, Ludność żydowska wobec powstania listopado-
wego…, s. 31.

21 A.J. Ostrowski, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego…, s. 146.
22 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 566.
23 E. Łuniński, Berek Joselewicz i jego syn. Zarys historyczny, Warszawa 1909, s. 127.
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polski minister wojny w Rządzie Narodowym gen. Franciszek Dzierżykraj Morawski 
stwierdził zaś: „Jak możemy pozwolić – stwierdził on – ażeby krew Żydów z szla-
chetną krwią Polaków się zmieszała? A co powie Europa, że my, by wywalczyć 
naszą niepodległość, bez ramion żydowskich obejść się nie możemy?”24. Jednakże 
wielu Żydów z własnej woli ochotniczo wstępowało do polskiej armii regularnej. 
Niewątpliwą zachętą była uchwała Rady Najwyższej Narodowej o przyznaniu praw 
obywatelskich Żydom, którzy odznaczą się szczególnie w walce lub odsłużą w woj-
sku dziesięć lat25.

Trudno określić, ilu ochotników żydowskich zgłosiło się do armii powstańczej. 
W świetle przekazów źródłowych w każdym pułku miało służyć od kilku do kil-
kunastu Żydów. Wielu służyło w słynnym 4. pułku piechoty, widać ich było tak-
że w szwadronach pułków kaliskich, mazurskich i w innych jednostkach. Niektó-
rzy uzyskali stopnie oficerskie: Ludwik Lubliner, późniejszy działacz emigracyjny, 
mjr Michał Landau, por. Ferdynand Eisenberg, mjr Borys Halpert, oficer w szta-
bie gen. Michała Radziwiłła, płk Stanisław Paprocki, brat ówczesnego sekretarza 
gminy żydowskiej w Warszawie, gen. bryg. Jakub Lewiński (ochrzcił się w 1806 r.), 
szef sztabu naczelnego wodza powstania, gen. Jan Krysiński, dowódca twierdzy 
w Zamościu w czasie powstania, i wielu innych. Niektórzy z nich otrzymali wysokie 
odznaczenia za zasługi na polu bitwy, nawet krzyże Virtuti Militari26. Wielu Żydów 
służyło w wojskowej służbie sanitarnej, wśród 993 medyków było 43 Żydów, w tym 
24 lekarzy, 5 podlekarzy, 4 chirurgów i 10 felczerów27. 

Przedstawiliśmy stosunek społeczności żydowskiej do powstania listopadowego, 
który odnosi się w zasadzie do Żydów – mieszkańców Warszawy. Inaczej sytuacja 
wyglądała na obszarach pozawarszawskich, gdzie nie było tak wielu wykształconych, 
zamożnych i przynajmniej w części zasymilowanych starozakonnych. Stąd też mniej 
liczny ich udział w Gwardii Narodowej i Gwardii Ruchomej. Wynikał on zarówno 
z braku zaangażowania ludności żydowskiej w sprawy powstania, jak i z niechętnego 
stosunku Polaków do niej. Żydzi wstępujący do wymienionych oddziałów Gwardii 
i Straży Bezpieczeństwa doznawali licznych przykrości i prześladowań ze strony 
Polaków. Na przykład ludność polska sprzeciwiała się noszeniu przez Żydów odznak 

24 W.J. Stukus, Żydzi w polskich powstaniach narodowych…, s. 171.
25 I. Schiper, Żydzi Królestwa Polskiego w dobie powstania listopadowego…, s. 203; J. Staszewski, Woje-

wództwo kaliskie w roku 1830–1831…, s. 43; H. Węgrzynek, Ludność żydowska wobec powstania 
listopadowego…, s. 31.

26 W.J. Stukus, Żydzi w polskich powstaniach narodowych…, s. 170; A.J. Ostrowski, Pomysły o potrzebie 
reformy towarzyskiey w ogólności, a mianowicie co do Izraelitów w Polszcze, Paryż 1834, s. 57.

27 H. Węgrzynek, Ludność żydowska wobec powstania  listopadowego…, s. 32; por. S. Rudnicki, Żydzi 
w walce o niepodległość Polski…, s. 566.
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narodowych, a mieszkańcy Warszawy uważali, że wśród konfidentów zwerbowa-
nych przez wielkiego księcia Konstantego większość była Żydami. Poza tym domi-
nowało przekonanie, że Żydzi bardziej sprzyjali Rosjanom niż polskim powstańcom 
i szpiegowali na rzecz wojsk rosyjskich28. Zarzuty te zniechęcały ludność żydowską 
do aktywniejszego udziału w powstaniu, wywoływały wręcz wrogie nastawienie 
wobec polskich oddziałów powstańczych. Negatywny stosunek do powstania cecho-
wał w szczególności małomiasteczkowe ortodoksyjne skupiska żydowskie. Pod ich 
wpływem prowincjonalne dozory bóżnicze zwracały się do Rady Najwyższej Naro-
dowej o zwolnienie ludności żydowskiej ze służby wojskowej i z udziału w Gwardii 
Ruchomej nawet za cenę płacenia podwójnego podatku rekrutowego29. 

Warto jednakże zaznaczyć, że nie wszystkie oskarżenia Polaków pod adresem 
żydowskich współmieszkańców były fałszywe czy wypływały z niechęci lub wrogo-
ści. Wiele osób żydowskiego pochodzenia pragnęło wykorzystać chaos powstańczy 
i pomnożyć majątek. Żydowskim dostawcom wojskowym zarzucano powszechnie 
liczne nadużycia (np. przy rekwirowaniu bydła)30, a także nieuzasadnione podwyż-
szanie cen, co poważnie obciążało budżet armii31. Dostawy dla wojska w każdej epo-
ce stanowiły łakomy kąsek dla ludzi trudniących się tym procederem i stosunkowo 
łatwe źródło dochodów. Żydów oskarżano także o spowodowanie wzrostu cen żyw-
ności na rynku warszawskim, ponieważ masowo wykupywali produkty spożywcze 
od producentów, a następnie w handlu detalicznym odsprzedawali je po nadmiernie 
wygórowanych cenach. Wreszcie nie bez podstaw żydowskim kupcom i bankierom 
zarzucano prowadzenie spekulacji pieniężnych i obciążano ich odpowiedzialnością 
za kryzys finansowy państwa. Kupcy żydowscy odmawiali przyjmowania zapłaty 
za towary w pieniądzach papierowych emitowanych przez Bank Polski. Pieniądze 
zarobione na dostawach dla wojska wymieniali masowo w kantorach bankowych 
na złoto i srebro, wykupując bankowe zapasy kruszców32. W ten sposób przyczyni-
li się wydatnie do podważenia zaufania społeczeństwa do pieniądza papierowego.

Konkludując, trudno ocenić stosunek społeczności żydowskiej do powstania listo-
padowego w sposób jednoznaczny. Zdecydowana mniejszość, można rzec jednostki, 
z zapałem ruszyła na pomoc powstaniu, usiłowała formować odrębne jednostki woj-
skowe; inni ochotniczo wstępowali w szeregi regularnego wojska polskiego, wzięli 
udział w walce zbrojnej, dosłużyli się awansów oficerskich i odznaczeń wojskowych 

28 Pisała o tym prasa warszawska, zob. „Gazeta Polska”, 2 III 1831, nr 59; 21 IV 1831, nr 108.
29 H. Węgrzynek, Ludność żydowska wobec powstania listopadowego…, s. 37.
30 Dyaryusz Seymu z roku 1830, t. 4, Kraków 1910, s. 199. 
31 Dyaryusz Seymu z roku 1830…, t. 3, s. 662–663. 
32 Dyaryusz Seymu z roku 1830…, t. 3, s. 632; „Gazeta Polska”, 20 V 1831, nr 135; 21 V 1831, nr 136.
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za zasługi wojenne. Setki podjęły służbę w gwardiach i innych formacjach pomoc-
niczych. Przeważająca część Żydów pozostająca pod wpływem rabinów i chasydów 
była jednak bierna i obojętna wobec powstania, choć realizowała zalecenia i rozkazy 
władz powstańczych. Niewątpliwie poparcie powstania było w dużej mierze uzależ-
nione od polityki władz powstańczych wobec ludności żydowskiej oraz od stosunku 
ludności polskiej do społeczności żydowskiej. Nadanie praw obywatelskich przez 
władze polskie ogółowi ludności żydowskiej bądź tylko najbogatszym i oświeconym, 
ale wpływowym jej przedstawicielom mogłoby przyciągnąć do powstania szersze 
kręgi społeczności żydowskiej. Bardzo trafnie tłumaczy postawę ludności żydow-
skiej wobec powstania dowódca Gwardii Narodowej w 1831 r. Antoni Ostrowski: 
„Jakże ludność starozakonna – pisał – miała żarliwie za sprawę Rewolucyji naszey 
oświadczać, kiedy ta Rewolucyja nic dla nich nie uczyniła, przeciwnie odepchnęła”33. 

Niemniej wielu Żydów, aktywnych uczestników powstania, po jego klęsce poja-
wiło się wśród emigrantów polskich we Francji. Emigracja dyskutowała wówczas 
gorąco na temat przyczyn upadku powstania. Wśród nich wymieniano niezbyt przy-
chylny stosunek władz powstańczych do kwestii żydowskiej. Sporo miejsca temu 
zagadnieniu poświęciły organy prasowe niemal wszystkich ugrupowań emigracyj-
nych. Głos w tej sprawie zabrały również władze Komitetu Narodowego. W Mani-
feście tegoż komitetu z dnia 3 listopada 1833 r. napisano: „Gdy nastanie dzień zwy-
cięstwa rachunki będą załatwione. Żydzi zdobędą prawa”. Wówczas w środowiskach 
emigranckich rozgorzała namiętna dyskusja, w której wzięli udział zarówno Polacy, 
jak i Żydzi. Wypowiedział się także Adam Mickiewicz, stwierdzając: „Starszemu 
bratu Izraelowi – szacunek, braterstwo, pomoc na drodze do wiecznego i czasowego 
dobra, równouprawnienie polityczne i obywatelskie”34. 

Nieco inaczej kształtowały się stosunki między społecznością polską a żydowską 
w zaborze pruskim. Od czasu dyskryminacyjnego rozporządzenia króla pruskie-
go z 1797 r. o położeniu Żydów w Wielkim Księstwie Poznańskim stosunek władz 
pruskich wobec ludności żydowskiej uległ zmianie. W 1812 r. władze te wydały akt 
emancypacyjny, który zrównywał w prawach Żydów z chrześcijanami35. Oznacza-
ło to, że Żydzi mogli nabywać dobra ziemskie, osiedlać się i wykonywać wszelkie 
zawody. A więc dopuszczono ich do profesury uniwersyteckiej, urzędów szkolnych 
i gminnych. Uzyskanie praw obywatelskich przez Żydów nakładało na nich obowią-
zek służby wojskowej. Jednakże ów akt emancypacyjny zrównujący ludność żydow-
ską z chrześcijanami nie obejmował Żydów zamieszkałych na ziemiach polskich 

33 A.J. Ostrowski, Pamiętnik z czasów powstania listopadowego…, s. 147.
34 Cyt. za: S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 567. 
35 Dzieje Żydów w Polsce – zabór pruski…, s. 2.
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zaboru pruskiego. Władze pruskie wychodziły z założenia, że ludność żydowska 
w Wielkim Księstwie Poznańskim powinna być najpierw „ucywilizowana”, dopiero 
wtedy możliwe byłoby nadanie jej równych praw36. 

W 1827 r. parlament pruski wrócił do problemu zrównania w prawach oby-
watelskich Żydów mieszkających w Wielkim Księstwie Poznańskim z ludnością 
żydowską żyjącą w pozostałych prowincjach Prus, ale po dyskusji nie podjął żadnych 
uchwał37. Ostatecznie w 1833 r. władze pruskie wydały „Tymczasowe zarządzenie 
odnośnie żydostwa w Wielkim Księstwie Poznańskim”, w którym dokonano podzia-
łu tej ludności na tzw. naturalizowaną i na tzw. tolerowaną38. Osoby z pierwszej 
grupy otrzymały prawa obywatelskie i znaczny zakres swobód, musiały się jednak 
wykazać znajomością języka niemieckiego oraz znaczącym cenzusem majątkowym. 
W praktyce do warstwy „naturalizowanych” zaliczono tylko najbogatszych Żydów, 
a także tych uczonych i artystów, którzy porzucili tradycyjny żydowski strój i posłu-
giwali się w życiu codziennym językiem niemieckim. Tej grupie ludności żydowskiej 
przysługiwały znaczne uprawnienia, ale też dotykały ją pewne ograniczenia (np. jej 
członkowie nie mogli sprawować urzędów państwowych)39. 

Do „tolerowanych” zaliczono pozostałą ludność żydowską, zazwyczaj najuboż-
szą, która pozbawiona była wszelkich praw politycznych. Jednak niebawem sytuacja 
„tolerowanych” uległa zmianie. Władze pruskie postanowiły przyspieszyć proces 
asymilacji i germanizacji ludności żydowskiej w swoim państwie i w 1847 r. wydano 
ustawę o pełnym zrównaniu w prawach „naturalizowanych” Żydów wielkopolskich 
z Żydami z Prus, w 1848 r. zaś zrównano w prawach w monarchii pruskiej wszyst-
kich Żydów40. Powyższa polityka pruska wobec starozakonnych szybko wydała 
owoce. Żydowski ruch oświeceniowy (haskala) zakładający przyjęcie języka i kul-
tury zamieszkiwanego kraju przy zachowaniu zreformowanego kultu religijnego 
jeszcze przed Wiosną Ludów zdobył dużą rzeszę zwolenników wśród wyższych 
warstw społeczności żydowskiej. Ponadto z hasłami haskali zbieżna była pruska 
polityka dążąca do przyciągnięcia społeczności żydowskiej do niemieckości przez 
stosowanie takich instrumentów jak szkolnictwo państwowe czy służba wojskowa. 
W efekcie przed 1848 r. ogromna większość Żydów była już związana z kulturą 
 niemiecką. Dodajmy, że polski katolicyzm w Poznańskiem nie stanowił dla Żydów 

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem; K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów na ziemiach polskich 

[w:] Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji…, s. 43. 
39 K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 43.
40 Dzieje Żydów w Polsce – zabór pruski…, s. 3.
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zbyt dużej siły przyciągającej, bliższy był im protestancko-mieszczański system 
wartości wyznawany przez miejscowych Niemców41.

Toteż gdy w czasie Wiosny Ludów 1848 r. Polacy w Poznańskiem porwali za broń 
do walki o suwerenność, Żydzi opowiedzieli się po stronie niemieckiej. Najpierw 
na wieść o wybuchu rewolucji w Berlinie Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 
przyjęli postawę wyczekującą, po wydaniu przez Polski Komitet Narodowy 22 mar-
ca 1848 r. odezwy gwarantującej poszanowanie praw ludności żydowskiej poparli 
polskie postulaty, o czym świadczył dość liczny udział Żydów w Gwardii Narodowej 
w Poznaniu, gdzie stanowili ponoć aż 16 proc. Podkreśla się również, że i w innych 
miastach Wielkiego Księstwa wstępowali ochoczo do Gwardii Narodowej42. Pierw-
szym zgrzytem była odmowa przyjęcia delegatów żydowskich do kierownictwa 
Komitetu Narodowego, co musiało podważyć zaufanie Żydów do Polaków. Całko-
wity rozbrat nastąpił po ogłoszeniu zgody króla w Berlinie na podział Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego na dwie części: niemiecką (wielokrotnie większą) i polską. 
Wówczas zdaniem większości autorów niemieckich Żydzi, obawiając się o swoje 
pozycje w rządzonej przez Polaków części Księstwa, przeszli zdecydowanie na stronę 
niemiecką. Ich nieufność i poczucie zagrożenia miało pogłębić w szczególności usu-
wanie przez Polaków urzędników pruskich i formowanie polskich oddziałów zbroj-
nych. Po rozpoczęciu działań wojennych Żydzi wyraźnie opowiedzieli się po stronie 
Prusaków43. Niewątpliwie pewien wpływ na postawę Żydów mogły mieć zbrojne 
wystąpienia strony polskiej skierowane przeciwko Żydom, w ich wyniku miało zgi-
nąć do kilkunastu starozakonnych. Niemniej „w polskich publikacjach odnaleźć 
można też wzmianki o neutralnych, a nawet propolskich postawach Izraelitów”44. 
Nie może to wszakże zmienić ostatecznej opinii, że Żydzi zajęli pozycje propruskie.

Zupełnie inne stanowisko zajęła społeczność żydowska w powstaniu krakowskim 

41 Pisali na ten temat: K. Mrozowski, Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
Poznań 1995, s. 149 i nast.; J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850, s. 32; 
A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 
1988, s. 47–48; K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 43 i nast.; 
B. Grześ, J. Kozłowski, A. Kramski, Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815–
1920, red. L. Trzeciakowski, Poznań 1976, s. 84; Pamiętnik pułkownika Brzeżańskiego z roku 1848, 
Kraków 1893, s. 6; por. S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku, 
Warszawa 1960, s. 220.

42 W półwiekową rocznicę. Rok 1848-my. Opis wypadków w Berlinie i w W. Księstwie Poznańskim, 
Poznań 1898, s. 35; Pamiętnik pułkownika Brzeżańskiego…, s. 6 i nast.

43 B. Grześ, J. Kozłowski, A. Kramski, Niemcy w Poznańskiem…, s. 78 i nast.
44 K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 45; por. A. Eisenbach, Eman-

cypacja Żydów na ziemiach polskich…, s. 47–48; S. Kieniewicz, Społeczeństwo polskie w powstaniu 
poznańskim 1848 roku…, s. 220.
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1846 r. i podczas Wiosny Ludów 1848 r. na terenie Galicji. W latach trzydziestych 
XIX w. środowiska najbogatszej i wykształconej ludności żydowskiej mieszkającej na 
tych obszarach podatne były na procesy asymilacyjne – najpierw niemieckie, potem 
polskie. Wzrastała także liczebność ludności żydowskiej w Galicji (w tych latach 
ok. 300 tys., tj. ok. 10 proc. całej ludności). W Wolnym Mieście Krakowie w 1818 r. 
żyło 8500 Żydów (9,2 proc. ogółu mieszkańców), w 1843 r. już 16 500 (12,8 proc. 
ogółu ludności)45. 

W Galicji łącznie z Wolnym Miastem Krakowem nabrzmiewały wówczas prob-
lemy społeczne. Żydzi nie mieli praw politycznych, dostępu do stanowisk w admi-
nistracji państwowej i miejskiej, sądownictwie oraz szkolnictwie publicznym; ogra-
niczono im także prawa cywilne. Swobodnie mogli się zajmować jedynie handlem 
lub rzemiosłem, mogli też wybrać karierę adwokata czy lekarza w służbie miejskiej. 
Zmiany swego położenia oczekiwała także polska i ukraińska ludność chłopska 
w Galicji pozbawiona praw politycznych, obciążona obowiązkiem odrabiania pań-
szczyzny i uzależniona od dworów. Niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy zna-
lazło wyraz w powstaniu krakowskim, szczególnie w rabacji chłopskiej. Powstały 
w Krakowie rewolucyjny Rząd Narodowy w odezwie z 23 lutego 1846 r., skierowanej 
„Do Braci Izraelitów”, oświadczył: „Rewolucja przyjmuje Was na łono społeczeń-
stwa, zapewnia Wam jako braciom jednej ziemi prawa ludzkie, wita Was jako synów 
Ojczyzny godnych wyswobodzenia i otrzymania bezwzględnej równości”. Na koniec 
wzywano izraelitów do „szeregów obrońców Ojczyzny”46. Niniejsza deklaracja była 
pierwszym dokumentem na ziemiach polskich, który tak dobitnie i jednoznacznie 
znosił bariery stanowe dzielące ludność żydowską od polskiej. W reakcji na ten apel 
do szeregów powstańczych pośpieszyło ok. 500 krakowskich Żydów47. Nie miało 
to jednak wpływu na przebieg wydarzeń wojennych, gdyż powstanie krakowskie 
zwalczane przez rabację chłopską trwało zaledwie dziewięć dni. 

Znacznie większe zbliżenie społeczności polskiej i żydowskiej w Galicji nastą-
piło w okresie Wiosny Ludów (1848–1849). W wielu miastach, m.in. w Rzeszowie 
i Tarnowie, Żydzi wspólnie z Polakami brali udział w zgromadzeniach, demonstra-
cjach i wiecach mieszkańców. W publikowanych wówczas odezwach, broszurach 
czy oświadczeniach opowiadano się za zrównaniem wszystkich wyznań, za brater-

45 K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 43; Dzieje Żydów w Polsce – 
zabór austriacki, http://www.żydziwPolsce/dzieje_zabór_austriacki html, s. 2, dostęp: 19 IV 2016 r.

46 Rząd Narodowy do Braci Izraelitów, Kraków, 23 II 1846 r. [w:] 1000 lat historii Żydów polskich. 
Podróż przez wieki, http://www.polin pl/sites/default/files/podręcznik_100_lat_historii_zydow_pol-
skich podroz przez wieki_web. pd, s. 117.

47 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 567.
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stwem i wspieraniem wspólnej ojczyzny. Powyższe deklaracje padały na podatny 
grunt, aż dwunastu Żydów zostało bowiem wydelegowanych przez mieszkańców 
Lwowa, Krakowa, Przemyśla i Tarnowa, by w imieniu mieszkańców Galicji zło-
żyć u tronu specjalny adres z apelem o zrównanie wszystkich wyznań, wolności 
i swobód obywatelskich. Żydzi włączyli się także bardzo aktywnie w gromadzenie 
środków pieniężnych dla przybywających coraz liczniej na teren Galicji polskich 
emigrantów48. Nie poskąpili też funduszy na wsparcie formujących się w Krakowie 
i we Lwowie legii akademickich oraz na oddziały Gwardii Narodowej powstające 
w innych miejscowościach. Warto podkreślić, że izraelici ochoczo wstępowali do 
polskich oddziałów Gwardii Narodowej bądź formowali własne oddziały takiej 
gwardii pod dowództwem żydowskich oficerów49.

Kiedy w wyniku zaostrzenia nastrojów rewolucyjnych w państwie cesarz posta-
nowił zrównać w prawach obywatelskich Żydów z innymi mieszkańcami monar-
chii habsburskiej, spotkało się to z pozytywnym odzewem w polskim społeczeń-
stwie. Zarówno polskie liberalne ziemiaństwo, jak i mieszczaństwo nie protestowało 
przeciwko ich równouprawnieniu. Dzięki temu izraelici po raz pierwszy zasiedli 
w ławach Sejmu Krajowego, który rozpoczął obrady 26 kwietnia 1848 r. we Lwo-
wie50. Wypada jednak zauważyć, że powyższe przejawy solidarności i współpracy 
z polskim ruchem niepodległościowym dotyczyły środowisk postępowej inteligencji 
żydowskiej i zamożnego mieszczaństwa żydowskiego. Natomiast uboższe i niewy-
kształcone masy żydowskie pozostające pod wpływem rabinów i chasydyzmu były 
zupełnie bierne i nie interesowały się światem chrześcijańskim. Zresztą, na postawę 
Żydów jako oddzielnej społeczności wobec ruchu polskiego pewien wpływ mogło 
wywierać jej wewnętrzne rozbicie. Zdaniem niektórych autorów podziały te pogłę-
biać miało uzyskanie przez Żydów praw politycznych i obywatelskich. W zasadzie 
tylko zatwardziali i już w części zasymilowani Żydzi, tzw. postępowcy, pozostali 
wierni ruchowi polskiemu. Dążyli do tego, by Żydzi stali się stopniowo Polakami 
wyznania mojżeszowego51.

48 O zaangażowaniu Żydów w ruch polski w Galicji i ich ofiarności zob. K. Makowski, Ludność żydow-
ska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 62; por. Żydzi wobec sprawy polskiej w epoce zaborów, 
http://zakorzenienie .most.org.pl/ ns_wdr p/05.htm, s. 3, dostęp: 19 IV 2016 r.

49 Ponoć w krakowskiej Gwardii Narodowej było aż 1600 Żydów (w tym kilkunastu wybranych na 
setników), zob. K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 62 i nast. 

50 Ibidem.
51 O pogłębieniu podziałów wśród społeczności żydowskiej po uzyskaniu praw politycznych i obywa-

telskich szerzej pisze A. Eisenbach, Emancypacja Żydów w latach rewolucji 1848–1849. Aktywność 
i świadomość polityczna Żydów, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (dalej: „Biuletyn 
ŻIH”) 1987, nr 143–144; por. S. Datner, Żydzi w walkach narodowowyzwoleńczych o całość i nie-
podległość Polski, „Biuletyn ŻIH” 1976, nr 109, s. 17–40.
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Inne stanowisko reprezentowało zamożne mieszczaństwo żydowskie Galicji 
Wschodniej, zwłaszcza mieszczaństwo lwowskie. Po uzyskaniu równych praw poli-
tycznych i obywatelskich oraz po zniesieniu przez władze państwowe specjalnych 
podatków mieszczaństwo to stopniowo wycofywało się z poparcia polskiego ruchu 
niepodległościowego i przechodziło na pozycje lojalistyczne w stosunku do Wiednia. 
Wynikało to z obawy, że konflikt z władzami pozbawi je świeżo nabytych praw52.

Najbardziej intensywne relacje w stosunkach polsko-żydowskich przypadają na 
lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XIX w. Ożywienie ruchu niepodległościowego na 
ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w końcu lat pięćdziesiątych znalazło również 
oddźwięk w społeczności żydowskiej. Studenci żydowscy brali udział w pracach kółek 
młodzieżowych, które rekrutowały się m.in. spośród słuchaczy Akademii Sztuk 
Pięknych, Szkoły Rabinów, gimnazjalistów i uczniów szkół realnych; własne koło 
utworzyli uczniowie i absolwenci Szkoły Rabinów53. Młodzież żydowska uczestni-
czyła w polskich manifestacjach patriotycznych. W manifestacji 27 lutego 1861 r. 
w Warszawie podczas szarży kozaków ucierpiało wielu Żydów. Pogrzeb poległych 
stał się wówczas manifestacją polsko-żydowskiego zbratania. Również 8 kwietnia 
1861 r. w manifestacji patriotycznej na placu Zamkowym w Warszawie na skutek 
salw karabinowych wojska rosyjskiego skierowanych do bezbronnego tłumu padło 
ponad sto osób, wśród nich także Żydzi. W czasie pogrzebu pięciu poległych nad-
rabin Ber Meisels miał wypowiedzieć znamienne słowa do Andrzeja Zamoyskiego: 
„I my czujemy, że jesteśmy Polakami, i my polską ziemię kochamy, jak panowie”54.

W późniejszych manifestacjach można także odnotować znaczny udział izra-
elitów. Podczas pierwszej manifestacji w Wilnie 8 maja 1861 r. wśród aresztowa-
nych znaleźli się Żydzi, a w manifestacji 18 lipca 1861 r. kilku starozakonnych 
raniono. Na tych terenach zarówno w kościołach, jak i w synagogach odprawiano 
nabożeństwa patriotyczne55. Przebieg wydarzeń w Królestwie Polskim i na Kre-
sach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, wskazujący na możliwość podjęcia 
walki zbrojnej z rosyjskim zaborcą, podzielił zamożne sfery żydowskie. Część 
z nich uważała, że należy współpracować z rządem rosyjskim w celu uzyskania 
dalszych koncesji dla Żydów za ich lojalność. Inni żydowscy działacze o sympatiach 
propolskich ciążyli ku stronnictwu Białych, jeszcze inni ku stronnictwu Czerwo-

52 K. Makowski, Ludność żydowska wobec wydarzeń Wiosny Ludów…, s. 64.
53 W. Śliwowska, Polacy wyznania mojżeszowego w ruchu niepodległościowym lat sześćdziesiątych 

XIX wieku [w:] Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji…, s. 65–71.
54 Historia Żydów w Polsce. Żydzi a sprawa polska, https://pl.wikipedia.org/wiki/

Historia_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce#%C5%BBydzi_a_sprawa_polska, dostęp: 18 IX 2019 r. 
55 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 570; D. Fajnhauz, Ludność żydowska na 

Litwie i Białorusi a powstanie styczniowe, „Biuletyn ŻIH” 1961, nr 37, s. 3–4; nr 38, s. 39–68.
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nych – zwolenników powstania zbrojnego. Polskiemu ruchowi niepodległościo-
wemu sprzyjali najbardziej Żydzi – mieszkańcy miast, zwłaszcza polonizująca się 
żydowska inteligencja.

W chwili wybuchu powstania, 22 stycznia 1863 r. powstańczy Rząd Narodowy 
wydał manifest, w którym ogłosił „wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, 
pochodzenia i stanu wolnymi i równymi obywatelami kraju”, 22 czerwca 1863 r. 
zaś tenże rząd wydał po polsku i po hebrajsku odezwę „Do Braci Polaków Mojże-
szowego Zakonu”, w której potwierdził pełne równouprawnienie Żydów. Rabini, 
odpowiadając na tę odezwę, wezwali współwyznawców do wsparcia powstańców56.

Powyższe deklaracje władz naczelnych powstania skierowane do Żydów niewąt-
pliwie zwiększyły ich poparcie dla powstania, pojawiła się nawet gotowość niesienia 
pomocy dla powstańców. Jednakże nie wiadomo, ilu Żydów wzięło aktywny udział 
w powstańczej walce zbrojnej, choć widzimy ich niemal we wszystkich czołowych 
partiach powstańczych, m.in. Dionizego Czachowskiego, Józefa Hauke-Bosaka, 
Marcina Lelewela-Borelowskiego, ks. Antoniego Mackiewicza, Mariana Langiewi-
cza57. Najaktywniejsi uczestnicy powstania styczniowego wywodzili się z kręgów 
zasymilowanej inteligencji żydowskiej, ale nie brak było i przedstawicieli innych 
grup, np. kupiectwa. Żydzi należeli do centralnych i terenowych władz powstania. 
Na przykład Henryk Wohl był dyrektorem Skarbu Rządu Narodowego; Włady-
sław Epstein – skarbnikiem przy Aleksandrze Waszkowskim, ostatnim naczelni-
ku miasta Warszawy; student Gustaw Paprocki – sekretarzem w Wydziale Spraw 
Wewnętrznych Rządu Narodowego; Władysław Rawicz – naczelnikiem cywilnym 
województwa podlaskiego, mianowanym na to stanowisko przez Rząd Narodowy; 
Józef Handelsman – naczelnikiem powiatu kutnowskiego58. Wielu Żydów dzia-
łało w tzw. sekcji technicznej. Spotykamy ich w redakcjach tajnych pism i w dru-
karniach, a także wśród kolporterów zakazanych druków i kurierów Rządu Naro-
dowego. Wśród Żydów liczni byli wywiadowcy i łącznicy, utrzymujący kontakty 
między oddziałami powstańczymi a komitetami powiatowymi. Starozakonni byli 
także licznie reprezentowani w służbie sanitarnej i Policji Narodowej. Zajmowali 

56 Żydzi wobec sprawy polskiej w epoce zaborów, http://zakorzenianie.most.org.pl/ns_wdr p /05.htm, 
s. 5, dostęp: 19 IV 2016 r.; zob. też: Polskie powstania narodowe. Słownik Wirtualny Sztetl, http://
www.sztetl.org.pl/pl/term/102.polskie-powstania-narodowe, s. 1, dostęp: 19 IV 2016 r.

57 Żydzi wobec sprawy polskiej w epoce zaborów, http://zakorzenienie. Most.org.pl/us_wdr p/05 
htm, s. 5, dostęp: 19 IV 2016 r.; zob. też: Polskie powstania narodowe. Słownik Wirtualny Sztetl… 
Liczby 1000–2000 uczestników żydowskich w powstaniu styczniowym, z których ok. 400 poległo, 
a kilkuset wysłano w głąb Rosji, nie potwierdzają inne źródła.

58 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r., „Przegląd Historyczny” 1938, nr 2, s. 564 i nast.; S. Rudnic-
ki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 569; W. Śliwowska, Polacy wyznania mojżeszowego 
w ruchu niepodległościowym lat sześćdziesiątych XIX wieku…, s. 65 i nast.
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się również zakupem broni w Prusach Wschodnich i jej przemytem do oddziałów 
powstańczych na Litwie. Rzemieślnicy żydowscy zaopatrywali powstańców w odzież 
i obuwie. Pamiętnikarze odnotowują najrozmaitsze oznaki przychylności izraelitów 
wobec powstania, takie jak uprzedzanie o zbliżaniu się sotni kozackich i innych 
oddziałów rosyjskich, o ich liczebności i dyslokacji, ukrywanie rannych i chorych 
powstańców itp., wspominają też o współpracy ludności żydowskiej z władzą zabor-
czą. Pozytywny stosunek Żydów do powstania potwierdzają także relacje urzędni-
ków władzy zaborczej59. 

Ujmująco pisze o postawie Żydów w powstaniu 1863–1864 r. uczestnik powsta-
nia, członek władz powstańczych Agaton Giller: „Ruch 1861–1863 więcej zrobił dla 
spolonizowania Żydów niż wszystkie poprzednie usiłowania. Wprawdzie nie poszli 
oni bić się masą za nową ojczyznę, jak bili się za Jerozolimę pod swoimi wodzami 
Janem i Szymonem czasów Tytusa, służyli jej sprawie więcej i lepiej, jak kiedykol-
wiek. Widzieliśmy ich w szeregach, widzieliśmy ich w organizacji aż do stopnia 
dyrektorów wydziałów zajętych i czynnych, a grosza nie skąpili. Panowie polscy nie 
okazali się tyle hojnymi dla sprawy publicznej, ile niektórzy Żydzi”60. W tym miejscu 
wypada wspomnieć, że powstanie styczniowe znalazło odbicie także w literaturze 
żydowskiej. Na pierwszy plan wysuwa się trylogia Józefa Opatowskiego (Opato-
rza): W lasach polskich, Samotny, Rok 1863, napisana w języku jidysz i przełożona 
na polski; wymienić należy również A. Almiego Legendy żydowskie o powstaniu 
styczniowym 1863 r. 

Propowstańcze postawy wśród ludności żydowskiej nie dotyczyły całej tej spo-
łeczności. W rzeczywistości większość Żydów nie mogła zdecydować, po której 
stronie się opowiedzieć. Stanowisko ludności żydowskiej zależało od wielu czyn-
ników lokalnych, takich jak stosunki z administracją rosyjską na danym terenie, 
stopień nasilenia ruchu powstańczego, wpływ konserwatywnych rabinów, cha-
sydów, stosunek ludności polskiej, szczególnie samych powstańców do Żydów. 
Zdarzało się niejednokrotnie, że oddziały powstańcze grabiły mienie żydowskie, 
rekwirowały żywność. Wśród ludności żydowskiej krążyły wieści, często fałszywe, 
o wrogiej postawie chłopów i mieszczan wobec Żydów. W tej sytuacji biurokracji 
rosyjskiej łatwiej było wykorzystywać społeczność żydowską, zwłaszcza na Kresach 
Wschodnich, przeciwko powstańcom czy w ogóle przeciw Polakom. Władze car-
skie bez trudu pozyskiwały szpiegów i denuncjatorów wśród niższych i uboższych 

59 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r.…, s. 564 i nast.; S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość 
Polski…, s. 569; W. Śliwowska, Polacy wyznania mojżeszowego w ruchu niepodległościowym lat 
sześćdziesiątych XIX wieku…, s. 65 i nast.

60 Cyt. za: S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 571.
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warstw społeczności żydowskiej o słabej orientacji w sytuacji politycznej, w dodat-
ku obawiających się, że polskie powstanie może się obrócić przeciwko Żydom. Jeśli 
uwzględnimy fakt, że propaganda powstańcza nie zawsze docierała do środowisk 
żydowskich, to nic dziwnego, że Żydzi pozostawali indyferentni politycznie; obo-
jętna im była także walka zbrojna narodu polskiego o niepodległość. Powstanie 
poparli tylko ci, którzy przesiąkli polską kulturą bądź mieli bliskie kontakty z pol-
skim ziemiaństwem61. 

Także w literaturze przedmiotu spotykamy oceny bardziej krytyczne odnośnie 
do stosunku ludności żydowskiej do powstania. Na przykład Samuel Hirszhorn, 
historyk starszego pokolenia, podkreśla, że powstanie skomplikowało egzystencję 
znacznej części Żydów, np. banki żydowskie zawiesiły działalność, co wiele firm 
doprowadziło do bankructwa. Wskutek tego „bezpośredni udział w powstaniu wzię-
ły tylko poszczególne jednostki z ludności żydowskiej, przeważnie z inteligencji”. 
Natomiast „część żydowskich postępowców, ciążąc ku Białym, uważała wybuch 
powstania za nieszczęście. Ortodoksi i chasydzi w przytłaczającej większości byli 
mu przeciwni, a nawet, jak cadycy, nawoływali przeciwko niemu”. Zdaniem tego 
autora wynikało to „z niechęci do polonizacji, do katolicko-klerykalnego charak-
teru powstania”62.

Po upadku powstania relacje polsko-żydowskie wyraźnie się pogorszyły. Rozpo-
częta w Europie na początku XIX w. asymilacja Żydów, która zresztą na ziemiach 
polskich nigdy nie przybrała masowego charakteru, została skutecznie zablokowana 
przez rodzący się ruch oświecenia żydowskiego. Ruch ten nie tylko przeciwstawił 
się haskali, lecz także dążył do społecznego i narodowego wyodrębnienia społecz-
ności żydowskiej, jej narodowego odrodzenia i zreformowania tradycyjnego stylu 
życia i działalności tej społeczności. W latach popowstaniowych masy żydowskie 
pozostające pod wpływami rabinów, chasydów, cadyków i innych ortodoksów były 
w dużej mierze odizolowane od społeczeństwa polskiego. Do poprawy relacji nie 
zachęcały oziębłe stosunki z Polakami. Każda ze społeczności żyła swoim życiem 
i w większości wypadków nie dążono do zmiany tego stanu rzeczy. Wzajemną obo-
jętność, niekiedy wręcz wrogość, ugruntowały odmienne i wrogie sobie religie – brak 
współpracy czy porozumienia między chrześcijaństwem a judaizmem. Próby zasy-

61 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r.…, s. 564–599; A. Eisenbach, Kwestia równouprawnienia 
Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa 1972; J.K. Urbach, Udział Żydów w walce o niepodległość 
Polski, Łódź 1938; B. Nadel, O stosunku Żydów na Wileńszczyźnie do Powstania Styczniowego, 
„Biuletyn ŻIH” 1958, nr 28, s. 39–63.

62 S. Hirszhorn, Historia Żydów w Polsce od Sejmu Czteroletniego do wojny europejskiej (1788–1914), 
Warszawa 1921, s. 174–192; por. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich…, 
s. 517–522.
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milowanych, wybitnych przedstawicieli burżuazji żydowskiej, Leopolda Kronenberga 
czy Hermana Epsteina, zmierzające do pogodzenia interesów polskich i żydowskich 
w zakresie religii, kultury czy gospodarki zakończyły się niepowodzeniem. Niemniej 
na przełomie XIX i XX w. widzimy stosunkowo liczne grono Żydów, względnie ludzi 
pochodzenia żydowskiego, jako działaczy polskich partii politycznych, z reguły 
rewolucyjnych. Dodać wypada, że odgrywali w tych ruchach zazwyczaj znaczącą 
rolę. Do najwybitniejszych należy zaliczyć: Szymona Diksztajna, Stanisława Men-
delsona, Różę Luksemburg, Adolfa Warszawskiego (Warskiego), Feliksa Perla, Józefa 
Kwiatka, Maksymiliana Horwitza (Waleckiego) i wielu innych. Co skłaniało tych 
ludzi do członkostwa w partiach socjalistycznych? Można odpowiedzieć, że przede 
wszystkim obrona interesów proletariatu i całkowite równouprawnienie Żydów – 
postulaty zawarte w programach tych partii.
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Radosław Kubicki

Stosunek Żydów do wojsk polskich i obcych oraz wpływ tych relacji 
na bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych na przykładzie Opatowa 
w dobie konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji między Żydami a różnymi 
wojskami, w tym szczególnie koronnymi, powstańczymi, rosyjskimi, austriackimi, 
pruskimi, na poziomie lokalnym, tj. na przykładzie Opatowa, w okresie konfederacji 
barskiej (1768–1772) i insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.). Zaprezentowane zostaną 
formy tych kontaktów oraz ich wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców badanego 
miasta. Temat został opracowany na podstawie źródeł archiwalnych znajdujących 
się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum Gospo-
darcze Wilanowskie i w podzespole Administracja Dóbr Opatowskich.

Relacje polsko-żydowskie są tematem dosyć dużej liczby opracowań1. Kwestia 
stosunków polsko-żydowskich w Opatowie również była już podejmowana2. Niewiele 
jest jednak studiów przedstawiających stosunek Żydów do walki o niepodległość Pol-
ski. Warto zwrócić uwagę na to, że w sprawie oceny roli i udziału Żydów w walkach 
niepodległościowych i powstaniach narodowych zajmowano często skrajne stano-
wiska. Z jednej strony badacze przedmiotu zarzucają im współpracę z zaborcami 
lub co najmniej bierność. Z drugiej zaś szczególnie historycy żydowscy podkreślają 
przypadki zaangażowania się Żydów po stronie polskiej3.

1 Zob. m.in. E. Ringelblum, Polish-Jewish relations during the Second World War, Evanston 1992, 
s. 330; S. Bratkowski, Pod tym samym niebem. Krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-
-żydowskich, Warszawa 2006, s. 256; J. Gapys, Relacje polsko-żydowskie w województwie kieleckim 
w latach 1918–1939, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2016, t. 15, s. 159–184.

2 R. Kubicki, Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI–XVIII w. na przykładzie Opatowa, 
„Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 3(223), s. 347–357; idem, Stosunki polsko-żydowskie w mia-
steczkach polskich w XVI–XVIII w. na przykładzie Opatowa [w:] Dialog dla przyszłości. Ten inny 
w pamięci zbiorowej, red. M. Godyń, Sandomierz [2008], s. 115–122.

3 Zob. m.in. Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 
1993 r., red. J. Tomaszewski, Warszawa 1996, passim; I. Gutman, Stosunki polsko-żydowskie w świetle 
żydowskiej historiografii i literatury, „Biuletyn ŻIH” 2000, nr 1, s. 3–11; S. Rudnicki, Żydzi w walce 
o niepodległość Polski [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikow-
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Poza tym należy zwrócić uwagę, że spośród wszystkich okresów historycznych 
najsłabiej opracowana jest problematyka okresu staropolskiego. Brak jest także osob-
nych publikacji na temat stosunku Żydów do konfederacji barskiej. Konfederację tę 
można określić pierwszym polskim powstaniem narodowym. Stanowi ono ważne 
świadectwo dążenia do samostanowienia narodu polskiego o swoich losach. Dobrze 
zatem byłoby takie studium opracować. Mogłoby ono bowiem otwierać dyskusję 
nad rozpatrywanym problemem. W sumie należy stwierdzić, że kwestia żydowska 
nie jest szerzej podejmowana, czy wręcz w ogóle jest pomijana w pracach poświę-
conych konfederacji barskiej. Dotychczas problematyka żydowska odnotowywana 
była jedynie przy analizowaniu stanu finansów konfederatów barskich4. Wysuwane 
były także wobec Żydów zarzuty o wspieranie Rosjan, co starozakonni mieli czynić, 
między innymi zaopatrując ich wojska i szpiegując dla nich5.

Zdecydowanie dużo lepszy stan badań można odnotować w przypadku udziału 
Żydów w insurekcji kościuszkowskiej6. Szczególnie dużo osobnych pozycji dotyczy 
Berka Joselewicza i utworzenia żydowskiego pułku lekkokonnego, który walczył 
w 1794 r. na warszawskiej Pradze z wojskami rosyjskimi7. Należy także zauważyć, 
że sam Tadeusz Kościuszko dostrzegał kwestię żydowską. W swoim wystąpieniu 
24 marca 1794 r. na rynku krakowskim powiedział: „W obronie ojczyzny równość 
u mnie popłaca i dlatego tak Żyd, chłop, szlachcic, ksiądz i mieszczanin równego 
są u mnie szacunku”8.

ski, Warszawa 2001, s. 562–672; N. Aleksiun, Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków 
żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku, „Studia Judaica” 2006, R. 9, nr 1, s. 47–67.

4 W. Szczygielski, Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770, Warszawa 1970, s. 180–181, 189.
5 Konfederacja barska. Wybór tekstów, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1928, s. 34.
6 Z najnowszych opracowań poświęconych udziałowi Żydów w powstaniu kościuszkowskim zob. 

m.in.: D. Flisiak, Participation of Jews in the Kościuszko Uprising. The memory of Polish and Jewish 
brotherhood of arms, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, t. 14, s. 15–28. 

7 Zob. m.in. R. Brandstaetter, „Rewolucja żydowska” Berka Joselewicza, „Głos Gminy Żydowskiej. 
Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 1939, nr 4(22), s. 83–86; K. Bauer, Wojsko 
koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981, s. 231–233; B. Joselewicz, Odezwa Berka 
Joselewicza wzywająca żydowskich ochotników do „pułku lekkokonnego starozakonnego”. 1.10.1794 
[w:] P. Fijałkowski, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych. XI–XVIII wiek, Warszawa 
[1994], s. 111–112; J.A. Gierowski, Udział Żydów w powstaniu kościuszkowskim [w:] Powstanie 
kościuszkowskie i jego naczelnik. Historia i tradycja. Materiały konferencji naukowej Kraków–Wroc-
ław, 28–30 marca 1994 r., red. T. Kulak, M. Frančić, Kraków 1996, s. 44–45; P. Fijałkowski, Berek 
Joselewicz i jego udział w insurekcji kościuszkowskiej [w:] Powstanie 1794 roku. Dzieje i tradycja. 
Studia i szkice w dwustulecie, red. H. Szwankowska, Warszawa 1996, s. 102–106; Z. Borzymińska, 
P. Fijałkowski, Berek (Berko) Joselewicz (Josielewicz) [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje. Kultura. 
Religia. Ludzie, t. 1, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 171–172; M. Janion, 
Hero, Conspiracy, and Death. The Jewish Lectures, Frankfurt am Main 2014, passim.

8 E. Ringelblum, Żydzi w powstaniu kościuszkowskiem, Warszawa [1938], s. 31; zob. też: J. Kermisz, 
Żydzi warszawscy w insurekcji kościuszkowskiej (w 145 rocznicę powstania 1794 r.), „Głos Gminy 
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W drugiej połowie XVIII w. Opatów liczył ok. 3000 mieszkańców i należał 
do największych miast województwa sandomierskiego. Według spisu z 1787 r. był 
najludniejszym ośrodkiem miejskim powiatu sandomierskiego, większym nawet 
od Sandomierza9. Miasto wchodziło w skład dóbr opatowskich. Oprócz Opatowa 
składały się one z 7 folwarków (czernikowski, jałowęski, niemienicki, porudzki, tru-
skolaski, tudorowski i zochciński) i 16 wsi (Bełcz, Biskupice, Bukowiany, Czerników, 
Jałowęsy, Jurkowice, Kraszków, Łężyce, Niemienice, Porudzie, Szczegło, Truskolasy, 
Tudorów, Worowice, Zochcin, Zochcinek)10. 

Pod względem własnościowym Opatów i dobra opatowskie należały do przed-
stawicieli największych ówczesnych rodów szlacheckich. W latach 1753–1790 ich 
właścicielami byli kasztelan krakowski Antoni Lubomirski i jego żona Zofia z Kra-
sińskich. Po śmierci Zofii w imieniu spadkobierców Lubomirskich majątek w latach 
1790–1796 był administrowany przez marszałka wielkiego litewskiego Ignacego 
Potockiego11.

Należy także odnotować, że Opatów pełnił ważną funkcję polityczną. Tutaj 
bowiem od XVI w. do 1793 r. zbierał się sejmik województwa sandomierskiego12. 
Miasto było również ośrodkiem religijnym. W Opatowie istniała kapituła kolegiac-
ka oraz konwent bernardynów13. Poza parafią katolicką funkcjonowały tu gminy 
wyznaniowe: żydowska i prawosławna14.

Żydowskiej. Organ Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 1939, nr 5–6(23–24), s. 121 
i nast.; A. Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 2014, s. 60.

     9 B. Kumor, Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego z 1787 roku, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1979, t. 38, s. 166–167 i nast.

10 R. Kubicki, Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku, Toruń 2010, s. 42–49.
11 Idem, Dobra opatowskie i ich właściciele w latach 1720–1817 [w:] Szlachta i ziemianie między Wisłą 

a Pilicą w XVI–XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. J. Gapys, M. Nowak, 
J. Pielas, Kielce 2008, s. 80–86.

12 Na temat sejmiku opatowskiego zob. m.in. Z. Trawicka, Sejmik województwa sandomierskiego 
w latach 1572–1696, Kielce 1985, s. 346; eadem, Opatów miejscem obrad sejmiku województwa 
sandomierskiego [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985, 
s. 35–38; H. Suchojad, Opatów miejscem obrad sejmiku województwa sandomierskiego w XVI–VIII 
wieku [w:] Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, red. R. Kubicki, Kielce 2014, s. 24–26 
i nast.; P. Paciorek, Problemy polityczne i gospodarcze województwa sandomierskiego w świetle instruk-
cji sejmiku opatowskiego z lat 1764–1792 [w:] Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie…, 
s. 39–51.

13 Zob. m.in. W. Gałązka, Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562–1983, Sandomierz 1997, s. 390; 
R. Kubicki, Parafia opatowska w XVI–XVIII wieku. Wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne 
i polityczne, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2005, t. 1, s. 14–21 i nast.; idem, Zarys dziejów 
kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztoru oo. bernardynów w Opatowie, Kielce 
2009, s. 120.

14 Na temat parafii prawosławnej Greków w Opatowie zob. P. Sławiński, Parafie prawosławne w Opa-
towie w latach 1778–1915, Sandomierz 2006, s. 21 i nast.
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Żydzi osiedlili się w Opatowie w pierwszej połowie XVI w., gdy właścicielem 
dóbr opatowskich był Krzysztof Szydłowiecki15. W 1538 r. odnotowano tutaj czte-
ry rodziny żydowskie16. Pierwszy przywilej dla Żydów opatowskich został wydany 
w 1545 r. przez ówczesnego właściciela dóbr opatowskich Konstantego Ostrogskiego, 
na mocy tegoż przywileju Żydzi uzyskali prawo osiedlania się w mieście, szynko-
wania piwa, wina i gorzałki w swoich domach i w rynku17. W ciągu XVI–XVIII w. 
następował ciągły wzrost ich liczby18. W rezultacie w drugiej połowie XVIII w. lud-
ność żydowska w Opatowie wynosiła ok. 50 proc. wszystkich mieszkańców. Najbar-
dziej wiarygodne dane liczbowe o ówczesnym zaludnieniu żydowskim podaje spis 
z 1765 r., który odnotowuje w Opatowie 1675 starozakonnych i stawia ten ośrodek 
na drugim miejscu – po Pińczowie – pod względem liczebności osadnictwa żydow-
skiego w województwie sandomierskim19. Poza tym należy zwrócić uwagę, że mia-
sto stanowiło ważny ośrodek handlowo-finansowy i religijny Żydów w Polsce20.

Już w 1767 r., w związku z zawiązaniem się konfederacji słuckiej, toruńskiej oraz 
radomskiej, wojska rosyjskie wkroczyły do Polski21. W tym samym roku źródła odno-
towują obecność Rosjan w Opatowie, między innymi w sierpniu podczas sejmiku opa-
towskiego22. Pierwsze informacje o relacjach panujących między Rosjanami a Żydami 

15 H. Horowitz, Die jüdische Gemeinde Opatow und ihre Rabbiner, „Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums” 1930, R. 74, z. 1/2, s. 10; J. Bursztyn, Żydzi opatowscy na przełomie 
XVII i XVIII w. [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta…, s. 139 i 151 (przyp. 24).

16 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sando-
mierskiego w XVI–XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990, s. 41, 164.

17 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Zbiór Dokumentów Pergamino-
wych, 5749; F. Kiryk, F. Leśniak, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku 
[w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 
1991, s. 27; G.D. Hundert, The Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatów in the Eighteenth 
Century, Baltimore–London 1992, s. 159–160.

18 R. Kubicki, Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, 
gospodarka, kultura, społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005, s. 68–70.

19 Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach…, s. 43, 213, 216, 224.
20 Eidem, Instruktarz dla kahału opatowskiego z r. 1759 [w:] Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta…, 

s. 175–178; R. Kubicki, Opatów i dobra opatowskie…, s. 134–140 i nast.
21 Na temat wojsk rosyjskich w Polsce w 1767 r. zob. m.in.: Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533–1801, War-

szawa 1981, s. 295–298; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1999, s. 612–614; 
B. Madejska, Konfederacja radomska 1767–1768 roku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towa-
rzystwa Naukowego” 2003, t. 38, z. 3–4, s. 17–18, 20 i nast.

22 AGAD, Archiwum Gospodarcze Wilanowskie (dalej: AGW), Administracja Dóbr Opatowskich 
(dalej: ADO), I/61; Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, 8341, s. 832–833; Radom i Bar 1767–1768. Dziennik wojennych działań jenerał-majora 
Piotra Kreczetnikowa w Polsce w r. 1767 i 1768 korpusem dowodzącego i jego wojenno-polityczną 
korespondencyą z księciem Mikołajem Repninem posłem rosyjskim w Warszawie, Poznań 1874, s. 24; 
S. Kazusek, Życie polityczne [w:] Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, red. 
J. Wijaczka, Warszawa 2004, s. 341.



Stosunek Żydów do wojsk polskich i obcych… 37

opatowskimi pochodzą z następnego roku. Wiadomo, że na początku 1768 r. oddziały 
rosyjskie pod dowództwem gen. mjr. Iwana Michajłowicza Podgoryczanina, przecho-
dząc przez Opatów, „zrabowały wszystkie sklepy w tem mieście, złupiwszy w nich, co 
tylko im w ręce wpadło”23. Można się zatem domyślać, że ucierpieli wówczas prze-
de wszystkim kupcy żydowscy i greccy. Handel opatowski opanowany był bowiem 
właśnie przez ludność żydowską i grecką Opatowa. Dowodzi tego zachowany spis 
towarów zabranych przez ludzi wysłanych przez gen. Podgoryczanina. Straty ponie-
sione wówczas przez opatowian oszacowano na 5400 zł. Szczególnie ucierpieli wtedy 
staro zakonni Lubelski i Wulf Gauda. Wartość produktów wziętych od tego pierwsze-
go wyniosła aż 2545 zł (ok. 47 proc. wszystkich strat), a od Gaudy – 1512 zł (28 proc. 
ogólnych strat)24. Jedynym mieszkańcem nie-Żydem, który został wtedy poszkodo-
wany, był pewien Grek, jego straty oszacowano na 237 zł. Zatem poszkodowani zostali 
wówczas niemal wyłącznie Żydzi. Należy zauważyć, że za część wziętych towarów 
Rosjanie zapłacili. Pierwszy potwierdzony kontakt między Żydami opatowskimi 
a wojskami rosyjskimi w okresie konfederacji barskiej nie należał zatem do udanych.

Prawdopodobnie w marcu 1770 r. dwaj konfederaci – rotmistrz czerski Jan 
Pakosz z dywizji Józefa Bierzyńskiego i ppor. Szymon Suski – wydali ostro brzmiący 
ordynans nakazujący pod groźbą surowej kary radzie miejskiej i kahałowi opatow-
skiemu przekazanie pieniędzy na jedzenie, opał, izbę i lekarstwa dla trzech cho-
rych. Koszty tego przedsięwzięcia w 1/3 mieli pokryć tutejsi mieszczanie katoliccy, 
a w 2/3 – Żydzi25. W ostrej sprzeczności z powyższym rozkazem brzmiał nakaz 
komendy wojska rosyjskiego w Sandomierzu z kwietnia 1770 r., przesłany guber-
natorowi opatowskiemu, aby burmistrzowie, wójtowie i starsi kahalni z Opatowa 
złożyli owemu garnizonowi sandomierskiemu przysięgę, która zobowiązywałaby 
ich do tego, by w wypadku pojawienia się w mieście więcej niż pięciu konfedera-
tów meldowali o tym. Jeżeli byłoby ich mniej niż pięciu, to miasto miało obowiązek 
we własnym zakresie ich złapać i przywieść do Sandomierza, za co nie należała się 
żadna nagroda. Mimo grożących kar śmierci i zaboru mienia miejskiego ordynans 
ten nie był jednak przestrzegany26. Nie odnotowano przypadku łapania konfedera-
tów w Opatowie ani donoszenia o nich Rosjanom. Zatem również Żydzi opatowscy 
prawdopodobnie nie donosili Rosjanom na konfederatów barskich.

W listopadzie 1770 r. marszałek konfederacji województwa bełskiego Józef Mią-
czyński, stojąc w obozie pod Opatowem, w wyniku złożonej mu przez gubernatora 

23 Radom i Bar…, s. 194.
24 AGAD, AGW, ADO, I/62, s. 2–4.
25 Ibidem, I/61.
26 Ibidem, I/61.



38 Radosław Kubicki

opatowskiego skargi na nadmierne obciążenie i gwałty rujnujące dobra opatowskie 
oraz zapewne biorąc pod uwagę także wierność i poświęcenie opatowian wobec kon-
federatów, wydał ordynans, na mocy którego zwolnił miasto od wszelkich świad-
czeń na rzecz konfederacji. Natomiast gdyby któryś z konfederatów chciał złamać 
powyższe zarządzenie, mieszczanie opatowscy mieli mu o tym donieść. Poza tym 
Miączyński nakazał zwrócić zarówno katolikom, jak i Żydom opatowskim znaczne 
kwoty pobrane wcześniej od nich przez jednego z konfederatów27.

Warto także zwrócić uwagę na spis obywateli Opatowa z 1771 r., którzy praw-
dopodobnie dostarczali wyżywienie żołnierzom konfederackim. Było to wówczas 
tym większe poświęcenie, gdyż z powodu działań wojennych i rozbojów czynionych 
przez wojska ludność dóbr opatowskich nie miała wystarczającej ilości pożywienia 
i często głodowała28. Na liście spisano w sumie 65 nazwisk. Mimo że przynajmniej 
połowę mieszkańców ówczesnego Opatowa stanowili Żydzi, to oprócz Polaków 
i jednego Francuza w wykazie tym występuje tylko jeden starozakonny – kupiec 
Icko Moszkowicz29. Można również zauważyć, że spis nie zawierał duchownych 
i Greków, których duża grupa zamieszkiwała wówczas Opatów. Ci drudzy, podob-
nie jak Rosjanie wyznania prawosławnego, czuli może nawet pewną więź z żołnie-
rzami rosyjskimi. Wszystko to jednak nie może tłumaczyć nikłego zaangażowania 
Żydów opatowskich w sprawę konfederatów.

Kilka dni po ogłoszeniu przez Tadeusza Kościuszkę aktu insurekcji na rynku 
krakowskim wicebrygadier wojsk kościuszkowskich Jan Ludwik Manget na czele 
kawalerii liczącej ok. 800 żołnierzy wtargnął 29 marca 1794 r. do Opatowa i uderzył 
na połączone siły rosyjskie gen. mjr. Nikołaja Michajłowicza Rachmanowa i ppłk. 
Piotra Łykoszyna, którego ścigał aż od Krakowa (w czasie tego pościgu doszło do 
pojmania m.in. żony Łykoszyna, a on sam został ranny, za co ów podpułkownik 
rosyjski mścił się okrutnie, np. złapane dzieci Rosjanie nabijali na spisy30 i wrzu-
cali do ognia)31. W wyniku strat powstańcy wycofali się spod Opatowa. Prawdo-

27 Ibidem, I/61.
28 Ibidem, I/120 b, s. 1.
29 Ibidem, I/120 b, s. 2.
30 Spisa – pika, broń drzewcowa używana m.in. przez kozaków zaporoskich i hajdamaków (Spisa 

[w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, s. 266). J. Kitowicz, Opis 
obyczajów za panowania Augusta III, t. 2, Wrocław 2003, s. 346; zob. też: Broń drzewcowa [w:] 
Encyklopedia broni. 7000 lat historii uzbrojenia, red. D. Harding, przeł. J. Bańbor, T. Nowakowski, 
Warszawa 1995, s. 58–59.

31 Na temat L. Mangeta zob.: B. Twardowski, Spis osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych 
Kościuszki 1794 r. Poprzedzony poglądem historycznym na przyczyny upadku Polski oraz krótką 
historyą wypadków w r. 1794 zaszłych. Z dodaniem życiorysów osób wybitne zajmujących stanowisko, 
Poznań 1894, s. 125; Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. 1: Oficerowie 
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podobnie wówczas także w celu przeszkodzenia Rosjanom w pogoni za oddziałem 
powstańców została wypuszczona woda ze stawów opatowskich. Po zakończeniu 
działań militarnych Żydzi opatowscy, obawiając się zemsty ze strony Rosjan roz-
jątrzonych atakiem kościuszkowców, ofiarowali im prezenty w różnych towarach 
i gotówce32. Akcja ta musiała być sprawnie przeprowadzona, gdyż starozakonnym 
udało się uspokoić dowódców rosyjskich i tym samym prawdopodobnie uratować 
całe miasto od zniszczenia i grabieży.

Następnie należy odnotować, że przynajmniej od 23 czerwca do 10 paździer-
nika 1794 r. na przedmieściach Opatowa w zabudowaniach tutejszego klasztoru 
bernardynów kwaterowały silne oddziały pruskie – sztab całej dywizji pod dowódz-
twem gen. Philippa Friedricha Leberechta Lattorfa z pięcioma batalionami piechoty 
i oddziałem śląskich kirasjerów33. Takie duże zgrupowanie wojska potrzebowało 
zapasów, które też zgromadzono w magazynie opatowskim. Jednak podczas opusz-
czania Opatowa przez Prusaków pojawił się problem, co zrobić z owym składem. 
Dowództwo pruskie zdecydowało się wówczas na całkowitą sprzedaż jego zawarto-
ści. W związku z czym nakazało przymusowo, aby skarb dóbr opatowskich wspólnie 
z tutejszymi Żydami i Grekami wykupił, według miary i po cenie ustalonej przez 
stronę pruską, całą zawartość magazynów wojskowych w Opatowie. Powstała więc 
paradoksalna sytuacja polegająca na tym, że furaż pruski zebrany prawdopodob-
nie za darmo głównie w dobrach opatowskich miał zostać teraz wykupiony przez 
mieszkańców tego majątku ziemskiego. W sumie Prusacy stwierdzili jednostron-
nie, że znajduje się w nich aż 3000 korców owsa, 340 cetnarów siana i 21 cetnarów 

wojska koronnego, cz. 1: M. Machynia, C. Srzednicki, Sztaby i kawaleria, Kraków 2002, s. 193, 362; 
na temat N. Rachmanowa zob. D. Nawrot, Echa zwycięstwa pod Racławicami w Warszawie w 1794 
roku [w:] 200 rocznica powstania kościuszkowskiego, red. H. Kocój, Katowice 1994, s. 174; na temat 
P. Łykoszyna zob. Indeks osobowy [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. 2, red. 
T. Rawski, Warszawa 1996, s. 486.

32 AGAD, AGW, ADO, I/63a, s. 79, 82, 474 i in.; ibidem, II/78; B. Twardowski, Wojsko polskie Koś-
ciuszki w roku 1794, Poznań 1894, s. 53; J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca 
wieku XIX, Warszawa 1975, s. 469; J. Lubicz-Pachoński, Kościuszko na ziemi krakowskiej, Warszawa 
1984, s. 91–92, 126–128, 130–135; B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991, 
s. 191; S. Herbst, T. Rawski, Racławice [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. 1, 
red. T. Rawski, Warszawa 1994, s. 173–175; K. Bartoszewicz, Dzieje insurekcji kościuszkowskiej, 
Poznań 2002, s. 160; T. Rawski, Początek insurekcji w województwie sandomierskim i krakowskim 
[w:] Z dziejów Połańca i uniwersału połanieckiego, Połaniec 2005, s. 57.

33 AGAD, AGW, ADO, II/2, s. 14; ibidem, II/89, s. 167; ibidem, II/109, s. 9; Z. Góralski, Wojska 
austriackie w regionie sandomiersko-staszowskim podczas insurekcji 1794 roku [w:] W stronę Połańca. 
Z dziejów insurekcji 1794 roku. Materiały sesji naukowej 6–7 maja 1993 r. Staszów – Połaniec, red. 
A. Zarębski, L. Stępkowski, Staszów 1994, s. 50–52; T. Rawski, Przebicie się dywizji Dąbrowskiego 
do Wielkopolski [w:] Powstanie kościuszkowskie 1794…, t. 2, s. 164; W. Majewski, Na prawym brzegu 
Wisły [w:] ibidem, s. 301.
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słomy, za co domagali się zapłaty w wysokości 12 760 zł. Żądaną sumę zapłacił im 
głównie skarb danych dóbr34. 

Po wyjściu wojsk pruskich i nieudanym wskrzeszeniu powstania w wojewódz-
twie sandomierskim pozostałe w Opatowie wojska austriackie poczuły się już na 
tyle pewnie, że chciały skonfiskować furaż zakupiony przez skarb pański i miesz-
kańców opatowskich od Prusaków, twierdząc, że został on tutaj zgromadzony dla 
oddziałów polskich. Wówczas administracja dóbr opatowskich, za pośrednictwem 
tutejszych Żydów, którzy utrzymywali bardzo dobre kontakty z Austriakami, roz-
poczęła przekupywanie oficerów austriackich mających wydać decyzję w tej kwestii. 
W końcu udało się odrzucić oskarżenia35. W tym zatem także przypadku kontak-
ty Żydów z wojskami zaborczymi zostały wykorzystane dla dobra wspólnego całej 
społeczności opatowskiej.

Można zauważyć, że dobre relacje Żydów opatowskich z wojskami habsburskimi 
nie uchroniły ich od różnych incydentów. Oddziały austriackie i pruskie w trakcie 
ich pobytu w dobrach opatowskich, podobnie jak wcześniej rosyjskie czy też pol-
skie, grabiły, jak tylko mogły. Na przykład w 1794 r., tuż po przybyciu do Opatowa, 
żołnierze austriaccy dokonali włamania przez strzechę do stodoły pewnego Żyda 
opatowskiego i skradli mu pięć fur siana36. Należy jednak podkreślić, że oddzia-
ły habsburskie spowodowały najmniej szkód i strat materialnych spośród wszyst-
kich innych wojsk stacjonujących w Opatowie lub przechodzących przez to mia-
sto w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. (zob. tabela 1). Można przypuszczać, że 
wpływ na taki stan miały dobre relacje Żydów opatowskich z wojskami austriackimi.

Tabela 1. Wycena strat i wydatków wojskowych poniesionych przez skarb pański w dobrach 
opatowskich w latach 1792–1794

Kwota 
(w proc.)

Straty i wydatki spowodowane przez wojska
Razem

rosyjskie pruskie polskie austriackie

Kwota
zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr

63 032 23,5 6 123 9,5 838 19 24 18 70 019 10

Proc. 90,022 8,745 1,198 0,035 100

Źródło: AGAD, AGW, ADO, II/78.

34 AGAD, AGW, ADO, II/74, s. 6–7, 13; ibidem, II/99, s. 13; ibidem, II/109, s. 22.
35 Ibidem, II/74, s. 8–10, 13–15.
36 Ibidem, II/74, s. 6 i nast.
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Dobre stosunki między Żydami opatowskimi a wojskami austriackimi wynika-
ły przede wszystkim z czysto praktycznego podejścia obu stron. Starozakonni pro-
wadzili bowiem korzystne interesy z wojskami zaborczymi, zaopatrując armie we 
wszystko, co potrzebne. Dostarczali m.in. mięso, pościel, papier, siano i inne towa-
ry37. W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. doszło nawet do tego, że administra-
cja pańska, gdy nie była w stanie porozumieć się w jakiejś kwestii z Prusakami lub 
Austriakami, wykorzystywała do tego właśnie Żydów opatowskich, od których żoł-
nierze pruscy i austriaccy chętnie brali łapówki i sprawy były załatwiane pomyślnie. 
Uzyskaną w ten sposób pozycję starozakonni starali się wykorzystać, co powodowało 
z kolei wysuwanie oskarżeń przez katolików, że dzięki protekcji obcych wojsk Żydzi 
bogacili się na handlu i nie dorzucali się do podatków miejskich na rzecz Austrii38.

Należy także zwrócić uwagę, że w celu zapewnienia iluzorycznego w praktyce 
bezpieczeństwa kahał opatowski dawał podarunki różnym żołnierzom. Na przykład 
w 1794 r. Żydzi opatowscy na wydatki ponoszone względem stojącego w Opatowie 
korpusu rosyjskiego ustanowili składki, które wyniosły w sumie 3945 zł i 18 gr. 
W tym samym roku na wojska pruskie kahał opatowski wydał ok. 1000 zł, a na 
oddziały polskie – ok. 550 zł39. Poza tym można zauważyć, że starozakonni nie 
chcieli kwaterować żołnierzy w swoich domach. Obawiali się bowiem kradzieży 
i braku poszanowania tradycji żydowskich przez wojskowych. Bano się również, że 
klienci będą trzymać się z dala od domostw i sklepów żydowskich, nie chcąc mieć 
do czynienia z żołnierzami. Oznaczałoby to spadek dochodów dla Żydów. Dlatego 
także kahały wolały przekupywać wojskowych, aby ci zrezygnowali z mieszkania 
w domach żydowskich40.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Żydzi opatowscy starali się utrzymy-
wać dobre relacje ze wszystkimi oddziałami, które przechodziły lub stacjonowały 
w dobrach opatowskich. Na podstawie zachowanych i przebadanych materiałów 
wydaje się, że szczególnie dobre kontakty łączyły ich z wojskami habsburskimi. Trze-
ba także podkreślić, że zarówno w stosunku do oddziałów koronnych, konfederac-
kich, jak i kościuszkowskich starozakonni opatowscy zachowywali chęć i potrzebę 
udzielania im ograniczonej, ale jednak pomocy. Należy też zwrócić uwagę, że kahał 

37 Ibidem, I/74, s. 26–32.
38 J. Muszyńska, Żydzi i mieszczanie w sandomierskich miastach królewskich w XVIII wieku, „Kwartalnik 

Historii Żydów” 2003, nr 3(207), s. 410.
39 AGAD, AGW, ADO, I/63a, s. 63–68, 71, 76.
40 S. Shilo, Stosunki prawne pomiędzy jednostką a gminą w prawie żydowskim w Polsce w XVI i XVII w. 

[w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej”, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 
22–26 IX 1986, red. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław 1991, s. 93–94.
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opatowski przez swoje może trochę pragmatyczne podejście do problemu utrzymy-
wania poprawnych stosunków z poszczególnymi oddziałami zbrojnymi stanowił 
jednak ważny element wpływający na stan bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców 
Opatowa. Szczególnie dużą rolę Żydzi opatowscy odegrali, pośrednicząc w rozwią-
zywaniu problemów i sporów między władzami dóbr i miasta a różnymi wojskami.
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Emil Noiński

Żydzi w oddziałach powstańczych. Próba charakterystyki postaw 
wobec walki zbrojnej z zaborcą w latach 1863–1864

W czasie powstania styczniowego Żydzi stanowili w Królestwie Polskim ponad 
640 tys. mieszkańców, czyli 12,9 proc. ogółu ludności1. Sytuacja prawna Żydów pozo-
stawała nadal nieuregulowana. Najważniejszą sprawą była kwestia równouprawnie-
nia, nadania praw obywatelskich oraz zniesienie ograniczeń prawnych w stosunku 
do ludności żydowskiej. Żydzi pozbawieni byli praw obywatelskich, nie mogli pełnić 
funkcji publicznych, nabywać dóbr ziemskich ani wykonywać niektórych zawodów, 
a także mieli utrudniony dostęp do dzierżawienia szynków i osiedlania się na wsi. 
Ponadto od ludności żydowskiej pobierano, niezależnie od normalnych podatków, 
specjalne opłaty, co było szczególnie dotkliwe dla biedoty żydowskiej. Ograniczenia 
dotyczyły również osiedlania się w ponad trzydziestu większych miastach, w wielu 
obowiązywał nadal dawny przywilej de non tolerandis Judaeis. Mimo tych trudno-
ści Żydzi odgrywali bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym Królestwa Polskiego, 
zwłaszcza w handlu, przemyśle i rzemiośle2. 

Ludność żydowska była bardzo zróżnicowana pod względem majątkowym. Obok 
grupy zamożnych Żydów, którzy mieli w swych rękach główne banki warszawskie, 
istniały rzesze biedoty, ledwo wiążącej koniec z końcem. Znaczna część ludności 
wyznania mojżeszowego alienowała się politycznie i kulturalnie od społeczeństwa 

1 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 
1930, s. 8; A. Eisenbach, Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb, „Kwartalnik Historyczny” 1959, 
nr 2, s. 551; idem, Ludność żydowska [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815–1864, 
red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 108.

2 A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 
1988, s. 514–522; idem, Mobilność terytorialna ludności żydowskiej w Królestwie Polskim [w:] Spo-
łeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. 2, red. W. Kula, 
Warszawa 1966, s. 179–316; idem, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. 
Studia i szkice, Warszawa 1983, s. 189–197; A. Palimąka, Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na 
ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.), „Śląskie Studia Historyczno-
-Teologiczne” 2009, t. 42, nr 1, s. 120–136.
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polskiego. Jedynie niewielkie grupy Żydów wyłamywały się z izolacji, zwłaszcza mło-
dzież z większych miast, szukająca kariery w wolnych zawodach. Grupy te skłaniały 
się ku hasłom asymilatorskim z ludnością polską. Efektem owego zbratania polsko-
-żydowskiego były manifestacje religijno-patriotyczne przed wybuchem powstania 
styczniowego, udział starozakonnych w nabożeństwach za Polskę3.

Kwestia stosunku Żydów do powstania styczniowego i wydarzeń poprzedzają-
cych jego wybuch była już przedmiotem wielu rozpraw i studiów. Przez lata powstała 
na ten temat obfita literatura4, lecz zdecydowana większość historyków koncentro-
wała się na zagadnieniach politycznych, wojskowych, społecznych. W mniejszym 
stopniu zwrócono uwagę na bezpośredni udział Żydów w walce zbrojnej. „Tutaj – jak 
przed laty pisał Majer Bałaban – jest obraz bardzo blady i niekompletny”5. Wpraw-
dzie pierwsze prace poświęcone tej tematyce powstały na przełomie XIX i XX w., 
jednak utrzymane one zostały w konwencji apologetycznej, uwypuklającej bohater-
stwo i patriotyczne zaangażowanie żydowskich bojowników o niepodległość. Prym 
wiodły tu publikacje Józefa Białyni Chołodeckiego, Bertolda Merwina, Tadeusza 
Zubrzyckiego i innych6. Większość, charakteryzując się egzaltowaną i apologetyczną 
formą, powstała na fali obchodów pięćdziesiątej rocznicy powstania styczniowego7.

Znacznie szersze badania nad tą tematyką prowadzono w okresie międzywo-
jennym. Powstały wówczas prace m.in. Jakuba Schalla8, Ignacego Schipera9, Majera 
Bałabana10. Najobszerniejszą monografią powyższej tematyki była książka autor-
stwa Janusza Konrada Urbacha, publicysty i działacza socjalistycznego, ukazująca 
przede wszystkim pozytywne przykłady zaangażowania Żydów w walkę o niepod-
ległość11. Najbardziej wartościowe opracowanie powyższej tematyki wyszło spod 

     3 F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860–
1862, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, passim.

     4 E. Kozłowski, Bibliografia powstania styczniowego, Warszawa 1964, s. 475–476; Bibliografia historii 
Polski XIX wieku, t. 2, cz. 3, vol. 2, red. W. Chojnacki, Wrocław 1976, s. 387–392.

     5 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r. (Próba bibliografii rozumowanej), „Przegląd Historyczny” 
1937/1938, t. 34, s. 583.

     6 J. Białynia Chołodecki, Żydzi uczestnicy organizacji i partyzantki w r. 1863–4, „Nasz Kraj” 1906, 
nr 4, s. 17–19; T. Zubrzycki, Żydzi w szeregach powstańczych w 1863–4 roku, „Jedność” 1909, nr 5, 
s. 1–2; B. Merwin, Żydzi w powstaniu 1863. Ku uczczeniu 50 rocznicy powstania, Lwów 1913.

     7 W. Dutka, Żydzi w historiografii i piśmiennictwie rocznicowym powstania styczniowego w latach 
1864–1918. Próba charakterystyki, „Kwartalnik Historii Żydów” 2008, nr 2, s. 144–151.

     8 J. Schall, Żydzi w powstaniu styczniowym [w:] Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, red. N. Getter, 
J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939, s. 60–74.

     9 I. Schiper, Dzieje Żydów na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1795 do 1863 
włącznie) [w:] Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, 
t. 1, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1931, s. 466–471.

10 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r.…, s. 564–599.
11 J.K. Urbach, Udział Żydów w walce o niepodległość Polski, b.m.w. 1938.
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pióra Natana M. Gelbera, który wykorzystał archiwa oraz prasę austriacką. Skła-
dało się z dwóch części. W pierwszej Gelber omówił stosunki polsko-żydowskie 
przed wybuchem powstania styczniowego, w tym również stanowisko margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego wobec Żydów oraz ich udział w powstaniu. Druga część 
poświęcona została na publikację nieznanych dotąd dokumentów, odezw polskich 
i hebrajskich i innych źródeł dotyczących tego tematu12. 

Powyższa tematyka spotkała się także z zainteresowaniem historyków współ-
czesnych. W setną rocznicę wybuchu powstania styczniowego wydano zbiór mate-
riałów i dokumentów dotyczących tej problematyki13. W historiografii powojennej 
tematyką tą zajmowali się m.in. Dawid Fajnhauz14, Szymon Datner15, Benjamin 
Nadel16, Stanisław Chankowski17, Wiesław Caban18, Wiktoria Śliwowska19, Hen-
ryk Mierzwiński20, Szymon Rudnicki21, a ostatnio również Tomasz Gąsowski22. 
Dzięki tym badaniom znany jest wkład Żydów w walkę lat 1863–1864 w różnych 
regionach Królestwa Polskiego. Mimo podjętych studiów brakuje wciąż monogra-
fii naukowej w pełni prezentującej zachowanie Żydów i uwzględniającej wszystkie 
regiony Królestwa Polskiego.

Żydzi – uczestnicy przedpowstaniowych manifestacji patriotyczno-religijnych 
oraz zwolennicy ruchu narodowego – nie tylko poparli ideę powstania, lecz także 

12 N.M. Gelber, Die Juden und der polnische Aufstand 1863, Wien–Leipzig 1923.
13 Żydzi a powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, oprac. A. Eisenbach, D. Fajnhauz, A. Wein, 

Warszawa 1963.
14 D. Fajnhauz, Ludność żydowska na Litwie i Białorusi a powstanie styczniowe, „Biuletyn ŻIH” 1961, 

nr 2, s. 39–68. 
15 S. Datner, Żydzi w walkach narodowowyzwoleńczych o całość i niepodległość Polski. (Od świadczeń 

na rzecz obronności kraju do powstania w getcie warszawskim), „Biuletyn ŻIH” 1979, nr 1, s. 17–40.
16 B. Nadel, O stosunku Żydów na Wileńszczyźnie do powstania styczniowego, „Biuletyn ŻIH” 1958, 

nr 4, s. 38–63.
17 S. Chankowski, Ludność żydowska w Augustowskiem wobec powstania styczniowego, „Biuletyn ŻIH” 

1967, nr 4, s. 55–68.
18 W. Caban, Żydzi guberni radomskiej a powstanie styczniowe [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów 

osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 181–189.
19 W. Śliwowska, Polacy wyznania mojżeszowego w ruchu niepodległościowym lat sześćdziesiątych XIX 

wieku [w:] Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 
1993, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1996, s. 65–71.

20 H. Mierzwiński, Żydzi podlascy a powstanie styczniowe [w:] Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierz-
wiński, Siedlce 1998, s. 111–144; idem, Ludność żydowska południowego Podlasia wobec powstania 
styczniowego [w:] Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska” Sectio F, 1993, vol. 48, s. 123–135.

21 S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski [w:] Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. 
J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 562–572.

22 T. Gąsowski, Żydzi wobec powstania styczniowego [w:] Powstanie styczniowe 1863–1864. Historie 
i analizy, red. J. Kloczkowski, R. Żurawski vel Grajewski, Kraków 2017, s. 147–170.
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wzięli w nim czynny udział. Starozakonni, podobnie jak włościanie, przyjęli w pierw-
szych tygodniach powstania postawę wyczekującą. Z dotychczasowych badań wyni-
ka, że stosunek Żydów do walki zbrojnej był zróżnicowany w poszczególnych regio-
nach Królestwa Polskiego i uzależniony od intensywności walk powstańczych, jak 
również poszczególnych etapów walki zbrojnej. Przykłady pozytywnego stosunku 
ludności żydowskiej do walki zbrojnej odnotowywano w zasadzie od pierwszych dni 
powstania. Żydzi, jak wynika z dotychczasowej historiografii, byli zatem wykorzy-
stywani przez dowódców oddziałów powstańczych do różnych celów. Oprócz tego, że 
byli członkami organów kierowniczych powstania, walczyli w oddziałach powstań-
czych i żandarmerii narodowej, pełnili funkcje wywiadowcze lub też wspomagali 
oddziały w dostarczaniu broni i zaopatrzenia. Starozakonni starali się angażować 
w walkę zbrojną już od pierwszych dni po wybuchu powstania. Roman Rogiński pisze 
w pamiętnikach, że kiedy wkroczył ze swym oddziałem do Białej Podlaskiej, miejsco-
wi Żydzi zajęli odwach i zorganizowali straż miejską oraz przypięli do czapek polskie 
odznaki narodowe. Następnego dnia zaproszono Rogińskiego do synagogi, gdzie 
starozakonni złożyli przysięgę na wierność władzom powstańczym23. O podobnych 
nastrojach pisał Antoni Jeziorański. Według relacji Żydzi po wejściu jego oddziału do 
Przedborza dostarczyli powstańcom bezinteresownie kożuchy, buty oraz bieliznę24.

Pamiętnikarze odnotowują najrozmaitsze przejawy aktywności starozakonnych 
już od pierwszych dni powstania. Na przykład Józef Kajetan Janowski pisze, że „Żydzi 
sami zgłaszali się do władz narodowych ze swymi ofiarami, uskarżając się, że o nich 
zapomniano: a przecież i oni chcieliby się czymś Ojczyźnie przysłużyć”25. Dalej zaś 
wspomina, że Langiewicz w Rakowie witany był owacyjnie przez ludność żydowską. 
„Żydzi, prawie wyłącznie mieszkańcy miasteczka, wyszli na jego przywitanie za mia-
sto z rabinem, Torą, chlebem i solą. Znieśli mu zaraz wszystkie buty i kożuchy, jakie 
tylko mieli, za co naturalnie Langiewicz gotówką zapłacił, a wojsko całe rozebrali na 
kwatery, karmili i poili”26. Z owacyjnym powitaniem ludności żydowskiej spotkał 
się też wkraczający do Ożarowa oddział Dionizego Czachowskiego. Żydzi, którzy 
wyszli na powitanie powstańców, jeśli wierzyć wspomnieniom Antoniego Drążkie-
wicza, mieli nawet śpiewać Mazurek Dąbrowskiego27. Franz von Erlach, obserwator 
wojenny wydarzeń powstańczych w Królestwie Polskim, zauważył z kolei, że jedynie 

23 R. Rogiński, Z pamiętnika 1859–1863, Kraków 1898, s. 63–64.
24 A. Jeziorański, Pamiętniki jenerała. Powstanie r. 1863, t. 2, Lwów 1880, s. 171.
25 J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. 1, Lwów 1923, s. 86.
26 Ibidem, s. 1, 131.
27 S. Długosz, Czachowski, Poznań 1924, s. 66; A. Drążkiewicz, Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r., 

Lwów 1890, s. 196–197.
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tylko „jednostki spomiędzy Żydów oddają nieraz powstaniu bardzo znaczne usługi, 
podczas gdy innym nie należy ufać”28.

Stanisław Płoski, badając przed laty stosunek ludności Podlasia do powstania 
styczniowego, stwierdził, że prawie we wszystkich miastach i miasteczkach na Pod-
lasiu oprócz naczelnika miasta z ramienia władz powstańczych powoływano lub 
zamierzano powołać jego zastępcę narodowości żydowskiej, w którego gestii znaj-
dować się miały sprawy ludności wyznania mojżeszowego. Po mianowaniu takiego 
zastępcy naczelnika miasta w synagodze odbywało się uroczyste podanie tej nomina-
cji do wiadomości29. W ten sposób starano się przyciągnąć Żydów do walki zbrojnej. 

Napływ żydowskich ochotników do oddziałów powstańczych zwiększył się 
w okresie wiosenno-letnim. Rząd Narodowy, chcąc przyciągnąć starozakonnych 
do udziału w powstaniu, 22 czerwca 1863 r. wydał zredagowaną w patetycznym 
stylu odezwę „Do Braci Polaków Mojżeszowego Zakonu”, w której zapowiadano 
równouprawnienie Żydów i wzywano ich do udziału w powstaniu. Pisano w niej: 
„Znajdują się wprawdzie między bohaterami walczącymi o wolność i niepodległość 
i wasi współwyznawcy, ale w szczupłej bardzo liczbie i wcale nie w stosunku do 
ludności”30. „Odezwa do ludności żydowskiej – jak pisze Artur Eisenbach – wywołała 
żywy rezonans w kraju i za granicą. Wzmogła się aktywność Żydów w oddziałach 
zbrojnych oraz pomoc udzielana przez nich władzom powstańczym”31.

W lecie 1863 r., a więc w momencie największego nasilenia walk, udział Żydów 
w walce zbrojnej był najliczniejszy. Wśród uczestników walk powstańczych zna-
leźli się m.in. Żydzi absolwenci Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo w północnych 
Włoszech, którzy na wieść o wybuchu powstania przedarli się do Królestwa Pol-
skiego, by wziąć udział w walkach32, a także młodzież z list poborowych. Na przy-
kład w Pułtusku na listach zapowiedzianej branki figurowało 194 Polaków oraz 
76 Żydów. Większość z nich, jak ustalił Janusz Szczepański, schroniła się w lasach, 
a po wybuchu powstania zasiliła formowane oddziały powstańcze33. W oddziale 

28 F.L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w r. 1863 w świetle własnych obserwacji zebranych na teatrze 
walki od marca do sierpnia 1863 roku, oprac. W. Tokarz, Warszawa 1919, s. 232.

29 H. Mierzwiński, Ludność żydowska…, s. 131; S. Płoski, O stosunku ludności Podlasia do powstania 
styczniowego, „Przegląd Socjologiczny” 1939, t. 7, s. 344.

30 Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, t. 1: Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego 
i Rządu Narodowego 1862–1864, oprac. D. Fajnhauz, S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 146–149.

31 A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej…, s. 208.
32 B. Merwin, Żydzi w powstaniu 1863…, s. 26–27; Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 122–125.
33 J. Szczepański, Społeczeństwo Mazowsza Północnego wobec powstania styczniowego [w:] Powstanie 

styczniowe na Północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego, red. L. Zygner, Ciechanów 2013, s. 133.
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Marcina Lelewela-Borelowskiego, działającego na Podlasiu i Lubelszczyźnie, było 
dwudziestu kilku Żydów, m.in. Abraham Gutman, Samuel Hart, Józef Ingwer, Enoch 
Kraus34. Starozakonni znajdowali się też w oddziale płk. Dionizego Czachowskie-
go35, z usług ich chętnie korzystał także gen. Marian Langiewicz36. Z Zygmuntem 
Padlewskim, naczelnikiem wojskowym województwa płockiego, współpracowało 
co najmniej kilku starozakonnych. Samuel Posner, uczestnik kampanii włoskiej 
Giuseppe Garibaldiego, absolwent Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo, był jednym 
z jego najbliższych współpracowników. Posner poległ 3 lipca 1863 r. w bitwie pod 
Rozwozinem37. Walecznością odznaczył się także Józef Szpicman, który – jak pisze 
Ryszard Juszkiewicz – „swoją przebiegłością i sprytem pomógł Padlewskiemu przy 
wyprowadzaniu z matni zabiedzonych oddziałów”. Szpicman dostarczył też dowód-
cy pierwszą broń, ponad sto nieobsadzonych pik38. 

Zaangażowanie Żydów szybko zostało zauważone przez władze narodowe. W lip-
cu 1863 r. naczelnik miasta Warszawy w odezwie do ludności żydowskiej podkreś-
lał: „Mam liczne dowody, iż nie szczędzicie ani ofiar, ani trudu, i że mało cenicie 
sobie życie i mienie, jeżeli je potrzeba poświęcić dla dobra ojczyzny. Wasi synowie 
przelewają krew wspólnie z naszymi synami na wspólnym pobojowisku, bo jak wie-
cie Moskal nie czyni różnicy co do wyznania, gdzie mu chodzi o zniszczenie praw 
wszelkich, o zabicie wolności. Oddaliście z waszych świątyń na zakup broni srebrne 
i złote naczynia. Wielkie położyliście zasługi dla sprawy polskiej. Dziękuję Wam za 
to w imieniu ojczyzny, której wolnymi obywatelami będziecie, równouprawnionymi 
ze wszystkim, w godnościach, urzędach, w wojsku, jak i w państwie”39. W dalszej 
części odezwy naczelnik przyznawał jednak, że „są pomiędzy wami także i nie-
godni, którzy naszą świętą sprawę wrogowi zdradzają, służąc mu za szpiegów. Ja 
nie robię was odpowiedzialnymi za występki niektórych spomiędzy was, ale wkła-
dam na was obowiązek czuwać nad tymi niegodnymi i donosić na nich Rządowi 
Narodowemu”40.

34 Wykaz Żydów-partyzantów z oddziału Marcina Lelewela-Borelowskiego [w:] Żydzi a powstanie stycz-
niowe…, s. 163; K. Dunin-Wąsowicz, Marcin Borelowski „Lelewel”, blacharz-pułkownik powstania 
1863 r., Warszawa 1964, s. 120, 174.

35 S. Goldfarb, Udział Żydów w walkach płk. Czachowskiego, „Trybuna” (Radom) 1938, nr 29, s. 7–8; 
W. Caban, Żydzi guberni radomskiej…, s. 186–187.

36 W. Bentkowski, Notatki osobiste z roku 1863 [w:] Wydawnictwo materiałów do historii powstania 
1863–1864, t. 2, Lwów 1890, s. 103 i nast.

37 A. Kraushar, Okruchy przeszłości, Warszawa–Kraków 1913, s. 327–330; R. Juszkiewicz, Powstanie 
styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992, s. 67.

38 R. Juszkiewicz, Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu…, s. 83.
39 Żydzi a powstanie styczniowe…, s. 84.
40 Ibidem, s. 85.
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Wielu Żydów rzeczywiście służyło na tzw. dwa fronty, czego przykładem może 
być Józef Liban, początkowo informator gen. Mariana Langiewicza, a następnie 
gen. Antoniego Jeziorańskiego. Tomasz Winnicki pisze, że Liban wcześniej słu-
żył Rosjanom jako szpieg, „pobierał za to złoto i był bezpiecznym w Warszawie 
i w Petersburgu”41. Libana do obozu Langiewicza pod Goszczą sprowadził gen. Alek-
sander Waligórski, który przedstawił go jako zdolnego i pewnego agenta. Liban 
pozostawał w ciągłym kontakcie z gen. Waligórskim i jego adiutantem, „smutnej 
i podejrzanej wartości, Florianem Niewiarowskim”. Po przejściu Langiewicza do 
Galicji Liban ofiarował swoje usługi gen. Jeziorańskiemu. Podejrzewano go jednak 
o współpracę z wywiadami austriackim i rosyjskim. Zdaniem Bronisława Ryxa, 
kasjera z oddziału Jeziorańskiego, Liban „wyglądał na skończonego łotra, a cho-
ciaż wyświadczał nam usługi, jestem pewien, że również służył i Moskalom”. Po 
powstaniu, jak twierdzi Ryx, mieszkał w Warszawie i „hr. Bergowi donosił jawnie 
swoje opinie o znajomych swych powstańcach. Znów z pomocą pieniężną można 
było kupić u niego dobrą, w znaczeniu pojęć moskiewskich opinię, inaczej zguba 
powstańcza była niechybna”42. Liban pomagał Jeziorańskiemu w zdobyciu broni 
i amunicji, był też jego zaufanym informatorem. Dostarczał dowódcy wiadomości 
o ruchach wojsk rosyjskich. 

Spośród żydowskich uczestników powstania wielu zjednywało sobie autentyczną 
sympatię i zaufanie u dowódców oddziałów powstańczych. Przykładem może być 
Maurycy Lerbas, oficer z oddziału Karola Krysińskiego43. Lerbas, jak pisze Marian 
Dubiecki, „to człowiek zasługi niemałej w swej działalności wojskowej. Stał na czele 
intendentury w obozie Krysińskiego, zasilał żywnością i amunicją, dlatego też nosił 
tytuł »komisarza obozowego«. Przeszłość jego nie była znana. Utrzymywał, że służył 
w wojsku polskim podczas powstania listopadowego. Wygląd jego na lat pięćdzie-
siąt parę i właściwy mu rygor, jaki umiał utrzymać wśród ludzi mu podwładnych, 
czyniło to prawdopodobnym”44. Dużym zaufaniem wśród powstańców cieszył się 
Maurycy Ritter, który „odznaczał się szlachetnością, szczerym i otwartym sercem, 
poświęceniem i koleżeństwem, dla którego nieraz narażał życie. Był to człowiek 

41 T. Winnicki, Wspomnienia z powstania 1863 roku. Na marginesie pamiętników generała Antoniego 
Jeziorańskiego [w:] Zapomniane wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1981, s. 342–344.

42 Biblioteka Narodowa, II 8807, Bronisław Ryx, Wspomnienia z lat dziecinnych, młodości i starości, 
k. 77, rkps.

43 J. Nałęcz Rostworowski, Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków 1900, s. 24–25; Z. Kolumna 
[A. Nowolecki], Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na 
rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na polu boju oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na 
wygnaniu syberyjskim. 1861–1866, cz. 2, Kraków 1868, s. 151.

44 M. Dubiecki, Lerbas, komisarz obozowy, „Nowa Reforma” 1922, nr 176, s. 2.
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wysokiej inteligencji i sławny znawca nowożytnych i starożytnych języków”. Ritter 
dostał się do niewoli rosyjskiej w bitwie pod Krzykawką45. 

Największy rozgłos wśród Żydów – dowódców oddziałów powstańczych zdo-
był m.in. Aleksander Abraham Edelsztein, który najpierw walczył jako oficer pod 
rozkazami gen. Ludwika Mierosławskiego, następnie pod komendą Konrada Boń-
czy-Błaszczyńskiego, Zygmunta Chmieleńskiego, gen. Józefa Hauke-Bosaka. Brał 
udział m.in. w bitwach pod Krzywosądzą i Nową Wsią. Generał Józef Hauke-Bosak 
awansował go do stopnia rotmistrza46. Z kolei August Rosner, były kapitan armii 
austriackiej, początkowo podkomendny płk. Dionizego Czachowskiego, po odejściu 
dowódcy objął dowodzenie. Poległ w bitwie pod Jurkowicami, prowadząc powstań-
ców do ataku na wojska rosyjskie47. Ostatnim dowódcą oddziału powstańczego na 
terenie województwa lubelskiego był Józef Chaimek Przychański. Samotną walkę 
prowadził jeszcze na przełomie kwietnia i maja 1864 r. pod Tarnogórą, Zaklikowem 
i w okolicach Krasnegostawu48.

Bardzo ważne miejsce w działalności Żydów na rzecz walki zbrojnej zajmował 
przemyt broni oraz amunicji, w którym udzielali się starozakonni z różnych regio-
nów Królestwa Polskiego. Nie wszyscy Żydzi czynili to bezinteresownie, z pobudek 
patriotycznych czy ideowych. W przemyt zaangażowani byli również „zawodowi” 
przemytnicy, którzy kazali sobie płacić za „usługę”. Znane są przykłady zaopatry-
wania oddziałów powstańczych w broń i amunicję m.in. z Podlasia, Lubelszczyzny 
i innych regionów49. W przemycie broni uczestniczyli także Żydzi z Prus Zachod-
nich, m.in. z Grudziądza, Brodnicy, Chełmna, Elbląga i innych miast50. Stanisław 
Myśliborski-Wołowski pisze, że „wszyscy oni współpracę z organizacją narodową 
traktowali przede wszystkim jako okazję do zarobkowania, tym bardziej że poza 
normalnymi opłatami otrzymywali także specjalne premie pieniężne, przyznawane 
za dostarczenie transportu na wskazane miejsce”51.

Z przemytników żydowskich często korzystali dowódcy oddziałów, którzy chcieli 
szybko i sprawnie zaopatrzyć oddział w broń i amunicję. Generał Michał Kruk-

45 L. Jastrzębiec Zielonka, Wspomnienia z Syberii od roku 1864–1869, Kraków 1906, s. 32–33; H. Ceder-
baum, Powstanie styczniowe. Wyroki Audytoriatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, Warsza-
wa–Lublin–Łódź–Kraków 1917, s. 45–46.

46 E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak 1834–1871, Warszawa 1973, s. 97, 126.
47 J.K. Urbach, Udział Żydów w walce o niepodległość Polski…, s. 129.
48 Ibidem, s. 130. 
49 H. Mierzwiński, Ludność żydowska…, s. 128.
50 A. Janułajtis, Powstanie na Litwie 1863–1864, Wilno 1923, s. 91; B. Groniowska, Rola Prus Wschod-

nich w powstaniu styczniowym, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1960, nr 1, s. 22; S. Myśli-
borski-Wołowski, Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968, s. 128.

51 S. Myśliborski-Wołowski, Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym…, s. 128.
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-Heidenreich zaopatrywał swój oddział w amunicję u Kazimierza Wydrychiewicza, 
który z kolei miał bardzo dobre kontakty z Żydami. Dzięki temu zamówienia dociera-
ły bez większych problemów52. Jan Stella-Sawicki odnotował w swych wspomnieniach 
bardzo interesujący przykład. „Pamiętam – pisze płk Struś – że gdy ostatni transport 
efektów został wysłany na granicę, Oczosalski, dyrektor komisji ekspedycyjnej, przy-
szedł do mnie, prosząc, aby Żydowi, który tak zręcznie przewiózł wszystkie rzeczy 
na wyznaczone przez nas punkta, dać w podarunku złoty łańcuszek, który go więcej 
przywiąże go naszej sprawy, aniżeli zapłata. Zezwoliłem. Żyd był tak uszczęśliwiony 
z tego, jak nazywał podarunku od Rządu Narodowego, że prosił, aby mu pozwolono 
przewieźć jeszcze co bądź bardzo trudnego na granicę, że on to spełni, nie żądając 
żadnej zapłaty. I rzeczywiście przewiózł 40 tysięcy ładunków dla oddziałów, bijących 
się w Lubelskiem, a przewóz ładunków w owym czasie był jedną najtrudniejszych rze-
czy i kosztował bardzo drogo”53. Z badań przeprowadzonych przez Wiesława Cabana 
wynika, że Żydzi z guberni radomskiej pomagali w dostawie broni dla oddziałów 
Konrada Bończy-Tomaszewskiego oraz Zygmunta Chmieleńskiego54.

Wśród wielu form pomocy udzielanej oddziałom powstańczym przez Żydów 
wymienić należy szycie odzieży i obuwia. Pomocą taką oddziałom powstańczym 
służyli Żydzi z różnych regionów Królestwa Polskiego, m.in. z Mazowsza, Podlasia, 
Lubelszczyzny55. We wspomnieniach i pamiętnikach z tamtego okresu znaleźć moż-
na szereg wiadomości poświadczających taką pomoc. Wspomina o tym m.in. Ignacy 
Drygas, włościanin z Wielkopolski56, czy Bajrach Harc, kupiec żydowski z Zamościa57.

Starozakonnym powierzano także funkcje łączników, kurierów i wywiadow-
ców. Praca ich polegała zazwyczaj na przekazywaniu rozkazów, listów, śledzeniu 
ruchów wojsk rosyjskich, utrzymywaniu kontaktów między dowódcami oddziałów 
a organizacją cywilną na szczeblu powiatowym czy gminnym. Takich historii znaj-
dujemy w literaturze bardzo wiele. Na przykład o czterech bliżej nieznanych staro-
zakonnych, Nowiku-Jawiczu, Kofmanie, Moszku Kamińskim i Kupieckim z okolic 
Łomży, w materiałach śledczych zapisano, że „pomagają Polakom we wszystkich 

52 Z. Bieleń, Zwycięzca spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich-Kruk (1831–1886), Lublin 2006, 
s. 63.

53 J. Stella-Sawicki, Udział Galicji w powstaniu 1863–1864. Urywek z pamiętników [w:] Wydawnictwo 
materiałów do historii powstania 1863–1864, t. 2, Lwów 1890, s. 77.

54 W. Caban, Żydzi guberni radomskiej…, s. 186; idem, Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór 
Świętokrzyskich, Warszawa–Kraków 1989, s. 203.

55 J. Zaniewski, Żydzi na Podlasiu w 1863 r. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 
1863–1903, Lwów 1903, s. 521–526.

56 I. Drygas, Wspomnienia chłopa-powstańca z 1863 r., oprac. J. Sokulski, Kraków 1913, s. 16–17.
57 B. Harc, Osobiste opowiadanie uczestnika powstania 1863 roku, oprac. K. Kowalczyk, „Biuletyn 

ŻIH” 1975, nr 1, s. 83–87.
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ich potrzebach i o wszystkich ruchach wojsk rosyjskich dają znać za pośrednictwem 
swych agentów”58. Ludwik Żychliński wspomina, że dysponował agentami „dobrze 
płatnymi pomiędzy Żydami, którzy donosili nam o wszystkim, i na ten cel nie żało-
wałem pieniędzy”59.

Znane są także przypadki angażowania się Żydów w służbę medyczną powstania 
styczniowego. Przed II wojną światową badania na ten temat prowadził Emanuel 
Ringelblum, który ustalił nazwiska żydowskich felczerów, medyków zaangażowa-
nych w pomoc medyczną oddziałom powstańczym60. Na przykład w Międzyrzecu 
na Podlasiu dzięki dr. Wolfowi, dyrektorowi szpitala żydowskiego, uratowany został 
ranny powstaniec Wacław Kulesza, któremu za udział w powstaniu groziła kara 
śmierci. Doktor Wolf, by ratować rannego, kazał wpisać go na listę zmarłych, dzięki 
czemu uniknął on wyroku śmierci61. Felczerzy narodowości żydowskiej wspomagali 
medycznie oddziały powstańcze. Na przykład w oddziale Dionizego Czachowskiego 
funkcję felczera pełnił nieznany z nazwiska Żyd62. Natomiast Zelman Horn, felczer 
z Bejsagoły na Kowieńszczyźnie, był pomocnikiem doktora Władysława Chmielew-
skiego w powstańczym szpitalu63.

Żydzi byli także członkami żandarmerii narodowej, w której służba, jak pisze 
Dawid Fajnhauz, połączona była z „olbrzymim niebezpieczeństwem, gdyż władze 
carskie z reguły skazywały żandarmów na karę śmierci lub długoletnią katorgę. 
Żydzi, służący w szeregach żandarmerii narodowej, musieli więc być szczególnie 
oddani sprawie niepodległościowej”64. Naczelnikiem jednego z oddziałów żandar-
merii narodowej w powiecie łomżyńskim był Judka Zondołowicz. Znane są także 
przykłady udziału Żydów w tej formacji z Kolna, Suwałk oraz innych regionów 
Królestwa Polskiego65. W służbę w żandarmerii zaangażowane były niekiedy nawet 
Żydówki. W powiecie makowskim na Mazowszu w oddziale żandarmerii narodowej 
służbę pełniła Karolina Michelson66. 

58 S. Chankowski, Ludność żydowska w Augustowskiem…, s. 60.
59 L. Żychliński, Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych 

powiatów warszawskiego i rawskiego, Poznań 1885, s. 178.
60 E. Ringelblum, Jidisze doktojrim un mediker in ojfsztand fun jor 1863, „Socjale Medicin” 1936, nr 1–2, 

s. 23–26; idem, Reszime fun jidisze doktojrim, mediker un farmacevtn, batejlikte inem ojfsztand fun 
jor 1863, „Socjale Medicin” 1937, nr 1–2, s. 23–29; nr 3–4, s. 23–27.

61 H. Mierzwiński, Ludność żydowska…, s. 132.
62 S. Długosz, Czachowski…, s. 50.
63 D. Fajnhauz, Ludność żydowska na Litwie i Białorusi a powstanie styczniowe…, s. 49.
64 Ibidem, s. 50.
65 S. Chankowski, Ludność żydowska w Augustowskiem…, s. 62.
66 M. Bondarczuk, Udział Żydów w powstaniu styczniowym [w:] Powstanie styczniowe w powiecie 

mławskim, red. R. Juszkiewicz, Warszawa–Mława 1994, s. 104; K.T. Witczak, Żydzi z Wielunia 
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Udział Żydów w walce zbrojnej bardzo szybko doceniła prasa powstańcza, w któ-
rej często odnotowywano przykłady patriotycznych postaw Polaków wyznania moj-
żeszowego. Można je znaleźć na łamach m.in. „Niepodległości”, „Wiadomości z Pola 
Bitwy”67, również w prasie galicyjskiej („Czas”, „Gazeta Narodowa”) i wielkopol-
skiej („Dziennik Poznański”). Na bieżąco pisano o udziale starozakonnych w walce 
zbrojnej, represjach wobec tej ludności oraz odmowie podpisania adresów wierno-
poddańczych, jednocześnie ostro piętnowano wszelkie przejawy zdrady narodo-
wej68. Aktywność Żydów na rzecz walki bardzo szybko dostrzegło też społeczeń-
stwo polskie. Zgrupowanie powstańcze gen. Edmunda Taczanowskiego otrzymało 
w darze od Izraelitek sztandar z wyhaftowanym Orłem Białym i Pogonią oraz teks-
tem: „Walecznym Braciom poświęcają Polki Izraelitki”69.

W walkę zbrojną włączali się także Żydzi galicyjscy, którzy jako ochotnicy zgła-
szali się do oddziałów powstańczych, m.in. bracia Leon, Filip i Maurycy Kahane, 
synowie lekarza z Sanoka i inni70. Wacław Tokarz pisze, że w związku z napły-
wem ochotników z Galicji krakowska Ława Główna już w pierwszych tygodniach 
powstania planowała utworzenie niewielkiego oddziału złożonego ze starozakon-
nych (w materiałach policyjnych określanego jako jüdische Krakusen), jednak projekt 
nie doszedł do skutku71. Przykładem zaangażowania może być krakowska rodzina 
Abrahama Gumplowicza oraz jego trzech synów walczących w powstaniu72.

Niemała jednak część ludności żydowskiej, co należy podkreślić gwoli ścisło-
ści historycznej, zachowywała się co najmniej obojętnie wobec toczącej się walki. 
Rosjanom udawało się, szczególnie wśród niższych warstw społeczności żydowskiej, 
werbować agentów do walki z powstaniem. W znacznym stopniu ułatwiał to brak 
orientacji politycznej starozakonnych w sytuacji politycznej, a także ich obawy przed 
ruchem zbrojnym, który może obrócić się przeciwko nim. Znane są przykłady nega-
tywnego nastawienia do powstania w różnych regionach Królestwa Polskiego, m.in. 
na Kujawach, w Augustowskiem73. „Wypadki takie – jak twierdził Stanisław Chan-

i Tomaszowa Mazowieckiego w powstaniu styczniowym [w:] Powstanie styczniowe w regionie czę-
stochowskim i w województwie kaliskim (1863–1864), red. M. Trąbski, N. Morawiec, R.W. Szwed, 
Częstochowa 2014, s. 124–128.

67 Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, t. 2: Prasa tajna z lat 1861–1864, cz. 1, oprac. D. Fajn-
hauz, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, passim.

68 K. Olszański, Krakowski „Czas” wobec powstania styczniowego, Kraków 1968, passim.
69 J.K. Urbach, Udział Żydów w walce o niepodległość Polski…, s. 139–140.
70 M. Bałaban, Żydzi w powstaniu 1863 r.…, s. 593; idem, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 

1304–1868, t. 2, Kraków 1936, s. 704–707.
71 W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 2, Kraków 1914, s. 32–33.
72 R. Żebrowski, Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza, Warszawa 1994, s. 63 i nast.
73 M.R. Krajewski, Powstanie styczniowe na ziemi dobrzyńskiej (1863–1864). Uwagi ogólne [w:] Z dzie-
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kowski – nie były jednak liczne, a próby zjednywania ludności żydowskiej przez wła-
dze carskie szły w parze z represjami wobec Żydów skompromitowanych udziałem 
w powstaniu”74.

Władze powstańcze, jak wynika m.in. ze wspomnień Stanisława Dekańskiego, 
bardzo ostro rozprawiały się z wszelkimi próbami donosicielstwa wśród Żydów75. 
Podejrzanych o zdradę bądź współpracę żandarmeria narodowa traktowała bez-
względnie. Przykładów takich działań jest wiele. Władysław Nowacki-Kopaczyński, 
kapitan żandarmerii narodowej, wspominał o wyrokach wykonanych m.in. w Wiśli-
cy, gdzie Żyda, który wiernie służył Rosjanom od 1831 r.76, powieszono. Znane są 
również inne tego typu przypadki, m.in. z Mogielnicy77. Przyznać należy, że współ-
praca czy donosicielstwo nie zawsze były dobrowolne. Często też zdarzało się, że 
Rosjanie zmuszali starozakonnych do szpiegowania i współpracy. Ferdynand Wła-
dysław Czaplicki pisze, że w Tykocinie kapitan Dmitriew „okrutnym katowaniem 
zmusił Żydów do szpiegowania powstańców”78. Podobnych przykładów można zna-
leźć znacznie więcej.

Pozostające w kręgach ortodoksji i chasydyzmu rzesze ludności żydowskiej, 
niezainteresowane światem chrześcijańskim, były bierne i obojętne na rozgrywa-
jące się na ziemiach Królestwa Polskiego wydarzenia. Stanisław Płoski przed laty 
zauważył, że wrogo do walki zbrojnej i idei powstańczej nastawieni byli starozakonni 
napływowi, czyli tzw. litwacy przybyli z Litwy bądź z Białorusi. „Przybysze ci – jak 
twierdzi historyk – w przeciwieństwie do Żydów osiadłych od dawna na Podla-
siu ustosunkowali się wrogo do powstania”. Płoski jako przykład podawał Eliasza 
Borucha Liweranta, pochodzącego z Litwy karczmarza, który prowadził agitację 
antypowstańczą i najprawdopodobniej oddawał usługi wywiadowcze Rosjanom79. 

Uczestnicy powstania zachowali w życzliwej pamięci stosunek Żydów do walki 
zbrojnej mimo ich niejednoznacznej postawy. Józef Karpowicz o pomocy Żydów 
pisał: „pod tym względem wielkie usługi oddali nam Żydzi. Nie przeczę, że byli 
między nimi zdrajcy, byli tacy, którzy obydwu stronom służyli, tu i tam ciągnęli 

jów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, red. S. Kalembka, Warszawa 1989, 
s. 127–128.

74 S. Chankowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1972, s. 186.
75 S. Pomarański, Wspomnienia Stanisława Dekańskiego o powstaniu styczniowym w Zamojszczyźnie, 

Zamość 1922, s. 17, 20.
76 W.I. Nowacki-Kopaczyński, Pamiętnik Junoszy, oficera polskich żandarmów w powstaniu styczniowym, 

oprac. E. Halicz, L. Ratajczyk, Warszawa 1960, s. 56, 90.
77 B. Jagiełło, Warka i okolice w powstaniu styczniowym [w:] Powstanie styczniowe na Zachodnim 

Mazowszu, red. A. Słoniowa, Warszawa 1987, s. 36.
78 F.W. Czaplicki, Czarna księga 1863–1868, Kraków 1869, s. 198.
79 S. Płoski, O stosunku ludności Podlasia do powstania styczniowego…, s. 345–346.
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korzyści. Podobne wypadki zdarzały się jednak dopiero pod koniec powstania – 
w początku ogromna większość żydostwa była nam przychylna i to bezinteresownie, 
jako i że odwdzięczyć się materialnie nie bardzo było czym”80.

W podobny sposób udział starozakonnych w powstaniu 1863 r. określił Agaton 
Giller. Jego zdaniem „ruch 1861–1863 więcej zrobił dla spolonizowania Żydów niż 
wszystkie poprzednie usiłowania. Wprawdzie nie poszli oni bić się masą za nową 
swoją ojczyznę jak bili się za Jerozolimę pod swoimi wodzami Janem i Szymonem 
za czasów Tytusa, ale służyli jej prawie więcej i lepiej jak kiedykolwiek. Widzieliśmy 
ich w szeregach, widzieliśmy ich w organizacji aż do stopnia dyktatorów wydziałów 
zajętych i czynnych, a grosza nie skąpili. Panowie polscy nie okazali się tyle hojnymi 
dla sprawy publicznej, ile niektórzy Żydzi”81.

Mimo bardzo bogatej literatury historycznej i pamiętnikarskiej dotyczącej 
powstania styczniowego nie sposób obliczyć, ilu Żydów wzięło udział w walkach 
zbrojnych. Skład osobowy oddziałów powstańczych był na ogół bardzo płynny, 
zachowały się przede wszystkim nazwiska najbardziej znanych żydowskich uczest-
ników powstania. Dokładnej liczby nie udało się do tej pory ustalić. Według sza-
cunkowych danych w powstaniu wzięło udział od tysiąca do dwóch tysięcy Żydów, 
z których ok. czterystu poległo82. Według obliczeń Agatona Gillera na emigracji 
we Francji znalazło się trzystu Żydów83. Nieznana jest liczba Żydów zesłanych na 
Syberię za udział w powstaniu. Według badaczy dziejów Żydów polskich co naj-
mniej kilkuset starozakonnych zostało zesłanych w głąb Rosji84. Wśród ponad 
siedmiu tysięcy zesłanych na Syberię za udział w powstaniu, o których informa-
cje zebrał Władimir Zajcew, było tylko 46 Żydów85. Z pewnością jest to zaniżona 
liczba, z samej tylko Galicji bowiem, jak ustaliła Magdalena Micińska, na zesłaniu 
syberyjskim znalazło się kilkudziesięciu Żydów86. Kwestii tej nie rozwiązują także 
najnowsze badania87.

80 J. Obst, Imć pana rotmistrza Józefa Karpowicza powstańca z r. 1863 wspomnienia, Wilno 1929, s. 76.
81 A. Giller, Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., t. 2, Paryż 1868, s. 159.
82 A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, 

s. 259–260; S. Rudnicki, Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 570.
83 A. Giller, Historia powstania narodu polskiego…, t. 2, s. 159 (przyp. 1).
84 A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich…, s. 259–260; S. Rudnicki, 

Żydzi w walce o niepodległość Polski…, s. 570.
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Moskwa 1973, tab. 1.
86 M. Micińska, Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym. Zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, 

działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty, Warszawa 2004, s. XVIII.
87 W.N. Szajdurow, Jewrei, Niemcy, Poliaki w Zapadnoj Sibiri XIX-naczała XX w., Sankt Petersburg 

2013, passim.
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Żydzi, jak podkreślił Stefan Kieniewicz, nie mieli „powodu sympatyzować z cara-
tem, za to liczyli się z jego represjami. Gminy żydowskie starały się asekurować obu-
stronnie, wobec władz carskich i władz narodowych; kupcy żydowscy handlowali 
z jedną i drugą stroną; jeśli trafiali się Żydzi donoszący na rzecz władz carskich, 
było ich na pewno nie mniej niż współpracujących aktywnie z powstaniem. Odnaj-
dujemy zatem wielu Żydów w roli poborców podatku narodowego, przewoźników, 
dostawców broni, mundurów, obuwia i wszelkiego sprzętu dla powstania. Na wyż-
szych szczeblach organizacji pracowało sporo inteligentów-Żydów asymilowanych; 
ale i niezasymilowana masa zachowywała w stosunku do powstania co najmniej 
życzliwą neutralność”88.

Postawa Żydów wobec walki zbrojnej w latach 1863–1864 była zróżnicowana, 
uzależniona od bardzo wielu czynników, m.in. od stopnia asymilacji i polonizacji tej 
grupy społecznej, od lokalnych warunków i nasilenia agitacji powstańczej, od postę-
powania lokalnych władz powstańczych i dowódców oddziałów. Stąd też oprócz przy-
chylnych nastrojów zdarzały się przypadki niechętnego, a nawet wrogiego stosunku 
do walki, widoczne zwłaszcza wśród najuboższych warstw społeczności żydowskiej, 
słabo rozeznanej w sytuacji politycznej oraz obawiającej się, że ruch zbrojny może 
obrócić się przeciwko niej. Wykorzystywane to było przez władze rosyjskie, które 
dzięki temu pozyskiwały Żydów jako szpiegów i denuncjatorów. Rosjanie na ogół 
postrzegali starozakonnych jako oddanych i lojalnych poddanych, choć zdawali sobie 
sprawę – jak twierdził Iosif Hurko – że „jakkolwiek Żydzi nie byli w powstańczych 
bandach, to jednak za pieniądze gotowi byli mu służyć”89.

Powstanie styczniowe z pewnością miało ogromne znaczenie dla całej ludności 
żydowskiej. Po raz pierwszy w dziejach walk o niepodległość władze powstańcze 
zadeklarowały pełne równouprawnienie i nadanie praw obywatelskich ludności 
żydowskiej. Wraz z upadkiem powstania rozpoczął się okres istotnych przewartoś-
ciowań światopoglądowych90.

88 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 552.
89 S. Wiech, Ludność żydowska Królestwa Polskiego w świetle raportów żandarmerii (1866–1896) [w:] 

Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich 
w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 120.

90 A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 
2008, s. 58.
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Żydzi w rewolucji 1905 r. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego 
i na Białostocczyźnie. Próba podsumowania polskich badań  
historycznych

W katalogu do wystawy 1000 lat historii Żydów polskich Antony Polonsky pisze, że 
rewolucja 1905 r. „dla Żydów miała […] podwójne znaczenie”1. Po pierwsze pobudzi-
ła rozwój różnych kierunków politycznych wśród ludności żydowskiej na ziemiach 
Imperium Rosyjskiego. W ten sposób aktywizowały się ruchy syjonistyczne, auto-
nomiczne czy socjalistyczne. Po drugie Żydzi, podobnie jak większość mieszkańców 
Imperium Rosyjskiego, uzyskali prawa wyborcze.

Niniejszy artykuł ma na celu próbę podsumowania dotychczasowych polskich 
badań historycznych nad udziałem ludności żydowskiej w rewolucji 1905 r. Opra-
cowanie to nie pretenduje do wyczerpania problemu badawczego. Skupiamy się 
w nim na partiach socjalistycznych stosunkowo dobrze opracowanych w historio-
grafii polskiej. Analiza samodzielnego udziału ludności żydowskiej w wydarzeniach 
lat 1905–1907 nie jest możliwa ze względu na niedostateczną liczbę źródeł. Wkład 
Żydów w rewolucję 1905 r. został pokazany na podstawie wybranych zagadnień, 
takich jak partie polityczne, organizacje bojowe i anarchizm.

Terytorialny zasięg analizowanej problematyki obejmuje byłe ziemie Królestwa 
Polskiego i Białostocczyznę. Białystok i jego okolica znajdowały się poza granica-
mi Królestwa i należały administracyjnie do guberni grodzieńskiej. Wybór Biało-
stocczyzny nie był przypadkowy. Po pierwsze, autorzy piszący o rewolucji 1905 r. 
uwzględniali to terytorium w swoich opracowaniach. Po drugie, na terenie Białe-
gostoku i okolic mamy do czynienia z mieszanką polityczną ruchu socjalistycznego 
z nurtami polskimi, żydowskimi i rosyjskimi. Po trzecie, obszar ten był uprzemy-
słowiony, stanowił okręg przemysłu włókienniczego tuż za granicą Królestwa Pol-
skiego z silną grupą robotników zaangażowanych politycznie.

1 A. Polonsky, Wyzwania nowoczesności 1772–1914 [w:] Polin. 1000 lat historii Żydów polskich, 
red. B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky, przeł. D. Grajewska i in., Warszawa 2014, s. 221.
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Historiografia polska dotycząca udziału ludności żydowskiej w rewolucji 1905 r. 
jest raczej skromna, szczególnie w odniesieniu do ruchu socjalistycznego. Pierwsze 
publikacje na ten temat znalazły się w czasopiśmie „Niepodległość”2. Natomiast 
pierwsze wydawnictwo zwarte związane z udziałem Żydów w rewolucji 1905 r. ukaza-
ło się w 1938 r.3 W tym opracowaniu zostały zawarte wspomnienia, artykuły, a także 
biogramy (Józefa Kwiatka i Feliksa Perla) związane z działalnością Żydów w walce 
o niepodległość od powstania Polskiej Partii Socjalistycznej aż do odrodzenia państwa 
polskiego4. Druga wojna światowa przerwała badania. Zostały wznowione dopiero po 
1945 r. Reaktywacja dawnej Biblioteki Judaistycznej i zmiana jej nazwy na Żydowski 
Instytut Historyczny dały asumpt do odnowienia badań nad historią Żydów w Polsce. 
Oprócz rozważań nad historią średniowieczną czy nowożytną w „Biuletynie Żydow-
skiego Instytutu Historycznego” pojawiały się artykuły poświęcone rewolucji 1905 r. 
Ich autorzy to m.in. Bernard Ber Mark5, Henryk Piasecki6, Stefan Bergman7, Sabina 
Lewin8 i Dariusz Libionka9. Publikowano też artykuły źródłowe opracowane przez 
Annę Kubiak, Izraela Szajnę10 czy Stanisława Kalabińskiego11. Prócz nich ukazał 

     2 M. Kaufman, Początki roboty żydowskiej PPS, „Niepodległość” 1933, t. 7, s. 335–350; idem, Przy-
czynki do historii żydowskiej organizacji PPS, „Niepodległość” 1935, t. 12, s. 22–52.

     3 Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, t. 1: 1918–1939, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 
1939 (reprint Warszawa 2002), s. 75–82.

     4 Ibidem, s. 130–151.
     5 B.B. Mark, Proletariat żydowski w przededniu rewolucji 1905 roku, „Biuletyn ŻIH” 1955, nr 13–14, 

s. 3–72; idem, Proletariat żydowski w okresie walk styczniowo-lutowych 1905 roku, „Biuletyn ŻIH” 
1956, nr 17–18, s. 3–59; idem, Proletariat żydowski w okresie strajków ekonomicznych w lutym–
marcu–kwietniu 1905 r., „Biuletyn ŻIH” 1956, nr 19–20, s. 3–37.

     6 H. Piasecki, Organizator demonstracji zbrojnej 1904 r. Józef Kwiatek, „Biuletyn ŻIH” 1974, nr 90, 
s. 47–61; idem, Feliks Perl – historyk i działacz PPS, „Biuletyn ŻIH” 1974, nr 92, s. 59–70; idem, 
Żydowska Organizacja PPS (1893–1907), „Biuletyn ŻIH” 1975, nr 96, s. 37–66; idem, Żydowska 
klasa robotnicza w rewolucji 1905 r., „Biuletyn ŻIH” 1976, nr 98, s. 39–51; idem, Żydowska Orga-
nizacja PPS 1893–1907, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978; idem, Przeciwieństwa ideo-
logiczne i polityczne między Poalej-Syjonem a Bundem w latach 1901–1917, „Biuletyn ŻIH” 1986, 
nr 139–140, s. 39–51; idem, Śladami Polskiego Związku Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii 
Robotniczej Poalej Syjon w latach rewolucji 1905–1907, „Biuletyn ŻIH” 1987, nr 142, s. 39–57.

     7 S. Bergman, Przyczynek do historii Bundu, „Biuletyn ŻIH” 1992, nr 162–163, s. 117–118.
     8 S. Lewin, Żydowska młodzież w strajku szkolnym 1905 r. (fragment), „Biuletyn ŻIH” 1994, nr 169–

171, s. 41–54.
     9 D. Libionka, Poglądy historyków na pogromy w Rosji w latach 1881–1906, „Biuletyn ŻIH” 1997, 

nr 181, s. 15–31.
10 A. Kubiak, I. Szajn, Materiały do ruchu rewolucyjnego 1905 r. (Wiadomości z prasy żydowskiej), 

„Biuletyn ŻIH” 1956, nr 19–20, s. 139–161.
11 S. Kalabiński, Odezwy Białostockich Komitetów Partii Robotniczych do proletariatu żydowskiego 

z lat 1897–1900, „Biuletyn ŻIH” 1965, nr 56, s. 82–113; idem, Odezwy Białostockich Komitetów 
Partii Robotniczych do robotników żydowskich (II), „Biuletyn ŻIH” 1966, nr 57, s. 63–107.
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się tekst Jana Kancewicza12, który skupia się na działalności Bundu i jego stosunku 
do PPS, Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosyjskiej w okresie powstawania 
ruchu socjalistycznego aż do 1914 r. W 2000 r. ukazał się zbiór artykułów prezen-
tujących historię Bundu13. 

Należy także przedstawić w skrócie historiografię polską o rewolucji 1905 r. 
Pokazuje ona, oprócz opracowania polskiego ruchu socjalistycznego, także po czę-
ści udział ludności żydowskiej w wydarzeniach rewolucyjnych. Anna Żarnowska 
w swoich artykułach przedstawiła analizę i charakterystykę ruchu do 2007 r.14 Na 
uwagę zasługują jeszcze dwie książki Waldemara Potkańskiego15 opisujące działal-
ność bojową PPS, w której brali udział również Żydzi. Należy wspomnieć o nurcie 
anarchistycznym, w którym przeważała ludność żydowska. Zagadnieniem tym zaj-
mował się Wincenty Kołodziej16.

Partie polityczne

Początki działalności ludności żydowskiej w ruchu socjalistycznym związane są 
z organizacjami robotniczymi, zakładanymi w byłym Królestwie Polskim. Już 
w pierwszych kołach socjalistycznych przed powstaniem Wielkiego Proletariatu 
brali udział m.in. Szymon Diksztajn (Jan Młot), Stanisław Mendelson, Zygmunt 
Heryng, Maksymilian Heilpern, Stanisław Rogalski i Helena Kon17. W powstałej 
w 1882 r. Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat nielicznymi współpracownikami 
pochodzenia żydowskiego byli Leon Winawer i Wacław Handelsman18. Organizacyj-
nie Wielki Proletariat miał wpływy w Warszawie, Białymstoku i Wilnie. Jak pisze 
Leon Baumgarten, już „latem 1883 r. zostali aresztowani w Białymstoku dwaj tkacze 

12 J. Kancewicz, Udział Żydów w konspiracjach antycarskich (do roku 1914) [w:] Żydzi w obronie Rze-
czypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993 r., red. J. Tomaszewski, 
Warszawa 1996, s. 73–95.

13 Bund. 100 lat historii 1897–1997, red. F. Tych, J. Hensel, Warszawa 2000.
14 A. Żarnowska, Spojrzenie na rewolucję 1905 r. w polskiej historiografii – garść refleksji, „Kwartal-

nik Historyczny” 2006, nr 4, s. 59–94; eadem, Rewolucja 1905 roku w opinii polskich historyków: 
wczoraj i dziś – próba podsumowania [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red. A. Żarnowska, 
A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. Tusiński, Warszawa–Radom 2007, s. 17–40.

15 W. Potkański, Odrodzenie czynu niepodległościowego PPS w okresie rewolucji 1905 roku, Warszawa 
2008; idem, Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim 
do 1914 roku, Warszawa 2014.

16 W. Kołodziej, Anarchizm i anarchiści w Rosji i Królestwie Polskim, Toruń 1992.
17 L. Baumgarten, Rewolucjoniści Żydzi w pierwszych polskich kółkach socjalistycznych i w Wielkim 

Proletariacie, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 47–48, s. 5–9.
18 Ibidem, s. 16–17.
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żydowscy – Abram Lubnicki i Alter – którzy byli ściśle związani z Proletariatem”19. 
Swą działalność partia rozwinęła również w Warszawie wśród robotników żydow-
skich. Pomocą służyła szwaczka Zofia Sandberg20. W Wilnie Stanisław Kunicki 
utrzymywał bliskie stosunki z drukarzami żydowskimi – Nutelem Abramem Ben-
dinem i Straszuńskim21. Pod koniec działalności Ludwika Waryńskiego znaczną 
rolę zaczęli odgrywać żydowscy studenci: Stanisław Pacanowski i Feliks Kon22. 
W drugiej i trzeciej fazie istnienia Wielkiego Proletariatu ludność żydowska także 
w nim uczestniczyła. Przed 1905 r. możemy mówić o powstawaniu partii żydow-
skich, które staną się główną siłą napędową zrywu robotników żydowskich w walce 
o polepszenie położenia ekonomicznego i politycznego.

W okresie rewolucji 1905–1907 na terenie zaboru rosyjskiego wśród proletariatu 
żydowskiego działało pięć stronnictw. Były to: Żydowska Organizacja Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce 
i Rosji – Bund, Poalej Syjon, Syjoniści-Socjaliści i Żydowscy Sejmowcy. 

Najstarszą organizacją działającą wśród ludności żydowskiej w byłym Królestwie 
Polskim i na Białostocczyźnie była Żydowska Organizacja Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Powstanie tej partii w Królestwie Polskim spowodowało akces kółka Żydów 
socjalistów do tego stronnictwa. Grupa ta powstała w 1891 r. w szkole rzemieślniczej 
dla młodzieży żydowskiej na Nalewkach w Warszawie. Inicjatorami jej powstania byli 
Maksymilian Heilpern i Izrael Faterson. Łącznikiem z ramienia PPS został członek 
Warszawskiego Komitetu Robotniczego, zasymilowany Żyd, Kazimierz Róg23. Głów-
nymi działaczami ŻO PPS byli m.in. Józef Kwiatek, Maksymilian Horwitz, Michał 
Król. W interesujących nas latach 1905–1907 w skład kierownictwa tejże organizacji 
według uchwał III Konferencji z 1905 r. wchodzili: Michał Król, Kamilla Horwitz, 
Łejb Burgin, Saul Degenfisz, Ewa Chwilewicka, Dawid Perlmuter i Gerszon24. Na 
V Konferencji w 1906 r. w skład władz weszli: Feliks Sachs, Saul Degenfisz, Dawid 
Perlmuter, Srul Auerbach, Łejb Burgin i Mendel Rubinsztein z głosem doradczym jako 
redaktor „Arbajtera”25. Organizacja w okresie rewolucji obejmowała swoim zasięgiem 

19 Ibidem, s. 17.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 18.
22 Ibidem, s. 19.
23 Historia ŻO PPS szerzej zob. H. Piasecki, Żydowska Organizacja PPS (1893–1907), „Biuletyn ŻIH” 

1975, nr 96, s. 37–66; idem, Żydowska Organizacja PPS (1893–1907), Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk 1978.

24 H. Piasecki, Żydowska Organizacja PPS (1893–1907), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, 
s. 141.

25 Ibidem, s. 227.
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od 4000 do 5000 członków26, a także większość centrów przemysłowych w byłym Kró-
lestwie Polskim i guberni grodzieńskiej. ŻO PPS przyjęła program paryski z 1892 r.

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji – Bund 
powstał w 1897 r. Jednym z założycieli był Arkady Kremer. Jak czytamy w arty-
kule Henriego Minczelesa, „z historycznego punktu widzenia Bund jest pierwszą 
żydowską partią polityczną w Cesarstwie Rosyjskim. […] Prekursorami ruchu byli 
oddani ideologii marksistowskiej działacze ludowi Szmul Aaron Liberman i Aaron 
Zundelewicz”27. Według sprawozdania na VI Kongres Międzynarodówki w Amster-
damie w 1904 r. delegacja Bundu reprezentowała 33 800 członków, a jej przedstawiciele 
działali najprężniej w miastach: Warszawa, Łódź, Wilno, Białystok, Siedlce, Płock, 
Dźwińsk, Mińsk Litewski, Witebsk, Grodno, Kowno, Odessa i Kijów28. W okresie 
rewolucji 1905–1907, jak pisze wspomniany autor, „Bund domagał się utworzenia 
republiki demokratycznej lub przynajmniej wprowadzenia monarchii konstytucyjnej, 
walczył o prawa obywatelskie i narodowe dla Żydów, w całym tego słowa znaczeniu”29. 

W styczniu 1905 r. zostaje założona Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Robot-
nicza (Syjoniści-Socjaliści), która liczyła 28 tys. członków; połowa z nich przypadała 
na Królestwo Polskie i Litwę. Swoją działalność opierała na związkach zawodowych, 
m.in. w Łodzi, Sosnowcu, Piotrkowie i Smorgoniach30. Jak twierdzi Henryk Pia-
secki, „z syjonizmem partia ta nie miała w istocie nic wspólnego, jako że stała na 
stanowisku emigracji Żydów do jakiegokolwiek kraju w celu utworzenia zwartego 
terytorium »ekonomiki narodowej«”31.

Także w 1905 r. została założona Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza, 
potocznie nazywana „Żydowscy Sejmowcy”. W szczytowym okresie liczyła 15 tys. 
członków w Rosji, ale nie wiadomo, ilu przypadało na byłe Królestwo Polskie. W swo-
im programie proponowała samorząd żydowski w postaci sejmu dla Żydów w spra-
wach gospodarczych i kulturalnych32.

Ostatnią partią, która działała wśród proletariatu żydowskiego, była Żydowska 
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Poalej Syjon. Partia formalnie powstała 

26 H. Piasecki, Przeciwieństwa ideologiczne i polityczne między Poalej-Syjonem a Bundem w latach 
1901–1917, „Biuletyn ŻIH” 1986, nr 139–140, s. 42.

27 H. Minczeles, Główne etapy historii Bundu w Polsce [w:] Bund. 100 lat historii…, s. 18; szerzej 
o powstaniu Bundu zob. S. Bergman, Przyczynek do historii Bundu, „Biuletyn ŻIH” 1992, nr 162–
163, s. 108–109.

28 S. Bergman, Przyczynek do historii…, s. 117.
29 H. Minczeles, Główne etapy historii Bundu…, s. 19.
30 H. Piasecki, Przeciwieństwa ideologiczne i polityczne…, s. 41.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 42.
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w 1906 r. w Połtawie, ale pierwsze grupy tego stronnictwa kształtowały się już od 
1903 r. w byłym Królestwie Polskim. Na tym terenie Poalej Syjon była grupą auto-
nomiczną wobec grupy rosyjskiej33. Zmierzała ona do wprowadzenia ustroju socja-
listycznego, twierdziła także, że normalizacja struktur społecznych dla Żydów jest 
możliwa na bazie terytorium narodowego w Palestynie.

Po upadku rewolucji 1905–1907 przetrwały tylko dwa stronnictwa. Były to: 
Poalej Syjon i Bund. Po tym okresie, aż do 1939 r., trwała między nimi walka ideo-
logiczna w sprawie niepodległości oraz internacjonalizmu.

Organizacja Bojowa

Przed 1905 r. tylko dwa stronnictwa miały bojówki: ŻO PPS i Bund. Ich działal-
ność polegała na ochronie ludności żydowskiej przed pogromami, a w latach 1905–
1907 obejmowała również ochronę manifestacji, walki z prowokatorami i szpiclami, 
a także przeprowadzanie zamachów na urzędników rosyjskich.

Organizację Bojową Bundu powołano między październikiem 1904 a marcem 
1905 r. Struktura organizacji była zdecentralizowana. Kierownictwo skupiło się 
w Komitetach Okręgowych Bundu. Według danych zgromadzonych przez Jerzego 
Pająka liczebność OB Bundu w byłym Królestwie Polskim i na Białostocczyźnie 
przedstawia się następująco: „w Warszawie i okręgu warszawskim działało 7 dzie-
siątek Bundu i 20 osób w technice bojowej, w Łodzi i okręgu łódzkim analogicznie 
7 dziesiątek i 20 osób, w Łomży 1 dziesiątka, Siedlcach i guberni siedleckiej 5 dzie-
siątek (Sokołowie, Węgrowie, Parczewie, Włodawie, i w Siedlcach) i 20 osób, Kaliszu 
i guberni kaliskiej 4 dziesiątki (Kaliszu, Kole, Zduńskiej Woli i Ozorkowie) i 10 osób, 
Częstochowie 1 dziesiątka, Radomiu i guberni radomskiej 2 dziesiątki (Radomiu 
i Ostrowcu), guberni suwalskiej 3 dziesiątki (powiat Mariampol, Wiłkowyszki i Wła-
dysławów) i 30 osób, guberni grodzieńskiej 5 dziesiątek (Grodnie, Siemiatyczach, 
Brześciu Litewskim i 2 w Białymstoku) i 20 osób, […] Płocku i Gąbinie 2 dziesiąt-
ki i 10 osób w technice bojowej”34. Dla guberni kieleckiej i lubelskiej nie udało się 
autorowi rozpoznać siły bojowej Bundu, ale jak sam pisze, „siły te nie przekracza-
ły 50 osób”35. Także za tym opracowaniem przedstawię aktyw kierowniczy OB 
Bundu: „w Warszawie Lewek Zajdman, Jakub Hochberg, Salomon Margolis, Luba 
Jemielianow; w Łodzi Dawid Krauze, Josek Oryns; w Częstochowie Dawid Guter-

33 Ibidem, s. 41–42.
34 Cyt. za: J. Pająk, Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904–1911, Warszawa 

1985, s. 185–187.
35 Ibidem, s. 187.
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man; w Piotrkowie Jechiel Kirchnanc; w Kaliszu Bajla Goldfinkiel, Cyrlia Matała, 
Izrael Gebart; w Ozorkowie Moszek Waldman; w Kole Mojżesz Laufman; w Płocku 
i Parczewie Jankiel Goldwasser; w Siedlcach Bechul Górwicz; w Sokołowie Dawid 
Tenenbaum; w Węgrowie Abraham Tenenbaum; w Włodawie Izrael Minc; […] Bia-
łymstoku Pilnik Oszerewicz; w guberni suwalskiej Berenstein, Józef Miczulis, Berek 
Joffe, Ilia Tauman”36. W latach 1905–1907 uczestniczyła ona w prawie 50 akcjach 
bojowych; z tego w 18 w lutym–marcu i w 21 w lipcu–wrześniu 1905 r., w ponad 7 
w styczniu–maju i w jednej w lipcu 1906 oraz w jednej w połowie 1907 r.37

W sprawie Organizacji Bojowej Poalej Syjon posiadamy fragmentaryczne dane. 
Prawdopodobnie istniała ona w Łodzi w 1906 r., na jej czele stał Dawid Helmuch38. 
Z artykułu Henryka Piaseckiego o Poalej Syjonie w tej sprawie przytaczamy dwa 
fragmenty. Pierwsza informacja pochodzi z sierpnia 1906 r.: „Według posiadanych 
przez »Ochranę« wiadomości – Abram (pseud. Burżuj) – krawiec z Grodna, którego 
prawdziwe nazwisko brzmiało Lampert, ówczesny kierownik bojówki PS, plano-
wał wzorem bojówek PPS zorganizowanie napadu na kasę stacji kolejowej w Fale-
nicy w celu zdobycia pieniędzy, które miały być przeznaczone na finansowanie 
wydawnictw partyjnych. W tym czasie podwarszawski Świder stał się jakby letnią 
rezydencją warszawskiej organizacji PS. Tu odbywały się odczyty i wiece, a nawet 
»wojskowy przegląd« 500 towarzyszy z bojówką na czele, która demonstrowała 
z rewolwerami w ręku, a wszyscy – pod czerwonym sztandarem, co napędziło nie-
mało strachu letnikom”39. Następna informacja podawana przez autora pochodzi 
z września 1906 r.: „We wrześniu 1906 r. nastąpiła nowa fala represji policyjnych. 
W raporcie dziennym warszawskiej »Ochrany« z 28 IX wspomniano o nowych 
rewizjach i aresztach. U Szymona Finkelsztajna znaleziono listę w języku polskim 
i żydowskim z podpisami na zbiórkę na broń, z pieczęcią brzmiącą: »Samoobro-
na Poalej Syjon«”40. Więcej informacji na ten temat w literaturze historycznej nie 
znajdujemy.

W partii Socjalistów-Syjonistów także istniała Organizacja Bojowa. Jej początki 
sięgają sierpnia 1905 r., zamknięcie działalności datowane jest pod koniec 1905 r. 
Z fragmentarycznych danych wiemy, że istniała w Warszawie, Skierniewicach, Bia-
łymstoku, Słonimie i Wilnie41.

36 Ibidem, s. 187–188.
37 Ibidem, s. 189.
38 Ibidem, s. 191–192.
39 H. Piasecki, Śladami Polskiego Związku Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Poalej 

Syjon…, s. 50.
40 Ibidem, s. 51.
41 J. Pająk, Organizacje bojowe partii politycznych…, s. 191.
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Na temat Żydowskiej Bojówki PPS mamy sporo informacji. Wchodziła ona na 
prawach autonomicznych w skład Organizacji Bojowo-Spiskowej PPS (później Orga-
nizacji Techniczno-Bojowej i Organizacji Bojowej PPS). Była podporządkowana 
Komitetowi Żydowskiemu PPS. Historia tej organizacji jest dobrze znana i historycy 
zajmujący się tą problematyką wpisują ją w historię Organizacji Bojowej PPS42. Na 
uwagę zasługuje opracowanie Henryka Piaseckiego na temat działalności Żydow-
skiej Organizacji PPS w okresie rewolucji 1905–190743. W sprawie historii ŻO PPS 
odsyłamy czytelnika do tego opracowania.

Anarchizm

W okresie rewolucji 1905 r. na terenie Imperium Rosyjskiego szybko rozwinęła się 
doktryna anarchizmu. Jej początki sięgają pierwszej połowy XIX w. Teoretykiem tej 
doktryny był utopijny socjalista Pierre Joseph Proudhon44. Późniejszymi główny-
mi przedstawicielami anarchizmu byli również Rosjanie. Do nich zaliczamy m.in. 
Michała Bakunina45 i Piotra Kropotkina. Obaj mieli duży wpływ na kształtowanie 
się grup anarchistycznych w Rosji.

Pierwsze grupy anarchistyczne w byłym Królestwie Polskim i na Białostocczyź-
nie pojawiają się na przełomie 1902 r. i 1903. Wszystkie te organizacje związane 
będą z teoriami politycznymi, ekonomicznymi Kropotkina i jego czasopisma „Chleb 
i Wola”. Najsilniejsza organizacja działała w Białymstoku. Głównym organizato-
rem był Grzegorz Bruner. Ideologia anarchizmu najliczniejszą rzeszę zwolenników 
zyskała wśród ludności żydowskiej. W okresie rewolucji lat 1905–1907 powstały też 
grupy anarchistyczne w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Siedlcach46.

Wśród anarchistów na terytorium, które nas interesuje, rozwinęły się dwa kie-
runki o podobnych poglądach. Pierwszy z nich to „czarnosztandarowcy”. Nazwa 
wzięła się od pisma teoretycznego „Czarny Sztandar”. „Według teoretyków tego 
nurtu terror w stosunku do burżuazji powinien być prowadzony wszędzie i zawsze, 
gdzie tylko ku temu nadarzy się sposobność. Akt terrorystyczny nie potrzebuje 
żadnego usprawiedliwienia, bowiem sama przynależność do klasy wyzyskującej 

42 I. Pawłowski, Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS (1904–1905), Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1976; W. Potkański, Odrodzenie czynu niepodległościowego PPS…; idem, 
Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych…

43 H. Piasecki, Żydowska Organizacja PPS (1893–1907), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, 
s. 128–261.

44 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988, s. 171–177.
45 Ibidem, s. 205–214.
46 W. Kołodziej, Anarchizm i anarchiści w Rosji…, s. 38–41.
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usprawiedliwia zamach”47. Drugi kierunek to „Beznaczele” (bezrząd). Według niego 
„krokiem poprzedzającym generalny wybuch rewolucyjny miało być przygotowanie 
grup bojowych stosujących bezosobowy terroryzm wymierzony we wrogów klaso-
wych, czyli burżuazję”48. To był ich wspólny punkt programowy. Znaczne różnice 
uniemożliwiające współpracę wystąpiły w okresie rewolucji 1905 r. „Czarnosztan-
darowcy” opowiedzieli się za powołaniem związków zawodowych i działaniami 
legalnymi, a „Beznaczele” negowało instytucje i państwo.

W Białymstoku, gdzie znajdowało się główne centrum anarchizmu, pod koniec 
maja 1905 r. powołano do życia federację polskich grup anarchistycznych. W jej 
działaniach wśród agitatorów wyróżniali się Aron Elina, Całka Sudobiczew i Wiktor 
Riwkind49. Do sukcesów tej grupy zalicza się napad na lokalną drukarnię w Białym-
stoku w 1905 r. i zdobycie dużej liczby czcionek, które posłużyły do druku nielegalnej 
prasy. Rozgłos zyskała też pod koniec 1906 r., po zamachu bombowym na komisa-
riat policji także w tym mieście. W tym samym czasie zamachowcy doprowadzili do 
udanej ucieczki aresztowanych z konwoju kolejowego, który zmierzał do Grodna50.

Na jesieni 1905 r. w Warszawie powstaje grupa anarchokomunistyczna pod 
nazwą „Internacjonal”. Założycielem jej był działacz z Białegostoku o pseudonimie 
„Karol”. Grupa była związana z „czarnosztandarowcami”. „Internacjonal” utworzył 
swoją filię także w Łodzi. Po grudniowych wydarzeniach 1905 r. powstaje w War-
szawie następna grupa „Proletariat”. Obydwie grupy przystąpiły do działalności 
terrorystycznej. Początkowo było to nakładanie mandatów na osoby należące do 
burżuazji. Ci, którzy nie zapłacili, narażali się na zamachy bombowe. Do pierwszego 
takiego zamachu doszło 9 września 1905 r. w kantorze bankiera Szereszewskiego. 
Zamachu dokonał Izrael Bljumenfeld. Kolejny zamach przeprowadzono 13 listopa-
da 1905 r. na kawiarnię w hotelu „Bristol”. Obydwie grupy anarchistyczne zostały 
rozbite na przełomie lat 1905 i 1906 przez policję i Ochranę51. Po tych aresztowa-
niach oba ugrupowania anarchistyczne nie podniosły się politycznie i prowadziły 
nikłą działalność w Warszawie i w Łodzi. Główną siłą działającą w ramach ugru-
powań byli Żydzi.

Opracowując badania historyczne nad udziałem ludności żydowskiej w rewolucji 
1905 r., można odczuć pewien niedosyt. Autorzy artykułu skupili się na wybranych 

47 Cyt. za: ibidem, s. 47.
48 Cyt. za: W. Potkański, Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych…, s. 357.
49 Ibidem, s. 357.
50 Ibidem.
51 W. Kołodziej, Anarchizm i anarchiści w Rosji…, s. 66–72.
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zagadnieniach związanych z partiami politycznymi i ugrupowaniami anarchistycz-
nymi. W artykule zostały pominięte strajki, manifestacje czy wybory do Dumy. 
Wynika to z tego, że ludność żydowska brała udział w tych wydarzeniach wspólnie 
z ludnością polską. Brak jest opracowań związanych z partiami żydowskimi, które 
istniały w tym okresie, a zniknęły po upadku rewolucji, np. z Syjonistami-Socjalista-
mi czy Sejmowcami. Tak samo brak jest pełnych informacji o działalności organi-
zacji bojowych tych ugrupowań, oprócz OŻ PPS i Bundu. Na opracowanie naukowe 
czekają ich akcje bojowe. W sprawie terroryzmu anarchistycznego nie należy sta-
wiać znaku równości między nimi a działalnością OB PPS. Ta ostatnia posługiwała 
się metodami terrorystycznymi, nie przeciw burżuazji, ale przeciw zaborcy. To jest 
właśnie różnica między bojówkami partyjnymi a anarchistami.
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Przemysław Marcin Żukowski

Służba Rafała Taubenschlaga w korpusie sędziowskim c.k. armii 
austro-węgierskiej oraz w Wojsku Polskim

Wprowadzenie

Przystępując do opisania pewnych wydarzeń z przeszłości, pragnąc dokonać ich 
analizy, trzeba zawsze uważać, by emocje i naturalne sympatie i antypatie każdego 
z nas nie zwyciężyły, nie wzięły góry nad faktami i obiektywną prawdą. Niezależ-
nie od tego, czy ta prawda jest dla nas lub dla naszego adwersarza wygodna i czy się 
jemu lub nam podoba. Jak w związku z tym podjąć temat relacji polsko-żydowskich? 
Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze trzy sprawy. Po pierwsze, nie można do 
tego tematu przystępować z tezą, a później tylko dobierać ze źródeł i literatury to, 
co jest wygodne. Niestety coraz częściej w literaturze popularnej, ale i – co gorsza – 
w naukowej, w dyskusjach publicystycznych czy na zjazdach uczonych da się zaob-
serwować postawy, które można określić: „mam z góry upatrzoną tezę, jeżeli źród-
ła temu przeczą, to gorzej dla tych źródeł”. Dotyczy to obu stron dyskursu. Z tym 
wątkiem wiąże się druga kwestia. Należy odrzucić skrajności. W naszym przypadku 
będzie to dyskryminacja ze względu na wyznanie przejawiająca się w powtarzanym 
zwrocie numerus clausus, czego – mam takie nieodparte wrażenie – większość osób 
go używających albo nie rozumie, albo nie zna jego genezy, innych rzekomych czy 
iluzorycznych ograniczeń w przyjmowaniu na uniwersytety czy na etaty nauko-
we osób ze względu na wyznanie. Jak również trzeba odrzucić obraz idyllicznego, 
honorowego państwa, jaką była w wielu wyobrażeniach monarchia habsburska, 
a i również według wielu II RP. Nie możemy się też trzymać ścisłego podziału na 
białe i czarne, czyli uznawać, że byli Polacy i Żydzi i nic – przepraszam za kolo-
kwializm – pomiędzy. Wątków, które przez wieki splotły przedstawicieli tych obu 
narodów, są tysiące. Dlatego szukanie prostej „linii granicznej” jest nieuprawnione 
naukowo i krzywdzące dla obu stron.

Na końcu zagadnienie trzecie. Każdy badacz nauk społecznych czy humani-
stycznych, a szczególnie historyk, wie, że nie można dzisiejszymi kategoriami spo-
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łecznymi, kulturalnymi czy cywilizacyjnymi wręcz oceniać wydarzeń z przeszłości. 
Powstały dziesiątki – jeśli nie setki książek, tysiące artykułów czy innych referatów 
na temat współżycia polsko-żydowskiego. Podsumowując, chciałbym podkreślić, 
że nieistotne jest, na której tabeli się oprzemy, pokazując procentowy udział przed-
stawicieli wyżej wymienionych grup w strukturze studentów – w naszym przy-
padku Uniwersytetu Jagiellońskiego – w pierwszej połowie XX w., jednak muszę 
skonstatować, że wymyka się z tych założeń jeden zasadniczy fakt. Nieustosunko-
wanie się do niego czy wręcz niebranie pod uwagę nie tylko wypacza opisywaną rze-
czywistość, ale również sprowadza się do skrzywdzenia pewnej, i to wcale niemałej 
grupy osób. I jak to ładnie w jednej petycji w sprawie niedopuszczenia studentów 
Żydów do zajęć laboratoryjnych napisano, że jest to karanie osób za czyny niepo-
pełnione. Co mam na myśli? Otóż nie widać tutaj rozdzielenia słuchaczy studiów 
wyższych na studentów wyznania mojżeszowego narodowości żydowskiej i osoby 
tego samego wyznania, ale czujące się częścią narodu polskiego i podające w rub-
rykach kart wpisowych narodowość polską1. 

· · ·
Tematem konferencji i naszych rozważań jest zagadnienie „Żydzi i wojsko polskie 
w XIX i XX wieku”. Pora się zatem „rozprawić” z pytaniem, czy nasz bohater mieści 
się w tym zagadnieniu. Patrząc wąsko – nie, szeroko – jak najbardziej.

Rafał Jakub Taubenschlag urodził się w Przemyślu 6 maja 1881 r. jako Rafael 
Jakob. Był synem Barucha i Zirli (Cyrli) z d. Goldhart. Po latach, kiedy podjął studia 
prawnicze na UJ, w wypełnianych na każdy semestr tzw. kartach wpisowych (rodo-
wodach) podał następujące dane: pierwszy wpis w roku akademickim 1899/1900 
sem. I przynosi nam informacje, że był on wyznania mojżeszowego, narodowości 
polskiej i obywatelstwa austriackiego. Ostatnia deklaracja nie dziwi, jest oczywista 
i nie wymaga rozwinięcia. Natomiast w trakcie studiów (na Wydziale Prawa w latach 
1899/1900–1902/03 oraz na fakultecie filozoficznym w latach 1903/1904, 1911/1912 
sem. II – 1913/1914) jego odczucia co do wyznania i narodowości uleg ły zmianom. 
Od roku akademickiego 1913/1914 sem. I nie podawał danych co do wyznania 
oraz narodowości2. Ten zabieg rozumieć należy bardziej jako deklarację woli nie-

1 M. Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legio-
nach Polskich, przedmowa R. Pipes, Warszawa 2010; Ł.T. Sroka, M. Sroka, Polskie korzenie Izraela. 
Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Kraków 2015.

2 Po uzyskaniu 2 X 1903 r. absolutorium przystąpił do trzech egzaminów ścisłych na stopień dok-
tora praw: rygorozum I (iuridicum) – 16 XI 1903 r.; rygorozum II (historicum) – 16 XI 1903 r.; 
rygorozum III (politicum) – 22 IV 1904 r. W wyniku pozytywnego ich złożenia został 23 IV 1904 r. 
wypromowany na doktora praw. Dodatkowo w latach 1903/1904, 1911/1912 sem. II – 1913/1914 
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zależnego i pełnoletniego człowieka, który zapisał się na studia w celu wysłuchania 
dodatkowych wykładów, a nie w kategorii deklaracji zerwania z religią czy/i jakąś 
narodowością. Ważniejsze są wpisy Taubenschlaga z lat akademickich 1900/1901 
sem. I oraz w 1903/1904 sem. II, kiedy podał, że jest narodowości żydowskiej3. To na 
podstawie tych dokumentów możemy założyć, że w sumieniu Taubenschlaga toczyła 
się jakaś wewnętrzna walka. Uczulam na marginesie, aby nikt nie wyciągnął z tych 
powyżej zapisanych wywodów wniosku, że do czegokolwiek w związku z podaniem 
takich, a nie innych danych słuchacz przy dokonywaniu wpisów był zmuszany. Były 
to wyłączne deklaracje jego sumienia. Warto też pamiętać, iż przedstawiane przy 
wpisie dziekanowi do wglądu świadectwa chrztu czy wypisy z metryk izraelickich 
były potrzebne w celu zidentyfikowania osoby – nie było przecież dowodów osobi-
stych i numerów PESEL – a nie stanowiły wyrazu dyskryminacji w postaci wery-
fikowania studentów czy ograniczania możliwości immatrykulacji ze względu na 
wyznanie. Na marginesie dodam, że młodszy brat Rafała, Gustaw Taubenschlag, 
przez czas swoich studiów w UJ na Wydziale Filozoficznym w latach 1917/1918 
sem. II – 1918/1919 sem. I deklarował się jako obywatel wyznania mojżeszowego 
i narodowości polskiej4.

Oczywiście nie zachowałbym obiektywizmu, gdybym nie podał faktu, że wyzna-
wanie takiej, a nie innej religii wpłynęło jako jeden z wielu czynników na pewne 
kłopoty czy nieprzyjemności dla Taubenschlaga. Tak było m.in. w czasie starań 
o uzyskanie venia legendi z zakresu prawa rzymskiego w UJ w latach 1907–19135. 
Jego działalność w wojskowym wymiarze sprawiedliwości w czasie Wielkiej Woj-
ny była natomiast – o czym w końcowej części niniejszych rozważań – przyczyną 

słuchał wykładów na Wydziale Filozoficznym UJ. Zob. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(dalej: AUJ), Indeks, I 4335, I 4320; S II 166–171, 172a, 173, 174b, 175b, 236a, 243–244, 251a, 252a, 
Katalog główny Studentów (dla Kwestury); S II 501a, 502a, 503a, 504a, 505a, 506a, 507a, 508a, 
509c, 511, Rodowody studentów; WF II 338–339, 366, 368, 371, 373, 375, Katalog studentów (dla 
dziekana); WP II 239–244, Katalog studentów (dla dziekana); WP II 417, Kopie absolutoriów; WP 
II 523, Protokoły egzaminów ścisłych na stopień doktora praw, poz. 176; P.M. Żukowski, Profeso-
rowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2014, red. D. Malec, Kraków 2014, 
s. 531; M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P.M. Żukowski, 
Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, t. 3: T–Ż, red. K. Stopka, Kraków 
2015, s. 41.

3 M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P.M. Żukowski, Corpus 
Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18…, s. 41.

4 Ibidem, s. 40–41.
5 H. Kupiszewski, Rafał Taubenschlag – historyk prawa (1881–1958), „Czasopismo Prawno-Histo-

ryczne” 1986, t. 38, z. 1, s. 111 i nast.; P.M. Żukowski, Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie 
veniam legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907–1913, „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 2015, t. 67, z. 2, s. 143 i nast.
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pewnych perturbacji związanych z mianowaniem na nadzwyczajną katedrę prawa 
rzymskiego na Wydziale Prawa UJ już w niepodległej Polsce. Z różnych też przy-
czyn – po zakończeniu II wojny światowej i powrocie ze Stanów Zjednoczonych do 
kraju – Taubenschlag przyjął chrzest w wierze rzymskokatolickiej i ponownie się 
ożenił6. · · ·

Bogate życie Taubenschlaga – jednego z najwybitniejszych światowych specjali-
stów od prawa rzymskiego i papirologii, zawsze podkreślającego, że jest Polakiem – 
doczekało się sporej literatury7. Tekst niniejszy dotyczyć będzie stosunkowo słabiej 
znanego okresu jego służby w armii austro-węgierskiej.

6 Taubenschlag dopuścił się bigamii, gdyż nie przedstawił w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mila-
nówku dokumentu poświadczającego rozwiązanie poprzedniego małżeństwa. Por. W. Chrza-
nowski, Wspomnienia z lat 1945–1947, „Studia Iuridica” 1990, t. 17, s. 172; M. Zabłocka, Z dzie-
jów prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim (Sylwetka Włodzimierza Kozubskiego) 
[w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, red. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Łodź 
2000, s. 460.

7 Informacje dotyczące życia i działalności Rafała Taubenschlaga: Archiwum Główne Akt Daw-
nych, Ministerstwo Wyznań i Oświaty (wiedeńskie), 47u, Teczka personalna; Archiwum Akt 
Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (dalej: MSzW), 7754, Teczka per-
sonalna; AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), 
6222, Teczka personalna; Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Spuścizna Rafała Taubenschlaga, 
III-98; AUJ, S II 619, Teczka personalna; AUJ, WP II 138, Teczka habilitacyjna; Archiwum 
Uniwersytetu Warszawskiego, K-2904, Teczka personalna. Por. Z. Andrzejewski, Rafał Jakub 
Taubenschlag (1881–1958) – życie i dzieło. Z okazji 50. rocznicy śmierci wybitnego uczonego, 
„Palestra” 2008, R. 53, nr 11–12, s. 218–230; A. Berger, Rafał Taubenschlag 1881–1958, „The 
Polish Review” (New York) 1958, vol. 3, no. 3(4); T. Giaro, Rafał Taubenschlag [w:] Profesorowie 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, 
Warszawa 2008, s. 210–213; W. Kozubski, Od prawa rzymskiego do prawa antycznego. 45 lat 
działalności naukowej Rafała Taubenschlaga, „Państwo i Prawo” 1950, z. 3, s. 50–54; H. Kupi-
szewski, Rafał Taubenschlag – historyk prawa (1881–1958), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
(Poznań) 1986, t. 38, z. 1, s. 111–155; idem, Rafał Taubenschlag (1881–1958) [w:] W kręgu 
wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej, 
red. I. Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1991, s. 21–37; W. Osuchowski, Prawo rzymskie na tle 
prawa antycznego. Rafał Taubenschlag (1881–1958) [w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Patkaniowski, Kraków 1964, s. 297–308; J. Sondel, Rafał 
Taubenschlag i Wacław Osuchowski na tle romanistyki krakowskiej po II wojnie światowej [w:] 
Regnare–Gubernare–Administrare. Z dziejów administracji sądownictwa i nauki prawa, t. 2, 
red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012; J. Sondel, Rafała Taubenschlaga badania nad histo-
rią prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” (Poznań) 1986, t. 38, z. 1, s. 157–169; 
W. Wołodkiewicz, Rafał Taubenschlag and Roman Law in Poland during Real Socialism [w:] 
Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain, red. G. Karsai, G. Klaniczay, 
D. Movrin, E. Olechowska, Ljubljana–Budapest–Warsaw 2013, s. 242 i nast.; idem, Rafał Tau-
benschlag. Pierwszy przewodniczący Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego 
[w:] Księga pamiątkowa sześćdziesięciolecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
1950–2010, Warszawa 2010; P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 531–533. 
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Oficer-audytor w korpusie sędziowskim armii austro-węgierskiej

Formalnie Taubenschlag pełnił obowiązki w sądzie od 16 czerwca 1904 r. do 
30 września 1919 r. Rozpoczął od stanowiska praktykanta sądowego (16 czerw-
ca – 30 czerwca 1914 r.), a następnie był auskultantem (1 lipca 1904 r. – 14 lipca 
1908 r.), adiunktem sądowym (15 lipca 1908 r. – 9 sierpnia 1917 r.). 10 sierpnia 
1917 r. otrzymał nominację na sędziego powiatowego w Sądzie Krajowym Wyż-
szym w Krakowie (od 1 listopada 1918 r. Sąd Okręgowy). Wobec wybuchu Wielkiej 
Wojny 17 listopada 1914 r. został powołany do wojska jako szeregowy, by z dniem 
14 stycznia 1915 r. jako oficer, porucznik-audytor zostać przydzielonym do korpusu 
sędziowskiego. Miejscem stacjonowania był początkowo Kraków, a następnie sądy 
wojskowe w Morawskiej Ostrawie, krótko w Sanoku, Końskich, Noworadomsku 
(obecnie Radomsko) i ponownie w Krakowie. Służba w armii austriackiej formalnie 
ustała z dniem 31 października 1918 r.8

Możemy tutaj przywołać dwie oceny, jakie zostały wystawione Taubenschlagowi; 
za 1914 r. – celujące zdolności, dobra pilność, zachowanie bez zarzutu, na kierow-
nicze stanowisko w sądzie się nie nadaje, ale do Prokuratorii tak – oraz z 1915 r., 
mimo że pełnił służbę wojskową – wybitne zdolności, bardzo bystry, pilny i sumien-
ny, można na nim polegać, wydatność pracy przeciętna, zachowanie bez zarzutu, 
„jest docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wymowny, lecz brak mu wymaganej 
na stanowisku kierowniczym wytrwałości”9.

Podstawą niniejszych rozważań będą wspomnienia spisane przez naszego boha-
tera po zakończeniu II wojny światowej10. Sprawy, jakimi się zajmował w trakcie 
swojej służby wojskowej, były wielorakiego rodzaju i różnej wartości. I tak zajmował 
się przypadkiem nieznanego z imienia chłopa, którego aresztowano za zdradę sta-
nu, gdyż miał powiedzieć, że: „Cesarz przegra wojnę”. Uparty przedstawiciel stanu 
włościańskiego, niezdający sobie chyba sprawy z kary, jaka mu grozi, a była to kara 
najwyższa – za nic nie chciał odwołać swoich słów lub chociażby zmienić jednego 
dość istotnego słowa: „cesarz” na „car”. Sprawę pomógł rozwiązać adwokat, później-
szy polityk i poseł na Sejm II RP, członek Komisji Kodyfikacyjnej Zygmunt Marek, 
i to on odpowiednio poinstruował chłopa. „Gdy przyszło do rozprawy, przewodni-

     8 AAN, MWRiOP, 6222, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Pismo Panka z 8 XI 1920 r.; AAN, 
MSzW, 7754, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Odpis książeczki wojskowej; AUJ, S II 619, 
Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Karta personalna; Archiwum Narodowe w Krakowie 
(dalej: ANKr), 29/1989/9472, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga; Wojskowe Biuro Historycz-
ne (dalej: WBH), 590, AP Rafała Taubenschlaga, Vormerkblatt für die Qualifikationsbeschreibung.

     9 ANKr, 29/1989/9472, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Ocena za 1914 r., Ocena za 1915 r.
10 R. Taubenschlag, Pamiętnik z lat 1881–1947, oprac. P.M. Żukowski, Kraków (w przygotowaniu).
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czący Sapecki zapytał chłopa, czy to prawda, iż użył słów: »Cesarz przegra wojnę«. 
Na to odrzekł chłop: »Ja tego nie powiedziałem«. »A co ty powiedziałeś?« – pyta 
Sapecki. »Ja powiedziałem tak, jak jest w protokóle«. Gdy jeden z asesorów zapytał: 
»Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak jest zapisane w protokóle«, chłop z największym 
spokojem odrzekł: »W protokóle jest napisane tak, jak ja mówiłem«. Zaprzestano 
dalszych pytań. Żadną miarą nie można było wydobyć z chłopa, co zeznawał”11. 
Oskarżony został uniewinniony, a gdy po latach spotkał Taubenschlaga, skonstato-
wał: „A co, nie mówiłem, że cesarz przegra wojnę, a pan nie chciał temu wierzyć”12. 

Humorystyczna, trochę na modłę Szwejka przygoda nie może być wyznaczni-
kiem spraw sądowych c.k. monarchii. Na przykład kiedy wojska rosyjskie posuwa-
ły się w głąb Austrii, wzrastała wzajemna nieufność. Na jej podstawie aresztowano 
bogu ducha winnego nauczyciela Matwijasa, który nosił takie samo nazwisko jak 
poszukiwany szpieg. Ten, domyślając się niebezpieczeństwa, „zwąchał pismo nosem 
i uciekł do Rosji”. Gdyby się na aresztowaniu skończyło, to nie byłoby tragedii, ale 
dokonujący tej czynności nadgorliwy żandarm, opierając się na sobie tylko zro-
zumiałej interpretacji prawa czasów wojny, „zaaresztował go i jako notorycznego 
szpiega rosyjskiego postawił pod ścianą, dając mu 5 minut czasu na pożegnanie się 
z żoną i dziećmi, którzy właśnie nadbiegli. Daremnie starano się wytłumaczyć, że 
żandarmowi chodzi o innego Matwijasa, żandarm uważał to tłumaczenie za wykręt 
obliczony na odwleczenie egzekucji i nie dopuszczając do żadnych wyjaśnień, na 
oczach żony i dzieci biednego Matwijasa zastrzelił”13.

Kolejnym miejscem pobytu Taubenschlaga była Morawska Ostrawa, dokąd został 
przeniesiony sąd. Nasz bohater otrzymał przydział do kapitana Zegaraca, zawodo-
wego audytora. „Zegarac był człowiekiem niezwykle zdolnym, prawym i przyzwo-
itym, przy tym świetnym mówcą, który niejednokrotnie wyciągał mnie z opresji, 
w jakie wpadałem z powodu kompletnego braku tzw. drilu wojskowego. Prowadził 
on sprawy cięższe, głównie polityczne, wymagające wielkiej inteligencji i umiaru, 
a przede wszystkim dużej przezorności i ostrożności. Przy sprawach takich funk-
cjonowałem jako protokólant”14.

Pobyt Taubenschlaga w Morawskiej Ostrawie trwał do marca 1915 r., kiedy to 
został on przeniesiony do Koszyc. Wówczas obudziły się naukowe zainteresowania 
Taubenschlaga i nawiązał kontakt z działającą tam Akademią Prawniczą. Warto 
pamiętać, że Koszyce, miasto na Słowacji, było częścią Węgier. Dziekan wydziału 

11 Ibidem. 
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Schwarz władał dobrze językiem niemieckim, natomiast romanista Nagy znał tyl-
ko język węgierski, „tak że rozmowa z nim toczyła się właściwie na migi. […] Życie 
w Koszycach płynęło zupełnie jak w czasach pokoju. Węgry oddzieliły się kordonem 
od Austrii i niczego nie pozwalały do niej wywozić. Stąd też na Węgrzech można 
było dostać białe pieczywo, podczas gdy w Wiedniu żywiono się chlebem z kuku-
rydzy z jakimiś niedającymi się bliżej określić przymieszkami”15.

Podczas tego pobytu Taubenschlag zapisał w swoich wspomnieniach pewien 
niepozbawiony humoru, ale i tragiczny wypadek. W mieście znajdowały się maga-
zyny z amunicją, których dzielnie strzegli przedstawiciele obu sprzymierzonych 
armii. Na jednym rogu ulicy austriacki żołnierz, a na drugim niemiecki. Z powo-
du zimy i niskich temperatur posterunki zmieniano co trzy godziny. Gdy wybiła 
godzina zmiany, niestety dla jednego strażnika zluzowanie nie nadchodziło. „Żoł-
nierz austriacki – był to góral z Podhala – widząc, że nowa warta nie nadchodzi, 
opuścił mimo zakazu stanowisko i udał się do najbliższego szynku, by się ogrzać. 
Żołnierz niemiecki zaś pozostał na stanowisku aż do zmiany warty, przypłaciwszy 
tę swoją gorliwość odmrożeniem obu nóg, które musiano mu potem amputować. 
Przeciw żołnierzowi austriackiemu wytoczono oskarżenie o opuszczenie stano-
wiska wśród szczególnie niebezpiecznych okoliczności i jako świadka powołano 
żołnierza niemieckiego. Żołnierz austriacki nie przyznał się do winy, twierdząc, 
że było zbyt zimno i nie mógł już dłużej czekać. Skazany na 5 lat oświadczył, że 
wyrok przyjmuje, dodając: »Gdybym został na miejscu i stracił obie nogi, za pięć 
lat by mi nie odrosły«. Żołnierz niemiecki przyszedł do sądu o kulach. Po wej-
ściu zasalutował i opowiedział, że widział, jak kolega opuszcza stanowisko, a na 
zapytanie, co wówczas sobie pomyślał, odpowiedział krótko: »Ależ ten będzie 
ukarany«. Ciekawi byliśmy, jak Niemiec zareaguje na wyrok. Zwrócił się jakby 
z uczuciem politowania do swego kolegi: »Gdybyś jednak został na miejscu, nie 
dostałbyś pięciu lat«. O tym, że straciłby w tym przypadku obie nogi, Niemiec nie 
wspomniał”16. Inny, mniej już tragiczny, a i zarazem bardziej wesoły był przypadek 
pewnego szpiega. Złapany przez agenta miał przy sobie plik kartek z niedającymi 
się odczytać zapiskami. Uznane to zostało za szyfr, którym przekazuje dane wro-
gowi. Przejęte dokumenty zawierały różne znaki alfabetu, ale ułożone były – na 
pozór przynajmniej – bez sensu, nie zawierały samogłosek etc. Aresztujący szpiega 
agent uparcie przekonywał władze sądowe, że są to formacje pułków. Na szczęście 
przy sztabie w Koszycach znajdowało się biuro ekspertów, którzy po kilku dniach 

15 Ibidem.
16 Ibidem.



Służba Rafała Taubenschlaga w korpusie sędziowskim… 83

rozwikłali zagadkę. Mianowicie znalezione u rzekomego szpiega notatki zawiera-
ły wiersz pornograficzny, z którego opuszczono wszelkie samogłoski, a „zdema-
skowany” tłumaczył się, „że jako człowiek żonaty, nie chciał, aby jego ślubna ten 
wiersz przeczytała”17. 

W marcu, kiedy Taubenschlaga zamierzano przenieść w kolejne miejsce, do sądu 
wpłynęło doniesienie, że oficer pełniący służbę komendanta szpitala w Koszycach 
jest szpiegiem rosyjskim. Rozpoczęto śledztwo i dokładnie sprawdzono ten donos. 
Agenci, którzy je prowadzili, w zachowaniu oskarżonego niczego podejrzanego nie 
odkryli. Kiedy wydawało się, że sprawa zostanie umorzona, prokurator wojsko-
wy zarządził przeprowadzenie rewizji w domu oficera oraz w szpitalu. Przeszuka-
nie w domu niczego do sprawy nie wniosło. Natomiast wizyta oficerów śledczych 
w szpitalu dała nieoczekiwane rezultaty. Po sprawdzeniu pomieszczeń, aparatów, 
preparatów, szafy z bielizną i pralni stwierdzono, że placówka utrzymywana jest we 
wzorowym porządku. Kiedy miano już opuścić budynek, jeden z przeszukujących 
dostrzegł w kącie niepokaźny aparat. Okazało się, że jest to aparat Morse’a, a wezwa-
ni eksperci orzekli, że „przy pomocy tego aparatu można się porozumieć z frontem 
rosyjskim, który przebiegał w odległości około 6 mil”. Dodatkowo oskarżonego 
obciążyli personel i inni ranni, którzy przyznali, że komendant często wypytywał, 
„gdzie walczyli i w jakiej formacji służyli, a potem szedł do kąta, w którym znajdował 
się aparat”. Wina nie pozostawiała żadnych wątpliwości, co więcej, w toku przesłu-
chania komendant przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienie. Niestety, czekała go 
jedyna w takim wypadku kara, kara śmierci, którą wykonano18.

W czerwcu 1915 r. Taubenschlag został przeniesiony do Homonny (obecnie 
Humenné), a stąd do Sanoka. Kiedy działający w tym mieście sąd rozwiązano i spra-
wy podzielono między Przemyśl i Lwów, okazało się, że raporty podające liczbę 
prowadzonych spraw są sfałszowane. Innymi słowy, w dzienniku podawczym wid-
niała większa liczba spraw prowadzonych, niż było teczek na półkach19. Gdy przeto 
nadszedł rozkaz, aby spośród rozpatrywanych w ostatnim miesiącu spraw przesła-
no do sądu w Przemyślu 120 wraz z 40 więźniami, a do sądu we Lwowie również 
120 spraw i takąż liczbę więźniów, powstała konsternacja, ponieważ w sądzie nie 
było więcej niż 30 spraw i żadnych więźniów. Problem rozwiązał feldfebel, który 
poradził, aby pozostałe akta spalić, Armeeoberkommando zaś złożyć raport, że pod-
czas przejazdu przez Przełęcz Użocką zdarzyła się niesamowita przygoda, podczas 
której akta zginęły, a więźniowie uciekli i że z powodu tego wypadku zarządzono 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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surowe śledztwo i winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ta myśl zyskała 
poklask, a feldfebel Zawoj za pomysł otrzymał 14 dni urlopu i nagrodę pieniężną20.

Z Sanoka Taubenschlag nie został przeniesiony ani do rodzinnego Przemyśla, 
ani do uniwersyteckiego i będącego stolicą Galicji Lwowa, tylko do Noworadom-
ska, położonego na terenie okupowanego przez Niemców i Austriaków Królestwa 
Kongresowego. Z przydzielonych lokali zajęto 14 pokoi dla 14 oficerów i podofice-
rów, ale przy rozdziale okazało się, że jeden oficer pozostał bez kwatery. Rozpoczę-
ły się liczenia, poszukiwanie rozwiązań. Okazało się, że jeden z oficerów noszący 
podwójne nazwisko Akselbrad-Dawidson odebrał dwa lokale, jeden na pierwsze 
nazwisko, a kolejny na drugie.

Życie w Noworadomsku było nadzwyczaj monotonne, przed południem prze-
siadywało się w sądzie, a po południu w kawiarence prowadzonej przez jakąś panią, 
protegowaną komendanta. Do kawiarni tej nie przychodzili jednak urzędnicy cywil-
ni przydzieleni do komendy. Ci wyszukali sobie inną kawiarenkę, w której rej wodził 
niejaki Kolbuszewski, późniejszy sędzia apelacji krakowskiej. Jedynym tematem ich 
rozmów było obmawianie kolegów żydowskich zatrudnionych w komendzie. „Opo-
wiadał mi doktor Parecki, że gdy raz wszedł do tej kawiarni, to wszedł z Żydami 
i wyszedł z Żydami” – innego tematu nie było. Sprawa żydowska obchodziła ich bar-
dziej niż sprawa polska, która leżała wówczas na sercu każdemu dobremu Polakowi.

Przedmiotem zainteresowania sądu polowego w Noworadomsku były przede 
wszystkim sprawy karne przeciwko ludności cywilnej, głównie o kradzieże. I tak 
pewnego dnia wpadł do sądu zdyszany Żyd, wołając: „Morderstwo, dwa trupy!”. 
Pułkownik Sternat zapytał z całym spokojem: „Gdzież one są?”. „Jeden to ja – odpo-
wiedział Żyd – a drugi zaraz nadejdzie”21.

W Noworadomsku Taubenschlag przebywał kilka miesięcy. Tam zdarzył mu się 
wypadek. Spadł z konia i złamał nogę, a na skutek wstrząsu doznał tzw. alopecji na 
twarzy, co nie zostało zdiagnozowane. Z początkiem listopada został przeniesiony 
do miejscowości Końskie. Tam spotkał kilku swoich dawnych kolegów i przyjaciół 
z Krakowa, z którymi zawiązał bliskie stosunki. Okazało się, że Taubenschlag jest 
jedynym nieposiadającym orderu, dodatkowo stosunek naszego bohatera do „dril-
lu” wojskowego pozostawiał wiele do życzenia. Jego przełożony stwierdził, że jeżeli 
zachowanie Taubenschlaga „w sądzie będzie pod każdym względem zadowalające”, 
to dostanie order. Na to otrzymał odpowiedź, że podwładny wolałby sześć tygodni 
urlopu. Przełożony nie odznaczał się dużym poczuciem humoru. Za zlekceważenie 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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cesarza, który ordery przyznawał, Taubenschlag wyróżnienia ani urlopu nie otrzymał. 
Ponadto nałożono na niego areszt domowy. Zachowanie to, jeśli wierzyć oczywiście 
zapiskom pamiętnikarskim Taubenschlaga, nie było ani wyjątkowe, ani zaskakujące. 
I tak, wspomniany już Akselbrad był w sądzie protokolantem, a jeden zapisek zawierał 
takie oto zwroty: „W tym momencie przewodniczący kichnął, a wotanci składali mu 
życzenia”. Na uwagę, że to nie należy do rzeczy, oświadczył z całym spokojem: „Pro-
tokół ma oddawać wszystko, co się dzieje na rozprawie, a ja się trzymam przepisów”.

Otarł się Taubenschlag o głośną w czasie wojny sprawę braku metali i konfi-
skaty na ten cel kościelnych dzwonów, co powodowało opór społeczności lokalnej. 
Obserwował rozkład armii austro-węgierskiej złożonej z wielonarodowych pułków, 
których żołnierze nie posługiwali się wspólnym językiem, co powodowało częste 
spory kompetencyjne oraz tragiczne w skutkach wydarzenia. 

W trakcie swojej służby Taubenschlag korzystał z pewnych przywilejów. Nale-
żała do nich możliwość podróży służbowych, a dzięki uprzejmości przełożonych 
rozkazy wyjazdu były wypisywane na okrężną drogę z Końskich do pobliskiej stacji 
Skarżysko via Warszawa, Wiedeń i Kraków. W Warszawie odwiedził nowo zało-
żony polski uniwersytet. Podczas wizyty u rektora Józefa Brudzińskiego usłyszał 
taką refleksję uczonego: „Beseler jest wprawdzie bardzo życzliwy dla uniwersytetu, 
jednakże polityka Niemców w stosunku do Królestwa jest wprost głupia i nie budzi 
najmniejszego zaufania. Było to właśnie w czasie, kiedy obaj monarchowie ogłosili 
manifest do ludności w sprawie utworzenia niezależnej Polski, który w ludności 
wzbudził uśmiech politowania”22.

Jednak uprzejmość przełożonych szybko się skończyła. Możliwość wydostania się 
Taubenschlaga z Królestwa Polskiego w kierunku Krakowa pojawiła się w momen-
cie, kiedy lekarz wystawił mu nie do końca prawdziwe zaświadczenie, że jest nadal 
chory na nogę i musi być przewieziony do szpitala w Kielcach. Tak też się stało. Do 
tego miasta Taubenschlag ściągnął swoją bibliotekę i podjął końcowe prace nad 
wydaniem Die Patria potestas im Recht der Papyri23. Pobyt w Kielcach trwał kilka 
miesięcy. Na podstawie kolejnego wniosku argumentowano, że upadek z konia spo-
wodował pewne zmiany w organizmie i potrzebne są kąpiele siarczane w Baden, na 
co Taubenschlag uzyskał pozwolenie. Gdy wychodził z gabinetu – zapisał w pamięt-
nikach – jeden ze sprzyjających mu lekarzy powiedział: „Nie potrzebuje pan więcej 
kuleć, skoro pan już ma skierowanie do Badenu”24. Z tej miejscowości uzdrowiskowej 

22 Ibidem.
23 Zob. „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” 1916, nr 37, 

s. 177–230.
24 Ibidem.
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w pierwszych dniach marca 1917 r. Taubenschlag uzyskał przeniesienie do Krakowa. 
„W Krakowie zgłosiłem się do przełożonego sądu pułkownika Izierskiego, który na 
mój widok zaczął się spazmatycznie śmiać. Na moje pytanie, co jest powodem jego 
wesołości – znałem go zresztą od lat – odpowiedział, że nadeszła moja lista kwalifi-
kacyjna od komendanta Gillera, jakiej on w czasie swej trzydziestoletniej służby nie 
widział. Na moją prośbę odczytał mi opinię o mojej osobie, która brzmiała: »Ohne 
Ambition. Für keinen militarischen Posten geeignet. Angeblich sehr begabt, sucht 
aber keine Gelegenheit seine Begabung zu zeigen«. Usłyszawszy to, oświadczyłem 
Izierskiemu, że jak widzi, generałem już chyba nigdy nie zostanę”25.

Początkowo Taubenschlag został przydzielony do sądu, a po kilku miesiącach 
do prokuratury. Na tym stanowisku dotrwał do końca istnienia monarchii austriac-
kiej i odzyskania przez Polskę niepodległości. W momencie kiedy Austria przestała 
istnieć, a do „oficerów śpieszących do biura podchodził żołnierz z polskim orłem, 
prosząc grzecznie, by zechcieli zdjąć orła cesarskiego i przypiąć oznaki polskie. Gdy 
przyszedłem do sądu, zastałem tylko polskich oficerów z polskimi oznakami. Ofice-
rowie obcy zniknęli. Po jakiejś godzinie zjawił się w sądzie generał Roja, zachryp-
nięty i zziębnięty, wsadził mnie do auta i kazał nas zawieźć na ulicę Montelupich – 
do więzienia, gdzie polecił otworzyć cele, obił po gębie jakiegoś legionistę, który 
się tam znajdował, po czym zarządził, by wszystkich aresztantów wypuszczono na 
wolność. Wybiła znowu godzina, gdy powstała Polska niepodległa”26.

Konsekwencje służby w armii austro-węgierskiej. Wnioski i zakończenie

Z dniem 1 listopada 1918 r. Taubenschlag rozpoczął służbę w Wojsku Polskim, 
nadal w korpusie sędziowskim27. Po kilku tygodniach – 10 grudnia 1918 r. – został 
przeniesiony do sądu cywilnego28. Tam oczekiwał nominacji na profesora nadzwy-
czajnego. Ta – mimo że wydawała się wobec pozycji naukowej naszego bohatera rze-
czą oczywistą – przyniosła pewne niespodziewane komplikacje. Fakt ten w swoich 
pamiętnikach opisał następująco: „Wspominałem uprzednio, iż w roku 1918 zapro-
ponowano mnie na profesora nadzwyczajnego, ale zanim nadeszła moja nominacja, 
miała miejsce afera, która mogła mię kosztować utratę profesury”29. 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 AAN, MSzW, 7754, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Odpis książeczki wojskowej.
28 ANKr, 29/1989/9472, Teczka personalna Rafała Taubenschlaga, Pismo Panka z 10 XI 1918 r.
29 R. Taubenschlag, Pamiętnik z lat 1881–1947… Por. P.M. Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939, Kraków 2016, s. 147 i nast.



Służba Rafała Taubenschlaga w korpusie sędziowskim… 87

Dnia 5 lipca 1918 r. na wniosek Władysława Leopolda Jaworskiego Kolegium 
Profesorów – dziesięcioma głosami przeciw dwóm – zaproponowało nominację Tau-
benschlaga na II nadzwyczajną katedrę prawa rzymskiego30. Do sprawy powrócono 
w niepodległej Polsce i na posiedzeniu 11 lutego 1919 r. ponowiono tę nominację31. 
Tyle że rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane przez Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego do czasu wyjaśnienia zarzutów, jakie pojawiły 
się wobec kandydata na katedrę w prasie, a zarzuty te – wedle oficjalnego pisma – 
uwłaczały jego czci obywatelskiej32.

„W czasie mego pobytu w Morawskiej Ostrawie w 1915 r. aresztowano posła 
endec kiego [Jana] Zamorskiego za zdradę stanu, popełnioną przez to, że dążył do 
rozbijania tzw. Legionu Wschodniego, by ten nie walczył po stronie Austrii. Sprawę 
jego prowadził kapitan Zegarac, który oczywiście mało był zorientowany w stosun-
kach krajowych. Szukał on informacji, gdzie tylko mógł, ale konkretnego obrazu 
stosunków nie miał. Zwracał się również do mnie z zapytaniem, czybym go nie mógł 
zorientować w krajowych stosunkach politycznych. Oświadczyłem mu z całą szcze-
rością, że się w tych sprawach nie rozeznaję, a na jego uwagę, że mógłbym mieć w tej 
sprawie komisję do Krakowa, poprosiłem go, by mnie na tę komisję wysłał, ale nie 
w celu zbierania informacji o [Janie] Zamorskim, lecz dla przeprowadzenia korek-
ty mego dzieła p[od] t[ytułem]: Strafrecht im Rechte der Papyri, które właśnie dru-
kowałem w Lipsku u Teubnera33. Zegarac, który mnie lubił, zgodził się na to i gdy 
po trzech dniach wróciłem, zapytał mnie, jak mi poszły korekty, po czym poprosił 
mnie, bym w myśl obowiązujących przepisów złożył »sprawozdanie« z tej komisji. 
Nie mając innego materiału, poprosiłem go [o] akta Zamorskiego i na podstawie tych 
akt sporządziłem referat, składający się z trzech części: pierwszej – przedstawiającej 
podniesione przeciw Zamorskiemu zarzuty przez różnych świadków, między innymi 
jego własnych stronników endeckich, drugiej, zestawiającej świadectwa obciążające, 
i trzeciej zawierającej konkluzję, że nie ma potrzeby przeprowadzania śledztwa i trzy-
mania Zamorskiego w areszcie, a należy go z aresztu wypuścić. Referat ten wręczyłem 
Zegaracowi, który na niego nawet nie rzucił okiem, lecz w takim stanie, jak go odda-
łem, bez aprobaty złożył do akt, jako nieprzedstawiający dla niego żadnej wartości”34.

30 AUJ, WP II 85, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału, Protokół z 5 VII 1918 r. Por. P.M. Żukowski, 
Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–1939. Źródła, Kraków 2017.

31 AUJ, WP II 85, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału, Protokół z 11 II 1919 r.
32 AUJ, S II 590, Sprawy dyscyplinarne profesorów i docentów, Akta Rafała Taubenschlaga, Pismo 

Adama Wrzoska z 30 IV 1919 r.
33 Dzieło zostało wydane przez firmę B.G. Teubner Verlag (Leipzig–Berlin 1916).
34 R. Taubenschlag, Pamiętnik z lat 1881–1947… Por. Biblioteka Jagiellońska, DzR, 9075 III, Jan 

Zamorski, „Pamiętniki z lat 1914–1919”.
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Na początku 1919 r. dwie gazety – „Głos Narodu”35 i „Ilustrowany Kurier 
Codzienny”36 – przedrukowały pierwszą część wspomnianego referatu, całkowicie 
pomijając części drugą i trzecią. Na podstawie tej wyrywkowej informacji oskar-
żono Taubenschlaga o to, że chciał „utrącić Zamorskiego”37. Co ciekawe, Ludwik 
Kolankowski w swoich wspomnieniach podał, iż to Stanisław Kot, szef Biura Pra-
sowego Naczelnego Komitetu Narodowego, szukając haków, zlecił odnalezienie 
artykułów Jana Zamorskiego, w których zawarł on przeciwną Legionom Polskim 
propagandę, by postawić go przed sądem wojskowym w Morawskiej Ostrawie. 
Fakt, że Zamorski, zmuszony do służby w charakterze zwykłego żołnierza, jakoś 
się „z tych ciężkich terminów” wydobył, zawdzięcza tylko służącemu wówczas 
w Ostrawie w charakterze prawnika-audytora Taubenschlagowi38.

Jednocześnie Taubenschlag wykonał dwa posunięcia. Po pierwsze, wysłał spro-
stowanie do gazet39. Po drugie, w porozumieniu z dziekanem Wydziału Prawa 
Stanisławem Estreicherem na początku marca 1919 r. zwrócił się z prośbą do 
Senatu Akademickiego UJ: „O ile fakt ten może stanowić podstawę do jakichkol-
wiek przeciwko mnie zarzutów, proszę uprzejmie Wysoki Senat o wytoczenie mi 
śledztwa dyscyplinarnego. W razie wytoczenia mi śledztwa proszę o objęcie niem 
całej mej działalności jako sędziego wojskowego – z polskiego punktu widzenia”40.

Na posiedzeniu 13 marca 1919 r. Senat Akademicki uchwalił wdrożenie 
postępowania dyscyplinarnego, a do komisji powołano: księdza Jana Korzon-
kiewicza z Wydziału Teologicznego, Franciszka Ksawerego Fiericha z Wydziału 
Prawa, Emila Godlewskiego jun. z Wydziału Lekarskiego oraz Jana Rozwadow-
skiego z Wydziału Filozoficznego. Pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone na 
22 marca 1919 r.41 Następne spotkania planował już przewodniczący, na które-
go wybrano Fiericha, a odbyły się one w dniach: 22 marca 1919 r.42, 31 marca  

35 Jak urabiano opinię o polskim „rusofilstwie”, „Głos Narodu”, 28 II 1919, R. 27, nr 46, s. 1 (wyd. wie-
czorne); 1 III 1919, nr 47, s. 1 (wyd. wieczorne).

36 Kto i jak denuncjował Polaków przed austr. sądami polowymi, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 
2 III 1919, R. 10, nr 59, s. 6.

37 R. Taubenschlag, Pamiętnik z lat 1881–1947…
38 Ludwik Kolankowski 1882–1956. Zapiski pamiętnikarskie, oprac. S. Grochowina, Toruń 2012, s. 64.
39 W sprawie akt procesu Zamorskiego, „Głos Narodu”, 2 III 1919, R. 27, nr 47, s. 2 (wyd. poranne); 

Głosy publiczne. Oświadczenie dra Taubenschlaga, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 4 III 1919, 
R. 10, nr 61, s. 3.

40 AUJ, S II 590, Sprawy dyscyplinarne profesorów i docentów, Akta Rafała Taubenschlaga, Pismo 
Rafała Taubenschlaga, b.d.

41 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Brudnopis notatki Włodzimierza Ottmana. Por. AUJ, S II 85, 
Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego, Protokół z 13 III 1919 r.

42 AUJ, S II 590, Sprawy dyscyplinarne profesorów i docentów, Akta Rafała Taubenschlaga, Protokół 
z 22 III 1919 r.
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1919 r.43, 5 kwietnia 1919 r.44, 14 kwietnia 1919 r.45 oraz 9 maja 1919 r.46 Przesłu-
chano wówczas szereg świadków, a sam obwiniony kilkakrotnie złożył dokładne 
wyjaśnienia. „Tymczasem różni hurrapatrioci, którzy nagle z Austriaków stali się 
dobrymi Polakami, poczęli mi wymierzać sprawiedliwość. […] Najbardziej patrio-
tyczny okazał się profesor [Leon] Wachholz. Oświadczył on profesorowi [Józefowi] 
Reinholdowi, że mnie więcej znać nie będzie. »A co będzie, jeśli się okaże, że jestem 
niewinny i żaden z ty[c]h patriotów nie zachował takiej postawy jak ja?« – zapyta-
łem [Leona] Wachholza za pośrednictwem [Józefa] Reinholda, ale nie otrzymałem 
odpowiedzi na to pytanie. W końcu […] zebrała się komisja, przyniosłem akta, 
które zaczęto przeglądać. Odczytano mój referat i stwierdzono, że… przemawia on 
za [Janem] Zamorskim. Po wysłuchaniu moich wyjaśnień kazano mi je podać na 
piśmie. Zrobiłem to w ten sposób, że napisałem słowa prawdy o ty[c]h endekach, 
którzy chcieli utrącić [Jana] Zamorskiego. Ustępy referatu napadające na ende-
ków były powodem, że zarówno ks[iądz Jan] Korzonkiewicz, jak i [Emil] Godlew-
ski [jun.] – endecy czystej wody – zaczęli się mnie czepiać. […] Gdy te wszystkie 
»ciężkie działa« zawiodły, [Emil] Godlewski [jun.] odezwał się: – Ale pan był bar-
dzo ambitny, chciał się pan przypodobać władzom i dostać order. – Myli się pan – 
odpowiedziałem – nigdy nie otrzymałem żadnego orderu. – A ja czytałem o tym 
w gazetach – odrzekł. – Myli się pan również – odpowiedziałem”47.

Po zakończeniu postępowania dowodowego komisja debatowała nad ostatecz-
ną decyzją. W wyniku dyskusji przyjęto wniosek Godlewskiego jun.: „po zbadaniu 
sprawy sąd dyscyplinarny doszedł do konkluzji, iż nie ma podstawy do wdrożenia 
postępowania”48. Wnioski wraz ze sprawozdaniem komisja przekazała Senatowi 
Akademickiemu, a ten na posiedzeniu 3 czerwca 1919 r. uznał, iż wobec Tauben-
schlaga jako audytora wojsk austriackich, prowadzącego dochodzenia karne w ogól-
ności, a wobec Zamorskiego w szczególności, z punktu widzenia naruszenia godno-
ści docenta UJ nie dopatrzono się podstaw, które uprawniałyby wdrożenie śledztwa 

43 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Protokół z 31 III 1919 r.
44 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Protokół z 5 IV 1919 r. 
45 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Protokół z 14 IV 1919 r. 
46 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Protokół z 9 V 1919 r.
47 R. Taubenschlag, Pamiętnik z lat 1881–1947…
48 Ibidem. W teczce personalnej W. Pepera znajduje się natomiast taki zapis: „Kiedy w roku 1918, 

lipiec, w więzieniu na Montelupich przeszło 25 studentów należących do POW pod zarzutem 
zbrodni zdrady głównej [przebywało], również w ich sprawie interweniowałem z profesorem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego dr. Taubenschlagiem, z którym w jednym biurze urzędowałem, i dzięki 
naszej interwencji wszyscy wyszli na wolność”. Por. WBH CAW, Krzyż lub Medal Niepodległości, 
Teczka personalna W. Pepera, Życiorys W. Pepera.
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dyscyplinarnego49. Mając takie poparcie Senatu Akademickiego, Estreicher odpo-
wiedział MWRiOP na pismo z 30 kwietnia 1919 r., iż o żadnym wdrożeniu śledz-
twa nie może być mowy. Ponadto „uznał Senat zarzuty podniesione przeciw niemu 
w prasie codziennej, a uwłaczające jego czci obywatelskiej, o którym wspomina 
pismo Ministerstwa, jako dalece bezpodstawne, że nawet do rozpoczęcia śledztwa 
dyscyplinarnego nie mogą być podstawą. Tym samym odpada wszelki powód do 
dalszego wstrzymania nominacji dra [Rafała] Taubenschlaga. Upraszam też o możli-
wie szybkie załatwienie odnośnego naszego wniosku, postawionego w piśmie z dnia 
1 marca”50. Można tutaj podkreślić, że wysłane do Warszawy oficjalne pismo nie 
było pierwszą wersją odpowiedzi. Usunięty został akapit, w którym Estreicher dość 
ostro zaprotestował w imieniu całego Wydziału Prawa przeciwko temu, by pojawia-
jące się w prasie zarzuty były powodem wstrzymywania nominacji. Tylko oficjal-
ne obiekcje zgłaszane władzy zwierzchniej przez Wydział lub Senat Akademicki, 
a nie przez prasę codzienną, powinny być brane w tej kwestii pod uwagę. Gazety 
mogą przecież lekkomyślnie – dodawał – stawiać różnego rodzaju zarzuty osobom 
o nieposzlakowanej opinii. Estreicher zakończył swoją myśl konstatacją, iż żywi 
przekonanie, że na przyszłość MWRiOP będzie się w takich sprawach liczyć tylko 
z oficjalnym stanowiskiem władz akademickich51. Nic już zatem nie stało na prze-
szkodzie, aby Naczelnik Państwa mianował Taubenschlaga profesorem na nadzwy-
czajnej katedrze prawa rzymskiego w Krakowie, co nastąpiło 1 października 1919 r.

· · ·
Na zakończenie czas na zdanie podsumowujące, które jednak niełatwo sformuło-
wać. Przecież ogromnym uproszczeniem, niezgodnym z faktami i regułami sztuki 
historyka, byłoby stwierdzenie – suche przecież – że Taubenschlag miał takie, a nie 
inne trudności w życiu, bo był Żydem czy – tak jak pisano przed II wojną świato-
wą – żydem. Pomijając już narodowość, przecież nie kto inny, ale sam Taubenschlag 
niósł baldachim w procesji Bożego Ciała w Palermo, co zostało w odpowiedni sposób 
wykpione w wydanym w 1925 r. tzw. trzynastym numerze „Przewodnika Biblio-
graficznego”, w którym jego autorzy ułożyli spis dzieł uczonych, kierując się ich 
przywarami, słabostkami etc. Taubenschlag został określony jako autor dzieła Zwy-

49 AUJ, S II 85, Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego, Protokół z 3 VI 1919 r.; AUJ, S II 590, 
Sprawy dyscyplinarne profesorów i docentów, Akta Rafała Taubenschlaga, Brudnopis pisma do 
Rafała Taubenschlaga z 4 VI 1919 r.

50 AUJ, S II 590, Sprawy dyscyplinarne profesorów i docentów, Akta Rafała Taubenschlaga, Pismo 
Stanisława Estreichera z 10 VI 1919 r.

51 Ibidem, Akta Rafała Taubenschlaga, Pismo Stanisława Estreichera z 10 VI 1919 r. (przed popraw-
kami).
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czaj noszenia baldachimu podczas procesji Bożego Ciała w Palermo (Kraków 1925). 
Czy zatem osoba przywiązana do swojej religii uczestniczyłaby w obrzędach innej? 
Myślę – subiektywnie i nikomu tego nie narzucam – że stosunek naszego bohatera 
do wiary był dość swobodny. Na rynku naukowym i popularnonaukowym istnie-
je obszerna literatura dotycząca relacji polsko-żydowskich. Ja chciałbym zwrócić 
uwagę, że nie wolno rozciągać na całą II RP jednostkowych wypadków czy sytuacji, 
które się zdarzyły w dawnym takim to a takim zaborze. Żeby nie być gołosłownym, 
w Galicji problem dyskryminacji czy karier osób pochodzenia żydowskiego niemal 
nie istniał. Na dyplomach doktorskich wydawanych przez UJ nie ma wzmianki 
o narodowości. Natomiast całkowicie odmienna sytuacja panowała w Wilnie, gdzie 
takowa wzmianka na dyplomie była umieszczana. Wynikało to głównie z faktu, że 
w Imperium Rosyjskim łatwiej było, stosując kryterium wyznaniowe, rządzić wielo-
narodowym krajem. Widać to na przykładzie chociażby danych z roku akademic-
kiego 1933/1934. Na UJ, USB oraz Uniwersytecie w Warszawie Żydzi stanowili 
ok. 30 proc. studentów, ale w Krakowie na liczbę 910 słuchaczy wyznanie mojżeszowe 
i narodowość żydowską podało 362 (40 proc.), a wyznanie mojżeszowe i narodowość 
polską 548 (60 proc.). W Warszawie było to odpowiednio: na 920 – 599 (65 proc.) 
i 321 (35 proc.), a na USB: na 356 – 333 (94 proc.) i 20 (6 proc.)52. Już tylko porów-
nanie danych z Krakowa i Warszawy pokazuje, jak proporcje się odwróciły. Zupeł-
nie inaczej teraz powinniśmy interpretować pewne wydarzenia. Ewidentnie w daw-
nym zaborze rosyjskim wiara mojżeszowa z przynależnością narodową niemal się 
pokrywały. W Galicji niezupełnie. Dlatego też Taubenschlaga trzeba uznać przede 
wszystkim za wybitnego uczonego, który w młodości przejawiał drobne wahania co 
do narodowości i wyznania, by już od czasów końca studiów opowiedzieć się cał-
kowicie po stronie narodowości polskiej, a wyznanie zostawmy kwestii sumienia.

Bibliografia
Archiwalia 
Archiwum Akt Nowych:
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, 7754

52 Dane na podstawie: G. Bałtruszajtys, Wydział Prawa w latach 1915–1939 [w:] Zarys dziejów Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 
2008; M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918–1939), Kraków 2004; Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład Uniwersytetu w roku 
akademickim 1933/34 oraz zmiany zaszłe w latach 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, Wilno 1933.



92 Przemysław Marcin Żukowski

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 6222 
Archiwum Główne Akt Dawnych, Ministerstwo Wyznań i Oświaty (wiedeńskie), 47u 
Archiwum Narodowe w Krakowie, 29/1989/9472 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Spuścizna Rafała Taubenschlaga, III-98
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Indeks, I 4335, I 4320; S II 619, 166-171, 172a, 

173, 174b, 175b, 236a, 243–244, 251a, 252a, Katalog główny Studentów (dla Kwestury); 
S II 85, 501a, 502a, 503a, 504a, 505a, 506a, 507a, 508a, 509c, 511, 590, 619, Rodowody 
studentów; WF II 338–339, 366, 368, 371, 373, 375, Katalog studentów (dla dziekana); 
WP II 239–244, Katalog studentów (dla dziekana); WP II 417, Kopie absolutoriów; 
WP II 523, Protokoły egzaminów ścisłych na stopień doktora praw, poz. 176; WP II 
138, Teczka habilitacyjna; WP II 85 

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, K-2904. Teczka personalna
Biblioteka Jagiellońska, DzR, 9075 III, Jan Zamorski, „Pamiętniki z lat 1914–1919”
Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Krzyż lub Medal Niepodleg-

łości, Teczka personalna; AP 590, Teczka personalna

Źródła drukowane
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1933/34 

oraz zmiany zaszłe w latach 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, Wilno 1933

Prasa
„Głos Narodu” 1919
„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1919

Opracowania 
Andrzejewski Z., Rafał Jakub Taubenschlag (1881–1958) – życie i dzieło. Z okazji 50. rocz-

nicy śmierci wybitnego uczonego, „Palestra” 2008, R. 53, nr 11–12.
Bałtruszajtys G., Wydział Prawa w latach 1915–1939 [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.
Barcik M., Cieślak A., Gaszyński P., Grodowska-Kulińska D., Perkowska U., Żukowski P.M., 

Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, t. 3: T–Ż, red. K. Stop-
ka, Kraków 2015.

Berger A., Rafał Taubenschlag 1881–1958, „The Polish Review” (New York) 1958, vol. 3, 
no. 3 (4).

Chrzanowski W., Wspomnienia z lat 1945–1947, „Studia Iuridica” 1990, t. 17.
Gałęzowski M., Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego 

w Legionach Polskich, przedmowa R. Pipes, Warszawa 2010.



Służba Rafała Taubenschlaga w korpusie sędziowskim… 93

Głosy publiczne. Oświadczenie dra Taubenschlaga, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 4 III 
1919, R. 10, nr 61.

Giaro T., Rafał Taubenschlag [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008.

Jak urabiano opinię o polskim „rusofilstwie”, „Głos Narodu”, 28 II 1919, R. 27, nr 46 (wyd. 
wieczorne); 1 III 1919, nr 47 (wyd. wieczorne).

Ludwik Kolankowski 1882–1956. Zapiski pamiętnikarskie, oprac. S. Grochowina, Toruń 2012.
Kozubski W., Od prawa rzymskiego do prawa antycznego. 45 lat działalności naukowej Rafa-

ła Taubenschlaga, „Państwo i Prawo” 1950, z. 3. 
Kto i jak denuncjował Polaków przed austr. sądami polowymi, „Ilustrowany Kurier Codzien-

ny”, 2 III 1919, R. 10, nr 59.
Kulczykowski M., Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 

(1918–1939), Kraków 2004.
Kupiszewski H., Rafał Taubenschlag – historyk prawa (1881–1958), „Czasopismo Prawno-

-Historyczne” (Poznań) 1986, t. 38, z. 1.
Kupiszewski H., Rafał Taubenschlag (1881–1958) [w:] W kręgu wielkich humanistów. Kul-

tura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej, red. I. Bieżuńska-
-Małowist, Warszawa 1991.

Osuchowski W., Prawo rzymskie na tle prawa antycznego. Rafał Taubenschlag (1881–1958) 
[w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Patkaniow-
ski, Kraków 1964. 

Sondel J., Rafał Taubenschlag i Wacław Osuchowski na tle romanistyki krakowskiej po II woj-
nie światowej [w:] Regnare–Gubernare–Administrare. Z dziejów administracji sądowni-
ctwa i nauki prawa, t. 2, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012. 

Sondel J., Rafała Taubenschlaga badania nad historią prawa polskiego, „Czasopismo Praw-
no-Historyczne” (Poznań) 1986, t. 38, z. 1. 

Sroka Ł.T., Sroka M. , Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, 
Kraków 2015.

Taubenschlag R., Pamiętnik z lat 1881–1947, oprac. P.M. Żukowski, Kraków (w przygotowaniu).
Taubenschlag R., Strafrecht im Rechte der Papyri, Leipzig–Berlin 1916.
W sprawie akt procesu Zamorskiego, „Głos Narodu”, 2 III 1919, R. 27, nr 47 (wyd. poranne).
Wołodkiewicz W., Rafał Taubenschlag and Roman Law in Poland during Real Socialism 

[w:] Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain, red. G. Karsai, 
G. Klaniczay, D. Movrin, E. Olechowska, Ljubljana–Budapest–Warsaw 2013. 

Wołodkiewicz W., Rafał Taubenschlag. Pierwszy przewodniczący Kolegium Arbitrów przy 
Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego [w:] Księga pamiątkowa sześćdziesięciolecia Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 1950–2010, Warszawa 2010.



94 Przemysław Marcin Żukowski

Zabłocka M., Z dziejów prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim (Sylwetka Włodzi-
mierza Kozubskiego) [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, red. A. Pikul-
ska-Robaszkiewicz, Łódź 2000.

Żukowski P.M., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2014, 
red. D. Malec, Kraków 2014. 

Żukowski P.M., Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907–1913, „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne” 2015, t. 67, z. 2.

Żukowski P.M., Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–
1939, Kraków 2016.

Żukowski P.M., Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918–
1939. Źródła, Kraków 2017.



Jan Kęsik

Służba zasadnicza żołnierzy pochodzenia żydowskiego w Wojsku 
Polskim w latach 1921–19391

Na kwestię służby zasadniczej żołnierzy pochodzenia żydowskiego w latach 1921–
1939 należy spojrzeć z szerszej perspektywy całej polityki narodowościowej w pol-
skich siłach zbrojnych. Ta ewoluowała w okresie międzywojennym, chociaż jej zręby 
powstały już ok. 1923 r. Początkowo armia polska, zasilana głównie drogą pobo-
ru ochotniczego, miała charakter narodowy w takim sensie, że do wojska trafiali 
przede wszystkim Polacy lub osoby dobrze zasymilowane, identyfikujące się z pol-
skimi tradycjami niepodległościowymi2. Tak było zarówno w latach 1914–1918, 
jak i w okresie przełomowych momentów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz 
walk z Ukraińcami rok wcześniej. Chociaż trzeba przypomnieć, że już latem 1920 r. 
zarządzono pierwszy pobór przymusowy na tych terenach, które pozostawały pod 
kontrolą administracji polskiej. Na skalę jeszcze większą zorganizowano wówczas 
pobór do Armii Ochotniczej. 

Do głębszych zmian zaczęło dochodzić od drugiej połowy 1921 r. Podstawy 
w tym względzie wyznaczała uchwalona w 1921 r. konstytucja marcowa, której 
artykuł 91 stanowił, że „wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojskowej”3. 
Postawienie na powszechny obowiązek służby wojskowej w realiach wielonarodowe-
go państwa, jakim była II RP, wykluczało zachowanie jednolicie polskiego, w sensie 
etnicznym, charakteru wojska. W 1922 r. dostrzegał to ówczesny minister spraw 

1 Cytowane fragmenty dokumentów z Centralnego Archiwum Wojskowego (obecnie część Woj-
skowego Biura Historycznego), które wcześniej znajdowały się w Centralnym Archiwum MSW, 
przytaczane są pod dawnymi sygnaturami CAW i CA MSW. Jest to spowodowane tym, że CAW 
przez dłuższy czas było niedostępne dla historyków i autor nie mógł dokonać aktualizacji poprzed-
nich sygnatur. 

2 Szerzej na ten temat: J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki woj-
skowej 1918–1939, Wrocław 1998. 

3 Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju Polski 1916–1939, oprac. J. Chodorowski, A. Konieczny, 
Wrocław 1972, s. 55–77.
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wojskowych Kazimierz Sosnkowski, który w jednym ze swoich zarządzeń pisał: 
„Armia nasza konstytucyjnie nosi nazwę »narodowej«, jaką faktycznie była w latach 
1918–1920; jednakże dziś, w chwili powołania do szeregów elementu obcego, siłą 
rzeczy armia staje się »państwową«”4.

Po zawarciu traktatu ryskiego w siłach zbrojnych zaczęły następować szybkie 
zmiany. Rozpoczęła się przyśpieszona demobilizacja i przechodzenie wojska od 
stanów osobowych czasów wojny do stanów pokojowych, co oznaczało zdecydo-
wane ograniczenie zarówno liczby etatów oficerskich, jak i szeregowych oraz pod-
oficerskich. W miejsce odsyłanych do cywila wojskowych, którzy zaciągnęli się 
do oddziałów jeszcze w latach 1914–1920, do jednostek trafiali rekruci z poboru 
powszechnego. Wśród nich coraz więcej przedstawicieli mniejszości narodowych.

Tym samym w latach 1921–1923, jak trafnie zauważył Kazimierz Sosnkowski, 
armia polska zmieniała swój charakter – z armii narodowej, w której służyła przede 
wszystkim ludność polska lub mocno z polskością zasymilowana, na państwową, 
z rosnącym udziałem mniejszości narodowych wśród żołnierzy służby zasadniczej. 
Potwierdzają to jednoznacznie dane Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ciągu nie-
co ponad pół roku, między końcem 1921 r. a kwietniem następnego roku, odsetek 
szeregowców pochodzenia niepolskiego wzrósł z 16,5 proc. do blisko 28 proc., a po 
kolejnym poborze przeprowadzonym na przełomie lat 1922/1923 na terenie woje-
wództw południowo-wschodnich osiągnął poziom ok. 34 proc.5 Niepokoił nie tylko 
wysoki, sięgający blisko 28 proc. odsetek mniejszości narodowych wśród żołnierzy 
służby zasadniczej, lecz także fakt, że w niektórych formacjach był on zdecydowa-
nie wyższy. Na przykład w 1922 r. niemal co drugi żołnierz kawalerii nie był Pola-
kiem. Ponad 21 proc. żołnierzy jazdy to Białorusini. Polakiem nie był też co trzeci 
odbywający służbę wojskową w taborach. Z kolei w piechocie mniejszości narodowe 
wypełniały aż 28,9 proc. zmiennych stanów tej formacji. Według stanu na począ-
tek kwietnia 1922 r. w Wojsku Polskim Ukraińcy i Rusini stanowili 10 proc. ogółu 
żołnierzy, Białorusini ok. 8,5 proc., Żydzi 6 proc., Niemcy 1,2 proc. (zob. tabela 1). 
W kilku następnych latach odsetek mniejszości nadal rósł. 

Już w 1922 r. kierownictwo sił zbrojnych zorientowało się, że napływ do wojska 
tak znaczącej liczby przedstawicieli mniejszości narodowych, nastawionych często 

4 Cyt za: T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 
(1918–1939), Toruń 1998, s. 97. 

5 P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981, s. 127; WBH CAW, Dowódz-
two Okręgu Korpusu (dalej: DOK) VIII, I,371,8,275. Ministerstwo Spraw Wojskowych (dalej: 
MSWojsk.), Raport Oddziału II Sztabu Generalnego z 17 VI 1922 r. pt. „Obce narodowości 
w Wojsku Polskim”.
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irredentystycznie, a w najlepszym razie obojętnych państwowo, stanowi poważ-
ne zagrożenie dla obronności kraju. Reakcji wymagał brak jakiegokolwiek planu 
w przydzielaniu do jednostek rekruta reprezentującego mniejszości. Wskutek tego 
w niektórych pułkach rozlokowanych na Kresach Wschodnich odsetek żołnierzy 
pochodzenia niepolskiego sięgał nawet 70 proc. W wypadku konfliktu zbrojne-
go mogło to, w ocenie władz wojskowych, niekorzystnie rzutować na możliwości 
obronne państwa6. 

Trzeba jednocześnie dodać, że deklaracje narodowościowe, składane przed Pań-
stwowymi Komisjami Uzupełnień, mogły być obarczone sporym marginesem błę-
du. W ocenie Inspektora Armii gen. Stanisława Burhardt-Bukackiego ok. 10 proc. 
żołnierzy próbowało ukrywać swoją faktyczną narodowość. Najczęstszą tego przy-
czyną była chęć odbywania służby wojskowej w pułkach stacjonujących bliżej miejsc 
zamieszkania7. Zdeklarowanie swojej przynależności do mniejszości narodowych 
skutkowało często przydziałem do jednostek na drugim krańcu Polski. Zjawisko 
ukrywania swojej narodowości dotyczyło także mniejszości żydowskiej, chociaż 
w stosunkowo niewielkim zakresie. O wiele częściej przynależność narodowościo-
wą ukrywali Niemcy i Ukraińcy. 

Raporty wielu instytucji wojskowych wskazywały jednoznacznie, że mniejszości 
narodowe prezentowały gorsze kwalifikacje do pełnienia służby wojskowej aniżeli 
ludność rdzennie polska. Decydował o tym nie tylko stosunek do państwa polskiego, 
często co najmniej obojętny, lecz także inne czynniki. Wielu poborowych spośród 
mniejszości nie znało języka polskiego (Ukraińcy, Niemcy8, Żydzi9, Białorusini) lub 
też odmawiało posługiwania się nim w oddziałach. Chodziło głównie o mniejszość 
niemiecką, a w mniejszym zakresie także ukraińską. Problemem był również wysoki 
poziom analfabetyzmu wśród mniejszości słowiańskich, wyraźnie wyższy aniżeli 
wśród Polaków. Chociaż i w przypadku większości polskiej analfabetyzm rekrutów 
był zwłaszcza w latach dwudziestych relatywnie wysoki. Wyjątek w tym zakresie 
stanowili Niemcy, wśród których zjawisko analfabetyzmu raczej nie występowało. 

6 Pismo Inspektora Armii gen. M. Norwid-Neugebauera do szefa Biura Inspekcji GISZ (Generalny 
Inspektorat Sił Zbrojnych) w sprawie mniejszości narodowych w pułkach piechoty, 25 I 1937 r. [w:] 
Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, Warszawa 1968, s. 115–116.

7 WBH CAW, Biuro Inspekcji Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, I,302,4,117, Protokół z kon-
ferencji odbytej 10 III 1927 r. w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawach dotyczących 
sytuacji politycznej w województwach wschodnich.

8 Szacowano, że tylko 25 proc. rekrutów pochodzenia niemieckiego zna język polski. 
9 Szacowano, że na początku lat dwudziestych ok. 60 proc. poborowych pochodzenia żydowskiego 

miało trudności z posługiwaniem się językiem polskim. Zob. T. Gąsowski, Żydzi w siłach zbroj-
nych Drugiej Rzeczypospolitej: czas pokoju i wojny [w:] Udział mniejszości narodowych w różnych 
formacjach wojskowych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., Warszawa 2009, s. 16. 
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Tymczasem zarówno zobowiązania ustrojowe, jak i konieczność posiadania licz-
nej armii wymagały powoływania do służby czynnej również ludności niepolskiej. 
Wysoki poziom analfabetyzmu lub brak znajomości języka państwowego utrudniały 
szkolenie na coraz bardziej wyspecjalizowanym technicznie sprzęcie wojskowym.

Oceniając tak, a nie inaczej przydatność mniejszości narodowych do obrony 
Rzeczypospolitej, władze wojskowe, począwszy od 1923 r., dążyły do ograniczenia 
ich udziału w armii, zarówno wśród żołnierzy, jak i kadry oficerskiej. Starano się 
przede wszystkim nie powoływać do służby zasadniczej osób słabo zasymilowa-
nych i nieidentyfikujących się ze swoją ojczyzną zamieszkania. Stosunkowo duży 
udział Polaków w społeczeństwie II RP z jednej strony, a z drugiej liczebność armii 
w okresie pokoju na poziomie blisko 270–300 tys. osób w służbie czynnej pozwalały 
na wypełnienie stanów osobowych tak, by zachować odpowiednie proporcje mię-
dzy żołnierzami pochodzenia polskiego a resztą. Komisje poborowe mogły rezyg-
nować z wcielania do jednostek, czyli zaliczać do tzw. nadkontyngentu część osób 
pochodzenia niepolskiego, przede wszystkim tych, co do których zachodziło podej-
rzenie, że mogą podejmować działalność antypaństwową, zwłaszcza po odbyciu 
służby zasadniczej, wykorzystując zdobyte w oddziałach umiejętności wojskowe. 
W rezultacie już od końca lat dwudziestych odsetek żołnierzy pochodzenia nie-
polskiego zaczął systematycznie maleć. Struktura narodowościowa armii nie była 
odbiciem proporcji istniejących w skali całego społeczeństwa. Udział mniejszości 
narodowych w wojsku był mniejszy aniżeli w skali całego kraju. Wyjątek stanowili 
Białorusini, których liczebność w Polsce szacowano na ok. 3 proc., natomiast odse-
tek w siłach zbrojnych sięgał nawet ok. 8,5 proc.10 Z tym jednak, że odnosiło się 
to przede wszystkim do lat dwudziestych. W kolejnej dekadzie odsetek ten spadł 
i utrzymywał się na poziomie ok. 5–5,5 proc.11 

Wprowadzano też inne rozwiązania. Chodzi o tzw. eksterytorialny system uzu-
pełnień. Już w 1923 r. Sztab Generalny opracował instrukcję, która określała propor-
cje między żołnierzami pochodzenia polskiego i innymi w dywizjach rozlokowanych 
w różnych częściach kraju. Precyzowała ona, iż w 30 dywizjach piechoty, jakimi dys-
ponowały wówczas siły zbrojne, powinno służyć jednorazowo 108 tys. szeregowców 
pochodzenia polskiego i 42 tys. mniejszości narodowych. Przy czym odsetek żołnierzy 
pochodzenia niepolskiego miał być zróżnicowany w zależności od miejsca stacjono-
wania dywizji; wyższy na terenach centralnych, niższy natomiast na Kresach Wschod-

10 WBH CAW, DOK VIII, I,371,8,275, Raport Oddziału II Sztabu Generalnego z 17 VI 1922 r. pt. 
„Obce narodowości w Wojsku Polskim”.

11 WBH CAW, MSWojsk., Departament Uzupełnień, I,300,28,102. Warszawa 1936 (wcielenie wio-
senne) tab. R 1. 
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nich oraz przy granicy z Niemcami. W 10 dywizjach rozlokowanych na wschodzie 
kraju służyć miało jednorazowo po 2400 Polaków, Tak zwane dywizje środkowe, 
których było 15, zobowiązane były do wcielania każdorazowo 1400 Polaków, nato-
miast 5 dywizji usytuowanych na zachodzie kraju miało dysponować 1800 Polakami 
w służbie zasadniczej. Chodziło o to, by owe dywizje „wschodnie” i „zachodnie” miały 
zwiększone stany pokojowe żołnierzy pochodzenia polskiego, tak aby w chwili mobi-
lizacji mogły być uzupełniane miejscowym elementem niepolskim12. Brano też pod 
uwagę nie tylko narodowość, lecz także poziom wykształcenia poborowych. W prak-
tyce nie zawsze udawało się to osiągnąć. W drugiej połowie lat trzydziestych szybko 
narastał deficyt poborowych Polaków w pułkach piechoty, trafiali oni bowiem przede 
wszystkim do tych rodzajów broni, do których nie przyjmowano w ogóle mniejszości. 
W tej sytuacji w 1936 r. MSWojsk. na nowo określiło limit mniejszości narodowych 
w poszczególnych pułkach piechoty. Miał on sięgać od 10 do 50 proc. ich zmiennego 
stanu. To też nie zawsze udawało się osiągnąć13. Generał Mieczysław Norwid-Neuge-
bauer raportował w 1937 r., że w niektórych pułkach piechoty odsetek szeregowców 
pochodzenia niepolskiego nadal sięgał 70 proc. stanów ogólnych14.

W armii polskiej w okresie międzywojennym były rodzaje broni, do których 
w ogóle nie wcielano rekrutów pochodzenia niepolskiego. Taka sytuacja istniała 
już od końca lat dwudziestych. Mniejszości narodowych nie dopuszczano do tych 
rodzajów sił zbrojnych, które miały w ocenie wojska newralgiczne znaczenie dla 
obronności kraju. Chodziło o najbardziej zaawansowane technicznie rodzaje bro-
ni, takie jak wojska pancerne, łączność, marynarka wojenna. Niewielu nie-Polaków 
służyło także w lotnictwie i artylerii przeciwlotniczej. Były też inne ograniczenia. 
Żołnierzy pochodzenia niepolskiego nie można było wyznaczać na celowniczych 
dział w artylerii, strzelców wyborowych w kompaniach strzeleckich, a w przypadku 
funkcji sztabowych tylko Polacy mogli być np. pisarzami czy kreślarzami15. Z kolei 
w służbie zdrowia, taborach oraz artylerii ciężkiej udział żołnierzy polskiego pocho-
dzenia kształtował się na poziomie od 41 do nieco ponad 59 proc.16 

12 P. Stawecki, Polityka wojskowa…, s. 132.
13 Pismo I Wiceministra Spraw Wojskowych do szefa Biura Inspekcji GISZ w sprawie mniejszości 

narodowych w pułkach piechoty, 11 II 1937 r. [w:] Wojna obronna Polski 1939…, s. 116. 
14 Pismo Inspektora Armii gen. Norwid-Neugebauera do szefa Biura Inspekcji GISZ w sprawie mniej-

szości narodowych w pułkach piechoty, 25 I 1937 r. [w:] Wojna obronna Polski 1939…, s. 115. 
15 W. Rezmer, Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym 

ze szczególnym uwzględnieniem Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu [w:] Mniejszości 
narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939). 
Zbiór studiów, red. M. Wojciechowski, t. 1, Toruń 1991, s. 131.

16 WBH CAW, Oddział I Sztabu Głównego, I,303,3,466, Zestawienie przeznaczonych do wcielenia rekru-
tów rocznika poborowego 1910 do wszystkich rodzajów broni i służb z procentem bezpieczeństwa.
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Wróćmy jednak bezpośrednio do kwestii służby zasadniczej obywateli Rzeczy-
pospolitej pochodzenia żydowskiego. Wyjaśnienia wymaga sprawa, kto w rozumie-
niu władz wojskowych uznawany był za przedstawiciela mniejszości narodowych 
oraz na jakim etapie rekrutacji to następowało. Rozstrzygnięcia zapadały, kiedy 
młody mężczyzna stawał przed komisją poborową, a więc jeszcze przed wciele-
niem do jednostek. Komisje poborowe dysponowały instrukcjami przygotowany-
mi przez MSWojsk., na podstawie których określano przynależność narodową. 
Nakazywały one, by rubryka: „narodowość” wypełniana była przez samego pobo-
rowego bez jakiegokolwiek nacisku ze strony osób urzędujących17. Nie rozwiązy-
wało to jednak wszystkich problemów związanych z określaniem przynależności 
narodowej rekruta pochodzenia niepolskiego. Najbardziej złożony i trudny był to 
problem w przypadku mniejszości słowiańskich oraz osób deklarujących wyzna-
nie ewangelickie. Pominę jednak ten temat, nie mieści się on bowiem w zakresie 
zdefiniowanym w tytule niniejszego tekstu18. Inaczej postępowano w przypadku 
przedstawicieli narodowości żydowskiej. Kierowano się właściwie trzema kry-
teriami: wyznaniem, narodowością i językiem. Każdy, kto zadeklarował przed 
komisją poborową judaizm lub język hebrajski względnie jidysz, stawał się rekru-
tem pochodzenia żydowskiego. W praktyce wystarczyło nawet tylko jedno z tych 
kryteriów, aby uznać kogoś za przedstawiciela tej mniejszości. Praktycznie nigdzie 
nie respektowano natomiast deklaracji samego poborowego wyznania mojżeszo-
wego: „jestem Polakiem” lub „jestem Niemcem” (w tym ostatnim przypadku cho-
dziło o Żydów z byłego zaboru pruskiego). Z drugiej jednak strony warto zwró-
cić uwagę, że niekiedy dochodziło do sprzecznych z instrukcjami decyzji komisji 
poborowych. Tadeusz Kowalski przywołuje incydenty, kiedy to komisje poborowe 
zaliczały do narodowości polskiej osoby pochodzenia żydowskiego i niemieckie-
go. Taka sytuacja miała miejsce np. w jednej z komisji w Łodzi. Z kolei w trzech 
innych, w powiatach bocheńskim, brzeskim i dobromilskim, wszystkim Żydom, 
którzy stanęli przed komisją poborową, wpisano wyznanie rzymskokatolickie lub 
narodowość polską19. 

Z kwestią tą łączy się bezpośrednio sprawa gotowości młodych mężczyzn naro-
dowości żydowskiej do stawiennictwa przed Państwowymi Komisjami Uzupełnień. 
Spośród wszystkich nacji zamieszkujących terytorium II RP młodzi Żydzi najczęściej 
unikali służby wojskowej. Przeciętnie aż 14 proc. próbowało w taki czy inny spo-

17 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej 1918–1939, Toruń 2000, 
s. 84.

18 Szerzej na ten temat: J. Kęsik, Naród pod bronią…
19 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 102–103.
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sób uchylić się od tego obowiązku20. To z pewnością rzutowało na oceny walorów 
żołnierskich poborowych pochodzenia żydowskiego. 

Rekruci wyznania mojżeszowego byli stosunkowo dobrze wykształceni. Szaco-
wano, że w skali całego kraju 50 proc. z nich miało ukończoną szkołę elementarną. 
Mogli wylegitymować się tym prawie wszyscy poborowi wywodzący się z byłego 
zaboru pruskiego. Z tym jednak, że przytłaczająca większość z nich nie znała języka 
polskiego21. Z kolei raczej dobrze posługiwała się nim większość młodych Żydów 
z byłej Kongresówki, a zwłaszcza z Galicji22. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja 
pod tym względem poprawiała się z roku na rok, kiedy przed komisjami poboro-
wymi stawały kolejne roczniki objęte obowiązkiem szkolnym w II RP.

W drugiej połowie lat dwudziestych do Wojska Polskiego przy każdym pobo-
rze wcielano przeciętnie ok. 17 tys. osób narodowości żydowskiej. Gdy patrzy się 
na okres międzywojenny i wielkość kontyngentu żołnierskiego, odsetek żołnierzy 
żydowskich mieścił się w granicach pomiędzy 4 a 6,5 proc. (w 1922 r. – 4,76 proc., 
1923 r. – 5,2 proc., 1924 r. – 4,03 proc., 1925 r. – 4,3 proc., 1926 r. – 4,4 proc., 
1930 r. – 3,31 proc., 1936 r. – 5,95 proc., 1937 r. – 6,55 proc., w 1938 r. – 6,08 proc.)23. 
Biorąc pod uwagę liczebność tej społeczności w II RP, którą na początku lat trzy-
dziestych szacowano na 2,8 do 3,1 mln osób, co stanowiło 9–10 proc. ogółu społe-
czeństwa24, można stwierdzić, że mniej niż co drugi młody obywatel II RP pocho-
dzenia żydowskiego trafiał do wojska. Pozostali unikali poboru lub byli zwalniani 
z obowiązku służby zasadniczej. Przy tej okazji warto też zwrócić uwagę na to, że 
w tym czasie w armii polskiej służyło 87 oficerów pochodzenia żydowskiego, co 
stanowiło zaledwie 0,5 proc. całego korpusu oficerskiego25. 

Pod względem administracyjnym Polska w okresie międzywojennym podzielona 
była na dziesięć okręgów wojskowych, nazywanych Okręgami Korpusu. Najwięcej 
żołnierzy pochodzenia żydowskiego służyło w największym w kraju OK nr I, któ-
ry obejmował województwa warszawskie i białostockie. Służbę wojskową odbywa-
ło tu blisko 2 tys. Żydów, co stanowiło ok. 4,6 proc. wszystkich żołnierzy w tym 
okręgu. Z kolei najwyższy odsetek Żydów wśród żołnierzy służby zasadniczej 

20 Dane procentowe za: T. Gąsowski, Żydzi w siłach zbrojnych…, s. 16. 
21 W latach dwudziestych szacowano, że ok. 60 proc. poborowych pochodzenia żydowskiego nie 

znało języka polskiego.
22 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej…, s. 98.
23 Ibidem. 
24 J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918–1939, 

Warszawa 1985, s. 50. 
25 WBH CAW, MSWojsk., Departament Dowodzenia Ogólnego, I,300,22,45, Statystyka wyznaniowa 

oficerów i szeregowców (stan z 15 II 1927 r.).
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Tabela 2. Statystyka rozdzielnika oficerów i szeregowców pochodzenia żydowskiego 
w poszczególnych okręgach wojskowych (stan z 15 lutego 1927 r.) 

Okręg wojskowy
Wyznanie mojżeszowe Razem Wojsko Polskie

oficerów szeregow-
ców

% wśród 
szer.

oficerów szeregow-
ców

Dowództwo Floty – – 0 80 964

Okręg Korpusu I 8 1967 4,6 4445 42 647

Okręg Korpusu II 10 1377 6,4 1173 21 421

Okręg Korpusu III 10 1805 6,1 1588 29 717

Okręg Korpusu IV 2 999 7,2 867 13 820

Okręg Korpusu V 14 1043 4,6 1533 22 731

Okręg Korpusu VI 11 1064 4,6 1326 22 870

Okręg Korpusu VII 2 980 4,4 1323 22 149

Okręg Korpusu VIII 3 942 3,3 2036 28 104

Okręg Korpusu IX 6 1120 5,2 1165 21 352

Okręg Korpusu X 21 1038 4,7 1374 22 175

Korpus Ochrony 
Pogranicza

– 16 0,1 704 17 585

RAZEM 87 12 345 4,7 17 629 263 536

Źródło: WBH CAW, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Departament Dowodzenia Ogólne-
go, I,300,22,45, Statystyka wyznaniowa oficerów i szeregowców (stan z 15 lutego 1927 r.). 

notowano w najmniejszym spośród wszystkich okręgów wojskowych, czyli w OK IV 
z dowództwem w Łodzi. Co prawda służyło tu tylko ok. 1000 Żydów, jednak stano-
wili oni ponad 7 proc. zmiennych stanów wojska. Ponadto odsetek powyżej 6 proc. 
utrzymywał się jeszcze w Okręgu Korpusu II, który obejmował województwa lubel-
skie i wołyńskie, oraz OK III, czyli na obszarze województw wileńskiego i grodzień-
skiego. Ponad 1100 osób narodowości żydowskiej służyło też w Okręgu Korpusu IX 
z siedzibą w Brześciu (zob. tabela 2). Z zaprezentowanej powyżej tabeli wynika, 
że najwięcej żołnierzy pochodzenia żydowskiego odbywało służbę wojskową na 
obszarach należących niegdyś do zaboru rosyjskiego, raczej w relatywnie niedużej 
odległości od miejsca zamieszkania. Były to zarazem obszary, gdzie występowały 
największe skupiska mniejszości żydowskiej w II RP. 
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Sporo Żydów, zazwyczaj powyżej 1000 osób, odbywało służbę wojskową na 
terenie tzw. galicyjskich okręgów wojskowych, czyli w Okręgu Korpusu nr VI, któ-
ry funkcjonował na terenie województw południowo-wschodnich – lwowskiego, 
tarnopolskiego i stanisławowskiego – oraz Okręgu Korpusu nr V, obejmującego 
obszar województw krakowskiego oraz śląskiego. Chociaż ten ostatni okręg trud-
no do końca uznać za galicyjski, ponieważ Śląsk, poza niewielkimi fragmentami, 
nigdy nie wchodził w skład zaboru austriackiego. Stosunkowo najmniej żołnierzy 
pochodzenia żydowskiego odbywało służbę wojskową w Okręgu Korpusu nr VII 
i VIII, czyli na terenie Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Przeciętnie każdorazowo 
oba okręgi zasilano ok. 950 rekrutami pochodzenia żydowskiego, co stanowiło nie-
co ponad 3–4 proc. zmiennych stanów wojska w tych okręgach.

Warto też zauważyć, że władze wojskowe unikały wcielania rekrutów żydowskich 
do Korpusu Ochrony Pogranicza. Zapewne związane to było z dość powszechną opi-
nią o podatności ludności żydowskiej na wpływy skrajnie lewicowe. W ten sposób 
starano się zabezpieczyć przed dezercją żołnierzy żydowskich przez granicę z ZSRR.

Wyjaśnienia wymaga też kwestia, w jakich rodzajach polskich sił zbrojnych 
najczęściej służyli żołnierze żydowscy. Wspomniałem, że nie wcielano ich do KOP. 
Najwięcej Żydów służyło w piechocie, gdzie stanowili ok. 5 proc. ogółu stanów 
zmiennych pułków. Młodych mężczyzn pochodzenia żydowskiego często kiero-
wano też do tych rodzajów broni, gdzie możliwe było jak najlepsze wykorzystanie 
ich umiejętności zdobytych wcześniej w cywilu. Tak więc mieliśmy swego rodzaju 
nadreprezentację osób pochodzenia żydowskiego w takich strukturach jak służba 
zdrowia, gdzie więcej niż co piąty żołnierz był narodowości żydowskiej, w taborach 
(10,4 proc. ogółu) oraz w baonie samochodowym i uzbrojenia (ok. 8 proc. wszyst-
kich żołnierzy pochodzących z poboru powszechnego)26. 

Z kolei od końca lat dwudziestych osób pochodzenia żydowskiego nie rekru-
towano do lotnictwa, marynarki wojennej, łączności i broni pancernej oraz wspo-
mnianego Korpusu Ochrony Pogranicza27.

W okresie II RP żołnierze pochodzenia żydowskiego byli tymi, którzy najczęściej 
dezerterowali z wojska. Na przykład w 1927 r. dezercja wśród nich sięgała 8 proc. 
W wypadku Polaków odsetek ten wynosił 3 proc., a Niemców 6 proc. Na margi-
nesie warto zwrócić uwagę, że najrzadziej z polskiej armii dezerterowali wówczas 
żołnierze pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego (2 proc.)28. 

26 WBH CAW, Oddział I, SG, I,303,3,466, Zestawienie przeznaczonych do wcielenia rekrutów rocz-
nika poborowego 1910 do wszystkich rodzajów broni i służb z procentem bezpieczeństwa.

27 Ibidem. 
28 Ibidem, k. 205. 
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Tabela 3. Zestawienie przeznaczonych do wcielenia rekrutów rocznika 1910 z wyszczegól-
nieniem przedstawicieli mniejszości żydowskiej 

Rodzaj broni Żydzi Narodowość (%) Razem

Piechota 4116 5,1 79 551

Piechota KOP 83 0,4 17 339

Żandarmeria – – 519

Kawaleria 522 3,7 13 976

Kawaleria KOP – – 1822

Artyleria lekka 739 4,8 15 246

Artyleria ciężka 248 4,9 4984

Artyleria konna 132 4,5 2872

Artyleria motorowa 8 2,6 306

Artyleria przeciwlotnicza 33 2,2 1450

Artyleria piesza 6 2,4 123

Lotnictwo – – 3038

Baon saperów 124 4,0 3054

Baon elektromotorowy 7 2,1 322

Baon motorowy 17 5,1 333

Baon silnikowy 9 5,0 178

Baon motorowo-kolejowy 38 4,8 787

Łączność – – 3744

Broń pancerna – – 1355

Baon samochodowy 49 8,0 606

Służba uzbrojenia 104 7,7 1343

Służba zdrowia 470 22,6 2076

Tabory 104 10,4 993

Lotnictwo morskie – – 120

Marynarka wojenna – – 917

Razem 6818 4,3 157 054

Źródło: WBH CAW, Oddział I, SG, I,303,3,466, Zestawienie przeznaczonych do wcielenia 
rekrutów rocznika poborowego 1910 do wszystkich rodzajów broni i służb z procentem bez-
pieczeństwa.
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W ocenach dowódców żołnierze pochodzenia żydowskiego wypadali najgo-
rzej spośród wszystkich mniejszości służących w armii. Tak było przez cały okres 
międzywojenny. Mieli opinię słabych pod względem fizycznym i źle wykonujących 
swoje obowiązki żołnierskie. Niemal w każdym raporcie na ten temat zarzucano im 
uchylanie się od poboru, bierny lub wrogi stosunek do służby wojskowej, niekoleżeń-
skość, zamykanie się na życie w jednostkach. Posądzani byli również o działalność 
wywrotową (komunistyczną). W przypadku Żydów wywodzących się z byłych ziem 
zabranych zwracano uwagę na to, że zarówno w swoim środowisku, jak i poza nim 
posługiwali się głównie językiem rosyjskim29. Trudno odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim stopniu takie opinie to odbicie stereotypu Żyda ugruntowanego w społeczeń-
stwie polskim, a w jakim oceny te oparte były na realnych przesłankach wynikają-
cych z zachowania żołnierzy żydowskich w oddziałach. Krytyczne opinie dotyczące 
przydatności poborowych pochodzenia żydowskiego do służby wojskowej zdają się 
wpisywać w specyfikę zbiorowości żydowskiej w II RP. Przeważała wśród niej sła-
ba identyfikacja z polską państwowością, tradycją, kulturą, a nawet językiem. Dla 
młodego Żyda, mocno zakorzenionego w swojej wspólnocie wyznaniowo-narodo-
wej, obcy, słabo rozpoznany świat poza gettem raczej nie wyzwalał chęci poznania 
i zaangażowania się w to, co było poza nim. Tym tłumaczyć można, jak się wydaje, 
nie tylko owo izolowanie się od tego, co wiązało się ze służbą wojskową, lecz tak-
że relatywnie wysoki wskaźnik dezercji i absencji przed komisjami poborowymi. 
Poza tym, unikając demonizowania sprawy, nie należy jednak lekceważyć istniejącej 
podatności części środowisk żydowskich w Polsce na propagandę skrajnej lewicy, 
co też mogło być powodem niepokoju czynników wojskowych.

Z pewnością można wskazać również inne przyczyny. Zofia Waszkiewicz, autor-
ka monografii dotyczącej duszpasterstwa w siłach zbrojnych II RP, trafnie zwraca 
uwagę, że na ocenach dotyczących żołnierzy pochodzenia żydowskiego zaważyły 
postawy tej mniejszości podczas wojny polsko-bolszewickiej, chociaż dalekie były 
one od jednoznaczności. Posłowie żydowscy głosowali za poborem latem 1920 r. 
W tym czasie o wstępowanie do polskiej armii apelowało też wiele organizacji żydow-
skich i wpływowe kręgi tego społeczeństwa. Na odezwy te pozytywnie odpowie-
działa spora część młodzieży żydowskiej wywodzącej się z różnych środowisk. Żydzi 
stawiali się przed komisjami poborowymi, wstępowali też do Armii Ochotniczej. 

29 WBH CAW, DOK VIII, I,371,8,101, Meldunki i sprawozdania o stanie moralnym wojska 1937–1939; 
P. Stawecki, Kilka uwag o roli wojska w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych II Rzeczy-
pospolitej [w:] Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX i XX w., Wrocław 1976, s. 204–205; 
Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej…, s. 84; T. Gąsowski, Żydzi 
w siłach zbrojnych…, s. 16.
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Z drugiej strony sympatyzujące z bolszewicką Rosją środowiska związane z Bun-
dem i Poalej Syjonem sabotowały całą akcję werbunkową. Pod ich wpływem wielu 
młodych Żydów uciekało przed poborem do Gdańska lub na Górny Śląsk. Niepo-
kojąco wysoki był też poziom dezercji z oddziałów. Strona żydowska jako przyczynę 
tego zjawiska podawała prześladowania żołnierzy żydowskich przez ich polskich 
przełożonych i kolegów30. 

Pod wpływem tych wydarzeń i narastającej agitacji antysemickiej w kraju ówczes-
ny minister spraw wojskowych Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz o usunięciu 
z oddziałów i internowaniu w obozie w Jabłonnej ok. tysiąca wojskowych, głównie 
pochodzenia żydowskiego. Do obozu oraz do kompanii karnych często trafiały osoby 
tylko z powodu swojego żydowskiego pochodzenia, na zasadzie odpowiedzialno-
ści zbiorowej. Niekiedy internowano Żydów, którzy wstąpili dobrowolnie do Armii 
Ochotniczej, a nawet weteranów Legionów. To jeszcze bardziej nasiliło zjawisko 
dezercji, a w konsekwencji wzmagało niechęć do żołnierzy wyznania mojżeszowe-
go. Ostatecznie do obozów internowania skierowano 5300 szeregowców – Żydów31. 

Wielu dowódców niechętnie patrzyło na obecność żołnierzy wyznania mojże-
szowego w oddziałach z jeszcze innych powodów. Liczne święta, trwające niekiedy 
wiele dni, obchodzone w innych terminach niż katolickie i konieczność zwalniania 
Żydów z obowiązków służbowych komplikowały cały proces szkolenia wojskowe-
go, a także powodowały niezadowolenie żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego, 
dla których była to nieuprawniona forma uprzywilejowania żołnierzy tej nacji32. 
Podsumowując ten wątek, można stwierdzić ogólnie, że na niskie oceny żołnierzy 
żydowskich w jednostkach składało się wiele różnorodnych przyczyn, które nie 
zawsze wynikały z ich stosunku do służby wojskowej.

W okresie międzywojennym polskie władze wojskowe zmierzały do niwelowa-
nia antagonizmów i resentymentów narodowościowych. Celom tym podporząd-
kowany był cały program wychowania obywatelskiego realizowany w oddziałach, 
pozbawiony jakichkolwiek elementów dyskryminujących mniejszości. Ogólnie rzecz 
biorąc, oparto go na koncepcji asymilacji państwowej33. Płaszczyzną współdziałania 
wszystkich obywateli-żołnierzy miało być państwo, wyrażające w równym stopniu 
interesy Polaków, jak i innych narodowości34. W pogadankach wychowania obywa-

30 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej…, s. 65–66.
31 Ibidem, s. 67. 
32 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 151. 
33 Najogólniej rzecz ujmując, istotą koncepcji asymilacji państwowej było przyznanie mniejszościom 

narodowym w Polsce ograniczonych koncesji w dziedzinie społecznej, politycznej, oświatowej za 
cenę akceptacji ojczyzny zamieszkania.

34 Żołnierz – obywatel. Książka o Polsce do nauki obywatelskiej w oddziałach, Warszawa 1937, s. 3–6.
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telskiego poświęconych kwestii mniejszościowej akcent kładziono na trzy funkcje 
państwa: „a) służy jednakowo wszystkim obywatelom, b) ułatwia życie i pomaga 
bez względu na pochodzenie, wyznanie czy narodowość, c) daje jednakowe warunki 
i prawa w życiu państwowym, nie uznaje przywilejów”35. Instrukcje przekazywane 
oficerom oświatowym realizującym program wychowawczy w koszarach zalecały 
unikanie tematów drażliwych, przede wszystkim politycznych. Programy wycho-
wania obywatelskiego podkreślały z jednej strony szkodliwość i niedopuszczal-
ność wystąpień mniejszości przeciw państwu polskiemu, z drugiej zaś na takiej 
samej płaszczyźnie stawiały zwrócone przeciw nim wystąpienia Polaków. Dzia-
łania wychowawcze nie zawsze przynosiły jednak pożądane rezultaty, co zresztą 
dostrzegały władze wojskowe: „kadra zawodowa – przyznawano – posługuje się 
w stosunku do żołnierzy – nie-Polaków – wyzwiskami szydzącymi z wyznania lub 
narodowości żołnierzy. Tego rodzaju stosunek gruntownie niweczy wszelki wpływ 
asymilacyjny wojska”36. Trudno precyzyjnie określić, jaki zasięg miały tego rodzaju 
zjawiska, niemniej jednak wydaje się, że nie był on zbyt szeroki. Przemawia za tym 
choćby fakt, iż w zachowanych materiałach archiwalnych proweniencji wojskowej 
nie mamy wielu informacji o istnieniu w wojsku poważniejszych konfliktów na tle 
narodowościowym. 

Wojsko w pełni akceptowało konstytucyjne swobody kultu religijnego, co wyra-
żało się m.in. w funkcjonowaniu w armii duszpasterstwa wyznań innych niż katolic-
kie czy chociażby w rocie przysięgi37. Żołnierze innych wyznań niż katolickie mieli 
prawo do własnej roty przysięgi, obchodzenia świąt religijnych, a nawet – w przy-
padku Żydów – posiłków koszernych. Od 1919 r. istniał urząd Naczelnego Rabina 
Wojska Polskiego. Jak zauważa Zofia Waszkiewicz, nie ma precyzyjnych danych na 
temat liczby etatów rabinów wojskowych38. 

Najważniejszym zadaniem Rabinatu Wojskowego było organizowanie życia 
religijnego żołnierzy wyznania mojżeszowego. Miał on również reagować na wszel-
kie przejawy antysemityzmu w jednostkach. Duchowi przywódcy judaizmu mieli 
świadomość, że realia życia w koszarach nie dają możliwości przestrzegania wszyst-
kich zasad religijnych, podkreślali zatem: „pobożny Żyd musi wykonywać wszystkie 

35 Pogadanka nr 2. Co to jest państwo polskie [w:] Nauka obywatelska. Tematy do pogadanek, War-
szawa 1936. 

36 WBH CAW, DOK VIII, I,371,8,570, Odprawa Dowódców Okręgu Korpusu – zarządzenia, 17 VII 
1936 r.; WBH CAW, 10 Dywizja Piechoty, 313,10,37, Dowództwo „Kaniów”. Rozkaz kierownictwa 
ćwiczeń „Łódź”, IV 1939 [r.]

37 J. Odziemkowski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 
1987.

38 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej…, s. 194. 
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obowiązki służbowe, nawet jeśli pociąga to za sobą nieprzestrzeganie rytuału”39. 
Z drugiej jednak strony z największą spośród wszystkich mniejszości determinacją 
walczyli o rozszerzanie przywilejów swoich wyznawców w wojsku. W 1923 r. Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz dotyczący praktyk religijnych żołnierzy 
wyznań: mojżeszowego i mahometańskiego. Mieli oni prawo dwa razy dziennie 
(rano i wieczorem) zbierać się w wyznaczonej na ten cel sali i odbywać modlitwy 
przypisane swoim rytuałem. Rozkaz ministerstwa stanowił, że w każdej jednostce 
miał być wywieszany porządek nabożeństw niedzielnych (a w przypadku Żydów: 
sobotnich) oraz informacje o innych świętach religijnych i państwowych. Żołnie-
rze wyznania mojżeszowego mogli obchodzić w oddziałach szabat, który zaczynał 
się w piątek przed zachodem słońca, a kończył o tej samej porze dnia następnego40. 
Nie we wszystkich jednostkach funkcjonowały bóżnice i nie wszędzie byli też rabini 
wojskowi. Takie przypadki należały raczej do rzadkości. Tam, gdzie ich nie było, 
wyznawcy judaizmu mogli korzystać z domów modlitw poza koszarami. Na prak-
tyki religijne poza koszarami zwalniani byli niekiedy nawet osadzeni w areszcie41. 
Rabinat Wojskowy protestował zawsze przeciw wszelkim próbom wywierania na 
żołnierzy żydowskich presji, by uczestniczyli w nabożeństwach katolickich. Z cza-
sem tego rodzaju przypadków było coraz mniej42. 

W wypadku żołnierzy wyznania mojżeszowego sprawą niezwykle ważną były 
kuchnie koszerne. W większości garnizonów takich kuchni nie było, co wydaje 
się naturalne ze względu na stosunkowo niewielki kontyngent Żydów w oddzia-
łach. Organizacja życia w koszarach uniemożliwiała też wypuszczanie żołnierzy do 
koszernych jadłodajni poza jednostkami, natomiast w tych garnizonach, gdzie one 
były, niekiedy dochodziło do wzrostu nastrojów antysemickich. W związku z tym 
ministerstwo wydało tajny rozkaz nakazujący dowódcom dywizji i brygad maksy-
malne ograniczenie ulg wobec żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Obejmowało 
to również kuchnie rytualne. W zamian ministerstwo nakazywało wypłacanie żoł-
nierzom wyznania mojżeszowego równoważnika pieniężnego. Natomiast Rabinat 
Wojskowy wraz z miejscowymi gminami żydowskim przywiązywali dużą wagę do 
organizowania kuchni rytualnych w święto Pesach43.  

Jakkolwiek władze wojskowe dalekie były od pomysłu reglamentacji swobód 
wyznaniowych, stawiały sobie jednak za cel unifikację na płaszczyźnie kulturowej. 

39 Ibidem, s. 196. 
40 Ibidem, s. 225–226. 
41 Ibidem, s. 234. 
42 Ibidem, s. 198. 
43 Ibidem, s. 236–237; T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 149.
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„Zapewniając w myśl obowiązującej konstytucji poszanowanie dla tych wszyst-
kich wyznań, które zostały prawnie uznane, musi jednakże Państwo, a tym samym 
i wojsko, dążyć do podporządkowania zagadnień dotyczących tych wyznań pol-
skiej racji stanu, potrzebom i interesom naszego Państwa. Stąd wypływa zasadni-
cza wytyczna, iż nie naruszając w niczym nikomu jego praw wyznaniowych, dążyć 
należy do poddania wyznawców poszczególnych wyznań pod asymilacyjny wpływ 
polskiej kultury w duchu propaństwowym […]. Należy pójść jak najdalej na rękę 
wszelkim ujawniającym się samorodnym tendencjom w tym kierunku ze strony 
czy to duchowieństwa wyznań niekatolickich, czy samych wyznawców – żołnierzy, 
jak np. w sprawie przyjmowania języka polskiego jako podstawowego w modłach, 
nabożeństwach, kazaniach, naukach, wydawnictwach o charakterze religijno-wycho-
wawczym itp. lub też np. chęci traktowania przez wyznawców mojżeszowych nie-
dzieli zamiast soboty jako jedynego ogólnego dnia wypoczynku w wojsku. Gdzie 
tych nastrojów i tendencji nie ma, pożądane byłoby w sposób właściwy i umiejętny 
przyczynić się do ich rozbudzenia i ujawnienia”44.

Kierownictwo armii oczekiwało od rabinów wojskowych w pierwszym rzędzie 
współuczestniczenia w realizacji programu asymilacji państwowej w oddziałach. 
Jednym z przejawów takiej działalności miało być organizowanie w niedzielę poga-
danek dla żołnierzy żydowskich w języku polskim45. Współpraca w tym zakresie 
między Ministerstwem Spraw Wojskowych a rabinatem układała się mimo wystę-
pujących niekiedy kontrowersji raczej dobrze. Wątek wychowania obywatelskiego 
pojawiał się w tekstach kazań i innych wystąpień niektórych rabinów wojskowych. 
W czasie obchodów świąt państwowych żołnierze żydowscy mieli odmawiać mod-
litwę za pomyślność Rzeczypospolitej, za Józefa Piłsudskiego i prezydenta Mościc-
kiego. W latach trzydziestych wojskowe modlitewniki dla wyznawców judaizmu 
zaopatrzono w barwy narodowe z godłem państwowym. Warto też podkreślić, że 
od 1931 r. zgodnie z decyzją Naczelnego Rabina Wojskowego w modlitewnikach 
żołnierskich znalazła się pieśń Boże, coś Polskę46.

Niemal przez cały okres międzywojenny Żydzi byli czwartą nacją w Wojsku 
Polskim, po Polakach, Ukraińcach i Białorusinach. Jedynie w ostatnich latach przed 
wybuchem wojny przeważnie było ich nieco więcej niż tych ostatnich. Stanowili od 
4 do ponad 6 proc. całego kontyngentu żołnierzy służby zasadniczej. Najwięcej żoł-

44 WBH CAW, DOK VIII, I,371,8,570, DOK VIII. Odprawa Dowódców Okręgu Korpusu – zarzą-
dzenia, 17 VII 1936 r.

45 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej…, s. 197. 
46 Ibidem, s. 197–198.
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nierzy żydowskich służyło w piechocie oraz oddziałach zabezpieczenia, tj. w służbie 
zdrowia i taborach. Podobnie jak w przypadku innych mniejszości narodowych nie 
kierowano ich do broni pancernej, łączności ani marynarki wojennej. Nie odbywa-
li też służby zasadniczej w Korpusie Ochrony Pogranicza. W zachowanych mate-
riałach żołnierze żydowscy oceniani są negatywnie przez swoich dowódców pod 
względem przydatności do służby wojskowej. Niemniej kwestia ta wymaga jeszcze 
bardziej pogłębionych studiów. 

Bibliografia 

Gąsowski T., Żydzi w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej: czas pokoju i wojny [w:] 
Udział mniejszości narodowych w różnych formacjach wojskowych w czasie kampanii 
wrześniowej 1939, Warszawa 2009.

Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–
1939, Wrocław 1998. 

Kowalski T.A., Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 
(1918–1939), Toruń 1998. 

Nauka obywatelska. Tematy do pogadanek, Warszawa 1936.
Odziemkowski J., Spychała B., Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, War-

szawa 1987.
Rezmer W., Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Wojsku Polskim w okresie międzywojen-

nym ze szczególnym uwzględnieniem Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu 
[w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie między-
wojennym (1920–1939). Zbiór studiów, red. M. Wojciechowski, t. 1, Toruń 1991.

Stawecki P., Kilka uwag o roli wojska w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych II Rze-
czypospolitej [w:] Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX i XX w., Wrocław 1976.

Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 1981.
Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918–

1939, Warszawa 1985.
Waszkiewicz Z., Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej 1918–1939, Toruń 

2000.
Żołnierz – obywatel. Książka o Polsce do nauki obywatelskiej w oddziałach, Warszawa 1937.



Tadeusz Banaszek

Stosunek mniejszości żydowskiej do służby w Wojsku Polskim 
II Rzeczypospolitej na przykładzie województwa kieleckiego 
(1919–1939)

Tematyka służby w Wojsku Polskim II RP obywateli należących do mniejszości 
narodowych stanowi interesujący materiał badawczy historii wojskowości. Jedną 
z tych mniejszości narodowych byli Żydzi1. Niniejsze opracowanie jest próbą uka-
zania stosunku mniejszości żydowskiej do służby w WP na przykładzie wojewódz-
twa kieleckiego.

Charakterystyka narodowościowa województwa kieleckiego 

Województwo kieleckie zostało powołane na podstawie ustawy sejmowej z 2 sierp-
nia 1919 r. o podziale ziem byłego Królestwa Polskiego. Na mocy tej ustawy w jego 
skład weszły tereny byłej guberni kieleckiej, radomskiej i część piotrkowskiej. Obszar 
powstałego województwa obejmował 25 736 km kw., w 1921 r. zamieszkiwało go 
ogółem 2 535,8 tys. ludności, a w 1931 r. 2 935 697 osób. Województwo podzielono 
początkowo na 16 powiatów. W 1927 r. w wyniku podziału powiatu będzińskiego 
utworzono dodatkowo powiat zawierciański2. Ludność miejska w 1921 r. w wojewódz-
twie liczyła 564 453 osoby, co stanowiło 22,3 proc. ogólnej liczby, wiejska – 1 971 328 
(77,7 proc.). Pod względem narodowościowo-wyznaniowym mieszkańcy dzielili się na 
ludność polską (głównie wyznania rzymskokatolickiego) i żydowską (wyznania moj-
żeszowego). Liczba ludności żydowskiej w województwie kieleckim wynosiła w 1921 r. 

1 W 1921 r. Polskę zamieszkiwało 27 mln osób, z których podczas powszechnego spisu 69,2 proc. 
podało narodowość polską, 14,3 proc. – ukraińską, 7,8 proc. – żydowską, 3,9 proc. – białoruską, 
3,9 proc. – niemiecką, 0,9 proc. – inną (J. Buszko, Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1987, s. 235).

2 M.B. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919–
1920, Kielce 1998, s. 8; Statystyka Polski, t.17. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 września 1921 r. Województwo kieleckie, Warszawa 1927, tab. 2; Statystyka Polski. Seria C, 
z. 86. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo kieleckie, Warszawa 1938, s. 4. 
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300 480 osób (11,8 proc.), w 1931 r. – 317 tys. (10,8 proc.)3. Większość ludności 
żydowskiej zamieszkiwała w miastach i miasteczkach (co stanowiło prawie 70 proc. 
ogółu obywateli wyznania mojżeszowego), reszta natomiast żyła na wsi. W mniej-
szych miastach ludność żydowska stanowiła 41,7 proc. mieszkańców, w większych 
miastach 25,3 proc., a ogółem Żydzi stanowili 30,2 proc. mieszczan4. Największy 
procent ludności żydowskiej w stosunku do ogółu ludności województwa kieleckiego 
miał według badań z lat dwudziestych XX w. powiat radomski (16,5 proc.), opatow-
ski (15,3 proc.), sandomierski (14,2 proc.), kielecki (13,3 proc.) i konecki (13,2 proc.). 
Najmniejszy odsetek Żydów zanotowano w powiecie miechowskim (5,6 proc.), iłżec-
kim (7,5 proc.) i opoczyńskim (8,2 proc.)5. Nieliczną narodowość w województwie 
kieleckim stanowili Niemcy. W 1921 r. zamieszkiwało tam 3655 Niemców, w 1931 r. 
8000. Skupiska mniejszości niemieckiej występowały w powiatach: opoczyńskim, 
kozienickim, radomskim, kieleckim, iłżeckim oraz częstochowskim6.

Największym spoiwem środowiska żydowskiego była religia. Spisy ludności 
przeprowadzone w Polsce w 1921 i 1931 r. wykazywały, że do wyznania mojżeszo-
wego przyznawało się więcej Żydów niż do narodowości żydowskiej. Na 100 proc. 
ludności żydowskiej aż 99,8 proc. deklarowało wyznanie mojżeszowe7. Mniejszość 
żydowską pod względem politycznym cechował duży stopień zorganizowania: Żydzi 
występowali w awangardzie wszystkich prądów i ruchów (liberalnych, klasowych 
i nacjonalistycznych). W życiu wewnętrznym mniejszości żydowskiej funkcjono-
wały liczne organizacje gospodarcze, religijne i polityczne, których zadaniem było 
m.in. przeciwstawianie się antysemityzmowi płynącemu ze środowisk nacjonali-
stycznych w latach dwudziestych i faszystowskich w latach trzydziestych XX w. 
Partie żydowskie pod względem programowym dzieliły się na dwie grupy: pierw-
sza stała na stanowisku integracji emigracyjnego ruchu robotniczego, druga – na 
pozycjach narodowo-syjonistycznych8. Przedstawicielem pierwszej grupy był m.in. 
Ogólnożydowski Związek Robotniczy – Bund, mający największe wpływy w środo-
wisku robotniczym. W programie Bundu znalazły się hasła autonomii narodowej 

3 Z. Landau, J. Tomaszewski, Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918–1939, 
Warszawa 1971, s. 95.

4 R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994, s. 35; 
M.B. Markowski, Udział ludności żydowskiej w rzemiośle i przemyśle województwa kieleckiego 
w latach 1918–1939, „Rocznik Świętokrzyski” 1989, t. 16, s. 110–113.

5 M.B. Markowski, Udział ludności żydowskiej w rzemiośle…, s. 112.
6 R. Renz, Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospo-

darcze, Warszawa–Kraków 1984, s. 23.
7 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–

1939), Toruń 1998, s. 28.
8 Ibidem.
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i  kulturalnej dla ludności żydowskiej, przekształcenia gminy żydowskiej w organi-
zację świecką. W swoim programie w dziedzinie polityki propagował „walkę klas 
w życiu międzynarodowym, krajowym oraz żydowskim zarówno w Palestynie, jak 
i krajach rozproszenia”9. Typową dla żydowskiej ortodoksji partią, mającą największe 
wpływy środowiskowe, była Agudas Israel, pozostająca w konflikcie ze wszystkimi 
organizacjami politycznymi środowiska żydowskiego. Partia ta opowiadała się za 
utrzymaniem postawy zachowawczej w sprawach związanych z judaizmem, propa-
gowała wzmacnianie i szerzenie zasad tej religii oraz obronę praw obywatelskich10. 
Istotną siłą polityczną w forsowaniu aspiracji w kierunku autonomii narodowej dla 
Żydów był Klub Posłów Żydowskich w Sejmie i Senacie, który stanowił najliczniejszą 
reprezentację w parlamencie spośród innych mniejszości narodowych.

W województwie kieleckim zdarzały się wystąpienia antyżydowskie, spowodowane 
pogarszającą się sytuacją społeczno-polityczną po odzyskaniu niepodległości i nastro-
jami antysemickimi. Pierwszy pogrom żydowski miał miejsce w Kielcach 11 listopada 
1918 r.11 Do ekscesów antyżydowskich doszło także w marcu 1919 r. w powiatach piń-
czowskim i buskim – w miejscowościach Pacanów, Nowy Korczyn, Pińczów, gdzie lud-
ność polska demolowała sklepy i mieszkania żydowskie. W celu zaprowadzenia porząd-
ku publicznego użyto pododdziałów wojska i żandarmerii, które opanowały sytuację12.

Województwo kieleckie w strukturze terytorialnych władz wojskowych

Obszar przyszłego województwa kieleckiego po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę wszedł w skład Okręgu Generalnego (OGen.) WP nr III Kielce, który funkcjono-
wał od 17 listopada 1918 r. do 15 listopada 1921 r. Do lipca 1919 r. OGen. Kielce skła-

     9 J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991, s. 258.
10 Ibidem, s. 252.
11 K. Urbański, R. Blumenfeld, Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995, s. 105; K. Urbański, Postawy 

ludności żydowskiej na Kielecczyźnie w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej [w:] Społe-
czeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. Kołodziejczyk, 
Kielce 2001, s. 267–268. Wszystkie partie żydowskie działające w Kielcach zwołały tego dnia wiec w teatrze 
„Ludwika”, na którym zamierzano dyskutować o przyszłości ludności żydowskiej w odradzającym się 
państwie polskim. Kieleccy Żydzi nie znali dostatecznie języka polskiego. Podczas spotkania wywiązała 
się dyskusja dotycząca tego, w jakim języku należy prowadzić obrady. Ktoś krzyknął, że w jidysz, nie 
w polskim. W mieście rozeszła się informacja, że Żydzi nie chcą Polski, i plotka, że ochrona wiecu zraniła 
żołnierza. Doszło do bójki w teatrze i zdemolowania żydowskich domów i sklepów od Rynku aż do ulicy 
Nowy Świat. Podczas zajść zginęły dwie osoby, kilkanaście zostało rannych. W tej sytuacji gen. Wacław 
Iwaszkiewicz-Rudoszański (dowódca Inspektoratu Lokalnego Kielce) rozkazał wyprowadzić wojsko 
z koszar i przywrócić porządek siłą (K. Urbański, Postawy ludności żydowskiej…, s. 267).

12 O Niepodległą i granice, t. 2: Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji Polski 1919–1920, 
oprac. M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński, Warszawa–Pułtusk 1999–2000, s. 121, 124.
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dał się z czterech okręgów wojskowych: nr IV Radom, nr V Kielce, nr VI Piotrków 
Trybunalski i nr VII Częstochowa, obejmując obszar czternastu powiatów woje-
wództwa kieleckiego i trzech powiatów województwa łódzkiego, tj. 29 265 km kw13. 
Po likwidacji okręgów wojskowych latem 1919 r. zmieniono dotychczasowe granice 
okręgów generalnych. Ze składu OGen. Kielce wyłączono powiat kozienicki, któ-
ry przyłączono do OGen. Lublin, natomiast powiększono go o powiaty będziński 
i olkuski, należące wcześniej do OGen. Kraków14.

Po zakończeniu działań wojennych, demobilizacji i przejściu wojska na organi-
zację pokojową obszar Polski podzielono na dziesięć nowych dowództw wojskowych 
władz terytorialnych w postaci okręgów korpusów (OK): nr I Warszawa, nr II Lub-
lin, nr III Grodno, nr IV Łódź, nr V Kraków, nr VI Lwów, nr VII Poznań, nr VIII 
Toruń, nr IX Brześć nad Bugiem i nr X Przemyśl15. 

Wraz z przejściem wojska na organizację pokojową jesienią 1921 r. rozpoczęto 
prace zmierzające do likwidacji Dowództwa OGen. Kielce. Personel dowództwa 
wykorzystano do utworzenia Dowództwa OK nr X Przemyśl. 15 listopada 1921 r. 
formalnie przestało istnieć DOGen. Kielce. Dotychczasowy dowódca OGen. Kiel-
ce gen. Franciszek Latinik został wyznaczony na dowódcę OK X Przemyśl, a więk-
szość oficerów sztabowych na stanowiska w tym okręgu. W związku z likwidacją 
OGen. Kielce jego obszar został podzielony między cztery nowo utworzone okręgi 
korpusów: OK I, OK IV, OK V i OK X. Podział terytorialny Polski w zakresie admi-
nistracji cywilnej nie pokrywał się więc z wojskowym podziałem, czego dobitnym 
przykładem było właśnie województwo kieleckie.

Stosunek mniejszości żydowskiej do służby w Wojsku Polskim 
w   latach 1919–1921

Wobec znacznej rozbudowy sił zbrojnych 15 stycznia 1919 r. dekretem Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego został zarządzony pierwszy obowiązkowy pobór do WP, 
który objął mężczyzn rocznika 1898, m.in. na obszarze byłego Królestwa Polskiego16. 
Sejm Ustawodawczy 6 marca 1919 r. tymczasową ustawą o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej wprowadził pobór sześciu roczników (1896–1901) na obszarze całego 

13 W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, Łódź 2003, s. 24–25.
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 175.
16 P. Stawecki, Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Mniejszości narodowe 

i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, red. Z. Karpus, W. Rezmer, 
Toruń 2001, s. 11.
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kraju17. Wcielenie dotyczyło głównie Polaków biorących udział w wojnie światowej. 
Nadal również podejmowano zaciąg ochotniczy. Żydzi oświadczali, że stanowią osobną 
narodowość, i uchylali się od poboru18. Stosunek ludności żydowskiej do obowiązku 
obrony państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej był przedmiotem dużej uwagi 
ze strony środowiska endecko-katolickiego ze względu na istotną rolę ekonomiczną 
tej ludności oraz to, że w wielu miastach i miasteczkach stanowiła znaczącą część lub 
większość mieszkańców. Jej stosunek do wojny, podobnie zresztą jak i Polaków, był 
dość zróżnicowany. Władze wojskowe podzieliły społeczność żydowską w zależności 
od jej postaw wobec wojny na dwie grupy. Pierwszą – ortodoksyjną i częściowo zasy-
milowane mieszczaństwo, nawołującą Żydów do spełnienia obywatelskiego obowiąz-
ku wobec kraju ojczystego i do składania ofiar z krwi i mienia, oraz drugą – warstwę 
robotniczą i drobnomieszczańską, będącą pod wpływem partii Bund i Poalej Syjon, 
sympatyzującą z bolszewikami i wrogo nastawioną do akcji werbunkowej i poboru 
do wojska19. Dopiero 15 lipca 1920 r. Rada Obrony Państwa postanowiła przeprowa-
dzić pobór roczników narodowości niepolskich, uzasadniając to „racjonalniejszym 
rozdziałem ciężarów” podczas toczącej się wojny polsko-bolszewickiej20.

Atmosfera nieufności wobec ludności żydowskiej była powszechna w całej Polsce. 
Taka sytuacja była spowodowana wieloma przypadkami popierania przez mniejszość 
żydowską bolszewików na terenach wschodnich Polski, gdzie zarówno Żydzi, jak 
i Polacy wchodzili w skład Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski21. Prasa, 

17 R. Szandrocho, 90 lat terenowych organów administracji wojskowej w Polsce, Wrocław 2011, 
s. 49. Należy podkreślić, że zapał do walki był znikomy wśród większości mężczyzn, którzy 
uszli z życiem z I wojny światowej, szerzej na temat stosunku ludności do służby wojskowej zob. 
G. Berendt, Obraz ludności żydowskiej we wspomnieniach Polaków – uczestników walk o granice 
państwowe z lat 1918–1920 [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów, 
cz. 1, red. R. Wapiński, Ostaszewo 2000, s. 191–216.

18 Poborem i zaciągiem ochotniczym do wojska zajmowała się służba poborowa, którą w okręgu gene-
ralnym tworzyły okręgowa i powiatowe komendy uzupełnień oraz oficerowie ewidencyjni w poszcze-
gólnych powiatach. Okręgowa Komenda Uzupełnień w Kielcach, kierowana przez płk. Antoniego 
Jastrzębskiego, była organem kierowniczym i kontrolnym dla podległych Powiatowych Komend 
Uzupełnień w Kielcach, Radomiu, Piotrkowie i Częstochowie. Podstawowym zadaniem komend 
było przeprowadzanie poboru na podległym obszarze oraz kontrola i ewidencja rezerw osobowych. 
Latem 1919 r. okazało się, że istniejąca struktura służby poborowej jest niewystarczająca, aby zapewnić 
sprawny przebieg poboru. Wprowadzono wówczas podział kraju na pułkowe okręgi uzupełniające. 
Zgodnie z zasadą terytorialnego uzupełniania pułków każdy pułk piechoty miał swoją komendę uzu-
pełnień. Jednocześnie zlikwidowano Okręgową Komendę Uzupełnień. Zadania jej przejął Oddział IV 
Sztabu Dowództwa OGen. (W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III…, s. 49–53).

19 O Niepodległą i granice…, s. 496–497.
20 P. Stawecki, Polityka narodowościowa w wojsku…, s. 12.
21 J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 

2000, s. 160.
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która była pod wpływem narodowców, poświęcała dużo miejsca brakowi zaanga-
żowania się ludności żydowskiej w akcję zaciągu ochotniczego, informowała także 
o unikaniu przez nią poboru do wojska22. 

Do unikania służby wojskowej nawoływali komuniści wrogo nastawieni do 
toczącej się wówczas wojny polsko-bolszewickiej. Prowadzili oni agitację w środowi-
skach robotniczych, jak również na wsi. Za działalność agitacyjną wśród młodzieży 
poborowej w województwie kieleckim aresztowano m.in. mieszkańca narodowości 
żydowskiej Pinkusa Ledermana ze Staszowa, który wyrokiem Wojskowego Sądu 
Okręgowego w Kielcach został skazany na karę roku więzienia zamienioną na dom 
poprawczy23. Powiatowy komendant uzupełnień 4. pułku piechoty Legionów w Kiel-
cach płk Adam Nowosilski w meldunku skierowanym do Oddziału V Dowództwa 
OGen. Kielce z dnia 11 sierpnia 1920 r. dotyczącym przeprowadzonego poboru do 
wojska w Busku tak przedstawił stawiennictwo ludności żydowskiej do poboru: 
„9 sierpnia do przeglądu na Komisji Poborowej w Busku stanęło 136, 10 [sierpnia] 
tylko 66. Przyczyny tak znacznie zmniejszonego stawiennictwa polegają na tym, 
że w Chmielniku popisowi, z którego mieli stawić się 10, i ludność, którego składa 
się przeważnie z żydów, zjawił się jakiś Żyd agitator i prowokował ludzi do niesta-
wiennictwa, ogłaszając, że pobór jest odmieniony. Chociaż o tym fakcie dano znać 
do Starostwa i miejscowej Żandarmerii, uważam za wskazane zameldować o tym 
i Władzom Okręgowym z prośbą o zarządzenie środków, które by przeszkodziły 
dalszej zbrodniczej agitacji żydowskiej”24.

Część starostów powiatów województwa kieleckiego w miesięcznych sprawo-
zdaniach sytuacyjnych narzekała na uchylanie się młodzieży żydowskiej od poboru. 
Na przykład starosta jędrzejowski w sprawozdaniu sytuacyjnym za lipiec 1920 r. 
pisał: „Żydzi od wojskowej powinności kategorycznie się uchylają, co daje powód do 
nienawistnego usposobienia do nich ludności chrześcijańskiej”25. Z kolei starosta 
będziński powiatu graniczącego z Niemcami donosił, że „ludność żydowska starała 
się uchylać od poboru, uciekając za granicę”26.

22 M.B. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919–
1920, Kielce 1998, s. 169.

23 I. Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa Komunistycznej Partii Polski 1918–1928, Warszawa 
1964, s. 160.

24 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki 1919–1939 (UWK I), 
496, k. 1.

25 APK, UWK I, 463, Sprawozdanie sytuacyjne starosty jędrzejowskiego za lipiec 1920 r., k. 343.
26 APK, UWK I, 466, Sprawozdanie sytuacyjne starosty będzińskiego za okres 1 VII 1920 r. do 31 III 

1921 r., k. 54.
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Wobec narastającego latem 1920 r. zagrożenia państwa polskiego w wyniku 
ofensywy Armii Czerwonej Rada Obrony Państwa podjęła decyzję o utworzeniu 
Armii Ochotniczej, mającej na celu powiększenie szeregów walczących oddziałów 
WP. Władze wojskowe liczyły wówczas, że do obrony zagrożonej ojczyzny zgłoszą 
się osoby, które z różnych przyczyn nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej. 
Do Armii Ochotniczej przyjmowano również poborowych, którzy wcześniej otrzy-
mali odroczenie: szeregowców w wieku od 17 do 42 lat i oficerów do lat 50. Akcję 
werbunkową do Armii Ochotniczej prowadziły władze wojskowe, w tym Okręgowy 
Inspektorat Armii Ochotniczej przy Dowództwie OGen. Kielce oraz Obywatelskie 
Komitety Obrony Państwa działające we wszystkich powiatach. W tym miejscu 
należy podkreślić, że w wielu powiatach województwa kieleckiego Żydzi aktywnie 
włączyli się we wspieranie pomocy dla wojska przez ofiary materialne27. 

Ze sprawozdań i meldunków władz cywilnych i wojskowych wynika, że udział 
w zaciągu do Armii Ochotniczej ludności żydowskiej był stosunkowo niewielki. Na 
przykład w powiecie częstochowskim do 12 sierpnia 1920 r. spośród 2331 ochot-
ników mniejszość żydowska liczyła zaledwie 71 osób (3,1 proc.), a w powiecie opa-
towskim na 1180 ochotników zgłosiło się tylko trzech Żydów28.

W dniu 6 sierpnia 1920 r. władze wojskowe podjęły decyzję o usunięciu większości 
szeregowych żołnierzy mniejszości żydowskiej z jednostek stacjonujących w Warsza-
wie i okolicach; utworzono z nich kompanie robocze (o stanie do 250 żołnierzy), co 
było spowodowane przypadkami silnej agitacji bolszewickiej29. Podobne przedsięwzię-
cia wykonano w OGen. Kielce. Dowódca OGen. Kielce w styczniu 1921 r. dokonał 
wymiany szeregowych mniejszości żydowskiej na żołnierzy chrześcijan w 1. i 4. kom-
panii Batalionu Wartowniczego nr III w związku z „nienależytą ochroną granicy”30.

Mniejszość żydowska a pobór do wojska w okresie 1922–1939

Po zakończeniu działań wojennych powszechnym obowiązkiem służby wojskowej 
objęto wszystkich mężczyzn mających obywatelstwo polskie. Artykuł 91 konstytucji 
z 17 marca 1921 r. stwierdzał, że „wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojsko-
wej”, a stan liczebny sił zbrojnych i coroczny pobór rekruta był określony wyłącznie 

27 Na przykład w czerwcu 1920 r. Żydzi w Kielcach powołali Żydowską Komisję Propagandy Pożyczki 
Narodowej, która propagowała wykupywanie pożyczki przez ludność żydowską (M.B. Markowski, 
Społeczeństwo województwa kieleckiego…, s. 171–172).

28 APK, UWK I, 489, Sprawozdanie starosty częstochowskiego za sierpień 1920 r., k. 93.
29 W. Rezmer, Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Mniejszości 

narodowe i wyznaniowe…, s. 100.
30 APK, UWK I, 14, Pismo Dowódcy OGen. Kielce z 7 I 1921 r. do wojewody kieleckiego, k. 383.
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w „drodze ustawodawczej”31. 23 maja 1924 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jął ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym32. Obowiązek wojskowy polegał 
na: zgłoszeniu się do spisu poborowych i stawiennictwie do poboru, odbywaniu 
służby wojskowej, w szczególności w służbie czynnej, w służbie w rezerwie i służbie 
w pospolitym ruszeniu, oraz na obowiązku meldowania się. Właściwymi władza-
mi do załatwienia spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku 
wojskowego były starostwa i urzędy gminne oraz PKU. Urzędy stanu cywilnego 
w terminie do 15 września obowiązane były przesłać urzędom gminnym wyciągi 
z metryk urodzenia i śmierci mężczyzn, którzy ukończyli 18 rok życia. Na ich pod-
stawie urzędy gminne sporządzały coroczne rejestry mężczyzn zamieszkujących 
na terenie gminy, kończących 18 lat i podlegających obowiązkowi wojskowemu. 
Mężczyźni podlegający obowiązkowi wojskowemu w październiku i listopadzie 
w roku, w którym kończyli 20 lat, byli obowiązani zgłosić się osobiście lub pisem-
nie z dokumentami tożsamości we właściwym urzędzie gminnym. Na podstawie 
rejestrów i spisów mężczyzn urzędy gminne sporządzały corocznie, w terminach 
do 1 stycznia, spisy poborowych, które następnie były wyłożone do wglądu przez 
okres dwóch tygodni. Osobom podlegającym obowiązkowi wojskowemu przysługi-
wało wówczas prawo wniesienia uzupełnienia lub sprostowania wpisów. Starostwa 
sporządzały listy poborowych i przed poborem głównym przesyłały je PKU w celu 
założenia ksiąg ewidencyjnych dla poszczególnych roczników poborowych. Każ-
dy mężczyzna podlegający obowiązkowi wojskowemu był zobowiązany stawić się 
corocznie do poboru, dopóki właściwa komisja poborowa nie uznała go za zdolnego 
do służby bądź nie zwolniła go z niej zupełnie. 

Pobór do wojska zarządzał minister spraw wojskowych, natomiast przeprowadzał 
minister spraw wewnętrznych. Pobór główny odbywał się między 1 maja a 30 czerw-
ca. W miarę potrzeby mogły być zarządzane pobory dodatkowe. O zdolności lub 
niezdolności do służby wojskowej poborowych orzekały w I instancji komisje pobo-
rowe, w II instancji – komisje rozpoznawcze. Przewodniczącym komisji poborowej 
był starosta (wicestarosta), a w jej składzie znajdowali się jako członkowie przedsta-
wiciele władz cywilnych i wojskowych (z właściwego PKU), samorządu powiatowego 
oraz lekarze: cywilny i wojskowy33.

Administrowaniem poborowymi i rezerwami osobowymi zajmowały się PKU. 
W województwie kieleckim w latach 1928–1939 funkcjonowało jedenaście PKU, 
które w 1938 r. zostały przekształcone w Komendy Rejonu Uzupełnień (tabela 1). 

31 P. Stawecki, Polityka narodowościowa w wojsku…, s. 12.
32 Dziennik Ustaw RP 1924, nr 61, poz. 580.
33 Ibidem.
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Do ich zadań należała współpraca z władzami administracyjnymi w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu poboru i wcieleniu do wojska oraz załatwienie spraw związanych 
z obowiązkiem służby wojskowej. W praktyce poboru do WP trudności powodowa-
ło nieustalenie w ustawodawstwie II RP sprecyzowanych kryteriów określających 
jednoznacznie narodowość obywatela państwa. W 1929 r. Departament Uzupełnień 
Ministerstwa Spraw Wojskowych wydał przepisy o prowadzeniu ewidencji pobo-
rowych, w myśl których władze terenowe i PKU, prowadząc księgę główną ewiden-
cji, wypełniały w niej rubrykę: „narodowość” przed poborem, natomiast rubrykę: 
„język macierzysty” dopiero podczas poboru. W praktyce narodowość poborowe-
go określały władze gminne, natomiast język macierzysty nie mógł być formalnie 
określony na podstawie wpisu: „narodowość”, lecz tylko na podstawie jego wyraźnej 
odpowiedzi na pytanie wojskowego członka komisji poborowej34. 

Zarządzenie ministra spraw wojskowych z 1935 r. wprowadziło „Instrukcję 
o rozdziale i wcieleniu poborowych”, która przewidywała cztery punkty przy określa-
niu przynależności narodowej poborowego. Były to: wpisanie przez komisję poboro-
wą do karty ewidencyjnej przynależności narodowej, języka macierzystego, wyzna-
nia i miejsca zamieszkania. Rygorystyczne kryterium zastosowano wobec Żydów. 
O określeniu narodowości decydowało w tym przypadku wyznanie, a nie poczucie 
przynależności narodowej. Stąd poborowym deklarującym wyznanie mojżeszowe 
automatycznie wpisywano przynależność żydowską35.

Tabela 1. Powiatowe Komendy Uzupełnień w województwie kieleckim (stan z 1932 r.)

Nazwa komendy uzupełnień Podległość Powiaty podlegające PKU

PKU Radom Dowództwo Okręgu Korpu-
su nr I Warszawa

radomski, kozienicki

PKU Końskie Dowództwo Okręgu Korpu-
su nr IV Łódź

opoczyński, konecki

PKU Częstochowa częstochowski, włoszczowski

PKU Będzin Dowództwo Okręgu Korpu-
su nr V Kraków

będziński

PKU Miechów miechowski, olkuski

PKU Zawiercie zawierciański

PKU Sosnowiec miasto Sosnowiec

34 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 100–101.
35 Ibidem, s. 101.
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Nazwa komendy uzupełnień Podległość Powiaty podlegające PKU

PKU Kielce Dowództwo Okręgu Korpu-
su nr X Przemyśl

kielecki

PKU Ostrowiec opatowski, sandomierski

PKU Wierzbnik iłżecki

PKU Pińczów jędrzejowski, pińczowski, 
stopnicki

Źródło: Kalendarz Wojskowy na 1930 r., red. J. Jastrzębski, Warszawa 1929, s. 196–199; T.A. Kowal-
ski, Kwestie narodowościowe podczas wcielania poborowych do wojska (1918–1939) [w:] Mniejszo-
ści narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, red. Z. Kar-
pus, W. Rezmer, Toruń 2001, s. 94–96; Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 1330–1358.

W województwie kieleckim w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. corocz-
nie przystępowało do poboru od 37 tys. do 65 tys. mężczyzn. Jak wynika z tabeli 
2, w 1935 r. planowano tam do poboru rocznika 1915 ogółem 21 650 mężczyzn. 
W tej liczbie poborowych z mniejszości żydowskiej znajdowało się 2448, co stano-
wiło ponad 11 proc. ogółu poborowych.

Pracę komisji poborowych i PKU w dużym stopniu utrudniało niestawiennictwo 
poborowych. Współczynnik uchylania się od służby wojskowej, szczególnie w pierw-
szych latach niepodległości, był znaczny. W kolejnych latach odsetek ten malał. Jak 
wynika z badań Tadeusza Kowalskiego, procent stawiennictwa do poboru w Polsce 
w 1927 r. wynosił: Polaków – 87 proc., Ukraińców – 89,95 proc., Żydów – 84 proc., 
Białorusinów – 89,40 proc., Niemców – 91,41 proc., natomiast w 1933 r.: Polaków – 
98,5 proc., Ukraińców – 98,76 proc., Żydów – 94,5 proc., Białorusinów – 98,50 proc., 
Niemców – 91,63 proc.36 Z powyższego zestawienia wynika, że największy odsetek 
stawiennictwa do poboru w obu latach miała mniejszość niemiecka, a najmniejszy 
mniejszość żydowska w 1927 r. oraz analogicznie w 1933 r.: Ukraińcy – najlepsze 
stawiennictwo, Niemcy – najgorsze. 

Zjawisko niestawiennictwa poborowych władze starały się likwidować zaost-
rzonymi sankcjami administracyjnymi i sądowymi w formie wysokich grzywien 
pieniężnych lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch lub trzech. Do niesta-
wiających się zaliczano: poborowych ujętych w listach poborowych tylko z tytułu 
urodzenia, a nieznanych z miejsca pobytu; zmarłych bez sporządzania aktów zgo-
nu; emigrantów; osoby studiujące za granicą; będących w szpitalach i więzieniach; 
ochotników (odbywających aktualnie służbę wojskową) oraz osoby świadomie uchy-
lające się od poboru.

36 Ibidem, s. 110–111.
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Tabela 2. Zestawienie planu poboru rocznika 1915 w województwie kieleckim w 1935 r.

Powiat/miasto Liczba poboro-
wych ogółem

Liczba poboro-
wych Żydów

Procent poboro-
wych Żydów

Będzin 1719 340 19

Stopnica 1089 92 8

Częstochowa 1686 70 4

Jędrzejów 793 55 6

Kielce 1809 236 13

Zawiercie 966 77 7

Końskie 1370 150 10

Kozienice 1053  92 8

Miechów 1249 40 3

Olkusz 1330 96 7

Opoczno 959 54 5

Pińczów 1140 111 9

Radom 1117 68 6

Sandomierz 1018 125 12

Włoszczowa 864 72 8

Miasto Częstochowa 735 206 28

Miasto Radom 659 186 28

Miasto Sosnowiec 759 198 26

Opatów 1335 182 13

Ogółem 21 650 2 448 11

Źródło: APK, UWK I, 7780, k. 240–242.

Część poborowych mniejszości żydowskiej, podobnie jak w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości, udawała się poza granice państwa, chcąc uniknąć 
obowiązku służby wojskowej. Powodem wyjazdu za granicę młodych Żydów było 
także bezrobocie oraz konieczność podejmowania studiów poza Polską. Ze sprawo-
zdania wojewody kieleckiego za 1937 r., dotyczącego realizacji poboru, wynika, że 
w powiecie opatowskim i Ostrowcu stawiennictwo poborowych mniejszości żydow-
skiej było niższe z powodu wyjazdu za granicę większej liczby osób37.

37 APK, UWK I, 7816, Sprawozdanie wojewody kieleckiego z poboru głównego rocznika 1916 [1937], k. 23. 
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Istotnym problemem związanym z poborem był stan zdrowotny poborowych. 
Zdaniem władz wojskowych niski poziom sprawności fizycznej społeczeństwa, kata-
strofalny stan higieny oraz analfabetyzm negatywnie rzutowały na jakość i efek-
tywność szkolenia w jednostkach wojskowych. Każdy poborowy podczas przeglą-
du był kwalifikowany do jednej z pięciu kategorii zdolności do służby wojskowej 
(A, B, C, D i E)38. Najczęstszymi chorobami i defektami fizycznymi stwierdzanymi 
u poborowych były: niedorozwój fizyczny, choroby płuc (w tym gruźlica), jaglica, 
choroby tarczycy (wole), choroby serca i naczyń krwionośnych, płaskostopie, cho-
roby uszu i oczu, braki w uzębieniu oraz żylaki. Najgroźniejszą chorobą zakaźną 
była gruźlica, która przy ostrym przebiegu była nieuleczalna. W skali całego kraju 
tylko 39 poborowych ze 100 mogło uzyskać kategorię zdrowia A, uprawniającą do 
odbycia służby wojskowej bez ograniczeń. 

Tabela 3. Porównanie danych antropometrycznych poborowych Polaków i Żydów roczni-
ków 1906–1909 z województwa kieleckiego 

Dane antropo-
metryczne 

Narodo-
wość

Rocznik 
1906

Rocznik 
1907

Rocznik 
1908

Rocznik 
1909

Wzrost 
Polacy 165,58 cm 165,20 cm 165,16 cm 165,27 cm

Żydzi 162,64 cm 162,59 cm 162,96 cm 163,39 cm

Waga 
Polacy 58,40 kg 58,77 kg 58,32 kg 58,79 kg

Żydzi 54,41 kg 54,42 kg 54,68 kg 54,97 kg

Źródło: WBH CAW, Departament Uzupełnień MSWojsk., I.300.37.50, Zdrowotność pobo-
rowych roczników 1906, 1907, 1908 i 1909. 

Porównując zawarte w tabeli 3 dane antropometryczne poborowych czterech 
roczników (1906–1909) z województwa kieleckiego, widzimy, że mniejszość żydow-
ska wyróżniała się mniejszą wagą i wzrostem w porównaniu z rówieśnikami naro-
dowości polskiej. Taki stan rzeczy powodował, że Żydzi wcieleni do wojska byli 
słabsi fizycznie od pozostałych żołnierzy, co miało duży wpływ na jakość szkolenia. 

Aby uchylić się od obowiązku służby wojskowej, poborowi Żydzi wykorzysty-
wali różne okazje i powody. Zanotowano przypadki celowego głodzenia się poboro-

38 WBH CAW, Departament Uzupełnień Ministerstwa Spraw Wojskowych, I.300.75.50; poszczególne 
kategorie zdolności do służby wojskowej oznaczały: A – zdolny do służby wojskowej w wojsku stałym, 
B – czasowo niezdolny do służby w wojsku stałym, C – zdolny do służby wojskowej w pospolitym 
ruszeniu z bronią, D – zdolny do służby w pospolitym ruszeniu bez broni, E – całkowicie niezdolny do 
służby wojskowej (K. Baranowski, Wojskowe orzecznictwo lekarskie w Polsce, Warszawa 1984, s. 63–64).



124 Tadeusz Banaszek

wych narodowości żydowskiej. W sprawozdaniu wojewody kieleckiego skierowanym 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1937 r. czytamy: „Wypadki głodzenia się 
u Żydów sporadyczne i podobne jak w latach ubiegłych”39. Znajdujemy także infor-
mację o celowym zgłaszaniu przez nich dolegliwości zdrowotnych, aby uniknąć 
wcielenia do wojska: „Odsetek wysyłanych z konieczności na ekspertyzę szpitalną 
oczu i uszu Żydów (np. w jednym dniu 10 VI br. z Działoszyc, powiat pińczowski, 
aż 23 poborowych) dowodzi, iż niektórzy poborowi wyznania mojżeszowego stara-
ją się uchylić od wojska. Ponieważ w ten sposób powodują w dodatku stratę czasu 
w szpitalach i nadmierne koszty dla Skarbu Państwa, gdyż w 50 proc. badanie ich 
jest zbędne, okazuje się koniecznym zapobieżenie, w drodze nowelizacji, szkodliwej 
z ich strony praktyki, przez ewentualne obciążenie ich zwrotem kosztów”40.

W celu zapobieżenia przypadkom zbędnego wysyłania Żydów na dodatkowe 
badania lekarskie wojewoda kielecki proponował: „Jak stwierdzono, niektórzy pobo-
rowi żydzi pragną otrzymać choćby kategorie »A«, ale drogą przez ekspertyzę lekarską 
w tym celu, aby nie być powołanymi do szeregów. Gdy bowiem w pierwszym rzędzie 
powoływani są do wojska poborowi z czystą kategorią »A« bez omówienia jakich-
kolwiek cierpień (schorzeń), a dopiero następnie też z drobnymi wadami, niektórzy 
poborowi żydzi, licząc na wykrycie w szpitalnym badaniu choroby, masowo dążą do 
ekspertyzy. Celem powstrzymania ich od tego trybu postępowania proponuję wyda-
nie do Komend PKU polecenia, aby poborowi żydzi, otrzymujący z ekspertyzy czy-
ste »A« względnie z cierpieniem, byli w pierwszym rzędzie powoływani do wojska”41.

Służba mniejszości żydowskiej w jednostkach wojskowych  
w województwie kieleckim

Jednym z najważniejszych zadań WP w omawianym okresie było uzupełnianie jed-
nostek wojskowych poborowymi. Do maja 1922 r. obowiązywał terytorialny system 
uzupełniania sił zbrojnych, jednak ze względu na to, że prawie 1/3 poborowych stano-
wili przedstawiciele mniejszości narodowych, władze wojskowe postanowiły zmienić 
go na system eksterytorialny. Eksterytorialny system uzupełniania polegał na wciela-
niu do oddziałów wojskowych stacjonujących w centralnej i zachodniej części kraju 
poborowych z województw wschodnich i odwrotnie. Władze wojskowe poprzez rea-
lizację eksterytorialnego poboru chciały m.in. uzyskać określone efekty wychowaw-

39 APK, UWK I, 7816, Sprawozdanie rzeczowe wojewody kieleckiego z poboru głównego w 1937 r. 
[1937], k. 185.

40 Ibidem, k. 188.
41 Ibidem, k. 189.
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cze wśród poborowych z mniejszości narodowych. Uważały, że np. Białorusini czy 
Ukraińcy dzięki służbie wojskowej w województwach centralnych i zachodnich Pol-
ski, charakteryzujących się stosunkowo wysokim stopniem rozwoju gospodarczego, 
w tym kultury rolnej, wyniosą korzystne spostrzeżenia i mocniej zwiążą się psychicz-
nie z państwem polskim. System ten miał na celu konsolidację państwa i wzmocnienie 
wśród żołnierzy świadomości państwowej. Przejawem polityki narodowościowej wobec 
żołnierzy pochodzących z mniejszości narodowych było też sporządzanie specjalnego 
rozdzielnika przydziału poborowych do poszczególnych rodzajów broni i służb. Na 
jego podstawie żołnierze nie-Polacy byli całkowicie eliminowani z lotnictwa, łączno-
ści, wojsk kolejowych i samochodowych, żandarmerii i służby sanitarnej. Taki stan 
rzeczy był motywowany względami politycznymi oraz ich niskimi kwalifikacjami.

Obowiązkową służbę wojskową w WP w pierwszej połowie 1922 r. odbywało 8955 
Żydów (4,76 proc. wszystkich żołnierzy), w 1930 r. – 9688 (3,21 proc.), a w 1936 r. – 
12 169 (5,95 proc.)42. Szacunkowo można przyjąć, że w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego ok. 174–180 tys. Żydów odbyło zasadniczą służbę wojskową. Należy 
zaznaczyć, że liczba żołnierzy narodowości żydowskiej nie była proporcjonalna do 
liczby całej społeczności żydowskiej w Polsce. Była ona przez cały okres międzywojen-
ny dużo niższa. Przyczynami takiego stanu były: niechęć części poborowych mniejszo-
ści żydowskiej do obowiązkowej służby wojskowej, negatywna ich ocena przez część 
kadry dowódczej wojska, problem żywienia rytualnego w jednostkach wojskowych, 
duże zaangażowanie części mniejszości żydowskiej w działalność komunistyczną.

Żydzi pochodzący prawie wyłącznie ze środowiska miejskiego byli według władz 
wojskowych żołnierzami mało wartościowymi pod względem lojalności państwo-
wej. W większości służbę wojskową traktowali jako zło konieczne. Byli żołnierzami 
mało zdyscyplinowanymi, popełniali często przestępstwa, dezerterowali43. Według 
komunikatu informacyjnego Oddziału II Sztabu Generalnego WP z października 
1923 r. większość Żydów w oddziałach wojskowych uskarżała się na wady fizyczne, 
które nie pozwalały na wykonywanie szkolenia. Ogólną chorobą wśród żołnierzy 
narodowości żydowskiej były: słabe serce, nogi i zawroty głowy44.

Niektórzy żołnierze narodowości żydowskiej aktywnie działali w agendach 
Komunistycznej Partii Polski, która traktowała Polskę wrogo, uznając za ojczyznę 

42 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 120.
43 W 1922 r. zdezerterowało z wojska 182 Żydów (2 proc. żołnierzy wyznania mojżeszowego odby-

wających wówczas służbę wojskową), w 1923 r. zdezerterowało 1280 Żydów (9,78 proc.), natomiast 
w 1936 r. wśród żołnierzy narodowości żydowskiej było tylko 1,2 proc. dezerterów (W. Rezmer, 
Służba wojskowa Żydów…, s. 106–107).

44 Ibidem.
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Związek Sowiecki. KPP próbowała oddziaływać na żołnierzy drogą bezpośredniej 
agitacji oraz za pomocą wydawnictw propagandowych. Zadaniem władz wojsko-
wych było zwalczanie agitacji komunistycznej w WP. Na przykład w czerwcu 1933 r. 
kontrwywiad wojskowy we współpracy z policją wykrył i zlikwidował w 2. pułku 
artylerii lekkiej Legionów i 4. pułku piechoty Legionów w Kielcach siatkę Wydziału 
Wojskowego KPP. Zatrzymano i aresztowano w tej sprawie kilkanaście osób, wśród 
których było siedmiu żołnierzy narodowości żydowskiej45. 

Tabela 4. Zestawienie wcielenia poborowych rocznika 1909 do jednostek wojskowych w woje-
wództwie kieleckim w 1930 r.
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4. pp Legionów 
Kielce

Kielce 420 – – – 420

Ostrowiec – 59 – – 59

Łódź – Miasto – – 23 – 23

Przemyśl – – – 90 90

2. pap Legionów 
Kielce

Kielce 250 20 1 – 271

Pińczów 50 14 – – 64

Ostrowiec 30 – – 30

Sambor – – – 133 133

27. pp Częstocho-
wa

Częstochowa 300 – – – 300

Wieluń 50 7 – – 57

Radomsko 142 12 – – 154

Piotrków Trybunal-
ski

25 15 – – 40

Zawiercie 5 – – – 5

Buczacz – 3 – 171 174

45 APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie 1919–1939, 2891, Sprawozdanie sytuacyjne starosty kielec-
kiego za 1933 r., k. 3.
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7. pap Częstocho-
wa

Częstochowa 137 – – – 137

Radomsko 50 2 – – 52

Wieluń 9 4 – – 13

Łódź – Miasto I 20 10 – – 30

Łódź – Miasto II 10 2 – – 12

Piotrków Trybunal-
ski

9 2 – – 11

Kołomyja I – – – 101 101

Kołomyja II – – – 35 35

23. pap Będzin Sosnowiec 50 10 – – 60

Zawiercie 60 7 – – 67

Miechów 60 – – – 60

Królewska Huta 86 1 – – 87

Tarnowskie Góry 30 – – – 30

Katowice 40 1 – – 41

Pszczyna 55 – – 55

Dubno – 5 – 135 140

Łuck – 8 20 76 104

 28. pap Zajezierze Radom 113 5 – – 118

Warszawa – 
 Miasto II

12 – – 2 17

Puławy 110 7 4 – 121

Równe – – – 58 58

Łuck – – – 28 28

Sarny 44 44
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2. pp Legionów 
Pińczów

Pińczów 150 – – – 150

Kielce 168 18 – – 186

Ostrowiec 70 4 – – 74

Przemyśl – 4 – 30 34

Gródek Jagielloński – 10 – 134 144

Miechów 125 – – – 125

72. pp  Radom Radom 430 – 4 – 434

Warszawa –Miasto I 33 11 – – 44

Końskie 50 10 60

Łuck – 10 – 16 26

Sarny – 5 – 144 149

Ogółem 3149 266 52 1197 4664

Źródło: WBH CAW, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, I.302.4.350, Rozdzielnik rekruta 
rocznika poborowego 1909 w roku 1930.

Jak przedstawia tabela 4, w 1930 r. do jednostek wojskowych stacjonujących 
w województwie kieleckim ogółem wcielono 4664 poborowych, wśród których zna-
lazło się 266 Żydów, co stanowiło 5,7 proc. ogółu wcielonych.

Podsumowanie 

Mniejszość żydowska była jedną z wielu mniejszości narodowych odbywających 
służbę w WP w okresie II RP. Na przykładzie jednego z województw centralnych – 
kieleckiego – widać, że stosunek poborowych Żydów do obowiązku służby wojskowej 
był zróżnicowany. Część z nich odnosiła się do niego negatywnie, aby uniknąć służby. 
Na taki stan rzeczy składały się m.in. panujące podczas wojny polsko-bolszewickiej 
nastroje antysemickie w społeczeństwie, podatność na agitację komunistyczną, słaba 
lojalność państwowa oraz niechęć części poborowych do obowiązkowej służby woj-
skowej. Poborowi narodowości żydowskiej w celu uniknięcia służby często wykorzy-
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stywali dolegliwości zdrowotne, co przynosiło dodatkowe koszty badań lekarskich. 
Wcieleni do jednostek wojskowych służbę traktowali jako zło konieczne, nie anga-
żując się w szkolenie i wychowanie. Nie należy jednak zapominać o kilkudziesięciu 
tysiącach żołnierzy narodowości żydowskiej, którzy stanęli do walki z Niemcami 
i Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r., a spośród nich wielu oddało życie za Polskę.
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Jerzy Prochwicz

Żydzi w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej

Odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita była krajem, w którym mniejszości narodowe1 
stanowiły 31 proc. jej mieszkańców2. Nic dziwnego, że państwo polskie, boryka-
jące się z wieloma problemami najpierw natury militarnej, później społecznej czy 
gospodarczej, musiało wypracować program dotyczący roli i pozycji poszczegól-
nych mniejszości narodowych w Polsce i ich statusu wobec pozostałych mieszkań-
ców. Założenia polityki mniejszościowej powinny uwzględniać wzajemne relacje 
poszczególnych narodowości, ich aktywność polityczną, ekonomiczną i społecz-
ną, aspiracje i dążenia, a także kierować się przede wszystkim dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. 

Znaczny odsetek mniejszości narodowych zrodził istniejący nie tylko w sferze 
teorii problem „Polska narodowa czy narodowościowa”3, czyniąc z kwestii narodo-
wościowej problem zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy4, widoczny m.in. 

1 Norman R. Yetman w swoich badaniach nad mniejszościami narodowymi stwierdza, że jest to 
„grupa narodowa bądź etniczna, która wskutek narzucenia bądź przesunięcia granic politycznych 
popadła w zależność od innej przynależności narodowej”. Zob. K. Kwaśniewski, Socjologia mniej-
szości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe” 1992, t. 1, z. 1, s. 47. Emilio 
Willems podaje, że mniejszość narodowa to grupa, w której występują cechy odróżniające ją od 
pozostałej części społeczeństwa takie jak: język, religia, organizacja ekonomiczna czy różnice 
somatyczne (ibidem).

2 Według spisu przeprowadzonego w grudniu 1931 r. jedynie 69 proc. ludności deklarowało pocho-
dzenie polskie. Zob. J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce 
w latach 1918–1939, Warszawa 1985, s. 50, tab. 1. Należy jednak pamiętać, iż nie są to dane do 
końca pewne, zwłaszcza że kryterium językowe przy określeniu narodowości zawyżyło liczbę 
ludności narodowości polskiej. Ponadto pod naciskiem władz część kwestionariuszy z terenów 
południowo-wschodnich została sfałszowana. Warto też zwrócić uwagę na to, że osoby zajmujące 
się zbieraniem informacji nie były w stanie dotrzeć do wszystkich.

3 P. Włodarski, Polska i europejskie zagadnienia narodowościowe, Warszawa 1939, s. 7.
4 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–

1939), Toruń 1998, s. 26.
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w odniesieniu do Żydów, drugiej co do wielkości populacji mniejszości  narodowej 
i wyznaniowej5 zamieszkującej ziemie polskie po zakończeniu I wojny świato-
wej i walk o kształt terytorium państwa6. 

Tak znacząca mniejszość narodowa siłą rzeczy stanowiła istotny problem w sto-
sunkach państwo – mniejszości narodowe. Problem, który wymagał rozstrzygnięcia 
obejmującego wszelkie aspekty życia społecznego, politycznego i wyznaniowego. 
Przyjęte rozwiązania w kwestii stosunków polsko-żydowskich w II RP oscylowały 
między przyzwoleniem na daleko idącą autonomię pod warunkiem lojalności wobec 
państwa a próbami zdominowania mniejszości. Między indywidualnym trakto-
waniem poszczególnych jej przedstawicieli jako równoprawnych obywateli kraju 
a uznawaniem ich za element obcy czy też wrogi. Przyczyny takiego stanu rzeczy 
związane były przede wszystkim z odmiennością religijną i obyczajową. Społecz-
ność żydowska była bowiem grupą silnie kastową, zamkniętą i w większości wrogo 
nastawioną do osób łamiących reguły obyczajowe, do prób fraternizacji i asymila-
cji z pozostałą społecznością kraju. Prowadziło to w efekcie do samoizolacji Żydów, 
która w połączeniu z odrębnością religijną, językową i nieprzeniknionością obycza-
jów wpływała na powstawanie i rozwijanie się wzajemnej obcości i wręcz wrogości 
zarówno po stronie polskiej, jak i żydowskiej. 

Należy jednak zauważyć, że problemy wzajemnych relacji były również pochod-
ną świadomości religijnej społeczeństwa polskiego wyznającego głównie religię 
rzymskokatolicką. Świadomości mającej swe korzenie m.in. w nauczaniu Kościo-
ła rzymskokatolickiego7, zgodnie z którym należy prowadzić walkę z „potopem” 
żydowskim8. Kreowany przez duchowieństwo rzymskokatolickie wizerunek Żydów, 

5 Autor artykułu stosuje termin: „mniejszość żydowska”, mimo że w II RP prawo traktowało Żydów 
jako grupę wyznaniową, a nie narodową. 

6 Według spisu powszechnego przeprowadzonego 30 IX 1921 r. na podstawie deklaracji ok. 11 proc. 
ludności utożsamiało się z religią mojżeszową. W szacunkach bezwzględnych liczba deklarują-
cych judaizm wynosiła 2 771 949 osób (Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
30 września 1921 roku. Mieszkania, Ludność, Stosunki Zawodowe. Tablice państwowe, „Statysty-
ka Polski” 1927, t. 31, s. 56). Wśród tej liczby tylko ok. 74 proc. respondentów utożsamiało się 
z narodowością żydowską. Pozostali, ok. 25 proc., uznali swą przynależność głównie do narodo-
wości polskiej (M.J. Mazurkiewicz, Ubój rytualny w II RP. Aspekty prawne, religijne i historyczne, 
Toruń 2014, s. 9). Należy jednak pamiętać, że dane ze spisu są uważane za niereprezentatywne. 
Nie uwzględniają one bowiem ruchów migracyjnych, które miały miejsce do końca okresu walki 
o granice Polski Odrodzonej (E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie mię-
dzywojennym, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 1992, s. 47).

7 J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, przeł. 
A. Switzer, Warszawa 2015, s. 56.

8 S. Tworkowski, Polska bez Żydów, Warszawa 1939, s. 30. Szerszy opis tego stanowiska zob. 
M. Morawski, Stanowisko kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce, Włoc-
ławek 1938, s. 10–23.
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ukształtowany m.in. na podstawie zapisu o „perfidii” Żydów w Missale Romanum 
(mszale rzymskim)9 czy też liturgii Wielkiego Piątku, w trakcie której Kościół mod-
lił się za Żydów słowami: Oremus et pro perfidis Iudaeis: ut Deus et Dominus noster 
auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum Christum, Dominum 
nostrum („Módlmy się i za Żydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie 
zasłonę z ich serca, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego”)10, siłą rzeczy 
przedstawiał ich jako wyznawców fałszywej, nieprzyjaznej chrześcijaństwu religii. 
Jako grupę destrukcyjną dla społeczności chrześcijańskiej11.

Kościół katolicki jako instytucja nie nawołuje co prawda do przemocy wobec 
Żydów. Nie da się jednak nie zauważyć, że na przestrzeni dziejów Polski występo-
wało zjawisko nieprzyjaznego odnoszenia się Kościoła do Żydów. W miarę rozwoju 
cywilizacyjnego i przemian zachodzących w łonie Kościoła wizerunek Żydów złagod-
niał12, jednakże nie na tyle, by w sposób znaczący zmienić stosunek społeczeństwa 
II RP do nich. Abstrahując od podstawowych różnic doktrynalnych obydwu religii, 
które dla przeciętnego mieszkańca II RP nie były zrozumiałe, wszyscy chrześcijanie 
uważani byli przez Żydów za bałwochwalców. Stąd też w myśl halachy13 kontakty 
z nimi uznawano za nieczyste i należało ich unikać. Z kolei dla katolików Żydzi 
byli tymi, którzy odtrącili Jezusa, ukrzyżowali go i za to zostali pozbawieni własnej 
ojczyzny i skazani na tułanie się po świecie. Ten negatywny obraz Żyda wiecznego 
tułacza był głęboko zakorzeniony w tradycji obyczajowej i religijnej społeczności 

    9 K. Szocik, W cieniu Holocaustu – ewolucja postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, 
„Studia Polityczne” 2017, nr 1(45), s. 209; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilli Triden-
tini restitutum, S. P II V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII…, Venetis 
1747, s. 196, https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/6267/edition/5754/content?ref=desc, 
dostęp: 7 II 2018 r.

10 E. Peterson, Perfidia iudaica, http://christianitas.org/news/perfidia-iudaica/, przeł. A. Głos, pdf 
s. 88, dostęp: 7 II 2018 r. W 1959 r. papież Jan XXIII usunął z modlitwy za Żydów określenie 
perfidis Iudaeis i perfidia.

11 Zob. S.W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, t. 16, New York 1976, s. 138.
12 M. Horoszewicz, Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła 

katolickiego wobec Żydów i judaizmu, Warszawa 2001, s. 15–309.
13 Halacha (droga, zachowanie) – w judaizmie autentyczna i autorytatywna wykładnia prawa Mojże-

szowego (Tory), ukazująca, jak stosować je w konkretnych sytuacjach życiowych. Tą nazwą określa 
się cały zbiór przykazań religijnych, stanowiący jedną z trzech głównych gałęzi żydowskiej tradycji 
ustnej. Halacha dotyczy przepisów kultowo-liturgicznych, pokarmowych, koszerności (kaszrut) 
i różnych aspektów życia codziennego, obowiązujących Żydów ortodoksyjnych. Tradycyjnie 
mówi się o 613 przykazaniach (micwot), na które składa się 248 nakazów i 365 zakazów. Judaizm 
reformowany i judaizm humanistyczny traktują halachę jako bardzo ważny element tradycji. 
Jednocześnie poddają ją krytyce, uznając za wskazówkę, nie ostateczny autorytet. Dotyczy to 
przepisów koszernych, etyki seksualnej itd. (Halakah, http://jewishencyclopedia.com, dostęp: 7 V 
2016 r.; R. Rubinkiewicz, Halacha [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 500–501).
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polskiej. W ostatecznym rozrachunku przedstawiciele obydwu narodów czy religii 
żyli niejako obok siebie, wzajemnie obarczając się odpowiedzialnością za niemoż-
ność czy niechęć do nawiązywania bliższych kontaktów. 

Doświadczenia epoki zaborów przynosiły bowiem więcej uprzedzeń i niechęci 
niż świadectw dobrej współpracy. Administracje zaborcze na ziemiach polskich, 
wykorzystując animozje religijne i ekonomiczne, skutecznie przeciwstawiły sobie 
obydwie społeczności. Istniało co prawda wspomnienie wielowiekowej tolerancji 
pozwalającej na przyjmowanie prześladowanych i wyganianych niemal ze wszyst-
kich krajów Europy Żydów, reprezentowały ją jednak elity społeczeństwa, nie jego 
większość. Ten tolerancyjny stosunek elit społecznych związany był przede wszyst-
kim z ich interesami ekonomicznymi realizowanymi za pośrednictwem Żydów. 
Stąd też istotnym elementem było także prawo dotyczące Żydów. Znaczący w tym 
względzie był statut kaliski, wydany przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego 
16 sierpnia 1264 r.14 Zapisy tegoż statutu (jego autentyczność jest kwestionowa-
na15) miały wpływ na położenie Żydów w Polsce aż do upadku jej niepodległości 
w  XVIII w. Należy wspomnieć, iż zapisy statutu na przestrzeni dziejów przyczy-
niły się do powstania wyidealizowanego obrazu tolerancji polskiej wobec Żydów. 
Wyidealizowanego ze względu na to, że nierzadkie były przejawy antyjudaizmu 

14 Wydany statut gwarantował Żydom istnienie sądów żydowskich i osobnych sądów dla spraw, 
w których brali udział zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Dodatkowo zapewniał Żydom wolność 
osobistą i bezpieczeństwo, w tym swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Postanowienia 
statutu zostały potwierdzone m.in. przez Kazimierza Wielkiego w 1334 r. i 1364 r., Kazimierza 
Jagiellończyka w 1453 r., Zygmunta I w 1531 r., Zygmunta Starego w 1539 r., Zygmunta Augusta 
w 1559 r., Władysława IV w 1632 r., Jana Kazimierza w 1649 r., Jana III Sobieskiego w 1678 r., 
Augusta III w 1735 r. i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r.

15 Statut znany jest z wielu odpisów i wielokrotnie był ogłaszany drukiem, jakkolwiek bliższe okolicz-
ności, którym zawdzięcza swe powstanie, nie są znane. Wokół statutu kaliskiego toczą się dyskusje 
dotyczące jego oryginalności, nie zachował się bowiem ani oryginał, ani współczesny mu odpis. 
Fragmentaryczne badania nad kwestią autentyczności statutu prowadzili tacy badacze jak Jan 
Wincenty Bandtkie-Stężyński, Ludwik Gumplowicz, Ksawery Liske, Michał Hieronim Bobrzyński, 
Wacław Aleksander Maciejowski, Ignacy Schiper. Jedyne jak dotąd wszechstronne badania statutu 
kaliskiego są dziełem dziewiętnastowiecznego prawnika i historyka prawa Romualda Hubego, który 
na podstawie analizy dokumentów źródłowych, takich jak dekrety królewskie, uchwały sejmowe, 
statuty koronne, akta sądów grodzkich oraz inne materiały źródłowe, napisał w 1879 r. rozpra-
wę z zakresu prawa polskiego, zatytułowaną Przywilej żydowski Bolesława i jego potwierdzenia, 
kwestionującą jego autentyczność (s. 186). Została ona opublikowana po jego śmierci w 1905 r. 
w Warszawie w zbiorze Romualda Hubego pisma (zawierającym też zarys biograficzno-krytyczny, 
napisany przez Karola Dunina, t. 2, Warszawa 1905, s. 170–191). Rozprawa stała się także podsta-
wą artykułu kwestionującego autentyczność statutu, opublikowanego pod identycznym tytułem 
(niewątpliwie przez Hubego, choć jako autor artykułu figuruje „R.”) w czasopiśmie „Biblioteka 
Warszawska” (zob. R., Przywilej żydowski Bolesława. I jego potwierdzenia, „Biblioteka Warszawska” 
1880, t. 1, s. 426–442). 
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i wystąpień antyżydowskich16. Jednakże mimo to sytuacja Żydów na ziemiach pol-
skich w porównaniu z Europą Zachodnią była dalece korzystniejsza.  

Upadek Rzeczypospolitej sprawił, że postawa Żydów wobec Polaków uległa zmia-
nie. Żydzi nie byli bowiem przez państwa zaborcze traktowani jako integralna część 
społeczeństwa polskiego, lecz jako odrębna kategoria poddanych cesarza Austrii, 
cara Rosji i króla Prus. Tym samym musieli oni zająć stanowisko – opowiedzieć się 
po stronie Polaków i wspierać ich w oporze przeciw obcej władzy lub dbając o włas-
ne interesy, zadeklarować całkowitą lojalność wobec nowego suwerena. Większość 
Żydów przyjęła postawę nieangażowania się w sprawy polskie, unikała przeciwsta-
wiania się zaborcom przede wszystkim z przyczyn politycznych, a czasami z powo-
du zasad religijnych, jednak zawsze preferowała uległość, dającą nadzieję na lepsze 
traktowanie czy wręcz uprzywilejowanie przez władzę. Niestety, w wielu wypadkach 
na skutek owej lojalności wobec mocarstw rozbiorowych ludność żydowska stawa-
ła się narzędziem polityki antypolskiej na ziemiach wszystkich trzech zaborów17. 
W rezultacie Żydzi byli nierzadko postrzegani jako przeciwnicy odbudowy państwa 
polskiego. Sprzyjało to rozpowszechnianiu w XIX w. i na początku XX w. zjawiska 
antysemityzmu wśród ludności polskiej.

Nieliczna część Żydów, mając na uwadze wielowiekową tolerancję w stosunku 
do nich na ziemiach polskich, zajmowała postawę przychylną wobec Polaków i ich 
dążeń do odzyskania niepodległości. Znana jest współpraca i współudział wszyst-
kich sfer żydowskich w walkach o niepodległość od powstania kościuszkowskie-
go18 przez legiony napoleońskie, powstanie listopadowe19, powstanie styczniowe20, 

16 Na przykład pogrom warszawski 25 XII 1881 r. (D. Tollet, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku 
do rozbiorów, przeł. D. Zamojska, Warszawa 1999, s. 95 i nast.; A. Cała, Asymilacja Żydów w Kró-
lestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989, s. 271–272). 

17 Szerzej o tej problematyce pisze m.in. A.L. Szcześniak, Judeopolonia. Żydowskie państwo w państwie 
polskim, Radom 2001.

18 Berek Joselewicz i Józef Aronowicz stworzyli patriotyczną odezwę w języku jidysz wzywającą do 
walki, wydaną 23 IV 1794 r. Zob. Pismo Berka Joselewicza i Józefa Aronowicza w sprawie naboru 
do wojska wśród ludności żydowskiej z 23 IV 1794 roku, http://dziedzictwo.polska.pl, dostęp: 
2 VII 2016 r. Berek Joselewicz podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. współorganizował 
Pułk Lekkokonny Starozakonny (żydowski). 17 IX 1794 r. Tadeusz Kościuszko oficjalnie ogłosił 
utworzenie żydowskiego oddziału (B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów 
równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925, s. 16).

19 Józef Berkowicz, jedyny syn Berka Joselewicza, wraz z synem Leonem wziął udział w powstaniu 
listopadowym. 

20 Ilustracją zaangażowania Żydów jest m.in. solidarne wystąpienie Polaków i Żydów 8 IV 1861 r. 
w Warszawie, kiedy to Michał Landy, gimnazjalista żydowski, podniósł z ziemi krzyż upuszczo-
ny przez rannego księdza, po czym został natychmiast zastrzelony przez rosyjskiego żołnierza 
(J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda…, s. 70). Odnosząc się do tego wydarzenia, Cyprian 
Kamil Norwid w wierszu Żydowie polscy napisał: „Więc znowu Machabej na bruku w Warszawie/
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 czasy rewolucji 1905–1907 r. aż do działań w szeregach organizacji niepodległoś-
ciowych – Związku Walki Czynnej, Związkach Strzeleckich, w Legionach Polskich 
czy też w Polskiej Organizacji Wojskowej. Znamienne są tu słowa Józefa Piłsudskie-
go, który w sierpniu 1923 r. na II Zjeździe Legionistów, wspominając toczone boje, 
stwierdził m.in.: „Byli tam towarzysze broni Żydzi i byli inni”21. 

Sytuacja Żydów po zakończeniu I wojny światowej na ziemiach polskich mimo 
ich ograniczonego udziału w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości nie 
zwiastowała późniejszej dyskryminacji. Można wręcz dostrzec działania mające 
włączyć społeczność żydowską w dzieło odbudowy państwa polskiego. Świadczyć 
może o tym m.in. spotkanie zaaranżowane 12 listopada 1918 r. przez Piłsudskie-
go w celu utworzenia rządu, zaprosił na nie także przedstawicieli społeczności 
żydowskiej. Ten gest dowodził tego, że Piłsudski uznał żydowskich polityków za 
partnerów w dyskusji dotyczącej przyszłości Polski22. 24 lutego 1919 r. w Sejmie 
Ustawodawczym podczas dyskusji nad exposé prezesa Rady Ministrów Ignacego 
Paderewskiego poseł Icchak Grünbaum stwierdził, że odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w 1918 r. żydostwo polskie przyjęło z ogromną radością i nadzieją na 
lepsze jutro23.

Czynione gesty zarówno ze strony Piłsudskiego, jak i przedstawicieli społeczno-
ści żydowskiej nie zapobiegły falom wystąpień antyżydowskich przetaczającym się 
przez Polskę. Znamiennym przykładem jest tu sytuacja we Lwowie 22–24 listopada 
1918 r., kiedy to po zdobyciu kontrolowanej dotąd przez Ukraińców części miasta, 
w której obrębie znajdowała się dzielnica żydowska, doszło do trzydniowych anty-
żydowskich zamieszek wywołanych przez część polskich żołnierzy oraz mieszkań-
ców chcących prawdopodobnie wziąć odwet za rzeczywiste czy też rzekome wspie-
ranie wojsk ukraińskich24.

Nie stanął w dwuznacznej z Polakiem obawie” (C.K. Norwid, Żydowie polscy [w:] Antologia poezji 
polskiej od średniowiecza do współczesności, wybór J. Grzybowski, Katowice 2007, s. 511).

21 Więcej na temat udziału Żydów w organizacjach i działaniach niepodległościowych zob. Zygmun-
towicz Zygmunt [w:] Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, 
Lwów 1939 (reprint: Warszawa 2002), s. 167.

22 J. Tomaszewski, Niepodległa Rzeczypospolita [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie do 
1950 r., red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 143–144.

23 M. Fuks, Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Poznań 2000, s. 48–51.
24 W październiku 1918 r. we Lwowie utworzono Ukraińską Radę Narodową z Jewhenem Petrusze-

wyczem na czele, która w swoim manifeście proklamowała powstanie tzw. Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej. Władze w jednym ze swoich zarządzeń uznawały istnienie mniejszości naro-
dowych, przy czym Żydzi otrzymywali również status mniejszości. W efekcie po zajęciu części 
Lwowa przez Ukraińców 1 XI 1918 r. w dzielnicy żydowskiej utworzono Milicję Żydowską, która 
prawdopodobnie w czasie walk polsko-ukraińskich informowała Ukraińców o działaniach sił 
polskich, a nawet ostrzeliwała walczących Polaków.
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Narastająca fala wystąpień antyżydowskich rzutowała na sytuację Żydów 
w powstających siłach zbrojnych – dochodziło do ich szykanowania25, jakkolwiek 
nie istniał żaden akt prawny dyskryminujący tę narodowość. Mimo to w trakcie orga-
nizacji w grudniu 1918 r. przy Ministerstwie Aprowizacji Straży Granicznej w celu 
„zabezpieczenia granic państwa od nielegalnego wywozu artykułów spożywczych 
i pierwszej potrzeby, kontrolowania wewnętrznego obrotu kolejowego, czuwania 
nad wykonaniem rozporządzeń aprowizacyjnych, ochrony magazynów i składów 
z artykułami pierwszej potrzeby [tak w oryginale]”26 doszło do eliminacji ze składu 
osobowego formacji Żydów. Świadczy o tym wprowadzony w styczniu 1919 r. regu-
lamin Straży Granicznej27, w którym zawarto także ogólne wymogi, jakie musieli 
spełniać przyjmowani do służby w niej żołnierze. Istotnym zapisem regulaminu, 
pośrednio wpływającym na skład osobowy Straży Granicznej, był wymóg przyj-
mowania żołnierzy wyłącznie wyznania chrześcijańskiego28. Dalsze zaostrzenie 
sytuacji żołnierzy pochodzenia żydowskiego nastąpiło po uchwaleniu przez Sejm 
Ustawodawczy 17 czerwca 1919 r. ustawy „O spisie oficerów”29, z której niedwu-
znacznie wynikało, że oficerami w armii mogą być tylko osoby deklarujące naro-
dowość polską. Na podstawie tych kryteriów zaczęto zwalniać z Wojska Polskiego 
oficerów Żydów, którzy w kwestionariuszach zadeklarowali narodowość żydowską. 

Rozpoczęcie 14 lutego 1919 r. na wschodnich obszarach kraju30 działań zbroj-
nych z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką wpłynęło zdecy-

25 J. Walicki, Położenie Żydów polskich podczas kampanii 1920 r., „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica” 1995, nr 52, s. 114.

26 Archiwum Straży Granicznej, 1483.17, Protokół posiedzenia Komisji w sprawie organizacji Straży 
Granicznej z dnia 14 grudnia 1918. Data powołania Straży Granicznej budzi wiele kontrowersji 
w związku z istnieniem dwóch aktów prawnych o jej organizacji. Chronologicznie pierwszym 
aktem powołującym Straż Graniczną jest uchwała Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Republiki 
Polskiej w Warszawie z 11 XII 1918 r. „O organizacji przy Ministerstwie Aprowizacji Straży Gra-
nicznej”. Natomiast drugim aktem jest podpisany 18 XII 1918 r. przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego, prezesa Rady Ministrów Jędrzeja Moraczewskiego i Ministra Aprowizacji Antoniego 
Minkiewicza Tymczasowy Dekret w sprawie utworzenia Straży Granicznej. Autor artykułu stoi 
na stanowisku, że aktem, który powołał do życia Straż Graniczną, jest z przyczyn formalnych 
uchwała Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej w Warszawie z 11 XII 1918 r. 
„O organizacji przy Ministerstwie Aprowizacji Straży Granicznej”, tym bardziej że wspomniany 
dekret wiernie odtwarza uchwałę Rady Ministrów z 11 XII 1918 r. 

27 Archiwum Straży Granicznej, 1250.104, Regulamin Straży Granicznej, b.d.
28 Ibidem. Wprawdzie regulamin dopuszczał możliwość przyjęcia żołnierzy innych wyznań, lecz 

obwarował ją wymogiem uzyskiwania każdorazowo zgody Dowódcy Straży Granicznej.
29 Dziennik Praw 1919, nr 50, poz. 325.
30 14 II 1919 r. koło miasteczka Mosty niedaleko Szczuczyna wysunięte poza wycofujące się jednostki 

niemieckie oddziały wojska polskiego powstrzymały marsz oddziałów Frontu Zachodniego Armii 
Czerwonej kierujących się na zachód w ramach operacji „Cel Wisła”; Stanisław Zakrzewski podaje, 
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dowanie na dotychczasową pozycję Żydów w siłach zbrojnych i w kolejnych forma-
cjach granicznych. Toczone ze zmiennym powodzeniem walki w latach 1919–1920 
w obliczu zagrożenia dopiero co odzyskanej niepodległości sprawiły, że w 1920 r. 
w trakcie wojny polsko-rosyjskiej31 na użytek propagandy wojennej powielano m.in. 
stereotyp żydokomuny32, podając w wątpliwość lojalność Żydów wobec państwa 
polskiego i zarzucając im popieranie komunizmu. W rzeczywistości wpływy komu-
nistyczne w społeczności żydowskiej były znikome, choćby z tego powodu, że Żydzi 
stanowili w swej większości środowisko konserwatywne.

Paradoksalnie stereotypowi „żydokomuny” towarzyszyły dawniejsze oskarże-
nia, a mianowicie takie, że Żydzi rządzą międzynarodowym kapitałem. Te uprze-
dzenia w warunkach skrajnej demoralizacji wywołanej trwającą od kilku lat wojną, 
w obliczu trudności ekonomicznych i wybuchu nastrojów patriotycznych czy wręcz 
nacjonalistycznych, związanych z powstawaniem państwa polskiego tworzyły mie-
szankę wybuchową, która pobudzała antysemickie nastroje. 

Rzecz jasna musiało to wpłynąć na postawę społeczności żydowskiej w trakcie 
wojny polsko-rosyjskiej. Wpływ na nią, jak stwierdza Mieczysław Markowski, miały 
przesłanki historyczne i uwarunkowania środowiskowe. Stąd też tam, gdzie stosun-
ki Polaków i Żydów przed wojną układały się poprawnie, zajmowali oni postawę 
neutralną, a nawet przychylną. W wielu miejscowościach Żydzi wespół z Polakami 
ponosili trudy związane z wojną, uczestniczyli w wykupywaniu pożyczki państwo-

 że wojna rozpoczęła się od uznania państwa naddnieprzańsko-ukraińskiego w dniu 25 IV 1920 r. 
(Dziesięciolecie odrodzenia Polskich Sił Zbrojnych, oprac. zbiorowe, Warszawa 1928, s. 77).

31 Autor artykułu identyfikuje się ze stanowiskiem Lecha Wyszczelskiego, według którego najwłaściw-
szą nazwą dla działań wojennych między Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką 
Radziecką jest „wojna polsko-rosyjska”. W opinii Wyszczelskiego państwo polskie walczyło nie 
tylko z bolszewikami, lecz także z armią złożoną z przedstawicieli wielu narodów zamieszkują-
cych Rosję, wśród których bolszewicy stanowili niewielki procent. W szeregach Armii Czerwonej 
walczyli też przeciwnicy bolszewików, zmobilizowani do walki w 1920 r. pod wpływem rosyjskich 
nacjonalistycznych haseł obrony niepodległości i jedności Rosji. Zdaniem Wyszczelskiego formacje 
rosyjskie walczące po stronie polskiej oraz polscy komuniści walczący po stronie bolszewików 
stanowili znikome, symboliczne siły, bez żadnego wpływu na rezultat konfliktu (L. Wyszczelski, 
Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, Warszawa 2010, s. 12).

32 Żydokomuna – antysemicki stereotyp przypisujący Żydom główną rolę w stworzeniu komunizmu, 
który miał otworzyć im drogę do zdobycia władzy nad całym światem. Określenie to zyskało 
popularność wśród przeciwników leninizmu w czasie wojny domowej w Rosji. W Polsce okreś-
leniem żydokomuny posługiwała się w swej propagandzie Narodowa Demokracja już w 1920 r. 
(B. Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, Warszawa 2013, s. 223). Slogan używany był też jako 
nazwa grupy lub organizacji lewicowej cechującej się prawdziwą lub rzekomą przewagą Żydów we 
władzach, przypisywaną np. Komunistycznej Partii Polski, a następnie Urzędowi Bezpieczeństwa. 
Więcej na temat żydokomuny zob. kontrowersyjną pracę P. Śpiewaka, Żydokomuna. Interpretacje 
historyczne, Warszawa 2012.
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wej, zbiórkach darów dla wojska, działali w organizacjach powoływanych przez 
Polaków bądź zakładali własne, organizowali nawet uroczystości religijne w intencji 
powodzenia wojny33. Bez popełnienia większego błędu możemy przyjąć, iż większość 
zamożnych Żydów i przedstawicieli ortodoksyjnych odłamów religijnych34 opowia-
dała się po stronie państwa polskiego, biedota zaś po stronie radzieckiej. Natomiast 
tam, gdzie dochodziło do napięć i scysji, ludność wyznania mojżeszowego często 
zajmowała wrogą postawę. 

Ten stan rzeczy potwierdzał m.in. Komunikat Informacyjny Oddziału II Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych z 20 lipca 1920 r., dzielący ludność żydowską na wiel-
ką masę ortodoksyjną i częściowo zasymilowane mieszczaństwo opanowane przez 
wpływy syjonistyczne i kierunki pokrewne oraz na warstwę robotniczą i drobno-
mieszczańską, znajdującą się pod wpływem opcji socjalistycznych Bundu35 i Poalej 
Syjon36. W pierwszej grupie zauważyć można wysiłek w kierunku przełamania 
różnic dzielących społeczeństwo polskie od Żydów, czego wyrazem były odezwy 
wydane w Warszawie i poza nią, nawołujące Żydów do spełnienia obowiązku wobec 
ojczyzny mimo „doznanych krzywd”37. Ilustracją tego stanowiska jest m.in. odezwa 
Warszawskiej Gminy Żydowskiej do swoich członków: „Wróg wschodni, którego 
dłoń ciężką Polska odczuwała w ciągu stu z górą lat, znów stanął u wierzei kraju, 
chcąc je wywalić i ziemię naszą zwyczajem swoim zniszczyć w ogniu i utopić we 
krwi… nakazem dla wszystkich nas jest wziąć broń do ręki i oddać się pod rozkazy 
naczelnego wodza… Precz z urazami, kiedy nad krajem zawisa groza, wszak idziemy 
bronić nie naszych wrogów wewnętrznych, tylko ziemi, której nikt z nas kochać nie 
przestanie. Czynem wspólnym, da Bóg ciemięzcę wschodniego odeprzemy”38. Ape-
le organizacji żydowskich wzmocnione wezwaniem Rady Naczelnej Zjednoczenia 
Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich39 do obrony ojczyzny 

33 „Gazeta Kielecka” 1920, nr 158, s. 2; M.B. Markowski, Inteligencja społeczeństwa województwa 
kieleckiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 [w:] Społeczeństwo polskie w dobie I wojny 
światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 239–240.

34 W ramach judaizmu ortodoksyjnego można wyróżnić: chasydów, haredim, nowoczesną ortodoksję 
aszkenazyjską oraz ortodoksję sefardyjską.

35 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 1, oprac. T. Wituch, Warszawa 1988, s. 99.
36 Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza „Poalej Syjon” działająca w Polsce w latach 

1906–1950.
37 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa–Pułtusk 1995, s. 103.
38 Odezwa Warszawskiej Gminy Żydowskiej do swoich członków, „Kurier Warszawski”, 12 VII 1920, 

nr 190. Więcej na temat kwestii żydowskiej w trakcie wojny polsko-rosyjskiej zob. Inwazja bol-
szewicka a Żydzi. Zbiór dokumentów, z. 1, Warszawa 1921, s. 1–194.

39 Więcej na temat Rady Naczelnej Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem 
Polskich zob. Pamiętnik Pierwszego Walnego Zjazdu Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich 
Ziem Polskich, Warszawa 1919, s. 54–64. 
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przez wstępowanie w szeregi Armii Ochotniczej znalazły stosunkowo największy 
odzew wśród inteligencji i młodzieży gimnazjalnej40. W efekcie w obozie akademic-
kim w Rembertowie 35 proc. ochotników wywodziło się z mniejszości żydowskiej41. 

W drugiej grupie obejmującej głównie warstwę robotniczą i drobnomieszczań-
ską u części jej przedstawicieli widoczne były sympatie dla haseł głoszonych przez 
rządzących w Rosji bolszewików i dostrzec można było wrogość wobec dążeń władz 
polskich do mobilizacji ogółu społeczeństwa w związku z zagrożeniem bytu pań-
stwa polskiego, zwłaszcza wobec akcji werbunkowej do sił zbrojnych42. Wyrazem 
tego były antywojenne ulotki i broszury kolportowane wśród żołnierzy i antywojen-
ne pochody, m.in. w Łomży i Płocku43, czy też uchylanie się od poboru do wojska. 

Pojawiającej się u części Żydów niechętnej postawie wobec państwa polskiego, 
będącej pochodną także antysemityzmu strony polskiej, w trudnej sytuacji militar-
nej w lipcu i sierpniu 1920 r. nierzadko nadawano podteksty polityczne. Wyrazem 
tego była niewątpliwie akcja propagandowa prowadzona przez czynniki państwowe, 
oskarżająca m.in. Żydów „o współpracę z bolszewikami na okupowanych przez nich 
chwilowo terytoriach państwa”44. Spowodowało to utworzenie obozu internowania 
w Dąbiu pod Krakowem dla „Żydów uznanych za komunistów bądź osoby chętne 
do współpracy z bolszewikami”45. Nie trzeba dodawać, że w wyniku takich kry-
teriów wśród internowanych znalazło się wiele Bogu ducha winnych osób46. Para-
doksem jest to, że w rzeczywistości ludność żydowska na obszarach okupowanych 

40 W odezwie syjonistycznych posłów sejmowych z 15 VII 1920 r. napisano: „Niechże nikogo nie 
zabraknie przy obronie wolności i niepodległości Państwa Polskiego”. Zob. S. Rudnicki, Żydzi 
w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 49.

41 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskie-
go, Toruń 1932, s. 336; WBH CAW, MSWojsk., Oddz. II, 1772/89, t. 18, k. 22–24; WBH CAW, 
MSWojsk., Oddz. I Mobilizacyjno-Organizacyjny, I.300.7.108, nr 34435; J. Szczepański, Wojna 1920 
roku na Mazowszu…, s. 103; S. Lindner, Ale serce boli. Wspomnienia starego kadeta, Warszawa 1983, 
s. 41, 47; Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej 1918–1939, Toruń 
2000, s. 66. Jolanta Załęczny podaje natomiast, że stanowili oni 36 proc. wszystkich ochotników, 
zob. J. Załęczny, Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na terenie ówczesnego powiatu 
warszawskiego, „Niepodległość i Pamięć” 2010, nr 2 (32), s. 27.

42 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu…, s. 102.
43 Ibidem, s. 234.
44 Na posiedzeniu Rady Obrony Państwa 18 VIII 1920 r. Piłsudski mówił: „W każdej miejscowości 

ustanawiali [bolszewicy] coś w rodzaju władz miejscowych, do czego starano się używać Pola-
ków – komisarzy, których przywieziono, ale widocznie wobec braku ustanawiano także Żydów” 
(A. Leinwand, J. Molenda, Protokoły Rady Obrony Państwa [w:] Z dziejów stosunków polsko-
-radzieckich, t. 1, Warszawa 1965, s. 256; Doniesienie urzędowe, „Głos Polski”, 29 VIII 1920, nr 231, 
s. 2; Doniesienie urzędowe, „Głos Polski”, 31 VIII 1920, nr 231, s. 2).

45 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych…, s. 66.
46 Por. WBH CAW, MSWojsk., Oddz. II Sztabu MSWojsk., 1772/89, t. 364, k. 66; Archiwum Akt 

Nowych, Protokoły posiedzeń Rady Obrony Państwa: posiedzenie 22 z 17 IX 1920 r., k. 271–272.
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przez Armię Czerwoną była w zdecydowanej większości wroga nowemu, „socjali-
stycznemu” porządkowi47.

Nie uchroniło to jednak Żydów przed dyskryminacją w polskich siłach zbrojnych, 
jej wyrazem był rozkaz wydany 6 sierpnia 1920 r. przez ministra spraw wojskowych 
gen. por. Kazimierza Sosnkowskiego nakazujący ograniczenie liczby Żydów w jed-
nostkach do 5 proc., a z powstałej nadwyżki stworzenie oddziałów roboczych48. 
Należy zauważyć, że rozkaz ten, wydany niewątpliwie pod wpływem obozu prawi-
cowego prowadzącego w Polsce skrajnie antyżydowską propagandę49, był niejako 
wstępem do szerszej akcji usuwania Żydów z sił zbrojnych, usankcjonowanej rozka-
zem MSWojsk. z 16 sierpnia, nakazującym internowanie żołnierzy Żydów w obozie 
w Jabłonnie koło Warszawy50. Paradoksem jest to, że dużą część internowanych 
stanowili ochotnicy do wojska. Ponadto wśród internowanych znaleźli się ci, którzy 
na różnych frontach walczyli o niepodległość Polski51.

Decyzja o internowaniu żołnierzy Żydów w obozie w Jabłonnej wywarła nieko-
rzystne wrażenie na arenie międzynarodowej, władze i społeczeństwo polskie oskar-
żano o „nietolerancję, barbarzyństwo, brak cywilizacji”52. Także w społeczności 
żydowskiej fakt ten wywołał wzburzenie, o czym z trybuny sejmowej mówił poseł 
Icchak Grünbaum, stwierdzając: „Panował wówczas w społeczeństwie żydowskim 
taki nastrój, jakiego do tej pory nie było, i gotowość taka, jakiej nigdy do tej pory nie 

47 J. Marchlewski, Rosja proletariacka a Polska burżuazyjna [w:] idem, Pisma wybrane, t. 2, War-
szawa 1956, s. 776–777; T. Teslar, Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 
roku, Warszawa 1938, s. 207, 255–257. Natomiast wyraźnie probolszewicka była postawa Żydów 
rosyjskich, w wypadku syjonistów była to zresztą kwestia taktyki. Według niesprawdzonych 
informacji, z Żydów rosyjskich wywodziły się oddziały wojskowe walczące na froncie polskim 
(T. Teslar, Propaganda bolszewicka…, s. 126–128).

48 J. Walicki, Położenie Żydów…, s. 121.
49 Zjawisko antysemityzmu w prasie okresu międzywojennego analizowało wielu badaczy, m.in.: 

I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923, 
Wrocław 1994; Nie szablą, lecz piórem. Batalie publicystyczne II Rzeczypospolitej, red. D. Nałęcz, 
Warszawa 1993; A. Paczkowski, Prasa a kultura polityczna II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Histo-
rii Prasy Polskiej” 1978, nr 4, s. 101–114. Kwestię antysemityzmu poruszył także Adam Ochocki 
w swoich wspomnieniach: A. Ochocki, Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się w Łodzi przed 
wojną robiło gazetę, Łódź 2004.

50 A. Ciołkosz, „Dzielnica żydowska” obozu w Jabłonnie, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1971, nr 20, 
s. 178–200; S. Rudnicki, Żydzi w parlamencie…, s. 49. Jako inicjatora powstania obozu internowania 
w Jabłonnej wskazuje się gen. Franciszka Latinika. Kazimierz Sosnkowski miał tylko zatwierdzić 
jego decyzję, ulegając naciskom endecji. Zob. J. Załęczny, Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej…, 
s. 27–28. 

51 Wśród internowanych znalazł się m.in. Mieczysław Kahane, który w wieku 16 lat wstąpił do 
II Brygady Legionów Polskich (WBH CAW, MSWojsk., Oddz. II, 1772/89, t. 17, k. 14).

52 Archiwum Akt Nowych, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, 147, k. 4; WBH CAW, MSWojsk., 
Oddz. II, 1772/89, t. 18, k. 15.
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było. I trzeba było tylko jednego słowa, trzeba było tylko odpowiedzi rządu i społe-
czeństwa, ażeby to w tej chwili załatwić, załagodzić i może usunąć na wiele, wiele lat 
przeciwieństwa i konflikty polsko-żydowskie. Ale na naszą gotowość otrzymaliśmy 
inną zgoła odpowiedź […] odepchnięto nas […]. Odpowiedziano nam… Jabłonną, 
w której skoncentrowano jak więźniów, jak zdrajców, naszych ochotników”53. 

To poczucie niesprawiedliwości było tym większe, że społeczność żydowska dała 
wiele dowodów przywiązania do Polski i poparcia niepodległościowych dążeń Pola-
ków zarówno podczas powstań narodowych, jak i w czasie I wojny światowej. Nie 
możemy bowiem zapomnieć, że w trakcie walk o wskrzeszenie do niepodległego bytu 
Polski Żydzi po Polakach byli najliczniejszą grupą walczącą o niepodległą ojczyznę 
w szeregach Legionów Polskich54. Nie trzeba dodawać, że decyzja o utworzeniu tego 
obozu wywołała protesty na świecie i w kraju. W efekcie obóz na podstawie rozka-
zu MSWojsk. L.17680 został zlikwidowany 10 września 1920 r.55, jednakże części 
internowanych Żydów nie wypuszczono na wolność, lecz przeniesiono do Piotrkowa 
Trybunalskiego do specjalnie utworzonej kompanii karnej o zaostrzonym rygorze56.

Zakończenie wojny polsko-rosyjskiej i ostateczne wyznaczenie granic Polski 
sprawiło, że retoryka i wystąpienia antyżydowskie przycichły, ale nie ustały całko-
wicie. Co gorsza, w przekonaniu wielu Żydów wskrzeszona do niepodległego bytu 
Polska mimo deklaracji polityków była wcieleniem antysemityzmu. Zwłaszcza że 
stanowione prawo odnoszące się do mniejszości narodowych niosło w rzeczywistości 
przede wszystkim w kwestiach wyznaniowych ich dyskryminację57. Postrzeganie 
Żydów jako zagrażających państwowości polskiej było tym dziwniejsze, że Żydzi 
w przeciwieństwie do części mniejszości ukraińskiej i niemieckiej nie zagrażali 
niepodległości Polski ani jej jedności terytorialnej. A mimo to zakorzenione ste-

53 Por. P. Korzec, Juifs en Pologne. La question joive pendant l’entre deux-guerres, Paris 1980, s. 113, 
gdzie pisze: „Jabłonna est le symbole du rejet, sanctionne par le gouvernement, de la communauté 
juive hors de la nation polonaise” („Jabłonna jest symbolem odrzucenia społeczności żydowskiej 
poza naród polski, usankcjonowanym przez rząd” – tłum. J.P.).

54 W Legionach Polskich według niepełnych danych służyło co najmniej 378 Żydów, zob. A. Grupińska, 
B. Burska, Żydzi Warszawy 1861–1943, Warszawa 2003, s. 145; zob. też: Żydzi bojownicy o niepodle-
głość Polski, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939 (reprint Warszawa 2002); M. Gałęzowski, 
Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, 
Warszawa 2010; Żyd, Polak, legionista. 1914–1920, red. A. Tanikowski, Warszawa 2014.

55 Likwidacja obozu w Jabłonnej. Komunikat Prezydium Rady Ministrów, „Chwila”, 12 IX 1920, 
nr 597; [J.F.], W sprawie Jabłonny, „Robotnik”, 14 IX 1920; J. Załęczny, Powiat warszawski w latach 
II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne, Warszawa 2015, s. 123.

56 J. Walicki, Położenie Żydów…, s. 121.
57 Dyskryminacyjne normy prawne pozostawione przez zaborców nie zostały uchylone w konstytucji 

marcowej. Zniesiono je definitywnie dopiero w 1931 r., zob. J. Tomaszewski, Niepodległa…, s. 183.
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reotypy oraz propaganda czyniły z Żydów wrogów Polski. Należy sądzić, że jednym 
z powodów było to, iż znacząca część społeczności żydowskiej miała w okresie zabo-
rów stosunkowo wysoki status ekonomiczny i stanowiła znaczną część inteligencji. 
Poza tym Żydzi w niewielkim stopniu angażowali się w sprawy związane z walką 
o odzyskanie niepodległości. To prowadziło do podejrzeń o współpracę z zaborcami 
i umacniało zarzut „żydowskiej zdrady” wobec polskich starań o wolność. 

Po rewolucji październikowej w 1917 r. to głęboko zakorzenione wyobrażenie 
zostało rozwinięte o wizerunek Żyda – propagatora komunizmu, mimo że wiele 
mniejszości narodowych i narodów zniewolonych przez carską Rosję poparło rewo-
lucję rosyjską w 1917 r. W wojnie polsko-radzieckiej 1919–1920 r. nie tylko Żydzi 
byli wśród tych, którzy stanęli przeciwko Polakom, ale to właśnie ich dostrzegano 
przede wszystkim. Stąd też o wiele łatwiej przychodziło eksponować postać Żyda 
Feliksa Kona niż polskiego szlachcica Feliksa Dzierżyńskiego, chociaż obaj należe-
li do tego samego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku 
w 1920 r.58 Skupienie uwagi na Żydach pozwalało zapomnieć, że z powstającymi 
różnego rodzaju organami władzy powoływanymi przez Tymczasowy Komitet Rewo-
lucyjny Polski współpracowało o wiele więcej Polaków niż Żydów59.

Niechęć do Żydów niosła różnorodne zjawiska. Warto np. zwrócić uwagę na 
udział Żydów w siłach zbrojnych, w których – mimo że społeczeństwo żydowskie 
liczyło w 1931 r. ok. 3,1 mln osób60 – znajdował się niewielki odsetek populacji 
wynoszący w 1936 r. 5,95 proc., w 1937 r. – 6,55 proc. (najwyższy) i w 1938 r. – 
6,08 proc.61 Jest rzeczą oczywistą, że tak nieproporcjonalny stosunek liczby Żydów 

58 M. Kula, Trudna sprawa. Stosunki polsko-żydowskie 1918–1989, „Przegląd Powszechny” 1990, 
nr 7–8, s. 73.

59 Nie tylko robotników i chłopów. W Siedlcach np. kolaborowali wszyscy urzędnicy miejscy (M. Grin-
berg, Z zagadnień wojny polsko-radzieckiej [w:] Ruch robotniczy i ludowy w Polsce (1914–1923), 
Warszawa 1961 (wyd. 2), s. 506). O współpracy ludności polskiej z bolszewikami por. Tymczasowy 
Komitet Rewolucyjny Polski, oprac. A. Litwin, Warszawa 1955, s. 15–17, 157–183; J. Żarnowski, 
Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza Polski po wojnie 1920 r. (październik 1920 – marzec 
1921), „Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego” 1961, z. 2, s. 76; S. Janucki, Tymcza-
sowy Komitet Rewolucyjny Polski w Białymstoku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 
w Białymstoku. Nauki Społeczno-Polityczne” 1980, nr 2, s. 109.

60 Według danych urzędowych mniejszość żydowska liczyła 2,7 mln, zob. J. Tomaszewski, Ojczyzna 
nie tylko Polaków…, tab. 1, s. 50. Jerzy Tomaszewski we wzmiankowanej tabeli obok danych urzę-
dowych podaje dane szacunkowe, według których mniejszość żydowska liczyła 3,1 mln. Podobnie 
liczbę mniejszości żydowskiej szacują T. Browarek, H. Chałupczak, Mniejszości narodowe w Polsce 
1918–1995, Lublin 1998, s. 22.

61 K. Gomółka, Białorusini w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Eko-
nomia” 1992, t. 31, nr 495, s. 139; T. Gąsowski, Żydzi w siłach zbrojnych II Rzeczpospolitej. Czas 
pokoju i wojny [w:] Udział mniejszości narodowych w różnych formacjach wojskowych w czasie kam-
panii wrześniowej 1939 r., Warszawa 2009, s. 16. W latach poprzedzających spis  przeprowadzony 
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w siłach zbrojnych do wysokości populacji mniejszości żydowskiej musi zastanawiać, 
prowokować pytania o przyczyny. Wydaje się, że mają one związek przede wszyst-
kim z antysemityzmem sił politycznych skupionych głównie w ugrupowaniach 
prawicowych o ideologii nacjonalistycznej62, na skutek czego antysemityzm przez 
cały okres istnienia II RP skutecznie wpływał na życie społeczno-polityczne, w tym 
na niechętne stanowisko kierownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych w kwestii 
poboru Żydów. Ta niechęć przekładała się na stosunek kadr do żydowskich żołnierzy, 
znajdowała wyraz w poglądzie, że Żydzi „Jako materiał fizyczny – lichy […]. Jako 
wartość pod względem wojskowym – zła. Niesumienni, niepewni”63. Problemem 
były też kwestie religijne, inny rytm tygodnia, inne święta, wreszcie konieczność 
zapewnienia koszernego wyżywienia, opieki duszpasterskiej itp. Stąd pogląd, że 
„mieć Żydów wojsku to więcej kłopotu niż pożytku”.

Ten stan rzeczy miał także przełożenie na liczbę Żydów w formacjach granicz-
nych, przy czym należy zwrócić uwagę, że w związku z prowadzoną polityką w zakre-
sie poboru mniejszości narodowych do sił zbrojnych do formacji granicznych trafiało 
bardzo niewielu żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Niestety brak jest danych w tej 
kwestii dla formacji granicznych ochraniających granicę wschodnią, poprzedzają-
cych powstanie formacji granicznej będącej de facto wydzieloną strukturą wojskową 
do ochrony granicy wschodniej – Korpusu Ochrony Pogranicza64. Nie dysponuje-
my także danymi dotyczącymi formacji granicznej strzegącej pozostałych granic 
państwa polskiego przed powstaniem w 1928 r. Straży Granicznej65. 

Odnosząc się do kwestii żołnierzy Żydów w KOP, należy zauważyć, że w momen-
cie powołania tej formacji zapisano, iż żołnierze bezwzględnie mieli być narodowo-

w 1931 r. odsetek ten wynosił: w 1922 r. – 4,76 proc., 1923 r. – 5,2 proc., 1924 r. – 4,03 proc., 
1925 r. – 4,3 proc., 1926 r. – 4,4 proc., 1930 r. – 3,31 proc. (ibidem).

62 4 VI 1936 r. premier Felicjan Sławoj Składkowski (1885–1962) ogłosił w Polsce „ekonomiczną woj-
nę” przeciwko Żydom. 7 I 1937 r. przywódca polskiej partii Obóz Narodowo-Radykalny Bolesław 
Piasecki (1915–1979) wezwał do poparcia nazizmu i wygnania Żydów z Polski. W 1938 r. Obóz 
Zjednoczenia Narodowego wystosował deklarację uznającą Żydów za czynnik osłabiający „rozwój 
polskich sił narodowych i państwowych”. Poszukiwano możliwości wysiedlenia ich z terytorium 
Polski i osiedlenia np. na Madagaskarze.

63 WBH CAW, MSWojsk., Oddz. II Sztabu Głównego, DOK nr VIII, I.371.8.275, k. 19.
64 Więcej na temat Korpusu Ochrony Pogranicza zob. H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczy-

pospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa 1992; M. Jabłonowski, W. Janowski, B. Polak, 
J. Prochwicz, O Niepodległą i granice. Wybór dokumentów, t. 4: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–
1939, Warszawa–Pułtusk 2001; M. Jabłonowski, Formacja specjalna Korpus Ochrony Pogranicza 
1924–1939, Warszawa 2002–2003; J. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 
roku, Warszawa 2003.

65 Więcej na temat Straży Granicznej zob. H.M. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928–1939, 
Warszawa 1994; H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów, Warszawa 
1997.
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ści polskiej66. Wymóg ten zrealizowano podczas organizacji jednostek i pododdzia-
łów KOP w latach 1924–1926. Natomiast w następnych latach kierowanie do KOP 
wyłącznie żołnierzy pochodzenia polskiego było wręcz niemożliwe wobec ówczes-
nej struktury narodowościowej państwa. Stąd też przyjęto zasadę, że w KOP będzie 
służyło 80 proc. żołnierzy narodowości polskiej i 20 proc. żołnierzy wywodzących 
się z mniejszości narodowych67.

Dość istotne zmiany w stosunkach państwo polskie – mniejszości narodowe, 
w tym mniejszość żydowska, nastąpiły po zbrojnym zamachu stanu Józefa Piłsud-
skiego w maju 1926 r. (tzw. przewrót majowy). Przewrót został przyjęty przychyl-
nie przez mniejszość żydowską, która miała nadzieję na zmianę dotychczasowej 
polityki państwa wobec niej. Nadzieje tym bardziej były uzasadnione, że Piłsudski 
i jego współpracownicy, którzy objęli wówczas władzę w Polsce, dalecy byli od sze-
rzenia antysemickich haseł i stereotypów oraz demonizowania kwestii żydowskiej, 
zwłaszcza iż w samym obozie piłsudczykowskim znajdowali się Polacy pochodze-
nia żydowskiego. Wielu z nich walczyło o niepodległość wspólnie z piłsudczykami 
w polskich formacjach zbrojnych. Obóz rządzący chciał ułożyć stosunki z ludnością 
żydowską, opierając się na zasadzie tzw. asymilacji państwowej, czyli prowadzeniu 
takiej polityki, która mając na celu dobro państwa, nie wyrządzałaby szkody ludności 
żydowskiej. Nowy premier Kazimierz Bartel zapowiedział walkę z anty semityzmem 
gospodarczym oraz zniesienie ograniczeń w zakresie równouprawnienia ludności 
żydowskiej, które pochodziły jeszcze z czasów zaborczych. Mimo że piłsudczycy 
zwlekali ze spełnianiem obietnic, rządy Piłsudskiego uznawane są za najpomyśl-
niejszy okres w stosunkach polsko-żydowskich w całym międzywojniu.

Polityka prowadzona przez obóz piłsudczyków przyniosła jednak stosunkowo 
niewielkie zmiany w kwestii służby w siłach zbrojnych mniejszości narodowych, 
w tym żołnierzy żydowskich. Nadal bowiem utrzymywano obostrzenia dotyczą-
ce liczby przedstawicieli mniejszości narodowych w poszczególnych rodzajach sił 
zbrojnych i dostępu do szkolnictwa wojskowego. Niemniej jednak do KOP zaczęli 
trafiać, co prawda w bardzo ograniczonej liczbie, żołnierze wywodzący się także 
z mniejszości żydowskiej. I tak już w 1927 r. w trakcie poboru rocznika 1905/I do 
KOP wśród 4126 wcielonych szeregowych znalazło się 43 żołnierzy pochodzenia 
żydowskiego68. W następnych latach liczba ta ulegała niewielkim zmianom, w wyni-
ku których w 1933 r. w KOP służyło 83 żołnierzy narodowości żydowskiej.

66 M. Jabłonowski, W. Janowski, B. Polak, J. Prochwicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939…, 
s. 41.

67 Ibidem, s. 111.
68 Ibidem, s. 112–113. 
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Wydawałoby się, że w nowej sytuacji związanej z polityką obozu piłsudczyków 
kwestia mniejszości narodowych w KOP, w tym dotycząca żołnierzy pochodzenia 
żydowskiego, nie będzie stanowiła większego problemu. Tak się jednak nie stało 
i przez cały czas istnienia KOP w kwestii związanej z mniejszościami narodowymi 
istniały rozbieżności między dowództwem KOP a MSWojsk. Rozbieżności te wyni-
kały z postulatów dowództwa KOP domagającego się obniżenia odsetka mniejszo-
ści narodowych z 20 proc. do 15 proc.69 Przy czym dowódca KOP gen. bryg. Jan 
Kruszewski, postulując obniżenie do 15 proc. udziału mniejszości narodowych, 
proponował, by na każdy batalion KOP przypadał 1 proc. żołnierzy pochodzenia 
żydowskiego, co przy liczebności wynoszącej średnio 17 719 żołnierzy niezawodo-
wych dawało liczbę ok. 180 żołnierzy. 

Śledząc problem żołnierzy Żydów w KOP, niezwykle trudno określić stan kadr 
zawodowych wywodzących się z tej mniejszości narodowej ze względu na brak pre-
cyzyjnych statystyk, zwłaszcza że w zachowanych statystykach brak jest rozróżnienia 
na pochodzenie z danej mniejszości narodowej. Możemy jednak stwierdzić, że ten 
stan w odniesieniu do oficerów wywodzących się z mniejszości narodowych oscy-
lował między 0,7 proc. a 1 proc. stanu osobowego. I tak w 1926 r. w KOP na ogólną 
liczbę 617 oficerów70 było tylko 6 oficerów wywodzących się z mniejszości naro-
dowych, wśród których nie było Żydów71. Na pewno był jeden oficer wywodzący 
się z mniejszości żydowskiej, który w listopadzie 1938 r. został wyznaczony na sta-
nowisko zastępcy dowódcy KOP, gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann. Jednakże 
ten przypadek jest odosobniony i związany przede wszystkim z jego przeszłością 
w organizacjach niepodległościowych i służbie w Legionach Polskich.

Istotne zmiany zaszły w polityce państwa w stosunku do mniejszości narodo-
wych, w tym w odniesieniu do mniejszości żydowskiej, po śmierci Piłsudskiego 
w 1935 r., która zapoczątkowała nowe podejście do kwestii żydowskiej w obozie 
piłsudczykowskim. Wiązało się to z faktem, że do głosu doszło skrzydło akcentu-
jące hasła nacjonalistyczne. Poza tym do walki o władzę włączyły się ugrupowania 
wywodzące się z endecji ze Stronnictwem Narodowym na czele, które zintensyfi-
kowały antyżydowską propagandę, traktując ją również jako oręż w walce o wła-
dzę z rządzącymi krajem piłsudczykami (tzw. sanacją). W związku z powyższym 
obóz piłsudczyków, chcąc utrzymać władzę, był niejako zmuszony do szukania 
porozumienia z Narodową Demokracją i innymi skrajnie prawicowymi partiami. 
Dlatego też piłsudczycy zaostrzali swoje stanowisko w kwestii żydowskiej, obawia-

69 Ibidem, s. 358. 
70 WBH CAW, Zespół Szefa Sztabu Generalnego, 24, Stan faktyczny sił zbrojnych, 1 I 1926 r.
71 T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych…, s. 124, tab. 18.
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jąc się, że ogarnięte antysemickimi nastrojami społeczeństwo może wynieść do 
władzy endeków.

Jest więc rzeczą oczywistą, że ta nowa sytuacja miała także wpływ na problem 
mniejszości narodowych w siłach zbrojnych, w tym w KOP. Drastycznie ograniczo-
no dostęp mniejszości narodowych do szkół wojskowych, jak też do poszczególnych 
rodzajów broni. W 1938 r. na 148 słuchaczy Oficerskiej Szkoły Podchorążych Kawalerii 
było 147 Polaków i jeden Ukrainiec72. Po 1936 r. żołnierzy pochodzenia żydowskiego 
w KOP nie było, choć nie można tego z pełną odpowiedzialnością na istniejącym obec-
nie etapie badań stwierdzić, zwłaszcza po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej w 1939 r. 

Kwestią jak dotąd nieznaną jest obecność Żydów wśród funkcjonariuszy powsta-
łej w 1928 r. Straży Granicznej. Istniejący stan badań nie pozwala na kategoryczne 
stwierdzenia dotyczące obecności czy też jej braku w powyższej formacji granicznej. 
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż składała się ona z oficerów i podoficerów rezer-
wy Wojska Polskiego, trudno przyjąć, że wśród nich znajdowali się funkcjonariusze 
wywodzący się z mniejszości żydowskiej. 

Reasumując, kwestia obecności żołnierzy i funkcjonariuszy narodowości żydow-
skiej w formacjach granicznych II RP była pochodną polityki władz politycznych 
i wojskowych. Stąd też ministerstwa, którym na przestrzeni istnienia II RP podpo-
rządkowane były formacje graniczne, ulegając po części stereotypom i niekonse-
kwentnej polityce państwa wobec mniejszości narodowych, stosowały wobec naro-
dowości żydowskiej daleko posuniętą politykę dyskryminacyjną, co było szczególnie 
widoczne w działaniach MSWojsk. 
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Naczelny Rabin Wojska Polskiego Baruch Steinberg (1897–1940)

Odrodzona po 123 latach niewoli Polska była krajem wielonarodowościowym 
i wielo wyznaniowym, mniejszości narodowe stanowiły ponad 1/3 obywateli II RP. 
Jej złożone problemy narodowościowe znalazły swoje odzwierciedlenie w Wojsku 
Polskim, od ich prawidłowego rozwiązania zaś zależała dyscyplina i zdolność bojo-
wa polskiej armii, w której służyło wielu żołnierzy wywodzących się z mniejszości 
narodowych1. W celu osiągnięcia odpowiedniego morale i karności armii władze 
wojskowe w okresie II RP prowadziły politykę wyznaniową uwzględniającą prawa 
mniejszości narodowych i wyznaniowych, wykorzystując wojskowe służby dusz-
pasterskie poszczególnych wyznań. Ogólne kierownictwo służby duszpasterskiej 
w WP spoczywało w rękach ministra spraw wojskowych, którego fachowym doradcą 
w odniesieniu do wyznania katolickiego był biskup polowy WP i podległa mu Kuria 
Biskupia Wojsk Polskich (od 1927 r. Polowa Kuria Biskupia), dla wyznań niekatolic-
kich zaś – szef Wydziału Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych 
(od 1927 r. Biuro Wyznań Niekatolickich)2.

Służba duszpasterstwa wojskowego w armii II RP dzieliła się na służbę dusz-
pasterską wyznań katolickich i niekatolickich. Do pierwszej grupy zaliczało się 
wyznanie rzymskokatolickie i grekokatolickie, do drugiej – prawosławne, ewange-
licko-augsburskie, ewangelicko-reformowane i mojżeszowe. Służba duszpasterska 
wszystkich wyznań realizowała w wojsku zasadę równouprawnienia wyznaniowe-

1 Statystyka wyznaniowa WP pokrywała się ze strukturą wyznaniową kraju, np. w 1923 r. wyglądała 
następująco: wyznanie rzymskokatolickie – 67,7 proc. ogółu żołnierzy, greckokatolickie – 10,7 proc., 
prawosławne – 10,95 proc., mojżeszowe – 8,3 proc., ewangelickie – 1,76 proc., inne – 0,2 proc.

2 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej 1918–1939, Toruń 2000, 
s. 110; T. Böhm, Rzymskokatolicka służba duszpasterska w WP II Rzeczypospolitej, „Polska Zbroj-
na” 1991, nr 14, s. 4; idem, Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej wyznań niekatolickich 
w II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, R. 38, nr 4, s. 46–59; J. Odziemkow-
ski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, s. 192–193.
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go, zagwarantowaną przez konstytucję z 17 marca 1921 r., jej zasadniczym zada-
niem zaś było zaspokajanie potrzeb religijnych osób wojskowych oraz sprawowanie 
opieki religijno-moralnej nad żołnierzami. Znaczna rozbudowa omawianych służb 
pod względem strukturalno-organizacyjnym uwarunkowana była długą tradycją 
działalności kapłańskiej w wojsku, tolerancją religijną państwa polskiego, jak rów-
nież tym, że praca kapelanów wojskowych polegała nie tylko na dbałości o wysokie 
morale armii, lecz także na działalności oświatowej w wojsku3. 

Najliczniej reprezentowanym wyznaniem w WP było wyznanie rzymsko-
katolickie, pieczę nad nim sprawował biskup polowy WP (Stanisław Gall w latach 
1919–1933 i Józef Gawlina w latach 1933–1945), natomiast na szczeblu okręgowym 
dziekani katoliccy, pełniący jednocześnie funkcje okręgowych szefów duszpaster-
stwa katolickiego. Drugim członem duszpasterstwa katolickiego było wyznanie 
grekokatolickie, którego kapelani pod względem jurysdykcji kościelnej podlegali 
biskupowi polowemu WP. Jego fachowym doradcą do spraw tego wyznania był 
dziekan grekokatolicki, działający przy kurii biskupiej (stał na czele Samodzielnego 
Referatu Grekokatolickiego)4.  

Oprócz żołnierzy wyznania katolickiego i grekokatolickiego ponad 20 proc. 
armii stanowili wyznawcy religii niekatolickich: prawosławni, ewangelicy, żydzi, 
mariawici i mahometanie. W kwietniu 1919 r. sprawy tych wyznań wyłączono spod 
administracji biskupa polowego WP i podporządkowano w zakresie spraw wojsko-
wo-administracyjnych – przez szefa Sekcji Religijno-Wyznaniowej w Departamen-
cie I Mobilizacyjno-Organizacyjnym MSWojsk. – ministrowi spraw wojskowych. 
Jednak w sprawach religijnych i dogmatycznych przez cały okres międzywojenny 
podlegali swoim cywilnym władzom duchowym. Jedynie Naczelny Rabin WP kie-
rował się własnym sumieniem i przepisami religii mojżeszowej, a mułła wojskowy 
– przepisami Koranu. W marcu 1920 r. wspomnianą sekcję usamodzielniono i prze-
mianowano na Sekcję Wyznań Niekatolickich i Opieki nad Grobami Wojennymi, 
której podporządkowano siedem Głównych Urzędów Duszpasterskich: Wyznania 
Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Unijnego, 
Prawosławnego, Mojżeszowego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów i Mahome-
tańskiego. Po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej wspomnianą sekcję przemia-
nowano 12 sierpnia 1921 r. na Wydział Wyznań Niekatolickich, w którego ramach 
utworzono pięć wydziałów dla poszczególnych wyznań (nie powołano wydziałów 

3 M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach 1921–1926, Warszawa–Wrocław–Kraków 1998, s. 173–175.
4 WBH CAW, Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1925, nr 8, poz. 90; Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo 

w siłach zbrojnych…, s. 127; J. Odziemkowski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe…, s. 101–103, 
106–107; S. Zając, Pokój wam. Ocalić od zapomnienia, Kraków 1994, s. 98.
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dla wyznania mahometańskiego i mariawickiego). Sześć lat później na mocy roz-
kazu ministra spraw wojskowych z 1 czerwca 1927 r. Wydział Wyznań Niekatoli-
ckich został przemianowany – jak wcześniej zasygnalizowano – na BWN z pięcio-
ma wydziałami wyznaniowymi, przemianowanymi dwa lata później na Główne 
Wojskowe Urzędy Duszpasterskie: Prawosławny, Wyznania Ewangelicko-Augsbur-
skiego, Wyznania Ewangelicko-Reformowanego, Wyznania Ewangelicko-Unijnego5 
i Wyznania Mojżeszowego. Kapelani wyznań niekatolickich mieli takie same pra-
wa i obowiązki jak wojskowi księża katoliccy (nie mogli przekraczać 35 roku życia, 
musieli mieć nieposzlakowaną przeszłość, biegle władać językiem polskim oraz mieć 
za sobą co najmniej trzy lata pracy duszpasterskiej). Niekatolickie duszpasterstwo 
wojskowe posiadało – według Zofii Waszkiewicz – jedynie 35 etatów, z czego 15 przy-
padało na wyznanie prawosławne, 10 na wyznanie ewangelickie i mojżeszowe6.

Najliczniejszym z wyznań niekatolickich było wyznanie prawosławne, obejmują-
ce w 1923 r. niemal 11 proc. ogółu żołnierzy7. Z kolei żołnierze wyznania mojżeszo-
wego pod względem liczebności zajmowali w armii polskiej czwarte miejsce (po żoł-
nierzach wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego), czyli 
w zależności od okresu stanowili od 7 do 9 proc. ogólnego stanu WP. Wyznaniem 
tym kierował Naczelny Rabin WP, na szczeblu okręgu korpusu – rabin. Stanowisko 
to nie powstało jednak we wszystkich okręgach, a tam, gdzie go nie było, opiekę 
duchowną sprawował wyznaczony rabin z sąsiedniego okręgu. Podstawowym zada-
niem Rabinatu Wojskowego było organizowanie życia religijnego żołnierzy wyznania 
mojżeszowego, w tym także rozwiązywanie kwestii związanych ze zwalnianiem ich 
z zajęć szkoleniowych w czasie szabasu oraz innych świąt judaistycznych8. 

W okresie II RP stanowisko Naczelnego Rabina WP zajmowały trzy osoby. 
Pierwszy objął je dr Józef Mieses. Sprawował ten urząd w latach 1919–1931. W 1931 r. 
przeniesiono go na stanowisko rabina do Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX w Brześ-
ciu nad Bugiem, po czym w marcu 1932 r. zwolniono, by z dniem 31 października 

5 W późniejszym czasie Główny Wojskowy Urząd Duszpasterski Wyznania Ewangelicko-Unijnego 
włączono do Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Ewangelicko-Reformowanego.

6 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych…, s. 136–141; P. Stawecki, Wojsko Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004, s. 220–221.

7 WBH CAW, Oddział I Sztabu Generalnego, I.303.3, t. 126, Organizacja służby duszpasterstwa 
wyznań niekatolickich z 24 V 1922 r.; J. Odziemkowski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe…, 
s. 193–194; M. Cieplewicz, Wojsko Polskie w latach…, s. 175.

8 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 1. Etaty i obsada personalna duchowieństwa wojskowego wyznań 
niekatolickich z lat 30.; R. Rybka, K. Stepan, Rocznik Oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, 
Kraków 2006, s. 949. Wiosną 1939 r. było czterech rabinów kierujących służbą duszpasterską wyznania 
mojżeszowego na szczeblu okręgowym: dr Natan Rübner – w OK nr I, III i V, Joachim Raab – w OK 
nr II i IX, Salomon Drimer – w OK nr IV, VII i VIII oraz Baruch Lieberman – w OK nr VI i X.
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1932 r. przenieść w stan spoczynku. Drugim Naczelnym Rabinem WP został dr Cha-
im Fränkel, który zajmował stanowisko w latach 1932–1933, lecz dość szybko – bo 
już 28 lutego 1933 r. – także i on został przeniesiony do rezerwy. Trzecim i – jak się 
okazało – ostatnim Naczelnym Rabinem WP w okresie II RP został Baruch Stein-
berg, bohater niniejszego tekstu. Jego życie było niezwykle barwne, lecz zarazem 
wyjątkowo tragiczne, gdyż zakończyło się w 1940 r. śmiercią z rąk Sowietów. 

Przyszły Naczelny Rabin WP urodził się 17 grudnia 1897 r. w Przemyślanach 
w Galicji Wschodniej, należącej wówczas do monarchii habsburskiej (na terenie 
późniejszego województwa tarnopolskiego). Pochodził ze starego i znanego w Polsce 
rodu rabinackiego, szerzącego od kilku wieków myśl polską w kręgach wyznawców 
judaizmu. Nic więc dziwnego, że młody Baruch został wychowany w duchu polskiego 
patriotyzmu, zgodnie z tradycją rodzinną zaś od młodych lat oddawał się nauczaniu 
judaistyczno-rabinicznemu9. Jego ojcem był Szmaja Steinberg (1847–1941), rabin 
w Przemyślanach, matką Hendla z domu Wechsler. Z kolei dziadkiem był Abraham 
Menachem Steinberg – rabin w Śniatyniu i Brodach, stryjem – rabin w Jarosławiu, 
pradziadkiem – rabin w Lipniku. Sam Baruch miał czterech braci, z których trzech 
także wybrało drogę rabinacką: Iccaka (rabin w Jarosławiu), Mojżesza (rabin w Bro-
dach) i Mejera (rabin w Czortkowie), jedynie Wolf obrał inną drogę życiową i został 
lekarzem10. Warto tu dodać, że akuszerką przy porodzie Barucha była Feige Rifke 
Kessman, a świadkami w Izraelickim Urzędzie Metrykalnym w Przemyślanach: 
ojciec Szmaja Steinberg, Ire Heumann (jako kum) i Jechil Altmann (jako dokonu-
jący obrzezania)11. 

W Przemyślanach mieszkała liczna społeczność żydowska. W XVIII w. w mieście 
została założona chasydzka dynastia ciesząca się przez wiele lat szacunkiem i znacz-
nymi wpływami w okolicy. W 1890 r. funkcję rabina Przemyślan objął wspomniany 
wcześniej Szmaja Steinberg (ojciec Barucha) i sprawował ją przez niemal pół wieku. 
Na początku XX w. w mieście przeważała ludność żydowska, która stanowiła ok. 60 
proc. mieszkańców, co też niewątpliwie wywierało swoisty wpływ na charakter tego 
kresowego miasta (w 1900 r. liczyło ono ok. 4,8 tys. mieszkańców, z czego niemal 
3 tys. to ludność żydowska)12. 

    9 S. Zając, Pokój wam…, s. 318.
10 Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch (1897–1940) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43, Kraków 

2004–2005, s. 306–307.
11 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Odpis świadectwa urodzenia z 11 VI 1922 r., k. 1.
12 http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol2_00440.html, dostęp: 10 VIII 2016 r.; http://

www.sztetl.org.pl/pl/article/przemyslany/5,historia/, dostęp: 10 VIII 2016 r.
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Po wybuchu I wojny światowej rodzina Steinbergów – podobnie jak wiele 
innych – została ewakuowana przez władze austro-węgierskie z zagrożonych przez 
wojska rosyjskie Przemyślan i przybyła do Wiednia, gdzie osiemnastoletni Baruch 
zdał w 1915 r. egzamin z zakresu szkoły powszechnej. Tutaj też 1 grudnia tegoż 
roku otrzymał od Mosesa Babada (rabina żydowskiej gminy wyznaniowej we Lwo-
wie, przebywającego w tym czasie w Wiedniu) poświadczenie o pełnym oddaniu 
naukom rabinicznym: „Potwierdzam niniejszym, że mnie osobiście znany kandydat 
na rabina Baruch Steinberg, syn miejscowego rabina Schamaja Steinberga, o ile mi 
wiadomo, od dzieciństwa jest zainteresowany wyłącznie studiami rabiniczno-teo-
logicznymi, co sprawia, że prowadzi badania i ze swoim ojcem ciągle je kontynuuje. 
[…] Ze względu na to, że przeszedł ze mną przygotowanie do egzaminu z najwięk-
szym sukcesem, wydaję z zadowoleniem oświadczenie o kandydacie na rabina”13. 
W następnym roku powrócił wraz z rodzicami do rodzinnych Przemyślan, gdzie 
w 1917 r. zdał egzamin rabinacki przed komisją egzaminacyjną Związku Rabi-
nów Małopolski. Już jako rabin został przyjęty do Rabinatu Okręgu Przemyślany 
w charakterze asesora rabinackiego, jak również pełnił – do czasu zakończenia woj-
ny – funkcje duszpasterza dla żołnierzy armii austro-węgierskiej przebywających 
w miejscowym garnizonie14.

W listopadzie 1918 r. dwudziestojednoletni Baruch wstąpił na ochotnika do 
improwizowanego oddziału sformowanego przez członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej w Przemyślanach, który nosił nazwę Ochotniczej Kompanii Strzelców 
Przemyślańskich. Oto co sam napisał na ten temat: „W roku 1918 wstąpiłem jako 
ochotnik do kompanii sformowanej samowolnie w Przemyślanach pod dowódz-
twem Herberta Antoniego i jako rabin miejscowy w kapocie, jarmułce z brodą 
i pejsami walczyłem z bronią w ręku przeciwko Ukraińcom, aż do chwili wcielenia 
tej kompanii do 39. pp, czyli do końca maja 1919 roku”15. Z kolei udział Steinberga 
w działalności owego oddziału tak wspominał jego dowódca Herbert: „W listopa-
dzie 1918 r. założyłem w Przemyślanach woj. Tarnopol organizację bojową prze-
ciw Ukraińcom. W jej szeregach był bardzo aktywny ochotnik Baruch Steinberg. 
Wykonywał szkice ukraińskich rowów strzeleckich i prowadził dla nas pracę wywia-
dowczą. Na bazie Polskiej Organizacji Wojskowej zorganizowałem 120-osobową 

13 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Oświadczenie Mosesa Babada, rabina Lwowa, z 1 XII 1915 r., 
k. 3. 

14 Ibidem, Życiorys Barucha Steinberga z listopada 1927 r., k. 8 oraz opinia o Baruchu Steinbergu 
szefa sztabu OK nr VI z 18 VII 1928 r., k. 13; Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307.

15 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, Krzyż Niepodległości odrzuc. 12 IV 1936 r., Życiorys Barucha 
Steinberga, b.p.
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kompanię, w jej szeregach był Baruch Steinberg i walczył aktywnie z Ukraińcami 
pod Przemyślanami”16. 

Ponieważ Przemyślany od listopada 1918 r. do maja 1919 r. znajdowały się pod 
kontrolą Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, wspomniany oddział prowadził 
działania dywersyjne, co jego dowódca Herbert tak wspominał: „Nie mogąc z moimi 
ochotnikami przedostać się do Lwowa, gdzie toczyły się zacięte boje, ani na terenie 
przemyślańskim rozpocząć jawnej walki – ograniczyłem się do dewerzji [dywersji – 
W.J.]”17. Członkowie oddziału przecinali kable telefoniczne i telegraficzne, rozbrajali 
pojedynczych żołnierzy ukraińskich, zbierali porzuconą broń i amunicję, rozpo-
wszechniali nieprawdziwe wiadomości o sytuacji na froncie, co miało utrudnić stronie 
ukraińskiej pobór do wojska, oraz prowadzili tajne szkolenie kolejnych ochotników 
w posługiwaniu się bronią strzelecką. W tym czasie niektórzy z nich przedzierali się 
zimą 1918/1919 do oblężonego przez Ukraińców Lwowa, gdzie wcielono ich do 2. Puł-
ku Strzelców Lwowskich, przemianowanego 8 kwietnia 1919 r. na 39. pp Strzelców 
Lwowskich (ze składu 5. Dywizji Piechoty). Pułk ten wziął udział w obronie Lwowa 
oraz w polskiej ofensywie majowej, która zmusiła wojska ukraińskie do odwrotu 
w kierunku Zbrucza. Do tego czasu improwizowany oddział powstały w Przemy-
ślanach prowadził działania wywiadowczo-dywersyjne, co tak wspominał Herbert: 
„Dowiedziawszy się od zaufanych, że wnet ma nastąpić odwrót wojsk ukraińskich 
spod Lwowa, zarządziłem ostre pogotowie z bronią, którą prawie każdy posiadał 
ukrytą u siebie w domu. Ukraińcy zaczęli kopać szańce obronne pod miastem na 
południe, domyśliłem się, że w tym miejscu zechcą stawiać opór napierającym na nich 
formacjom Orląt lwowskich, po naradzie z kilkoma ochotnikami postanowiłem zrobić 
szkic sytuacyjny rowów strzeleckich ukraińskich. W pracy tej bardzo pomocnym był 
mi ochotnik student Baruch Steinberg jako doskonały wywiadowca i obserwator”18. 

W połowie maja 1919 r. Herbert wysłał w kierunku Lwowa trzyosobowy patrol, 
który napotkanym polskim regularnym jednostkom wojskowym miał przekazać 
sporządzony na podstawie działań wywiadowczych plan ukraińskich umocnień 
polowych w rejonie Przemyślan. Po kilku dniach patrol ten przekazał wspomniany 
dokument napotkanemu pododdziałowi 6. Pułku Strzelców Polskich19. Następnie 

16 S. Zając, Pokój wam…, s. 318.
17 Żołnierze Września. Polegli i pomordowani na Wschodzie, Warszawa 2010, s. 291.
18 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, Krzyż Niepodległości odrzuc. 12 IV 1936 r., Opis założenia 

samodzielnej placówki POW w Przemyślanach sporządzony przez Antoniego Herberta, k. 1–2; 
Żołnierze Września. Polegli…, s. 292.

19 Pułk ten wchodził w skład 2. Dywizji Strzelców armii gen. Hallera – we wrześniu tego roku dywi-
zję przeformowano na 11. Dywizję Piechoty, a wspomniany pułk na 48. Pułk Piechoty Strzelców 
Kresowych.
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dzięki pozyskanym informacjom oraz członkom patrolu znającym rejon Przemy-
ślan miasto zostało zajęte ok. 27 maja przez regularne pododdziały 39. pp Strzelców 
Lwowskich i 6. Pułku Strzelców Polskich20. Wówczas to do pierwszego z wymie-
nionych pułków wcielono pozostałości oddziału dowodzonego przez Herberta, lecz 
Steinberg zdecydował, że bardziej wskazane będzie – jak to sam określił – „zostać 
na stanowisku rabina jako na posterunku pracy szerzenia myśli polskiej wśród mas 
żydowskich. Pozytywne wyniki tej pracy stały się widoczne w czasie operacji bojo-
wych w wojnie polsko-bolszewickiej. Zorganizowana przeze mnie bowiem ludność 
żydowska w Przemyślanach pomagała wybitnie wojsku polskiemu przy oszańcowa-
niu okolicy Przemyślan w obronie przed bolszewikami”21.

Nie ulega wątpliwości, że latem 1920 r. w obliczu zbliżającej się Armii Czerwo-
nej podjęto w Przemyślanach przygotowania obronne, do czego Steinberg aktywnie 
zachęcał mieszkańców, wzywając tutejszą społeczność wyznania mojżeszowego do 
patriotycznej postawy. Około 19 sierpnia w rejonie Przemyślan znalazła się polska 
12. Dywizja Piechoty cofająca się w kierunku zachodnim, która następnego dnia 
opuściła miasto. Kilka dni później oddziały wspomnianej dywizji podjęły działania 
ofensywne w kierunku Przemyślan, z których oddziały ukraińskie wyparto nocą 
z 25 na 26 sierpnia22. 

Tymczasem dla Steinberga rozpoczął się nowy rozdział w życiu, gdyż 3 maja 
1920 r. został wybrany na rabina w Dunajowie, niewielkiej miejscowości nad rzeką 
Złotą Lipą (ok. 20 km na wschód od Przemyślan)23. Jednak w piśmie ppłk. dypl. 
Tadeusza Lubicza-Niezabitowskiego (szefa sztabu Dowództwa OK nr VI we Lwowie) 
do BWN z 18 lipca 1928 r. znajdujemy odmienną informację w tej sprawie: „W czasie 

20 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, Krzyż Niepodległości odrzuc. 12 IV 1936 r., Opis założenia 
samodzielnej placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Przemyślanach sporządzony przez 
Antoniego Herberta, k. 2 (tu informacja, że Przemyślany opanował w maju 1919 r. jeden z bata-
lionów 48. pp Strzelców Kresowych, noszący wówczas nazwę 6. Pułku Strzelców Polskich, według 
Herberta również do tego pułku miały zostać wcielone pozostałości przemyślańskiej kompanii 
ochotniczej); H. Smotrecki, Zarys historii wojennej 39 Pułku Strzelców Lwowskich, Warszawa 1929, 
s. 12; Dokument 231. Komunikat operacyjny szefa III Oddziału Sztabu Generalnego WP z 28 V 
1919 r. [w:] O Niepodległą i granice, t. 1: Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego 1919–1921, red. M. Jabłonowski, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 215.

21 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Życiorys Barucha Steinberga z czerwca 1936 r., k. 111.
22 Dokument 715. Komunikat operacyjny szefa III Oddziału Sztabu Generalnego WP z 19 VIII 1920 r. 

[w:] O Niepodległą i granice, t. 1: Komunikaty…, s. 622; Dokument 721. Komunikat operacyjny 
szefa III Oddziału Sztabu Generalnego WP z 25 VIII 1920 r. [w:] ibidem, s. 631; Dokument 722. 
Komunikat operacyjny szefa III Oddziału Sztabu Generalnego WP z 26 VIII 1920 r. [w:] ibidem, 
s. 632.

23 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Życiorys Barucha Steinberga z czerwca 1936 r., k. 111; S. Zając, 
Pokój wam…, s. 318.
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pobytu w Wiedniu na ewakuacji w 1916 r., mając lat 18, został wybrany przez ewa-
kuowanych Żydów z Dunajowa rabinem w miejsce zmarłego na ewakuacji w roku 
1915 jego poprzednika na tym urzędzie. Wybór ten został zatwierdzony przez trzech 
rabinów w Wiedniu”24. Informację tę z braku innych dokumentów trudno zweryfi-
kować, tym bardziej że sam Steinberg w swoim życiorysie z listopada 1927 r. napisał: 
„W roku 1920 zostałem mianowany rabinem Gminy Wyznaniowej w Dunajowie”25. 
Podobną informację w tej kwestii można znaleźć w zaświadczeniu wydanym 29 maja 
1922 r. przez Żydowską Gminę Wyznaniową w Dunajowie (potwierdzoną dwa dni 
później przez starostowo powiatowe w Przemyślanach): „Wielmożny Rabin Pan 
Baruch Steinberg został dnia 3 maja 1920 [r.] rabinem Izraelskiej Gminy Wyznanio-
wej w Dunajowie, co zostało przez Starostwo w Przemyślanach reskryptem z dnia 
19 maja 1920 [r.] zatwierdzone, a z początkiem następnego miesiąca objął urzędo-
wanie i pod każdym względem wzorowo działa”26. Tak więc – jak wszystko wska-
zuje – rabinem w Dunajowie został dopiero w maju 1920 r. Niestety akta związane 
z mianowaniem go rabinem zaginęły w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r., co 
jasno stwierdza odpis oświadczenia w tej sprawie wydany 31 października 1927 r. 
przez Sąd Powiatowy w Przemyślanach: „Ze strony Starostwa w Przemyślanach 
poświadcza się niniejszym, że akta rabinackie pisane w języku hebrajskim, jako też 
reszta załączników do aktu zamianowania p. Barucha Steinberga rabinem Izraelic-
kiej Gminy Wyznaniowej w Dunajowie zaginęły w czasie inwazji bolszewickiej”27.

Początkowo młody Baruch mieszkał u rodziców w Przemyślanach, w celu wypeł-
niania swych obowiązków dojeżdżał do Dunajowa. Niebawem jednak opuścił rodzin-
ny dom i zamieszkał na stałe w Dunajowie, gdzie w 1922 r. utworzył propaństwową 
organizację Ceirei Agudat Izrael skupiającą lokalną ortodoksyjną młodzież wyznania 
mojżeszowego. Prowadził z nią pracę wychowawczą ukierunkowaną na wyrobienie 
wśród młodych Żydów propaństwowej i zarazem propolskiej postawy28. 

W 1923 r. Steinberg stawił się przed Wojskową Komisją Kontrolną, która oprócz 
powołania do czynnej służby wojskowej mężczyzn rocznika 1902 miała poddać 
przeglądowi lekarskiemu mężczyzn z roczników 1883–1901, którzy z różnych przy-
czyn do tej pory nie byli poddani kontroli. Celem tego przeglądu było ustalenie ich 
stosunku do powszechnego obowiązku służby wojskowej. Zgodnie z rozporządze-

24 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo ppłk. dypl. Tadeusza Lubicza-Niezabitowskiego (szefa 
sztabu Dowództwa OK nr VI we Lwowie) z 18 VII 1928 r. do BWN w sprawie Barucha Steinberga, 
k. 13.

25 Ibidem, Życiorys Barucha Steinberga z listopada 1927 r., k. 8.
26 Ibidem, Zaświadczenie Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Dunajowie z 29 V 1922 r., k. 6.
27 Ibidem, Kopia zaświadczenia wydanego przez Sąd Powiatowy w Przemyślanach, 31 X 1927 r., k. 7.
28 Ibidem, Życiorys Barucha Steinberga z czerwca 1936 r., k. 111; Żołnierze Września. Polegli…, s. 291.
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niem Rady Ministrów z 14 września 1922 r. oraz rozporządzeniem ministra spraw 
wojskowych z 15 czerwca 1923 r. latem 1923 r. Steinberg został zaliczony w poczet 
rabinów wojskowych w rezerwie29.

W tym też czasie zapewne zrodziła się w nim myśl, by zostać wojskowym rabi-
nem. Według Zofii Waszkiewicz już 5 czerwca 1922 r. miał wystąpić do Dowódz-
twa OK nr V Kraków z podaniem o przyjęcie go do służby w WP w charakterze 
rabina zawodowego. Jednak z uwagi na brak wymaganego cenzusu naukowego jego 
prośba została wówczas odrzucona30. Z kolejnym podaniem wystąpił 6 lipca 1925 r. 
do Dowództwa OK nr V Kraków oraz Dowództwa OK nr III Grodno, jak również 
do Naczelnego Rabina WP dr. Miesesa. Ten jednak negatywnie odniósł się do jego 
podania, co uzasadnił następująco: „Na razie kandydatura Pańska aktualną nie 
jest do czasu zdania ewentualnego egzaminu (do którego Pan zamierza przystąpić 
w jesieni) i uzyskania tym samym odpowiedniego cenzusu naukowego świeckiego”31. 
Dlatego też – mając świadomość konieczności zdobycia wykształcenia uniwersytec-
kiego – zdecydował się kontynuować naukę. W czerwcu 1927 r. zdał eksternistycz-
nie egzamin dojrzałości w VII Gimnazjum Państwowym w Krakowie im. Adama 
Mickiewicza32, po czym został przyjęty jako słuchacz Instytutu Orientalistyczne-
go na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, co znalazło swoje potwierdzenie 
w zaświadczeniu wydanym 8 listopada 1927 r. przez dziekana Wydziału Huma-
nistycznego: „Ze strony Dziekanatu Wydziału Hum[anistycznego] Uniw[ersytetu] 
J[ana] K[azimierza] we Lwowie poświadcza się niniejszym, że Baruch Steinberg 
rodem z Przemyślan zapisał się na I rok Wydziału Hum[anistycznego] Lwow[skiego] 
Uniw[ersytetu]. Równocześnie poświadcza się, że świadectwo dojrzałości tegoż załą-
czone jest do podania w sprawie odroczenia wzgl[ędnie] rozłożenia opłat”33.

Niewiele wiadomo o dalszym okresie studiów uniwersyteckich. Już bowiem 
w piśmie ppłk. dypl. Lubicza-Niezabitowskiego do BWN z 18 lipca 1928 r. znalazło 
się następujące stwierdzenie: „Przed dwoma laty zdał egzamin dojrzałości [jest to 
nieścisłość, gdyż egzamin ten zdał dopiero latem 1927 r. – W.J.] i obecnie figuruje 
jako słuchacz wydziału filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”34. 

29 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Życiorys Barucha Steinberga z czerwca 1936 r., k. 111.
30 Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307. 
31 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo Naczelnego Rabina WP do rabina Barucha Steinberga 

z 6 VII 1925 r., k. 17.
32 Żołnierze Września. Polegli…, s. 291.
33 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Poświadczenie dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwer-

sytetu Jana Kazimierza we Lwowie z 8 XI 1927 r., k. 1.
34 Ibidem, Pismo ppłk. dypl. Tadeusza Lubicza-Niezabitowskiego (szefa sztabu Dowództwa OK nr VI 

we Lwowie) z 18 VII 1928 r. do BWN w sprawie Barucha Steinberga, k. 13.
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Niebawem jednak przeniósł się na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
podjął studia na Wydziale Humanistycznym, które ukończył w 1932 r.35 W zaświad-
czeniu wydanym przez dziekana wspomnianego wydziału z 25 kwietnia 1932 r. 
czytamy m.in.: „Dziekanat Wydziału Humanistycznego [U]niwersytetu [S]tefana 
[B]atorego stwierdza, że p. Baruch Steinberg jest absolwentem Wydziału, a mia-
nowicie przesłuchał 12 trymestrów. Studiował w zakresie nauk orientalistycznych 
i historii”36. Tym samym w 1932 r. Steinberg spełnił wymagania co do wykształce-
nia wymaganego w stosunku do oficerów zawodowych. 

Jeżeli chodzi o przyczyny, dla których zdecydował się na pracę w wojsku, to trud-
no je jednoznacznie określić, ale trafnie zapewne ujął to w swym piśmie z 18 lipca 
1928 r. ppłk dypl. Lubicz-Niezabitowski: „O posadę rabina wojskowego stara się 
z tego powodu, że ze swojej gminy w Dunajowie liczącej 20 rodzin, przeważnie 
biednych, utrzymać się nie jest w stanie”37. Oczywiście trudności finansowe Ste-
inberga nie były wystarczającym powodem, aby został przyjęty do wojska w cha-
rakterze zawodowego rabina. Musiał się jeszcze wykazać odpowiednim (tzn. pozy-
tywnym) stosunkiem do państwa polskiego, co w jego przypadku nie było trudne, 
gdyż wywodził się z rodu rabinackiego szerzącego od kilku wieków myśl polską 
w kręgach wyznawców judaizmu, on sam zaś był wychowywany w duchu polskiego 
patriotyzmu. Nic więc dziwnego, że 2 grudnia 1927 r., mając już rozpoczęte studia 
wyższe, złożył ponownie wniosek o powołanie go do służby czynnej38.

W myśl obowiązujących przepisów stawianie wniosków w sprawie przyjmo-
wania do wojska rabinów leżało w kompetencji Naczelnego Rabina WP, będącego 
kierownikiem służby duszpasterskiej tego wyznania. Ówczesny Naczelny Rabin 
WP dr Mieses w piśmie z 25 stycznia 1928 r. odniósł się do prośby rabina Steinber-
ga w sposób następujący: „Prośba rabina gminy dunajowskiej Steinberga Barucha 
zostaje załatwiona na sposób wszystkich dotychczasowych analogicznych podań, 
które rozpatruje się i załatwia oczywista z całą życzliwością w pełnym poczuciu 
odpowiedzialności ciążącej na wnioskodawcy. In merito polega sposób ten na uprzed-
nim ewent[ualnie] zrazu zamianowaniu przez Szefa Biura Wyznań Niekatolickich 

35 Ibidem, Życiorys Barucha Steinberga z czerwca 1936 r., k. 111. W literaturze można znaleźć także 
informacje, że studia na uniwersytecie wileńskim ukończył w 1933 r. (Żołnierze Września. Polegli…, 
s. 291).

36 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Odpis zaświadczenia dziekana Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z 25 IV 1932 r., b.p.

37 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo ppłk. dypl. Tadeusza Lubicza-Niezabitowskiego (szefa 
sztabu Dowództwa OK nr VI we Lwowie) z 18 VII 1928 r. do BWN w sprawie Barucha Steinberga, 
k. 14.

38 Ibidem, Pismo z Gabinetu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych z 10 I 1928 r., k. 33.
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cywilnymi rabinami pomocniczymi na podstawie stwierdzenia odpowiedniej kwa-
lifikacji oraz korzystnych informacji względnie opinii właściwych czynników woj-
skowych i cywilnych. Następnie po upływie stosownego czasookresu na podstawie 
odpowiednio korzystnych opinii względnie informacji następuje konkretny wniosek 
nominacyjny na rabina wojskowego. […] Rabin Steinberg, który dopiero w ostatnim 
roku szkolnym zdał egzamin dojrzałości humanistycznej szkoły średniej, jest rabi-
nem małej gminy wschodniogalicyjskiej, której wystarczał ówczesny jego cenzus 
naukowy. Przypadkowo miałem dopiero właśnie wczoraj sposobność zapoznania 
się osobistego z wymienionym, któremu wyjaśniłem też stan rzeczy ku widocznemu 
zrozumieniu tegoż dla wytłumaczonych mu wymogów dobra służby, jak niemniej 
i jego samego. Obecnie nie nadaje się od razu na stanowisko szefa służby D.O.K. 
[szefa służby wyznania mojżeszowego w Dowództwie Okręgu Korpusu – W.J.]”39. 

W dalszej części pisma znalazła się fachowa opinia na temat powołania Stein-
berga na stanowisko cywilnego rabina pomocniczego, według której sprawa ta 
w owym czasie była niemożliwa do zrealizowania z uwagi na fakt, że kierował on 
gminą żydowską bez stałego garnizonu wojskowego, dla którego mógłby odnośną 
funkcję pełnić. Dodatkowym argumentem na niekorzyść kandydata był fakt, iż od 
kilku lat czekało na załatwienie kilka innych podobnych wniosków w sprawie mia-
nowania cywilnych rabinów pomocniczych, pełniących już de facto odpowiednie 
funkcje w miastach garnizonowych. Opinię kończyło jednoznaczne stwierdzenie 
Naczelnego Rabina WP, iż: „obecnie nie można w[yżej] w[ymienionemu] [tj. Stein-
bergowi – W.J.] poruczyć funkcji cyw[ilnego] rab[ina] Pom[ocniczego] i dlatego nie 
stawiam odpowiedniego wniosku. […] Natomiast, biorąc pod uwagę faktyczny głów-
ny motor dla objawionej niezwykłej niecierpliwości kandydata, tj. stronę materialną, 
proponowałbym ewent[ualnie] umożliwienie mu uzyskania stypendium na wypa-
dek, gdyby obecnie przed ukończeniem rozpoczętych studiów wyższych nie mógł 
otrzymać posady. Sądzę, iż tak będzie dla niego istotnie najlepiej, najpożyteczniej”40.

Niezrażony tym Steinberg wiosną 1928 r. napisał kolejny wniosek o przyjęcie 
go do wojska w charakterze rabina wojskowego. Tym razem dołączył do niego tak-
że opinię sporządzoną przez Komendę Obwodu Brzeżany Związku Strzeleckiego, 
w której pozytywnie oceniona została jego postawa wobec państwa polskiego: „Jest 
obywatelem Rz[eczy]p[ospo]litej Polskiej w stosunku do władz polskich lojalnym – 
zwolennikiem idei Marszałka Piłsudskiego – nigdy niczym nie uchybił godności 
gentelmena”41. Ponieważ jednak nie kierował gminą wyznaniową w mieście garni-

39 Ibidem, Pismo Naczelnego Rabina WP z 25 I 1928 r., k. 30.
40 Ibidem, Pismo Naczelnego Rabina WP z 25 I 1928 r., k. 31.
41 Ibidem, Pismo Komendy Obwodu Brzeżany w sprawie Barucha Steinberga z 27 IV 1928 r., k. 12.
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zonowym, wojskowe władze lokalne nie przygotowały dotąd odpowiedniej informa-
cji na temat jego stosunku do państwa polskiego, dlatego też 4 czerwca szef BWN 
zwrócił się w tej sprawie do Samodzielnego Referatu Informacyjnego w Dowództwie 
OK nr VI we Lwowie, dodając, iż: „Wiarygodne osoby prywatne wyrażają się o nim 
jak najlepiej – do urzędowego jednak załatwienia sprawy potrzebna jest oficjalna 
opinia co do jego lojalności państwowej”42. Odpowiadając, ppłk dypl. Lubicz-Nie-
zabitowski w piśmie z 18 lipca 1928 r. wystawił mu pochlebną ocenę w odniesieniu 
do wspomnianej kwestii: „W stosunku do Państwa Polskiego odnosił się zawsze 
lojalnie, jak i jego rodzina, ciesząca się ogólnym poważaniem. […] W życiu poli-
tycznym udziału nie bierze, jednak poglądami politycznymi zbliżony jest do syjoni-
stów. Ma opinię żyda postępowego, nie nosi brody, obraca się tylko w towarzystwie 
inteligencji żydowskiej, z tego powodu nie jest lubiany przez chasydów. Uchodzi za 
człowieka zrównoważonego, spokojnego i uczciwego”43. 

Po otrzymaniu tej opinii szef BWN 16 sierpnia zdecydował wystąpić z wnioskiem 
o przyjęcie rabina Steinberga do rezerwy w korpusie duchowieństwa wojskowego 
wyznania mojżeszowego. Powody tak szybkiej decyzji – jak się wydaje – dość jasno 
precyzuje uzasadnienie wspomnianego wniosku: „Organizacja służby duszpaster-
skiej wyznania mojżeszowego przewiduje 8 etatów rabinów wojskowych. Dotych-
czas obsadzony został zaledwie jeden etat w DOK IX, pozostałych etatów nie dało 
się obsadzić z powodu braku odpowiednich kandydatów, którzy by odpowiadali 
warunkom wymaganym dla rabina wojskowego. Obecnie taki kandydat się zna-
lazł w osobie rabina Steinberga, który jest dobrym patriotą polskim, posiadającym 
dobrą opinię, tak ze strony Samodzielnego Referatu Informacyjnego, jak i też zna-
ny jest sferom wojskowym jako gorliwy zwolennik idei Pana Marszałka – i dlatego 
stawiam jego kandydaturę”44. W zakończeniu wniosku znalazło się stwierdzenie, 
że rabin Steinberg niezwłocznie po przyjęciu do rezerwy zostanie powołany do 
służby czynnej na stanowisko pełniącego obowiązki szefa duszpasterstwa mojże-
szowego przy dowództwie jednego z okręgów korpusu. Jak widać, o szybkim przy-
jęciu Steinberga do wojska zadecydowały głównie względy polityczne, a zwłaszcza 
jego odpowiednia postawa polityczno-moralna w odniesieniu do formacji ideowej 
sprawującej wówczas rządy w Polsce. 

42 Ibidem, Pismo MSWojsk. do Samodzielnego Referatu Informacyjnego w Dowództwie OK nr VI 
Lwów z 4 VI 1928 r., k. 28.

43 Ibidem, Pismo ppłk. dypl. Tadeusza Lubicza-Niezabitowskiego (szefa sztabu Dowództwa OK nr VI 
we Lwowie) z 18 VII 1928 r. do BWN w sprawie Barucha Steinberga, k. 13–14.

44 Ibidem, Pismo szefa BWN z 16 VIII 1928 r., k. 24.
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Dalsza kariera wojskowa Steinberga potoczyła się już dość szybko. Zgodnie 
z sugestią szefa BWN 27 września 1928 r. został powołany do służby czynnej w cha-
rakterze rabina rezerwy, co wyraźnie stwierdza pismo gen. bryg. Michała Karasze-
wicza-Tokarzewskiego, szefa Biura Personalnego MSWojsk.: „Powołuję do służ-
by czynnej rabina rezerwy Steinberga Barucha z równoczesnym przeniesieniem 
służbowym na stanowisko p.o. szefa duszpasterstwa wyznania mojżeszowego przy 
DOK nr III Grodno (bez prawa do należności za przesiedlenie) […] Rabin Stein-
berg posiada bardzo dobrą opinię i jest to wyjątkowy rabin-ortodoksa, który ma 
wszelkie warunki na uzyskanie stopnia oficerskiego i jako taki jest bardzo pożądany 
dla armii w służbie duszpasterskiej wyznania mojżeszowego”45. W nawiązaniu do 
wspomnianego pisma rabin Steinberg został formalnie powołany do służby czynnej 
7 grudnia i tydzień później zameldował się w Dowództwie OK nr III Grodno, po 
czym 15 grudnia objął stanowisko rabina OK nr III Grodno (w randze kapitana na 
etacie majora). Jego biuro mieściło się na zamku grodzieńskim, gdzie też urzędował 
przydzielony mu sekretarz46. 

Po przybyciu do Grodna przystąpił do pełnienia swych obowiązków. Ich zakres 
był dość duży, gdyż działalność rabina Steinberga rozciągała się na cały obszar 
OK nr III Grodno, obejmującego województwo białostockie i wileńskie. Powodowało 
to konieczność odwiedzania odległych garnizonów, zwłaszcza tych, gdzie w więk-
szej liczbie służyli żołnierze wyznania mojżeszowego47. Plan swojej działalności na 
stanowisku szefa służby duszpasterskiej w OK nr III przedstawił lokalnej prasie 
żydowskiej już pod koniec grudnia 1928 r., stwierdzając, że będzie dbał nie tylko 
o potrzeby religijne żołnierzy wyznania mojżeszowego, lecz także o podniesienie 
ich poziomu duchowego przez aktywne działania w sferze kulturalno-oświatowej, 
jak również pomoc przedstawicielom miejscowej ludności żydowskiej w sprawach 
związanych z religią48.  

Dnia 9 maja 1929 r. na łamach grodzieńskiej gazety „Unzer Grodner Zeitung” 
ukazał się wywiad z rabinem Steinbergiem, w którym jasno wyraził on swój pogląd, 
iż żołnierzy należy w jak największym stopniu edukować i objąć szerokim zakresem 
pracy kulturalno-oświatowej, by uczynić z nich świadomych żołnierzy-obywateli. 

45 Ibidem, Pismo MSWojsk. z 27 IX 1928 r. o powołaniu Barucha Steinberga do służby czynnej, 
k. 21–22. Według Zofii Waszkiewicz do czynnej służby wojskowej miał zostać powołany już 1 XI 
1928 r. (zob. Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307).

46 WBH CAW, Dowództwo OK nr III Grodno, Rozkaz dzienny nr 33 z 20 XII 1928 r., poz. 3.
47 Informacyjny Kalendarz Wojskowy na 1928 rok, Warszawa 1928, s. 83.
48 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Kartka maszynopisu zawierająca tłumaczenie jednej z żydow-

skich gazet wydanych w Grodnie w grudniu 1928 r. z tekstem na temat osoby nowego rabina 
OK nr III, k. 38.
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Stąd też praca wśród żołnierzy wyznania mojżeszowego stanowiła jeden z najważniej-
szych aspektów aktywności Steinberga, który często prowadził dla nich pogadanki 
i wykłady o historii Żydów49. Rozwinięciem tej działalności stały się podobne wykłady 
dla uczniów szkół hebrajskich po uzyskaniu odpowiedniej zgody płk. dypl. Bohdana 
Hulewicza (szefa Biura Personalnego MSWojsk.) z 12 sierpnia 1929 r.: „Zezwalam 
rabinowi DOK III Steinbergowi Baruchowi na udzielanie lekcji religii w szkołach 
średnich”50. W tym też czasie Steinberg podjął aktywne działania na rzecz wzrostu 
przychylności wyznawców judaizmu wobec państwa polskiego, organizując z własnej 
inicjatywy m.in. wśród tej ludności w Grodnie zbiórkę pieniędzy na rzecz wojska51.

Szczególne znaczenie dla niedawno powołanego rabina OK nr III Grodno mia-
ło pierwsze większe święto żydowskie, jakim było święto Pesach obchodzone na 
przełomie marca i kwietnia (data święta jest ruchoma) – przypominające o wyjściu 
narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Trwało ono osiem dni, Żydom nie wolno 
było wówczas spożywać pokarmów na zakwasie, co dla żołnierzy wyznania moj-
żeszowego było sporym utrudnieniem. W trakcie święta Pesach w 1929 r. rabin 
Steinberg odprawił tradycyjne sedery, czyli uroczyście obchodzone pierwsze dwa 
wieczory wspomnianego święta. Na pierwszy seder przybyło ponad trzydziestu wyż-
szych oficerów z jednostek garnizonu grodzieńskiego, w tym komendant garnizo-
nu gen. bryg. Franciszek Kleeberg i zarazem dowódca 29. Dywizji Piechoty, której 
sztab stacjonował w Grodnie. Rabin Steinberg wygłosił kazanie o znaczeniu świąt 
wielkanocnych jako świąt wyzwolenia. Później odczytano list dowódcy okręgu gen. 
bryg. Antoniego Litwinowicza. Podsumowując omawiane święto, redakcja gazety 
podkreśliła rolę rabina Steinberga dla poprawy doli żołnierzy wyznania mojże-
szowego: „Dzięki energicznej działalności rabina wojskowego Steinberga, jako też 
lojalnego postępowania tutejszej wyższej władzy, ustosunkowanie się do żołnierza-
-żyda na całym terenie DOK Grodno jest bardzo (przyjacielskie) życzliwe. Dzięki 
staraniom rabina wojskowego zostali wszyscy żołnierze-żydzi zwolnieni na Święto. 
Bardzo wielka ilość otrzymała urlopy. Także w sprawach cywilnych zostało dużo 
zrobione na korzyść przez rabina wojskowego”52.

49 Ibidem, Kartka maszynopisu zawierająca tłumaczenie grodzieńskiej gazety „Unzer Grodner Zei-
tung” z 9 V 1929 r. z tekstem na temat pracy rabina OK nr III, k. 39.

50 Ibidem, Pismo płk. dypl. Bohdana Hulewicza, szefa Biura Personalnego MSWojsk., z 12 VIII 
1929 r., k. 53.

51 Ibidem, Kartka maszynopisu zawierająca tłumaczenie grodzieńskiej gazety „Głos Prawdy Ziemi 
Grodzieńskiej” z 19 VI 1929 r. z tekstem na temat zbiórki pieniędzy prowadzonej przez rabina 
OK nr III, k. 59.

52 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 133, Kartka z tłumaczeniem artykułu z żydowskiej gazety „Hajnt” 
wydawanej w Białymstoku– nr 117 z 27 V 1929 r., k. 130.
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W trakcie wizyt duszpasterskich w jednostkach stacjonujących na obszarze 
OK nr III Steinberg najczęściej odwiedzał Białystok, Suwałki i Wilno, często spoty-
kając się z przedstawicielami lokalnej prasy, która dzięki temu zaczęła szerzej pisać 
o jego działalności. 18 lutego 1930 r. w Białymstoku udzielił lokalnej gazecie „Dos 
Naje Leben” wywiadu, w którym opisywał swoją pracę duszpasterską jako rabina 
wojskowego podejmującego różnorodne działania na rzecz wsparcia żołnierzy tego 
wyznania. Jak sam mówił, to dzięki jego staraniom dowódca okręgu wydał spe-
cjalny rozkaz zobowiązujący oficerów i podoficerów do traktowania żołnierzy tego 
wyznania z pełnym szacunkiem. Także dzięki niemu w jednostkach stacjonujących 
na obszarze OK nr III wprowadzono nowe zasady modlitwy: „Modlitwy poranne 
i wieczorne bywały do tego czasu odmawiane tylko przez chrześcijan. Żydzi stali 
przy tym w szeregu jak niemi współmodlący się. Z przybyciem rabina Steinberga 
wprowadzono, by Żydzi nie stali razem w szeregu, jednak to zrobiło wrażenie, że 
Żydzi nie mają religii. Ostatnio DOK wydało rozkaz, aby żołnierze Żydzi, stojąc 
w oddzielnym szeregu, odmawiali chóralnie pierwszą parszę53 KriatSzema”54. Na 
zakończenie artykułu redakcja gazety dodała, że rabin Steinberg zamierza jak naj-
szybciej wprowadzić do bibliotek w szpitalach wojskowych książki żydowskie, w tym 
w pierwszej kolejności Biblię w języku hebrajskim.

W wydawanej w Grodnie żydowskiej gazecie „Unzer Grodner Express”, w nume-
rze z 14 stycznia 1930 r. ukazał się artykuł podsumowujący pierwszy rok urzędo-
wania Steinberga na stanowisku rabina OK nr III. Oceniono go jako bardzo dobre-
go przewodnika duchowego dla żołnierzy wyznania mojżeszowego. Miał on także 
wykazywać duże zainteresowanie sprawami społecznymi miejscowej społeczności 
żydowskiej, co redakcja gazety podsumowała następująco: „Nie będzie przesadą, 
o ile powiemy, że przez jego dotychczasową działalność względem żołnierza-żyda, 
jako też dla społeczeństwa żydowskiego i indywidualnych jednostek pozyskał sobie 
rab[in] Steinberg w naszym mieście dużo sympatii i uznania”55.

53 Tora jest odczytywana w synagodze przez cały rok. Nie ma rozdziałów, jest podzielona na 54 frag-
menty przeznaczone do systematycznego czytania. Układ czytań jest zmienny w zależności od 
długości roku, który w kalendarzu żydowskim ma różną liczbę tygodni. Porcja tekstu Tory (a nie 
modlitwa) przypadająca na jeden tydzień nazywa się Paraszat ha-Szawua lub Parsza. Innym 
tradycyjnym określeniem na tygodniową porcję Tory jest Sidra.

54 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 133, Kartka z tłumaczeniem artykułu z żydowskiej gazety „Dos 
Naje Leben” wydawanej w Białymstoku – nr 43 z 19 II 1930 r., k. 132. Kriat Szema to w judaizmie 
fragment modlitwy porannej i wieczornej zaczynającej się od słów „Szema Israel” (Słuchaj, Izraelu). 
To nie tylko modlitwa, lecz przede wszystkim wyznanie wiary składające się z trzech fragmentów 
zaczerpniętych z Tory.

55 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 133, Kartka z tłumaczeniem artykułu z żydowskiej gazety „Unzer 
Grodner Express” wydawanej w Białymstoku – nr 12 z 14 I 1930 r., k. 131.
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Po ponad pół roku pracy na stanowisku rabina OK nr III 1 sierpnia 1929 r. 
Steinberg wystąpił z pisemną prośbą o mianowanie go rabinem zawodowym, co 
wiązało się ze wzrostem należnego mu uposażenia: „Dekretem MSWojsk. z dnia 
7 grudnia 1928 roku […] zostałem powołany do czynnej służby jako p.o. rabina OK 
III, nie zmieniając mego charakteru rabina rezerwy. Do służby zameldowałem się 
dnia 14 grudnia 1928 roku. Chcąc poświęcić się służbie wojskowej, proszę o prze-
mianowanie mnie na rabina zawodowego”56. Pismo to zawierało poparcie w tej 
kwestii, wyrażone w formie pisemnej przez dowódcę OK nr III Grodno, podpisa-
ne w zastępstwie przez gen. bryg. Jerzego Dobrodzickiego (zastępował nieobecnego 
w tym czasie dowódcę okręgu gen. bryg. Litwinowicza)57. 

Władze wojskowe pozytywnie ustosunkowały się do prośby Steinberga, gdyż już 
5 października 1929 r. BWN przygotowało odpowiedni wniosek w celu przesłania 
go do kancelarii prezydenta RP Ignacego Mościckiego. We wniosku tym podano 
także planowany termin mianowania Steinberga rabinem zawodowym (z dniem 
1 października 1929 r.) oraz starszeństwo (z dniem 1 grudnia 1928 r.). Jednak mimo 
pozytywnej opinii dowódcy OK nr III wymaganej opinii nie przygotował Naczelny 
Rabin WP dr Mieses, co zostało odnotowane pismem ręcznym na jednym z egzem-
plarzy przygotowanego wniosku: „Nacz[elny] Rab[in] J[ózef] Mieses oświadczył 
ustnie, że ze względu na zbyt krótki okres czasu służby w wojsku rab[ina] Stein-
berga w chwili obecnej nie może zająć stanowiska definitywnego do postawione-
go przez D[owódc]ę OK III wniosku”58. Jak się wydaje, był to zasadniczy powód, 
który spowodował, że Steinberg nie został mianowany rabinem zawodowym jesie-
nią 1929 r.59 Również w ocenie jego kwalifikacji sporządzonej w 1929 r. Naczelny 
Rabin WP napisał: „Z uwagi na okoliczność, iż wyżej wymieniony dopiero w roku 
bieżącym rozpoczął działalność, wstrzymuję się ze sformułowaniem opinii”60. Co 
ciekawe, gen. bryg. Litwinowicz w opinii dotyczącej Steinberga za 1929 r. ocenił go 
bardzo wysoko: „Jako szef duszpasterstwa wyznania mojżeszowego wykazał wysokie 
zalety i doskonałe przygotowanie pod względem opieki moralnej nad szeregowymi 
tego wyznania, wykazując ponadto wybitną lojalność państwową. Bardzo ruchliwy 

56 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo Barucha Steinberga z 1 VIII 1929 r., k. 60.
57 A. Kozłowska, Generał brygady Jerzy Dobrodzicki (1884–1934) i jego rodzina, „Przegląd Nauk 

Historycznych” 2012, R. 9, nr 2, s. 115.
58 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo w sprawie nominacji Barucha Steinberga rabinem 

zawodowym z 5 X 1929 r. wraz z dalszą dokumentacją na ten temat, k. 65.
59 Według Zofii Waszkiewicz Steinberg został zawodowym rabinem wojskowym 4 V 1929 r., ze 

starszeństwem z 1 XII 1928 r. (zob. Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307).
60 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona 

przez Naczelnego Rabina WP za 1929 r., b.p.
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i z inicjatywą. Poza swymi obowiązkami służbowymi jest bardzo czynny na terenie 
gminy żydowskiej, pracując tam ze znacznym rezultatem w duchu wybitnie państwo-
wym, paraliżując dawne wpływy rosyjskie. Bardzo dobry”61. Jak widać, zapewne to 
właśnie brak opinii Naczelnego Rabina WP zdecydował, że wniosek Steinberga nie 
znalazł ostatecznej akceptacji w 1929 r., w wyniku czego Steinberg nadal pozosta-
wał w służbie czynnej w charakterze rabina rezerwy. Jak się wydaje, Naczelny Rabin 
WP dr Mieses miał od początku wiele uwag do Steinberga, co częściowo wyjaśnia 
opinia za 1930 r.: „Brak karności w stosunku do władzy fachowej w Biurze Wyznań 
Niekatolickich w sprawach fachowych i służbowych”62 – zakończona ogólną oceną 
dostateczną, co raczej nie wróżyło szybkiego awansu. Jednak propaństwowa i zara-
zem propolska postawa Steinberga znalazła niebawem poparcie w odpowiednich 
wojskowych kręgach decyzyjnych. 

Wobec przedłużającej się sprawy mianowania rabina Steinberga rabinem 
zawodowym dowódca OK nr III Grodno w piśmie z 19 lutego 1930 r. do ministra 
spraw wojskowych oraz BWN ponownie wystąpił z podobnym wnioskiem, pisząc 
m.in.: „Wymieniony posiada wszystkie warunki przewidziane rozp[orządzeniem] 
MSWojsk. […] jak również i doskonałe kwalifikacje i przemianowanie go będzie 
połączone z wielką korzyścią dla służby. […] Przemianowanie go na zawodowego 
ugruntuje jeszcze jego autorytet i przyczyni się w wysokim stopniu do osiągnięcia 
pożądanych rezultatów”63. Tym razem – mimo dość krytycznej opinii wystawionej 
przez Naczelnego Rabina WP – sprawa nabrała przyspieszenia i ostatecznie 18 czerw-
ca 1930 r. Steinberg został mianowany zawodowym rabinem w OK nr III Grodno 
w stopniu kapitana (ze starszeństwem z dnia 1 grudnia 1928 r.)64.

Na początku lat trzydziestych XX w. jego kariera wojskowa potoczyła się już 
dość szybko. Jak się wydaje, przełomowym momentem było odejście z zajmowane-
go stanowiska dotychczasowego Naczelnego Rabina WP dr. Miesesa, który wobec 
Steinberga wykazywał swoistą niechęć wynikającą zapewne z jego nazbyt postę-
powych nauk. Kolejny Naczelny Rabin WP dr Chaim Fränkel (zajmował to stano-
wisko w latach 1932–1933) wystawiał Steinbergowi już jak najbardziej pozytyw-
ne opinie, np. opinia za 1931 r.: „Bardzo gorliwy w pełnieniu swych obowiązków. 

61 Ibidem, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona przez dowódcę OK nr III Grodno 
za 1929 r., b.p.

62 Ibidem, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona przez Naczelnego Rabina WP za 
1930 r., b.p.

63 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo dowódcy OK nr III Grodno w sprawie rabina Barucha 
Steinberga z 19 II 1930 r., k. 67.

64 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Przebieg służby Barucha Steinberga w czasie pokoju, 
b.p.; WBH CAW, Dziennik Personalny MSWojsk. 1930, nr 11, s. 197.
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Bardzo zdolny jako duszpasterz i wychowawca żołnierzy. Wykształcenie fachowe 
dostateczne”65. Nic więc dziwnego, że na czas urlopu dr. Fränkela Steinberg został 
czasowo przydzielony do BWN i od 6 lipca do 24 sierpnia 1931 r. pełnił funkcję 
p.o. zastępcy Naczelnego Rabina WP66. W konsekwencji przez niemal dwa miesią-
ce przebywał w stolicy, co spowodowało pewne ograniczenie jego aktywności na 
obszarze OK nr III Grodno. Mimo to w sprawozdaniu za III kwartał 1931 r. Stein-
berg podał, że w ciągu pozostałych kilku tygodni tego kwartału (a więc po powrocie 
do Grodna) odprawił cztery nabożeństwa, wygłosił trzy kazania, cztery pogadanki 
o charakterze religijno-moralnym oraz odbył jedną podróż służbową do garnizonu 
w Suwałkach (15 września), co wyraźnie wskazuje na jego aktywność zawodową67.

Nieco wcześniej, bo już 22 czerwca 1931 r., BWN przygotowało projekt prze-
niesienia Steinberga na równorzędne stanowisko rabina w OK nr I Warszawa, 
dotychczasowego zaś rabina tego okręgu Joachima Raaba do OK nr III Grodno. 
Przeniesienie to miało nastąpić na wniosek dr. Fränkela (zajmującego w tym czasie 
stanowisko p.o. Naczelnego Rabina WP) i zyskało poparcie BWN68. Jednak sprawa 
przeciągała się, co spowodowało, że Steinberg w lutym 1932 r. napisał deklarację 
o zrzeczeniu się wszelkich ewentualnych kosztów związanych z planowanym prze-
niesieniem. Ostatecznie dopiero 1 kwietnia tegoż roku został wyznaczony na rabi-
na OK nr I Warszawa z równoczesnym pełnieniem obowiązków rabina OK nr III 
Grodno i OK nr V Kraków69. Tydzień później (tj. 7 kwietnia) przesunięto termin 
przeniesienia i objęcia przez niego nowych obowiązków na 2 maja, co też faktycz-
nie wówczas nastąpiło. Potwierdza to rozkaz Dowództwa OW nr I Warszawa nr 34 
z 28 maja 1932 r.: „Rabin Steinberg Baruch objął stanowisko rabina OK I, III i V 
z dniem 2 V 1932 r.”70 Osiem dni później nastąpiło podpisanie protokołu zdawczo-
-odbiorczego (obejmującego dokumentację przechowywaną w sekretariacie biura 
dotychczasowego rabina OK nr I) przez dotychczasowego rabina OK nr I Warszawa 
Raaba (przeniesionego na stanowisko rabina do OK nr II Lublin z równoczesnym 

65 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona 
przez Naczelnego Rabina WP za 1931 r., b.p.

66 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo płk. dypl. Bohdana Hulewicza, szefa Biura Personalnego 
MSWojsk., z 9 VII 1931 r., k. 83.

67 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 119, Sprawozdanie z działalności rabina Barucha Steinberga, rabina 
OK nr III Grodno, za III kwartał 1931 r., k. 117.

68 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo szefa BWN z 22 VI 1931 r., k. 76–77.
69 WBH CAW, Dziennik Personalny MSWojsk. 1932, nr 6, s. 251. Według Zofii Waszkiewicz miał 

zostać przeniesiony na stanowisko rabina OK nr I już 1 VI 1931 r. (zob. Z. Waszkiewicz, Steinberg 
Baruch…, s. 307).

70 WBH CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa OK nr I Warszawa, Rozkaz dzienny nr 34 z 28 V 
1932 r.
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pełnieniem obowiązków rabina w OK nr IX Brześć n. Bugiem) oraz nowego rabina 
OK I Steinberga71. 

Przeniesienie do stolicy, gdzie zamieszkał przy ul. Polnej 74, niewątpliwie 
wzmacniało jego autorytet, tym bardziej że do tego czasu ukończył studia orienta-
listyczne i historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie. Tak więc maj 1932 r. zapoczątkował nowy okres w życiu rabina, 
związany z Warszawą.

Podczas całej kariery wojskowej rabin Steinberg – podobnie jak inni oficero-
wie – podlegał corocznej ocenie kwalifikacyjnej swoich przełożonych, pod uwagę 
brano szereg elementów, takich jak wartości osobiste i fizyczne, inteligencja, zdol-
ności zawodowe, organizacyjne, wychowawcze i kierownicze, jak również określenie 
przydatności służbowej. Początkowo podlegał ocenie jako rabin OK nr III Grodno, 
od 1932 r. jako rabin OK nr I Warszawa. W zdecydowanej większości opinie szefa 
BWN oraz dowódców OK nr III i OK nr I na jego temat były pozytywne, w prze-
ciwieństwie do początkowych opinii Naczelnego Rabina WP dr. Miesesa. Jednak 
już kolejny Naczelny Rabin WP dr Fränkel w swych opiniach chwalił Steinberga. 
Również ppłk Stanisław Krawczyk, ówczesny szef BWN, wystawił mu za 1932 r. 
bardzo pochlebną ocenę: „Inteligentny, zdolny, ruchliwy, bardzo dobry organi-
zator, wybitnie lojalny, gorliwy zwolennik urabiania społeczeństwa żydowskiego 
w duchu państwowym i polskim. Ideowo i jako duszpasterz bez zarzutu”72. Rok 
później dowódca OK nr I gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz (dowodził okręgiem 
w latach 1931–1935) wystawił mu równie pozytywną opinię: „Energiczny, ambitny 
i ruchliwy. Podkreśla stale swoją lojalność do Państwa i Rządu. Jako rabin postę-
powy – na tle prowadzonej przez siebie akcji ograniczania przywilejów religijnych 
szeregowych wyznania mojżeszowego – popada w konflikty ze współwyznawcami 
i naraża się na ataki w prasie. Zdrów, wytrzymały. Zmysł organizacyjny duży. Bar-
dzo dobry”73. Niewątpliwie jego oddanie idei pobudzania wśród wyznawców religii 
mojżeszowej lojalności wobec państwa polskiego spotykało się z poparciem kierow-
nictwa polskiej armii, ułatwiając tym samym dalszą karierę wojskową. 

Już kilka miesięcy po objęciu stanowiska rabina OK nr I Warszawa Stein-
berg został czasowo przydzielony – na czas urlopu Naczelnego Rabina WP – do 

71 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w biurze sekretariatu 
rabina OK nr I Warszawa w dniu 10 V 1932 r., k. 35; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 902.

72 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona 
przez szefa Biura Wyznań Niekatolickich za 1932 r., b.p.

73 Ibidem, Opinia kwalifikacyjna Barucha Steinberga wystawiona przez dowódcę OK nr I Warszawa 
za 1933 r., b.p.
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BWN, gdzie od 2 do 31 lipca 1932 r. pełnił funkcję zastępcy Naczelnego Rabina 
WP, po czym w okresie od 9 stycznia 1933 r. do 13 czerwca 1934 r. był zastępcą 
szefa Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Mojżeszowego74 w związku 
ze zwolnieniem z dniem 9 stycznia 1933 r. dotychczasowego Naczelnego Rabina 
WP dr. Fränkela ze stanowiska szefa Głównego Wojskowego Urzędu Duszpaster-
stwa Mojżeszowego75 i powierzeniem wspomnianego stanowiska rabinowi Stein-
bergowi, który miał je zajmować (pozostając nadal rabinem OK nr I Warszawa) 
do czasu wyznaczenia nowego Naczelnego Rabina WP76. Z dniem 1 stycznia 
1934 r. został awansowany na starszego rabina II klasy (co odpowiadało stop-
niowi majora)77. Jednak najważniejsze stanowisko w jego karierze wojskowej było 
dopiero przed nim. 

Dnia 12 kwietnia 1934 r. Józef Piłsudski (ówczesny minister spraw wojsko-
wych) powierzył mu pełnienie obowiązków szefa Głównego Wojskowego Urzędu 
Duszpasterstwa Mojżeszowego przy równoczesnym zajmowaniu stanowiska rabina 
OK nr I Warszawa78. Przez kolejne dwa lata Steinberg kierował de facto działalnoś-
cią wojskowej służby duszpasterskiej wyznania mojżeszowego, zyskując pozytywne 
oceny swych przełożonych. Według nich należycie wywiązywał się ze swych obo-
wiązków, wykazując się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i kierowniczymi. 
Wysoko oceniano także jego pracę duszpasterską wśród żołnierzy wyznania moj-
żeszowego, zwłaszcza w zakresie kreowania ich pozytywnego stosunku do państwa 
polskiego. Na przykład dowódca OW nr I gen. bryg. Jarnuszkiewicz w opinii za 
1935 r. ocenił go następująco: „Jako szef duszpasterstwa wyznania mojżeszowego 
wykazuje bardzo duże walory osobiste i służbowe. Energiczny, pełen inicjatywy, 
dał się poznać wojsku nie tylko pod względem opieki moralnej nad żołnierzem, ale 
i wśród społeczeństwa cywilnego. Pracuje w duchu państwowym na terenie gmi-
ny żydowskiej i wśród młodzieży skupiającej się w związkach. Zdyscyplinowany, 
w stosunku do władz przełożonych lojalny, jako rabin postępowy. W okresie bie-

74 Ibidem, Zeszyt ewidencyjny Barucha Steinberga z końca lat trzydziestych XX w., b.p.
75 Po przeniesieniu do rezerwy został niebawem pomocniczym rabinem w garnizonie modlińskim.
76 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo płk. dypl. Bohdana Hulewicza z 9 I 1933 r. i pismo ppłk. 

Stanisława Krawczyka z 9 I 1933 r., k. 97. Według Zofii Waszkiewicz rabinem II klasy miał zostać 
już w maju 1932 r. (zob. Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307).

77 WBH CAW, Dziennik Personalny MSWojsk. 1934, nr 4, s. 72; Żołnierze Września. Polegli…, 
s. 291. Stopnie duchowieństwa wojskowego wyznania mojżeszowego miały następujące nazwy 
oraz odpowiedniki w stopniach wojskowych: Naczelny Rabin WP – pułkownik, starszy rabin 
I klasy – podpułkownik, starszy rabin II klasy – major oraz rabin – kapitan (WBH CAW, Dziennik 
Rozkazów MSWojsk. 1922, nr 32, poz. 463).

78 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Zarządzenie ministra spraw wojskowych z 12 IV 1934 r., k. 95; 
WBH CAW, Dziennik Personalny MSWojsk. 1934, nr 14, s. 256.
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żącego roku pracował bardzo dobrze. Na stanowisku rabina OK I bez zarzutu”79. 
W podobnym tonie swoją opinię za ten rok napisał także ppłk Krawczyk, szef 
BWN: „Zgadzam się z opinią D[owód]cy OK I. Pracowity, ruchliwy, inteligen-
tny, lojalny. Potrzeby i wymagania wojska rozumie i popiera”80. W kolejnym roku 
Stein berg otrzymał od wspomnianych przełożonych również bardzo podobne opi-
nie służbowe o jednoznacznie pozytywnym wydźwięku. Nic więc dziwnego, że 
ppłk Krawczyk w piśmie z 5 listopada 1936 r. zwrócił się do gen. dyw. Tadeusza 
Kasprzyckiego (ministra spraw wojskowych) z wnioskiem o mianowanie starsze-
go rabina II klasy Steinberga na stanowisko szefa Głównego Wojskowego Urzędu 
Duszpasterstwa Mojżeszowego, którym de facto kierował już od stycznia 1933 r.: 
„St. rab. II kl. Steinberg Baruch okazał się duchownym wojskowym o nieprze-
ciętnych walorach służbowych, moralnych i fachowych. W szczególności ujawnił 
znaczną umiejętność wychowawczą, inicjatywę oraz wnikliwe zrozumienie inte-
resów Państwa i wojska. W swojej działalności na polu uświadamiania i urabiania 
żołnierzy wyznania mojżeszowego podkreślał zawsze i uzasadniał potrzebę roz-
budzania ducha oraz poczucia państwowo-obywatelskiego i polskiego. Z powyż-
szych względów proszę o mianowanie st. rab. II kl. Steinberga Barucha szefem 
Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Mojżeszowego”81. Minister spraw 
wojskowych przychylił się do tej prośby i rozkazem z 30 listopada 1936 r. miano-
wał go na rzeczone stanowisko, czemu towarzyszyła również formalna nominacja 
na stanowisko Naczelnego Rabina WP przy jednoczesnym pełnieniu w dalszym 
ciągu obowiązków rabina OK nr I82.

Baruch Steinberg jako szef Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Moj-
żeszowego i zarazem Naczelny Rabin WP musiał wypełniać wiele nowych obowiąz-
ków, spośród których do najważniejszych należało: sprawowanie ogólnej opieki nad 
żołnierzami tego wyznania, prowadzenie kontroli podległych duchownych, nor-
mowanie sprawy nabożeństw i świąt religijnych, prowadzenie spraw metrykalnych, 
zaopatrywanie duchownych w utensylia oraz prowadzenie statystyki wyznaniowej. 
Corocznie Naczelny Rabin WP – podobnie jak zwierzchnicy innych wyznań w woj-
sku – sporządzał dla szefa BWN sprawozdanie, w którym wskazywał liczbę żołnie-

79 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Opinia gen. bryg. Czesława Jarnuszkiewicza, dowódcy 
OK nr I Warszawa, o Baruchu Steinbergu za 1935 r., b.p.

80 Ibidem, Opinia ppłk. Stanisława Krawczyka, szefa BWN, o Baruchu Steinbergu za 1935 r., b.p.
81 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Pismo ppłk. Stanisława Krawczyka do ministra spraw wojsko-

wych z 5 XI 1936 r., k. 104.
82 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Rozkaz ministra spraw wojskowych mianujący Barucha 

Steinberga szefem Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Mojżeszowego z 30 XI 1936 r., 
b.p.



172 Witold Jarno

rzy wyznania mojżeszowego. Ze względu na to, że wojsko nie posiadało własnych 
synagog garnizonowych, żołnierze wyznania mojżeszowego uczestniczyli w nabo-
żeństwach w synagogach gminnych, za ich używanie zaś płacono z budżetu wojska. 

W swej działalności Steinberg był gorącym zwolennikiem szerzenia wśród żoł-
nierzy wyznania mojżeszowego poczucia godności, zrozumienia służby wojskowej 
w duchu lojalności wobec państwa polskiego oraz rozpowszechniania idei marszałka 
Piłsudskiego. W tym celu m.in. utrzymał zarządzenie swego poprzednika w kwestii 
odmawiania modlitwy 11 listopada za pomyślność Rzeczypospolitej, jak również 
19 marca i 2 maja, tj. w dniach imienin i śmierci marszałka Piłsudskiego. Po 1935 r. 
nakazał żołnierzom wyznania mojżeszowego odmawianie modlitwy w intencji mar-
szałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Ponadto 
zarządził, by z okazji świąt państwowych oraz rocznic narodowych i legionowych 
żołnierze wyznania mojżeszowego uczestniczyli w synagogach w uroczystych nabo-
żeństwach, w trakcie których rabini wojskowi wygłaszali okolicznościowe kazania. 
Od samych rabinów wojskowych wymagał: „eksponowania tradycji polskiej tole-
rancji oraz udziału Żydów w walce o niepodległą Rzeczpospolitą”83.

W kolejnych latach Steinberg sumiennie wykonywał swe obowiązki, dzięki cze-
mu był nadal bardzo dobrze oceniany przez przełożonych, czego przykładem może 
być opinia ppłk. Krawczyka z 16 stycznia 1939 r.: „Jako szef Głównego Urzędu 
Duszpasterstwa Mojżeszowego w dalszym ciągu wykazuje dodatnie wyniki pracy 
i niesłabnącą energię”84. O całokształcie pracy i postawie patriotycznej Steinber-
ga w okresie jego służby w WP świadczy ocena jego przełożonych zawarta w uza-
sadnieniu wniosku o nadanie mu Krzyża Niepodległości: „Starszy rabin Steinberg 
w czasie pełnienia służby w Wojsku Polskim zarówno jako rabin Okręgu Korpusu, 
jak i na obecnym stanowisku, pełniąc obowiązki naczelnego rabina, uzyskał opinię 
doskonałego duszpasterza i wychowawcy żołnierzy. Pracuje z dużą energią i poświę-
ceniem, położył znaczne zasługi na polu organizacji duszpasterstwa swego wyzna-
nia, wprowadzając do współpracy jednostki najbardziej wartościowe i pożądane 
z punktu widzenia interesów państwa. Wybitnie lojalny przy wykonywaniu swych 
obowiązków, zwracając[y] przede wszystkim uwagę na dobro i potrzeby państwa. 
W dotychczasowej pracy wyróżnił się jako gorliwy zwolennik urabiania społeczeń-
stwa żydowskiego w duchu państwowym i polskim. Jako naczelny rabin Wojska 
Polskiego sprawuje się doskonale, robi robotę polityczną i w ogóle przygotowuje 

83 Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307.
84 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Opinia ppłk. Stanisława Krawczyka (szefa BWN) 

o Baruchu Steinbergu za 1938 r., b.p.
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grunt w zrozumieniu Polski w środowisku, w którym pracuje”85. Warto tu jeszcze 
dodać, że znał dobrze język polski, hebrajski, żydowski (jidysz) i rosyjski, w piśmie 
także język arabski. W trakcie swej służby w WP otrzymał cztery odznaczenia: 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Dziesięcio-
lecia Odzyskania Niepodległości oraz Medal za Długoletnią Służbę86. 

W grudniu 1937 r. w MSWojsk. ppłk Krawczyk wystąpił w wnioskiem o awan-
sowanie Steinberga na starszego rabina I klasy, motywując to następująco: „Bardzo 
sumienny, zdolny i gorliwy duszpasterz, wykazujący dużo energii i nieprzecięt-
nej inicjatywy. Wielka i zdrowa ambicja pracy oraz wyróżniające poczucie honoru 
i godności swojego powołania. Okazał się dobrym wychowawcą żołnierza w duchu 
religijno-moralnym i obywatelskim. Całokształt jego pracy duszpasterskiej nacecho-
wany jest zrozumieniem interesów dobra służby wojskowej. Ze względu na powyższe 
walory służbowe i fachowe na awans w zupełności zasługuje”87. Ostatecznie jednak 
do wspomnianego awansu nie doszło, gdyż na liście rabinów II klasy przewidzianych 
do awansowania z grudnia 1937 r. znalazło się ręcznie dopisane słowo „wstrzyma-
ny”. Przyczyn owego wstrzymania nie udało się ustalić.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Steinberga było zaproszenie go pismem 
z 12 października 1938 r. przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
do udziału w charakterze członka w Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego, co 
wyraźnie pokazywało jego autorytet w sferze oświatowo-wychowawczej. Po otrzy-
maniu stosownego zezwolenia ze strony ministra spraw wojskowych Steinberg został 
członkiem wspomnianej Rady, lecz o jego w niej działalności niewiele wiadomo88.

Nie samą służbą żył Steinberg i aktywnie wykorzystywał przysługujący mu 
corocznie urlop. Latem 1937 r. w okresie od 12 sierpnia do 6 września po uzyska-
niu zgody ministra spraw wojskowych udał się na wycieczkę morską statkiem „Koś-
ciuszko”, zorganizowaną przez towarzystwo „Linie Żeglugowe Gdynia – Amery-
ka” do Maroka i na Maderę oraz do Londynu. Uzyskał także od ministra zgodę na 
noszenie munduru na pokładzie statku. W 1938 r. na urlop wypoczynkowy udał 
się w dniach 17–27 lipca oraz od 2 sierpnia do 2 września. W obu wypadkach na 
stanowisku szefa Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Mojżeszowego 

85 Cyt. za: Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie 1940–1941. Materiały i źródła 
do biografii duszpasterzy Wojska Polskiego z lat 1919–1939 wszystkich wyznań religijnych – ofiar 
zbrodni katyńskiej, red. B. Tarkowska, Warszawa–Mińsk Mazowiecki 2013, s. 286–287.

86 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, 24493, Zeszyt ewidencyjny Barucha Steinberga z końca lat 
trzydziestych XX w., b.p.

87 WBH CAW, BWN, I.300.20, t. 125, Imienna lista starszych rabinów II klasy zakwalifikowanych 
do awansu na rabinów I klasy z grudnia 1937 r., k. 114.

88 Ibidem, Pismo Barucha Steinberga do ministra spraw wojskowych z 19 X 1938 r., k. 125.



174 Witold Jarno

oraz rabina OK nr I Warszawa zastępować go miał rabin OK nr III Grodno Natan 
Rübner. Tym razem Steinberg w dniach 17–27 lipca udał się na pokładzie statku 
„Batory” na wycieczkę morską po norweskich fiordach89. Owe dalekie podróże wią-
zały się prawdopodobnie z chęcią poprawy pogarszającego się zdrowia. Oprócz nich 
19 stycznia 1938 r. wystąpił do szefa BWN z wnioskiem o udzielenie mu czteroty-
godniowego urlopu zdrowotnego i zgodę na wyjazd do uzdrowiska w Szczawnicy. 
Przyczyną konieczności podjęcia leczenia był nieżyt krtani będący konsekwen-
cją prowadzonych przez niego czynności służbowych (liczne prelekcje, pogadanki 
i nabożeństwa). W drugiej połowie 1938 r. stan zdrowia zapewne poprawił się, gdyż 
brak już dalszych wzmianek o ewentualnym leczeniu czy wyjazdach kuracyjnych90.

Szybki awans rabina z niewielkiego Dunajowa na rabina OK nr III Grodno, 
a później rabina OK nr I i szefa Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Moj-
żeszowego, przyniósł Steinbergowi nie tylko splendor i poprawę sytuacji materialnej, 
lecz także zawiść. W jego sprawie pisano anonimy do ministra spraw wojskowych. 
Jeden z takich anonimów zachował się i pochodzi z lat trzydziestych (brak bliższej 
daty). Jego autor podpisany jako „obywatel” zarzucił Steinbergowi niestosowne 
zachowanie się w 1922 r. wobec obowiązku powszechnej służby wojskowej. Trudno 
stwierdzić, ile w tym było prawdy, ale niewątpliwie jego autor, rozpowszechniając 
tego typu informacje, dążył do oczernienia rabina. Być może był to odosobniony 
przypadek, ale nie można wykluczyć, iż takich anonimów mogło być więcej91.

Warto się w tym miejscu zastanowić, co spowodowało tak szybką karierę wojsko-
wą rabina Steinberga z małego prowincjonalnego miasteczka. Nie ulega wątpliwości, 
iż centralne władze wojskowe wymagały od kandydatów na rabinów wojskowych – 
podobnie jak w przypadku wojskowych duchownych wyznania prawosławnego czy 
ewangelickiego – znajomości języka polskiego oraz pełnej lojalności wobec państwa 
polskiego. O ile pierwszy warunek nie był trudny do spełnienia, o tyle drugi już tak. 
W konsekwencji zawodowych rabinów wojskowych było w okresie międzywojen-
nym niewielu. Kierownictwo wojska oczekiwało ścisłego współdziałania wojskowej 
służby duszpasterskiej wyznania mojżeszowego w procesie wychowania żołnierzy 
i krzewienia wśród wojskowych tego wyznania postawy patriotycznej i propań-
stwowej. Z tej przyczyny polskie władze wojskowe miały poważne zastrzeżenia do 

89 Ibidem, Pismo Barucha Steinberga do ministra spraw wojskowych w sprawie urlopu wypoczyn-
kowego z 12 VI 1937 r., k. 113; ibidem, Pismo Barucha Steinberga do ministra spraw wojskowych 
w sprawie urlopu wypoczynkowego z 17 VI 1938 r., k. 120, 121. 

90 Ibidem, Pismo Barucha Steinberga z wnioskiem o udzielenie mu urlopu zdrowotnego z 19 I 1938 r., 
k. 116.

91 Ibidem, Anonim w sprawie Barucha Steinberga, k. 51.
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postawy pierwszego Naczelnego Rabina WP dr. Miesesa, który w ocenie swych prze-
łożonych: „nie znosi w swoim otoczeniu duchownych o patriotycznej, propolskiej 
i propaństwowej postawie”92. Jego następca na tym stanowisku dr Chaim Fränkel, 
jak to ujęła Zofia Waszkiewicz: „lepiej niż jego poprzednik rozumiał oczekiwania 
zwierzchników i w swojej współpracy z obozem rządzącym poszedł dość daleko. 
Nie przekroczyła ona jednak określonych granic”93. Z tej perspektywy Steinberg 
pochodzący ze starego i znanego w Polsce rodu rabinackiego, szerzącego od kilku 
wieków myśl polską w kręgach wyznawców judaizmu, był dobrym kandydatem 
na stanowisko Naczelnego Rabina WP. Został on wychowany zgodnie z rodzin-
nymi tradycjami w duchu polskiego patriotyzmu i taką też postawę krzewił wśród 
wyznawców judaizmu, a później wśród żołnierzy wyznania mojżeszowego. Cieka-
wych informacji na ten temat dostarcza pismo mjr. Bronisława Galbasza (w latach 
1930–1934 zastępcy szefa BWN) z 9 maja 1935 r. w sprawie poparcia wniosku 
o nadanie Krzyża Niepodległości rabinowi Steinbergowi. W swoim piśmie pisał 
m.in.: „O samym Steinbergu mogę wam powiedzieć tyle, że w chwili likwidacji nie-
potrzebnego naczelnego rabina Mizesa [właśc. Miesesa – W.J.] był on nam bardzo 
potrzebny, oddał duże zasługi – dlatego też wyciągnęliśmy go, że tak powiem – za 
uszy – na stanowisko Naczelnego Rabina, sprawuje się doskonale, robi robotę poli-
tyczną i w ogóle przygotowuje grunt w rozumieniu Polski w środowisku, w którym 
pracuje – jednym słowem, ma duże zasługi. Pożądane byłoby z wielu względów 
nadanie mu tego odznaczenia dla wzmocnienia jego stanowiska”94. Tak więc, jak 
się wydaje, głównym powodem szybkiej kariery wojskowej Steinberga były wzglę-
dy polityczne i jego propaństwowa postawa. Co ciekawe, wniosek rabina o nadanie 
Krzyża Niepodległości – mimo pozytywnej oceny jego bezpośredniego przełożo-
nego ppłk. Krawczyka (szefa BWN) – został w kwietniu 1936 r. odrzucony, co uza-
sadniono brakiem pracy niepodległościowej w latach 1918–191995.

Pokojowa praca Steinberga trwała do czasu mobilizacji powszechnej w końcu 
sierpnia 1939 r. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” pracownicy BWN mieli 
w przypadku ogłoszenia mobilizacji (podobnie jak szereg innych instytucji central-
nych wojska) pozostać na zajmowanych stanowiskach, pod względem ewidencyjnym 

92 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych…, s. 195.
93 Ibidem, s. 197.
94 WBH CAW, AP Barucha Steinberga, Krzyż Niepodległości odrzuc. 12 IV 1936 r., Pismo mjr. 

Bronisława Galbasza z 9 V 1935 r. w sprawie poparcia starań rabina Barucha Steinberga o nadanie 
Krzyża Niepodległości, b.p. 

95 Ibidem, Pismo Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości w sprawie nadania Krzyża Niepodległości 
Baruchowi Steinbergowi z kwietnia 1936 r., b.p.
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zaś przynależeli do Ośrodka Zapasowego 28. Dywizji Piechoty96. Jednak w praktyce 
odtworzenie losów Steinberga zarówno w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., jak 
i po jej zakończeniu napotyka poważne trudności wynikające z braku źródeł i roz-
bieżności występujących w literaturze przedmiotu. Według Zofii Waszkiewicz Stein-
berg „przed wybuchem drugiej wojny światowej […] został Szefem Duszpasterstw 
Wyznań Niekatolickich Armii »Kraków«. W czasie kampanii wrześniowej został 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną”97. Informacja ta jest często powielana 
w literaturze98, choć nie ma wiarygodnych wiadomości potwierdzających objęcie 
przez Steinberga takowego stanowiska. Co warto jednak dodać, w opracowaniu 
Waldemara Rezmera w odniesieniu do planu mobilizacji służby duszpasterstwa 
wojskowego wspomniany autor napisał: „We wszystkich związkach operacyjnych 
przewidywano utworzenie stanowiska szefa służby duszpasterskiej wyznań niekato-
lickich podległego bezpośrednio dowódcy armii”99. Skoro więc takowe stanowisko 
było planowane w planie mobilizacyjnym, to nie można całkowicie wykluczyć, że 
Steinberg mógł je objąć, choć jak wcześniej wspomniano, brak na ten temat jakich-
kolwiek potwierdzonych wiadomości. Próżno jednak szukać w obsadzie personal-
nej Dowództwa Armii „Kraków” nazwiska Steinberga, w opracowaniu Władysława 
Steblika zaś pojawia się w obsadzie dowództwa wspomnianego związku operacyjnego 
jedynie stanowisko szefa służby duszpasterskiej, które zajmował ks. starszy kapelan 
Bolesław Truss100. Jednak w pracy Peszkowskiego i Zdrojewskiego możemy znaleźć 
następującą informację: „Zmobilizowany w dniu wybuchu wojny do służby dusz-
pasterskiej DOK V w Krakowie, służył w Armii »Kraków«. […] Przed kapitulacją 
Armii »Kraków« (19 IX [19]39 r. po I bitwie tomaszowskiej) przedostał się w rejon 
Łucka i stamtąd już 20 IX [19]39 r. pod sowieckim konwojem został przewiezio-
ny do Szepietówki, na stadion. Stamtąd (wraz z gen. Smorawińskim) został 23 IX 
[19]39 r. przewieziony do obozu Kozielszczyna, gdzie według niepotwierdzonych 
informacji odprawiał nabożeństwa dla żołnierzy katolickich (!). 18 X 1939 r. został 
wysłany pojedynczym wagonem, doczepionym do III rzutu do obozu Starobielsk, 
gdzie przybył 20 X 1939 r.”101

96 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 772.
97 Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307.
98 R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 

2003, s. 550; Z.A.J. Peszkowski, S.Z.M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu. Od 
księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka, Pelplin–Warszawa–Łódź–Orchard Lake 2002, s. 1013.

99 W. Rezmer, Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku. Organizacja, zasady funk-
cjonowania, przygotowanie do wojny, Warszawa 2010, s. 130. 

100 W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989, s. 674.
101 Z.A.J. Peszkowski, S.Z.M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu…, s. 1013.
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Według drugiej możliwości – jak się wydaje, bardziej wiarygodnej – miał 
pozostać w Warszawie wraz z całym BWN, gdzie wykonywał w dalszym ciągu 
swe obowiązki. Jednak niekorzystny przebieg działań wojennych spowodował, że 
ok. 5 września rozpoczęła się ewakuacja centralnych urzędów wojskowych. W jej 
trakcie także i pracownicy BWN – wraz z Naczelnym Rabinem WP – opuścili sto-
licę i wyjechali w kierunku wschodnim, gdzie w bliżej nieznanych okolicznościach 
Steinberg został internowany przez wojska sowieckie i trafił do niewoli. Oto co na 
ten temat napisał Stanisław Zając: „We wrześniu 1939 roku, w czasie działań wojen-
nych rabin Baruch Steinberg przebywał wraz z wojskiem na wschodnich terenach 
Polski, po zajęciu których przez Armię Czerwoną, zabrany został do radzieckiej 
niewoli i osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku”102. Podobną informację 
można też znaleźć w Leksykonie duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 
1939–1988103. Co warto dodać, do niewoli sowieckiej trafił także szef BWN ppłk 
Krawczyk, który został osadzony w obozie w Starobielsku, następnie zamordowany 
w kwietniu 1940 r.104 

Rabin Steinberg został przez Sowietów przywieziony do obozu w Starobielsku, 
skąd w październiku tegoż roku napisał do swego brata Mojżesza kartkę poczto-
wą, w której prosił o przysłanie gumowych butów i płaszcza przeciwdeszczowego. 
11 listopada 1939 r., podczas potajemnych obchodów Święta Niepodległości zorgani-
zowanych przez więźniów Starobielska, Steinberg wygłosił płomienną mowę, w której 
podkreślał konieczność zachowania jedności wszystkich Polaków bez względu na 
wyznanie w obliczu klęski wojennej, co pokazuje, że nawet w tak trudnej sytuacji 
potrafił wznieść się ponad podziały i widzieć przede wszystkim interes państwa. 
Niewątpliwie świadczy to pozytywnie o jego sile charakteru i wewnętrznym prze-
konaniu o słuszności takiej postawy, wynikającej niejako z natury zajmowanego 
przez niego stanowiska duszpasterza wojskowego105.

Baruch Steinberg przebywał w obozie w Starobielsku prawdopodobnie do począt-
ku trzeciej dekady grudnia 1939 r., kiedy to – jak pisze Janusz Zawodny: „ksiądz kato-
licki [ks. ppłk Antoni – W.J.] Aleksandrowicz oraz rabin Steinberg, obaj lubiani i sza-
nowani przez jeńców, zostali zabrani na kilka dni przed Bożym Narodzeniem”106. 
Według innej wersji ich wywiezienie z obozu w Starobielsku nastąpiło 24 grudnia, 

102 S. Zając, Pokój wam…, s. 320.
103 R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa…, s. 550.
104 Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. J. Ciesielski i in., Warszawa 

2003, s. 262.
105 Biogram Barucha Steinberga, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994, nr 4, s. 345.
106 J. Zawodny, Katyń: zagłada w lesie, Warszawa 1989, s. 95.
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lecz trudno jednoznacznie określić datę niebudzącą wątpliwości. Prawdopodobnie 
wywieziono go do moskiewskiego więzienia na Łubiance. Tu przebywał do marca 
1940 r., po czym wrócił na krótko do obozu w Starobielsku, skąd niebawem trafił do 
obozu w Juchnowie, a stamtąd do Kozielska. Tu podzielił los ponad czterech tysięcy 
polskich oficerów wymordowanych przez NKWD w Lesie Katyńskim w kwietniu 
1940 r.107 Nazwisko Naczelnego Rabina WP znajduje się pod pozycją nr 55 na liście 
wywozowej nr 022/3 z 9 kwietnia, dotyczącej jeńców wojennych przekazanych 
do dyspozycji NKWD w Smoleńsku. Nie ma jednak całkowitej pewności, którym 
transportem został wywieziony z Kozielska – prawdopodobnie mogło to nastąpić 
11 kwietnia wraz z VII transportem lub 12 kwietnia wraz z VIII transportem. 
W Lesie Katyńskim został – podobnie jak inni polscy oficerowie – zastrzelony 
strzałem z pistoletu w tył głowy108. 

Jednak według Jędrzeja Tucholskiego jego nazwisko znajduje się w wykazie 
jeńców polskich przebywających w obozie w Starobielsku i zamordowanych przez 
NKWD w Charkowie. Wspomniany autor nie wyklucza także, iż Steinberg mógł 
zostać zamordowany przez Rosjan w innych bliżej nieznanych okolicznościach109. 
Stąd też wersja o rozstrzelaniu go w Lesie Katyńskim nie jest do końca pewna, 
gdyż jego ciała nie odnaleziono w czasie późniejszych ekshumacji. Inną wersję 
śmierci Steinberga podali w swej pracy Peszkowski i Zdrojewski, według któ-
rych: „Wysłany w noc wigilijną 23 XII [19]39 r. z obozu [Starobielska – W.J.] do 
moskiewskiej Łubianki, został tam najprawdopodobniej zabity, a zwłoki dołączone 
do ciał w Kosogorach-Katyniu. Znalazł się w etacie Kozielska »K – 22/3.55« i był 
przewidziany na transport śmierci K14.A na dzień 12 IV 1940 [r.] do dołu D1. 
Niemcy w ekshumacji Komisji Technicznej PCK w 1943 r. nie odnaleźli ciała, 
a analiza systemu sowieckich list wykazuje, że z listy »K – 22/3.55« było to mało 
prawdopodobne”110. Jak widać, jednoznaczne wyjaśnienie losu Steinberga jest nie-
zmiernie trudne, gdyż brak wiarygodnych źródeł w tej kwestii pozostawia wiele 
niejasności. Sprawę dodatkowo komplikuje nieodnalezienie w grobach katyńskich 
ciała rabina, co może faktycznie sugerować inne okoliczności jego śmierci. Jednak 
i ta teza nie ma wiarygodnego potwierdzenia, brak ciała w dołach katyńskich także 

107 Z. Waszkiewicz, Steinberg Baruch…, s. 307; Żołnierze Września. Polegli…, s. 291. 
108 Biogram Barucha Steinberga…, s. 345; Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, 

oprac. J. Kiński i in., Warszawa 2000, s. 597; S. Zając, Pokój wam…, s. 320; Kapelani Wojska Pol-
skiego…, s. 288; Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrze-
lanych w kwietniu–maju 1940 według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, red. M. Skrzyńska-
-Pławińska, Warszawa 1995, s. 8, 228.

109 J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk – lista ofiar, Warszawa 1991, s. 493.
110 Z.A.J. Peszkowski, S.Z.M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu…, s. 1013–1014.
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nie jest dowodem na to, że nie został tam rozstrzelany. Jedno nie ulega wątpli-
wości – Naczelny Rabin WP Steinberg zginął w 1940 r. w Związku Radzieckim, 
lecz ani okoliczności jego śmierci, ani data i miejsce nie zostały wyjaśnione111.

Zbrodnia katyńska przez trzy lata pozostawała nieznana. Wyszła na świat-
ło dzienne, gdy w kwietniu 1943 r. Niemcy okupujący wówczas Smoleńszczyznę 
odkryli w lasach koło miejscowości Katyń (ok. 20 km na zachód od Smoleńska) 
masowe groby ok. 4,4 tys. rozstrzelanych polskich oficerów więzionych wcześ-
niej w obozie w Kozielsku. Władze sowieckie oskarżyły wówczas o popełnienie 
tej zbrodni Niemców, a gdy rząd polski na uchodźstwie zwrócił się 16 kwiet-
nia 1943 r. do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z wnioskiem 
o zbadanie sprawy zbrodni, władze Związku Sowieckiego odpowiedziały 26 kwiet-
nia zerwaniem stosunków dyplomatycznych z polskim rządem. Strona sowiecka 
próbowała także w czasie procesu norymberskiego w 1946 r. przypisać winę za 
zbrodnię katyńską Niemcom. Bezskutecznie. Jednak mimo że władze Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych dysponowały pełną wiedzą o tej zbrodni i jej 
rzeczywistych sprawcach, ze względu na własne cele polityczne nie oskarżyły wów-
czas władz sowieckich o jej dokonanie. Dopiero w przeddzień rozpadu Związku 
Sowieckiego 14 kwietnia 1990 r. władze tego kraju ogłosiły oficjalny komunikat 
zawierający informację o rozstrzelaniu przez NKWD w 1940 r. polskich jeńców 
wojennych. Dwa lata później, w październiku 1992 r. ówczesny prezydent Rosji 
Borys Jelcyn przekazał stronie polskiej dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, 
ostatecznie ustalające odpowiedzialność najwyższych władz sowieckich za zbrod-
nię i jej ukrywanie. We wrześniu 1994 r. ekshumacja przeprowadzona przez pol-
skich specjalistów potwierdziła miejsce pochówku pomordowanych jeńców, co 
zapoczątkowało trwające do dnia dzisiejszego badania tego miejsca, na którym 
powstał polski cmentarz wojenny. Wracając do rabina Steinberga, trzeba dodać, 
że w listopadzie 2007 r. – w ramach pośmiertnych awansów dla pomordowanych 
wiosną 1940 r. – został on pośmiertnie awansowany ze stopnia majora (starszy 
rabin II klasy) na stopień podpułkownika (starszego rabina I klasy), co jest hoł-
dem złożonym pamięci Naczelnego Rabina WP, jednej z tysięcy ofiar zbrodni 
dokonanej przez władze sowieckie na polskich oficerach.

 

111 Mimo intensywnych badań nie udało się także ustalić dokładnej liczby oficerów Żydów wziętych 
do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 r. Szacuje się, że spośród co najmniej 15 tys. 
oficerów polskich zamordowanych przez NKWD Żydzi stanowili od 6 do 7 proc.
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Paweł Borek

Udział Żydów w antypaństwowej działalności Wydziałów 
 Wojskowych KPRP/KPP w latach 1918–1939

Odradzająca się po latach zaborów w 1918 r. Rzeczpospolita znalazła się w nie-
zmiernie trudnym położeniu i skomplikowanej sytuacji geostrategicznej, będącej 
konsekwencją przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Polska położona między dwoma potężnymi państwami, niechętnymi jej niepodleg-
łości – Niemcami i Rosją Sowiecką – zmuszona była stawić czoło ich wrogiej polity-
ce. Utworzenie sprawnego systemu zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa utrudniała jednak trwająca do połowy 1921 r. walka o granice.

Młodemu państwu polskiemu zagrażał nie tylko wróg zewnętrzny, lecz także 
wewnętrzny, zwłaszcza zaś antypaństwowa, dywersyjna działalność komunistów. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że działalność komunistów w dwudziestoleciu 
międzywojennym była jednym z najpoważniejszych przestępstw przeciwko państwu 
polskiemu, znacząco zagrażała jego bezpieczeństwu. Komuniści traktowali II RP 
zdecydowanie wrogo, określając ją tworem burżuazyjnym, wobec którego nie mają 
żadnych obowiązków. Dla nich jedyną prawdziwą ojczyzną był Związek Sowiecki, 
nie mieli oporów zatem przed pracą wywiadowczą na rzecz tego państwa, stając się 
jednocześnie niezwykle cennym źródłem informacji dla sowieckich służb1.

Polskie władze traktowały agitację komunistyczną jako przestępstwo przeciw 
państwu, uznając ją za „działalność wywrotową”. Objawiała się ona we wrogiej 
wobec II RP agitacji, kolportowaniu prasy komunistycznej, rozwieszaniu plakatów, 
odezw i transparentów z hasłami antypaństwowymi oraz zbieraniu składek, odzieży 
i żywności dla przebywających w zakładach karnych komunistów.

Jednym z najważniejszych i najbardziej interesujących problemów badawczych 
dotyczących historii ruchu komunistycznego w Polsce jest zagadnienie roli mniejszo-

1 P. Borek, Dywersyjno-szpiegowska działalność komunistów w II Rzeczypospolitej [w:] M. Fałdowska, 
W. Nowak, R. Tarasiuk, Bezpieczeństwo militarne Polski 1918–1945. Aspekty wojskowe, t. 3, Siedlce 
2018, s. 307.
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ści narodowych w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii 
Polski (KPRP/KPP) oraz w jej przybudówkach. Dominującą rolę w ruchu komuni-
stycznym II RP odgrywali Żydzi, a ich procentowy udział w stosunku do liczby lud-
ności w Polsce był najwyższy ze wszystkich narodowości. Kierownicza rola Żydów jest 
wyraźnie widoczna we władzach KPP i Komunistycznego Związku Młodzieży Polski 
(KZMP, do lutego 1930 r. Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce), a także, choć 
w mniejszym zakresie, w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB) i Komu-
nistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) – autonomicznych organizacji KPP2.

Dokładne ustalenie liczby Żydów w II RP jest niemożliwe. Dotyczy to zwłasz-
cza pierwszych lat odradzającej się Polski i wiązało się głównie ze stanem świado-
mości narodowej i charakterem spisów powszechnych ludności przeprowadzonych 
30 września 1921 r. i 9 grudnia 1931 r. W pierwszym z nich przyjęto kryterium 
narodowościowe, w drugim zaś językowe. Ponadto w 1921 r. nie było jeszcze osta-
tecznie ustalonych granic Polski, dlatego pierwszy spis nie odbył się na Górnym 
Śląsku i Wileńszczyźnie3.

Według spisu ludności z 1921 r., z uwzględnieniem szacunków dla Górnego Ślą-
ska i Wileńszczyzny, w Polsce mieszkało 27 176 717 osób, w tym 69,2 proc. Polaków 
i 30,8 proc. mniejszości narodowych4. Wśród mniejszości narodowych drugie miej-
sce po Ukraińcach (14,3 proc.) zajmowali Żydzi (7,8–9,8 proc.), stanowiący jedyną 
tak liczną mniejszość narodową w Europie bez własnego państwa. Ich rozmiesz-
czenie na ziemiach polskich było nierównomierne. Najwięcej Żydów mieszkało na 
terenie byłego Królestwa Polskiego. W 1931 r. przeważali w miastach województwa 
poleskiego (48,8 proc.), wołyńskiego (48,6 proc.) i nowogródzkiego (40,3 proc.). 
Natomiast jeżeli chodzi o wieś, to najwięcej Żydów zamieszkiwało województwo 
lubelskie, stanowiąc tam ok. 40 proc. ogólnej liczby obywateli tej narodowości5.

Pierwsza żydowska partia socjalistyczna powstała w 1897 r., a był nią Powszechny 
Żydowski Związek Robotniczy, działający na całym obszarze Rosji, w tym w Króle-
stwie Polskim. W 1905 r. powstała w Galicji Żydowska Partia Socjalno-Demokra-
tyczna, która w 1920 r. połączyła się z Bundem. Robotnicze partie żydowskie istniały 
także w Królestwie Polskim, znajdowały się pod wpływem syjonistów zmierzających 

2 H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937, „Polityka i Społeczeństwo” 
2012, nr 9, s. 27.

3 J. Tomaszewski, Stosunki narodowościowe w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polska niepodległa 
1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1984, s. 139–143.

4 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926, Warszawa 1927, s. 26.
5 Zob. szerzej: J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1973, 

s. 389; E. Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918–1938, 
Lublin 1993, s. 81; Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 23.
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do utworzenia własnego państwa w Palestynie6. Z kolei Bund proponował rozwią-
zanie kwestii żydowskiej przez budowę ustroju socjalistycznego w Polsce z jedno-
czesną autonomią etniczno-kulturalną dla Żydów. Poalej Syjon natomiast próbował 
łączyć hasła socjalistyczne z syjonistycznymi7. Podobne idee prezentowała Żydowska 
Socjalistyczna Partia Robotnicza – Zjednoczeni (Ferajnigte), powstała w listopadzie 
1918 r. W powyższych partiach często dochodziło jednak do rozłamów, w wyniku 
których poszczególne grupy przyłączały się do KPRP albo tworzyły własne orga-
nizacje komunistyczne. Miało to także bardziej masowy charakter niż w polskich 
partiach socjalistycznych8.

Żydzi należeli do wszystkich partii rewolucyjnych, zarówno polskich, jak i ukra-
ińskich oraz białoruskich. W wyniku przyłączenia się do KPRP i ZMK Kombundu9 
i Komcukunftu10 oraz grup rozłamowych z Poalej Syjon-Lewicy i Ferajnigte nastą-
pił znaczny wzrost udziału Żydów w kompartii i jej organizacji młodzieżowej11. 
Liczebność ta jest trudna do ustalenia. Sam Kombund liczył wówczas ok. 2 tys. 
członków, a KPRP w kilka miesięcy po jego przyłączeniu się (w sierpniu 1923 r.) 
miała ok. 5500 członków12. Jak podaje Grzegorz Berendt, w latach trzydziestych 
XX w. ruch komunistyczny w Polsce zrzeszał 20–30 tys. członków, a sami Żydzi 
stanowili wśród nich ok. 30 proc. Z kolei w kierownictwie partii oraz wśród ideo-
logów redagujących materiały propagandowe liczba Żydów przekraczała 50 proc.13

Bardzo często występowały jednak organizacje okręgowe niemal wyłącznie 
żydowskie lub o znacznym udziale osób tej narodowości. Przykładowo Komitet 
Okręgowy KPRP Lublin w 1923 r. składał się w 76,3 proc. z Żydów, a dwa lata póź-
niej było to aż 82,4 proc. Z kolei w KO KPRP Siedlce w 1923 r. było 60 proc. Żydów, 

    6 A. Czubiński, Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznań 1994, s. 125.
    7 H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym…, s. 30.
    8 Szerzej na temat rozłamów i przeobrażeń wśród komunistów żydowskich zob. J. Holzer, Mozaika 

polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 271–272, 573; F. Świetlikowa, Komunistyczna 
Partia Robotnicza Polski 1918–1923, Warszawa 1968, passim.

    9 Żydowski Komunistyczny Związek Robotniczy w Polsce (Kombund) – organizacja żydowskich 
komunistów powstała w styczniu 1922 r., założona przez bardziej rewolucyjnych członków Bundu, 
opowiadających się za połączeniem się z KPRP.

10 Komunistyczna Organizacja Młodzieży Cukunft (Komcukunft) – organizacja powołana 2 II 1922 r. 
przez najbardziej rewolucyjne elementy organizacji młodzieżowej Bundu – Socjaldemokratycznej 
Organizacji Młodzieży Przyszłość. W 1923 r. połączyła się z ZMK.

11 F. Świetlikowa, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski…, s. 100. Warunki przystąpienia do Mię-
dzynarodówki Komunistycznej zostały ujęte w 21 punktach podczas jej II Kongresu, zob. Lipiec – 
sierpień 1920 r. Moskwa. Warunki przystąpienia do Międzynarodówki Komunistycznej uchwalone 
na jej II Kongresie (19.7. – 7.8.1920 r.) [w:] Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, 
t. 1: 1917–1926, red. S. Sierpowski, Poznań 1989, s. 178–182.

12 H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym…, s. 33.
13 G. Berendt, Polscy Żydzi wobec komunizmu przed zagładą, „Biuletyn IPN” 2010, nr 11, s. 38.
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a rok później ponad 81 proc. Natomiast w 1925 r. w Warszawie Żydzi mieli stanowić 
46 proc. członków lokalnych ogniw KPP14. Odsetek Żydów jeszcze bardziej wzrósł 
w ZMK, który w grudniu 1922 r. liczył ok. 4 tys. członków. Po przyłączeniu się kilka 
miesięcy później do ZMK Cukunftu (ok. 3 tys. członków)15 wskaźnik ten zwiększył 
się prawdopodobnie do 60 proc.16 Mniejszą liczebność Żydzi stanowili w powstałych 
pod koniec 1923 r. KPZU i KPZB. Co prawda w partiach tych dominowali chłopi, 
ale np. w 1924 r. Żydzi stanowili 13,3 proc. członków KPZU, natomiast w Związku 
Młodzieży Komunistycznej Zachodniej Ukrainy w 1926 r. było ich 25 proc. Z kolei 
w listopadzie 1924 r. stanowili oni 18–20 proc. członków KPZB17.

Liczbę Żydów w KPP można ustalić tylko dla niektórych lat, dane na ten temat 
są bowiem niekompletne. Generalnie procent Żydów w ZMK w latach 1926–1931 
utrzymywał się na podobnie wysokim poziomie (43–44,2 proc.), natomiast w KPP 
(bez KPZB i KPZU) był o kilkanaście punktów procentowych niższy. Pod koniec 
lat dwudziestych oraz w pierwszej połowie lat trzydziestych XX w. siedzibą siedlec-
kiego Komitetu Okręgowego KPP był Międzyrzec Podlaski – największy w regionie 
ośrodek przemysłowy i zarazem największe skupisko ludności żydowskiej. Według 
starosty bialskiego, w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. 40 proc. wszystkich 
członków KPP na tym terenie stanowili Żydzi18. Od 1931 r. odsetek Żydów w KPP 
i KZMP malał na korzyść chłopów, co było następstwem delegalizacji „Hroma-
dy” (1925–1927), ZLCh „Samopomoc” (1928–1931) i „Sel-Robu” (1928–1932). Jak 
podaje Henryk Cimek, wielu członków tych partii, nie mając możliwości legalnego 
działania, wstępowało do KPP, KPZB, KPZU i KZMP19.

W pierwszej połowie lat trzydziestych XX w. różnił się także skład narodo-
wościowy KPP i KZMP. W latach 1934–1935 w KPP było ok. 22–25 proc. Żydów, 
natomiast pozostałymi członkami byli Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Najwyższy 

14 Ibidem; E. Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim…, s. 83–85.
15 Część członków Cukunftu przeszła co prawda do komunistów, ale sama organizacja istniała 

nadal jako młodzieżówka Bundu i była wręcz znienawidzona przez komunistów. Dopiero po VII 
Kongresie Kominternu w 1935 r. podlegli Sowietom propagandyści zmienili co prawda retorykę 
w stosunku do żydowskich socjalistów, ale nie sposób myślenia o nich.

16 H. Cimek, L. Kieszczyński, Komunistyczna Partia Polski 1918–1938, Warszawa 1984, s. 102–103.
17 L. Krzemień, Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Pierwsze dziesięciolecie (1918–1928), 

Warszawa 1972, s. 222; H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym…, s. 34.
18 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Radzyniu 

Podlaskim, 281/XIII-1, Sprawozdanie policyjne z działalności KPP i ZMK na terenie powiatu 
radzyńskiego z 21 kwietnia 1929 roku, k. 97–99; P. Borek, D. Magier, Wprowadzenie [w:] Anatomia 
destrukcji bezpieczeństwa państwa i narodu. Źródła do dziejów partii komunistycznej w regionie 
bialskopodlaskim w latach 1918–1989, Biała Podlaska 2016, s. 18.

19 H. Cimek, Legalne chłopskie partie rewolucyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 1988, 
s. 98–108.
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odsetek Żydzi stanowili w KZMP. Od lutego 1930 r. do października 1933 r. wskaź-
nik procentowy spadł tu jednak z 51 proc. do 32 proc. Niestety brak jest dokładnych 
danych dla KPP, gdzie liczba Żydów w 1931 r. wynosiła od 22 proc. do 26 proc. Naj-
większy udział mieli jednak Żydzi w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewo-
lucjonistom (MOPR), która na ok. 6 tys. członków w Polsce w 1932 r. w okręgach 
wielkoprzemysłowych liczyła 92 proc. Żydów, a w okręgach rolnych do 88 proc.20 
W 1933 r. warszawski Komitet Dzielnicowy Śródmieście, podobnie jak KD Mura-
nów, był wyłącznie żydowski. Ten pierwszy składał się z ok. 280 członków21.

Odsetek Żydów był wyższy we władzach KPP i KZMP. Na przykład w styczniu 
1936 r. skład narodowościowy władz centralnych kompartii wyglądał następująco: 
na 19 członków KC KPP przypadało 11 Polaków, 6 Żydów (31,6 proc.), 1 Białorusin 
i 1 Ukrainiec; spośród 15 członków i zastępców członków KC KPZB najwięcej było 
Białorusinów – 7, następnie 6 Żydów (40 proc.), 1 Polak i 1 Łotysz; wśród 7 człon-
ków KC KPZU było po 3 Ukraińców i Żydów (po 42,9 proc.) oraz 1 Polak. Jeszcze 
więcej Żydów znajdowało się w aktywie okręgowym KPP, np. w 1935 r. na 52 osoby 
było 28 Żydów (53,8 proc.) i 23 Polaków. Sekretariat Krajowy KC KPP na począt-
ku 1936 r. podawał, że w aktywie kierowniczym całej partii i KZMP udział Żydów 
wynosił 54 proc. Ponadto w MOPR stanowili oni 90 proc., w ogólnym aparacie 
technicznym ok. 75 proc., a w aparacie technicznym Sekretariatu i kierownictwie 
KO KPP Warszawa 100 proc.22

Z końcem 1936 r. skład narodowościowy władz KPP jeszcze bardziej zmienił 
się na niekorzyść Polaków. W styczniu 1936 r. było 30 członków i zastępców człon-
ków KC KPP, w tym 15 Polaków, 12 Żydów (40 proc.), 2 Ukraińców i 1 Białorusin, 
a łącznie z członkami KC KPZB i KC KPZU (bez zastępców członków KC) 52 osoby, 
w tym: 21 Żydów (40,4 proc.), 17 Polaków (32,7 proc.), 8 Białorusinów (15,4 proc.), 
5 Ukraińców (9,6 proc.) i 1 Litwin (1,9 proc.). Jeszcze wyższy odsetek Żydów był 
w aktywie centralnym (53 proc.), wydawnictwie (75 proc.) i w aparacie technicznym 
Sekretariatu Krajowego (100 proc.). Raport kierownictwa KPP o działalności partii 
z grudnia 1936 r. stwierdzał, że władze KPP liczyły wówczas 15 osób (bez KPZB 
i KPZU), w tym 8 Żydów (53,3 proc.) i 7 Polaków. Oprócz tego wśród 15 sekretarzy 
komitetów okręgowych (na ogólną liczbę 18) było 8 Żydów (53,3 proc.) i 7 Polaków23.

20 Idem, Żydzi w ruchu komunistycznym…, s. 36–37.
21 AAN, Komunistyczna Partia Polski (dalej: KPP), 158/XII-22, Sprawozdanie warszawskie [5 VI 

1933 r.], t. 11, k. 53. Innymi czysto żydowskimi komitetami w tamtym okresie były KD Jerozolima 
i Powązki.

22 H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym…, s. 37.
23 Idem, Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2011, s. 142–143.
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Tabela 1. Liczba Żydów w KPP i KZMP w latach 1926–1935

Data Członkowie Data Członkowie

KPP (cała) KPP (bez KPZB 
i KPZU)

KZMP (cały)

w liczbach 
bezwzględ-

nych

w % w liczbach 
bezwzględ-

nych

w % w liczbach 
bezwzględ-

nych

w %

1926 6200 – 2000 – VI 1926 3700 42

III 1927 6967 – 2500 – II 1927 5200 –

VI 1928 5062 – 2500 – VII 
1928

5000 42

VI 1930 6600 – 3300 – I 1929 6250 35

III 1931 7050 – 4500 26 II 1930 4100 50,7

X 1931 11 600 – 6800 22 VIII 
1930

4900 44,2

III 1932 15 100 – 8000 30 VII 
1931

7000 48

III 1933 17 800 – 9200 26 XI 1932 14 000 –

XII 
1934

17 200 22 10 300 – X 1933 15 000 32

XI 1935 15 900 25 8343 22 VI 1934 13 750 –

Źródło: H. Cimek, Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918–1937, „Polityka 
i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 35.

Jednym z głównych, groźnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego II RP elemen-
tów działalności komunistów w dwudziestoleciu międzywojennym była antypań-
stwowa działalność KPRP/KPP w Wojsku Polskim. Kompartia oddziaływała na 
wojsko dwoma kanałami: przez bezpośrednią agitację oraz przez różnego rodzaju 
wydawnictwa propagandowe (prasa, ulotki, odezwy, broszury). Działalność wojsko-
wą komunistów utrudniały polskie władze, które – co zrozumiałe – ostro występo-
wały przeciwko „wywrotowej agitacji wśród żołnierzy”.

Już w październiku 1918 r. indoktrynację komunistyczną w Wojsku Polskim roz-
poczęły Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS-Lewica, na krótko 
przed zjednoczeniem obu partii. O ożywieniu pracy agitacyjnej w Wojsku Polskim 
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można mówić jednak dopiero z chwilą powstania Komunistycznej Partii Robotni-
czej Polski (KPRP) 16 grudnia 1918 r.24 Już w uchwałach I Zjazdu KPRP podkreś-
lano konieczność udaremnienia wszelkich prób stworzenia armii polskiej, która 
stałaby się narzędziem „zaborczej ekspansji, kontrrewolucji i ucisku”. KPRP dążyła 
zarazem do dalszego rozwijania i umacniania sił zbrojnych proletariatu w postaci 
Czerwonej Gwardii, powstałej w listopadzie 1918 r., a kierowanej przez Rady Dele-
gatów Żołnierskich25. Działania te nie przyniosły jednak większych efektów (nie 
udało się założyć rad żołnierskich), a ponadto sprawna akcja defensywy policyjnej 
doprowadziła do szybkiego rozbicia komunistycznych struktur.

Działalnością agitacyjną wśród żołnierzy i poborowych kierował powstały 
w lutym 1919 r. przy Sekretariacie Komitetu Centralnego KPRP autonomiczny 
Wydział Agitacji w Wojsku (WAW), który poza pracą polityczną miał się zająć 
również techniczno-organizacyjnym przygotowaniem powstania zbrojnego. Jego 
członkowie rozpowszechniali komunistyczną bibułę oraz opracowywali wytyczne 
do pracy ideologicznej w armii. Wroga agitacja wśród poborowych wzmogła się po 
uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 marca 1919 r. ustawy o powoła-
niu do wojska sześciu roczników26. KPRP masowo kolportowała literaturę partyj-
ną wśród żołnierzy, wzywając ich do tworzenia rad żołnierskich w oddziałach oraz 
wspólnej walki u boku robotników i chłopów w celu przejęcia władzy w Polsce. Na 
większą skalę KPRP rozwinęła agitację rewolucyjną w oddziałach armii gen. Józe-
fa Hallera stacjonujących w Zagłębiu Dąbrowskim, Częstochowie i na Mazowszu. 
Ulegli wpływom komunistycznej propagandy hallerczycy solidaryzowali się ze straj-
kującymi górnikami Zagłębia oraz organizowali strajki rolne27.

24 W skład KPRP weszły również: Żydowski Komunistyczny Związek Robotniczy w Polsce (Kom-
bund), Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza – Robotnicy Syjonu (Poalej Syjon), 
Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza – Zjednoczeni (Ferajnigte) oraz pojedynczy działacze 
z Polskiej Partii Socjalistycznej i Komunistycznej Partii Górnego Śląska, zob. H. Cimek, Komuniści, 
Polska, Stalin 1918–1939, Białystok 1990, s. 14.

25 Jednym z przykładów jej działalności było tzw. powstanie zamojskie (28–29 XII 1918 r.), w któ-
rym wzięła udział część żołnierzy z III batalionu 35. pp i wielu zamojskich Żydów. Zob. szerzej: 
Z. Szczygielski, Powstanie zamojskie w 1918 r., „Z Pola Walki” 1958, nr 1, s. 112–135; P. Borek, 
Przeciwko przysiędze. Udział żołnierzy 35 pułku piechoty w „powstaniu zamojskim” 1918 r. jako 
przykład komunistycznej dywersji wobec odradzającej się Polski [w:] O powinnościach żołnierskich, 
t. 2: Tym, co polskość zachowali i o nią walczyli, red. M. Kardas, Oświęcim 2016, s. 137–155; 
I. Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa KPP 1918–1928, Warszawa 1964, s. 62–63, 126–140.

26 E. Horoch, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim…, s. 18.
27 P. Borek, Agitacja komunistyczna wśród poborowych w okresie międzywojennym [w:] To idzie 

młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 
2016, s. 114.
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Liderzy partyjni, wypowiadając się na temat głównych celów WAW, twierdzili, 
że: „powstanie i rozwój organizacji wojskowej łączy się ściśle z przymusowym pobo-
rem do armii. Partia, rozumiejąc, że stanowisko wojska może odegrać w walce osta-
tecznej rolę decydującą, rozumiejąc, że uświadomienie klasowe szarej masy mięsa 
armatniego tworzy wyłom w podporze państwa i armii, zwróciła swe siły w tym 
kierunku”28.

Na czele WAW stanął przybyły z Rosji Sowieckiej Stefan Żbikowski „Stefan”, 
„Janek”, od marca 1918 r. dowódca Czerwonego Pułku Rewolucyjnego Warszawy, 
jeden z organizatorów Zachodniej Dywizji Strzelców. Wraz z nim do Polski odde-
legowano dużą grupę byłych oficerów Armii Czerwonej, m.in. Edwarda Próchnia-
ka „Sewera” i Stanisława Budzyńskiego „Tradycję”. Ich głównym zadaniem było 
utworzenie Komunistycznej Organizacji Żołnierskiej (Komunistycznej Organizacji 
Wojskowej), która wspólnie z Radami Delegatów Robotniczych miała przygotować 
i przeprowadzić w Polsce powstanie zbrojne. Polski kontrwywiad, dobrze rozeznany 
w charakterze zadań Wydziału, 14 marca 1919 r. aresztował Stefana Żbikowskie-
go. Rozwiązano również Rady Delegatów Robotniczych oraz Czerwoną Gwardię, 
co zahamowało działalność komunistyczną w wojsku. Zlikwidowany Wydział był 
bezpośrednio podporządkowany Komitetowi Centralnemu KPRP29.

Mimo że kontrwywiad wojskowy skutecznie tropił i demaskował komunistów 
w poszczególnych jednostkach, a w latach 1919–1920 aresztowano wielu aktywi-
stów KPRP, to kompartia nie zaprzestała swej działalności w Wojsku Polskim30. 
Dopiero kolejna fala aresztowań z lat 1920–1925 spowodowała niemal całkowite 
rozbicie „wojskówki” KPRP. Jednakże w maju 1926 r. Komunistyczna Partia Pol-
ski (KPP)31 zaczęła odbudowywać rozbite struktury Wydziału Agitacji w Wojsku. 

28 Cyt. za: A. Miodowski, Indoktrynacja rewolucyjna w Wojsku Polskim w pierwszych miesiącach po 
odzyskaniu niepodległości (listopad 1918 – marzec 1919), „Białostockie Teki Historyczne” 2012, 
t. 10, s. 156.

29 P. Borek, Antypaństwowa działalność KPP w Wojsku Polskim, „Kwartalnik Bellona” 2015, nr 3, 
s. 151. Szerzej na ten temat: I. Pawłowski, Polityka i działalność wojskowa KPP…, s. 65–92.

30 Co nie powinno dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę ww. warunki przystąpienia do Międzyna-
rodówki Komunistycznej, uchwalone na jej II Kongresie (19 VII – 7 VIII 1920 r.). W punkcie 4 
tychże warunków zapisano m.in.: „Obowiązek szerzenia idei komunistycznych zawiera w sobie 
szczególny nakaz prowadzenia energicznej, systematycznej propagandy w wojsku. Tam, gdzie 
agitacja taka zakazana jest na skutek praw wyjątkowych, należy ją prowadzić nielegalnie” (Lipiec – 
sierpień 1920 r. Moskwa. Warunki przystąpienia do Międzynarodówki Komunistycznej uchwalone 
na jej II Kongresie (19.7. – 7.8.1920 r.) [w:] Źródła do historii…, s. 179).

31 KPP powstała na III Zjeździe KPRP (14 I – 5 II 1925 r.), na którym postanowiono m.in., że komu-
niści powinni działać nie tylko w kręgach robotniczych, lecz także wśród chłopów. Pod koniec 
1925 r. kierownictwo partii podjęło decyzję, aby swoją działalność powiązać zarówno z istniejącymi, 
jak i dopiero powstającymi legalnymi organizacjami i partiami (PPS „Lewica”, Niezależna Partia 
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Wydziały Wojskowe miały powstać przy każdym komitecie obwodowym i okręgo-
wym partii. Centralne struktury Wydziału Agitacji w Wojsku tworzyli: przedsta-
wiciel KC KPP, Komitetu Warszawskiego, członek Komitetu Centralnego Związku 
Młodzieży Komunistycznej (ZMK) i tzw. objazdowicz, czyli funkcjonariusz partyjny, 
którego zadaniem było utrzymywanie kontaktów z poszczególnymi organizacjami 
terenowymi. W pierwszym okresie istnienia Wydziału na jego czele stał Ignacy 
Lubiniecki „Rylski” oraz Julian Ciesielski32.

KPP udało się utworzyć jedynie wydziały okręgowe w Warszawie i Poznaniu. 
Nie działały one jednak długo, gdyż rozbiła je kolejna fala aresztowań z 1927 r. Wów-
czas władze partii postanowiły (w miejsce Wydziału Agitacji w Wojsku) utworzyć 
Centralny Wydział Wojskowy (CWW), a zamiast Okręgowych Wydziałów Agitacji 
w Wojsku – Okręgowe Wydziały Wojskowe (OWW). Miało to zapewnić lepsze zakon-
spirowanie struktur komunistycznej działalności w armii. OWW działały w skali 
obwodu, który grupował po kilka okręgów. W tym samym czasie przy komitetach 
dzielnicowych (KD) powołano tzw. pełnomocników do pracy wśród żołnierzy33.

W 1931 r. CWW miał zostać wydzielony ze struktur partii w celu jeszcze lepszej 
konspiracji. Jego struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco: Referat Ogól-
ny, zajmujący się organizacją propagandy, Wydział Wywiadowczy, Wydział Techniki 
Wojennej. Niższe struktury tworzyli komuniści służący w wojsku. Według zaleceń 
KPP Wydziały Wojskowe miały istnieć w każdym okręgu partyjnym. W miastach 
z garnizonem wojskowym pracę w wojsku organizował Komitet Dzielnicowy, odbie-
rający od żołnierzy meldunki, przekazując im jednocześnie „bibułę” komunistyczną. 
Typowa komórka KPP w wojsku składała się z trzech do pięciu osób. Obowiązkowo 
musiał znaleźć się w niej sekretarz reprezentujący komórkę na zewnątrz i kierujący 
jej pracą, technik przeprowadzający werbunek żołnierzy do komórki oraz skarbnik. 
Jeżeli w jednym pułku znajdowały się trzy komórki, tworzyły one komitet pułkowy. 
Sekretarze komitetów pułkowych skupieni byli w komitecie garnizonowym. Łącz-
ność z partią utrzymywał sekretarz komórki za pośrednictwem kontaktów z techni-
kiem WW. Sekretarz pełnił równocześnie funkcję przewodniczącego, reprezentował 
komórkę na zewnątrz, był odpowiedzialny za pracę i dyscyplinę34.

Chłopska).
32 M. Krzysztofiński, Działalność Wydziałów Wojskowych Komunistycznej Partii Polski i Komunistycz-

nej Partii Zachodniej Ukrainy na terenie Dowództwa Okręgu nr X w Przemyślu w latach 1924–1938, 
„Glaukopis” 2007/2008, nr 9–10, s. 141.

33 P. Borek, D. Magier, Wprowadzenie [w:] Anatomia destrukcji…, s. 15.
34 Szerzej na ten temat zob. WBH CAW, Akta 9 Dywizji Piechoty (dalej: 9 DP), I.313.9.31, Spra-

wozdanie o ruchu politycznym i stosunkach narodowościowych na terenie DOK IX za I kwartał 
1931 r., Akcja Kominternu w wojsku, k. 19–24; P. Borek, Działalność Komunistycznej Partii Polski 
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Zgodnie z zaleceniami KC KPP wydziały wojskowe miały istnieć w każdym 
okręgu KPP. Werbunek nowych członków przeprowadzał technik. Przykładano 
dużą wagę do tego, żeby odbywał się on poza koszarami, najlepiej gdy żołnierze 
byli na przepustkach. Kontakt komórek wojskowych z organami KPP położonymi 
poza koszarami przebiegał następująco. Sekretarz komórki wojskowej utrzymy-
wał stałą, osobistą łączność z sekretarzem lub technikiem wydziału wojskowego. 
W razie zerwania kontaktu lub na początku zawiązywania go komunikowano się 
listownie. Natomiast sekretarz kontaktował się z pełnomocnikiem – instruktorem 
„wojskówki”, od którego otrzymywał instrukcje i bibułę propagandową, sam zaś 
przekazywał korespondencję zawierającą m.in. informacje o sytuacji w garnizonie.

Zadaniem komórek wojskowych było informowanie o liczbie żołnierzy, ich sta-
nie moralnym, gotowości bojowej danej jednostki, rodzaju i ilości posiadanego 
przez nią sprzętu oraz stanie wagonów i magazynów mobilizacyjnych. Informacje 
te trafiały najpierw do wydziału wojskowego, a następnie do wywiadu sowieckiego. 
Dla ich zdobycia uznawano za konieczne: „wykorzystywać niedomagania i usterki 
w życiu codziennym poszczególnych oddziałów pod względem zaprowiantowania, 
umundurowania, zakwaterowania, nieodpowiedniego traktowania szeregowych 
oraz rozdmuchiwania antagonizmów narodowościowych oraz sianie nienawiści 
szeregowych do podoficerów, a szczególnie do oficerów, których żołnierze komuni-
ści powinni wymordować przed przejściem na stronę Armii Czerwonej na froncie 
w czasie wojny, lub przed dokonaniem zmiany ustroju w czasie wojny domowej”35. 
Żołnierze komuniści nie płacili składek członkowskich, za to polecano im zbieranie 
wśród niepartyjnych żołnierzy składek na różne cele (np. na MOPR)36.

Działalność agitacyjną KPP prowadziła głównie przez kolportowanie na terenie 
koszar lub na placach ćwiczeń bibuły komunistycznej oraz wywieszanie transpa-
rentów z rewolucyjnymi hasłami. Inną formą działalności KPP w Wojsku Polskim 
II RP było przeprowadzanie akcji pierwszomajowych i antywojennych, agitowanie 
wśród poborowych oraz organizowanie ww. tzw. kampanii werbunkowych, polega-
jących na zjednywaniu sobie żołnierzy przebywających na urlopach świątecznych. 
W ramach akcji pierwszomajowych i pierwszosierpniowych (obchodzony przez 
komunistów Międzynarodowy Dzień Antywojenny) KPP starała się wciągać do 

w 9. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego (1927–1938) [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie 
– struktury – działalność, red. M. Bukała, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015, s. 235–264.

35 WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Sprawozdanie o ruchu politycznym i stosunkach narodowościowych 
na terenie DOK IX za I kwartał 1931 r., Akcja Kominternu w wojsku, k. 19–24.

36 WBH CAW, Dowództwo Okręgu Korpusu nr IX (dalej: DOK IX), I.371.9.22, Komunikat sytua-
cyjny za miesiąc marzec 1935 r., k. 13–18; WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Komunikat sytuacyjny za 
m[iesią]c lipiec 1934 r[oku], k. 8–11.
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manifestacji ulicznych szeregowych żołnierzy. Poza tym członkowie jaczejek komu-
nistycznych w wojsku mieli uczestniczyć w działaniach zmierzających do wywo-
ływania antagonizmów na tle narodowościowym oraz buntów wśród żołnierzy. 
Z kolei podczas mobilizacji żołnierze komuniści mieli ją bojkotować oraz tworzyć 
oddziały dywersyjne do walki z policją i wojskiem37. Bardzo istotna była działalność 
komunistyczna wśród poborowych, a następnie żołnierzy służących w jednostkach 
wojskowych. Władze partii zwracały wyjątkową uwagę na ich przygotowanie do 
prowadzenia działalności wywrotowej w armii. Szczególnie dbano o zakonspiro-
wanie aktywnych członków ZMK i KPP, którzy po wcieleniu mieli przystąpić do 
organizowania komórek komunistycznych w jednostkach. W tym celu poborowi 
komuniści otrzymywali wytyczne, z kim mają się kontaktować po wcieleniu oraz 
jakich haseł rozpoznawczych używać38.

Walkę z antypaństwową działalnością komunistyczną w Wojsku Polskim koor-
dynował Oddział II Sztabu Generalnego WP, natomiast rozpracowywanie poszcze-
gólnych komórek na terenie okręgów korpusów należało do zadań Samodzielnych 
Referatów Informacyjnych oraz Żandarmerii Wojskowej. Główną rolę w zwalczaniu 
wpływów kompartii w armii mieli oficerowie informacyjni, działający we wszystkich 
pułkach i samodzielnych batalionach oraz szpitalach okręgowych39.

Ujawniona działalność komunistyczna w Wojsku Polskim była surowo kara-
na, a członkowie komórek wojskowych aresztowani i skazywani na kary ciężkiego 
więzienia lub śmierci. Ze względu na duży udział Żydów w działalności komuni-
stycznej przedstawiciele tej narodowości dominowali także w pracy jaczejek woj-
skowych. Znaczna liczba wcielanych do wojska poborowych Żydów powodowała 
wzrost aktywności komunistycznej zwłaszcza w garnizonach, w których stanowili 
oni znaczny odsetek ludności.

Jednym z nich był garnizon łódzki, gdzie pierwsze komórki komunistyczne 
powstały już w 1919 r. 28 kwietnia 1924 r. aresztowano troje komunistów pod-

37 WBH CAW, DOK IX, I.371.9.22, Komunikat sytuacyjny za miesiąc marzec 1935 r., k. 10–18; 
ibidem, Komunikat sytuacyjny za m[iesią]c listopad 1935 r., k. 6–7; P. Borek, Działalność KPP 
w podlaskich garnizonach Wojska Polskiego w latach 1927–1938 [w:] Partia komunistyczna w Polsce. 
Struktury – ludzie – dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012, s. 53–73.

38 WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Sprawozdanie o ruchu politycznym i stosunkach narodowościo-
wych na terenie DOK IX za I kwartał 1931 r., Akcja Kominternu w wojsku, k. 15–16; AAN, KPP, 
158/X-9, t. 33, Sprawozdanie z obwodu Siedlce–Łomża za okres maj–czerwiec 1933 r., k. 15–16. 
Zob. szerzej: P. Borek, Agitacja komunistyczna wśród poborowych…, s. 113–127.

39 WBH CAW, DOK IX, I.371.9.24, Pismo dotyczące opracowania meldunku obrazującego sytuację 
na terenie Agentury pod względem politycznym, gospodarczym i społecznym. Sam[odzielny] 
Ref[erat] Inf[ormacyjny] L.dz. 641/Inf. Tjn. Nar. z 18 II 1934 r., k. 4; P. Borek, Antypaństwowa 
działalność…, s. 152.
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czas manifestacji przeciwko Wojsku Polskiemu. Powodem jej zorganizowania było 
rozstrzelanie przez żołnierzy garnizonu łódzkiego działacza Związku Młodzieży 
Komunistycznej Samuela Engla – komunisty skazanego na karę śmierci za zabójstwo 
agenta policyjnego40. W lipcu 1925 r. skazano dwoje członków wydziału wojskowego 
łódzkiej KPP: Łaję Staszewską (3 lata ciężkiego więzienia) i Chaima Polakowskiego 
(2 lata ciężkiego więzienia). Rozbito także wydział agitacji w okręgowym komitecie 
KPP41. Z kolei przed 11 listopada 1928 r. łódzka policja zatrzymała czworo komu-
nistów: M. Szwarca, Reginę Lejzerowicz, Leibę Szperka i Menachema Wajnberga, 
przy których znaleziono 2 tys. ulotek (wiele z nich o treściach antywojskowych)42.

W październiku 1931 r. w Łodzi zatrzymano także członków KZMP: Jojna Przy-
tyckiego, Szaję Feldensztajna i Wolfa Feldona. Znaleziono przy nich znaczną liczbę 
ulotek, natomiast u innego aktywisty KZMP, Izraela Platkiewicza, aresztowanego 
w tym samym miesiącu, także plakaty wzywające do wstępowania do Związku 
Rewolucyjnych Poborowców43. Cztery lata później kanonier Abram Goldberg zor-
ganizował komórkę KPP w 4. pułku artylerii ciężkiej. Jej członkami zostali dwaj 
inni żołnierze narodowości żydowskiej: Nuchym Wajsberg i Josek Zylberberg oraz 
Leon Koczaski. Cała czwórka została jednak wydana przez innych żołnierzy pułku 
podczas prób agitacji komunistycznej w jednostce. 18 grudnia 1935 r. Wojskowy 
Sąd Okręgowy w Łodzi skazał ich na wydalenie z wojska i kary 4 lat więzienia oraz 
6 lat pozbawienia praw obywatelskich44.

Innym przykładem żydowskiej działalności antypaństwowej był Okręg Siedlec-
ki KPP, którego powstały jesienią 1927 r. Wydział Wojskowy był kierowany przez 
funkcjonariusza CWW ps. „Jurek” oraz Lewka Nudelmana „Leona”. Dążyli oni do 
nawiązania kontaktów z żołnierzami stacjonującymi w garnizonach Siedlce, Łuków 
i Biała Podlaska. Wiosną 1928 r. udało się im nawiązać kontakty z żołnierzami 
22. pułku piechoty, 9. pułku artylerii ciężkiej, 34. pułku piechoty i 9. pułku artylerii 
polowej. Postępy komunistów zostały jednak przerwane w maju 1929 r. z powodu 
aresztowania Nudelmana, Wolfa Zylberszterna i Mejera Rodzącedrzewo45.

9 października 1929 r. Wojskowy Sąd Okręgowy nr IX w Brześciu nad Bugiem 
skazał na kary ciężkiego więzienia, utratę praw publicznych i wydalenie z wojska 

40 B. Wachowska, Struktura i działalność organizacji Komunistycznej Partii Polski okręgu łódzkiego 
1918–1926, Łódź 1973, s. 370, 440–441.

41 K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Toruń 2008, 
s. 405, 407.

42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 409; por. P. Borek, Agitacja komunistyczna wśród poborowych…, s. 120, 122–123.
44 K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego…, s. 408.
45 P. Borek, Antypaństwowa działalność KPP…, s. 157.
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czterech żołnierzy 34. pp i 9. pap: Boima Liweranta, Icka Rechtmana, Jankiela-Lejbę 
Blitmana oraz Antoniego Olesiejuka. W działalność tę zamieszani byli też cywilni 
działacze KPP: Chuna Tenenbaum z Białej Podlaskiej, przekazujący żołnierzom 
odezwy komunistyczne; Lewek Nudelman i Szymon Sukiennik z Siedlec (członek 
kierownictwa Okręgu Siedleckiego KPP), a także pośrednicy: Rozenker z Białej 
Podlaskiej i Jankiel Aszer z Siedlec46.

Komunistyczne jaczejki rozbito wówczas również w garnizonie Siedlce. W grud-
niu 1929 r. na karę ciężkiego więzienia, wydalenie z wojska oraz utratę praw publicz-
nych skazano żołnierzy 22. pp oraz 9. pac: Moszka Szabasa, Szolema Goldszmidta, 
Uszera Powązka oraz Arję-Lejbę Komara. Oprócz Lewka Nudelmana w „działal-
ność wywrotową” na terenie garnizonu zamieszani byli inni żołnierze 22. pp: Szmul 
Ajzensztand, Moszek Goldfarb, Mordka Muzykant oraz Abram Nizak47. W sierp-
niu 1930 r. rozbito natomiast jaczejkę komunistyczną w 5. Pułku Strzelców Pod-
halańskich. Aresztowano wówczas: Mikołaja Lewandowskiego, Cyla Kohla i Leona 
Żminkę48.

Rok później podczas likwidacji Komitetu Wykonawczego Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej w Warszawie u aresztowanego Srula Gartenkrauta 
kontrwywiad wojskowy natrafił na instrukcję Kominternu Konieczność i znaczenie 
roboty wśród armii. Postulowała ona: dezorganizację i głęboki rozkład systemu woj-
skowego Polski na tyle, by jej armia utraciła wartość bojową w wojnie przeciw ZSRR 
bądź by przeszła na jego stronę, a także skomunizowanie wojska w takim stopniu, aby 
uczynić z niego narzędzie wykonawcze dla przeprowadzenia zmiany ustroju siłą49.

Z kolei we wrześniu 1933 r. w garnizonie Biała Podlaska Samodzielny Referat 
Informacyjny DOK IX zlikwidował Wydział Wojskowy KD KPP oraz komuni-
styczną komórkę żołnierską 34. pp. W skład WW wchodzili: Pinkus Musawicz, 
Szael Szmur, Estera Lis (we wrześniu 1939 r. współtworzyła bialski rewkom), Rywka 
Epelbaum, Joachim Przylepa i Jan Łuć50. Również w siedleckich koszarach sytuacja 
komunistów wyraźnie się pogorszyła. 28 listopada 1933 r. aresztowano tu sekretarza 

46 AAN, Najwyższy Sąd Wojskowy (dalej: NSW), 427/I/42, k. 4–15v.
47 Wszyscy czterej oskarżeni już przed służbą wojskową należeli do organizacji komunistycznych 

(ZMK, KPZB i KPP), szer. Szabas był też karany 2,5-letnim więzieniem za działalność komu-
nistyczną (AAN, NSW, 427/I/70, k. 5–14; WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Sprawozdanie o ruchu 
politycznym i stosunkach narodowościowych na terenie DOK IX za IV kwartał 1929 r., k. 7).

48 M. Krzysztofiński, Działalność Wydziałów Wojskowych…, s. 154.
49 WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Sprawozdanie o ruchu politycznym i stosunkach narodowościowych 

na terenie DOK IX za I kwartał 1931 r., Akcja Kominternu w wojsku, k. 8.
50 P. Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918–1939, Biała Podlaska 2006, 

s. 158–159.
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KZMP i członka egzekutywy OK KZMP w Siedlcach – Hersza-Arję Finkelsztajna, 
który agitował za kompartią m.in. w tutejszej szkole rzemieślniczej oraz kontakto-
wał się z nieustalonymi podoficerami garnizonu siedleckiego51.

Rok 1936 przyniósł osłabienie agitacji komunistycznej w wojsku, co związa-
ne było głównie z brakiem ludzi i ogniw organizacyjnych rozbitych przez służby 
kontrwywiadowcze. Masowa ofensywa antykomunistyczna władz Polski wiosną 
1937 r. doprowadziła do sparaliżowania organizacji terenowych KPP. Kompartii 
zaszkodziła także kolejna fala czystek stalinowskich w ZSRS – wiosną 1938 r. KPP 
decyzją Stalina została rozwiązana, a w sierpniu tego samego roku całkowicie prze-
stała istnieć jej sieć organizacyjna. Jednakże mimo rozwiązania kompartii antypań-
stwowa działalność komunistów nie ustała. Mieli oni uczestniczyć w ćwiczeniach 
wojskowych oraz nadal starać się nawiązywać kontakty z żołnierzami i agitować 
ich m.in. za dezercją. Komintern utrzymywał też kontakty z działającymi komór-
kami KPZU i KPZB. Byłych członków KPP przejął natomiast Razwiedupr, który 
prowadził dla nich specjalistyczne szkolenia szpiegowsko-dywersyjne.

Analizując skład narodowościowy KPP, dochodzi się do wniosku, że w partii tej 
dominowały mniejszości narodowe, zwłaszcza Żydzi, a w mniejszym zakresie Ukra-
ińcy i Białorusini. Polacy w kompartii stanowili ok. 30 proc., podczas gdy w spo-
łeczeństwie II RP ok. 70 proc. Wskaźniki te były więc odwrotnie proporcjonalne 
do składu narodowościowego polskiego państwa, w którym mniejszości narodowe 
stanowiły maksymalnie 35 proc. Z kolei w centralnej i zachodniej Polsce w samej 
tylko KPP Polacy stanowili ok. 73–76 proc., a Żydzi 22–25 proc.52

Dane partyjne i obliczenia wykazują, że odsetek Żydów w antypaństwowej 
działalności KPP w okresie międzywojennym znacznie się wahał. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że członkowie komunistycznych wydziałów wojskowych rekru-
towali się głównie z mniejszości narodowych, a w kierownictwie cywilnym partii 
dominowali Żydzi. Na przykład już w 1929 r. władze DOK IX otrzymywały nastę-
pujące raporty: „Stopniowo jednak […] rozpoczynają [komuniści] pracę organi-
zacyjną […]. Zdołano już w Siedlcach utworzyć OK […], przy czym znamienny 
jest fakt, że w skład komitetu nie wszedł ani jeden członek innej narodowości niż 
żydowskiej”53.

51 Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe Siedleckie 1918–1939, 18, Sprawozdania 
sytuacyjne nr 1–12 za 1933 r., Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne nr 11 za czas od 1 do 30 XI 
1933 r., k. 81–82.

52 H. Cimek, Mniejszości narodowe w ruchu…, s. 142–143. 
53 WBH CAW, 9 DP, I.313.9.31, Sprawozdanie o ruchu politycznym i stosunkach narodowościowych 

na terenie DOK IX za IV kwartał 1929 r., k. 7.
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Trudno w sposób jednoznaczny dokonać oceny roli Żydów w ruchu komunistycz-
nym II RP. Do KPP przyciągał ich zwłaszcza internacjonalizm, szczególnie atrak-
cyjny dla tych, którzy nie chcieli jednoznacznie deklarować swojej narodowości. Nie 
mniej ważna była też walka z uciskiem klasowym i narodowościowym. Niektórzy 
działacze żydowscy wnieśli także twórczy wkład w rozwój myśli politycznej KPP. 
Wbrew przekonaniu, że komunista niejako automatycznie przestawał być Żydem, 
nie wszyscy żydowscy komuniści podążali drogą „komunistycznej asymilacji”. Część 
z nich (podobnie jak komuniści ukraińscy) przejawiała tendencje separatystyczne 
i nacjonalistyczne mimo obowiązywania w Międzynarodówce Komunistycznej hasła 
proletariackiego internacjonalizmu. Dominacja Żydów we władzach KPP i KZMP 
potęgowała wrogi stosunek komunistów do II RP, choć niektórzy z nich widzieli 
potrzebę obrony jej niepodległości. Inni zaś uwypuklali interesy mniejszości naro-
dowych kosztem sprawy polskiej.

Omawiane w artykule zagadnienie jest tematem w zasadzie nowym, a co za 
tym idzie nieopracowanym, wymagającym dalszych, pogłębionych badań. Nadal 
niewystarczająco zbadana pozostaje kwestia przyczyn wyraźnej nadreprezentacji 
osób pochodzenia żydowskiego w polskim ruchu komunistycznym. Problem ten jest 
skomplikowany, tym bardziej że jak zauważył Jaff Schatz: „przypisywanie żydow-
skiego radykalizmu wyłącznie lub głównie faktowi trudnej sytuacji Żydów (ucisk, 
antysemityzm, nędza) jako wytłumaczenie samo w sobie nie wystarcza”54. Podob-
nie wygląda sytuacja z działalnością komunistów w Wojsku Polskim II RP. O ile 
bowiem przed 1989 r. tematyka ta była poruszana (aczkolwiek w bardzo małym 
zakresie), o tyle po transformacji ustrojowej temat ten – jak i w ogóle działalności 
KPP oraz jej przybudówek w dwudziestoleciu międzywojennym – nadal wydaje się 
nieatrakcyjny dla badaczy55.

54 J. Schatz, Zagadka pokolenia żydowskich komunistów [w:] Żydzi i komunizm, red. M. Bilewicz, 
B. Pawlisz, Warszawa 2000, s. 15–16. Warto w tym miejscu nadmienić, że w religijnej tradycji 
żydowskiej istnieje nauka Tikum Olam mówiąca o konieczności naprawiania świata. Wielu badaczy 
wymienia ten czynnik wśród przyczyn, które miały popychać Żydów do związków z komunistami, 
zob. http://www.fzp.net.pl/judaizm/jom-kipur-i-tikun-olam, dostęp: 14 X 2017 r.

55 W ostatnich latach sytuacja zaczęła się na szczęście nieco zmieniać, czego przykładem są m.in. 
publikacje: Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – ludzie – dokumentacja…; Komuniści w mię-
dzywojennej Warszawie. Warszawa Nie?pokonana, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014; Komuniści 
w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność…; To idzie młodość…; P. Borek, D. Magier, 
Anatomia destrukcji…, a także pismo naukowe „Komunizm. System – ludzie – dokumentacja” 
(www.komunizm.net.pl).
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Żydzi a wojsko polskie w XIX i XX w. w świetle wybranych ksiąg 
pamięci (izkorbuchy)

Od kilku dziesięcioleci ziomkostwa żydowskie w Izraelu oraz diaspora żydowska 
(szczególnie w USA) kultywują pamięć swoich społeczności zamieszkałych w nie-
istniejących już polskich sztetlach, przygotowując i publikując księgi pamięci. Nie-
liczne z nich doczekały się tłumaczenia na język polski. Księgi pamięci są głównie 
opisem życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i po części religijnego 
zbiorowości żydowskich zamieszkałych w miasteczkach na polskiej prowincji1. 
Zasadniczo ich treść koncentruje się na Holokauście. Księgi pamięci są źródłem 
subiektywnym, autorzy tekstów rzadko sięgają do publikacji naukowych, nie sta-
rają się zrozumieć otaczającej ich rzeczywistości. Część podawanych faktów jest 
tylko informacją zasłyszaną. Wielość autorów poszczególnych pinkasów i ich zróż-
nicowanie społeczne powoduje, że teksty mają bardzo różną wartość poznawczą. 
Widać to i w wątkach poświęconych kwestiom wojskowym, mamy więc zarówno 
fragmenty obszerne z większą liczbą faktów, jak i bardzo enigmatyczne zapisy. 

Wybór tych trzech konkretnych pinkasów (ze Szczekocin2, Pińczowa3 i Opocz-
na4) do niniejszego artykułu ma swoje uzasadnienie merytoryczne. Wszystkie 
miasteczka łączy lokalizacja (Kielecczyzna) i wspólna historia5. Ponadto mimo 
lokalnych różnic sztetle te miały wspólny etos żydowskiego życia. Szczekociny 
były ostoją chasydyzmu oraz tradycyjnego podejścia do życia i relacji polsko-

1 W literaturze funkcjonuje kilka określeń na księgi pamięci, m.in. izkorbuch, pinkas, pinkes, pinkus. 
2 Pinkes Szczekocin. Księga Pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka), red. I. Szwaj-

cer (Ben-Awrom), Tel Awiw 1959 (red. wyd. polskiego: M. Skrzypczyk, M. Tuszewicki, A. Wie-
czorek, Szczekociny 2010).

3 W Pińczowie już nie dnieje. Księga pamiątkowa gminy Pińczów, red. M. Szener, przeł. J.P. Woron-
czak, Tel Awiw 1970.

4 Opoczyńska księga pamięci, red. J. Gapys, E. Majcher-Ociesa, Opoczno 2014.
5 K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 

2006, s. 130–137, 154–160, 179–184.
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-żydowskich6. Pińczów był małym prowincjonalnym sztetlem z niezbyt zamożną 
społecznością7. Opoczno natomiast miało nieco większy potencjał ekonomiczny 
i korzystniejszą lokalizację8. Nowinki z dużych miast, głównie z Łodzi, przedosta-
wały się tu szybciej niż do pozostałych dwóch miejscowości. 

Wśród wielu wątków poruszanych w księgach odnajdujemy też treści związane 
z polskim wojskiem na przestrzeni ostatnich 200 lat. W związku z tym celem niniej-
szego opracowania jest ukazanie na przykładzie trzech wspomnianych pinkasów, jak 
mniejszość żydowska w Polsce postrzegała wojsko polskie, czyn zbrojny polskiego 
żołnierza oraz – tam gdzie to było możliwe – określenie stosunku Żydów do armii 
polskiej i ich służby w szeregach wojska. W pewnym sensie jest to też próba wska-
zania, jak dalece wysiłek polskiego żołnierza wpływał na społeczność żydowską 
w Polsce, w dużej mierze hermetyczną. Artykuł jako opracowanie źródłoznawcze 
jest wyborem odpowiednich fragmentów ksiąg pamięci. Zrezygnowano z weryfi-
kacji danych zawartych w pinkasach, z jednej strony ze względu na ich nadmierną 
drobiazgowość, z drugiej zaś na niekiedy ich nadmierną ogólnikowość; owa oko-
liczność czyni je praktycznie nieweryfikowalnymi. W niektórych opowiadaniach 
brakuje nawet dat i nazwisk.

Żydzi wobec powstań narodowych 

Pierwszym wątkiem, który pojawia się w kontekście czynu zbrojnego polskiej armii, 
są powstania narodowe w XIX w. Zbiorowość żydowska z Pińczowa, publikując swoją 
księgę pamięci, dotyka też kwestii znaczenia powstania nie tylko dla narodu pol-
skiego, ale i dla ludności żydowskiej oraz jego wpływu na relacje między Polakami 
i Żydami. Jonas Turkow tak ujmuje to zagadnienie: „Polskie powstania (w 1831 r. 
i w 1863 r.) ożywiły nadzieję, że także dla Żydów nadeszła nowa epoka. Żydzi wal-
czyli w powstaniach ramię w ramię z Polakami. Zbratanie nie trwało jednak długo. 
Po upadku powstań znów zaczął szaleć antysemityzm, a na żydowskie głowy posy-
pały się także represje ze strony władz rosyjskich. Tak więc XIX w. był dla Żydów 
w całej Rosji bardzo ciężki politycznie, co znalazło także swoje odzwierciedlenie 
w życiu ekonomicznym. Ta sytuacja dotyczyła również – rzecz jasna – pińczowskiej 

6 M. Maciągowski, Dynastie chasydzkie w miasteczkach regionu świętokrzyskiego [w:] Życie codzienne 
społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, red. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechow-
ska, Kielce 2013.

7 Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozumski, Warszawa–Kraków 1979; J. Staszewska, 
Społeczność żydowska w Pińczowie w świetle akt Cesarsko-Królewskiej Komendy Powiatowej w Piń-
czowie (1915–1918), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, t. 2, s. 79–89.

8 Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, red. M. Meducka, Kielce 2003.
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gminy”9. W pinkasie szczekocińskim autorzy wskazują nie tylko na wspólnotę wal-
ki, ale i wspólnotę represji popowstaniowych, które dotknęły zarówno Polaków, jak 
i Żydów. W księdze szczekocińskiej znalazł się na ten temat jednak bardzo enigma-
tyczny zapis: „Polska literatura jest pełna zachwytów nad udziałem rabina Meiselsa 
w powstaniu styczniowym w roku 1863. Zaraz po tym jak powstanie upadło został 
aresztowany”10. Rabin Dow Ber Meisels cieszył się dużym szacunkiem współwy-
znawców i Polaków11.

Koegzystencja Żydów i wojska

W księgach pamięci mowa jest również o koegzystencji wojska polskiego z najbliż-
szym otoczeniem. Żydzi jako społeczność zajmująca się handlem i rzemiosłem byli 
wyczuleni na obecność wojska, przy garnizonach, jednostkach wojskowych można 
było bowiem liczyć na zwiększone obroty związane m.in. z dostawami dla armii. 
O takiej sytuacji napisał Wite Pinkes Ajzykowicz w jednym z rozdziałów pinkasa 
pińczowskiego: „Pułk armii polskiej, który przez jakiś czas kwaterował w Pińczowie, 
przynosił pewne dochody tamtejszej społeczności, także żydowskiej. Nie trwało to 
jednak długo i wojsko zostało przeniesione do Sandomierza”12. 

O innym, aczkolwiek niecodziennym wymiarze współistnienia wojska i Żydów 
napisała w księdze pińczowskiej Frida Himelblau. Chodzi o opiekę medyczną lekarza 
wojskowego nad ludnością żydowską Pińczowa: „Ogółem w Pińczowie było trzech 
lekarzy13. Przy garnizonie wojskowym, który znajdował się w mieście, nigdy nie było 
oddzielnego lekarza. Pewnego razu jednak, parę lat przed drugą wojną światową 
przybył do Pińczowa i osiedlił się tutaj lekarz wojskowy. Poza swoją pracą w wojsku 
przyjmował także cywilnych pacjentów. Szybko zyskał dużą popularność wśród 
żydowskiej ludności. Otworzył nawet gabinet w domu u Notego Wiślickiego i zawsze 
było tam pełno chorujących Żydów. Wzywano go także do domu chorego. Po prostu 
nie dawano temu lekarzowi spokoju ani za dnia, ani w nocy. Nie miał nawet czasu 
zjeść i często widziało się go na ulicy gryzącego bajgla w czasie drogi od jednego do 
drugiego pacjenta. Żydzi w Pińczowie uważali go za »anioła«. Kiedy przychodził do 

    9 J. Turkow, Kartki z historii [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 27.
10 Pinkes Szczekocin…, s. 57. 
11 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, red. M. Galas, M. Skrzypczyk, Kraków–Budapeszt 

2008, s. 145–180.
12 W.P. Ajzykowicz, A w Pińczowie zmierzcha [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 466.
13 Rzeczywiście w mieście pracowało trzech lekarzy: dr Józef Bellert, dr Berner i dr Władysław 

Pohorecki. Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 
i rolnictwa, Warszawa 1929, s. 257.
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chorego w ubogiej izbie, nie pobierał od niego żadnej zapłaty, a często dawał jeszcze 
za darmo potrzebne medykamenty. Inni lekarze w mieście pozostali wtedy po pro-
stu bez pracy i zaczęli »spiskować« przeciw lekarzowi wojskowemu, który odebrał 
im cały zarobek. Widocznie udało im się coś gdzieś wskórać, bo pewnego pięknego 
dnia lekarz wojskowy zniknął z Pińczowa”14.

Żydzi w wojsku polskim w II Rzeczypospolitej

Jednym z obszerniejszych wątków w pinkasach są zapisy poświęcone armii pol-
skiej w okresie II RP. Zamieszczane w księgach treści koncentrują się głównie na 
wskazaniu, że Żydzi realizowali obywatelski obowiązek odbycia służby wojskowej 
w armii polskiej, przy czym niektórzy traktowali to jako zaciąg do armii. Na przy-
kład w szczekocińskiej księdze jest mowa o dylematach młodzieży żydowskiej, któ-
ra w 1920 r. wahała się, czy iść na front walki z nawałą bolszewicką. Tak to zostało 
ujęte: „I oto nastąpiła niepodległa Polska i przyszło iść na wojnę z Rosją Sowiecką. 
Wraz z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji przez polski rząd tymczasowy polscy 
ochotnicy jęli gromić Żydów (Kielce 191915). Oczywiście w tych warunkach mło-
dzież żydowska nie ruszyła gorliwie na front »za młodą ojczyznę«. Wielu młodych 
przekroczyło granicę z sąsiednimi Niemcami, skąd rozeszli się do wszystkich zakąt-
ków świata, niektórzy dotarli do Palestyny. […] Dopiero w roku 1922, gdy wetera-
ni zostali zwolnieni z wojska razem z młodymi siłami, które tymczasem dojrzały, 
zaczęli budzić życie wspólnotowe”16. 

Te wahania nie były obce Żydom w następnych latach. Decyzja o wstąpieniu 
do wojska musiała być na tyle istotna, że niektórzy angażowali w to władzę religij-
ną żydowskich gmin wyznaniowych. W pinkasie opoczyńskim mówi o tym Isra-
el Szmulowic: „W wieku osiemnastu lat zostałem powołany do wojska polskiego. 
Ojciec oczywiście wymagał, bym znalazł w sobie jakąś wadę, dzięki której byłbym 
niezdolny do służby. Ale nie zgodziłem się na to. Ojciec postanowił pójść do opo-
czyńskiego rabina – rabina Israela Aharona Padowy. Gdy rabin wysłuchał obu stron, 
powiedział: Wysłuchałem. Możesz iść do wojska. Z wojskiem polskim walczyłem na 
różnych frontach”17. O dylematach związanych z poborem ochotniczym wspomina 
też Josef Karmi-Chmielnicki: „W 1935 r. mój brat Ze’ew dostał pozwolenie na udział 

14 F. Himelblau (Ramat-gan), Pomoc medyczna w Pińczowie [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 213. 
15 Błąd. Zajścia antyżydowskie w Kielcach miały miejsce w 1918 r. (K. Urbański, R. Blumenfeld, 

Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995, s. 105).
16 Pinkes Szczekocin…, s. 171. 
17 Opoczyńska księga pamięci…, s. 183.
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w Makabiadzie jako przedstawiciel klubu »Makabi« z naszego miasta. Nie wrócił do 
Polski. Oczekiwaliśmy, że będzie mógł ściągnąć i mnie do Palestyny, ale nie udało 
się, a w międzyczasie otrzymałem powołanie do wojska polskiego. Ojciec prosił, 
żebym nie wstępował do wojska, ale ja się nie zgodziłem i w marcu 1937 r. zaciąg-
nąłem się do 28. batalionu stacjonującego w Łodzi. Podczas mojej służby wybuchła 
wojna. Udało mi się przeżyć Zagładę, byłem w Rosji – co samo w sobie jest dobrym 
materiałem na opowieść – po wojnie natomiast wyruszyłem z Rosji przez Polskę 
i Niemcy do Palestyny, tam spotkałem mojego brata i założyłem dom”18. W powyżej 
zaprezentowanych fragmentach nietrudno zauważyć znaczne różnice w podejściu do 
wojska polskiego osób starszych – ojców i młodych – ich synów. Starsze pokolenie 
pamiętające rosyjskie wojsko zaborcze starało się chronić młodzież przed tym nie-
szczęściem19. Wśród młodzieży natomiast panowała większa otwartość na nowinki 
i inny sposób życia. W księdze szczekocińskiej wahań związanych z poborem nie 
odnotowano – wojska polskiego należało unikać.

W księdze opoczyńskiej odnajdujemy kolejny fragment mówiący o tzw. dobro-
wolnym zaciągu do wojska polskiego. Aharon Glajt stwierdził m.in.: „W 1937 r. 
zaciągnąłem się do wojska polskiego. Służyłem w Łodzi i Toruniu. Zostałem zwol-
niony po niedługim czasie. W 1938 r. znów wezwano mnie do stawienia się na służ-
bie, byłem wtedy już po ślubie z Gitlą Siedlecką – pochodzącą z Opoczna. Później 
urodził się nasz pierworodny syn. Musiałem zostawić ich w Opocznie i zgłosić się 
do wojska. Zostałem wysłany do Sieradza”20. Autor zaakcentował dobrowolność 
wejścia w szeregi armii polskiej, co nie jest zgodne z ówczesną rzeczywistością, na 
obywatelach polskich bowiem ciążył obowiązek służby wojskowej. W tym przypadku 
można domniemywać, że owa dobrowolność mogła polegać na nieunikaniu wojska.

W kilku przypadkach osoby reprezentujące społeczność żydowską w Pińczowie, 
Opocznie i Szczekocinach opisują, że sumiennie wypełniły wojskowy obowiązek 
obywatela polskiego. Cwi Kozak z Pińczowa traktował tę służbę jako zwyczajny obo-
wiązek, który jest jednym z rozdziałów życia: „Kiedy skończyła się wojna i powstało 
niepodległe państwo polskie, od razu zostałem zmobilizowany do wojska. Po odbyciu 
służby wojskowej znów przebywałem jakiś czas w Łodzi, później przeniosłem się do 
Warszawy, gdzie ożeniłem się i tam urodziło mi się troje dzieci”21. Tak samo  służbę 
w wojsku polskim postrzegał Mordechaj Szwarc z Pińczowa: „Po odbyciu służby 

18 Ibidem, s. 213–214. 
19 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Gubernialny Kielecki ds. powinności wojskowej, 1550, 

Apelacja Majera Lencznera ze Szczekocin.
20 Opoczyńska księga pamięci…, s. 238. 
21 C. Kozak, Z Pińczowa do kibucu Negewa [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 422.
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wojskowej w polskiej armii w 1924 r. wróciłem do mojego fachu – byłem mistrzem 
w pikowaniu. Jeszcze za młodych lat, kiedy pracowałem jako robotnik za granicą, 
poznałem znaczenie związków zawodowych związanych z konkretną profesją, dlate-
go od razu zwróciłem się do związku rękodzielników w Pińczowie z prośbą o przyję-
cie, którą szybko spełniono dzięki rekomendacji mojego przyjaciela Abeli Chone”22.

W księdze opoczyńskiej zawarte są treści mówiące, że Żydzi nie ustępowali 
tężyzną fizyczną polskiemu rekrutowi, a nawet niektórzy górowali nad Polakami, 
co niechybnie potem pomagało przetrwać Szoa. Oto opis Hilela Markowieckiego, 
syna Mendla: „Najsilniejszy z chłopców w mieście. Byliśmy razem w wojsku polskim 
(razem z Szmulem Fajnerem), ale Hilel wyróżniał się w brygadzie (31. Pułk Strzelców 
Kaniowskich) w Łodzi. Dostał medal i awansował. Także w mieście młodzi ludzie, 
nie Żydzi, bali się Hilela i nie odważali się go zaczepiać. Był wesołym chłopcem, wie-
dział, jak uniknąć prac przymusowych w czasie wojny, aż do czerwca 1940 r., kiedy 
to wysłano wielu Żydów do prac przymusowych za Bug. Poszedł z młodymi Żydami 
i nadzorował ich pracę”23. Jeszcze dosadniej ujął to Ze’ew Karmi-Chmielnicki: „Po 
powrocie z obozu i otrzymaniu certyfikatu trenera zaczęliśmy przygotowywać pokaz 
sportowy w naszym mieście. Przygotowania trwały kilka miesięcy i pokaz udał się 
imponująco. Zobaczyliśmy, że młodzież żydowska jest równie dobra w sporcie jak 
młodzież polska. Pokazaliśmy, że i nasze plecy mogą być wyprostowane i nie spusz-
czamy głów. Zachęcaliśmy rekrutów do wojska polskiego, by przodowali w działa-
niach, żeby udowodnić im, że niczym im w wojsku nie ustępujemy”24.

Na dalszych stronach czytamy nie tylko o zaciągu, lecz także o związanych 
z poborem zwyczajach społecznych, które kultywowali i Żydzi, i Polacy: „Do dziś 
pamiętam dzień, gdym zaciągnął się do polskiej armii. Był to dzień, w którym 
w naszym miasteczku wiele osób się zarejestrowało. Rekruci, wśród nich Mosze, 
wyszli nocą przed stawieniem się do wojska i pozamieniali większość szyldów w mie-
ście. Rankiem zaskoczeni mieszkańcy zobaczyli, że szyld rzeźnika wisi na apte-
ce, a szyld szewca na wykwintnej restauracji. Polscy mieszkańcy miasta mruczeli: 
»Żydowskie łebki«, co oznaczało »żydowskie pomysły«”25. Wydaje się, że ostatnie 
zdanie jest nieco przesadzone. Tradycje związane ze służbą wojskową nie były dla 
Polaków tajemnicą. Natomiast nie dziwi atmosfera przygnębienia i straty po pójściu 

22 M. Szwarc, Życie i problemy żydowskich rzemieślników w Pińczowie (1924–1939) [w:] W Pińczowie 
już nie dnieje…, s. 177. 

23 Opoczyńska księga pamięci…, s. 146. 
24 Ibidem, s. 168. Obozy dla trenerów gimnastycznych odbywały się w miasteczku Skole przy granicy 

z Rumunią.
25 Ibidem, s. 246.
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syna do wojska: „Cały dom był przygnębiony z powodu rozstania, a mama wypła-
kała wiele łez tego dnia. Po pół roku Mosze przyjechał na tygodniową przepustkę, 
miał wtedy stopień szeregowego”26.

Niektórzy spośród Żydów osiągnęli w wojsku sukces, awansowali, zdobywali 
doświadczenie, które wykorzystywali później w pracy zawodowej, np. Mosze Karmi-
-Chmielnicki: „Później otrzymał medal za celność i awansowano go na kaprala. Dla 
Żyda w polskiej armii było to ogromne osiągnięcie. Następnie otrzymał przydział do 
»rusznikarni« – zakładu naprawy broni. Gdy ukończył swoją służbę w armii, wrócił 
do domu i po krótkim czasie otrzymał pracę w fabryce »Neptun« w Końskich27 – 
zajmującej się produkcją żeliwa. Przed wybuchem II wojny światowej Mosze został 
wysłany jako reprezentant fabryki na sześciotygodniowy kurs urzędnika zajmującego 
się ochroną ludności. Mój najstarszy brat Ze’ew wyemigrował do Palestyny w 1935 r., 
w czasie Makabiady. Mój trzeci brat, Josef, był żołnierzem w armii polskiej i gdy 
wybuchła wojna, wyjechał do Rosji”28. Odnajdujemy w księdze opoczyńskiej również 
zalety i wady służby Żydów w armii polskiej. W kontekście służby wojskowej tak to 
zagadnienie ujął Eliezer Geller: „Gdyby nie antysemityzm – powiedział – nie miał-
bym cienia wątpliwości, że najlepszą szkołą jest wojsko. Wojsko uczy odporności, 
samodzielności i tylko antysemityzm pozbawia wojsko tych dobrych wartości”29. 

W księgach zauważalny jest również szacunek ludności żydowskiej do munduru 
wojskowego. Na uwagę zasługuje zachwyt połączony z odrobiną bojaźni zawarty w opi-
sie Eliezera Gellera w mundurze: „Pewnego dnia Eliezer przyjechał na krótką prze-
pustkę: w nieskazitelnym mundurze, błyszczących butach i czapce mówiącej o randze. 
Eliezer szybko zdjął oficjalną czapkę, usiadł ze wszystkimi członkami »Gordonii«30, 
jakby był jednym z nich, i znów był takim samym Eliezerem, jakiego znaliśmy”31. Żydzi 
chętnie fotografowali się w mundurach. Zachowały się liczne fotografie pojedynczych 
żołnierzy lub w grupie, pozujących do zdjęć, ale również wśród rodziny.

Żołnierze Żydzi podczas służby nie zaniedbywali kontaktów z rodzinami 
i przyjaciółmi. Mówi o tym m.in. fragment pinkasa opoczyńskiego: „Eliezer słu-
żył w kawalerii w Suwałkach, przy granicy prusko-litewskiej. Także i wtedy nie 
urwał się z nim kontakt. W swoich listach opowiadał wielokrotnie o swoim życiu 
w barakach, wspominał o istotnych dla członków »Gordonii« sprawach, ale także 

26 Ibidem…, s. 246. 
27 E. Majcher-Ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011.
28 Opoczyńska księga pamięci…, s. 246–247. 
29 Ibidem, s. 251. 
30 „Gordonia” – młodzieżowa przybudówka Syjonistycznej Partii Pracy. Powstała w 1923 r. w Galicji. 

Skupiała głównie młodzież inteligencką.
31 Opoczyńska księga pamięci…, s. 251. 
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o sprawach banalnych i zabawnych. Jego listy odczytywaliśmy publicznie podczas 
rozmów oddziału”32. 

Ostatnim elementem opisów wojska polskiego w II RP były wzmianki na temat 
mobilizacji armii polskiej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tak o tym 
wydarzeniu na kartach pinkasa pińczowskiego pisał Michał Ickowicz: „Wspomnie-
nie naszej gminy nie dawało mi spokoju i dążyłem z uporem do odwiedzenia mia-
steczka, które opuściłem w momencie wybuchu wojny w 1939 r., kiedy zostałem 
zmobilizowany do polskiej armii”33.

Wojna obronna we wrześniu 1939 r. 

Jeszcze liczniejsze i obszerniejsze wzmianki w pinkasach dotyczą wojny z Niemcami 
w 1939 r. Opisy te ukazują głównie położenie i strategię polskiej armii we wrześniu 
1939 r., a może raczej oddziałów wojskowych, oraz waleczność polskiego żołnierza. 
W pinkasie szczekocińskim czytamy o sukcesach polskiej armii w rejonie Szczeko-
cin. Oto ten fragment: „Odjechaliśmy kilka kilometrów, zauważyliśmy, jak biegnie 
polski plutonowy. Rozpoznaliśmy, że to Józef Koźmiński, nieżydowski chłopak ze 
wsi Grabiec koło Szczekocin. Wzięliśmy go do samochodu, a on opowiedział nam, 
że jest łącznikiem w oddziale armii, ale z powodu niemieckiego bombardowania 
opuścił jednostkę. Przybywszy do Buska, udał się do miejscowego starostwa i ku 
radości wszystkich przyniósł 15 litrów benzyny. […] Gdy znaleźliśmy się za miastem, 
doszły nas głosy, że polskie wojsko odniosło wielkie zwycięstwo, odzyskując wiele 
pozycji i zadając Niemcom wielkie straty. Oczywiście, informacje takie podniosły 
nas na duchu i postanowiliśmy poczekać na miejscu”34. Na uwagę zasługuje brak 
krytyki dezertera Józefa Koźmińskiego. Opuszczenie przez niego oddziału zostało 
potraktowane jako coś naturalnego, niewymagającego komentarza. O tym, co się 
działo w samym mieście Szczekociny w kontekście działań obronnych wojska pol-
skiego (m.in. braki w zaopatrzeniu wojskowym), dowiadujemy się z innego frag-
mentu tej księgi: „O 9 rano wyszedłem na rynek. Akurat przybyli polscy artylerzyści 
z lekkimi armatami. Grupa żołnierzy z kilkoma działami umocniła się w okopach, 
dając ognia przez około pół godziny. Żołnierze byli bardzo głodni i prosili, aby im 
przynieść chleb i wodę”35. Dalej jest mowa o pojedynczej akcji polskiego żołnierza, 

32 Ibidem, s. 250. 
33 M. Ickowicz (Bat Jam), Straszna podróż do Pińczowa po Zagładzie [w:] W Pińczowie już nie dnie-

je…, s. 379. 
34 Pinkes Szczekocin…, s. 181. 
35 Ibidem, s. 246–247. 
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zakończonej tragicznie dla okolicznych mieszkańców: „We wsi Tęgobórz (3 kilo-
metry od Szczekocin) polski żołnierz wszedł na drzewo i gdy przybył pierwszy nie-
miecki patrol, rzucił granat, który wysadził czołg z żołnierzami. I dlatego Niemcy 
postanowili się zemścić”36.

Społeczność Żydów pińczowskich przekazuje też informację o chaosie panującym 
w Pińczowie na skutek fal uciekinierów i starć oddziałów polskich z nacierającym 
Wehrmachtem. Eliezer Tekel daje dość szczegółowy opis tych działań i ubolewa nad 
barbarzyńskim najazdem niemieckim: „W niedzielę 3 września do Pińczowa zaczęli 
przybywać uchodźcy z innych miast, szukając schronienia w naszym miasteczku, 
ponieważ ich domy były już w ruinie albo zbliżała się do nich niemiecka armia, nie 
natrafiając na prawie żaden opór ze strony polskiej armii. Dotarli do nas Żydzi, bosi 
i prawie nadzy, z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy i z rejonu krakowskiego. Ci 
uchodźcy wyglądali, jakby wojna ciągnęła się już miesiąc, a nie trzy dni… Przebyli oni 
wiele kilometrów pieszo, dużo było rannych. Wszyscy kierowali się dalej na wschód, 
wierząc, że uda im się uciec przed maszerującymi przez Polskę bandyckimi pułkami… 
W Pińczowie zapanowała panika – w powietrzu czuło się już oddech zbliżających 
się nazistowskich bestii, a pomocy znikąd nie było widać… W poniedziałek – 4 i we 
wtorek – 5 września przybyły do miasta silne oddziały polskich sił militarnych, aby 
stawić tu opór niemieckiej armii. Nasze miasto było naturalnym punktem strate-
gicznym – położone między rzeką Nidą na południu i dużymi górami na północy. 
Wtorkowej nocy armia niemiecka zbliżyła się do miasta i przeprowadziła szturm. 
Polska armia w Pińczowie stawiała silny opór. Czuło się jednak i widać było jak na 
dłoni, że ten opór nie utrzyma się długo – Niemcy mieli zbyt wielką przewagę sił 
zarówno liczebną, jak i zbrojeniową. Polskie oddziały musiały szybko ustąpić. Bom-
bardowania prowadzone były bez przerwy, pustoszyły miasto, a liczba ofiar wśród 
ludności cywilnej, zwłaszcza wśród Żydów, stale rosła. Polacy sami podpalili most 
na Nidzie, aby odciąć pochód Niemców i móc wycofać się na wschód. W czwartek 
7 września 1939 r. siły niemieckie wkroczyły od północy do miasta i zajęły korzyst-
ne pod względem strategicznym pozycje na wzgórzach. Dokładnie o godzinie 10.00 
rano rozpoczął się silny atak ogniowy na miasto, który nie potrwał długo i przeszedł 
w silny atak szturmowy, po czym Niemcy wkroczyli do Pińczowa”37. 

W innym fragmencie (księga opoczyńska) odnajdujemy opis dramatycznego 
rozpadu armii polskiej: „Mosze opowiedział o horrorze walki na froncie, jak roz-
padała się polska armia, o koszmarze wędrowania nocą i ukrywaniu się w ciągu 

36 Ibidem, s. 250.
37 E. Tekel (Bene Berak), Zagłada [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 248–249.
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dnia – opowiadał i płakał. Gdy skończył mówić, poprosił ojca, by ukrył go jak naj-
lepiej i by nie zdradził się nawet przed najbliższymi sąsiadami. Twierdził, że Polska 
jeszcze zupełnie nie upadła, że ma nadzieję, że jutro, pojutrze wrócą Polacy i nie 
chce, by podejrzewali go, broń Boże, o dezercję”38. Z kolei Aron Karmi-Chmielnicki 
wskazuje na przypadki kradzieży ze strony żołnierzy polskich: „Następnego dnia 
do miasta wkroczył oddział wojska polskiego. Z pewnością przyjechali tu przez 
przypadek. Kilku z nich zapukało do naszego domu i poprosiło o chleb. Byliśmy 
skonsternowani i nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Daliśmy im chleb, ale to im 
nie wystarczyło i zaczęli kraść wszystko, co wpadło im w ręce. Byliśmy postawie-
ni w trudnej sytuacji, ale postanowiliśmy pozwolić im na zabranie tylu rzeczy, ile 
chcieli”39. Do rodziny Chmielnickich należała piekarnia40.

Z lektury księgi opoczyńskiej dowiadujemy się też o udziale znanych z imienia 
i nazwiska przedstawicieli społeczności żydowskiej w wojnie obronnej w 1939 r.: 
„Pewnego dnia wrócił Mosze, który walczył w szeregach wojska polskiego. Więk-
szość jego oddziału zginęła w walce, a część trafiła do niewoli. Jednakże jemu uda-
ło się uniknąć wpadnięcia w ręce Niemców. Niemal przez dwa miesiące wędrował 
Mosze [Chmielnicki] przez pola i lasy, nim dotarł do Opoczna”41.

Ostatnią notatką dotyczącą wojny obronnej 1939 r. w analizowanym opoczyń-
skim pinkasie jest zapis klęski i pojmania w niewolę tysięcy żołnierzy polskich. Zacy-
tujmy ten fragment: „Gdy wybuchła wojna, wojsko zostało wycofane do Łodzi. Poje-
chaliśmy do Zamościa, ponieważ tam wojsko polskie chciało zreorganizować się, ale 
już wtedy było porozumienie między Rosjanami a Niemcami42 i dostaliśmy się do 
rosyjskiej niewoli. Rosjanie wysłali nas do Wołoczyska. W obozie było około 10 000 
ludzi, wszyscy byli polskimi żołnierzami – w większości oficerami. Warunki były 
bardzo ciężkie, a jedzenie było bardzo ubogie. Na miejscu znajdowała się fabryka 
cukru, zacząłem tam pracować i tak poprawiłem warunki swojego życia”43. O dosta-
niu się do niemieckiej niewoli jednego z Żydów tak napisał Aron Karmi-Chmielni-
cki: „Od wybuchu wojny polsko-niemieckiej Eliezer był w oddziale walczącym. Po 
ciężkich walkach jego batalion wycofał się do Kutna i tam wszyscy walczący dostali 
się do niewoli, zostali wysłani do Niemiec i uwolnieni po czterech miesiącach”44.

38 Opoczyńska księga pamięci…, s. 252.
39 Ibidem, s. 248.
40 Księga adresowa Polski…, s. 252.
41 Opoczyńska księga pamięci…, s. 251. 
42 Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 VIII 1939 r. określał warunki umowy między III Rzeszą a Związ-

kiem Socjalistycznych Republik Sowieckich.
43 Opoczyńska księga pamięci…, s. 239. 
44 Ibidem, s. 250–251. 
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Żydzi wobec armii Andersa i Berlinga 

Los rzucił wielu Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR. Część 
tych osób wstąpiła do organizowanej w 1941 r. na terytorium ZSRR Armii Pol-
skiej (dowodzonej przez gen. Władysława Andersa) i 1. Polskiej Dywizji Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki (dowodzonej przez gen. Zygmunta Berlinga) w 1943 r. 
Jeszcze inni zostali zmobilizowani do wojska polskiego w 1945 r., już na terytorium 
Polski. O swoim zaciągu do armii Andersa tak napisał Michał Ickowicz z Pińczowa: 
„W czasie drugiej wojny światowej zawędrowałem daleko w głąb Rosji, do miasta 
Kazanow. Przez długi czas byłem tam sam, mało spotykając się z Żydami. Kiedy 
zmobilizowano mnie do polskiej armii, która utworzona została w Rosji, spotka-
łem tam rosyjskiego Żyda – żołnierza, który bardzo przyjaźnie odnosił się do mnie. 
Pewnego razu zapytał się mnie, z którego miasta w Polsce pochodzę. Cóż mogłem 
odpowiedzieć? Wiedziałem, że Żyd z dalekiej Rosji nie może nic wiedzieć o tak 
prowincjonalnym miasteczku jak Pińczów. Odpowiedziałem mu, że urodziłem się 
w takim mieście, gdzie wcześnie dnieje… Jakże zdumiony byłem, kiedy on mi od 
razu odpowiedział: »Acha, z Pińczowa!«”45.

W księdze opoczyńskiej M. Lipszyc tak zapamiętał boje armii polskiej (u boku 
Armii Czerwonej) o wyzwolenie Polski oraz swoją służbę w wojsku: „Kolejną godzinę 
zajęło artylerii ustawienie armat i wypalenie w stronę uciekających Niemców. Zaciąg-
nąłem się do polskiej armii i powiedziałem mojej przyjaciółce, że jestem Żydem i że 
muszę zabić przynajmniej tysiąc Niemców, o których myślę, że są nazistami. Przy-
jaciółka zemdlała, zostawiłem ją i dołączyłem do mojego oddziału. Przez rok byłem 
w wojsku, gdy przyjechałem do Opoczna, ludzie, którzy mnie spotykali, nie mogli 
uwierzyć, że przeżyłem. Spotkałem tam Sonię Hazuni-Hercog i Josefa Chmielnickie-
go, kuzyna Racheli Winograd. Wróciłem do swojego oddziału. W 1947 r. wstąpiłem 
do Hagany i wyjechałem do Palestyny”46. Przedstawiciel ziomkostwa szczekociń-
skiego sygnalizuje zaś o wyzwoleniu Szczekocin przez wojsko polskie u boku Armii 
Czerwonej oraz o swojej obecności w sztabie armii polskiej w Lublinie. Przytocz-
my te treści: „Miało to miejsce 17 stycznia 1945 roku, kiedy Szczekociny zostały 
wyzwolone przez odnowione Wojsko Polskie z pomocą Armii Czerwonej, a ja ze 
sztabu polskiej Armii w Lublinie, w którym wówczas się znajdowałem, wysłałem list 
na adres magistratu z zapytaniem, kto i ilu Żydów pozostało w Szczekocinach”47.

45 M. Ickowicz (Bat-Jam), Pińczowski ser [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 235. 
46 Opoczyńska księga pamięci…, s. 238. 
47 Pinkes Szczekocin…, s. 87–88.
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Żydzi wobec podziemia zbrojnego 

W okresie II wojny światowej nieodzownym elementem rzeczywistości okupacyjnej 
było podziemie zbrojne. Reprezentanci trzech wspomnianych ziomkostw również 
odnoszą się do tego zagadnienia. Szmuel Blum z Pińczowa ukazuje, choć bez żad-
nych szczegółów, wkład Żydów w walkę z okupantem niemieckim w partyzantce: 
„Pewną ulgę w tym bólu przynosiła mi jedynie świadomość, że pińczowscy Żydzi 
wykazali się bohaterstwem i poświęceniem w walce przeciw nazistom, że nasi bracia 
przyłączyli się w lasach do grup partyzanckich, że walczyli też w wojskach Aliantów 
przeciw faszystom, przeciw niemieckiemu okrucieństwu”48. W księdze opoczyń-
skiej wskazano głównie na czyn zbrojny Żydów w partyzantce komunistycznej, 
tj. w oddziałach Gwardii Ludowej, a potem w Armii Ludowej: „Znana jest działalność 
grupy żydowskich mieszkańców, przeciwnych zarówno okupacji, jak i Judenrato-
wi49. W lipcu 1942 r. grupa Żydów i miejscowych partyzantów z Armii Ludowej (sił 
zbrojnych polskich organizacji lewicowych) przecięła miejscową linię telefoniczną, 
rozbroili i zabrali broń polskich policjantów50 oraz skonfiskowali pieniądze z kasy 
Judenratu przygotowane do opłacenia podatków Niemcom”51.

Bardzo krytycznie o Armii Krajowej jako antysemickiej sile wyraża się w swoich 
wspomnieniach Sonia Hercog-Hazuni w jednej z części księgi opoczyńskiej. Dodaje 
jednak, że dzięki obecności w szeregach Armii Krajowej przeżyła wojnę. Brała też 
udział jako sanitariuszka w powstaniu warszawskim w 1944 r. Oto odnośny frag-
ment: „Z rozmów rodziny z sąsiadami zdałam sobie sprawę, że są pierwszej klasy 
antysemitami, i musiałam odgrywać rolę antysemickiej gojki. Ojciec rodziny nale-
żał do polskiego, antysemickiego podziemia, »Armii Krajowej«, przez niego i ja 
dołączyłam do tego podziemia. Chciałam zemścić się na Niemcach i nieważne dla 
mnie było, do jakiego podziemia należę. Nocami uczyłam się posługiwania bronią, 
a w ciągu dnia uczęszczałam na kurs pielęgniarski w Warszawie. To umożliwiło 
mi w późniejszym okresie pracować jako pielęgniarka. Gdy wybuchło Powstanie 
Warszawskie, udało mi się dostać do wyznaczonego dla mnie szpitala. Nie ja jed-
na narażałam życie. Pewnego dnia po przejściu mojej trasy kurtka, którą miałam 
na sobie, była cała podziurawiona od kul, które wystrzelano w moją stronę. Aż do 

48 S. Blum, W Pińczowie nie dnieje już… [w:] W Pińczowie już nie dnieje…, s. 355. 
49 Judenrat (Rada Starszych Żydów) – organ władzy żydowskiej w gettach powołany przez okupantów 

niemieckich w listopadzie 1939 r., przestał działać wraz z likwidacją gett (K. Urbański, R. Blumen-
feld, Słownik historii…, s. 68).

50 Autorowi chodziło o policjantów będących na służbie niemieckiej formacji Polnische Polizei im 
Generalgouvernement, szerzej znanej jako policja granatowa. 

51 Opoczyńska księga pamięci…, s. 70.
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dzisiaj nie wiem, jak udało mi się to przeżyć i nie być nawet ranną. Doszłam nawet 
do wniosku, że kto ma żyć – przeżyje”52.

Wielki żal do AK na kartach księgi szczekocińskiej wyraża jeden z tamtejszych 
Żydów. Mówi on o uczestnictwie Ruwena Dreznera ze Szczekocin w partyzantce 
(nie podaje, czy przynależał do partyzantki polskiej, czy bolszewickiej, czy może do 
jakiegoś oddziału żydowskiego), co w konsekwencji zakończyło się śmiercią z rąk 
żołnierza AK. Oddajmy mu głos: „Niestety Ruwen Drezner spóźnił się i nie mając 
wyjścia, poszedł do partyzantki w podwileńskich lasach. Tam jednak zastrzelił go 
partyzant z AK. Kula, która zakończyła jego młode życie, jednocześnie na wiecz-
ność zatarła nazwisko Drezner, świecące do tej pory niczym jasny meteor ponad 
szczekocińskim horyzontem”53.

Doświadczenie wojskowe a Zagłada

Doświadczenie i umiejętności nabyte w wojsku zostały wykorzystane przez część 
Żydów podczas walki o przetrwanie w czasie Szoa. Kiedy rodzina Karmi-Chmiel-
nickich była wieziona do obozu zagłady, najstarszy syn Mosze opracował i zrealizo-
wał plan ucieczki. Najpierw ocenił trzeźwo sytuację, w której się znajdowali, mimo 
panującej w pociągu paniki: „Mosze nie przestawał zastanawiać się, gdzie jesteśmy. 
Usłyszałem, jak krzyczy do jednego z chłopaków stojących przy oknie, Mendla Gros-
felda: »Mendel, popatrz uważnie, dokąd jedziemy?« […] Mosze zaczął mówić otwarcie 
i oceniać sytuację. Powiedział, że choć nie chciał nas denerwować i podważać naszej 
wiary przez ten cały czas, musi stwierdzić, że jesteśmy zgubieni. Teraz już było jasne, 
że wiozą nas do Treblinki. […] Mosze pochylił się i szepnął mi na ucho, że tej nocy 
rozstrzygnie się nasz los. Musimy spróbować wyskoczyć z wagonu, inaczej nasz los 
jest przesądzony”54. Następnie zorganizował grupę młodych ludzi, którzy dostali 
się do okna wagonu: „Jak na jeden znak przechodzący przez wagon młodzi i zdrowi 
ludzie przesuwali się w stronę okna. Ci, którzy stali przy oknie, byli draniami, ale 
wydawało się, że tracą swoją siłę w obliczu tych, którzy byli na tyle odważni, by się 
przebić i spróbować uciec. Widzieliśmy chłopców wspinających się ponad głowami 
innych. Mosze chwycił się czyichś ramion i wspiął się ponad stojących, i zaczął prze-
suwać się w stronę okna. Byłem oszołomiony. Nie chciałem puścić Moszego, który 
był doświadczonym żołnierzem. Więc i ja szybko wspiąłem się i zacząłem czołgać 
się w stronę okna”. Po czym wyrwano kraty w oknie i zaczęto przygotowywać się do 

52 Ibidem, s. 228.
53 Pinkes Szczekocin…, s. 67. 
54 Opoczyńska księga pamięci…, s. 230–238.
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skoku. Mosze Karmi-Chmielnicki przejął rolę dowódcy: „Przez cały czas, z zewnątrz, 
dobiegały nas odgłosy strzelania. Czuło się coraz większy podziw dla tych, którzy się 
odważyli. Ale nikt nie chciał być pierwszy, nikt nie wiedział, jak wyskoczyć z pędzą-
cego wagonu. Teraz, jak to na ogół bywało wcześniej, Mosze stał się główną postacią. 
Zaczął po cichu wyjaśniać i dawać wskazówki, wszyscy go słuchali”. Posiadał on wie-
dzę na temat broni i działania ochrony pociągu: „– Słyszycie strzelaninę – zapytał. 
– Na końcu każdego wagonu stoi niemiecki strażnik. Strzela wzdłuż linii okien, by 
zapobiec próbom ucieczki. Każda seria składa się z dziesięciu strzałów, potem nastę-
puje kolejna i kolejna. Trzy serie składają się na jeden magazynek Schmeissera. Teraz 
jest cisza, nie słychać żadnych strzałów. Wymienia magazynek, a potem zaczyna się 
kolejna seria. Na skok musimy wykorzystać te przerwy”. Udzielał praktycznych wska-
zówek: „Chwyćcie się belki nad oknem i przerzućcie nogi na zewnątrz. Po tym, jak 
uda wam się przecisnąć połowę ciała na zewnątrz, obróćcie się brzuchem w stronę 
ziemi i zejdźcie na zewnętrzną krawędź otworu. Złapcie ją rękami. Odwróćcie się 
w kierunku jazdy pociągu, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych przeszkód w najbliż-
szym otoczeniu, takich jak słup czy most, a o odpowiedniej porze, gdy ustaną strzały, 
odepchnijcie się jednym kolanem od ściany wagonu, puśćcie okno i skaczcie na cztery, 
to znaczy na nogi i na ręce jak kot, który skacze na cztery łapy i dzięki temu nie robi 
sobie krzywdy”. Mimo pomocy Żydzi mieli problemy z ucieczką: „Jako pierwszy ska-
kał chłopak w dość długim chałacie, który przysparzał mu trudności, bo cały czas się 
o coś zaczepiał. Musiał więc wrócić do środka i zacząć jeszcze raz. Po nim była moja 
kolej. Serce miałem pełne strachu. Zgodnie z planem miałem skakać przed Moszem, 
tak by mógł mi mówić, co mam robić. Ustaliliśmy, że zaczekam na niego w miej-
scu, w którym zeskoczę, a on do mnie dojdzie. Podniosłem ręce do góry i zrobiłem 
wszystko tak, jak mówił mi Mosze, zaczekałem na koniec trzeciej serii strzałów… 
Zanim skoczyłem, Mosze wyrzucił mój płaszcz na zewnątrz”55. Dla Arona Karmi-
-Chmielnickiego ucieczka zakończyła się sukcesem i wojnę przeżył. Mosze podczas 
skoku wpadł na słup i zranił się w głowę. Ukrywał się we wsi Trzaskowice u chłopa 
Jakubka za sumę 1000 zł (za wyżywienie i ukrycie) razem z dwoma Żydami. 18 lute-
go 1943 r. do wsi przyjechała żandarmeria. Gospodarz kazał Żydom uciekać z domu 
przez okno do stodoły, a następnie na pola. Wszystkich uciekających Niemcy postrze-
lili, a następnie skatowali. Niemcy kazali chłopom wykopać dół i w nim ich pocho-
wać. Chłop, który go przechowywał, został aresztowany i wysłany do Auschwitz.

Żydzi opoczyńscy mieli swój wkład w powstanie w getcie warszawskim. Jednym 
z przywódców tego zrywu został Eliezer Geller z Opoczna. Tak spotkanie z przy-

55 Ibidem, s. 289–291. 
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wódcą opisuje Aron Karmi-Chmielnicki, który dostał się do Warszawy po ucieczce 
z pociągu do Treblinki (o czym była mowa wyżej): „Eliezer przedstawił mi orga-
nizację walki w getcie. Dał mi pistolet parabellum [Lugera] i opowiedział, że wielu 
przyjaciół byłoby bardzo szczęśliwych, mogąc mieć broń w ręku. Poinformował 
mnie, że od tej pory jestem członkiem Żydowskiej Organizacji Bojowej. Przeszedł 
mnie dreszcz, gdy wziąłem broń, ale dotyk zimnego metalu dodał mi pewności. 
Nie byliśmy zaangażowani w codzienne życie getta, nie chodziliśmy do pracy, ale 
rozpoczęliśmy wojnę w getcie. Zakopywaliśmy miny, przebijaliśmy przejścia, żeby 
przygotować drogi ucieczki i przemieszczania się, szkoliliśmy się w strzelaniu i prze-
prowadzaliśmy rozmowy przygotowujące nas na to, co nas czeka. Byliśmy jedynymi, 
którzy pozostali z wielkich rodzin, i przysięgliśmy zemstę. My nie pójdziemy jak 
stado na rzeź”. Po zakończeniu powstania kontynuowali swoją walkę: „Przez dwa 
lata po powstaniu w getcie warszawskim walczyliśmy jako partyzanci żydowscy 
w lasach niedaleko Wyszkowa. Z 80 bojowników, którym udało się wyjść z getta 
kanałami, zostało dwudziestu. Większość mieszka w Izraelu. Walczyliśmy dalej 
z armią radziecką. Na początku byliśmy tłumaczami. Później działaliśmy razem 
jako milicja i służyliśmy w Mińsku Mazowieckim. Gdy wyzwolono Pragę – przed-
mieścia Warszawy, zgłosiliśmy się do przynoszenia jedzenia wygłodzonej ludności, 
która schroniła się w bunkrach podczas bitwy. Sytuacja nadal była niebezpieczna. 
Nadal zdarzały się bombardowania, ale byliśmy pijani poczuciem wolności i faktem, 
że wojsko niemieckie się wycofało. Nasza pozycja się wzmacniała”56. 

Po wojnie Aron Karmi-Chmielnicki postanowił wyjechać do Palestyny: „Spot-
kałem się z Icchakiem Cukermanem i zostaliśmy poinstruowani w sprawie wyjaz-
du do Palestyny. Pod koniec 1945 r. byłem już w Palestynie. Wstąpiłem do Hagany 
i wziąłem udział w wojnie o niepodległość Izraela. Udało mi się wybudować dom 
w Izraelu – Izraelu budującym się i rozwijającym!”57. Tuż przed wyjazdem poje-
chał odwiedzić Opoczno, które podczas wojny bardzo się zmieniło: „Goje, których 
spotkałem i którzy mnie rozpoznali, nie wyrażali radości z faktu, że przeżyłem. 
Poszedłem do partii komunistycznej i złożyłem zeznanie o Polakach, którzy kola-
borowali z Niemcami”. Ten ostatni jego krok może dziwić, ponieważ Aron Karmi-
-Chmielnicki nie spędził wojny w Opocznie, a skazał tych Polaków na śmierć lub 
więzienie58. W ten sposób pożegnał się z krajem swojej młodości.

56 Ibidem, s. 302–303. 
57 Ibidem, s. 248–249.
58 O kontaktach wyjeżdżających Żydów ze służbami bezpieczeństwa wspominają również inne źródła, 

zob. Nasi sąsiedzi Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, red. 
A. Dziarmaga, D. Koczwańska-Kalita, E. Majcher-Ociesa, Warszawa 2018, s. 123.
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Po 1945 roku

Echa szacunku do wojska polskiego i munduru widoczne były również po woj-
nie. Mundur Żydzi traktowali jako przebranie gwarantujące bezpieczeństwo. Josef 
Najberger, żołnierz Brygady Żydowskiej w ramach Armii Brytyjskiej, po wojnie 
wyszukiwał ocalałych Żydów na terenie Polski i Niemiec, a następnie pomagał im 
wyjechać do Europy Zachodniej lub Palestyny. Wśród potrzebujących pomocy był 
m.in. Pinchas Staszewski z Opoczna, którego Najberger odszukał w Bergen-Bel-
sen: „Ubraliśmy Pinchasa w mundur wojskowy i przewieźliśmy do naszego obozu 
w Belgii, a następnie wysłaliśmy do Palestyny”59. Swoje poszukiwania prowadził 
też w Polsce: „Postanowiłem pojechać do Polski, nadal w mundurze, na wypadek 
gdyby znajdował się tam ktoś z mojej rodziny. Był już prawie 1946 r.”

W pinkasie szczekocińskim odnajdujemy treści odnoszące się do walki polskiego 
podziemia niepodległościowego po 1945 r. Poczyniono tam spostrzeżenia nie tylko 
o walce Narodowych Sił Zbrojnych (nazwanych tutaj bandami polskimi), o amne-
stii, lecz także o zamordowaniu Żyda przez jednego z członków podziemia szczeko-
cińskiego. Opisano też szczegóły wykrycia zbrodni. Oto szerszy fragment mówiący 
o tych wydarzeniach: „W roku 1945, gdy reszta szczekocińskich Żydów przygoto-
wywała się do wyjazdu do Ziemi Izraela, a w wyzwolonej Polsce grasowały bandy 
NSZ, ktoś z tych ostatnich dowiedział się o istnieniu Dowida Miodowy i w bestialski 
sposób go zamordował. I chociaż niemieccy mordercy »przeoczyli« szczekocińskie-
go Żyda, to »zlikwidowali« go polscy hitlerowcy [sic!]. Chłopi pochowali go gdzieś 
na odległym polu. Nikt o tym nie wiedział, ani żaden Żyd ze Szczekocin, ani nawet 
polska milicja. Możliwe, że nigdy by się nie dowiedziano, w jaki sposób zginął ostat-
ni szczekociński Żyd, gdyby nie przypadek. NSZ zostały stopniowo zlikwidowane. 
Ich członkowie urządzili się w nowej demokratycznej Polsce, stali się »nowymi« 
obywatelami, przyjęli ludowo-demokratyczną »Torę« i zaczęli życie od nowa. Żeby 
jednak pewniej się czuć we własnej skórze, część byłych morderców z NSZ postano-
wiło porzucić pole swojej działalności – rejon kielecki – i osiedlić się gdzieś indziej. 
Część z nich na nowe miejsce zamieszkania wybrała miasto Katowice. Pieniędzy 
mieli prawdopodobnie dosyć (żydowskich pieniędzy!) i jeden z tych »bohaterów« 
otworzył w Katowicach restaurację. Interes szedł dobrze. Właściciel żył dostatnio. 
W międzyczasie zakochał się w dziewczynie, która była swoją drogą kochanką jego 
towarzysza, również zaangażowanego w mord na Dowidzie Miodowa. Byli towa-
rzysze pokłócili się i jeden z nich w zemście za to, że drugi zabrał mu ukochaną, 

59 Opoczyńska księga pamięci…, s. 192.
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opowiedział na UB historię Dawida Miodowy. Oczywiście »bohatera« aresztowano 
i po latach zbrodnia została odkryta. Na procesie, który odbył się w roku 1956, był 
także obecny Żyd ze Szczekocin, pan Icchok Zylbersztajn, który notabene razem 
z rodziną przybył w 1958 roku do Izraela (od niego dowiedziałem się o tej historii)”60.

Podsumowanie

Księgi pamięci są bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania spo-
łeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Informacje te na ogół bezkrytycznie są 
powielane przez historiografię żydowską. W badaniach nad księgami pamięci należy 
brać pod uwagę to, że jest to źródło subiektywne, co jednak nie dyskwalifikuje go 
jako wartościowego materiału dla historyka. Pinkasy pokazują stosunek Żydów do 
Polski i Polaków. Po konfrontacji ze źródłami wytworzonymi w Polsce okazuje się, 
że są to dwie różne narracje. Na ich podstawie można odczytać, w których momen-
tach wiedza Żydów na temat przeszłości różni się od wiedzy strony polskiej. Do 
spraw wymagających konfrontacji i pogłębienia możemy zaliczyć stosunek Żydów do 
Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Ludowej czy Armii Czerwonej. 
Ciekawym zagadnieniem wymagającym badań jest również kwestia dyskryminacji 
Żydów w wojsku polskim.

Wśród Żydów, którzy przeżyli wojnę, wojsko polskie cieszyło się znacznym uzna-
niem z tego względu, że część Żydów przeżyła II wojnę światową właśnie w armii lub 
korzystając z wiedzy uzyskanej podczas szkolenia wojskowego. Żydzi, którzy służyli 
w armii, odnosili się do niej w sposób neutralny lub pozytywny. Traktowali ją jako 
„naszą” armię. Stosunek do przegranej kampanii wrześniowej jest mniej krytycz-
ny niż po stronie polskiej. Również mniej krytycznie patrzy się na kwestię dezercji 
z armii. W opisach osób nawet niezwiązanych z wojskiem widoczny jest szacunek 
do munduru. Większym uznaniem cieszyło się wojsko w kręgach młodzieży syjo-
nistycznej niż ortodoksyjnej. Również widoczne były różnice w podejściu do wojska 
między starszym pokoleniem a młodzieżą. Podczas II wojny światowej na ziemiach 
polskich wykształcili się bohaterowie wyznania mojżeszowego, żołnierze walczący 
z wrogiem, którzy do dnia dzisiejszego są wspominani z wielkim szacunkiem przez 
Żydów. Wiedza wojskowa, którą wynieśli z wojska polskiego, została wykorzysta-
na przez żołnierzy żydowskich podczas II wojny światowej oraz walki o powstanie 
i przetrwanie Izraela.

60 Pinkes Szczekocin…, s. 262. 
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Stanisław Meducki

Walka o życie. Żydzi w organizacjach konspiracyjnych podczas 
okupacji niemieckiej (1939–1944)

Wypadki związane z traktowaniem Żydów w Rzeszy Niemieckiej po dojściu Hit-
lera do władzy były w Polsce znane jedynie pobieżnie. Wprawdzie prasa żydowska 
często informowała o antysemickich poczynaniach władz hitlerowskich w Niem-
czech, ale nie wyobrażano sobie, aby „naród filozofów i poetów” mógł być zdolny 
do bestialskiego traktowania ludzi. Liczono się z uciążliwościami życia codziennego, 
co w przeszłości często dotykało Żydów w różnych krajach, ale nie ze zbrodniami. 
Zresztą nie wierzono w możliwość agresji Niemiec na Polskę, ale jeżeliby nawet 
doszło do wybuchu wojny, to my mieliśmy być w niej stroną zwycięską. 

Rzeczywistość jednak dramatycznie odbiegała od wyobrażeń o Niemcach. Już 
pierwsze dni działań wojennych uświadomiły Żydom, że wypowiedzi niemieckich 
polityków narodowosocjalistycznych zapowiadające dyskryminację społeczności 
żydowskich nie były mrzonkami. Wielu Żydów porzucało swoje domostwa i ucho-
dziło przed najeźdźcami. W województwie kieleckim, przez które działania wojenne 
przetoczyły się stosunkowo szybko, już w pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk 
niemieckich ludność cywilna spotkała się z brutalnym traktowaniem. Krwawy 
przebieg miały wydarzenia w Częstochowie, gdzie 3 września żołnierze 42. pułku 
niemieckiej piechoty weszli do miasta, które nie było bronione, nie było w nim też 
żołnierzy polskich. Mieszkańcy nie stawiali oporu i starali się nie wychodzić na 
ulice. W następnym dniu niespodziewanie rozległy się strzały, co dało początek 
chaotycznej strzelaninie, w której zginęło 8 żołnierzy niemieckich, a 14 odniosło 
rany. Zaczęto przeszukiwać domy, a mieszkańców wyganiać na ulice. Około 10 tys. 
osób zgromadzono na placu w centrum miasta. Nigdzie nie znaleziono broni ani 
dowodów na to, że ktokolwiek z mieszkańców strzelał do Niemców. Kobietom 
i dzieciom wspaniałomyślnie pozwolono wrócić do mieszkań. Część zatrzymanych 
mężczyzn umieszczono w więzieniu, niektórych zwolniono, pozostałych zaś zapro-
wadzono pod katedrę i tam rozstrzelano z karabinu maszynowego. Ofiary zosta-
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ły zakopane na miejscu zbrodni. Podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1940 r. 
wydobyto 227 ciał1.

Podczas zajmowania polskich miejscowości przez wojska niemieckie odnoto-
wano liczne przypadki nieludzkiego traktowania Żydów. Przykładowo w Solcu nad 
Wisłą uwięziono 30 Żydów w kościelnej krypcie, którą zamurowano, a następnie 
podpalono. Uwięzieni zostali spaleni żywcem. W Końskich wśród niemieckich żoł-
nierzy rozpuszczono plotkę, że czterech poległych Niemców zostało po śmierci oka-
leczonych, a jako sprawców tego czynu wskazywano Żydów. 12 września aresztowa-
no 50 Żydów, których biciem zmuszono do kopania grobu gołymi rękami. Obecna 
wtedy w tym mieście znana ze swoich sympatii nazistowskich reżyserka filmów 
propagandowych Leni Riefenstahl, która była świadkiem tych wydarzeń, próbowała 
interweniować w obronie tak okrutnie traktowanych ludzi. W odpowiedzi żołnierze 
skierowali broń w jej stronę, grożąc, że i ją zastrzelą. Członkowie ekipy filmowej 
zabrali przerażoną reżyserkę z tego miejsca2.

W Szydłowcu, podobnie jak i w innych miejscowościach, zmuszano Żydów ubra-
nych w szaty liturgiczne do zamiatania ulic3. Rabowano mieszkania, urządzano sobie 
widowiska – w Kielcach wrzucano Żydów do rowów przeciwlotniczych i zakopywa-
no ich po szyję, bawiąc się widokiem ich przerażenia. Napotkanym Żydom Niem-
cy wyrywali włosy z bród i głów, obcinali pejsy. Wyrzucanym z mieszkań Żydom 
dawano najczęściej kilkanaście minut na spakowanie rzeczy. Urządzenie i wypo-
sażenie mieszkań przechodziło na własność nowych niemieckich mieszkańców. 
W ten sposób okupantom zapewniano dobre warunki mieszkaniowe, jednocześnie 
nadawano śródmieściom charakter niemiecki. Wiele żydowskich rodzin kilkakrot-
nie przesiedlano do coraz gorszych pomieszczeń – suteren, poddaszy, szop. Żydzi 
żyli w ciągłej niepewności4.

Okupacyjne władze niemieckie, początkowo wojskowe, a później cywilne, od 
pierwszych chwil po wkroczeniu na ziemie polskie realizowały w stosunku do lud-
ności żydowskiej program ustalony jeszcze przed najazdem na Polskę, którego trzo-
nem były rasistowskie ustawy norymberskie, co praktycznie równało się wyjęciu 
Żydów spod wszelkiej ochrony prawnej. Na początek przeprowadzono spis ludno-
ści żydowskiej, później nakazano Żydom noszenie na ramieniu specjalnych opasek 

1 R. Hargreaves, Blitzkrieg w Polsce. Wrzesień 1939, przeł. S. Belind, Warszawa 2009, s. 310, 311. 
Ekshumację przeprowadzono tylko w jednym miejscu straceń. Oblicza się, że zamordowano od 
300 do 500 osób. Nieznana jest liczba ofiar pochowanych przez rodziny.

2 Ibidem, s. 319.
3 S. Piątkowski, Żydzi w Szydłowcu w latach wojny i okupacji (1939–1945) [w:] Żydzi szydłowieccy. 

Materiały sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 r., Szydłowiec 1997, s. 114.
4 K. Urbański, Kieleccy Żydzi, Kielce 1993, s. 147–148.
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identyfikacyjnych opatrzonych gwiazdą Dawida. Następnie systematycznie pozba-
wiano ich majątku, najpierw blokując im rachunki bankowe włącznie z kontami 
oszczędnościowymi, potem uniemożliwiano prowadzenie działalności gospodarczej, 
począwszy od małych sklepików przez warsztaty rzemieślnicze, fabryki, lub zamra-
żano ich udziały w spółkach akcyjnych5. Jak już wcześniej wspominano, usuwano 
Żydów z ich domów i mieszkań, zagarniając je wraz z wyposażeniem, pościelą, 
ubraniami, naczyniami, księgozbiorami i dziełami sztuki.

26 października 1939 r. władze okupacyjne wydały rozporządzenie o wprowa-
dzeniu w stosunku do Żydów obowiązku świadczenia bezpłatnej pracy. Na mocy 
tegoż rozporządzenia tworzono specjalne kolumny robocze kierowane do najbar-
dziej uciążliwych, brudnych prac. Przy okazji starano się wywoływać nastroje anty-
semickie wśród pozostałych mieszkańców Polski, gdyż równolegle rozpowszechnia-
no plakaty i artykuły prasowe o rzekomej aspołecznej postawie Żydów, unikaniu 
uczciwej pracy, roznoszeniu chorób zakaźnych, wrodzonej skłonności do oszustw 
i wyzysku innych ludzi.

Okupanci niemieccy chcieli utrzymać Żydów do ostatniej chwili w nieświadomo-
ści czekającego ich losu. Starano się wywoływać wrażenie, że uległość i posłuszeń-
stwo wobec władz, pilne wykonywanie nakazanych prac oraz poleceń pozwoli im 
na przetrwanie i zapewni dobre traktowanie. Pozór samorządności miały zapewnić 
Rady Starszych (Judenrat) i Żydowska Służba Porządkowa.

Kolejnymi rozporządzeniami zakazano Żydom zmiany miejsc zamieszkania, 
mogli to uczynić wyłącznie za zgodą urzędu niemieckiego. Od 20 lutego 1941 r. 
Żydzi nie mogli korzystać z publicznych środków komunikacji. Inne dyskrymi-
nacyjne rozporządzenia usuwały ich z sądownictwa i administracji. W sklepach 
zakazano sprzedaży towarów przydzielanych na podstawie kart zaopatrzeniowych. 
Rzemieślników żydowskich pozbawiono możliwości zaopatrywania się w surowce. 
Żydom odebrano uprawnienia do zaopatrzenia emerytalnego i wyłączono z możli-
wości leczenia finansowanego przez Kasy Chorych6. Zdecydowania większość Żydów 
zwiedziona oficjalnymi zapewnieniami przedstawicieli władz niemieckich uważa-
ła, że ograniczenia i szykany należy traktować jako przejściowe, w wielowiekowej 
historii tego narodu już się bowiem one zdarzały. Nie postrzegano tych działań 

5 Sklepy należące do Żydów nie mogły sprzedawać wielu artykułów, przedsiębiorcy i rzemieślnicy 
nie otrzymywali przydziału surowców. Przedsiębiorstwa, warsztaty, hurtownie i sklepy, których 
właścicielami byli Żydzi, zostały objęte przymusowym zarządem, potem właścicieli wywłasz-
czono.

6 Autor szerzej pisze o tym w pracy Konspiracja i walka zbrojna w Kieleckiem w latach II wojny świa-
towej, Kielce 2011, s. 77–82.
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jako wstępu do eksterminacji Żydów, raczej jako następstwo reżimu okupacyjnego. 
Należy również przypuszczać, że osłabieniu poczucia zagrożenia sprzyjały krwawe 
represje stosowane także wobec ludności polskiej. 

Wszystkim represjom i ograniczeniom towarzyszyła niezwykle hałaśliwa akcja 
propagandowa mająca na celu ujawnienie uczuć antysemickich, jakie mogły się tlić 
w sporej części społeczeństwa polskiego, zwłaszcza wśród zwolenników organiza-
cji mających charakter nacjonalistyczny7. Dla wielu osób eliminacja Żydów z życia 
gospodarczego, handlu, adwokatury stanowiła realizację przedwojennych ocze-
kiwań. Postawiono wielki krok na drodze może nie akceptacji, ale tolerancji lub 
obojętności wielu osób wobec poczynań hitlerowców wobec Żydów. Równocześnie 
wielu Polaków odczuwało dramatyczną sytuację ludności żydowskiej i starało się jej 
pomagać z pobudek czysto humanitarnych mimo represji, jakie spadały na poma-
gających i na ich rodziny. Coraz cięższy los ludzi zapędzonych do gett, panujący 
tam głód, epidemie zabijające tysiące ludzi zaczęły uświadamiać Polakom, że po 
eksterminacji Żydów Niemcy mogą przystąpić do masowego mordowania innych 
ludzi. Liczne egzekucje i pacyfikacje uprawdopodobniały ten pogląd. Był to kolejny 
ważny impuls do udzielania pomocy ginącym Żydom.

Pierwsze getto na terenie okupowanej Polski powstało w dystrykcie radomskim – 
w Piotrkowie Trybunalskim już w październiku 1939 r. opublikowano zarządzenie 
o jego utworzeniu8. Zarządzenie wydano na wyraźne żądanie miejscowych Niemców, 
potomków kolonistów, którzy się tu w przeszłości osiedlili. Jednak na szerszą skalę 
zaczęto je zakładać w latach 1941–1942. Żydzi musieli się przenieść do wyznaczonych 
rejonów. Uderzało to również w ludność polską, która też musiała opuszczać swoje 
mieszkania, jeżeli znalazły się w granicach gett, i poszukiwać nowego lokum. Spora 
część ludności żydowskiej przenosiła się do dzielnic zamkniętych nawet dość chęt-
nie, sądząc, że będzie tam wolna od prześladowań. Były to jednak złudne nadzieje, 
gdyż w wyniku polityki niemieckiej mieszkańcy gett byli dziesiątkowani przez liczne 
choroby, które się łatwo przenosiły wśród stłoczonych w ciasnocie ludzi, wycień-
czonych głodem, żyjących w warunkach, w których nie można było zachować naj-
skromniejszych wymogów higieny. Największe żniwo zbierał tyfus. Byli wprawdzie 
lekarze, urządzano szpitale, ale brak podstawowych leków, nie mówiąc o szczepion-
kach czy surowicach, uniemożliwiał walkę z chorobami. Lekarze w gettach otrzy-
mywali wsparcie od lekarzy polskich, ale wobec ogólnego ogromnego niedostatku 

7 I. Gutman, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, przeł. M. Stopa, Warszawa 
1998, s. 70.

8 Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. C. Pilichowski, 
Warszawa 1979, s. 387.
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medykamentów także po polskiej stronie drutów mogli korzystać tylko z drobnych 
ilości leków, niewystarczających na to, by powstrzymać epidemię.

W gettach panował głód. Początkowo korzystano z zapasów, później Żydzi otrzy-
mywali kartki żywnościowe, na które mogli nabyć miesięcznie 2,8 kg chleba, 16 dag 
kawy zbożowej i 20 dag cukru9. Te przydziały nie mogły zapewnić utrzymania przy 
życiu, nie zawsze też były wydawane w takiej ilości. Dostawy żywności do gett były 
zakazane. Sprzedaż Żydom żywności była zagrożona zesłaniem do obozu koncen-
tracyjnego, a nawet karą śmierci.

Hans Frank, minister Rzeszy i generalny gubernator okupowanej Polski, tak 
przedstawiał problem Żydów podczas wykładu na Uniwersytecie Fryderyka Wilhel-
ma w Berlinie: „szczególnie absorbującym problemem są dla nas Żydzi. Ten wesoły 
ludek wegetujący w brudzie i gnoju, odosobniony przez nas w gettach i odrębnych 
dzielnicach, chyba niedługo będzie zagrzewał miejsca w Generalnej Guberni”10. 
Ludzie stłoczeni w gettach zaczęli zdawać sobie sprawę z planów władz niemiec-
kich, ale tylko w niektórych ośrodkach przystąpiono do tworzenia zorganizowane-
go oporu. Większość starszych ludzi, ortodoksi, wycieńczeni głodem, zastraszeni 
represjami biernie znosili swój los.

Ważnym etapem w tworzeniu żydowskich organizacji konspiracyjnych było zało-
żenie w ostatnich dniach lipca 1942 r. w Warszawie z inicjatywy Icchaka Cukiermana 
i Cywii Lubetkin Żydowskiej Organizacji Bojowej. Kierownictwo ŻOB powierzono 
przybyłemu z białostockiego getta Mordechajowi Anielewiczowi11. Ogłoszono, że 
organizacja ta jest ruchem ogólnokrajowym. Przedstawiciele warszawskiego ŻOB 
zostali wysłani m.in. do gett w Częstochowie, Radomiu, Kielcach, Będzinie i Sosnow-
cu. Frumkę Płotnicką skierowano do Będzina i Sosnowca, Ryfka Glanc udała się do 
Częstochowy, gdzie została członkiem kierownictwa tamtejszej grupy ŻOB, której 
głównym organizatorem był Jehuda Gliksztajn12. Na dowódcę częstochowskiej orga-
nizacji w getcie wybrano dwudziestokilkuletniego Mordechaja Zylberberga, a głów-
nym łącznikiem z poszczególnymi grupami został Heniek Pejsak13, Hersz Szprin-
ger był współzałożycielem ŻOB w Będzinie oraz członkiem jego sztabu14. Regina 

    9 AIPN, Proces Bühlera, t. 10, Der Generalgouverner. An die Herren Distriktschefs. An die Herren 
Kreis- und Stadthauptleute, 17 VIII 1940 r., k. 10–17.

10 Cyt. za: Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1, wybór i oprac. S. Płoski, 
L. Dobroszycki i in., Warszawa 1972, s. 403. Wydawcy dokumentów używali w przekładzie z nie-
mieckiego nazwy „Generalna Gubernia”, a nie „Generalne Gubernatorstwo”.

11 I. Cukierman „Antek”, Nadmiar pamięci, przeł. Z. Perelmuter, Warszawa 2000, s. 164.
12 C. Lubetkin, Zagłada i powstanie, przeł. M. Krych, Warszawa 1999, s. 154, 174.
13 J. Badura, Martyrologia żydowska [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 178.
14 C. Lubetkin, Zagłada i powstanie…, s. 197.
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Litewska, działaczka konspiracyjnego Droru z Warszawy, była czynna w konspiracji 
żydowskiej w okolicy Kielc15. W drugim tygodniu listopada 1942 r. Armia Krajo-
wa dostarczyła ŻOB w Warszawie partię krótkiej broni, ale podobnego zdarzenia 
w terenie nie odnotowano. Łącznikiem z AK w tej sprawie był Aleksander Kamiński, 
redaktor „Biuletynu Informacyjnego”, działacz harcerski, który od 1931 r. kierował 
referatem mniejszościowych drużyn w Głównej Kwaterze Harcerzy, a także, mimo 
że nie był Żydem, wybrano go na przewodniczącego Związku Żydowskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych16.

Wiadomości, jakie Bund i syjoniści otrzymali z Wilna o systematycznym mor-
dowaniu Żydów w Ponarach oraz innych zbrodniach dokonywanych po wkroczeniu 
Niemców na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej dotychczas okupowanych przez 
Związek Radziecki, budziły przerażenie. Najpotworniejsze było zabijanie drewnia-
nymi pałkami Żydów w Kownie17. W Wilnie Niemcy stworzyli z Litwinów specjalny 
oddział tzw. strzelców ponarskich, którzy brali udział w pogromach. Wstępowali do 
niego krewni ofiar sowieckich represji. Niemcy mówili im, że za śmierć i cierpienia 
ich bliskich podczas okupacji radzieckiej byli odpowiedzialni żydowscy bolszewicy18.

Równie przerażające były wiadomości, jakie dochodziły z Chełmna, gdzie Żydów 
przywożonych z łódzkiego getta zabijano spalinami silników specjalnie w tym celu 
przerobionych aut ciężarowych. Nikt nie chciał wierzyć, że Niemcy mogliby się 
dopuścić takich potworności. W Kownie, stolicy Litwy zajętej przez Niemców, pub-
liczne „wymierzanie kolaborantom i zdrajcom zasłużonej kary” stawało się niekiedy 
ulicznym widowiskiem19.

W tej sytuacji żydowskie organizacje młodzieżowe połączyły się, tworząc wspól-
ną grupę bojową pod nazwą Zjednoczona Organizacja Partyzancka, której zasadni-
czy trzon stanowili członkowie marksistowskiego syjonistycznego ruchu Ha-Szomer 
Ha-Cair (Młody Strażnik). W jej skład weszli antykomunistyczny Bund i członko-
wie Betaru z rewizjonistycznej skrajnej prawicy syjonistycznej, syjoniści centrowi 
i umiarkowani socjaliści z lewicującej młodzieżówki Droru.

Żydowska Organizacja Bojowa także skupiała członków różnych organizacji 
żydowskich, jedynie religijna partia Aguat Israel odmówiła przystąpienia. Nie pro-

15 Ibidem, s. 188.
16 A.K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 2, Warszawa 1987, s. 77–78.
17 Wydarzenia te zostały utrwalone przez niemiecką czołówkę filmową.
18 M. Brzezinski, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, przeł. M. Habura, Kraków 2013, s. 178–

179. Autor, Matthew Brzezinski, Amerykanin przez kilka lat mieszkający w Warszawie, był kore-
spondentem czołowych dzienników amerykańskich.

19 Oficer Wehrmachtu opisywał zabijanie litewskich Żydów przy aplauzie tłumu (R. Rhodes, Mistrzo-
wie śmierci. Einsatzgruppen, przeł. M. Urbański, Warszawa 2007, s. 68).
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ponowano przyłączenia się syjonistom-rewizjonistom, którzy mieli własną organi-
zację zbrojną – Żydowski Związek Wojskowy, powiązany z polskimi ugrupowaniami 
konspiracyjnymi. Wzajemne uprzedzenia powodowały, że do polskich konspiracji 
przeważająca część Żydów nie miała zbytniego zaufania. Jednak mimo różnic ideo-
wych organizacje żydowskie wydały wspólny manifest, którego autorem był znany 
poeta Aba Kowner: „Bracia – wzywał wszystkich Żydów – lepiej zginąć w walce, niż 
żyć na łasce morderców. Powstańcie! Walczcie do ostatniego tchu!”20. 

Mimo kontaktów z polskim podziemiem brakowało broni. Zresztą polskim 
organizacjom również. Jedyną drogą jej uzyskania był zakup na czarnym rynku. 
Opisała to w swoim dzienniku Sara Gutgold, członkini ŻOB w częstochowskim 
getcie, gdzie żydowscy konspiratorzy miesiącami odkładali żywność ze swoich gło-
dowych racji, aby z jej sprzedaży zgromadzić pieniądze na zakup pistoletów. Ponie-
waż uzyskane środki były zbyt szczupłe, zdecydowano się na opodatkowanie spe-
kulantów i dorobkiewiczów, których w getcie było nie tak mało. Tą drogą uzyskano 
ok. ćwierć miliona okupacyjnych złotych. Akcja ta wywoływała sprzeciw starszego, 
zachowawczego pokolenia, które obawiając się wzmożenia represji, odnosiło się do 
walczącej młodzieży sceptycznie, a nawet z nienawiścią, co powodowało, że ŻOB 
musiał działać w warunkach podwójnej konspiracji21.

W lepszej sytuacji byli członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego, którym 
dowodził Dawid Apfelbaum. ŻZW założony został głównie przez członków przed-
wojennego Związku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego. W sztabie tej organizacji 
w Warszawie był kielczanin Leon (Lejb) Rodal ze znanej kieleckiej rodziny kupiec-
kiej22. Członkami ŻZW byli jego brat Abram oraz Ziuta Hartman-Rutenberg, także 
pochodząca z Kielc23. Mimo zaangażowania kielczan w organizację i działalność tej 
konspiracji ŻZW w Kielcach i w innych miejscowościach Kieleckiego nie powstał. 
Jeżeli gdzieś w gettach występowały zorganizowane grupy bojowników, to była to 
Żydowska Organizacja Bojowa. Najliczniej reprezentowana była w Częstochowie, 
gdzie zorganizowano dwie grupy bojowe. Jedna, licząca 23 osoby, miała siedzibę przy 

20 Cyt. za: M. Brzezinski, Armia Izaaka…, s. 179; M. Grynberg, Ocaleni z XX wieku. Po nas nikt już 
nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta, Warszawa 2012, s. 2. Kowner był później jednym z dowódców 
powstania w getcie wileńskim.

21 J. Badura, Martyrologia żydowska…, s. 179. 
22 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku 

Wojskowego, Warszawa 2011, s. 43, 87, 279. Rodal był dziennikarzem, współpracował z pismami 
„Moment” i „Express” oraz z nowojorskimi „Forwarts” i „Tag”. Relacjonował m.in. głośny proces 
sprawców pogromu Żydów w Przytyku. Zginął 27 IV 1943 r., podczas powstania w warszawskim 
getcie. 

23 Ibidem, s. 59.
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ulicy Nadrzecznej 66, druga, składająca się z członków Droru, ulokowała się przy 
tejże Nadrzecznej w domu nr 70. W styczniu 1943 r., podczas pierwszej likwidacji 
getta, członek grupy z Nadrzecznej 66 Mendel Fiszlewicz strzelił na placu zbornym 
do niemieckiego żandarma Rohna, a jego towarzysz rzucił się na drugiego esesma-
na. Obaj zginęli od kul Niemców.

W lipcu 1943 r. Niemcy przypuścili kolejny atak na getto. Ludność deportowano 
do obozów zagłady, część wymordowano na miejscu. Przy ul. Nadrzecznej w bun-
krach urządzonych pod domami nr 66, 70, 80, 86 Niemcy napotkali zaciekły opór 
grup ŻOB. Wszyscy Żydzi wraz z Ryfką Glanc zginęli od kul niemieckich i pod gru-
zami wysadzanych w powietrze budynków24. Podobnie skończyła się próba podjęcia 
walki przez ŻOB w Będzinie – wszyscy bojowcy ponieśli śmierć w starciu z Niemca-
mi25. Wcześniej Marek Felman, wysłannik centrali, usiłował założyć dla bojowców 
bazę partyzancką. Jednak zdrada polskiego łącznika zniweczyła tę próbę. Rozpoznany 
w drodze powrotnej na dworcu w Częstochowie, został aresztowany i rozstrzelany26. 

Kolejnym miastem, w którym powstał ŻOB, był Ostrowiec Świętokrzyski. Grupa 
ostrowieckich bojowców pod komendą Abrahama Ajgera w końcu 1942 r. przedo-
stała się do Warszawy, gdzie później wzięła udział w powstaniu27. 

Podczas akcji deportacyjnych w 1942 r. sporo Żydów uciekało z gett do okolicz-
nych lasów. Adam Rutkowski, zajmujący się dokumentowaniem martyrologii Żydów, 
swoich rodaków, obliczył, że na wieść o zbliżającej się deportacji z Żarek zbiegło 1600 
osób, czyli połowa mieszkańców. Z Wodzisławia uciekło 1000 Żydów na ogólną liczbę 
4000 osób. Kilkuset zbiegło z Jędrzejowa, ok. 2000 z Ostrowca Świętokrzyskiego28. 
Wielu zbiegów schwytano, wielu, nie mogąc sobie poradzić bez pomocy, wróciło do 
gett, część dzięki Polakom zdołała się ukryć, kilkaset osób zdecydowanych walczyć 
o swoje życie pozostało w lasach. Żydzi nie byli ani pierwszymi, ani jedynymi, któ-
rzy poza Polakami chronili się w świętokrzyskich lasach. Wcześniej od nich pojawili 
się tam żołnierze Armii Czerwonej, uciekinierzy z niemieckich obozów jenieckich. 

24 J. Badura, Martyrologia żydowska…, s. 179. Po stłumieniu powstania w warszawskim getcie Glanc 
nawiązała kontakt z ocalałymi członkami kierownictwa ŻOB, które zdecydowało, aby członkowie 
częstochowskiej grupy przeszli do lasu, gdyż tam będzie można zabić więcej Niemców, a może 
także uratować Żydów. Odpowiedziała: „My również chcemy być do ostatniej chwili z naszymi 
braćmi”. Tak uczynili i zginęli. Zob. relację Cywii Lubetkin w jej autobiograficznej opowieści 
Zagłada i powstanie… (s. 154).

25 C. Lubetkin, Zagłada i powstanie…, s. 154, 191, 197. W obronie bunkra w Będzinie zginęła Frumka 
Płotnicka.

26 Ibidem, s. 170.
27 Ibidem, s. 159.
28 A. Rutkowski, Martyrologia i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji 

hitlerowskiej, „Biuletyn ŻIH” 1955, nr 15–16, s. 120.
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Po najeździe Rzeszy Niemieckiej na Związek Radziecki Niemcy na terenie przed-
wojennego województwa kieleckiego urządzili 14 obozów dla wziętych do niewoli żoł-
nierzy radzieckich. Obozy w Częstochowie, Końskich, Bliżynie, Kielcach i na Świętym 
Krzyżu budziły trwogę i zyskały sobie ponurą sławę. Jeńców głodzono tam do tego 
stopnia, że jedli trawę i posuwali się do zjadania ciał swoich zmarłych współtowarzy-
szy. Przypominają o tym jeszcze do dnia dzisiejszego zachowane napisy na ścianach 
pomieszczeń obozowych grożące śmiercią za ludożerstwo. Jeńcy oprócz głodu byli 
wyniszczani przez choroby, głównie tyfus i czerwonkę. Tylko ucieczka mogła dać im 
szansę na przeżycie obozowego piekła, dlatego korzystali z każdej sposobności, by 
wydostać się za druty. Las był najpewniejszym schronieniem, stąd czyniono wypa-
dy do wsi i majątków ziemskich po żywność i inne zaopatrzenie. W zdecydowanej 
większości były to rekwizycje uznawane za grabież. Podobnie zaopatrywali się Żydzi.

Poważnym problemem był brak broni, o którą nie było łatwo również polskim 
organizacjom. Cukierman, współzałożyciel i czołowy działacz ŻOB, mający pre-
tensję do AK, że odmawia przekazania Żydom broni, dopiero podczas powstania 
warszawskiego 1944 r., do którego przyłączyły się grupy żydowskich bojowców, 
uświadomił sobie skalę niedostatków broni i amunicji w magazynach AK. Konspi-
ratorzy żydowscy broń zwykle kupowali na czarnym rynku, niekiedy otrzymywali 
ją od zaprzyjaźnionych Polaków. Tak było w Kielcach, gdzie owiany legendą dowód-
ca grupy dywersyjnej AK Zbigniew Kruszelnicki „Wilk”, pracujący w tartaku przy 
ul. Jasnej, gdzie również zatrudniano Żydów, przekazał swoim żydowskim kolegom 
kilka pistoletów wraz z amunicją29. Trzeba dodać, że „Wilk” również wcześniej za 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży rodzinnej biżuterii kupował broń na czarnym 
rynku. Dopiero później zaczęto zdobywać ją na wrogu.

Żydzi najczęściej uzyskiwali wsparcie od komunistycznej organizacji wojsko-
wej Gwardii Ludowej. W Kieleckiem Komendy Obwodowe w Kielcach i Radomiu 
powoływali wysłannicy Dowództwa Głównego GL. W komendach GL działali ci 
sami ludzie co w komitetach PPR. Powiązanie PPR z Kominternem w Moskwie 
skutkowało parciem za wszelką cenę do rozpoczęcia walk partyzanckich na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa, które stanowiło ważne zaplecze dla armii niemiec kiej 
walczącej z Armią Czerwoną30. Przez Polskę przechodziły kluczowe szlaki komu-
nikacyjne, którymi dostarczano zaopatrzenie, broń, amunicję oraz uzupełnienia 
dla niemieckich sił zbrojnych walczących na froncie wschodnim. Były tu też liczne 
wytwórnie broni i wyposażenia dla wojska. Wiązanie części sił niemieckich i dez-

29 S. Meducki, Konspiracja i walka zbrojna w Kieleckiem…, s. 189–190.
30 P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003, s. 115.
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organizacja zaplecza mogły korzystnie wpłynąć na poprawę złej sytuacji Armii 
Czerwonej. Ugrupowania komunistyczne, chociaż PPR uporczywie zaprzeczała, że 
jest partią komunistyczną, były stosunkowo mało liczne i słabe, gdyż Polacy pomni 
wrześniowego ataku ZSRR na Polskę i wcześniejszej wojny polsko-bolszewickiej 
z dużą rezerwą podchodzili do haseł przez nie głoszonych. Ponadto większość aktyw-
nych Polaków była już zaangażowana w działalność organizacji konspiracyjnych 
założonych wcześniej w 1939 i 1940 r. Stąd też komuniści z konieczności wspierali 
tworzenie oddziałów partyzanckich ze zbiegłych z obozów lub transportów jeńców 
radzieckich oraz z ukrywających się w lasach Żydów. To spowodowało, że w 1942 r. 
większość partyzantów Gwardii Ludowej, a potem Armii Ludowej, stanowili Żydzi 
oraz jeńcy radzieccy.

Żydzi byli również w oddziałach AK, ale sporadycznie, z reguły ukrywali swoje 
pochodzenie, nawet ci mający tzw. dobry wygląd, czyli bez wyraźnych cech semic-
kich. Tak było z Józefem Halperinem, mieszkańcem Łodzi, który po wielu perype-
tiach przedostał się z GG do strefy okupowanej przez Związek Radziecki, gdzie podjął 
pracę jako nauczyciel w jednoklasowej szkole białoruskiej na wsi koło Baranowicz.

Po wkroczeniu Niemców wymordowano Żydów w Horodyszczu, miasteczku 
niedaleko Baranowicz, ale nie łączono tego faktu z planowym wyniszczaniem lud-
ności żydowskiej, gdyż przez granicę nie przenikały informacje o jej traktowaniu 
w Generalnym Gubernatorstwie. Halperin posługiwał się literackim językiem pol-
skim, wyglądał jak Polak, a ponieważ znał też język niemiecki, został zatrudniony 
jako tłumacz oddziału Straży Leśnej złożonego z ochotników zwerbowanych wśród 
miejscowej ludności. W 1944 r. został delegowany do bazy leśnej w Suchedniowie. 
Korzystając z munduru niemieckich sił pomocniczych, wyjeżdżał do Warszawy, 
Radomia i innych miejscowości w poszukiwaniu swoich rodziców i krewnych, ale 
dowiedział się tylko, że zostali wywiezieni do Treblinki i tam zgładzeni. 

W Suchedniowie udało mu się nawiązać kontakt z oficerem oddziału AK, dowo-
dzonego przez Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, do którego trafił wraz z uzbrojo-
nymi 11 strażnikami31. W batalionie „Nurta” było jeszcze trzech Żydów, z których 
tylko jeden nie ukrywał swojej tożsamości, gdyż był z tej samej miejscowości co jeden 
z oficerów tego oddziału32. Podczas zbiorowej kąpieli wyszło na jaw, że Halperin 
jest Żydem, gdyż był obrzezany. Nie wpłynęło to jednak na relacje z partyzantami.

31 Pewne znaczenie dla przyjęcia strażników leśnych do oddziału mógł mieć fakt, że „Nurt” pochodził 
z Łodzi, podobnie jak Halperin.

32 J. Halperin, Ludzie są wszędzie, Warszawa 2002, s. 244. Autor podaje też, że przewodniczący Komi-
tetu Żydowskiego w Kielcach, Seweryn Kahane, pochodzący ze Lwowa, ukrywający się na aryjskich 
papierach, również był partyzantem AK. Został zabity podczas pogromu kieleckiego 4 VII 1946 r.
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Członkostwo Żydów w AK było sporadyczne, wyjątkowe. 2 sierpnia 1944 r. 
ocaleni z powstania w warszawskim getcie członkowie kierownictwa ŻOB: Cukier-
man, Marek Edelman i Szymon Ratajzer, spotkali się ze znanym sobie Aleksandrem 
Kamińskim, redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego”, wydawanego 
przez Biuro Informacji i Propagandy KG AK. Podczas spotkania ŻOB-owcy wyra-
zili gotowość przyłączenia się do powstania warszawskiego. Kamiński miał życzli-
wy stosunek do żydowskiego podziemia – w okresie kierowania redakcją „Biulety-
nu Informacyjnego” nie opublikowano w nim ani jednego artykułu o wydźwięku 
antysemickim, a często zachęcano do udzielania pomocy ukrywającym się Żydom. 
Ostrzegł jednak swoich rozmówców, że obecnie ŻOB nie powinien przyłączać się 
do AK, gdyż Żydzi nie będą bezpieczni w jej ilościowo wzmocnionych niedawno 
szeregach. Doradzał członkom ŻOB, aby przyłączali się do Armii Ludowej33. War-
szawscy komuniści również odmówili przyjęcia ŻOB, uzasadniając to zbyt dużą 
odpowiedzialnością historyczną. Twierdzili, że ocalałych bojowców z powstania 
w getcie należy chronić jak eksponaty w muzeum34. Jednak Żydzi weszli do AL 
i przystąpili do walki w powstaniu warszawskim razem z innymi organizacjami. 
Cukierman otrzymał stopień kapitana i dowodził plutonem ŻOB w III Batalionie 
AL. Podobnie Edwin Rozłubirski był zastępcą dowódcy batalionu „czwartaków”, 
a później po przejściu kanałami ze Starówki do Śródmieścia dowodził kompanią. 
Po upadku powstania walczył w partyzantce AL na Kielecczyźnie35.

Zdarzało się, że dążenia Żydów chcących walczyć w szeregach AK kończyły się 
tragicznie. W Ostrowcu Świętokrzyskim kilku członków AK zabiło i obrabowało 
grupę młodych Żydów szukających kontaktów z polskim podziemiem. Przygotowa-
no rotę przysięgi, jaką kandydaci złożyli na sztandar: „Przysięgam walczyć o wolną 
i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg”. Po tej 
ceremonii zostali zamordowani36. Nie mniej dramatyczna była historia z udziałem 
partyzantów oddziału AK „Wybranieckich”, dowodzonego przez Mariana Sołty-
siaka „Barabasza”, którzy zabili w lutym 1944 r. w miejscowości Zagórze koło Dale-
szyc pięcioosobową rodzinę żydowską, w tym dwie małe dziewczynki. Po wojnie na 
rozprawie sądowej Sołtysiak stwierdził, że zastrzelono tych ludzi na rozkaz wyż-

33 M. Brzezinski, Armia Izaaka…, s. 383–384. Kamiński powiedział swoim rozmówcom, że połączone 
siły AK i NSZ zabiły już kilku Żydów pod wątpliwym pretekstem, że byli folksdojczami.

34 Ibidem, s. 381.
35 A. Przygoński, Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim 1944, Warszawa 2008, s. 305, 376. Roz-

łubirski odznaczył się w walkach o utrzymanie Alej Jerozolimskich i placu Trzech Krzyży. 22 IX 
1944 r. gen. Tadeusz Bór-Komorowski osobiście odznaczył go Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. 

36 A. Skibińska, D. Libionka, Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego, „Zagłada Żydów. 
Studia i materiały” 2008, nr 4, s. 287–322.
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szych przełożonych, gdyż miano odebrać zrzut broni. Jednocześnie zaprzeczył, by 
był antysemitą, gdyż w jego oddziale było dwoje Żydów – lekarz i pielęgniarka37. 
Zrzut odebrano dwa miesiące później w nocy z 8 na 9 kwietnia w okolicy wsi Czar-
na38. Ładunek był cenny, ale czy można sądzić, że ukrywająca się rodzina żydowska 
mogła mieć pojęcie o miejscu i czasie zrzutu i że mogła donieść o tym Niemcom? 
Powstaje pytanie, czy aby na decyzji dowódcy oddziału nie zaważyła wcześniejsza 
przynależność do Narodowej Organizacji Wojskowej i powszechny w tej formacji 
negatywny stosunek do Żydów?39.

Antysemici trafiali się we wszystkich organizacjach konspiracyjnych, także tych 
o orientacji komunistycznej, ale Żydzi najlepiej się czuli w Gwardii Ludowej i Armii 
Ludowej. Jeden z pierwszych żydowskich oddziałów partyzanckich powiązanych 
organizacyjnie z GL składał się z siedmiu osób, uciekinierów z getta radomskiego 
kierowanych przez Chila Brawermana, który przyjął pseudonim „Baca”. W poło-
wie lutego 1943 r. kierownictwo dzielnicy PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim posta-
nowiło utworzyć oddział partyzancki GL, jego patronem został Bartosz Głowac-
ki, a dowództwo powierzono Chilowi Brawermanowi. Wkrótce do tego oddziału 
dołączyli zbiegowie z obozu jenieckiego na Świętym Krzyżu, w tym kapitan Armii 
Czerwonej Andrejew, który jako oficer objął dowództwo, a Brawerman został jego 
zastępcą do spraw politycznych40. Pierwszą akcję przeprowadzono na Urząd Gminy 
w Rzeczniowie, gdzie zniszczono dokumentację urzędową.

Wcześniej, jesienią 1942 r. grupy Żydów zbiegłych podczas akcji likwidowania 
gett w Drzewicy, Opocznie i Przysusze, ukrywających się w okolicznych lasach opo-
czyńskich i koneckich, podporządkowały się „Wilkowi”, dowódcy oddziału GL, któ-
rzy przybył w ten rejon z powiatu grójeckiego, gdzie oddział był sformowany. Jedną 
z grup dowodził Izrael Ajzeman („Lew”, „Julek”). Pod koniec roku kierownictwo 
radomskiego okręgu GL podjęło decyzję o wydzieleniu z oddziału „Wilka” odręb-
nego oddziału złożonego z Żydów, nad którym komendę powierzono Ajzemanowi. 
Od jego pseudonimu oddział otrzymał kryptonim „Lwy”. Oddział ten przeprowadził 
kilka udanych akcji na posterunki policyjne, podczas których zdobyto kilkanaście 
sztuk broni. Zaopatrzenie czerpano z młynów mielących zboże zebrane od rolników 

37 J. Halperin, Ludzie są wszędzie…, s. 241, 244.
38 K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kraków 1994, s. 124. Zrzut był dość cenny – dzie-

więć zasobników i pięć paczek z bronią, materiałami wybuchowymi oraz 507 tys. dolarów amery-
kańskich. Na spadochronach wylądowało też czterech cichociemnych, w tym kpt. dypl. Bolesław 
Jackiewicz, który wszedł w skład Komendy Okręgu AK „Jodła”.

39 Z. Markiewicz, „Mortui viventes obligant” (Zmarli zobowiązują żyjących). Monografia oddziału 
partyzanckiego por. Stanisława Augusta Grabdy ps. „Bem”, Kielce–Staszów 2000, s. 32.

40 B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie 1939–1945, Warszawa 1967, s. 140.
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w ramach wyznaczonych kontyngentów. Jednak najgłośniejszym przedsięwzięciem 
było zabranie 22 stycznia 1943 r. kasy z fabryki „Gerlach” w Drzewicy, należącej 
do Augusta i Kazimierza Kobylańskich. Podczas tej akcji zabito Augusta Kobylań-
skiego oraz sześć innych osób. Wszyscy byli członkami Stronnictwa Narodowego, 
organizacji od wielu lat dominującej na tym terenie41.

W końcu sierpnia 1942 r. dowództwo GL w Warszawie skierowało w Kielec-
kie porucznika rezerwy Ignacego Rosenfarba-Robba „Narbutta”, który w rejonie 
nadwiślańskiej Chotczy objął komendę nad miejscowymi członkami GL. Byli oni 
zorganizowani w oddział partyzancki, który dość szybko rozrósł się do 120 osób. 
Oddział ten wkrótce przeniósł się w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie podjął dzia-
łalność dywersyjną oraz stoczył kilka potyczek z żandarmerią i policją. 30 listopada 
1942 r. stoczył ciężką walkę z dużymi siłami niemieckimi pod Kołomaniem, skąd 
przy stracie kilku ludzi udało mu się wyjść z okrążenia i ruszyć w kierunku Rudek, 
gdzie 15 grudnia uderzył na kopalnię pirytu dostarczającą surowca do wytworzenia 
kwasu siarkowego, niezbędnego do produkcji prochu i materiałów wybuchowych 
w Pionkach. Niebezpieczeństwo zatrzymania produkcji kwasu spowodowało szcze-
gólnie intensywny pościg żandarmów za partyzantami, których zdołano okrążyć 
w Sielpi koło Końskich. Partyzanci zdołali jednak znów przerwać okrążenie i ode-
rwać się od dalszego pościgu42.

Oddział „Narbutta” szybko się powiększał, gdyż napływali do niego ciągle ukry-
wający się ludzie, wśród których było sporo Żydów. Oddziałowi nadano nazwę „Zie-
mi Kieleckiej”, w styczniu 1943 r. liczył już 230 osób.

W drugiej połowie 1942 r. Żydzi, którzy wydostali się z gett, utworzyli kolej-
ny oddział GL; dowództwo nad nim objął Stanisław Olczyk „Garbaty”. Początko-
wo liczył on 27 osób, z których 24 było Żydami. Słabo uzbrojony i niewyszkolony 
przetrwał jednak tylko kilka miesięcy, gdyż został rozbity przez Niemców w końcu 
1942 r.43 Inną grupą Żydów funkcjonującą w strukturach GL, która wydostała się 
wiosną 1942 r. z gett w Pińczowie i Działoszycach, dowodził Mosze Skoczylas. Póź-
niej, gdy w starciu z Niemcami odniósł poważne rany, zastąpił go Zalman Fajnsztadt. 
Oddział ten operował dość długo, został rozbity przez żandarmerię dopiero w lutym 

41 P. Gontarczyk, Mord w Drzewicy (22 stycznia 1943 r.). Przyczynek do badań nad rzeczywistym 
obrazem konfliktów pomiędzy polskim podziemiem niepodległościowym a komunistami, „Biuletyn 
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 1999, nr 3–4, s. 93–96. O oddziale „Lwy” 
pisał także Stefan (Shmuel) Krakowski w artykule Żydzi w oddziałach Gwardii i Armii Ludowej na 
Kielecczyźnie, ale o akcji z 22 I 1943 r. nie wspominał (zob. „Biuletyn ŻIH” 1968, nr 65, s. 56–57, 
65–67).

42 B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie…, s. 24–25.
43 P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza…, s. 175.



230 Stanisław Meducki

1944 r. w walce pod wsią Pawłowice44. W powiecie pińczowskim we wrześniu 1942 r. 
powstał jeszcze jeden liczący 19 osób oddział, w którym 17 osób było Żydami. Ich 
dowódcą był nieznany z nazwiska Polak o pseudonimie „Janek”45.

Zdecydowana większość Żydów partyzantów walczących w szeregach Gwardii 
i Armii Ludowej była uchodźcami z likwidowanych przez Niemców gett. Był to kres 
ruchu partyzanckiego. Później, na wiosnę 1944 r., kiedy do partyzantki napływały 
rzesze młodzieży, nie było już skupisk żydowskich, które mogłyby zasilać szeregi 
partyzantów. Te pierwsze oddziały poniosły największe straty. Tylko niewielu par-
tyzantów walczących w lasach w 1942 r. zdołało doczekać przejścia frontu. Niektóre 
oddziały zostały całkowicie wybite podczas wojny. Wyjątkiem była samodzielna gru-
pa Żydów operująca w lasach szydłowieckich, która weszła do Szydłowca w styczniu 
1945 r. razem z żołnierzami Armii Czerwonej46. 

Żydzi w przeciwieństwie do GL stanowili znikomy odsetek żołnierzy AL. Nie 
zdołano też stworzyć żadnego rodzinnego leśnego oddziału, podobnego do tego 
zorganizowanego przez braci Bielskich w Puszczy Nalibockiej. Mówiąc o oddzia-
łach tworzonych przez Żydów, nie sposób pominąć stosunku ludności wiejskiej do 
nich. Początkowo odnosiła się do nich z życzliwością, ze współczuciem dla ich losu, 
dawała im odzież, jedzenie. Później, w miarę zwiększania się liczby uciekinierów 
z gett i zbiegłych żołnierzy radzieckich z niemieckich obozów jenieckich, stosunek 
chłopów zmienił się, gdyż obłożeni kontyngentami nie mogli podołać dodatkowym 
obciążeniom w postaci aprowizacji partyzantów, którym nie można było odmówić, 
gdyż często dobrze ich znano. Żołnierze ZWZ/AK najczęściej płacili za żywność. 
Jednak część zebranych plonów mimo wszystko musiała pozostać w gospodarstwach 
chłopskich, gdyż były konieczne do ich prowadzenia oraz na pokrycie konsump-
cji własnej. W takiej sytuacji żywności najczęściej odmawiano Żydom, którzy byli 
nieznanymi przybyszami i zazwyczaj nie mieli pieniędzy, a potrzeby były duże. 
Dlatego też Żydzi zmuszeni byli często posuwać się do zaboru, niekiedy pod groź-
bą użycia broni. Chłopi takie akcje traktowali jako rabunek i często informowali 
o tym Niemców. Nie bez znaczenia była także obawa przed represjami niemieckimi 
za udzielanie Żydom jakiejkolwiek pomocy, w tym żywnościowej.

Sytuację komplikowały zwykłe bandy rabunkowe, do których przyłączali się 
czasem jeńcy radzieccy, a niekiedy także i Żydzi. Bywali też i tacy, którzy uważali, 
że w takich warunkach kradzież czy rabunek jest czynem usprawiedliwionym, gdyż 
pozwoli im przetrwać. Grupy takie były zazwyczaj zwalczane przez polskie podzie-

44 S. Krakowski, Żydzi w oddziałach Gwardii i Armii Ludowej…, s. 64.
45 Ibidem, s. 64.
46 S. Piątkowski, Żydzi w Szydłowcu…, s. 131.
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mie, co było powodem oskarżania Polaków o antysemityzm. Dochodziło też niekie-
dy do starć między oddziałami żydowskimi a polskimi. Należy dodać, że oddziały 
żydowskie traktowane były najczęściej jako komunistyczne, mimo że nie miały 
powiązań z GL czy z AL. Przykładem może być tu los Żydów powiązanych z ŻOB, 
zbiegłych z częstochowskiego getta do lasów w rejonie Koniecpola. Grupa ta była 
zasilana finansowo przez warszawski ŻOB, płaciła za żywność otrzymywaną od 
chłopów i nie można było jej zaliczyć do band rabunkowych. Mimo to 10 września 
1943 r. Żydzi zostali zastrzeleni przez oddział AK47.

Stosunki polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej były mocno skompli-
kowane i dobrze się dzieje, że są coraz częściej przedmiotem badań prowadzonych 
przez historyków. Nie są wolne od emocji48, jest jednak nadzieja, że młode pokole-
nie historyków, socjologów, zarówno Polaków, jak i Żydów, nieobciążone polityką 
i źle pojmowanym patriotyzmem, będzie mogło rzetelnie, obiektywnie przedsta-
wiać wzajemne relacje.
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Ewa Kołomańska

Polskie podziemie niepodległościowe w ratowaniu Żydów 
na  Kielecczyźnie w latach 1939–1945

Antyżydowskie prawa na okupowanych ziemiach polskich, wzorowane na ustawo-
dawstwie Rzeszy, Niemcy zaczęli wprowadzać już w pierwszych miesiącach swych 
rządów. Polityka niemiecka w stosunku do Żydów polskich została sformułowana 
w rozporządzeniu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z 21 września 1939 r. 
o rozwiązaniu problemu żydowskiego etapami1. We wrześniu 1939 r., na mocy 
decyzji Reinharda Heydricha, postanowiono odebrać Żydom ziemię. Dwa miesiące 
później wydano nakaz, aby wszyscy Żydzi powyżej dwunastego roku życia nosili 
specjalne oznakowanie, które na terenie Generalnego Gubernatorstwa przybrało 
formę opaski z gwiazdą Dawida. Nałożono na nich przymus pracy, wydano zakazy 
korzystania ze środków transportu i opuszczania miejscowości, które zamieszki-
wali. Konfiskowano majątki, przedsiębiorstwa, sklepy i warsztaty. Władze okupa-
cyjne wydały 24 lipca 1940 r. rozporządzenie o definicji pojęcia: „żyd” w Gene-
ralnym Gubernatorstwie: „§ 1. Jeżeli w przepisach prawnych i administracyjnych 
Generalnego Gubernatorstwa użyte jest pojęcie »żyd«, należy przez nie rozumieć: 
osobę, która według przepisów prawnych Rzeszy jest żydem lub uważana jest za 
żyda, osobę, która jako były obywatel polski lub jako nieposiadająca żadnej przy-
należności państwowej, jest żydem lub uważana jest za żyda w myśl § 2 niniejszego 
rozporządzenia. § 2.1. Żydem jest ten, którego co najmniej trzej dziadkowie są pod 
względem rasowym pochodzenia czysto żydowskiego. [2.2] Za żyda uważa się tego, 
którego dwaj dziadkowie są pod względem rasowym pochodzenia żydowskiego: 
o ile w dniu 1 września 1939 r. należał do żydowskiej gminy wyznaniowej lub po 
tym terminie zostaje do niej przyjęty; o ile w chwili wejścia w życie rozporządzenia 
niniejszego był w związku małżeńskim z żydem lub po tym terminie w związek 
taki wchodzi; o ile pochodzi spoza małżeńskiego obcowania z żydem w rozumie-

1 S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne, Bydgoszcz b.d.w., s. 126. 
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niu ust. 1 i urodzi się po 31 maja 1941 r.; za żyda pochodzenia czysto żydowskiego 
uważa się bezwzględnie każdego z dziadków, jeśli należał do żydowskiej gminy 
wyznaniowej”2.

W 1941 r. na terenie GG było ok. dwustu obozów pracy, w których w znacz-
nej mierze skomasowano ludność żydowską. Większość społeczności żydowskiej 
umieszczono w gettach. Na ziemi świętokrzyskiej największe getto znajdowało się 
w Kielcach, w szczytowym okresie przebywało w nim ponad 27 tys. osób. Na konfe-
rencji w Wannsee przywódcy III Rzeszy podjęli decyzję o fizycznym unicestwieniu 
narodu żydowskiego. Uczestnicy konferencji mieli przedstawić najefektywniejszą 
i najszybszą metodę likwidacji Żydów w Europie. Ich rolą było omówienie, jak zre-
alizować rozkazy Hitlera. Sekretarz rządu GG Josef Bühler zaproponował, aby na 
miejsce zagłady wybrać okupowaną przez III Rzeszę Polskę ze względu na duże 
skupiska Żydów już odizolowanych w gettach i oszczędności w transporcie. Jeszcze 
przed konferencją przeprowadzano próby masowego zagazowywania ludzi w obozie 
śmierci Kulmhof (Chełmno nad Nerem). Całą logistyką mordowania Żydów kiero-
wał Adolf Eichmann. „Aktion Reinhardt” – taki kryptonim nadano akcji zagłady 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Transporty Żydów z ziemi świętokrzyskiej 
kierowane były do obozów zagłady w Treblince, Oświęcimiu, Majdanku, Bełżcu. 
Latem 1942 r. w czasie „Aktion Reinhardt” na terenie GG wymordowano ok. 2 mln 
ludności żydowskiej3, w tym z dystryktu radomskiego 360 tys.; tysiące zginęły pod-
czas masowych egzekucji towarzyszących wszystkim akcjom wysiedleńczym4. 

Rząd polski w Londynie i kierownictwo Polski Podziemnej nie mogły być obojęt-
ne wobec polityki unicestwienia społeczności żydowskiej na okupowanych terenach 
polskich. Poczynając od lutego 1940 r., tajne radiostacje utrzymywały codzienny kon-
takt z rządem polskim i sztabem Naczelnego Wodza, najpierw we Francji, a później 
w Londynie. Od 1941 r. Referat Żydowski w Wydziale Informacji Biura Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej rozpoczął systematyczne zbieranie 
informacji o losach polskich Żydów. Zarówno radiostacje Komendy Głównej, jak 
i Kierownictwa Walki Cywilnej przekazywały do Londynu meldunki o kolejnych 
fazach prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej. Meldunki te były próbą 
alarmowania cywilizowanego świata o zagładzie. Kierownictwo Podziemia w kolej-
nych depeszach donosiło o przymusowym przesiedlaniu Żydów do dzielnic odgra-

2 S. Rogowski, Historia ustroju i prawa w Polsce 1918–1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006, s. 238–239.
3 C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 328.
4 J.A. Młynarczyk, Organizacja i realizacja „Akcji Reinhardt” w dystrykcie radomskim [w:] Akcja 

Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004 
(wyd. 1), s. 202. 
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dzanych od zewnętrznego świata i o zbiorowych morderstwach5. Na znak protestu 
przeciwko bierności Zachodu i solidarności z ginącymi Żydami Szmul Zygielbojm, 
członek polskiego parlamentu na uchodźstwie, w maju 1943 r. popełnił samobójstwo. 

Informacje o losach polskich Żydów gromadzili m.in. Stanisław Herbst, Ludwik 
Widerszal i Henryk Woliński (kierownik referatu), a pracami referatu kierował szef 
Wydziału Informacji Jerzy Makowiecki. Na wniosek licznych polskich organizacji 
podziemnych i przy aprobacie Delegata Rządu na Kraj Jana Piekałkiewicza 4 grud-
nia 1942 r. została powołana Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota”. Na jej czele 
stali: Julian Grobelny (do lutego 1944 r.), Roman Jabłonowski (maj–lipiec 1944 r.), 
Leon Feiner (listopad 1944 r. – styczeń 1945 r.). Przed założeniem osobnej organi-
zacji zajmującej się pomocą Żydom pisarka Zofia Kossak-Szczucka, przewodnicząca 
Frontu Odrodzenia Polski, wystosowała m.in. publiczny apel „Protest!” przeciwko 
prześladowaniom Żydów. Wydany został 11 sierpnia 1942 r. w Warszawie, dwa 
tygodnie po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, skąd 
Niemcy rozpoczęli wywózkę ludności żydowskiej do obozu zagłady w Treblince. 
„Żegota” we współpracy ze wspólnotami zakonnymi, m.in. marianami i urszulan-
kami, zaopatrywała Żydów w katolickie metryki chrztu, które pomagały im ocaleć. 
Żydom wydano ok. 60 tys. fałszywych dokumentów. W czasie wojny „Żegota” była 
jedyną podziemną organizacją, która była prowadzona zarówno przez Żydów, jak 
i nie-Żydów z wielu środowisk politycznych.

Rząd RP czynił wszystko, co mógł, by zaalarmować rządy Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych. Informacje o zagładzie Żydów rozprowadzane były do 
prasy przez Ministerstwo Informacji. W czerwcu 1942 r. gen. Władysław Sikor-
ski na falach radia BBC wygłosił apel do Anglików. Przedstawił niemieckie plany 
totalnej eksterminacji Żydów i wzywał sprzymierzonych do zadeklarowania, że 
mordercy zostaną ukarani. Jego przemówienie jako notę dyplomatyczną rozesłano 
do wszystkich rządów sprzymierzonych. Podobny apel uchwalony został przez Pol-
ską Radę Narodową w Londynie. Noty dyplomatyczne poświęcone losom ludności 
żydowskiej wysyłał dwukrotnie do rządów sprzymierzonych ambasador Edward 
Raczyński. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wystosował apel do papieża Piu-
sa XII. Przypominał papieżowi, że w Polsce w imię nakazów Ewangelii katolicy 
ratują Żydów przed śmiercią, narażając własne życie, a w walce ze złem nie może 
być kompromisów. Apelował, by Stolica Apostolska przerwała milczenie narzucone 
terrorem społeczeństwu w okupowanym kraju. 

5 D. Libionka, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP na Kraj wobec akcji eksterminacji Żydów [w:] Polacy 
i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006, 
s. 31.
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„Nie mogąc czynnie temu przeciwdziałać, Kierownictwo Walki Cywilnej w imie-
niu całego społeczeństwa polskiego protestuje przeciw zbrodni dokonywanej na 
Żydach. W tym proteście łączą się wszystkie polskie ugrupowania polityczne i spo-
łeczne. Podobnie jak w sprawie ofiar polskich, odpowiedzialność fizyczna za te zbrod-
nie spadnie na katów i ich wspólników” – informował „Biuletyn Informacyjny” 
(Warszawa, 17 września 1942 r.). Pierwsze wiadomości o Holokauście przekazane 
były organizacjom żydowskim w Ameryce przez polski konsulat w Nowym Jorku. 
Historyczną rolę odegrał emisariusz Jan Karski, który jako naoczny świadek zagłady 
wysłany do Londynu z pomocą rządu polskiego dotarł do członków brytyjskiego 
gabinetu wojennego, do parlamentarzystów i dziennikarzy, a w Stanach Zjednoczo-
nych do prezydenta Roosevelta.

W marcu 1943 r. Witold Bieńkowski „Wencki” powołał Referat Żydowski Dele-
gatury Rządu na Kraj. Jego zastępcą w tym referacie został Władysław Bartoszewski. 
Do zadań tej komórki należało m.in. przesyłanie raportów dla rządu w Londynie, 
przekazywanie Radzie funduszy na akcje pomocy Żydom, organizowanie dla nich 
mieszkań, dokumentów, żywności, opieki lekarskiej, pieniędzy, wsparcie w utrzyma-
niu łączności między ukrywającymi się rozdzielonymi rodzinami. W lipcu 1943 r. 
powołano referat terenowy RPŻ, na którego czele stanął Stefan Sendłak6. Emisariu-
szem tego referatu był m.in. Tadeusz Sarnecki. Jeździł on w Piotrkowskie, Kieleckie, 
na Lubelszczyznę, do Białegostoku, Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Pionek w celu 
wspierania lokalnych delegatur „Żegoty”.

W związku ze stosowaną przez okupanta zasadą odpowiedzialności zbioro-
wej rodziny opiekunów, a niekiedy także całe lokalne społeczności były zagrożone 
represjami. Ponadto na okupowanych ziemiach polskich Niemcy stworzyli system 
szantażu i zależności, zobowiązując ich mieszkańców pod groźbą najsurowszych kar 
do donoszenia władzom okupacyjnym o każdym przypadku ukrywania żydowskich 
uciekinierów7. Obowiązek ten ciążył w szczególności na Polakach piastujących sta-
nowiska na najniższych szczeblach administracji (wójtach, urzędnikach, sołtysach). 
W praktyce przepisy zakazujące niesienia pomocy żydowskim uciekinierom nie 
zawsze były egzekwowane z tą samą surowością. Wobec osób oskarżonych o wspie-
ranie Żydów stosowano również takie kary, jak pobicie, osadzenie w więzieniu, 
zesłanie na roboty przymusowe, deportacja do obozu koncentracyjnego, konfiskata 

6 M. Urynowicz, Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej ekstermi-
nowanej przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej [w:] Polacy i Żydzi pod 
okupacją niemiecką…, s. 223.

7 S. Datner, Las sprawiedliwych. Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 
1968, s. 19.
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mienia czy kara grzywny. Zwłaszcza w przypadku drobnych i jednorazowych form 
pomocy, np. dostarczenia zbiegowi żywności, odzieży lub pieniędzy, wskazania dro-
gi, przyjęcia korespondencji, karano więzieniem lub zesłaniem do obozu koncen-
tracyjnego. Niemniej znane są również liczne przypadki, gdy wykrycie uciekiniera 
kończyło się egzekucją całej polskiej rodziny, która przyjęła go pod swój dach, oraz 
rabunkiem i spaleniem jej dobytku8.

Organizację pomocy na terenach wiejskich wzięły na siebie działające tu struk-
tury konspiracji i oddziały partyzanckie. Zajmowały się one likwidacją konfidentów, 
donosicieli, kolaborantów i szantażystów, którzy zagrażali nie tylko ukrywającym 
się zbiegłym Żydom, ale i działalności konspiracyjnej.

Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy Komendy Głównej SZP/ZWZ/AK zaj-
mował się wywiadem, kontrwywiadem, sprawami bezpieczeństwa, legalizacją i łącz-
nością polskiego ruchu oporu (od września do listopada 1939 r. – Służby Zwycięstwu 
Polski, w latach 1939–1942 – Związku Walki Zbrojnej, 1942–1945 – Armii Krajowej). 
Szczególnie potrzebna była tu współpraca z Kościołem katolickim, by móc fabry-
kować fałszywe dokumenty. Księża, którzy współpracowali, to m.in. ks. Szczepan 
Sobalkowski9, kanonik honorowy, a w 1942 r. kanonik generalny katedry kieleckiej, 
ks. Mieczysław Połoska10. W 1939 r. bp Czesław Kaczmarek powierzył ks. Połosce 
nadzór nad kieleckim Caritasem. W 1940 r. jako proboszcz w Białogonie ksiądz ten 
prowadził przy parafii kuchnię wydającą 150 obiadów dziennie. Wystawiał metryki 
chrztu Żydom, którzy uciekli z getta kieleckiego i znajdowali schronienie u miesz-
kańców Białogonu. Ksiądz Tadeusz Biela święcenia kapłańskie przyjął w seminarium 
duchownym w Sandomierzu w 1941 r. z rąk ks. bp. Jana Lorka. Podczas wojny był 
kapelanem grup partyzanckich AK i Batalionów Chłopskich na Kielecczyźnie. Prze-
niesiony na Wołyń, w dalszym ciągu niósł pomoc Żydom. Kolejnym duchownym 
zaangażowanym w pracę na rzecz podziemia był ks. Jan Piotr Stępień, od 1939 r. 
do 1942 r. wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 
Ważną rolę w ratowaniu społeczności żydowskiej odegrali księża katoliccy, którzy 
m.in. wystawiali chrześcijańskie metryki urodzenia i uczyli podstawowych zasad 
wiary katolickiej. Posiadanie takiego aktu umożliwiało wyrobienie tzw. aryjskich 
papierów i ukrycie swego pochodzenia. Pochodzący z Ksan ks. Jan Widłak11, pro-

    8 E. Kołomańska, „Zła się nie ulęknę…”. Polacy pomagający Żydom na Kielecczyźnie w czasie II wojny 
światowej (scenariusz wystawy), Kielce–Michniów 2013–2016, s. 7.

    9 Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pomoc Żydom w latach 1939–1945, Ankieta, b.p.; ibidem, 
Ankieta dotycząca ks. Szczepana Sobalkowskiego, b.p.

10 Ibidem, Ankieta dotycząca ks. Mieczysława Połoski, b.p.
11 Ibidem, Ankieta dotycząca ks. Jana Widłaka, b.p.
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boszcz i dziekan w Miechowie, wspólnie z organistą Franciszkiem Grzebielu-
chem wystawiał fikcyjne metryki chrztu. W probostwie ks. Widłaka wydano ich 
ponad 400. Działania Kościoła często były reakcją na doraźną sytuację zaistniałą 
w terenie. Kiedy Niemcy w 1940 r. uwięzili mężczyzn z Sandomierza i okolic, żądając 
za nich okupu (20 zł od głowy), ks. Jan Stępień wspólnie z przedstawicielem miej-
scowej gminy żydowskiej, szewcem Goldbergiem, zorganizował społeczną zbiórkę. 
Żądanej kwoty nie udało się jednak zebrać w terminie. Mimo to duchowny podjął 
skuteczne pertraktacje z niemieckim komendantem obozu w Zochcianku. Uratował 
w ten sposób kilkudziesięciu Żydów spośród zakładników. W 1942 r. z obawy przed 
aresztowaniem wyjechał do Warszawy, gdzie został kapelanem sióstr karmelitanek 
bosych oraz kapelanem wojskowym Narodowej Organizacji Wojskowej.

Urzędnicy gminni mogli fabrykować odpowiednie dokumenty. Na przykład 
Bronisław Rzepecki, sekretarz w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, dzięki swemu stano-
wisku mógł w ten sposób nieść pomoc prześladowanym. W czasie niemieckiej akcji 
likwidacyjnej żydowskiej ludności Oleśnicy zgłosił się do niego Józef Mandelman 
i poprosił o pomoc. Rzepecki dzięki swojej pozycji i znajomościom ukrył sześcio-
osobową rodzinę u znajomych gospodarzy w okolicy. Początkowo rodzina Mandel-
manów płaciła za swoje utrzymanie, ale kiedy skończyły się jej środki, całość kosz-
tów pokrywał Rzepecki. Pod koniec wojny, aby zdobyć pieniądze na utrzymanie 
ukrywających się, znacznie zadłużył się u swojego brata12.

Księża piętnowali naganne zachowania ludności w stosunku do Żydów. O tym, 
co działo się w Bodzentynie, pisał proboszcz Stanisław Sowiński z pobliskiej para-
fii w Tarczku: „Ponieważ lada dzień mieli wyruszyć w nieznane [Żydzi], jęli sprze-
dawać to, co mieli. Nasi katolicy tłumami całymi latali do Bodzentyna i znosili do 
wsi toboły całe. Czego? Wszystko znosili, wszystko kupowali, nawet pierzyny. Jak 
opętani latali po wsi i pożyczali pieniądze. A Żydzi? Żydzi różnie się zachowywali: 
jedni sprzedawali za półdarmo, inni znajomym dawali gratis, a inni do końca żądali 
wygórowanych cen lub zgoła nie sprzedawali, woleli zniszczyć, a gojowi nie sprze-
dali. I przyszedł smutny dla nich 3 X, szabas. Rankiem w czas wyruszyli paru par-
tiami do Suchedniowa. Nie wolno im było płakać. Toteż szloch jeno i jęk głuchy 
napełniał powietrze”13.

Okupant świadomie wytwarzał w Polsce atmosferę wrogości, nienawiści, bezpra-
wia – aby z jednej strony zmusić jednostki słabe do myślenia tylko o własnej egzysten-
cji, z drugiej – w celu rozpalenia dawnych konfliktów między społecznościami polską 

12 E. Kołomańska, „Zła się nie ulęknę…”…, s. 23.
13 „Raptularz księdza Stanisława Sowińskiego, proboszcza parafii Tarczek”, materiał niepublikowany, 

obejmujący lata 1937–1944, b.p. (kopia w zbiorach autorki).
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i żydowską. Prawdą jest, że były też jednostki pozbawione skrupułów moralnych, które 
stawały się konfidentami, szmalcownikami i donosicielami władz niemieckich. Ele-
menty takie znajdowały się zarówno wśród Polaków, jak i samych Żydów. W dodat-
ku oprócz systemu kar za pomoc Żydom stosowano system nagród dla tych, którzy 
o przypadkach pomocy donosili władzom. Nagrodą za wydanie Żyda mogło być kilka 
kilogramów cukru, litr spirytusu, niewielki przydział drewna lub żywności, odzież 
należąca do ofiary. Na przykład w powiecie koneckim: mienie ofiary i 0,5 kilograma 
cukru, w okolicach Sandomierza: litr spirytusu i 0,5 kilograma cukru14.

Żołnierze podziemia niepodległościowego likwidowali szmalcowników i konfi-
dentów, którzy byli szczególnym zagrożeniem dla ukrywających się Żydów i dla osób 
taką pomoc niosących. Oto fragment meldunku: „Największą plagą dla ukrywają-
cych się Żydów są Żydzi konfidenci, stojący na usługach gestapo”15. Na przestrzeni 
lat 1944–1945 AK w Ostrowcu i okolicach zlikwidowała kilkunastu konfidentów 
gestapo, m.in. Gustawa Słowińskiego, Cebulę, Artykiewicza, Tadeusza Kulę czy 
Moselewicza16. Konfidenci ci działali m.in. na szkodę ludności polskiej niosącej 
spontaniczną lub zorganizowaną pomoc Żydom. W Strawczynku w powiecie kielec-
kim miejscowa placówka BCh rozstrzelała konfidenta niemieckiego, który osobiście 
odwoził Żydów do posterunku żandarmerii niemieckiej w Łopusznie.

Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie czy Narodowe Siły Zbrojne przyjmowały 
do swych szeregów żydowskich ochotników. Pomoc partyzantów była różnorodna 
i wielopłaszczyznowa. W Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury” walczyli 
m.in. Izrael Czyżyk „Adam” vel „Adam Salwowski”, Józef Halperin „Ziuk” vel „Józef 
Malczewski”, Henryk Kuperszmit „Bratek”. Łączniczką oddziału BCh Władysława 
Jańca „Rinaldiego” była Antołka Kuperszmit, siostra walczącego w AK Henryka. 
Z kolei tuż przed wysiedleniem Żydów z Daleszyc we wrześniu 1942 r. miejscowi 
gospodarze własnym transportem przewieźli rodziny żydowskie w bezpieczne miej-
sca17. O grożącym Żydom wysiedleniu miejscową Radę Starszych poinformowała 
Maria Fabiańska „Skiba”, zastępca kierownika wywiadu w placówce AK Daleszyce.

Członkowie AK ukrywali ludność żydowską bądź jej pomagali, m.in. na pole-
cenie Komendy AK Obwodu Włoszczowa Jan Molenda ukrywał we wsi Sprowa 
Żyda Faktora z rodziną, a Emilia Bekoniewska z Radlina przechowywała m.in. Lud-

14 J.A. Młynarczyk, S. Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną 
Żydom w rejonie Ciepielowa, Kraków 2007, s. 72.

15 J. Fajkowski, Wspólny los. Z problematyki żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich, „Zeszyty 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 1991, nr 5, s. 118–119.

16 A. Sułowski, U podnóża Gór Świętokrzyskich, Warszawa 1987, s. 92.
17 M. Michalczyk, Gdy każdy dzień był walką, Warszawa 1982, s. 44–45.
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ka Fridenberga, Marię Kapusznik-Fridenberg, Leona i Broszkę Grendeur i wielu 
innych18. Przykładną postawę konspiratorów potwierdzają także akta z procesów 
stalinowskich żołnierzy AK, w których ocalone osoby narodowości żydowskiej ape-
lowały do władz o uwzględnienie zasług oskarżonych w ratowaniu Żydów19. Wśród 
żołnierzy AK walczących na Kielecczyźnie są tacy, których odznaczono tytułem 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. To m.in. Zygmunt Jarosz, który od 1940 r. 
był pracownikiem zakładów HASAG w Skarżysku-Kamiennej. Jako brygadzista 
i członek AK zorganizował pomoc dla pracujących tu niewolniczo więźniów żydow-
skich. Dostarczał im żywność, ubrania, pieniądze i przekazywał korespondencję dla 
rodzin pracowników obozu. Szczególną opieką otoczył swojego przyjaciela Chaima 
Śliskiego. Zatrudnił go jako tłumacza języka niemieckiego, co znacznie wzmocniło 
jego pozycję wśród pracowników fabryki. Chaim przeżył, a po wojnie wyemigro-
wał do Stanów Zjednoczonych20. Także Maria Chodnikiewicz, urodzona 8 sierpnia 
1918 r. w Kielcach, w czasie wojny aktywnie działała w konspiracji. Była członkiem 
Związku Walki Zbrojnej (ps. ,,Olga”, ,,Joanna”), prowadziła kancelarię komórki pocz-
towej (Feldpost) Oddziału II Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Została 
aresztowana 11 listopada 1942 r. w Radomiu, po brutalnym śledztwie wysłana do 
obozu Auschwitz-Birkenau (numer obozowy 35146). „W obozowym szpitalu spot-
kałam szesnastoletnią Helenę Gęgę. Obiecałyśmy sobie, że jeśli któraś z nas przeżyje, 
skontaktuje się z rodziną i opowie całą historię. Zbiegła w czasie ewakuacji obozu. 
Szliśmy bocznymi drogami. Około południa nagle nadleciały samoloty. Pilnujący 
nas esesmani rozbiegli się. Niewiele myśląc, skoczyłam do rowu, w śnieg i okryłam 
się tym białym kocem”, wspominała. To samo zrobiły koleżanki pani Marii, Wan-
da Kasperek-Zgótko i Seweryna Szmaglewska. Maria Chodnikiewicz postanowiła 
dotrzeć do Rychwałdu koło Żywca. Tam mieszkała rodzina Heleny Gęgi. „Nie wie-
działam, co się z nią stało, ale przecież dałyśmy sobie obietnicę”, mówiła. W Żywcu 
trafiła do rodziny, w której mężczyzna właśnie wracał z robót w Niemczech. „Nie 
chwaliłam się, skąd uciekłam. Ale przyjęto mnie bardzo ciepło. Po raz pierwszy od 
trzech lat zjadłam normalny obiad. Nigdy nie zapomnę tego smaku zupy pomido-
rowej z ryżem”. Helena już tam była. W Rychwałdzie doczekała się wejścia Armii 
Czerwonej. W Auschwitz Maria Chodnikiewicz udzielała pomocy Żydówce Hanie 
Kampel (Szlomi), zarejestrowanej w obozie jako Polka Jarosława Zahorujko.

18 J. Nowak, Wieś w akcji pomocy Żydom w okresie okupacji, „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 
1970, t. 12, s. 351.

19 R. Śmietanka-Kruszelnicki, W obronie ludzi Podziemia, „Biuletyn IPN” 2002, nr 4(15), s. 72–74.
20 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący życie podczas Holocaustu. Polska, t. 1, 

red. I. Gutman, Kraków 2009, s. 251.
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W czasie likwidacji getta w Połańcu Władysław Dobrowolski zabrał do domu 
i przechował Izaka i Sarę Kanarek z córką Mirą oraz Psachie i Miram Honigów z cór-
ką Heleną. W ukrywaniu wspierali go Stanisław i Zofia Dobrowolscy, którzy pomogli 
znaleźć bezpieczne miejsca na terenie okolicznych wsi. Władysław jako oficer AK 
ratowanie ludności żydowskiej traktował jako część walki z niemieckim wrogiem21.

Zbigniew Kuszewski udzielił pomocy małżeństwu Żeberków. Adolf i Eugenia 
Żeberkowie uciekli z więzienia na Montelupich w Krakowie w 1941 r. Trafili do 
Warszawy pod opiekę Zbigniewa Kuszewskiego „Opackiego” (pochodził z Opatowa), 
żołnierza AK. Ten ukrywał ich we własnym mieszkaniu na Bielanach. By uchronić 
żonę i syna, wysłał ich do krewnych w Opatowie. Niemiecką rewizję Żeberko prze-
trwał ukryty przez Kuszewskiego w kominie. Na trzy dni przed 1 sierpnia 1944 r. 
gospodarz poradził małżonkom, by uciekli do Puszczy Kampinoskiej. W powsta-
niu warszawskim Kuszewski został jednym z organizatorów ewakuacji mieszkań-
ców stolicy. 

Po likwidacji getta w Nowym Korczynie rodzina Wołoszynów przyjęła pod 
swój dach rodzinę żydowską. Byli to Beniamin Kołacz z żoną Sarą i córkami Chawą 
i Chają. Mimo że Wołoszynowie nie byli majętni i mieli piątkę dzieci, utrzymywali 
swoich żydowskich przyjaciół. Zrobili dla nich skrytkę w stodole, dostarczali żyw-
ność i wystarali się dla nich o fałszywe dokumenty22. 

Tadeusz Nowak pochodził ze Skarżyska-Kamiennej. Podczas wojny pracował 
razem z tysiącami żydowskich więźniów w miejscowej fabryce amunicji HASAG. 
Był członkiem AK, pomagał żydowskim więźniom, przemycając żywność. Kiedy ta 
działalność została wykryta przez Niemców, 21 kwietnia 1943 r. – ku przestrodze – 
dokonano jego publicznej egzekucji. Po nieudanej próbie powieszenia zastrzelono 
go, ciało zawieszono na bramie fabryki, a do szyi przytwierdzono napis: „Ten Polak 
dawał Żydom chleb”23. 

Stanisław i Jadwiga Włodkowie mieszkali z synami we wsi Węgleszyn koło 
Jędrzejowa. Stanisław był nauczycielem, w czasie wojny walczył w AK. W pobli-
skiej Lipnicy znajdował się obóz pracy dla Żydów, w którym przebywali Bernard 
i Sylwia Kaiserowie z synem Jurkiem, urodzonym w 1940 r. W obozie dowiedzieli 
się, że w pobliskiej wsi jest rodzina, która zgodzi się przechować żydowskie dziecko. 
W 1941 r. skontaktowali się ze Stanisławem Włodkiem i przekazali mu chłopca. 
Podczas rewizji w domu Włodków Niemcy znaleźli odbiornik radiowy. Stanisława 
nie było w domu. Jadwigę Włodek aresztowała żandarmeria i w 1942 r. wysłała do 

21 Ibidem, s. 129.
22 Ibidem, t. 2, s. 831.
23 Ibidem, s. 502.
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obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarła kilka miesięcy później. Jurkiem po aresztowa-
niu Jadwigi przez kilka tygodni opiekowali się jej synowie Janusz i Krystyn oraz 
zaprzyjaźniona rodzina Łysków. Stanisław, nie mogąc się zająć chłopcem i z obawy 
przed dekonspiracją dziecka, oddał je swojej siostrze Teofili Kowalik zamieszka-
łej w Przyłęku koło Włoszczowy. „Moje wspomnienia sięgają aż 1943 roku. Mogę 
powiedzieć, że byli wspaniałymi ciepłymi ludźmi i czułem się u nich jak członek 
rodziny otoczony miłością”, napisał po latach Jurek. Kiedy w 1945 r. Sylwia Kaiser 
odnalazła swoje dziecko, nastąpiły trudne chwile. „Kiedy pokazałam list (od Sta-
nisława Włodka, który wyjaśniał, kim dla Jurka jest jego okazicielka) pani Kowa-
lik, ona się załamała. Zaczęła płakać i powiedziała, że wychowała go jak własnego 
syna i że nie może go oddać. Miałam szczęście, że była to uczciwa kobieta, która 
rozumiała mój ból. Rozdzielenie było bardzo trudne dla nas wszystkich, wszyscy 
płakaliśmy”, wspominała Sylwia Kaiser.

Jest też znaczna liczba osób powiązanych z AK, które tytułu Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata nie otrzymały, jednak ich pomoc pozwoliła przeżyć wielu osobom 
narodowości żydowskiej. Są wśród nich m.in. Kacprzyk i Grychowski, pracownicy 
magazynów zbożowych, którzy pomagali i ukrywali Żydów na terenie Ostrowca24. 
Stanisław i Aniela Kaczmarscy z Woli Chlewskiej pomagali Chaimowi Izraelowi i Jut-
ce Dytmanom. Kaczmarski był członkiem AK, dzięki konspiracyjnym kontaktom 
dostarczał im fałszywe dokumenty25. Jadwiga Kuleta z Końskich po aresztowaniu 
i wysłaniu męża do obozu w Auschwitz zaczęła pomagać Żydom w miejscowym 
getcie. Podawała żywność do getta przez Żydówkę o imieniu Ida oraz pomagała 
chłopcu o imieniu Jankiel i jego matce, zaopatrując ich w żywność. Na początku 
1943 r. Jan Gajda wspólnie z Jerzym Wizentalem zorganizowali akcję odbicia dzie-
ci polskich i żydowskich wyznaczonych do wywózki do Lipska. Dzieci przebywały 
na terenie fabryki amunicji w Skarżysku-Kamiennej, w której uprzednio pracował 
Gajda. Grupie konspiracyjnej udało się uwolnić dzieci, ale w drodze między Skar-
żyskiem a Suchedniowem została otoczona przez niemiecką policję i po krótkiej 
walce rozbita. Kilka osób zginęło, a Gajda i Wizental zostali aresztowani przez 
gestapo. W karcie personalnej Gajdy w KL Auschwitz napisano: „Hat Juden zur 
Flucht verholfen” (pomagał Żydom w ucieczce). Przez cały pobyt w KL Auschwitz 
miał zakaz korespondencji. 

24 AIPN Delegatura w Kielcach, Ankiety dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnionych w latach 
1939–1945 na terenie powiatu Ostrowiec, 53/4887, Ankieta Pomoc udzielana przez Polaków 
eksterminowanym i prześladowanym obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego i innych 
narodowości oraz innych państw, Warszawa, 26 III 1969 r., k. 3.

25 Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Pomoc Żydom w latach 1939–1945, Ankieta, b.p. 
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Współpracujący z konspiracją Feliks Kotkowski, urzędnik magistratu w San-
domierzu, zaangażował się w pomoc Żydom, fabrykował fałszywe dokumenty 
 tożsamości – kenkarty, metryki chrztu, ukrywał i dożywiał ludność żydowską. 
Został aresztowany i wraz z synem zginął w KL Auschwitz26. Inni Polacy, któ-
rzy pomagali społeczności wyznania mojżeszowego, to Antoni Lesiak, robotnik, 
aresztowany za udzielanie pomocy Żydom z getta w Końskich; Zygmunt Starzyk, 
aresztowany na początku listopada 1942 r. wraz z Konstantym Walerowiczem ze 
Skarżyska pod zarzutem pomocy Żydom. Walentyna Konopska jako więzień i pra-
cownica w biurze przyjęć Wydziału Politycznego KL Auschwitz niosła pomoc współ-
więźniarkom, m.in. wspólnie z Wandą Marossanyi pracującą w biurze zatrudnienia 
uratowała Marię Kozakiewicz, podrabiając jej kwestionariusz na „aryjski”, a Wanda 
Marossanyi wpisała ją na listę transportową do KL Flossenbürg.

Konspiracyjny ruch ludowy w czasie okupacji działał w 166 powiatach, w różnych 
pionach organizacyjnych27. Ruch ludowy organizował nie tylko struktury zbrojne, 
jakimi były Bataliony Chłopskie, lecz także Ludowy Związek Kobiet czy Zielony 
Krzyż. Ludowcy wspierali prześladowanych przez okupanta obywateli. LZK orga-
nizował pomoc dla Żydów, a zwłaszcza dla dzieci żydowskich. 

Fakty ukrywania Żydów zostały potwierdzone w kilku obwodach BCh na terenie 
Kielecczyzny. Dowódca Batalionów Chłopskich na Ponidziu Jan Pszczoła28 „Wojnar” 
wydał rozkaz udzielania pomocy ludności żydowskiej. Pszczoła zlecił Józefowi Boch-
ni „Śmiałemu”, komendantowi BCh na gminę Czarnocin, zorganizowanie opieki nad 
potrzebującymi pomocy Żydami. Bochnia ukrywał Żydów w rejonie Skalbmierza. 
W Morszowicach i Luborzycy Żydzi ukrywali się u rodziny Wojciecha Machnika. 
Wskutek donosu Machnik i jego żona Anna zostali rozstrzelani przez gestapo 3 lip-
ca 1943 r. W powiecie opatowskim akcję taką realizowali m.in. Stanisław Żaczek 
z Waśniowa i Władysław Kowalski z Kunowa. Żydów przechowywano również na 

26 Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 
1940–1944, t. 3, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–Oświęcim 2006, s. 1592.

27 Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego 1939–1945, t. 4, Warszawa 1968, s. 45.
28 Jan Pszczoła urodził się 1 X 1914 r. w rodzinie chłopskiej, mieszkającej w Krzczonowie. Polski 

działacz ruchu ludowego, żołnierz Batalionów Chłopskich, komendant BCh obwodu Pińczów, mjr 
Wojska Polskiego. Po powrocie do domu z walk w kampanii wrześniowej wstąpił do BCh, przyjął 
pseudonim „Wojnar”, mianowany komendantem obwodu BCh w Pińczowie. 4 XI 1944 r. został 
aresztowany, uwięziony i zamordowany w budynku gestapo w Busku-Zdroju. Po zakończeniu 
okupacji niemieckiej ciało Jana Pszczoły zakopane na dziedzińcu budynku gestapo zostało ekshu-
mowane i pochowane na cmentarzu w Sokolinie. W 1948 r. rozkazem ministra obrony narodowej 
Jan Pszczoła został pośmiertnie awansowany do stopnia majora. W 1970 r. Rada Państwa nadała 
mu Krzyż Virtuti Militari V klasy.
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terenie gminy Łagów, gdzie z polecenia dowódcy oddziału AK Eugeniusza Fąfary29 
„Nawrota” Adam Sitarz przechowywał Żydów z Bodzentyna30.

Maria Majewska „Mama”, działaczka LZK, przechowywała w kolonii Dobra 
(pow. olkuski) wiele rodzin żydowskich. W 1944 r. zginęła wraz z mężem Stefanem 
Majewskim, rejonowym komendantem BCh, z powodu ukrywania Żydów. Poszcze-
gólne komendy wcielały do szeregów partyzantów pochodzenia żydowskiego. Kapi-
tan rezerwy Zygmunt Schenker, pod nazwiskiem Niebrzydowski „Henryk”, ukry-
wał się wraz z rodziną na terenie powiatu olkuskiego u działaczy BCh. Następnie 
wstąpił do oddziału partyzanckiego, gdzie walczył razem z synem Jackiem. W rejo-
nie Kazimierzy Wielkiej na tajnych kompletach uczył wybitny matematyk Witold 
Wolibner. Doktor Anka Wolf prowadziła kursy medyczne dla członkiń Zielonego 
Krzyża. Lekarz Kochan udzielał pomocy żołnierzom BCh z terenu powiatu iłże-
ckiego. Stanisław Grela ze Szczekocin w powiecie włoszczowskim udzielał pomocy 
Żydom: Sternowi, Leszerowi i Steinbergowi. Na skutek dekonspiracji Żydzi zdołali 
zbiec, a Grela został aresztowany i wysłany do obozu KL Auschwitz. Jan Sitarski 
z miejscowości Nowy Staw w powiecie opatowskim udzielał pomocy pochodzącym 
z Łagowa: Fijarmanowi i braciom Pinkus oraz Weinblatowi31. Także Antoni Śliwka 
ukrywał we wsi Podszkodzie trzy osoby narodowości żydowskiej. Podobnie Tadeusz 
Orłowski z Łagowa i Józef Lesiak z Nowego Korczyna, żołnierze BCh, organizo-
wali pomoc dla rodzin żydowskich. Edmund Majchrowski jako pracownik gminy 
w Rudzie Malenieckiej organizował fałszywe dokumenty, m.in. Chaimowi Aleksan-
drowiczowi. Rodzice Jana Sałka walczącego w oddziale „Ośki” pomagali ukrywa-
jącym się Żydom w lasach w okolicach Iłży. Jak wspominał Jan Sałek, „Żydzi mieli 
specjalną kryjówkę na skraju lasu. Matka donosiła im jedzenie, prała ubrania i cza-
sem nocowali w naszym domu. Żeby nie zostawiać śladów, mieli wykonane na buty 

29 Eugeniusz Fąfara urodził się 3 IX 1917 r. w Dębnie. Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, 
żołnierz BCh, dziennikarz. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej i Stronnictwa Ludowego. 
Uczestniczył w kampanii wrześniowej, dowodził plutonem. W latach 1939–1940 pełnił funkcję 
komendanta opatowskiego Związku Walki Zbrojnej. Wiosną 1941 r. przeszedł do BCh, został 
wówczas komendantem rejonu I „Krzyż”. Dwukrotnie ranny, w 1942 r. i 1944 r. Od listopada 
1943 r. działał na terenie gminy Łagów oraz w jej okolicznych gminach (powiatu opatowskiego 
i kieleckiego). W czasie jego kierownictwa zostały zorganizowane cztery kompanie BCh. Ponad-
to Fąfara utworzył oddział specjalny BCh, który w latach 1943–1944 toczył walki z okupantem 
w Górach Świętokrzyskich. Od lipca 1944 r. walczył w składzie 2. dywizji AK. Po zakończeniu 
wojny należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 3 XI 1999 r.

30 Bataliony Chłopskie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie, red. K. Przybysz, Warszawa 1975, 
s. 305–306.

31 J. Nowak, Wieś w akcji pomocy Żydom w okresie okupacji…, s. 351.
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specjalne nakładki w kształcie odcisków jelenich kopyt”32. Jan Skupień na polecenie 
komendy BCh przechowywał dwoje dzieci żydowskich we wsi Radlin koło Kielc.

Wśród żołnierzy BCh wielu zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Czesław Kubik był dowódcą oddziału BCh w okolicy Połańca. 
W 1942 r. ukrył swego szkolnego kolegę Marka Verstantinga i jego żonę Fridę. Męż-
czyznę ukrył w Warszawie, lecz ten, widząc, że nie jest tam bezpiecznie, powrócił 
do Połańca przed końcem 1942 r. Kubik znalazł im inną kryjówkę. Umieścił ich 
u gospodarza Marcina Walasa koło Mielca33.

Wiktor Łyjak mieszkał w Kępie Gosteckiej. Rodzina utrzymywała się z połowu 
ryb na Wiśle. W czasie wojny dwaj synowie Łyjaka działali w BCh. Wiktor Łyjak 
znalazł trzech zbiegłych więźniów żydowskich na brzegu rzeki. Byli oni wyczer-
pani, wymagali opieki. Byli to Cudyk i Abram Brombe oraz ich kolega Josek. Po 
pewnym czasie opuścili dom Łyjaków i wstąpili do partyzantki. Łyjakowie przyjęli 
pod swój dach dwóch kolejnych Żydów, których podobnie jak poprzednich znaleźli 
na brzegu Wisły34.

Jan Rogala był żołnierzem BCh. Mieszkał we wsi Czekajów niedaleko Staszowa. 
Kiedy spotkał ukrywających się w leśnym bunkrze Żydów, postanowił im pomóc. 
Do swojego domu zabrał Reginę Weinberg, która nie miała semickiego wyglądu. 
Dzięki swoim koneksjom załatwił jej fałszywe dokumenty. Przez cały czas pomagał 
także grupie ukrywającej się w bunkrze. Dostarczał jedzenie, leki, ubrania i infor-
mował o grożących niebezpieczeństwach.

Kalman, Abraham i Wolf Kaufmanowie oraz Mosze Szlachter uciekli z getta 
w Połańcu. Przez krótki czas ukrywali się po polach i lasach w okolicy Sandomierza. 
Kiedy nadeszła jesień 1942 r., poprosili o pomoc Franciszka Korczaka. Wiedzieli, 
że zarówno on, jak i jego syn działają w konspiracji, i dlatego mogli im zaufać35. 
W gospodarstwie Korczaków przebywali do stycznia 1945 r.

W 1942 r. dwa małżeństwa Fridbergów i Hendlerów przyszły do znajomej rodzi-
ny Piwowarskich w Wołowie koło Bliżyna. Początkowo Żydzi zamieszkali w domu 
Piwowarskich. Z uwagi na możliwość wykrycia przygotowywano ziemiankę, która 
była usytuowana pod klepiskiem stodoły, wejście było z obory. Warunki były dosyć 
trudne ze względu na mały rozmiar pomieszczenia. Z czasem do ukrywających 

32 Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Relacja Jana Sałka nagrana w ramach 
projektu „Zapisy. Pięć lat okupacji na wsi kieleckiej 1939–1945”, Michniów–Kielce 2012.

33 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata…, t. 1, s. 363.
34 E. Kołomańska, Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny 

światowej na Kielecczyźnie, Sobolewo 2016, s. 58.
35 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata…, t. 1, s. 322.
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dołączyła siostra Dawida Fridberga z pięcioletnim synem Józiem. Wszyscy mieli 
fałszywe kenkarty, jednak kryjówkę opuszczali tylko wieczorami. Marian Piwo-
warski asystował matce w noszeniu jedzenia do obory. Miał za zadanie odciągać 
uwagę ewentualnych ciekawskich. „A to sąsiedzi przychodzili skorzystać ze studni, 
a to własowcy stacjonowali w obejściu i dziwili się, że Stefania Piwowarska gotuje 
obiad na 20 osób”, wspominał Marian Piwowarski36.

Również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych nieśli pomoc zagrożonym utra-
tą życia Żydom. Józef Kołaciński37 (brat kpt. Władysława Kołacińskiego „Żbika”, 
dowódcy oddziału NSZ w rejonie włoszczowskim) w okresie istnienia getta w Piot-
rkowie Trybunalskim utrzymywał stały kontakt z mieszkającym tam dr. Kamiń-
skim, który później wstąpił do oddziału NSZ. Na jego prośbę kpt. Kołaciński 
wyprowadził z Piotrkowa grupę Żydów (11 kobiet i 2 dzieci) w Lasy Spalskie, 
a następnie przekazał ich pod opiekę gospodarzom z sąsiednich wsi. 5 maja 1945 r. 
żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ pod dowództwem płk. Antoniego Szackie-
go „Bohuna”, „Dąbrowskiego” wyzwolili w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Holleischen (filia KL Flossenbürg) w Holiszowie ok. 1000 kobiet, w tym ok. 300 
Żydówek. W majątku Winiary Józef Targowski i jego rządca Józef Czerwiński pod 
jednym dachem ukrywali reżysera Arnolda Szyfmana i ppłk. pilota Piotra Aba-
kanowicza z NSZ38.

Dokumenty poświadczające pomoc niesioną Żydom znajdują się nie tylko 
w dokumentacji organizacji podziemnych, lecz także w aktach procesów żołnierzy 
AK czy BCh z okresu stalinowskiego. Ci, którzy przeżyli, stawali w obronie swych 
wybawicieli: „Do Komitetu Żydowskiego w […] Zwraca się do Was nieznana wam 
osoba, ale Żyd. Nazywam się Nite/Nute Szwer, urodzony 1 V 1915 r. w Ćmielo-
wie, w powiecie opatowskim, województwie kieleckim (Polska). Teraz mieszkam 
w Niemczech, w Monachium przy ul. Gabil/Geibl nr 7. Chodzi mi o rzecz następu-
jącą: na początku 1943 r., kiedy u nas w miasteczku nastąpiło wysiedlenie, 13 oso-
bom udało się uciec do lasu. Pewien pan Gruszka (Gruszek) Stanisław z »Grude/
Gruce« (wsi nieopodal naszego miasteczka) przez kilka miesięcy zaopatrywał nas 
w jedzenie i pilnował, by nikt nas nie znalazł. Dzięki niemu większości z nas uda-
ło się przeżyć, a potem, kiedy już nie można było dłużej zostawać w lesie, wszyscy 
się rozproszyli. Trzy osoby, to jest: mnie, moją kuzynkę Tobcze Fridman i znajomą 

36 Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata…, t. 2, s. 565.
37 J. Żaryn, „Taniec na linie, nad przepaścią”. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność 

z krajem w latach 1945–1955, Warszawa 2011, s. 242.
38 M.J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie, zagłada, komunizm, Warszawa 2005, 

s. 227.
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Dobrą Sznald, ten wspomniany pan wziął do swego domu i urządził dla nas bun-
kier i tam przetrzymywał nas kilka miesięcy, nie domagając się żadnego wynagro-
dzenia, a to w czasie, kiedy mówiono, że jeśli znaleziono Żyda u Polaka, to zabijano 
i Żyda, i Polaka. A teraz przez polski sąd został skazany na śmierć. Nie ma mnie 
w Polsce i nie wiem, za co go na tę śmierć skazano. A zatem, szanowni państwo, 
mam prośbę, by, jeśli to tylko możliwe, pomóc mu w otrzymaniu łagodniejszego 
wyroku. Powinniście to zrobić, biorąc pod uwagę to, że w tamtym czasie nie było 
niestety wielu Polaków, którzy by chcieli się podjąć tego [co on zrobił]. Można to 
nazwać [postawą] »Sprawiedliwego wśród narodów świata«. Będzie to prawdziwym 
»Kidusz ha-Szem«, jeśli mu pomożecie. To, co dla niego teraz zrobimy, nie będzie 
równać się temu, co on zrobił dla nas. On narażał dla nas życie. Niestety, pozosta-
ło niewielu Żydów, którzy mogliby potwierdzić, że mnie znają, ale jeśli jest jeszcze 
w Ostrowcu pan Aron Fridental, to możecie zapytać go o mnie. Jeśli to konieczne, 
jestem gotów złożyć zeznanie pod przysięgą u monachijskiego rabina. Proszę Was 
jeszcze raz o nielekceważenie mojej prośby, ale o zrobienie wszystkiego, co w waszej 
mocy, by pomóc tej osobie. Z nadzieją na spełnienie mojej prośby z góry dzięku-
ję. Z poważaniem Szwer”39. Podobne relacje znajdują się w aktach Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Kielcach. Jest to m.in. list Kajzera Szprynca i Małki Wajsrozen 
w sprawie Henryka Przybylskiego z Sandomierza, sądzonego za przynależność do 
Narodowej Organizacji Wojskowej40. 

W pomoc Żydom w czasie Holokaustu włączyli się przedstawiciele oddziałów 
partyzanckich, Kościoła katolickiego oraz liczni zwykli Polacy. Przybierała ona 
różne formy: od pomocy bezpośredniej we wsiach i w miasteczkach, polegającej 
na wsparciu materialnym, dostarczaniu żywności czy fałszywych dokumentów po 
ratowanie i ukrywanie. Ze względu na liczbę oddziałów i struktur podziemnych 
na Kielecczyźnie opracowania dotyczące pomocy ludności żydowskiej przez pol-
skie podziemie są fragmentaryczne. Znajdujemy je w monografiach poszczegól-
nych oddziałów czy niepodległościowych struktur Polskiego Państwa Podziemne-
go, relacjach, pamiętnikach członków oddziałów, rzadziej w dokumentach. Temat 
pomocy, jaką niosło podziemie ludności żydowskiej na Kielecczyźnie, wymaga wielu 
badań, nie tylko ustalenia liczby osób zaangażowanych w tę pomoc, lecz także jej 
form i charakteru.

39 E. Kołomańska, „Zła się nie ulęknę…”…, s. 6.
40 R. Śmietanka-Kruszelnicki, W obronie ludzi Podziemia…, s. 72–74.
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Ewa Koper

Partyzantka żydowska na terenach objętych deportacjami  
do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu.  
Zarys problematyki

Przez kilka powojennych dekad informacje na temat niemieckiego nazistowskiego 
obozu zagłady w Bełżcu pojawiały się sporadycznie1. Na stan braku świadomości 
istnienia tego obozu śmierci złożyło się kilka przyczyn. Jedną z nich był fakt, że nie 
zachowała się dokumentacja obozowa, inną równie ważną – że tylko dwóch ucieki-
nierów z obozu przeżyło wojnę. Praktycznie do momentu otwarcia Muzeum – Miej-
sca Pamięci w Bełżcu w czerwcu 2004 r. nie podejmowano całościowych badań doty-
czących funkcjonowania obozu i deportowanych społeczności2. W 2010 r. nakładem 
Państwowego Muzeum na Majdanku została wydana pierwsza monografia obozu 
autorstwa Roberta Kuwałka Obóz zagłady w Bełżcu3. Nadal pozostaje jednak wiele 

1 Sonderkommando Bełżec der Waffen-SS funkcjonowało w ramach akcji „Reinhardt”. Wzorując 
się na obozie w Bełżcu, wybudowano następne dwa ośrodki do masowego zabijania, w Sobiborze 
i w Treblince (R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010, s. 37, 41–55, 202).

2 W 1963 r. władze komunistyczne wzniosły na terenie byłego obozu zagłady pomnik, ale bez budyn-
ku, który mógłby pełnić funkcję izby pamięci. Największym defektem pierwszego upamiętnienia 
było to, że część grobów masowych pozostała niezabezpieczona poza ogrodzeniem (Archiwum 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 52/5, Prace remontowo-porządkowe na terenie byłego 
obozu zagłady w Bełżcu 1962–1978, k. 89, 90).

3 W okresie powojennym pierwsze drukowane informacje o obozie w Bełżcu pojawiły się w 1946 
i 1947 r. Były to wspomnienia uciekiniera z obozu Rudolfa Redera Bełżec i raport Eugeniusza Szrojta 
Obóz zagłady w Bełżcu, opublikowany na łamach „Biuletynu Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce”. Kolejne prace wydano dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na 
początku XXI w. Zob. J. Marszałek, System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego 
funkcje (1942–1943), „Zeszyty Majdanka” 1996, t. 17; M. Tregenza, Christian Wirth a pierwsza 
faza „Akcji Reinhard”, „Zeszyty Majdanka” 1992, t. 14; idem, Christian Wirth: Inspekteur der 
SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhard”, Zeszyty Majdanka” 1993, t. 15; idem, Bełżec – okres 
eksperymentalny. Listopad 1941 – kwiecień 1942, „Zeszyty Majdanka” 2001, t. 21. Inne publikacje: 
A. Kola, Hitlerowski obóz zagłady w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych. Badania 1997–1999, 
Warszawa 2000; M. Maranda, Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 
2002. Z zagranicznych prac warto zwrócić uwagę na publikację Yitzhaka Arada Belzec, Sobibor, 
Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps (Bloomington 1999).
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pytań odnoszących się nie tylko do funkcjonowania obozu, lecz także do chrono-
logii wydarzeń towarzyszących rozpoczęciu i przeprowadzaniu deportacji. W tym 
miejscu należy podkreślić, że historia społeczności żydowskich na terenie objętym 
deportacjami nie została jeszcze w całości opracowana4.

Bełżec od 1941 r. znajdował się na styku trzech dystryktów: lubelskiego5, kra-
kowskiego6 i galicyjskiego7. Z tych obszarów w ciągu 1942 r. deportowano tysią-
ce Żydów i grupy Romów. Pierwszy transport do obozu zagłady w Bełżcu dotarł 
17 marca 1942 r. Od tego dnia po niemal połowę grudnia 1942 r. przybywały kolejne 
transporty. Wzmożenie wysiedleń nastąpiło latem 1942 r. i było następstwem wyda-
nego przez Heinricha Himmlera rozkazu zakończenia likwidacji gett w Generalnym 

4 W ciągu ostatnich lat pojawiły się liczne prace naukowe i popularnonaukowe poświęcone określonym 
obszarom czy miejscowościom. Zob. D. Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 
1941–1944, München 1996; T. Sandkühler, „Endlösung” in Galizien 1941–1944, Bonn 1996; E. Jones, 
Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939–1945, przeł. W. Promińska, Łódź 1999; K. Zimmerer, Zamor-
dowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939–1945, Kraków 2004; A. Kopciowski, Zagłada Żydów 
w Zamościu, Lublin 2005; A. Krempa, Zagłada Żydów mieleckich, Mielec 2013; E. Freundlich, Die 
Ermordung einer Stadt namens Stanislau. NS-Vernichtungspolitik in Polen 1939–1945, Wien 2016.

5 Lubelszczyzna w niemieckich planach okupacyjnych miała odegrać szczególną rolę. Na jej obszarze 
planowano stworzyć rezerwat dla Żydów i pas umocnień fortyfikacyjnych. Żydów zamierzano 
wykorzystać jako siłę roboczą. W pierwszych latach okupacji, aż do połowy 1942 r. liczba ludności 
żydowskiej w dystrykcie lubelskim oscylowała wokół 250–300 tys. Powodem dysproporcji był m.in. 
odpływ części ludności do sowieckiej strefy okupacyjnej, napływ nowych osób w ramach planów 
stworzenia w obrębie dystryktu rezerwatu dla Żydów oraz przesiedlenie Żydów zagranicznych, 
m.in. z Kraju Warty, Niemiec, Czech, Słowacji. Przed rozpoczęciem akcji „Reinhardt” w grani-
cach dystryktu żyło 260 705 osób, pod koniec 1942 r. – 20 tys. Zob. C. Madajczyk, Lubelszczyzna 
w polityce okupanta, „Zeszyty Majdanka” 1967, t. 2, s. 5–18; Z. Mańkowski, Strategiczne znaczenie 
Lubelszczyzny i polityka represyjna okupanta, „Zeszyty Majdanka” 1969, t. 4, s. 9–17; J. Marszałek, 
Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, Lublin 1998, s. 11; T. Berenstein, 
Martyrologia, opór i Zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim, „Biuletyn ŻIH” 1957, 
nr 21, s. 21–25; D. Pohl, Rola dystryktu lubelskiego w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”, 
„Zeszyty Majdanka” 1997, t. 28, s. 21.

6 Dystrykt krakowski obejmował częściowo przedwojenne województwa krakowskie i lwowskie. 
Ludność żydowska stanowiła jedynie 9 proc. całej jego populacji. Na początku okupacji obszar 
zamieszkiwało co najmniej 250 tys. Żydów, w momencie rozpoczęcia akcji deportacyjnych w 1942 r. 
ok. 225 tys. osób. Z dystryktu krakowskiego deportowano do Bełżca szacunkowo 138 500 osób 
(E. Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Rzeszów 2014, s. 80).

7 Dystrykt Galicja składał się z części przedwojennych województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego 
i wschodniej części województwa lwowskiego. Na podstawie danych ze spisu przeprowadzonego przez 
władze niemieckie w sierpniu 1941 r. na terenie dystryktu zamieszkiwało 670 460 Żydów. Ludność 
żydowska stanowiła 14 proc. ogółu wszystkich mieszkańców. Po uwzględnieniu danych, według których 
część napływowej ludności opuściła dystrykt galicyjski po rozpoczęciu okupacji niemieckiej, liczbę Żydów 
można szacować na 600 tys. do 650 tys. Według Raportu Katzmanna do listopada 1942 r. z dystryktu 
Galicja zostało wysiedlonych 254 989 osób. Od marca do grudnia w tymże dystrykcie przypuszczalnie 
zginęło ok. 50 proc. wszystkich przebywających tam Żydów, ok. 300 tys. (T. Berenstein, Eksterminacja 
ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja (1941–1943), „Biuletyn ŻIH” 1967, nr 61, s. 13, 24).



Partyzantka żydowska na terenach objętych deportacjami… 253

Gubernatorstwie8. Do obozu w Bełżcu skierowano co najmniej 179 transportów. 
Szacuje się, że liczba ofiar wyniosła od 430 tys. do 500 tys. osób9. 

Skala deportacji i towarzyszące jej okrucieństwo rodzi szereg pytań dotyczących 
sytuacji w gettach i rodzącej się świadomości docelowego miejsca wysiedlenia. Jed-
nym z nich jest pytanie o możliwość i formę stawienia czynnego oporu. Należy jednak 
podkreślić, że Żydzi znajdowali się w szczególnie niesprzyjających warunkach. Byli 
odizolowani, zdeklasowani i spauperyzowani, a zmagania z głodem i chorobami w get-
tach bardzo mocno ograniczały możliwości podjęcia walki. Niemniej jednak w obliczu 
nieuchronnej śmierci podejmowano ryzyko ucieczek z gett i obozów pracy do lasu. 

Niniejszy artykuł będzie stanowić próbę zarysu historii funkcjonowania poszcze-
gólnych żydowskich oddziałów partyzanckich. Podstawą do przeprowadzenia ana-
lizy będą wspomnienia uczestników wydarzeń, punktem wyjścia rozważań zaś 
życiorys Milesa Lermana10. Przez wiele lat zabiegał on o godne upamiętnienie tere-
nu byłego obozu zagłady w Bełżcu. Dzięki jego staraniom zostało otwarte Muze-
um – Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. Jego życie i działalność wciąż nie zostały 
spopularyzowane na terenie kraju. Relacja Lermana pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Holokaustu w Waszyngtonie. Jej nagranie odbyło się w 2001 r. i jest dostępne na 
stronie internetowej instytucji11. Ponadto w tekście zostaną zaprezentowane frag-
menty zeznań świadków, które są przechowywane w zbiorach Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego w Warszawie oraz opublikowane w literaturze przedmiotu, 
zwłaszcza tej o charakterze wspomnieniowym. 

Ze względu na bardzo rozległy obszar, który został objęty deportacjami do Bełż-
ca, punktem odniesienia w tym tekście będą zgrupowania partyzanckie stacjonujące 

    8 1942, lipiec, 19, Lublin. Rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera do Wyższego Dowódcy SS 
i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführera Wilhelma Friedricha Krügera 
ustalający ostateczny termin zakończenia wysiedlenia ludności żydowskiej z Generalnego Guber-
natorstwa [w:] Polacy i Żydzi 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2006, s. 489.

    9 R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu…, s. 170.
10 Szmuel (Milek, później Miles) Lerman (1920–2008) pochodził z Tomaszowa Lubelskiego z rodziny 

o tradycjach chasydzkich. W młodym wieku był członkiem m.in. organizacji Ha-Szomer Ha-Cair 
i należał do Maccabi. Uczęszczał do gimnazjum hebrajskiego we Lwowie. Po wybuchu II wojny 
światowej wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa. Jego rodzinny dom w Tomaszowie Lubelskim 
został zniszczony w czasie bombardowania miasta na początku września 1939 r. W okresie okupacji 
sowieckiej pracował we Lwowie w urzędzie zajmującym się zaopatrzeniem. W grudniu 1941 r., już 
podczas okupacji niemieckiej Lwowa został schwytany na ulicy i zabrany do obozu pracy w Winni-
kach. Na wiosnę 1942 r. uciekł z obozu do lasu. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
W latach 1993–2000 był przewodniczącym Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United 
States Holocaust Memorial Museum). Osobiście przyczynił się także do powstania tej instytucji 
(United States Holocaust Memorial Museum, Photo Archives, Collections: 1999.087).

11 http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn508800, dostęp: grudzień 2016 r.
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w lasach zwanych Puszczą Solską na Zamojszczyźnie oraz w kompleksach leśnych 
na terenie przedwojennych województw lwowskiego i tarnopolskiego. 

Warto nadmienić w tym miejscu, że wybór literatury dotyczącej żydowskiego 
ruchu oporu w okresie II wojny światowej jest dość obszerny12, lecz w odniesieniu 
do zgrupowań partyzanckich na omawianych obszarach wciąż niezadowalający. 
Szymon Datner, uczestnik i badacz partyzanckiego ruchu oporu w okręgu biało-
stockim, pisał w 1970 r.: „W ćwierćwiecze po katastrofie biologicznej Żydów euro-
pejskich w latach 1939–1945, włączając Żydów okupacyjnego tworu, jakim był tzw. 
Okręg Białostocki (Bezirk Białystok – OB), zmuszeni jesteśmy do stwierdzenia, że 
nie tylko nie dysponujemy syntetycznym opracowaniem dziejów żydowskiego ruchu 
oporu, lecz nie posiadamy nawet wyczerpującego przeglądu zarówno całości tych 
dziejów, jak ograniczonych do pewnego obszaru geograficznego; z ubolewaniem 
należy stwierdzić, że brak nawet dostatecznej liczby opracowań cząstkowych. Odnosi 
się do okupowanej Europy, do okupowanej Polski, do OB. Jeśli chodzi o Polskę, to 
niemal bez reszty cały wysiłek skupił się nad powstaniem w getcie warszawskim i na 
zbrojnej samoobronie getta białostockiego. Reszta – to ponad kilkadziesiąt artyku-
łów dziennikarskich, wspomnień lub niepublikowanych relacji”13.

W dalszym ciągu Datner podkreślił, że na dany stan rzeczy wpłynęła prze-
de wszystkim szczupłość bazy źródłowej, bardzo mała liczba osób ocalonych, ale 
również zbyt mała grupa zawodowych historyków zajmujących się tym tematem. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że jego słowa, mimo że zbliża się niemal pół wieku, 
odkąd zostały ogłoszone, nadal pozostają aktualne.

Przystępując do rozważań, już na początku warto przywołać postulaty Gustawa 
Alef-Bolkowskiego i Zygmunta Hoffmana, którzy akcentowali m.in. to, że żydowski 
ruch partyzancki był uzależniony od formy i stopnia izolacji Żydów od reszty spo-
łeczeństwa. Ponadto stymulowanie lub stopowanie rozwoju form zbrojnego oporu 
było uzależnione od takich czynników jak: siła i stan organizacyjny ruchu oporu 

12 Tej tematyce poświęcono wiele opracowań i artykułów, zob. m.in.: R. Ainsztein, Jewish Resi-
stance in Nazi-Occupied Eastern Europe, New York 1974; S. Krakowski, The War of the Doomed. 
Jewish Armed Resistance in Poland. 1942–1944, New York 1984; I. Gutman, The Jews of Warsaw. 
1939–1943. Ghetto, Underground, Revolt, Bloomington 1982; J. Rudavsky, To Live With Hope, To 
Die With Dignity. Spiritual Resistance in the Ghettos and Camps, Northvale 1997; A. Nirensztein, 
Ruch oporu Żydów w Krakowie pod okupacją hitlerowską, „Biuletyn ŻIH” 1952, nr 1(3); G. Moty-
ka, Ukraińska Powstańcza Armia a Żydzi [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2004; A. Puławski, 
Postrzeganie żydowskich oddziałów partyzanckich przez Armię Krajową i delegaturę Rządu RP na 
Kraj, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4), s. 271–300.

13 S. Datner, Szkice do studiów nad dziejami żydowskiego ruchu partyzanckiego w okręgu białostockim 
(1941–1944), „Biuletyn ŻIH” 1970, nr 73, s. 3.
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w danym kraju, cele polityczne i strategiczne oraz stosunek organizacji podziemnych 
do udziału w nim Żydów (poczynając od szczebla najwyższego do najniższego)14. 

Niewątpliwie każdy z obszarów okupowanej Europy i Polski należy traktować 
w badaniach z uwzględnieniem przeszłości historycznej, uwarunkowań geograficz-
nych, mozaiki społecznej oraz polityki okupacyjnej. Jest to temat bardzo rozległy 
i bardzo złożony. Ten tekst jest zaledwie próbą ukazania wieloaspektowości tematu.

· · ·
Najliczniej obozy żydowskie zawiązywały się w 1942 r. wraz z postępującą eskalacją 
działań eksterminacyjnych na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa. Chęć do 
walki przejawiali przede wszystkim młodzi ludzie. Deportacje przyspieszały tylko 
decyzję o podjęciu działań zmierzających do formowania oddziałów partyzanckich. 
Wola walki przyświecała także młodym ludziom zmuszonym do niewolniczej pra-
cy. Mimo reżimu w licznych obozach pracy szukali dróg ratunku. W takiej sytuacji 
znalazł się Lerman, który wraz z czterema kolegami zaatakował dwóch strażników 
w obozie pracy w Winnikach. Jeden z jego towarzyszy, wychowany na wsi w okolicy 
obozu, znał teren, co ułatwiło ucieczkę. Odtąd przez 23 miesiące przebywali w oddzia-
le partyzanckim, w lasach rozciągających się koło miejscowości Hanaczów15. W ciągu 
6–8 tygodni zgromadzili wokół siebie od 200 do 250 osób. W tej grupie były rów-
nież kobiety z dziećmi. Młodzi i zdolni do walki zostali oddzieleni od osób starszych 
i dzieci. Tym osobom dostarczano jedzenie i zapewniano bezpieczeństwo. Lerman 
określił, że powstał w ten sposób podobóz w ich obozie leśnym. Większość tych osób 
uciekła z gett i z miejsc ukrycia, dołączały do nich także osoby, które tak jak oni 
uciekły z innych obozów pracy. W lesie najczęściej natrafiały na siebie przypadkowo. 

Liczba osób przebywających w lasach była zmienna i znacznie powiększała się 
wraz z kolejnymi deportacjami z gett czy likwidacjami obozów pracy. Przykładem 
tego jest relacja Estery Fefer, która w październiku 1942 r. wraz z mężem oraz kil-
koma rodzinami uciekła z Józefowa koło Biłgoraja do lasu. W ciągu kilku tygodni 
dołączyło do nich ok. 300 Żydów16. Miało to bezpośredni związek z przeprowadze-
niem kolejnej akcji wysiedleńczej w Józefowie17. 

14 G. Alef-Bolkowski, Z. Hoffman, Żydzi w antyhitlerowskim ruchu oporu zbrojnego (niektóre problemy 
badawcze), „Biuletyn ŻIH” 1978, nr 3–4/107–108, s. 59–63.

15 Miejscowość Hanaczów nie istnieje. Na jej gruntach częściowo funkcjonuje wieś Hanaczówka. 
16 Akcja wysiedleńcza w powiecie biłgorajskim trwała w dniach 2–3 XI 1942 r. 4 listopada Żydów 

z Józefowa Biłgorajskiego wraz z innymi z powiatu w liczbie ok. 3000–4000 osób deportowano ze 
stacji Zwierzyniec do obozu zagłady w Bełżcu (R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu…, s. 249).

17 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), Zbiór relacji Żydów Ocalałych 
z Zagłady, 301/1474, Estera Fefer, k. 4. 
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Lerman i Fefer dość precyzyjnie określili liczbę osób przebywających w ich gru-
pie. Nie w każdym jednak przypadku jest to jednak możliwe. Występują relacje, 
w których nie pada liczba osób lub jest ona potraktowana wyłącznie ogólnikowo. 
Tak jest w przypadku Zanii Rattenbach, która uciekła z mężem z getta w Stryju do 
lasów w okolicy Doliny. Zeznała, że po trzydniowym krążeniu spotkali „wielką” 
grupę Żydów w lesie. Tak duża grupa nie mogła wspólnie egzystować, zatem zosta-
ła podzielona na mniejsze. Zania Rattenbach nie podaje również, ilu łącznie było 
wszystkich jej członków. Jedynie wzmiankuje, że kryterium doboru członków sta-
nowiły więzi rodzinne bądź przyjacielskie18. 

Uogólniając, można stwierdzić, że w okresie II wojny światowej wszystkim oddzia-
łom partyzanckim brakowało broni i amunicji. Położenie oddziałów żydowskich na 
tle innych było bardzo niekorzystne. Lerman podkreślał, że trudno było dostać broń. 
On i jego towarzysze niejednokrotnie byli zmuszeni do zapłacenia horrendalnych 
sum. Wspominał także o oddziałach partyzanckich, w których nie przyjmowano 
ludzi bez broni. Tu uwydatnia się dramatyczność takich sytuacji. Śmiało można 
założyć, że większość osób uciekających z gett nie miała możliwości zakupienia lub 
zdobycia broni. W przypadku osób, które uciekły z transportów, sytuacja wyglądała 
jeszcze gorzej. Ratunkiem dla takich osób mogły stać się tylko oddziały, o których 
wspomina Edmund Adler, a do których ludzi bez broni przyjmowano jako pomoc19. 

Zazwyczaj na wyposażeniu poszczególnych grup znajdowało się niewiele sztuk 
broni. Rattenbach zeznała, że w jej grupie był 1 automat oraz po 12 karabinów 
i rewolwerów20. Z kolei Mieczysław Berezecki „Matros” pisał o grupie żydowskiej 
stacjonującej obok jego oddziału akowskiego koło Suśca, że posiadała jedynie kil-
ka karabinów ręcznych, parę pistoletów i niewiele granatów21. Natomiast Aure-
lia Mierzwińska-Harper, która pełniła funkcję łączniczki-kuriera w zgrupowaniu 
partyzanckim mjr. Edwarda Markiewicza „Kaliny” na Zamojszczyźnie, wspomina 
o oddziale Szai Kalichmana z Józefowa: „Mieszkałam w lesie z rodzicami podczas 
okupacji. Żydzi, którym udało się uciec przed łapanką, szukali schronienia u nas. 
Zaopatrywaliśmy ich w broń, pomagając w organizowaniu Żydowskich Bojowych 
Oddziałów. Uczyliśmy ich, jak przeżyć w warunkach partyzanckich, co nie było 
łatwym zadaniem”22. 

18 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/670, Zania Rattenbach, k. 8. 
19 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/808, Edmund Adler, k. 1–2.  
20 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/670, Zania Rattenbach, k. 8–9. 
21 M. Berezecki, Nasz sąsiad (Obóz żydowski w Puszczy Solskiej w 1943 r.) [w:] Związek Walki 

Zbrojnej-Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski, oprac. I. Caban, Lublin 1999, s. 123.
22 A.N. Mierzwinska-Harper, Nam nie wolno płakać, Southampton 2008, s. 90.
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Lerman podkreślał, że nie każda osoba posiadała broń. W razie akcji pistolety 
były zabierane właścicielom. Dotyczyło to wyłącznie sytuacji, kiedy dana osoba nie 
została wyznaczona do brania w niej udziału. Dodał jeszcze, że ostatnią kulę party-
zant miał pozostawić dla siebie na wypadek dostania się w ręce wroga.

Dość znacznym problemem dla każdej grupy było zaopatrzenie w żywność. Ler-
man odnotowywał, że bardzo istotne stało się, aby w swej grupie mieć osobę/oso-
by, które znały okolicznych mieszańców. Dodatkowo tacy ludzie pomagali znaleźć 
zaufanych informatorów mogących ostrzegać o zbliżającym się niebezpieczeństwie. 
Wspominał, że początkowo partyzanci, atakując Niemców, niszczyli ich zapasy mąki 
czy cukru. Później wraz z doświadczeniem bojowym zabierano z pola akcji produk-
ty spożywcze i używano ich w obrocie z mieszkańcami okolicznych wsi23. Każda 
grupa musiała poradzić sobie z tym problemem na swój własny sposób. Z relacji 
Rattenbach dowiadujemy się, że jedzenie sprzedawali im okoliczni chłopi. W jej 
grupie nie stosowano zasady równości względem przydziału żywności. Biedniejsi 
musieli liczyć na gesty litości i solidarności ze strony zamożniejszych. To jednak 
nie uchroniło od kradzieży czy rabunków24. W innej grupie, której członkiem był 
Adler, organizowano nocne napady na ukraińskie gospodarstwa w celu kradzieży 
żywności. W polskich wsiach Żydzi mieli dokonywać zakupu produktów25. Inne 
zasady zdobywania żywności preferowała grupa, w której przebywał kilkuletni 
Leon Gewandter. W jedzenie zaopatrywano się przez nocne wyprawy do majątków, 
które znajdowały się pod zarządem niemieckim26. Z kolei Chaim Schöps podaje, 
że jego grupa zdobywała prowiant ze skonfiskowanych kontyngentów po wsiach27. 

Oprócz problemów z żywnością i bronią bardzo niebezpieczne dla partyzantów 
i funkcjonujących przy nich obozów rodzinnych były obławy i denuncjacje. Lerman 
zaznaczał, że Niemcy rzadko zapuszczali się do lasu. Zazwyczaj otaczali i bombardo-
wali je z artylerii. Bardziej niebezpieczni dla ukrywających się Żydów byli nacjonaliści 
ukraińscy, którzy zazwyczaj dużo lepiej znali okoliczne tereny i byli uzbrojeni. Potwier-
dzenia tych obaw znajdziemy w wielu relacjach. Uciekinier z obozu janowskiego Moses 
Ehrlich przytoczył opis jednego z tych tragicznych napadów: „W jednym lesie było 
przeciętnie 80 Żydów, to oni otoczyli las i wszystkich wyrżnęli do jednego, poćwiar-
towali ofiary i powiesili na drzewach ofiary z napisem: to jest mięso żydowskie”28. 

23 https://collections.ushmm.org/oh_findingaids/RG-50.030.0413_trs_en.pdf, dostęp: 2 XII 2016 r.
24 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/670, Zania Rattenbach, k. 7–9. 
25 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/808, Edmund Adler, k. 1–2. 
26 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/338, Leon Gewandter, k. 3.
27 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/4991, Chaim Schöps, k. 2.
28 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/1247, Moses Ehrlich, k. 2.
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Ze względu na niebezpieczeństwo związane z donosicielami grupy musiały zmie-
niać często miejsce pobytu29. Życzliwi leśnicy informowali o mających nastąpić 
obławach. O zagrożeniach powiadamiali także chłopi zamieszkujący wsie w pobli-
żu lasów30. Były również grupy, które starały się znaleźć oparcie w sąsiadującym 
i lepiej uzbrojonym zgrupowaniu. Berezecki podaje: „Bardzo mocno naciskali na 
nas, abyśmy dali im ochronę w przypadku zagrożenia. Ze swojej strony świadczy-
li nam różne usługi, jak w zakresie krawiectwa, fryzjerstwa i innych prac obozo-
wych. My przede wszystkim pomagaliśmy im w zaopatrzeniu w żywność, częściowo 
w uzbrojeniu, a także chroniliśmy ich przed tzw. dzikimi grupami, które co jakiś 
czas robiły przeciwko nim wypady”31.

W przypadku tego obozu żydowskiego dowódca dywersji bojowej Zenon Jachy-
mek „Wiktor” uzyskał od kpt. Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka” zgodę na 
zakwaterowanie Żydów w pobliżu obozu polskich partyzantów, tj. w odległości 
od 300 do 500 metrów, i wprowadzenie tam zasad dyscypliny wojskowej. W prak-
tyce realizacja zamierzeń nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Na polecenie 
kpt. Szczepankiewicza na początku grudnia 1943 r. obóz żydowski został przenie-
siony o kilka kilometrów i odtąd zabezpieczał się samodzielnie. Pomiędzy obozami 
utrzymywano stałą łączność na wypadek zagrożenia.

Można założyć, że Żydzi w oddziałach leśnych obawiali się także osób, które 
mogły przynieść zagrożenie od środka. Przykład tego znajdziemy w relacji Aurelii 
Mierzwińskiej-Harper: „Zawiadomieni Żydzi z taboru patrzyli podejrzliwie na dwie 
eleganckie panie. Wypytywali długo i dokładnie o ich rodziny, znajomych i drogę 
ucieczki z obozu. Kręcili głowami i naradzali się nad relacją bohaterek, bo tak sta-
rały się siebie przedstawić dwie uciekinierki. Jedna z nich mówiła, że została wzięta 
ze Lwowa, gdzie pracowała w jakiejś restauracji. Partyzanci żydowscy postanowili 
pozostawić dwie kobiety u nas i sprawę wyjaśnić”32.

Trudno wykazać wszystkie działania, które podejmowano w celach prewencyj-
nych. Lerman wspomina nie tylko o tym, że zmieniano miejsca pobytu, ale również 
organizowano akcje na donosicieli. Przykładem tego jest powieszenie na drzewie 
przed własnym domem ukraińskiego chłopa, który wydał w ręce gestapo Żydówkę 
i jej kilkuletnią córkę.

Możliwości otwartej walki prowadzonej przez żydowskie oddziały były ogra-
niczone, zwłaszcza bez pomocy polskiego podziemia. Mierzwińska-Harper wspo-

29 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/670, Zania Rattenbach, k. 7–9. 
30 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/808, Edmund Adler, k. 1–2.
31 M. Berezecki, Nasz sąsiad…, s. 123. 
32 A.N. Mierzwinska-Harper, Nam nie wolno płakać…, s. 94.
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mina: „Głównym ich zajęciem było patrolowanie wzdłuż linii kolejowej z Lublina 
do Bełżca. Zbierali niemowlęta wyrzucane przez matki z pociągu przed ostatnim 
przystankiem BEŁŻEC”33. 

Schöps w swoich zeznaniach podaje, że jego grupa napadała na folwarki niemiec-
kie i likwidowała ukraińskich policjantów34. Lerman jednoznacznie stwierdził, że on 
i jego towarzysze nie byli przygotowani do regularnej walki z Niemcami ani pod kątem 
liczebnym, ani uzbrojenia. Z tak dużej grupy, w której przebywał, jedynie ok. 50 męż-
czyzn mogło stanąć do walki. Zdaniem Lermana oddział starał się robić wrażenie, 
że stanowi bardzo dużą i świetnie wyposażoną grupę. Rozmieszczano ludzi w róż-
nych częściach lasu, tak aby wywołać błędne wrażenie, że partyzanci wypełnili las.

Przede wszystkim oddziały żydowskie mogły brać udział w potyczkach. Zgru-
powania żydowskie nie miały struktur dowodzenia i odgórnej organizacji wyzna-
czającej dyrektywy do działań. Większości akcji dokonywano po wewnętrznych 
ustaleniach. Lerman podkreślał, że walczono ramię w ramię, na każdą akcję wybie-
rano dowódcę. Bywały takie sytuacje, że do akcji nie zgłosiła się wystarczająca liczba 
ochotników. Wówczas rolą wybranego dowódcy było wyznaczenie tego, kto ma pójść. 

Można założyć, że na Zamojszczyźnie i w dystrykcie Galicja stosunki z podzie-
miem akowskim układały się poprawnie. Lerman podkreślał, że jego zgrupowanie 
miało dobre relacje z AK. Mówił, że na tamtych terenach Polacy uchodzili za osad-
ników, stąd Ukraińcy ich nienawidzili. W takiej sytuacji Polacy i Żydzi potrzebowali 
siebie jako sojuszników. Współpracowali z polską partyzantką i wspólnie przepro-
wadzali ataki na ukraińskie wsie w ramach odwetu za napady na ludność polską. 
Ile przeprowadzono takich akcji, nie podaje. 

Jednym z przykładów tej współpracy jest obrona polskiej wsi Hanaczów. Po raz 
pierwszy Ukraińska Powstańcza Armia zaatakowała tę miejscowość 2 lutego 1944 r. 
Następne uderzenie przeprowadzono 9 kwietnia 1944 r. Oba ataki przyniosły wiele 
ofiar i straty materialne. W kwietniu miejscową ludność ewakuowano do Biłek, Czy-
szek i do Lwowa. Następnie, w dniu  2 maja 1944 r. miejscowość  zaatakowali Niemcy. 
Część obrońców i mieszkańców, którzy nie zdążyli uciec, została zastrzelona, a nie-
których przewieziono do aresztu na Łąckiego we Lwowie. Resztę ocalałych budynków 
spalono lub wysadzono minami35. Bieg wydarzeń ze strony żydowskiej relacjonuje 

33 Ibidem, s. 89.
34 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/4991, Chaim Schöps, k. 1–2. 
35 J. Węgierski, Konspiracja i walka Żydów na Kresach Południowo-Wschodnich. Zarys i próba hipo-

tezy motywów [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 
w XVIII-XX wieku, Warszawa 2004, s. 504-505; J. Węgierski, W lwowskiej Armii Krajowej, War-
szawa 1989, s. 131, 142-146. Dostępna jest lista 68 uratowanych Żydów w Hanczowie na stronie: 
http://piotrp50.republika.pl/zbrodnie.html 
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dość oszczędnie ich uczestnik Edmund Adler: „W marcu 1944 [r.] obława banderow-
ców w lasach hanakowskich. Jeden z banderowców przestrzegł Żydów o planowanym 
napadzie na bunkry. Na to grupa ok. 500 Żydów (w tym kobiety i dzieci) częściowo 
uzbrojona zeszła się we wsi polskiej Hanaczów i ukryła się po chatach. O 7 rano napad-
li banderowcy na pozostałych w lesie Żydów, spalili bunkry (drewniane, częściowo 
nad ziemią zbudowane i zamaskowane ziemią), rzucali granaty, były ofiary po stronie 
żyd[owskiej]. Potem banderowcy napadli na polski Hanaczów i tu polska i żydowska 
partyzantka broniły wsi. Bohatersko zginął Sanio Lichtenberg z Przemyślan. Zginęło 
70 Polaków i 2 rodziny żyd[owskie]. Na Wielkanoc 1944 [r.] drugi napad banderowców 
na wieś Hanaczów. Wymordowali 60 Polaków (mężczyzn, kobiet, dzieci), wieś częścio-
wo spalili, ilu Żydów zginęło, nie wie. Wsi broniła partyzantka polska i żydowska”36. 

Spodziewając się napadu UPA, dowódca ośrodka i oddziału dyspozycyjnego 
AK w Hanaczowie włączył uzbrojonych Żydów, określających się jako „banda”, do 
swej jednostki. Przywódcą Żydów był Abram Baum „Bunio”37. W 1993 r. miejsco-
wy dowódca AK Kazimierz Wójtowicz wraz z braćmi Alojzym i Antonim został 
odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata38. 

Interesująca, lecz w dalszym ciągu wymagająca pogłębionych badań jest akcja 
zbrojna z udziałem Żydów z Puszczy Solskiej, lakonicznie opisana przez Esterę Fefer. 
1 czerwca 1943 r. Józefów został zbombardowany. Według autorki relacji partyzanci 
żydowscy dołączyli do partyzantki polskiej i sowieckiej. Wspólnie wyparto Niem-
ców oraz ocalono przed zbiorową egzekucją pozostałych nielicznych mieszkańców 
miasteczka. We wspomnieniach miejscowego dowódcy Konrada Bartoszewskiego 
„Wira” nie znajdziemy wzmianki o udziale Żydów w tej ważnej dla polskiego ruchu 
oporu akcji 39. Trudno zarzucić Fefer pomyłkę. W akcji brał udział jej mąż, który 
poległ w trakcie działań. Natomiast we wspomnieniach Bartoszewskiego znajdziemy 
bardzo zdawkowe informacje na temat ludności żydowskiej: „Osobne zagadnienie 
stanowił problem ludności żydowskiej. Po masowym mordzie dokonanym przez 
okupanta 23 lipca 1942 r.40 pozostała przy życiu część tej ludności przechowywała 
się w lesie na własną rękę, a pokaźna liczba znalazła schronienie w domach ludności 
polskiej. Zarówno ci, którzy ukrywali się w lesie, jak i przechowywujący się indy-

36 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/808, Edmund Adler, k. 2–3.
37 J. Węgierski, Konspiracja i walka Żydów…, s. 504–505.
38 http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4044213, dostęp: 15 XII 2016 r.
39 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/1474, Estera Fefer, k. 5.
40 Egzekucja nastąpiła 13 VII 1942 r. W tym dniu funkcjonariusze 101. Policyjnego Batalionu Rezerwy 

z Hamburga rozstrzelali ok. 1,5 tys. osób (T. Berenstein, Martyrologia, opór i Zagłada ludności 
żydowskiej…, s. 41). 
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widualnie, korzystali z pomocy organizacji”41. W innym zaś miejscu odnotowuje: 
„Zbliżamy się do Hamerni. Wysłany patrol zatrzymuje trzech osobników, z których 
jeden ma karabin, pozostali dwaj kije imitujące karabiny. Okazuje się, że to są Żydzi 
ukrywający się w lesie. Wynędzniali, wystraszeni, nie orientują się zupełnie w sytu-
acji. Puszczamy ich wolno. Odchodzą, oglądają się nieufnie. Nie wierzą nikomu”42.

Mało znana jest historia Mundka Łukawieckiego walczącego w strukturach 
AK43. Łukawiecki dowodził grupą przeznaczoną do zadań specjalnych, składającą 
się z Żydów i Polaków. Obszar, na którym operował, podlegał Marianowi Wardzie 
„Polakowskiemu”44. Nim doszło do zawiązania bojówki żydowskiej przy strukturach 
AK na wiosnę 1943 r., Łukawiecki brał udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych, 
m.in. w rejonie Suśca i Długiego Kątu. Żydzi do oddziału trafiali z rekomenda-
cji Józefa Kulpy, członka AK. Przede wszystkim były to osoby, którym zagrażała 
denuncjacja lub które znalazły się w sytuacji bez szans na dalsze ukrywanie. Grupa 
ostatecznie liczyła 13 osób45. Personalia wszystkich nie są znane. Członkami byli: 
Chana Bern, Berish (Berisz) Brand (1907–1965) ze Lwowa, Isaac Helman (1924–
2012) i Anshel (Anszel) Bogner (1902–1985) z Lisich Jam koło Lubaczowa, Maurie 
(Mojżesz) Hoffman (ur. 1929 r.) wraz z bratem Tobiasem, bracia Izaak i Mojżesz 
Singerowie, człowiek o nazwisku Weiner oraz znany tylko z imienia Władi46. Jed-
nym z Polaków w grupie był Ludwik Żegowski z Ostrowca. Dołączył do grupy po 
egzekucji, której był świadkiem na rynku w Jaworowie. Wówczas to rozstrzela-
no polską rodzinę (8 osób) za pomoc udzieloną dwóm żydowskim dziewczynom. 

41 K. Bartoszewski, Historia placówki, rejonu Józefów oraz józefowskiego oddziału partyzanckiego 
[w:] Walki oddziałów ZWZ-AK i BCH Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939–1944, t. 2, 
oprac. Z. Klukowski, A. Glińska, J. Jóźwiakowski, Zamość 1990, s. 360–361.

42 K. Bartoszewski, Pierwsze kroki w dywersji [w:] Walki oddziałów ZWZ-AK i BCH…, s. 369–370.
43 Mundek Łukawiecki dorastał w zasymilowanej rodzinie żydowskiej w Lubaczowie i we Lwowie. Przez 

wzgląd na przyjaźń jego ojca z Józefem Kulpą (mieszkał w Ostrowcu położonym na przedmieściach 
Lubaczowa) został wciągnięty w struktury Związku Walki Zbrojnej. Umiejętności oraz orientacja 
w terenie kwalifikowały go do podjęcia służby. Mundek posługiwał się płynnie językiem polskim, 
niemieckim, ukraińskim i rosyjskim oraz znał Lwów i okolicę. Jednym z jego pierwszych zadań było 
kolportowanie tygodnika „Czyn” w Lubaczowie i okolicy (S. Lavee (Łukawiecki), Jewish Hit Squad. 
The Łukawiecki Partisans Unit of the Polish Armia Krajowa 1941–1944, Jerusalem 2015, s. 40–47).

44 Obwód AK Tomaszów Lubelski należał do największych w okręgu. W jego skład wszedł cały 
powiat tomaszowski i północno-zachodnie gminy powiatu lubaczowskiego: Dzików Stary, Cie-
szanów, Narol, Płazów, a od wczesnej wiosny 1944 r. cały powiat lubaczowski. Żaden inny obwód 
w regionie nie mógł się poszczycić tak szeroko prowadzoną partyzantką. Bełżec znajdował się na 
terenie V rejonu w obwodzie AK Tomaszów Lubelski (Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa 
w obwodzie Tomaszów Lubelski…).

45 Ibidem, s. 107–113, 118–119, 126–127, 134, 149, 175–192.
46 D. Iwaneczko, „Przypadek czy przeznaczenie?”. Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998), 

Rzeszów 2013, s. 185.
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Komendant ukraińskiej policji wydał tę rodzinę Niemcom. Następnie rozkaz jego 
zlikwidowania otrzymała grupa Łukawieckiego.

Organizację działań grupy przejęli na siebie Łukawiecki, Bern, Bogner, Brand, 
Władi i Ludwik. Pozostałe osoby należały do tzw. zapasowego zespołu. Grupa w razie 
potrzeby używała mundurów Wehrmachtu, swobodnie posługiwała się językiem 
niemieckim. Część osób znała bardzo dobrze lokalną ludność i teren. Warda cenił 
aktywność grupy i jej precyzję w akcjach likwidowania konfidentów. Grupa otrzy-
mywała rozkazy przez Kulpę lub od samego Wardy. 

W oddziale Łukawieckiego czynnie działała Chana Bern. O kilku uzbrojonych 
kobietach wspomina również Fefer47. Nie wszystkie kobiety mogły jednak walczyć. 
Bywały oddziały, w których dochodziło na tym tle do kłótni, gdyż nie dopuszczano 
kobiet do broni. Zeznania Lermana potwierdzają tę informację. Taka sytuacja miała 
miejsce w jego oddziale. Podkreśla on jednak rolę kobiet w oddziałach partyzanckich. 
Kobiety służyły przy udzielaniu pomocy medycznej, reperowaniu ubrań, w straży 
nocnej, a także w nawiązywaniu kontaktów z Polakami czy Ukraińcami. Pomoc 
kobiet, zwłaszcza o blond włosach i z dobrą znajomością języka polskiego, ale też 
ukraińskiego, była szczególnie ceniona. Zdobywały prowiant i służyły w łączności. 
Mogły się znacznie swobodniej przemieszczać, gdyż dużo trudniej było udowodnić 
im pochodzenie żydowskie. Bardzo pomocne były też dziewczęta w wieku od dwu-
nastu do czternastu lat, dostarczały m.in. medykamenty. Jedna z takich dziewcząt 
została złapana z dwoma litrami jodyny koło Lwowa. Dla Niemców było jasne, że 
miała kontakt z partyzantami. Niemcy najpierw obietnicami, a następnie tortura-
mi próbowali zmusić ją do wydania miejsca stacjonowania grupy. Ostatecznie mło-
dziutka dziewczyna zginęła, nie wydawszy nikogo.

Dla partyzantki żydowskiej bardzo dużym problemem była pomoc medyczna. 
W oddziale Lermana przebywał technik dentystyczny, który w razie konieczności doko-
nywał prostych zabiegów. Poważniej rannych umieszczano na czas cięższych zabiegów 
i rekonwalescencji u zaufanych ludzi w okolicznych wsiach. W grupie Rattenbach było 
wprawdzie czterech lekarzy, ale mogli oni pomóc tylko w ograniczonym stopniu48. 

Liczba osób szukających schronienia w lesie zmieniała się. Dla Żydów była to 
walka o przetrwanie. Ile osób ostatecznie przeżyło na omawianym terenie, trudno 
szacować ze względu na szczupłość bazy źródłowej. Obóz żydowski funkcjonujący 
w Puszczy Solskiej w pobliżu Suśca przetrwał do czerwca 1944 r. Zdaniem Bere-
zeckiego większość tych osób przeżyła i doczekała końca wojny49. Według szacun-

47 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/1474, Estera Fefer, k. 5.
48 AŻIH, Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady, 301/670, Zania Rattenbach, k. 8.
49 M. Berezecki, Nasz sąsiad…, s. 123.
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ków Lermana z jego grupy co najmniej 150 osób przeżyło wojnę. Następnie część 
z nich wstąpiła w szeregi Armii Czerwonej, część osiadła we Lwowie i Złoczowie, 
a niektórzy, tak jak on, wrócili na krótko do swoich rodzinnych miast i miasteczek.

· · ·
Podsumowując, można stwierdzić, że żydowskie oddziały partyzanckie miały cztery 
podstawowe cele działania. Pierwszym z nich było przetrwanie, drugim udzielenie 
pomocy Żydom szukającym schronienia, trzecim akcje sabotażowo-dywersyjne, ostat-
nim odwet na donosicielach. Relacje dotyczące tej działalności są często zdawkowe 
i mało precyzyjne. Czasem trudno jest odtworzyć dokładną chronologię wypadków, 
nie ma na ogół ścisłych dat. Nie zawsze udaje się precyzyjnie wskazać teren, na którym 
stacjonował oddział. Grupy były liczebnie zróżnicowane i nie przy wszystkich organi-
zowano obozy rodzinne. Zestawianie nawet szczątkowych informacji będzie jednak 
bardzo pomocne w odtworzeniu wydarzeń, które z różnych powodów pozostawały do 
tej pory nieznane. Niewątpliwie poszukiwanie źródeł dotyczących tej tematyki wiąże się 
z dużym wysiłkiem badawczym. W tym miejscu należy także podkreślić, że konieczne 
są kwerendy w kraju i za granicą. Obecny stan badań ukazuje szereg źródeł wcześniej 
niewykorzystanych. Ich analiza może przynieść nowe ustalenia związane z okresem 
Zagłady, w tym szczególnie dotyczące historii małych miejscowości. Ta tematyka sta-
nowi ważne zagadnienie i jest bardzo interesującym obszarem szczegółowego badania. 
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Józef Smoliński

Sprawa dezercji Żydów z Armi Polskiej na Wschodzie w latach 
1942–1944

Armia Polska w ZSRR w wyniku dwóch ewakuacji przeprowadzonych w 1942 r. 
wydostała się z tego kraju. Do Iranu wyjechało 116 543 obywateli polskich, w tym 
78 361 żołnierzy1. Dotarli oni drogą morską do Pahlawi, gdzie pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza gen. Sikorskie-
go z 12 września tegoż roku, zorganizowano Armię Polską na Wschodzie. Zakła-
dano, że ten związek operacyjny osiągnie stan 71 491 żołnierzy, ale faktycznie jego 
stan liczebny doszedł do 62 456 żołnierzy2. Stan osobowy armii, oprócz żołnierzy 
wyewakuowanych z ZSRR i znajdujących się na Bliskim Wschodzie karpatczyków, 
zasilić mieli także cywilni obywatele polscy, którzy dotarli tu razem z wyewakuo-
wanym wojskiem (narodowość żydowska – 4226 osób3, ukraińska – 714, a także 
132 Rusinów i 1397 Białorusinów). 

Na nastroje w środowiskach żołnierskich Armii Polskiej na Wschodzie i na 
stosunek do żołnierzy żydowskich znaczny wpływ miała sytuacja podczas ewaku-
acji do Iranu. Wśród ok. połowy Polaków powszechne było odczucie, że w czasie 
transportu zabrakło miejsc dla ich rodzin pozostawionych w ZSRR, gdyż zostały 
one podstępnie zajęte przez Żydów. Szacuje się, że ok. 300–500 osób narodowości 
żydowskiej w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zakwalifikowania do drugiej 
ewakuacji spolszczyło w swoich dokumentach nazwiska i imiona. Przekonanie takie 

1 W dokumentach radzieckich podano, że z ZSRR do Iranu wyewakuowano 119 965 obywateli 
polskich, w tym 76 110 żołnierzy (Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie, F. 9401-
-2-105, Pismo Czernyszowa do Berii z 2 XI 1945 r., k. 20; Wojsko Polskie w II wojnie światowej, 
Warszawa 1995, s. 166).

2 J. Smoliński, Polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie, Warszawa 1999, s. 80. 
3 Spośród obywateli polskich narodowości żydowskiej służbę w APW pełniły 3572 osoby. Ze służ-

by wojskowej zwolniono na żądanie przedstawicielstwa ZSRR w Teheranie kilkunastu Żydów 
(T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego. Kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie 
II wojny światowej, Kraków 2002, s. 135–137).
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było źródłem utrzymującego się rozżalenia i długotrwałych pretensji4. Ponadto 
w Iranie doszły nowe problemy związane z pobytem żołnierzy żydowskich w Woj-
sku Polskim. Dotyczyły one kwestii pełnionej służby, przebiegu ewakuacji, poboru 
do wojska, pomocy charytatywnej i opieki władz polskich nad obywatelami żydow-
skimi. Do ich podtrzymywania przyczyniali się nie tylko Polacy i Żydzi, ale także 
Brytyjczycy i Rosjanie. 

Zaostrzanie problemu żydowskiego na Bliskim Wschodzie zaczęło występować 
już w latach 1940–1941, kiedy wysunięto pomysły organizowania odrębnych for-
macji żydowskich. Brytyjczycy wyrazili nawet zgodę na utworzenie żydowskiego 
korpusu o stanie 10 tys. ludzi, ale w praktyce powstawały kompanie uderzenio-
we „Polmach”, które wkrótce rozbrojono. W tej sytuacji syjonistyczni zwolennicy 
niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie skupieni w Haganie, Narodowej 
Organizacji Wojskowej Irgun i Ecel oraz Lehi przeszli do działalności konspiracyj-
nej o charakterze terrorystycznym. Wobec dużego zapotrzebowania na bojowników 
i wzmocnienia organizacji oddziały polskie stacjonujące na Wschodzie stały się natu-
ralnym rezerwuarem rekrutacyjnym wyszkolonych sił syjonistycznych. W latach 
1940–1941 przypadki dezercji z Brygady Strzelców Karpackich, a następnie Samo-
dzielnej Brygady Strzelców Karpackich, były jednak sporadyczne.

Po pierwszej ewakuacji do Iranu w dniach 15–27 kwietnia 1942 r. przeprowa-
dzono pobór do wojska. Stanęło do niego 966 mężczyzn, w tym 349 obywateli pol-
skich narodowości żydowskiej, spośród których w wyniku selekcji przyjęto tylko 
1565. Nabór do Wojska Polskiego prowadzono z większą intensywnością po drugiej 
ewakuacji. Selekcja w zakresie kwalifikacji do służby wojskowej wyglądała podob-
nie. Komisje oceniały, że wielu Żydów będących obywatelami polskimi nie miało 
wystarczających motywacji przynależności do armii polskiej, gdyż odczuwali oni 
bliskość własnej ziemi ojczystej i jej wolności, o którą powinni walczyć. 

Problemy poboru i służby Żydów w Armii Polskiej na Wschodzie znalazły swoje 
odzwierciedlenie w działaniu polskich władz państwowych, jak również przedsta-
wiciela Żydów w Radzie Narodowej RP Ignacego Schwarzbarta. Od sierpnia 1942 r. 
z coraz większym zainteresowaniem przyglądała się temu także Agencja Żydowska, 
która zwracała uwagę, że w drugiej ewakuacji niewielu było Żydów, a ci, którzy peł-

4 W ocenie szefa Oddziału II Sztabu NW obywatele polscy narodowości żydowskiej, wstępując do Armii 
Polskiej w ZSRR, kierowali się czterema motywami: polskim patriotyzmem, osobistym interesem, 
doraźnymi korzyściami materialnymi i chęcią opuszczenia ZSRR (Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie [dalej: IPMS], Kol. 330/13, Zagadnienia dezercji Żydów z APW, k. 20).

5 W tym czasie Brytyjczycy zamknęli dla ludności żydowskiej dostęp do Palestyny, ale i tak dotarło 
tam spośród Polaków 105 żydowskich żołnierzy i 25 ochotniczek Pomocniczej Wojskowej Służby 
Kobiet (T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 136).
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nili służbę w wojsku, byli dyskryminowani przy awansach, zwłaszcza oficerskich6. 
Wkrótce jej działacz Eliahu Dobkin opublikował Sprawozdanie o sytuacji uchodźców 
żydowskich w Pahlawi, a Eliahu Rudnicki Memoriał w sprawie żydowskiej podczas 
ewakuacji WP z Sowietów na teren Iranu. Obydwa dokumenty opisywały trudne 
położenie Żydów w Wojsku Polskim i nieprzychylny stosunek dowódców do nich. 

W drugiej połowie 1942 r., kiedy do Iranu dotarły wszystkie oddziały polskie 
z ZSRR, sprawa Żydów w Wojsku Polskim nabrała rozgłosu. Żydowscy dowódcy 
konspiracyjni z Hagany, Irgun i Ecel, w tym kpr. pchor. Menachem Begin, Mena-
chem Buchwajc, Marek Kahan i Jan Badera, nawiązali bliskie kontakty z Oddzia-
łem II Sztabu APW. W swojej pracy konspiracyjnej wykorzystywali doświadczenia 
POW. Wkrótce w oddziałach polskich gwałtownie nasiliły się dezercje żołnierzy 
żydowskich. W okresie od czerwca do sierpnia 1942 r. tylko z 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich zdezerterowało 115 żołnierzy, w tym 107 Żydów, a do września było 
to aż 2257. Dezerterzy inspirowani i wspierani byli głównie przez Haganę i Irgun. 

Problem ten następująco opisuje por. Tadeusz Radwański: „Z mojej kompanii 
uciekło łącznie 11 żołnierzy narodowości żydowskiej. W nocy z 18 na 19 wrześ-
nia uciekło z 3. DSK około trzystu, a wśród nich pchr. Leopold Speter, mój kolega 
z Przemyśla. Wcześniej jednak pobrał trzytygodniowy żołd, który nam wypłacano 
z góry w związku z mającym nastąpić wyjazdem. Generał Anders wydał jednak 
rozkaz nieścigania dezerterów: »jesteśmy armią ochotniczą i trzymanie w niej siłą 
żołnierzy nie ma sensu«”8. 

We wrześniu 1942 r. w APW było 4300 żołnierzy narodowości żydowskiej, 
ale do 31 grudnia tego roku zdezerterowało 643 Żydów. Sytuacja ta spowodowała 
interwencję naczelnych władz wojskowych w kwestii służby żołnierzy żydowskich. 
Minister obrony narodowej gen. Marian Kukiel nakazał gen. Władysławowi Ander-
sowi wszcząć śledztwo. Postępowanie wyjaśniające prowadzono pod kierunkiem 
płk. Szymańskiego od lutego 1943 r. Wyniki dochodzenia nie potwierdziły wystą-
pienia rażących uchybień podczas prowadzenia poboru w Iranie. Postawiono wnio-
sek, że Żydzi do Armii Polskiej w ZSRR wstępowali niechętnie, a ich duży napływ 

6 W APW na dzień 27 XI 1942 r. służbę pełniło 145 żydowskich oficerów, w tym 1 podpułkownik, 
4 majorów, 14 kapitanów oraz 32 poruczników i 94 podporuczników. Natomiast pozostałych żoł-
nierzy było 3255, w tym 3 chorążych, 10 starszych sierżantów, 44 sierżantów, 103 plutonowych, 
258 kaprali, 323 starszych strzelców i 2514 strzelców. Na jednego oficera przypadało 16 żołnierzy 
żydowskich, podobnie w przypadku narodowości polskiej (IPMS, Depesza szyfrowa z 27 XI 1942 r.; 
ibidem, A.XII.3/33, Zestawienia statystyki oficerów wyznań niekatolickich z 28 V 1943 r.).

7 D. Stola, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej 
RP (1940–1945), Warszawa 1995, s. 224.

8 T. Radwański, Karpatczykami nas zwali, Warszawa 1978, s. 153, 154.



268 Józef Smoliński

nastąpił z chwilą rozpoczęcia ewakuacji, co w praktyce oznaczało potrzebę dołą-
czenia dodatkowych pięciu wagonów kolejowych dla ok. 300 Żydów. 

Istotny wpływ na zaognienie stosunków między żołnierzami z powodu dyskry-
minowania Żydów miały informacje dochodzące z terenu ZSRR. W „Nowych Wid-
nokręgach” działaczka Związku Patriotów Polskich Wanda Wasilewska informowała 
o antysemityzmie i usuwaniu Żydów z armii dowodzonej przez gen. Andersa. Krą-
żyły też informacje o tajnym raporcie gen. Aleksandra Żukowa o kulisach ewakuacji 
do Iranu i ewidentnym antysemityzmie gen. Andersa i jego żołnierzy. Kwestie te były 
następnie podnoszone przez Żydowską Agencję Telegraficzną w Nowym Jorku i stały 
się powodem coraz szerszego zasięgu i narastającego rozgłosu międzynarodowego.

W takich okolicznościach gen. Kukiel skierował 28 czerwca 1943 r. pismo do 
wyższych dowódców w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków służby 
wszystkim żołnierzom, w tym żołnierzom narodowości żydowskiej. Działanie to 
nałożyło się w czasie z kwestią antysemityzmu „romlowców” – Polaków wcielo-
nych do Polskich Sił Zbrojnych, którzy wcześniej byli w Wehrmachcie. W rozkazie 
do oficerów generał informował m.in.: „wszyscy przełożeni powinni najenergicz-
niej oddziaływać na podwładnych w duchu jak najbardziej koleżeńskiego i życzli-
wego ustosunkowania się do kolegów wyznania czy też narodowości żydowskiej, 
a w wypadku jakichkolwiek tarć wyznaniowych czy też narodowościowych powinni 
zająć stanowisko wyraźnie stwierdzające równość wszystkich żołnierzy bez różnicy 
wyznania i pochodzenia”9.

W tym czasie w Armii Polskiej na Wschodzie były wprowadzane zmiany orga-
nizacyjne, które miały umożliwić Brytyjczykom skierowanie polskich oddziałów na 
front. W dniu 13 lipca 1943 r. premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill prze-
słał do gen. Hastingsa Lionela Ismaya, sekretarza Komitetu Szefów Sztabu, depeszę, 
w której informował: „Nadszedł czas, by ściągnąć polskie oddziały z Persji w rejon 
Morza Śródziemnego. Z politycznego punktu widzenia jest to bardzo korzystne 
posunięcie, ponieważ ludzie ci pragną się bić, a gdy tylko rzucą się w wir walki, 
będą mieli mniej czasu na rozmyślanie nad swoimi tragicznymi sprawami. Cały 
korpus powinien wyruszyć z Persji do Port Saidu i Aleksandrii. Naszym zamiarem 
jest wykorzystanie go we Włoszech”10.

W konsekwencji 21 lipca 1943 r. gen. Anders został poinformowany przez 
dowództwo brytyjskie o decyzji przebazowania wojska na teren Palestyny. Następ-

    9 Posunięcia władz wojskowych nie zapobiegły szerzeniu propagandy antypolskiej. Prasa hebraj-
ska donosiła o tym w Palestynie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (IPMS, 
A.XII.1/14, Tajny rozkaz oficerski z 22 VII 1943 r.).

10 W.S. Churchill, Druga wojna światowa, t. 5, ks. 1, przeł. K.F. Rudolf, Gdańsk 1996, s. 342.
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nego dnia gen. Henry Wilson skierował do dowódcy APW pismo, w którym oznaj-
miał: „Obecnie […] korzystam z okazji, by zapewnić Pana, jak ogromnie się cieszę, że 
wasze doskonałe wojsko będę miał ponownie pod swoim dowództwem. Przesunię-
cie to jest oczywiście niezbędnym wstępem do operacyjnego zadania […] Dokładny 
rodzaj tego zadania musi być jeszcze ustalony. W każdym razie zapewniłem władze 
wojskowe w Anglii, że według mej oceny Korpus będzie w zupełności gotowy do 
każdego zadania operacyjnego po 1 stycznia 1944”11.

Przerzut oddziałów z Iraku do południowej Palestyny nie ułatwiał rozwiąza-
nia sprawy dezercji Żydów z Armii Polskiej na Wschodzie. Odbywał się on przez 
Transjordanię, drogą lądową, transportem samochodowym i kolejowym. Z powodu 
ograniczonej liczby środków komunikacyjnych zajęło to mniej więcej dwa miesią-
ce – sierpień i wrzesień 1943 r. Operacyjnie armia została podporządkowana brytyj-
skiej 9. Armii gen. Williama Holmesa i podzielona na dwa zgrupowania – północne 
i południowe. W skład pierwszego wchodziły oddziały podlegające Dowództwu Bazy 
i Etapów Armii. Rozmieszczono je w miejscowościach: Rechowot, Yibna, Bash Shit, 
Gedera, Al Mughar, Barbara, El Quastina, Kefar Bill i Jerozolima. Drugie, obejmu-
jące oddziały 2. Korpusu Polskiego, rozmieszczono w Julis, Kilo w pobliżu Gazy 
oraz w rejonie Mughazi-Nuseirat, Isdud, Beit Jirja i okolicach. Część pododdziałów 
i służb pozostała nadal w Iranie i Iraku, inne, tj. szpital wojenny, batalion saperów 
kolejowych, kompanię etapową saperów, przeniesiono do Egiptu, do El Kantara nad 
Kanałem Sueskim, gdzie miały przygotowywać teren pod kolejne przebazowanie 
korpusu. W tym celu w Kairze utworzono dowództwo rejonu etapowego12.

Dyslokacja oddziałów do nowych rejonów utrudniała realizację dyspozycji wyda-
nych przez ministra obrony narodowej, dotyczących relacji między żołnierzami 
narodowości polskiej i narodowości żydowskiej. Znalazły one swoje odzwierciedlenie 
m.in. w instrukcji szefa Sztabu APW gen. Bronisława Rakowskiego, poprzedzają-
cej przerzut armii do Palestyny. Informowano w niej: „Żyd palestyński reprezen-
tuje na ogół typ zupełnie odmienny od znanej nam sylwetki Żyda polskiego. Jest to 
typ pewnego siebie pioniera, czującego się gospodarzem na swojej prastarej ziemi. 
Zachowanie się, względnie wypowiedzi, które mogłyby nie urazić Żyda w Polsce, 
w Palestynie są niedopuszczalne”13. 

W tym okresie liczba żołnierzy narodowości żydowskiej w Armii Polskiej na 
Wschodzie powoli się zmniejszała. Na dzień 1 sierpnia 1943 r. wynosiła 3390, w tym 

11 W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Warszawa 1989, s. 175.
12 P. Żaroń, Armia Andersa, Toruń 1996, s. 225.
13 IPMS, Kol. 330/13, Instrukcja szefa Sztabu APW o stosunku do ludności żydowskiej w Palestynie 

z 1 VIII 1943 r. 
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179 oficerów i 3211 szeregowych. Całością spraw wyznania mojżeszowego oraz 
innych wyznań niekatolickich zajmował się Oddział Personalny Dowództwa APW. 
Opiekę duszpasterską nad żołnierzami mojżeszowymi w 5. Kresowej Dywizji Pie-
choty i 2. Brygadzie Czołgów sprawował wówczas rabin Steinberg Maeyr z rów-
noczesnym pełnieniem funkcji duszpasterstwa mojżeszowego w APW i w 2. KP. 
W 3. Dywizji Strzelców Karpackich i jednostkach pozadywizyjnych 2. KP funkcję 
tę pełnił rabin kontr. Pinkus Rosengarten, a we wszystkich jednostkach nieprzy-
dzielonych do 2. KP rabin kontr. Abraham Icek Bromberg14.

Po przerzucie APW do Palestyny napięcie w relacjach polsko-żydowskich nie 
ustało. Następowało ich stopniowe pogorszenie. Stosunki między żołnierzami nace-
chowane były podejrzliwością. Duże znaczenie miały tu Agencja Żydowska i pro-
radzieckie sympatie Palestyńczyków. W tym czasie reakcje dowódców na przypad-
ki dezercji Żydów były niezdecydowane. Niewłaściwe odnoszenie się do żołnierzy 
żydowskich w pododdziałach – w ich ocenie – nie stanowiło problemu. Wydaje się 
jednak, że pogorszenie stosunków polsko-żydowskich następowało pod wpływem 
oblicza władz RP, które Żydzi oceniali jako nieprzychylne. Dodatkowo bardzo przy-
czyniły się do tego frontowe sukcesy Armii Czerwonej, która wyzwalała świat od 
nazizmu niszczącego Żydów. Sukcesy te Palestyńczycy, podobnie jak wielu świato-
wych polityków, na ogół z szacunkiem przypisywali Józefowi Stalinowi, chwaląc 
zasługi komunizmu i ZSRR, jednocześnie wytykając Polakom antysemityzm. 

Kwestia żydowska jednak mocno niepokoiła stronę polską, która nie mogła 
skutecznie jej rozwiązać. W sierpniu gen. Anders w depeszy do Naczelnego Wodza 
donosił: „Ilość Żydów w APW wynosi obecnie około 3400 – zdezerterowało dotąd 
około 715, z czego 643 do końca r. 1942. Największe nasilenie dezercji żydowskiej 
w r. 1942 wiąże się z przybyciem byłej APSW do Palestyny i opuszczeniem Pale-
styny […]. Motywy dezercji: 1) posiadanie rodzin na terenie Palestyny, 2) niechęć 
do służby wojskowej, 3) agitacja ideowa na terenie Palestyny prowadzona głównie 
przez Haganę i inne organizacje wojskowe i polityczne […]. Zaznaczam, że jednym 
z głównych motywów agitacji jest teza, że Żydzi nie mają po co wracać do Polski, 
gdyż rodziny ich zostały tam wymordowane przez Niemców”15.

W takim klimacie polityczno-wojskowym we wrześniu 1943 r. Reprezentacja 
Żydów Polskich przedstawiła władzom polskim memoriał o złym traktowaniu żoł-

14 Po przerzucie 2. KP do Włoch naczelnym rabinem był mjr Herc Melcer, rabinem korpusu kpt. Herszel 
Klepfisz, a na Wschodzie obowiązki rabinów pełnili: kpt. dr Natan Rübner, kpt. Julian Kiesler, kpt. 
Abraham Icek Bromberg i kpt. Steinberg Maeyr (IPMS, A.XII.28/16A, Rozkaz tajny nr 6 Dowódz-
twa APW z 29 IX 1943 r.; IPMS, A.XII.28/13, Notatka w sprawach wyznaniowych w PSZ). 

15 IPMS, A.XII.1/65, Tajna depesza nr 3483. 
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nierzy żydowskich w Armii Polskiej na Wschodzie, mimo że wcześniej prezento-
wała opinię dość przychylną i była lojalna wobec państwa polskiego. Pisano w nim: 
„Stwierdzić bowiem można z łatwością, że nie ma prawie wypadków dezercji w żad-
nej innej armii Państw Sprzymierzonych skoncentrowanych na Wschodzie – wobec 
czego musi się dojść do konkluzji, że klucza do sytuacji szukać należy w sposobie 
traktowania Żydów w Armii Polskiej”16.

Stanowisko to stawiało w coraz większym zakłopotaniu polskie władze pań-
stwowe i wojskowe, gdyż ujawniało bezsilność strony polskiej wobec groźnego zja-
wiska w armii, a ponadto godziło w stosunki polsko-brytyjskie na tle zaostrzenia 
stosunków z Żydami. Tymczasem w Palestynie narastała atmosfera antypolska, 
utrzymywało się napięcie w APW i niechęć wobec żołnierzy żydowskich. W rapor-
cie informacyjno-kontrwywiadowczym informowano, że „stosunek do mniejszości 
narodowych pozostaje bez zmian. Niechęć do Żydów znajduje swoje uzasadnienie 
wobec ciągłych dezercji żołnierzy wyznania mojżeszowego […]. Starają się oni na 
każdym kroku podkreślać swoją odrębność narodową, są solidarni i bardzo pewni 
siebie, uważają siebie za coś lepszego z racji swojej inteligencji”17.

Trudne do rozwiązania problemy stosunków żołnierskich między Polakami 
i Żydami nałożyły się w czasie z naleganiem Brytyjczyków na polskie władze woj-
skowe, aby szybko wprowadziły 2. Korpus Polski do walki. Już 18 września 1943 r. 
szef Imperialnego Sztabu Generalnego gen. Alan Francis Brooke zaproponował 
listownie Naczelnemu Wodzowi gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu przesunięcie 
na front włoski 3. Dywizji Strzelców Karpackich, na co wyraził on wstępną zgodę, 
warunkując ją obietnicą rychłego wysłania na front całego korpusu. Dwa dni później 
gen. Sosnkowski powiadomił gen. Andersa o swojej decyzji, która została zaapro-
bowana następnego dnia przez Radę Ministrów. Dowódca korpusu spotkał się w tej 
sprawie z dowódcą brytyjskiej 9. Armii gen. Holmesem i poprosił go o wysłanie 
na front innej dywizji alianckiej. Argumentował to wciąż jeszcze niezakończonym 
szkoleniem i brakami w wyposażeniu oraz niekorzystnym wpływem na morale żoł-
nierzy faktu wysyłania na front pojedynczych związków taktycznych. Dowództwo 
brytyjskie przystało na prośbę i przerzuciło na front włoski 4. Dywizję Hinduską18.

W pozyskanym czasie 2. Korpus Polski prowadził ćwiczenia i intensywną pra-
cę szkoleniowo-wychowawczą, która w znacznym stopniu zatarła różnice między 
żołnierzami wywodzącymi się z różnych środowisk geograficznych i narodowościo-

16 Cyt. za: K. Kersten, Polacy – Żydzi – komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992, s. 67.
17 IPMS, A.XII.3/23, Raport informacyjno-kontrwywiadowczy za kwiecień 1943 r. Oddziału 2. Sztabu 

APW.
18 Z. Wawer, Monte Cassino 1944, Warszawa 2009, s. 35–37; P. Żaroń, Armia Andersa…, s. 225. 
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wych. Występował bowiem nie tylko problem stosunków między Polakami i Żydami, 
ale także nieformalny podział na: żołnierzy zwanych „ramzesami” lub „faraonami”, 
wywodzących się z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którzy mieli duże 
doświadczenie bojowe, byli zaprawieni w boju i obsłudze sprzętu brytyjskiego; żoł-
nierzy „prawosławnych”, „buzułuków”, „Siergiejów-Iwanowiczów” bądź „biednych 
krewnych” ze Związku Radzieckiego, złączonych niedolą i cierpieniem łagrów, nie-
dożywionych i słabo wyszkolonych; oraz żołnierzy „lordów” i „misjonarzy” przyby-
łych z Wielkiej Brytanii, którzy byli dobrze przygotowani fachowo i specjalistycz-
nie w brytyjskich ośrodkach szkoleniowych, zwłaszcza oficerowie i podoficerowie. 
Podziały te, podobnie jak polsko-żydowskie napięcia narodowościowe, pod wpływem 
intensywnego szkolenia i zbliżających się zagrożeń frontowych zaczęły stopniowo 
ustępować na rzecz tworzenia zwartego monolitu żołnierskiego19. 

Podjęte we wrześniu 1943 r. przez Biuro Studiów Bliskiego i Środkowego Wscho-
du próby diagnozy dezercji Żydów wskazywały, że wśród podstawowych przyczyn 
były: ogromne zniszczenia w Polsce, które zapowiadały jej ciężką przyszłość, dążenie 
do odzyskania niepodległości Palestyny i antysemityzm panujący w armii polskiej. 
Przewidywano też wystąpienie nowej fali masowych dezercji żydowskich żołnierzy, 
którzy po dyslokacji jednostek polskich zyskają przychylność ludności palestyńskiej20. 

W warunkach znacznego napięcia w relacjach polsko-żydowskich polskie wła-
dze wojskowe najczęściej stały na stanowisku, że zachowanie wstrzemięźliwości 
i bierności jest najmniej szkodliwe, a główną przyczyną dezercji nie był polski anty-
semityzm. Jesienią 1943 r. gen. Anders meldował gen. Kukielowi: „Od początku 
ewakuacji z ZSRR zdezerterowało do kibuców znacznie ponad 1000 Żydów. Jak 
temu przeciwdziałać? Pozbawić obywatelstwa, a rodziny zasiłków? Melduję, że od 
przyjazdu do Palestyny nie było ani jednego zajścia na tle antysemickim”21. Nato-
miast gen. Bronisław Duch, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, z której do 
końca roku zdezerterowało 643 żołnierzy, uważał, że przeciwdziałanie występują-

19 Podczas pobytu 2. KP w Palestynie doszło do nasilenia dezercji żołnierzy żydowskich. Generał 
Anders napisał: „ponad 3000 Żydów opuściło szeregi Korpusu. Około 1000 pozostało i brało udział 
w późniejszych walkach. Dezercje tak wielkiej ilości Żydów, częściowo dobrze wyszkolonych, 
spowodowały znaczne luki w oddziałach. Nie zezwoliłem na poszukiwanie dezerterów i ani jeden 
dezerter nie został przez nas aresztowany. Postanowiłem nie stosować ściśle wobec mniejszości 
narodowych ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej dla obywateli polskich poza 
Krajem. Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się nie chcą” (IPMS, B.2171, 
W sprawie dezercji Żydów z Armii Polskiej – ekspertyza z września 1943 r.; W. Anders, Bez 
ostatniego…, s. 176; T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 146–176; T. Radwański, 
Karpatczykami nas zwali…, s. 150).

20 T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 165.
21 IPMS, Prezydium Rady Ministrów, 114, nr 14, Depesza nr 244, k. 60. 
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cym zjawiskom w stosunkach polsko-żydowskich jest trudne i korzystniejsze jest, 
by dezercja wystąpiła wcześniej aniżeli podczas walk frontowych.

We wrześniu 1943 r. doszło do spotkania gen. Władysława Andersa z Repre-
zentacją Żydów Polskich. Po stronie polskiej uczestniczyli także konsulowie Hen-
ryk Rosmarin i Andrzej Jenicz oraz ppłk Jan Giełgud i ppor. Eugeniusz Lubomir-
ski. Stronę żydowską reprezentowali: prezes Reprezentacji Anzelm Reiss, sekretarz 
generalny Abraham Stupp oraz Dawid Kahane i Izaak Lew. Generał Anders jedno-
znacznie zadeklarował, że w podległych mu oddziałach nie było i nie ma przejawów 
antysemityzmu, a występujące dezercje były skutkiem działań palestyńskich Żydów. 
Natomiast przedstawiciele Reprezentacji zdecydowanie wskazali na dyskrymino-
wanie żydowskich żołnierzy i pomijanie ich w awansach22. 

Według zastępcy szefa Oddziału II Sztabu APW ppłk. Bronisława Mokrzyckiego 
dezercja żołnierzy żydowskich z oddziałów polskich miała przebieg zorganizowany. 
W swojej notatce do płk. Stanisława Gano informował on: „Akcję nakłaniania do 
dezercji i ukrywanie dezerterów prowadzi tajna organizacja wojskowa Hagana […]. 
Wyrażający zgodę na dezercję otrzymują adres oraz znak rozpoznawczy, dezerter 
zostaje doprowadzony do biura Hagany mieszczącego się w lokalu Merkaz-Alija, 
żydowskiej organizacji społeczno-charytatywnej. Tam dezerter zostaje rozmundu-
rowany i skierowany samochodem żydowskiej policji pomocniczej do wyznaczonego 
kibucu. Po 2–3 tygodniach, gdy dezerter ma już powrót znacznie utrudniony, gdyż 
grozi mu odpowiedzialność karno-sądowa, zostaje wciągnięty na listę zaciągu do 
wojska żydowskiego. W międzyczasie Hagana załatwia sprawę uzyskania dla dezer-
tera karty identyczności na przybrane nazwisko”23.

Tymczasem w pierwszych dniach listopada 1943 r. na Środkowy Wschód przybył 
Naczelny Wódz gen. Sosnkowski, aby ustalić z dowódcami brytyjskimi i polskimi 
szczegóły wejścia 2. Korpusu Polskiego do walk na terenie Włoch i jego ewentual-
nej reorganizacji. Generał Sosnkowski spotkał się z dowódcą sił alianckich w Afry-
ce i akwenie Morza Śródziemnego gen. Dwightem Eisenhowerem, jego zastępcą 
gen. Haroldem Alexandrem oraz z gen. Władysławem Andersem. Ustalono, że kor-
pus od momentu przybycia do Włoch wejdzie w skład brytyjskiej 8. Armii gen. 
Bernarda Montgomery’ego. Odstąpiono od reorganizacji korpusu, aby nie oddalać 
terminu osiągnięcia przez oddziały gotowości bojowej.

22 IPMS, Kol. 41/2, Notatka z przebiegu spotkania gen. Władysława Andersa z Reprezentacją Żydów 
Polskich z 19 IX 1943 r.

23 IPMS, Kwatera Główna Armii, 24/54, Notatka szefa Oddziału 2 Sztabu APW do szefa Oddziału 2 
Sztabu NW z 9 XII 1942 r.
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Na przełomie listopada i grudnia 1943 r. rozpoczęło się przebazowanie korpusu 
do Egiptu, skąd miał ostatecznie wyruszyć na front. Pierwsza do obozu wojskowego 
Qassasin, leżącego ok. 30 km od Kanału Sueskiego, na południe od Ismailii, prze-
transportowana została w końcu listopada 3. DSK, a na początku grudnia dołączy-
ły do niej: dowództwo korpusu, 2. Grupa Artylerii oraz część służb. Następnie do 
Egiptu przybyły pozostałe służby korpusu i 2. Brygada Czołgów. Ostatnia w połowie 
stycznia 1944 r. dotarła do obozu Qassasin 5. KDP24.

Podczas pobytu w Egipcie jednostki korpusu osiągnęły pełne stany etatowe, 
otrzymały kompletny sprzęt i wyposażenie. Sprzęt samochodowy oraz wozy opan-
cerzone i czołgi przemalowywano na oliwkowy kolor maskujący, używany przez 
wojska sprzymierzone w europejskiej części basenu Morza Śródziemnego. W dniu 
17 grudnia 1943 r. oddziały polskie w Egipcie wizytował amerykański generał George 
S. Patton. W swojej książce odnotował: „Wystawiono nam oddział honorowy złożony 
z bardzo porządnie prezentujących się żołnierzy. […] Generał Anders zrobił na mnie 
silne wrażenie jako bardzo męski typ. Podczas pierwszej wojny światowej zajmował 
on stanowisko szefa sztabu rosyjskiej dywizji. Był siedem razy ranny i dwukrotnie 
otrzymał za męstwo polskie odznaczenie. Oddziały polskie najlepiej się prezentują 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem, łącznie z brytyjskimi i amerykańskimi. 
Śmiejąc się, powiedział mi, że jeżeli jego korpus dostanie się pomiędzy armię nie-
miecką i armię rosyjską, będzie w kłopocie, z którą bardziej pragnąłby walczyć”25.

Przerzut 2. Korpusu Polskiego do Włoch następował od połowy grudnia, z por-
tów morskich w Port Saidzie i Aleksandrii. Pierwsza zaokrętowana została 3. DSK, 
której oddziały docierały do włoskiego portu Tarent już od 21 grudnia 1943 r. 
Dowództwo korpusu i część oddziałów pozadywizyjnych dopłynęły tu 25 stycznia 
1944 r. Natomiast większość 5. KDP przybyła do Włoch 21 lutego, a na przełomie 
lutego i marca przetransportowano dalsze jej siły. Na początku kwietnia przerzucono 
2. Brygadę Pancerną26 oraz jednostki korpuśne. Ostatnie na Półwysep Apeniński 
dotarły jednostki kwatermistrzowskie27.

Od stycznia 1943 do kwietnia 1944 r. z Armii Polskiej na Wschodzie zbiegło 
2972 żołnierzy narodowości żydowskiej, a pozostało 1328, w tym w 2. Korpusie Pol-
skim 85128. W celu wyjaśnienia tej sprawy minister obrony narodowej powołał 25 
stycznia 1944 r. komisję z gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem na czele, która 

24 P. Żaroń, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981, s. 249.
25 G.S. Patton, Wojna – jak ją poznałem, przeł. E. Niemirska, Warszawa 2006, s. 55.
26 Nazwa ta została nadana 12 I 1944 r.
27 P. Żaroń, Armia Andersa…, s. 253.
28 T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 169, 170.
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w raporcie z 25 lutego określiła najważniejsze przyczyny: „a) Brak więzi uczuciowej 
z Polską żołnierzy Żydów formalnych obywateli Polski, którzy jednak od dłuższego 
czasu nie przebywali w Kraju i życiowo związali się z innymi środowiskami; b) utrata 
rodzin w Kraju przez niektórych żołnierzy Żydów i zamiar osiedlenia się po woj-
nie na stałe za granicą; c) niepewność sytuacji politycznej Polski, a w szczególno-
ści jej wschodnich terenów, i związana z tym niechęć powrotu do dawnych miejsc 
zamieszkania na tych terenach; d) w związku z przyczynami pod b do c zamiar 
uzyskania obywatelstwa brytyjskiego przez służbę w armii bryt[yjskiej], która ich 
zdaniem mogłaby im ułatwić w przyszłości egzystencję; e) wpływy zapatrywań 
politycznych niektórych odłamów społeczeństwa żydowskiego, zmierzające do bio-
logicznej ochrony elementu żydowskiego; f) nieżyczliwe ustosunkowanie się pewnej 
części chrześcijańskiego elementu żołnierskiego do żołnierzy Żydów wyrażające się 
w odosobnionych wybrykach i przykrych wypowiedziach, które na tle przyczyn 
wyszczególnionych wyżej pod a do e stworzyło formalną podstawę do dezercji. 
Z konkretnych zarzutów przesłuchiwani żołnierze Żydzi podnieśli przeciw d[owód]
com oddziałów następujące: a) ograniczenia w dopuszczaniu żołnierzy Żydów na 
kursy kierowców i do Szkoły Podchorążych, b) pomijanie żołnierzy Żydów przy 
awansach, c) niedocenianie dodatnich wyników żołnierzy Żydów przy wykonywa-
niu służb, d) niedopuszczanie do załatwiania zażaleń w drodze służbowej, e) zbyt 
łagodne karanie przez dowódców wykroczeń dyscyplinarnych, powstałych na tle 
zatargu między żołnierzami Żydami a innych wyznań”29.

Komisja pod przewodnictwem gen. Boruty-Spiechowicza wiele uwagi poświę-
ciła scharakteryzowaniu żydowskiego środowiska żołnierskiego. Uważano, że ok. 
30 proc. tych żołnierzy było mało patriotycznych, unikali ciężarów służby, a chęt-
nie przebywali na leczeniu w izbach chorych i szpitalach. Nieco mniejsza część 
niepochodząca z ziem polskich lub przymusowo wcielona do armii dzięki służbie 
w Wojsku Polskim widziała możliwość skierowania się na stałe do wybranych kra-
jów zachodnich. Postępowanie żołnierzy obu grup wywoływało krytykę ich kole-
gów wyznania chrześcijańskiego, dotykając także niewielką liczebnie grupę „inte-

29 Na wyznania niekatolickie w 2. KP i Bazie 2. KP na dzień 1 X 1944 r. przypadało 3919 wyznawców, 
w tym 18 kobiet. W 2. KP było ich 3410, a w Bazie 2. KP 509. Na wyznanie prawosławne przypa-
dało 2324, ewangelickie 315, mojżeszowe 741, grekokatolickie 455, mahometańskie 16 i inne 67. 
Żołnierzy wyznania mojżeszowego było w jednostkach 2. KP – 632 i w Bazie 2. KP – 109. Prze-
ciętnie na jednego oficera w 2. KP przypadało 14 szeregowych, a na jednego oficera narodowości 
żydowskiej 6 szeregowych tej narodowości. Ponadto na jednego kapelana katolickiego przypadało 
990 wyznawców, a na jednego rabina 415 wyznawców (IPMS, A.XII.28/16B, Raport Komisji MON 
dla sprawy dezercji żołnierzy Żydów z 25 II 1944 r.; IPMS, A.XII.28/13, Zestawienie żołnierzy 
wyznań niekatolickich z 1 X 1944 r.).
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ligentniejszych lub o silniejszym poczuciu narodowym żydowskim, zawiadujących 
poza tym w swej ambicji i narzekających na brak awansów oraz nieodpowiednie 
użycie ich”. Wśród tych żołnierzy znalazła się grupka związana politycznie z orga-
nizacjami żydowskimi, z której rekrutowali się przywódcy i organizatorzy masowej 
dezercji. Komisja doszła do wniosku, że podawane przez Żydów powody niezado-
wolenia ze służby w WP i dezercji faktycznie były incydentalne i wynikały głównie 
z motywów politycznych i własnych ambicji, a więc w praktyce nie miały pokrycia 
w rzeczywistości30.

Generał Władysław Anders zakazał poszukiwania żydowskich dezerterów 
wojskowych, uprzedzając o tym Brytyjczyków. Do decyzji tej przychylali się jego 
zwierzchnicy wojskowi. Uważał jednak, że dezerterzy powinni ponieść karę za swój 
czyn, chociażby symboliczną. Natomiast polskie władze polityczne i rząd wyklu-
czały stosowanie jakichkolwiek kar. Pogląd ten zwyciężył. Odmienne było stano-
wisko władz państwowych i władz wojskowych w kwestii zasiłków uchodźczych 
dla rodzin uciekinierów. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zdecydowało, że 
zasiłki będą wypłacane rodzinom, które posiadały obywatelstwo polskie i opuściły 
kraj po wybuchu wojny, a zostaną odebrane tym, którzy prawo do zasiłku nabyli 
w wyniku wstąpienia do Armii Polskiej na Wschodzie31. 

Instrukcja Naczelnego Wodza z 16 maja 1944 r., uwzględniająca ogłoszoną 
12 maja amnestię dla dezerterów, przewidywała postępowanie karne z wolnej sto-
py dla osób wyrażających gotowość dalszej służby w Wojsku Polskim, a tym, któ-
rzy zostali już skazani, dawała możliwość odroczenia wykonania kary. Ogłoszona 
przez Prezydenta RP amnestia nie przyniosła zadowalających wyników. Do służby 
w Polskich Siłach Zbrojnych zgłosiło się ponownie zaledwie 60 dezerterów żydow-
skich, z których wkrótce zbiegło 16 Żydów oraz 9 Polaków32. 

Wiosną 1944 r. w szeregach 2. KP we Włoszech było ok. 850 żołnierzy narodo-
wości żydowskiej. Trzydziestu z nich poległo w bitwie pod Monte Cassino. Mimo 
warunków bojowych i dużego zagrożenia życia środowisko to nadal odczuwało 
antysemickie nastawienie w oddziałach, spotykało się z obelgami, szykanami, skry-
tą i jawną nienawiścią33. 

30 IPMS, A.XII.28/16B, Raport Komisji MON dla sprawy dezercji żołnierzy Żydów z 25 II 1944 r.
31 T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 162, 163.
32 IPMS, A.XII.28/16, Meldunek szefa uzupełnień i administracji rezerw 3 KP APW. 
33 T. Gąsowski, Pod sztandarami Orła Białego…, s. 175.
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Sebastian Piątkowski

 „Wojsko żydokomuny”. Obraz polskich jednostek walczących 
u boku Armii Czerwonej w propagandzie niemieckiej  
lat 1943–1945

Pamięć o historii polskich jednostek wojskowych walczących w latach 1943–1945 
u boku Armii Czerwonej przeciwko Niemcom i ich sojusznikom, a także historia 
ich żołnierzy zwanych potocznie „berlingowcami” przeszła w ostatnich dziesięcio-
leciach niezwykłą ewolucję. W okresie powojennym ich frontowe losy stanowiły 
bardzo ważny element polityki historycznej, prowadzonej przez władze naszego 
kraju. Eksponowano w niej zarówno wydarzenia z 12 października 1943 r., kiedy 
to 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki rozpoczęła bój pod Lenino (rocz-
nica tej bitwy była obchodzona w latach 1950–1991 jako Dzień Wojska Polskiego), 
jak i późniejsze walki jednostek 1. i 2. Armii Wojska Polskiego nad Wisłą, Odrą 
i na Wale Pomorskim, zakończone udziałem w szturmie Berlina. Zaowocowało to 
wręcz ogromną liczbą publikacji o najróżniejszym charakterze, filmów dokumen-
talnych, a także – cieszących się po dziś dzień dużą popularnością – filmów i seriali 
fabularnych.

Po 1989 r. oceny dokonań berlingowców zaczęły ulegać radykalnej zmianie. 
Wizerunek żołnierzy, którzy wraz z czerwonoarmistami przynieśli Polsce wyzwo-
lenie, został zastąpiony twierdzeniami, że przyczynili się oni do nowej okupacji 
kraju i wprowadzenia w nim siłą ustroju niechcianego przez naród. Coraz silniej 
podkreślano, że oficerowie dywizji kościuszkowskiej tworzyli „pierwszą kompa-
nię kadrową” ludowego Wojska Polskiego, później zajęli eksponowane stanowiska 
w komunistycznym aparacie partyjnym i państwowym, a także uczestniczyli – przy 
udziale swych podkomendnych – w represjach wobec podziemia niepodległościo-
wego i innych działaniach mających na celu sowietyzację Polski. O kombatantach 
z „armii Berlinga” zaczęto zapominać, nie zapraszano ich na oficjalne uroczysto-
ści, a także wymazano toczone przez nich walki z kalendariów polskiego czynu 
zbrojnego w latach II wojny światowej. Nie brakowało też głosów wręcz skrajnych – 
przypomnijmy chociażby zakończoną procesem sądowym i wyrokiem skazującym 
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 sprawę nazwania 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater „jednostką 
powołaną w celu zaspokajania potrzeb seksualnych żołnierzy”1.

Wszystkie te, a także inne wydarzenia wpisały żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska 
Polskiego w – obserwowany wnikliwie przez socjologów i politologów – proces zmian 
pamięci historycznej polskiego społeczeństwa2. W ostatnich latach obserwujemy tak-
że w odniesieniu do nich wygaśnięcie emocji i dążność do obiektywizacji sądów. Na 
półkach księgarskich ukazuje się coraz więcej pozycji przypominających nie tylko 
szlaki bojowe berlingowców, ale także tragizm ich losów jako Polaków zmuszonych 
do życia po 17 września 1939 r. pod władzą sowieckich komunistów. W opracowa-
niach tych odnaleźć można wiele informacji, których upublicznianie było wręcz 
niemożliwe przez długie dziesięciolecia, a mówiących np. o słabym wyszkoleniu 
żołnierzy i niskich kwalifikacjach dowódczych wielu ich zwierzchników3, piekle wię-
zień, deportacji i łagrów przebytym przez osoby, którym udało się dotrzeć do obozu 
w Sielcach nad Oką4, czy też bardzo wysokim udziale osób narodowości żydowskiej 
wśród oficerów liniowych i politycznych wszystkich jednostek5. Zażarte dyskusje 
nad berlingowcami jako „żołnierzami tragicznymi” i tymi, którzy „nie zdążyli do 
Andersa”, toczą się na forach internetowych, a kultura masowa wpisuje ich coraz 
częściej, na równi z żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych i Polskiego Państwa Podziem-
nego, w historię naszych antenatów walczących z bronią w ręku o wyzwolenie kraju6.

1 Autor tych słów został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. W 2002 r. Sąd Okręgowy 
w Warszawie zmniejszył karę do 6 miesięcy. Sprawę tę przedstawia, opisując także wnikliwie ewolu-
cję pamięci o „platerówkach” po 1989 r., J. Kałużna, I Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater 
w kontekście polityki wobec przeszłości [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, 
red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012, s. 33–42.

2 Por. np. B. Korzeniewski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybra-
ne aspekty funkcjonowania dyskursu politycznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010; 
L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008; M. Golka, Społeczna 
niepamięć: pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem [w:] Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. 
S. Kapralski, Warszawa 2010.

3 C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2009; E. Kospath-
-Pawłowski, Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943–1945, Warszawa 2010; T.A. Kisie-
lewski, Janczarzy Berlinga. 1. Armia Wojska Polskiego 1943–1945, Warszawa 2014; H. Stańczyk, 
S. Zwoliński, Wojsko Berlinga i Żymierskiego 1943–1945, Warszawa 2015; K. Anduła, 1. Warszawska 
Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, Warszawa 2015.

4 Ostatnio: Berlingowcy. Żołnierze tragiczni, red. D. Czapigo, Warszawa 2015.
5 K. Nussbaum, Historia złudzeń. Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943–1945, Warszawa 2016.
6 W kraju działa co najmniej kilka dużych grup rekonstrukcji historycznej („Oka”, „Warta”, „Kurica” 

itd.), zajmujących się kultywowaniem pamięci o 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. W ostatniej deka-
dzie w wielu miejscowościach organizowano inscenizacje związane z bitwą pod Lenino i innymi 
walkami tych jednostek. Co ciekawe, „berlingowcami” zainteresowali się także twórcy tzw. odzieży 
patriotycznej. W sprzedaży internetowej jest m.in. T-shirt upamiętniający bitwę pod Lenino 
z napisem: „Żołnierze zapomniani. Zdradzeni przez czerwonych – zapomniani przez naród”.
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Opracowanie niniejsze ma na celu omówienie interesującego aspektu historii tej 
formacji, a mianowicie jej obrazu kreowanego przez niemieckie służby propagan-
dowe Generalnego Gubernatorstwa. Zainteresowały się one berlingowcami dwu-
krotnie: późną jesienią 1943 r. – wkrótce po bitwie pod Lenino oraz latem i jesienią 
1944 r. – w czasie walk na przyczółku czerniakowskim w ogarniętej powstaniem 
Warszawie. W obu przypadkach przygotowywaniem materiałów na temat Polaków 
walczących u boku Armii Czerwonej zajęli się pracownicy Agencji Prasowej „Tele-
press” („Telepress”. Nachrichtendienst des Generalgouvernements)7. Reportaże te 
zostały skierowane do druku na łamach wszystkich polskojęzycznych pism niemiec-
kich, wydawanych w GG. Z największą intensywnością o tematyce tej pisały kol-
portowane na terenie całego gubernatorstwa „Nowy Kurier Warszawski”8 i „Goniec 
Częstochowski”9. Nieco mniej uwagi poświęciły jej redakcje pism o zasięgu lokal-
nym – „Gazety Lwowskiej”10, „Gońca Krakowskiego”11, „Dziennika Radomskiego”12, 
„Kuriera Kieleckiego”13 i „Nowego Głosu Lubelskiego”14. Treść wszystkich publika-
cji składała się na konkretny i zarazem klarowny obraz berlingowców, wykreowany 
na potrzeby niemieckiej propagandy i wzmocniony jeszcze wydaniem w Warszawie 
w 1944 r. książeczki Służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki, zawierającej przedruki 

    7 Zagadnienia związane z ich funkcjonowaniem omawia szczegółowo T. Głowiński, O nowy porządek 
europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernator-
stwie 1939–1945, Wrocław 2000, s. 34 i nast.

    8 Por. Z. Schnepf, Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle 
powojennych procesów z dekretu sierpniowego, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2006, t. 2, 
s. 132–159; C. Bakunowicz, Ogłoszenia drobne „Nowego Kuriera Warszawskiego” i „7 Dni” jako 
przejaw życia codziennego okupowanej Warszawy (1 VII 1943 – 31 VII 1944), „Dzieje Najnowsze” 
1980, nr 3, s. 47–77.

    9 Por. K. Woźniakowski, Gadzinowy „katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa” w krę-
gu zagadnień kultury (1939–1945), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 
Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2003, nr 2, s. 171–202.

10 Por. G. Hryciuk, „Gazeta Lwowska” 1941–1944, Wrocław 1996; W. Wójcik, „Gazeta Lwowska” 
(1941–1944) – metody i kierunki oddziaływania propagandowego na przykładzie wybranych zagadnień, 
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, t. 25, s. 25–40.

11 Por. T. Cieślak, Z historii niemieckiej prasy w języku polskim, cz. 1: „Goniec Krakowski” (27 X 1939 – 
18 I 1945), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, z. 4, s. 569–579; W. Wójcik, 
Gadzinówka „Goniec Krakowski” 1939–1945, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981, nr 3; A. Pan-
kowicz, Kraków na szpaltach „Gońca Krakowskiego” 1939–1945. Bibliografia zawartości, „Kraków 
i Ziemia Krakowska 1939–1945. Zeszyty Historyczne”, cz. 1: 1988, z. 1–2, s. 104–124; cz. 2: 1989, 
z. 3, s. 109–141. 

12 Por. S. Piątkowski, Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w pub-
licystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945), Lublin–Radom 2013, s. 54 i nast.

13 Por. ibidem.
14 Por. P. Kamela, „Nowy Głos Lubelski” 1940–1944, „Rocznik Lubelski” 2010, t. 36, s. 115–143; 

W. Wójcik, „Goniec Krakowski” a „Nowy Głos Lubelski” [w:] Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, 
red. J. Jarowiecki, J. Myśliński i in., Lublin 1986, s. 145–148. 
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listów pisanych przez znajdujących się w niewoli żołnierzy do swych bliskich. Dodać 
warto, że obraz ten przedstawiano nie tylko mieszkańcom GG, ale także Polakom 
zamieszkującym ziemie polskie wcielone w granice Rzeszy15.

Przed omówieniem jego elementów składowych nieodzowne jest przedstawie-
nie okoliczności, w jakich Niemcy zainteresowali się podkomendnymi gen. Berlin-
ga. Wiązały się one z wydarzeniami mającymi miejsce 11 października 1943 r. na 
pozycjach bojowych koło wsi i kołchozu Lenino, zajętych przez żołnierzy 1. Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, przygotowujących się do planowanego na następ-
ny dzień natarcia. W późnych godzinach wieczornych pojedynczy kościuszkowcy 
(ich łączną liczbę szacowano później na ok. 25) zaczęli opuszczać swe stanowiska 
i przedostając się przez pas tzw. ziemi niczyjej, przechodzić na stronę nieprzyjaciela. 
Poinformowali oni niemieckie dowództwo o planowanym natarciu oraz rozmiesz-
czeniu sowieckich i polskich sił. Prawdopodobnie niektórzy z nich zasiedli też przed 
mikrofonami i wygłosili przemówienia zachęcające swych kolegów do dezercji (ich 
słowa można było usłyszeć z megafonów, ustawionych przez Niemców w wybra-
nych miejscach). W bitwie stoczonej 12 i 13 października 1943 r. dywizja osiągnęła 
sukces, przełamując niemieckie umocnienia i wykonując powierzone jej zadanie. 
Niedostateczne przygotowanie artyleryjskie przed pierwszym atakiem, słabe wyszko-
lenie części żołnierzy i bitewny chaos sprawiły jednak, że kościuszkowcy ponieśli 
ogromne straty, sięgające 25 proc. stanu dywizji; objęły one: 510 poległych, 1776 
rannych oraz 776 wziętych przez Niemców do niewoli i zaginionych bez wieści16. 

Dla interesującej nas problematyki najważniejsza jest ostatnia z wymienionych 
liczb. W miesiąc po bitwie, a mianowicie w połowie listopada 1943 r., na łamach 
pism codziennych wydawanych w GG pojawiły się pierwsze informacje mówią-
ce, że podczas walk w rejonie Smoleńska na stronę niemiecką przeszło dobrowol-
nie 600 Polaków służących w dywizji im. Kościuszki. W praktyce oznaczało to, że 
w niemieckich rękach znalazła się taka właśnie liczba jeńców. Wydaje się ona więcej 
niż prawdopodobna (pozostałych 176 żołnierzy figurujących na liście zaginionych 

15 Por. np. Starsi żołnierze płakali jak dzieci. Obóz jeńców jest rajem w porównaniu z piekłem bolszewic-
kim, „Dziennik ogłoszeń dla ludności polskiej powiatów: Bendsburg, Bielitz, Blachstädt, Ilkenau, 
Krenau, Saybusch, Sosnowitz i Warthenau”, 4 XII 1943, s. 1–4.

16 W niektórych opracowaniach można natrafić na nieco inne dane dotyczące strat dywizji. Sama 
bitwa pod Lenino ma bardzo bogatą literaturę, ukazującą zresztą ewolucję pisarstwa historycznego 
o tym boju, a przede wszystkim jego ocen. Por. m.in. K. Sobczak, Lenino 1943, Warszawa 1983; 
W. Sokorski, Polacy pod Lenino, Warszawa 1988; C. Grzelak, H. Stańczyk, Lenino 1943, Warszawa 
1993; S. Jaczyński, Lenino 12–13 X 1943, Warszawa 1993; E. Kospath-Pawłowski, Lenino 12–13 paź-
dziernika 1943, Pruszków 1997; Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstającego systemu 
władzy. Udział I. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino, red. S. Zwoliński, 
Warszawa 2003.
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bez wieści mogło utopić się w bagnach na rozlewisku rzeki Mierei lub też zostać 
rozerwanych pociskami artyleryjskimi – ich ciał nie odnaleziono). Na przełomie 
listopada i grudnia stwierdzono, że w specjalnym obozie jenieckim (jego lokalizacja 
nie została niestety podana) przebywa 441 żołnierzy i podoficerów z dywizji koś-
ciuszkowskiej, a 10 oficerów przeniesiono do jednego z oflagów na terenie Niemiec. 
Pewna grupa jeńców miała przebywać w niemieckich szpitalach, a pozostali zmarli 
w wyniku ran odniesionych pod Lenino17. Do wspomnianego obozu skierowano 
najpierw pracowników agencji „Telepress”, a następnie dziennikarzy zatrudnionych 
w redakcjach polskojęzycznych pism niemieckich wydawanych w GG. Rozmawiając 
z jeńcami, przygotowywali oni reportaże zamieszczane na łamach gazet. Otrzymali 
także wgląd do listów pisanych przez żołnierzy do ich bliskich.

Fundamentem informacji prasowych dotyczących jeńców z dywizji kościusz-
kowskiej było stwierdzenie, wyrażane zresztą bardzo konsekwentnie, że wszyscy 
oni przeszli dobrowolnie na stronę wroga, wybierając zamiast sowieckiej „niewoli” 
niemiecką „wolność”. Nigdy nie dowiemy się już, ilu berlingowców faktycznie zdecy-
dowało się zdezerterować, a ilu zostało zaskoczonych w trakcie boju, wpadając w ręce 
Niemców wbrew swej woli. Jak zresztą podkreślano, podczas walk pod Lenino nie 
można było mówić o zjawisku dezercji, gdyż pojęcie to miało nierozerwalny związek 
z tchórzostwem. Motywacja żołnierzy była w tym przypadku w pełni honorowa – nie 
chcieli oni walczyć za znienawidzoną sprawę, w związku z czym postąpili zgodnie 
z własnym sumieniem18. Co jednak interesujące, na łamach prasy nie zdecydowano 
się na opublikowanie nawet częściowego wykazu jeńców – chociażby tych, którzy 
przed wybuchem wojny zamieszkiwali na terenach objętych później granicami GG. 
W artykułach zamieszczano jednak, podkreślające wiarygodność przekazu, persona-
lia żołnierzy, którzy zdecydowali się udzielać informacji pracownikom „Telepressu” 
i dziennikarzom niemieckiej prasy polskojęzycznej. W konsekwencji dysponujemy 
– mniej lub bardziej ogólnikowymi – danymi na temat 38 spośród nich19. Osobą naj-

17 Obóz jeńców rajem w porównaniu z piekłem bolszewickim. Delegacja dziennikarzy polskich wśród 
żołnierzy dywizji im. T. Kościuszki, „Nowy Kurier Warszawski” (dalej: „NKW”), 2 XII 1943, s. 2; 
Ucieczka przez czerwoną linię bojową, „Goniec Krakowski” (dalej: „GK”), 23 XI 1943, s. 1; Trage-
dia żołnierzy polskich w Sowietach, „Nowy Głos Lubelski”, 24 XI 1943, s. 1; Fiasko ponurej imprezy 
w Sowietach, „Gazeta Lwowska”, 21–22 XI 1943, s. 2.

18 Odpowiedź na Katyń, „GK”, 26 XI 1943, s. 1.
19 Interesującym przedsięwzięciem badawczym byłoby pochylenie się nad losami wziętych do niewoli 

berlingowców, zwłaszcza prześledzenie ich dziejów w okresie PRL. Na łamach prasy zamieszczono 
dane 29 jeńców, którzy zdecydowali się opowiedzieć dziennikarzom o swych przeżyciach. Byli to: 
1. Wacław Borysiewicz (ur. 3 III 1923 r. w Krasnej, pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie, podoficer); 
2. Tadeusz Czechowski (ur. 1 I 1924 r. w Sarnach, osadnik wojskowy); 3. Franciszek Czerwiński 
(ur. 10 XII 1925 r. w Trościańcu, pow. Łuck, woj. wołyńskie); 4. Władysław Dyba (ur. 25 II 1919 r., 
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bardziej eksponowaną wśród jeńców był bezsprzecznie por. Adolf Wysocki, który miał 
przejść na stronę niemiecką wraz z grupą podkomendnych. Uznany za zaginionego 
w boju, został zresztą odznaczony pośmiertnie przez polskie dowództwo orderem 
Virtuti Militari, a informację na ten temat podał moskiewski dziennik „Prawda”20.

Sam proces przechodzenia kościuszkowców na stronę niemiecką pod Lenino 
stał się ważnym elementem reportaży zamieszczanych na łamach prasy. Jeden z pol-
skich żołnierzy miał opowiadać o tym dziennikarzowi następująco: „W najdalej 
naprzód wysuniętych rowach strzeleckich absolutnie nie myślałem o moim oddziale, 
a marzyłem tylko o tym, aby przedrzeć się przez linię frontu i w ten sposób dostać 
się do ukochanej mej ojczyzny. W dniu 12 października o godzinie 4 rano obudził 
mnie huk armat, a towarzysze moi parli już naprzód. Spostrzegłem, że pozostałem 
sam, chwyciłem strzelbę [sic! – S.P.] i puściłem się za nimi w pogoń. Z całego mego 
oddziału zauważyłem tylko jednego strzelca, który pozostał w tyle, ponieważ nie 

zam. w Hałuszczycach, pow. Skałat, woj. tarnopolskie); 5. Piotr Gisal (ur. 16 II 1909 r. w Szczerzcu 
k. Niemirowa, woj. lwowskie); 6. Kazimierz Gryniewski (ur. 4 V 1925 r.); 7. Jan Gutka (ur. 30 XI 
1920 r. we Lwowie, porucznik); 8. Feliks Iwaszkiewicz (ur. w 1925 r. w Hołosku k. Lwowa); 9. Jan Kita 
(ur. 27 V 1931 r.); 10. Tadeusz Jache (ur. w 1925 r.); 11. Zdzisław Kopeć (ur. w 1924 r.); 12. Bronisław 
Krawczuk (rodem z Podkamienia, pow. Brody); 13. Karol Kwaterniak (ur. 19 XI 1919 r. w Sądowej 
Wiszni, woj. lwowskie, student); 14. Piotr Malec (ur. w 1912 r., sierż. rez. WP, zam. w Stawkach, pow. 
łucki, woj. wołyńskie); 15. Władysław Nadbrzeżny (rodem z Antonówki, pow. Brzeżany, kapral); 
16. Karol Osika (ur. 10 IX 1918 r. w Radogoszczy, pow. Dąbrowa, woj. krakowskie); 17. Mieczysław 
Perkowski (ur. w 1925 r. w Warszawie); 18. Stanisław Pikuła (ur. w 1921 r. k. Zamościa); 18. Wiktor 
Popławski (ur. w 1889 r., z zawodu leśnik, zam. w Strażach, pow. sokołowski, woj. białostockie); 
19. Stanisław Repest (zam. w Iwanówce, woj. tarnopolskie); 20. Włodzimierz Sikorski (szewc rodem 
z Białegostoku, kapral); 21. Sikora (imienia brak, rodem z Knurowa na Śląsku); 22. Julian Stanisz 
(zam. w Sławkach, pow. Zaleszczyki); 23. Józef Stowiński (ur. w 1911 r. w Buberzowie k. Horocho-
wa, osadnik wojskowy); 24. Jerzy Tabor (ur. 12 V 1925 r., zam. w Bojanówce, pow. Równe, woj. 
wołyńskie); 25. Stanisław Tamulewicz (ur. w 1896 r. w Sobotnikach nad Lidą, policjant, żona zam. 
w Wilnie); 26. Czesław Trębacz (ur. w 1925 r. w Lidzie); 27. Józef Wiskowski (ur. 30 VIII 1918 r. 
w gm. Rasota, pow. Grodno); 28. Adolf Wysocki (ur. w 1912 r. w Goniądzu, woj. białostockie, por. 
WP); 29. Antoni Zieliński (ur. w 1919 r., zam. w Rożyszczach, pow. Łuck, woj. wołyńskie). Z kolei 
w wydawnictwie Służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki, red. brak, Warszawa 1944, znalazły się 
przedruki listów kolejnych 9 jeńców (autorów pozostałych oznaczono inicjałami); byli to: 30. Zenon 
Dubicki; 31. Florian Handliczek; 32. Franciszek Jasiński; 33. Henryk Kondzior; 34. Józef Kulesza; 
35. Antoni Morawski; 36. Michał Rydzewski; 37. Stanisław Szmatula; 38. Władysław Wrona.

20 Oficer z dywizji Kościuszki demaskuje kłamstwo. List por. Wysockiego, uśmierconego przez „Prawdę”, 
„NKW”, 20 XII 1943, s. 1. Dodać należy, że odznaczenie por. Adolfa Wysockiego było faktycz-
nie poważną pomyłką dowództwa dywizji, o której przekonano się jednak dopiero post factum. 
W pewnym sensie „zamaskowała” ją bohaterska śmierć innego oficera, noszącego takie samo 
nazwisko – kpt. Władysława Wysockiego. Ten pochodzący z Bielska Podlaskiego żołnierz w czasie 
bitwy pod Lenino przejął dowództwo III batalionu 1. pp. Poległ, walcząc w obronie szkoły we wsi 
Trygubowa. W uznaniu męstwa został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari i Orderem Lenina, otrzymał też tytuł Bohatera Związku Sowieckiego. Por. J. Wójcicki, 
Bohater spod Lenino – kpt. Władysław Wysocki (1908–1943), Warszawa 1986.
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umiał nabić karabinu maszynowego. Nie zważając na niego, pobiegłem na pra-
we skrzydło, gdzie była lepsza możliwość przybliżenia się do rowów niemieckich. 
Kiedy znajdowałem się już w odległości 40 do 50 metrów od niemieckich rowów 
strzeleckich, wystrzelono w górę rakietę oraz rozpoczęła się strzelanina. Padłem 
na ziemię i zacząłem sobie wykopywać wgłębienie. W tej dziurze leżałem spokoj-
nie i czekałem, aż się rozwidni. Po kilku minutach przypełzł do mnie pewien żoł-
nierz niemiecki, mówiąc do mnie: »Idź do naszego rowu strzeleckiego, pókiś żyw«. 
Z radością powstałem i pobiegłem do rowów strzeleckich, gdzie ofiarowano mi 
papierosy i kawałek chleba z masłem. W kilka minut później zaprowadzono mnie 
do wsi, gdzie znajdowali się już moi koledzy”21. Inny żołnierz opisywał: „[…] sie-
dzim, czekamy tej chwili, kiedy możność będzie przesunąć się do Niemców. Aż po 
kilkunastu minutach wychodzą Niemcy z okupu i wołają nas. My rzucili automaty 
w tej jamie i biegiem przebiegli do okopów, podali nam rękę. Żołnierze niemieccy 
dali nam papierosy i chleb, pojedli my i naprawdę czuli się w opiece ludzkiej, bo nas 
prosili, aby my pomogli Polaków ranionych pozbierać, i oni im robilim opatrunki, 
tacy są miłosierni i życzliwi. Potem zabrali nas więcej i odesłali nas w tył od frontu, 
a ranionych wieźli na furmankach do szpitala i wyleczyli ich”22.

Jak zauważymy bez trudu, w opowieściach tych dominowały zdecydowanie dwa 
wątki: skrajna determinacja kościuszkowców, niewahających się ryzykować życia 
dla wydostania się spod nadzoru komunistów, a także niezwykle serdeczna postawa 
niemieckich żołnierzy wobec przeciwników. Było to jednak tylko swoiste preludium 
do pochylenia się przez propagandzistów nad znacznie ważniejszym tematem – sze-
roko rozumianymi motywacjami, które skłoniły żołnierzy do przejścia na stronę 
Niemiec. Ich opisy łączyły się w wyraźną i propagowaną konsekwentnie całość.

Jak zatem stwierdzano, każdy późniejszy kościuszkowiec przeszedł po 17 wrześ-
nia 1939 r. bardzo podobną drogę, której etapami były aresztowanie, wywózka na 
obszary azjatyckie Związku Sowieckiego i praca przymusowa. Nierzadko towa-
rzyszyły temu jeszcze takie elementy, jak kilkuletni wyrok pozbawienia wolności 
za „działalność kontrrewolucyjną” i pobyt w łagrze. Gdy wiosną 1943 r. zesłańcy 
i łagiernicy otrzymali nakazy stawienia się w „polskiej dywizji”, mieli przyjąć je 
nie tylko z nieufnością, ale wręcz z niechęcią. Chociaż dzisiaj już wiemy, że więk-
szość Polaków skierowanych do obozu w Sielcach nad Oką widziała w pobycie tam 
szansę na wyrwanie się z łagrowego piekła, w narracji niemieckiej przedstawiano 
ich wszystkich jako ludzi wcielonych do dywizji kościuszkowskiej pod przymusem. 

21 Żołnierze polscy nie chcieli walczyć za bolszewizm. Wszyscy marzyli o powrocie z Sowietów do domu 
i rodziny, „NKW”, 1 XII 1943, s. 1.

22 Służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki…, s. 18.
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„W maju otrzymałem rozkaz stawienia się do NKWD. Tam mi oświadczono, że 
organizuje się dywizję im. Tadeusza Kościuszki, wręczono mi rozkaz stawienia się 
i odesłano mnie do wojska. Musiałem zostawić matkę moją bez chleba w obcym 
kraju [wyróżnienie w tekście – S.P.] i odjechać do wojska” – miał opowiadać jeden 
z jeńców23; inny dodawał: „Gdy otrzymałem wezwanie do stawienia się w dywizji 
polskiej, nie chciałem iść na front, ponieważ mówiono ogólnie, że Polacy będą rzu-
cać na mnie kamieniami, kiedy tylko pojawię się na obszarze polskim”24. Podróż do 
obozu szkoleniowego w Sielcach nad Oką odbywała się nierzadko w skrajnie trud-
nych warunkach, wyniszczających organizmy przyszłych żołnierzy25.

Wcieleni w szeregi dywizji Polacy mieli przeżyć od razu pasmo ogromnych rozcza-
rowań, a przede wszystkim uświadomić sobie, że nie znaleźli się w żadnej polskiej jed-
nostce, ale w „legionie żydowsko-bolszewickim”. Dowodzić tego miał przede wszyst-
kim niezwykły skład korpusu oficerskiego, tworzonego przez jedynie kilku Polaków 
(w tym zaledwie trzech „prawdziwych” oficerów służących w Wojsku Polskim przed 
wybuchem wojny), dużą grupę Rosjan udających obywateli polskich, a także – zama-
skowanych mniej lub bardziej udanie pod polskimi nazwiskami – Żydów, którzy 
obsadzili przede wszystkim pion polityczno-wychowawczy dywizji. Co interesujące, 
dzisiaj już wiemy, że informacje te były w bardzo dużym stopniu zgodne z prawdą. 

Na łamach omawianej prasy kwestia służby w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeu-
sza Kościuszki czerwonoarmistów „pełniących obowiązki Polaków” pojawiała się 
wprawdzie, ale nie była przesadnie eksponowana. Niektórzy z jeńców wspominali, 
że trudno im było wykonywać rozkazy, gdyż wydający je oficerowie mówili bardzo 
słabo po polsku. Sprawę tę naświetlił bliżej dopiero pewien czas później kapitan 
1. Armii Wojska Polskiego o nazwisku Matuszewski, wzięty przez Niemców do nie-
woli na jednym z przyczółków wiślanych26. Jak wspominał, w okresie szkoleniowym 

23 Cierniowa droga żołnierzy dywizji im. Kościuszki. Pierwsze rewelacje na temat przeżyć Polaków 
w armii sowieckiej, „NKW”, 29 XI 1943, s. 2. Wszystkie wyróżnienia w cytatach przywoływanych 
dalej w niniejszym opracowaniu mają charakter oryginalny.

24 „Jedynym moim życzeniem jest zniszczenie bolszewików. Oświadczył żołnierz, Polak, zbiegły z szeregów 
czerwonej armii, „Kurier Częstochowski” (dalej: „KCz”), 29 XI 1943, s. 1.

25 Na przykład jeden z jeńców opowiadał, że od 1940 r. przebywał w syberyjskim łagrze, pracując 
przymusowo przy wycince lasu. 19 V 1943 r. otrzymał polecenie stawienia się w polskiej dywizji. 
Wraz z ok. 100 łagiernikami przemaszerował 180 km do Archangielska, skąd przewieziono ich 
na punkt zborny dywizji (Cierniowa droga żołnierzy dywizji im. Kościuszki…, s. 1).

26 Wypowiedzi „kpt. Matuszewskiego” pojawiły się w kilku artykułach opublikowanych przez prasę 
GG latem 1944 r. Prawdopodobnie chodzi tutaj o kpt. Kuźmę Matuszewskiego, który – według 
oficjalnych zapisów – zaginął bez wieści 2 VIII 1944 r. w rejonie Puław (L. Lewandowicz, Księga 
Poległych na Polu Chwały. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli, zmarli z ran i zaginieni 
w czasie drugiej wojny światowej w latach 1943–1945, Warszawa 1974, s. 892).
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w dywizji wprowadzono obowiązek rozmawiania wyłącznie w języku polskim. „Po 
przybyciu polskich oddziałów na front dwójka [kontrwywiad – S.P.] sowiecka trakto-
wała rozmowy po rosyjsku jako sabotaż i agitację antysowiecką i pociągała winnych 
przekroczenia tego zakazu do surowej odpowiedzialności. Powstawały więc arcy-
komiczne i arcyparadoksalne sytuacje, że komisarze – Moskale z wywiadu karali 
oficerów – Moskali z oddziałów za to, że w armii sowieckiej mówili po rosyjsku”27. 
Jak dodawał Matuszewski, wielu czerwonoarmistów oddelegowanych do dywizji 
kościuszkowskiej nie było z tego powodu zadowolonych, mówiąc o tym otwarcie 
gen. Berlingowi. Mieli oni obawiać się, że utworzenie tej jednostki ma charakter 
wyłącznie dziwnego „eksperymentu”, po którego zakończeniu cała kadra oficerska 
zostanie zlikwidowana. Generał Berling uczulał ich, że wykonują specjalne zada-
nie z rozkazu władz partyjnych i dopiero po jego całkowitym zakończeniu można 
będzie rozmawiać o ich ewentualnym powrocie do szeregów armii sowieckiej28.

W znacznie silniejszym stopniu niż czerwonoarmistami polskojęzyczna prasa 
niemiecka wydawana w GG zajęła się kwestią Żydów współtworzących korpus ofi-
cerski dywizji. O zjawisku tym wspominał niemalże każdy jeniec, z którym rozma-
wiali pracownicy agencji „Telepress”. W wypowiedziach tych wybrzmiewało nie tyle 
zdziwienie, ile przede wszystkim pogarda dla niedawnych przełożonych. Przytoczmy 
fragment jednego z wywiadów, opublikowanych przez „Nowy Kurier Warszawski”: 

 „– Na stacji Diwowo oczekiwał nas jakiś żyd z armii hiszpańskiej, a muszę dodać, 
że w pułku mieliśmy dwudziestu dwóch takich żydziaków.

– Czy polscy żydzi, którzy służyli w międzynarodowej brygadzie w Hiszpanii, 
byli oficerami?

– Byli to propagandziści. W każdej z naszych kompanii, na pięć plutonów było po 
jednym propagandziście. Każdy z nich, jak i jeden dodatkowy na kompanię, byli żydami.

– A oficerowie? – pytamy dalej.
– Oficerami byli tylko bolszewicy. Wprawdzie Polacy z pochodzenia, ale Polskę 

opuścili oni przed 25 lub więcej laty.
– Nie mieliście więc prawdziwych, polskich oficerów?
– Takich oficerów […] mieliśmy dwóch lub trzech w pułku. Skąd miało być ich 

więcej, skoro reszta zginęła pod Katyniem”29.

27 Żołnierze Berlinga przeznaczeni przez sowiety na masakrę. Zdradziecka gra bolszewików z obałamu-
conymi Polakami, „NKW”, 4 X 1944, s. 1.

28 Ibidem; Sensacyjne zeznania kapitana Matuszewskiego. Perfidna gra Moskwy z polskimi oddziałami 
Berlinga, „KCz”, 2 X 1944, s. 2.

29 Polacy nie chcą przelewać krwi za czerwony imperializm. Wśród b. żołnierzy „polskiej” dywizji im. Tade-
usza Kościuszki, „NKW”, 23 XI 1943, s. 1.
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Żydów opisywano jako środowisko nadające ton życiu całej dywizji w okresie 
jej szkolenia przed skierowaniem na front. Chcąc podkreślić jego dominację w jej 
najróżniejszych strukturach, w grudniu 1943 r. na łamach prasy opublikowano 
wykaz żydowskich oficerów zapamiętanych szczególnie przez wziętych do niewoli 
żołnierzy. Przytoczmy go, mimo że można w nim znaleźć zarówno osoby w pełni 
prawdziwe, jak i takie, których nazwiska zostały albo zniekształcone, albo po prostu 
wymyślone. Oficerami narodowości żydowskiej mieli być zatem: Konopko (zastępca 
szefa ds. politycznych w pułku pancernym), Kupferblum (oficer łączności w pułku 
pancernym), Acheron (por. 3. kompanii), Szaferstejn (por. w 3. kompanii), Majer 
(ppor. w 4. kompanii), Berkowicz (oficer łączności 2. pp), Langner (szef jednego 
z oddziałów), Szulczyński (oficer łączności II batalionu), Rappaport (ppor. łączności 
1. kompanii), Gelger (szef oddziału), Zippon (ppor. 2. pp), Abraham (lekarz 2. pp), 
Aronowicz (oficer łączności 1. pp), Sysman (oficer łączności 7. kompanii), Rozental 
(szef sztabu III batalionu), Gibner (oficer łączności 1. pp), Poznański (oficer łączno-
ści 7. kompanii), Wachta (oficer łączności 2. pp), Robenicz (oficer łączności 2. pp), 
Simner (por. w 2. pp), Kaute (oficer łączności 1. pp), Ferszman (ppor. w 2. pp)30. 

Jak wiemy już dzisiaj – przede wszystkim dzięki badaniom Klemensa Nuss-
bauma – odsetek Żydów wśród żołnierzy dywizji kościuszkowskiej był faktycznie 
bardzo wysoki. Zdziwienie Polaków związane z tym zjawiskiem wzmacniał jeszcze 
fakt, że wszystkich Żydów zmuszono do oficjalnego zadeklarowania w dokumen-
tach narodowości polskiej, a nierzadko również do – zakamuflowanej w mniej lub 
bardziej udany sposób – zmiany nazwisk31. Zabiegi te wzmacniały przynajmniej 
u części kościuszkowców obraz dywizji jako „wojska żydokomuny”, podporządko-
wanego w pełni dowództwu Armii Czerwonej.

Jeńcy rozmawiający z wysłannikami „Telepressu” wypowiadali się o oficerach 
narodowości żydowskiej w sposób jednoznacznie negatywny. Spośród wyżej wymie-
nionych Langner miał w czasie ćwiczeń dusić żołnierzy maskami przeciwgazowymi, 
a Simner zastrzelić w czasie bitwy pod Lenino dwóch żołnierzy chcących przejść na 
stronę niemiecką32. Szczególne emocje wiązały się z obowiązkowymi pogadankami 
na temat zagadnień politycznych, w których uczestniczyli żołnierze. „Zgromadzili 
się sami żydzi, a jeśli ktoś chciał coś powiedzieć, to mówili żydzi, że to już nie jest 

30 Żydzi w dywizji „Tadeusza Kościuszki”, „GK”, 2 XII 1943, s. 1.
31 Z badań Klemensa Nussbauma wynika, że w dywizji kościuszkowskiej służyło ok. 200 oficerów 

narodowości żydowskiej. Wobec faktu, że ponad połowę oficerów stanowili czerwonoarmiści 
„oddelegowani” do służby w polskim wojsku, stwierdza on, że połowa pozostałych oficerów, oby-
wateli polskich, była Żydami. Szczegółowe dane na ten temat dostępne są na stronie internetowej: 
http://histmag.org/Zydzi-w-1-Dywizji-im.-Tadeusza-Kosciuszki-14515, dostęp: 12 I 2017 r.

32 Żydzi w dywizji „Tadeusza Kościuszki”…, s. 1.



 „Wojsko żydokomuny”. Obraz polskich jednostek walczących… 289

rok 1939, kiedy Polacy nie dali żydom żyć, że zastrzelono wielu Polaków, tak że 
musieliśmy słuchać” – miał opowiadać jeden z jeńców33. 

Apogeum akcji przekonywania czytelników polskojęzycznej prasy wydawanej 
w GG, że kościuszkowcy poddawani są prymitywnej „żydowsko-bolszewickiej” 
indoktrynacji, stanowił satyryczny felieton Przemówienie, opublikowany w grud-
niu 1943 r. na łamach „Nowego Kuriera Warszawskiego”. Przedstawiał on przebieg 
wyimaginowanego zebrania, poświęconego masowemu przejściu polskich żołnierzy 
na stronę niemiecką pod Lenino. Warto przytoczyć jego obszerne fragmenty, gdyż 
ukazują one zarówno antysemickie stereotypy wykorzystywane przez propagandę, 
jak i sprawność warsztatową jej twórców. W felietonie pisano: „Dawid Samuelo-
wicz Goldmund, komisarz polityczny w polskiej dywizji im. Tadeusza Kościuszki, 
zebrał swój batalion, aby wygłosić do żołnierzy uświadamiające przemówienie. 
Towarzysze Polaczki! – zaczął. – Towarzysze sowieckie sołdaty [żołnierze – S.P.] 
z polskiej dywizji imienia towarzysza Tadeusza Kościuszki, pierwszego komunisty 
w waszej szlachecko-burżujskiej Polszy! Zdarzył się fakt godny największego ubo-
lewania. Przepełnił on bólem szlachetne serce naszego wielkiego ojca, batiuszki 
Stalina, i zamroczył łzami jasne oczy naszej gołubuszki [gołąbeczki – S.P.], towa-
rzyszki Wandy Wasilewskiej. Burżuje, faszyści i wszelkiego rodzaju antysemitniki 
przekupiły kontrrewolucyjne elementy naszej sławnej dywizji. Polscy szowiniści za 
miliony zrzucone im w specjalnych spadochronach przez faszystów zdradzili wiel-
kie dzieło komunizmu, obrócili się plecami do czułego serca Stalina i do jasnych 
ocząt towarzyszki Wandy. Przeszli na stronę naszych wrogów! A czy im czegoś 
u nas brakowało, powiedzcie sami? Mieli piękną nazwę dla swej dywizji. Tadeusz 
Kościuszko – prawdziwy polski cymes! Mogli sobie mówić po polsku, zwłaszcza 
dobrze mówić o Stalinie. Że tam czasem towarzysz Gelfbrus albo towarzysz Szwajn-
fels powiedział »polska skatina« [polskie bydło – S.P.], to wielkie rzeczy! Jest o co 
gniewać się! Myśmy tak o was zawsze dbali! Ja dzień i noc tylko chodzę i węszę, 
czy tu pomiędzy nami nie ma jakiegoś polskiego nacjonalisty albo zamaskowane-
go katolika. Tacy to najgorsi! Zaraz by was zepsuli, a ja bym musiał odpowiadać. 
[…] Wy głupie polskie chłopy! Czyście zapomnieli, czego myśmy was już zdążyli 
nauczyć! Nauczyliście się rżnąć drzewo w naszych tartakach w Archangielsku, kar-
czować drzewo nad brzegami Leny i Jeniseja, pracować w naszych kopalniach. Wy 
przecież nie jacyś wypasieni dyrektorzy albo inne burżuje, a porządne, prawdziwe 
proletariusze. Dla was harować po 16 godzin na dobę to mucha! […] Słyszałem, że 

33 Dalsze zeznania Polaków zbiegłych z armii bolszewickiej. „Pragnę ujrzeć swoją zagrodę i pozostać 
w domu” oświadcza żołnierz z dywizji „T. Kościuszki”, „KCz”, 1 XII 1943, s. 1.
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są tacy, co narzekają, że ktoś z was tam umarł na Syberii albo w jakim obozie pracy, 
lub nie wytrzymał pensjonatu u naszych dzielnych towarzyszy z NKWD. Mołojcy! 
Śmiejcie się z tego. Księża obiecują wam po śmierci raj, ale to bujda, bo tam nie ma 
nic. Ale za to tu u nas jest już w tym życiu prawdziwy raj. Komu więc lepiej, tym, 
co umarli, czy wam? Wam, niewdzięczne Polaczki!”34.

Winą oficerów narodowości żydowskiej miały być w dużej mierze warunki, 
w jakich szkolono kościuszkowców przed skierowaniem ich na front. W publika-
cjach podkreślano, że wielu z nich wstąpiło do tej jednostki w stanie skrajnego 
wyczerpania fizycznego, spowodowanego pobytem w łagrach, pracą przymusową 
i długotrwałą podróżą. W Sielcach nad Oką miano poddawać ich nieustannym ćwi-
czeniom dziennym i nocnym, którym towarzyszyło bardzo słabe wyżywienie, opar-
te na sucharach i wydawanej raz dziennie zupie35. Żołnierze mieli zatem marzyć 
o skierowaniu na front i wyrwaniu się w ten sposób spod „jarzma żydowskiego”36. 
Do zmiany nastawienia nie były w stanie przekonać ich pogadanki, w których 
skupiano się na opisywaniu okrucieństw dokonywanych przez Niemców na pol-
skiej ludności. Pomijano w nich całkowicie kwestię walki o Polskę – miała o tym 
wspomnieć dopiero Wanda Wasilewska, zapowiadając w przemówieniu skiero-
wanym do kościuszkowców, że będą walczyć o wyzwolenie Warszawy37. Słucha-
cze mieli odnosić się do tych zapewnień z całkowitym lekceważeniem, podobnie 
jak do przysięgi, którą zdaniem niemieckich propagandzistów uznano za swoisty 
żart38. „Wiedzieliśmy, że mamy krwawić dla czerwonych diabłów i bezbożników, 
toteż trudno było w tych warunkach myśleć o jakimś zapale wojennym, który 
sztucznie chciano wzniecić w naszych sercach” – miał opowiadać jeden z żołnie-
rzy39. Warto zauważyć, że chociaż prawdziwość takich postaw jest bardzo praw-
dopodobna, wielu kościuszkowców miało poczucie bycia polskimi żołnierzami, 
zwracając w swych powojennych wspomnieniach uwagę m.in. na inny niż w Armii 
Czerwonej sposób salutowania (dwoma palcami, a nie całą dłonią) czy też zbio-

34 Przemówienie. Felieton polityczny, „NKW”, 6 XII 1943, s. 2.
35 Cierniowa droga żołnierzy dywizji im. Kościuszki…, s. 1; Polacy uciekają z czerwonej armii. Głód 

i obawa przed „strzałem w kark” werbowały „ochotników” do „polskiej dywizji im. Tadeusza Kościuszki”, 
„Dziennik Radomski” (dalej: „DR”), 19 XI 1943, s. 1.

36 Cierniowa droga żołnierzy dywizji im. Kościuszki…, s. 2.
37 Obóz jeńców rajem w porównaniu z piekłem bolszewickim…, s. 1; W obozie żołnierzy polskich z dywizji 

im. T. Kościuszki. Nabożeństwo żołnierskie. Biblioteka obozowa. Listy do rodzin, „GK”, 3 XII 1943, 
s. 1–2.

38 Fiasko eksperymentu Stalina z „polską dywizją im. T. Kościuszki”. Wielu Polaków zdołało przedostać 
się do linii niemieckich, „NKW”, 22 XI 1943, s. 1.

39 Gdyby nie terror, nie byłoby „polskiej” dywizji. Jakie były nastroje wśród Polaków w armii sowieckiej, 
„NKW”, 6 XII 1943, s. 1.
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rowe śpiewanie podczas ćwiczeń piosenek mających rodowód w Legionach Pol-
skich Józefa Piłsudskiego. Wzmacniało to ich patriotyzm i przekonanie, że będą 
jednak bić się o Polskę40.

W opiniach jeńców rozkazy mówiące o wymarszu dywizji na front przyjęto 
z dużym zaskoczeniem, tym bardziej że jednostka była słabo wyekwipowana i jeszcze 
słabiej wyszkolona. Jak twierdzono, część żołnierzy nie miała nigdy okazji strzelać 
ostrą amunicją, a innych dopiero podczas podróży na pozycję bojową uczono, jak 
obsługiwać broń41. Niektórzy z kościuszkowców byli też przeświadczeni, że wejdą 
do walki dopiero wówczas, gdy front wschodni dotrze do ziem polskich. Droga na 
pozycje pod Lenino miała być wydarzeniem, które ostatecznie otworzyło oczy nie-
dowiarkom, liczącym jeszcze na życzliwość sowieckich komunistów wobec Polaków. 
Po podróży transportem kolejowym pododdziały dywizji maszerowały na linię 
frontu pieszo, pokonując w ten sposób – według zeznań jeńców – blisko 300 km42. 
Marsze te odbywały się nocami w bardzo szybkim tempie i przy słabym wyżywie-
niu, któremu towarzyszył kategoryczny zakaz gotowania przez żołnierzy posił-
ków we własnym zakresie. „Naszą żywność przepili żydowscy oficerowie” – miał 
stwierdzać jeden z jeńców43, a inny opowiadał: „Traktowano nas nie jak polskich 
żołnierzy, lecz jak bydło prowadzone na rzeź. Na skutek strasznych trudów i złego 
odżywienia byłem w drodze bardzo znużony, a przy tym zdrowie miałem bardzo 
słabe. Dostałem krwotoku i osłabłem zupełnie. Żydowski lekarz pułkowy jednak, 
którego moi koledzy zawezwali, powiedział: »Ten człowiek może spokojnie dalej 
maszerować. Za kilka dni będziemy na froncie, a tam i tak płynie krew«. Musia-
łem więc maszerować dalej. Sądziliśmy, że przynajmniej wieczorem przed walką 
dostaniemy, że tak powiem, »ucztę przedśmiertną«, ale dużo do tego brakowało. 
Tym razem nie dostaliśmy nic do jedzenia. Postąpiono z nami tak jak z przeznaczo-
nym na rzeź bydłem, które też nic do jedzenia nie dostaje, gdy oddaje się je pod nóż 
rzeźnikowi. Podczas marszu często wyrywaliśmy pokrzywy i gotowaliśmy razem 
z ziemniakami zebranymi z pól”44.

Według twórców propagandy miejsce, w które skierowano polską dywizję, nie 
zostało wybrane przez Stalina przypadkowo. Podążając do Lenino, dywizja przema-

40 Por. np. Berlingowcy. Żołnierze tragiczni…, s. 58 i nast.
41 Gdyby nie terror, nie byłoby „polskiej” dywizji…, s. 1; Przeżycia Polaków w raju sowieckim, cz. 4, 

„NKW”, 16 IX 1944, s. 2.
42 Dalsze zeznania Polaków zbiegłych z armii bolszewickiej…, s. 1.
43 Żołnierze polscy nie chcieli walczyć za bolszewizm…, s. 2.
44 Przeżycia Polaków w raju sowieckim, cz. 3, „NKW”, 15 IX 1944, s. 2; „Komunizm jest jakby zarazą 

dla życia ludzkiego”. Rewelacje o przeżyciach żołnierzy polskich w dywizji im. „T. Kościuszki”, „KCz”, 
28 XI 1943, s. 1.
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szerowała w pobliżu Lasu Katyńskiego45. Wiedza o dokonanej tam zbrodni miała 
być wśród żołnierzy powszechna, a skierowanie ich w rejon, na którym do niedawna 
trwały ekshumacje, odebrali oni jako groźbę, że również ich życie może się zakoń-
czyć szybko w masowych grobach. Jeden z kościuszkowców miał opowiadać: „Gdy 
byliśmy niedaleko od Smoleńska, poznał nas pewien siwobrody wieśniak i krzyknął 
do nas po polsku: »tam koło Katynia leży pochowanych 12 tysięcy waszych ofice-
rów. Oglądnijcież się, kto was teraz prowadzi«. Wszyscy w międzyczasie słyszeliśmy 
coś niecoś o egzekucjach pod Katyniem i zrozumieliśmy ten okrzyk chłopa jako 
szczególnie straszną dla siebie wróżbę, gdyż prowadzono nas teraz w pobliżu tych 
grobów. Wielu z nas miało krewnych i przyjaciół wśród ofiar katyńskich. O nich 
myśleliśmy, wlokąc się dalej”46.

Wątek informowania kościuszkowców o zbrodni katyńskiej przez miejscową 
ludność, a także przez niektórych oficerów prowadzących pododdziały, pojawił się 
w wielu publikacjach prasowych47. Po pewnym czasie uzupełniono go informa-
cją o nabożeństwie żałobnym za dusze pomordowanych, zorganizowanym przez 
Sowietów w Katyniu, w którym udział wzięli m.in. żołnierze dywizji im. Tadeusza 
Kościuszki. Wydarzenie to nazywano „bluźnierczą szopką”, która „sprofanowa-
ła zwłoki męczenników”48. Wspominany już na łamach niniejszego opracowania 
kpt. Matuszewski opowiadał, że delegacje żołnierzy zostały zmuszone do ogląda-
nia masowych grobów, a każdy uczestnik takiej „wycieczki” musiał oświadczyć na 
piśmie, że jest przekonany, iż polskich oficerów wymordowali Niemcy49.

Po dotarciu na pozycje pod Lenino kościuszkowcy mieli stać się po raz kolej-
ny celem zmasowanej indoktrynacji ze strony oficerów politycznych. Uczulano ich 
zwłaszcza na to, że Niemcy rozstrzeliwują od razu wszystkich jeńców, stąd też nale-
ży walczyć przeciwko nim z jak największą determinacją. Przebieg rozpoczętego 
12 października 1943 r. natarcia miał dowieść słabego wyszkolenia żołnierzy, którzy 
mieli atakować zwartymi oddziałami, a na polu walki wymieszali się „jak owce”. 
Jak podkreślano w wielu wypowiedziach prasowych, za atakującymi Polakami szli 

45 Odpowiedź na Katyń…, s. 1.
46 Przeżycia Polaków w raju sowieckim, cz. 3, „NKW”, 15 IX 1944, s. 2; „Komunizm jest jakby zarazą…, 

s. 1.
47 Fiasko eksperymentu Stalina z „polską dywizją im. T. Kościuszki”…, s. 1; „Polska” dywizja zabawką 

w rękach Kominternu. W całej formacji było tylko trzech polskich oficerów, „NKW”, 30 XI 1943, s. 2; 
Rzeczywistość sowiecka w zeznaniach polskich. Dalsze wywiady z polskimi żołnierzami z szeregów 
czerwonej armii, „GK”, 30 XI 1943, s. 1; Zeznania polskich żołnierzy zbiegłych z niewoli sowieckiej, 
„GK”, 1 XII 1943, s. 1.

48 Dramatyczna opowieść o cierpieniach Polaków w Sowietach. Listy Polaków, b. żołnierzy dywizji 
im. T. Kościuszki, „NKW”, 1 III 1944, s. 2.

49 Tupet bolszewików. Nowa wersja Katynia, „NKW”, 16 VIII 1944, s. 1.
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„żydowscy komisarze” z odbezpieczoną bronią i strzelali w plecy tych, którzy okazali 
strach50. Wszystko to miało się przyczynić do masowych wręcz decyzji kościusz-
kowców o przejściu na stronę Niemców. „Jestem nieskończenie wdzięczny za to, że 
udało mi się ujść z niewoli sowieckiej i że już nade mną nie stoi żaden żydowski 
oficer z rewolwerem w ręku” – miał stwierdzać jeden z wziętych do niewoli51.

Na łamach prasy podkreślano nieustannie, że Niemcy zapewnili Polakom wręcz 
luksusowe warunki życia w obozie jenieckim. Żołnierze mieli być „zachwyceni” 
doskonałą jakością baraków, obfitym wyżywieniem, polskojęzycznym księgozbiorem 
obejmującym blisko 400 pozycji, dostępem do prasy i gier towarzyskich, a także opieką 
duszpasterską52. Jak już wspominano, Niemcy umożliwili również każdemu z nich 
napisanie listu do bliskich, mieli jednak pełny wgląd do tej korespondencji i wyko-
rzystali ją do celów propagandowych53. Masowa dezercja kościuszkowców miała też 
odbić się szerokim echem w świecie i zostać uznana za czyn wręcz symboliczny. „Nowy 
Kurier Warszawski” przytaczał np. opinię hiszpańskiego dziennika „Informaciones”, 
stwierdzającego, że ich czynem „świat uzyskał nowy dowód szatańskiego zakłamania 
i okrucieństwa reżimu moskiewskiego. Żołnierze ci za wiele wiedzą o przestępcach 
katyńskich, o wysiedlaniu kobiet i dzieci polskich i o wszelkich innych aktach okru-
cieństwa, i dlatego nie mogli pójść na lep zakłamanych słówek Kremla. Mimo naj-
większego niebezpieczeństwa grożącego ich życiu, przeszli oni do linii niemieckich 
i tym samym pokazali światu, skąd jedynie i wyłącznie oczekiwać należy ratunku 
dla cywilizacji i dla Europy”54. Pochwał mówiących o rozumie, męstwie, o „poczuciu 
wspólnoty europejskiej” wykazanym przez kościuszkowców było zresztą więcej55.

U kresu 1943 r. tematyka Polaków walczących u boku Armii Czerwonej przeciwko 
Niemcom znikła niemalże całkowicie z łamów prasy wydawanej w GG. Powrócono do 
niej jednak bardzo szybko, a mianowicie w marcu 1944 r. Wiązało się to z rozpoczętą 
wówczas przez Niemców akcją, w ramach której kościuszkowcy odwiedzali wybra-
ne miasta GG. Spotykali się w nich na specjalnych mityngach, m.in. z robotnikami 
zakładów przemysłowych pracujących na rzecz Wehrmachtu, i opowiadali o swych 

50 Przeżycia Polaków w raju sowieckim, cz. 4, „NKW”, 16 IX 1944, s. 2; Żołnierze polscy nie chcieli 
walczyć za bolszewizm…, s. 2.

51 Żołnierze polscy nie chcieli walczyć za bolszewizm…, s. 1.
52 Obóz jeńców rajem w porównaniu z piekłem bolszewickim…, s. 2; Ucieczka przez czerwoną linię bojo-

wą…, s. 1; „O co mieliśmy walczyć”. Tragiczny znak zapytania nad dywizją im. Tadeusza Kościuszki. 
Wyraz „Polska” znajduje się w Sowietach na indeksie, „Kurier Kielecki”, 7 XII 1943, s. 1.

53 Żołnierze dywizji Kościuszki piszą do swych rodzin. Wstrząsająca wymowa prostych słów żołnierskich, 
„NKW”, 4–5 XII 1943, s. 2.

54 Ucieczka z raju sowieckiego. Madryt o żołnierzach „polskiej” dywizji, „NKW”, 24 XI 1943, s. 1.
55 Na przykład: Ich decyzja, „NKW”, 27–28 XI 1943, s. 1.
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przeżyciach w Rosji Sowieckiej, tym samym ostrzegając przed zbliżającą się ze wscho-
du armią. Redakcje gazet opisywały te spotkania w tonie pełnym nie tylko wzruszeń, 
ale wręcz egzaltacji. Przytoczmy w tym miejscu fragment reportażu opublikowa-
nego na łamach „Dziennika Radomskiego”: „Wobec licznie zebranych robotników 
radomskich stanął na estradzie żołnierz dywizji im. Tadeusza Kościuszki, aby swym 
nikłym, a jednak tak przepotężnym tragizmem prawdy głosem zawołać: Oskarżam! 
Ostrzegam! Młody, dwadzieścia lat zaledwie liczący chłopiec. Typowe polskie pacholę, 
którego twarz malowano z palety złożonej z niebieskich fal wiślanych, modrych jak 
jego oczy, i pszenicznych łanów sandomierskich, jak jego włosy złotych. Ma na głowie 
polską rogatywkę tzw. polówkę oraz polski płaszcz wojskowy – dobrze obmyślane 
rekwizyty polskiej komedii reżysera Stalina. Ale już guziki moskiewskiej roboty, tan-
detne nad wyraz, z orzełkiem demokratycznie pozbawionym korony”56. Opowieści 
kościuszkowców, wygłaszane podczas spotkań odbywanych m.in. w Częstochowie, 
Kielcach czy też Radomiu, miały wywoływać na słuchaczach wręcz piorunujące 
wrażenie. Ich elementem stało się np. określanie gen. Berlinga mianem „parszywe-
go Żyda”, mającego włączyć się w proces tworzenia polskich oddziałów walczących 
u boku Armii Czerwonej tylko z powodu osobistej nienawiści do gen. Władysława 
Sikorskiego i rządu emigracyjnego w Londynie57. Już wcześniej w publikacjach poja-
wiały się stwierdzenia mówiące, że Wanda Wasilewska to „żydówka, która siedziała 
w więzieniu za komunizm i […] samych żydów porobiła oficerami”58.

W sposób znacznie bardziej rozbudowany zaczęto pisać o berlingowcach latem 
1944 r. W związku z dotarciem frontu wschodniego do linii Wisły Niemcy rozpoczęli 
zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandową, mającą skłonić Polaków do popar-
cia ich wysiłku zbrojnego, a przede wszystkim do ochotniczego udziału w budowie 
umocnień i fortyfikacji mających zatrzymać Sowietów. Jedną z osób popierających 
ją publicznie był wspominany już por. Adolf Wysocki. Opracował on odezwę do 
rodaków, kolportowaną w postaci ulotek, a także opublikowaną m.in. przez „Nowy 
Kurier Warszawski”. Pisał w niej, że wśród ludności GG działają agitatorzy komuni-
styczni. „Schlebiają oni nam cynicznie i wyszczerzają zęby, siedząc w skórze baranka, 
pod którą skrył się drapieżny wilk, aby nie rozpoznać w nim potwora. Najchętniej 
wmówiliby nam, że setki tysięcy przez żydowskich katów zamordowanych Polaków 
zmarło przez przeoczenie albo na skutek samobójstwa […]. Wpaść w ręce Stalina 

56 „Precz z bolszewizmem” – woła radomski robociarz. Żołnierze dywizji im. T. Kościuszki w Radomiu. 
Relacje, od których włos się jeży na głowie, w hali fabrycznej, „DR”, 16 III 1944, s. 3.

57 Męty z czerwonej brygady międzynarodowej przewodziły „polskiej” dywizji T. Kościuszki, „DR”, 19 III 
1944, s. 3.

58 Służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki…, s. 5.
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i jego żydowskich katów oznacza rezygnację z wszelkiej wolności osobistej i całko-
wite wyzbycie się własności prywatnej, ucisk miłości do Boga i bojaźni bożej, strasz-
ne męczarnie duchowe i fizyczne i w końcu okrutny koniec w ociekających krwią 
rękach żydowsko-bolszewickich bestii”; odezwa kończyła się wezwaniem do wzięcia 
do rąk łopat i zbudowania szańca „[…] którego wróg nie zdoła przekroczyć, gdyż 
w tym szańcu zatrzyma go walczący jak lew żołnierz niemiecki”59.

Ważnym elementem propagandy tego okresu było poinformowanie czytelników 
prasy, że wraz z czerwonoarmistami nad Wisłą walczą nadal żołnierze „korpusu 
żydowsko-polskiego generała Berlinga”. Jak podkreślano, uczestniczyli oni przede 
wszystkim w bojach o przyczółki na lewym brzegu rzeki, mając za zadanie stwo-
rzenie jak najlepszych warunków dla sowieckich dywizji szturmowych i ponosząc 
tym samym ogromne straty. Fakt, że „Bolszewicy każą Polakom przelewać krew, 
by zaoszczędzić własne wojska”, miał przyczyniać się do częstego przechodzenia 
żołnierzy na stronę Niemców60. Za najwymowniejszy przykład szafowania życiem 
Polaków uznano stworzenie przyczółka czerniakowskiego w ogarniętej powsta-
niem Warszawie, gdzie 19 września 1944 r. berlingowcy mieli stracić 400 poległych 
i 300 jeńców. „Każdy polski oficer, podoficer i każdy polski żołnierz – za wyjątkiem 
żydów – może mieć tę pewność, że planowo i z rozmysłem zostanie pchnięty przez 
bolszewików na niechybną śmierć” – dodawano61.

W październiku 1944 r. prasa doniosła, że w rękach Niemców znajduje się 
520 jeńców z 3. Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, wziętych do niewoli 
w Warszawie i jej okolicach62. Miała być wśród nich jedna kobieta-żołnierz, a także 
ok. 30 Polaków pochodzących z ziem ukraińskich i białoruskich. Wszyscy pozo-
stali mieli trafić do dywizji w ramach przymusowego poboru, przeprowadzonego 
przez Sowietów na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Opisujący ich dzien-
nikarze zwracali uwagę na młody wiek oficerów, których kwalifikacje dowódcze 
miały ograniczać się do udziału w kilkumiesięcznym kursie. Żołnierze krytykowali 
dowódców, z których rozkazu desantowali się na przyczółek czerniakowski łodziami 

59 Rodacy – do dzieła!, „NKW”, 12 VIII 1943, s. 2.
60 Wolno im krwawić za Stalina. Wstrząsające dane o losie żołnierzy polskich, „NKW”, 2 IX 1944, s. 1.
61 Taniec śmierci polskich dywizji. Moskwa posyła Polaków na pewną zgubę, „NKW”, 24 IX 1944, s. 1.
62 Liczba ta wydaje się zgodna z prawdą. Tylko w dniach 19–23 IX 1944 r. na przyczółek czerniakow-

ski przeprawiono 1254 żołnierzy 3. Dywizji Piechoty, spośród których utonęło w Wiśle, poległo 
i zostało wziętych do niewoli aż 961. W związku z tymi wydarzeniami, a także fiaskiem walk 
o utworzenie przyczółków w rejonie mostu Poniatowskiego i na Żoliborzu, ogólne straty dywizji 
objęły m.in. 1762 zabitych i zaginionych. Por. np. H.Z. Figura, Przyczółki warszawskie 18–23.09.1944 
[w:] Bo wolność krzyżami się mierzy. Dzieje oręża polskiego 1939–1945, red. Z. Matuszak, Warszawa 
2009, s. 237–246; S. Nowak, Przyczółek Czerniakowski 1944, Zabrze 2011.
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w biały dzień, ponosząc bardzo poważne straty. Jak stwierdzali, cywilni mieszkań-
cy Pragi zachęcali ich do przechodzenia na stronę niemiecką. Gdy na przyczółku 
walczyli wspólnie z żołnierzami AK, stosunek warszawian do nich miał być począt-
kowo dobry. Bardzo szybko uległ on jednak radykalnej zmianie, gdy zauważono, że 
oficerowie dywizji mówią bardzo słabo po polsku, a żołnierze noszą na czapkach 
orzełki pozbawione koron. Wkrótce zapanować miało powszechne przekonanie, że 
berlingowcy są Sowietami udającymi Polaków, walczącymi nie o wyzwolenie kraju, 
ale o jego skomunizowanie63. Oni sami nie wierzyli w agitację o „demokratycznej” 
Polsce, a ci, którzy pochodzili z Kresów Wschodnich, mieli okazję zaobserwować, 
że na zajmowanych terenach Polakom pod panowaniem niemieckim żyło się lepiej 
niż obywatelom Związku Sowieckiego64.

Wątek sowieckich oficerów „pełniących obowiązki Polaków” był eksponowany 
w propagandzie prasowej omawianego okresu z dużym natężeniem. Najbardziej 
interesująca publikacja związana z nim dotyczyła odnalezienia na przyczółku czer-
niakowskim ciała poległego oficera, Michała Sumerkina. Był on postacią autentyczną 
i jako porucznik 6. pp zginął 21 września 1944 r., walcząc przeciwko Niemcom65. 
Przy zwłokach oficera odkryć miano dziennik, zawierający bogate zapiski. Wskazy-
wały one, że Sumerkin był oficerem Armii Czerwonej, którego przymusowo przenie-
siono do polskiej dywizji, jego zdaniem łamiąc mu w ten sposób karierę wojskową. 
W zapiskach miał podkreślać, że Polacy byli dla niego obcy, a część oficerów uwa-
żała go za antysemitę. Chociaż przełożeni zapewniali go nieustannie, że nadal jest 
sowieckim oficerem, był zmuszony zwrócić zwierzchnikom książeczkę kandydata 
partii komunistycznej, a czerwoną gwiazdę z czapki nosić w kieszeni. Jak stwierdzał, 
„znajdował się w sytuacji nielegalnej”, nie mogąc pracować otwarcie jako komunista. 
Piastowskiego orzełka noszonego na rogatywce określał mianem „kury”66.

W stopniu znacznie większym od zakamuflowanych Rosjan wśród berlingow-
ców miała razić nadal obecność Żydów. Jeńcy wzięci do niewoli nad Wisłą opowia-
dali jakoby dziennikarzom, iż „dekują” się oni na najróżniejszych stanowiskach 
administracyjnych, stojąc nieustannie za plecami polskich żołnierzy i strasząc ich 
niemieckimi okrucieństwami. Na łamach prasy pisano np., że „Jeńcy z korpusu 

63 Wśród żołnierzy Berlinga. Nasz wysłannik w obozie dla jeńców, wziętych podczas ataków na Warszawę, 
„NKW”, 8 X 1944, s. 1; Pod bolszewickim terrorem idą polscy żołnierze na śmierć, „NKW”, 12 X 1944, s. 2.

64 Polacy wysłani na pierwszy ogień. Zeznania żołnierzy z korpusu Berlinga, „NKW”, 10 VIII 1944, s. 1; 
Żołnierze polscy o służbie w formacjach bolszewickich, „NKW”, 15 VIII 1943, s. 1.

65 Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 4: Żołnierze Wojska Polskiego 
na Wschodzie, cz. 1: N–Z, red. E. Pawłowski, Pruszków 1995, s. 150. Por. także: J. Margules, Boje 
1. Armii WP w obszarze Warszawy, Warszawa 1967, s. 405.

66 Z pamiętnika oficera sowieckiego dowodzącego polskim oddziałem, „NKW”, 17 XI 1944, s. 1–2.
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żydowsko-polskiego generała Berlinga, operującego w wielkim łuku Wisły, zgodnie 
stwierdzają w swych zeznaniach, iż wśród oficerów i urzędników korpusu zwraca 
na siebie uwagę wielka ilość żydów. Korpus oficerski sztabu, a przede wszystkim 
etapów, składa się w 50 proc. z żydów, podczas gdy korpus oficerski oddziałów 
frontowych zawiera zaledwie 15 proc. żydów. Jak wszędzie, tak i w tym wypadku, 
żydzi zdążyli już obsadzić najlepsze stanowiska w szpitalach wojskowych, składach 
zaopatrzeniowych itp.”67 

Twierdzenia, że sztaby 1. i 2. Armii Wojska Polskiego miały być zapełnione 
czerwonoarmistami, „komunistycznymi degeneratami” i popierającymi ich Żydami, 
starano się uzasadnić, opisując dowódców powyższych jednostek. Przedstawiając 
gen. Michała Rolę-Żymierskiego, przypominano – zresztą w pełnej zgodzie z praw-
dą – że został on w okresie międzywojennym usunięty z wojska za malwersacje 
finansowe, a przebywając w więzieniu cieszyńskim, zetknął się za pośrednictwem 
jednego z żydowskich współwięźniów z ruchem komunistycznym68. „Przyjmij-
my, że wyrok na Żymierskiego mógł być niesprawiedliwy – pisano. – Ale jakiż to 
charakter okazuje człowiek, który swej osobistej krzywdy na obozie sanacyjnym 
dochodzi przez łączenie się ze zdecydowanymi wrogami Polski? Żymierski walczył 
tu, na Lubelszczyźnie w roku 1920 przeciw kawalerii Budionnego. Walczył niezbyt 
szczęśliwie, pozwolił otoczonemu Budionnemu przedrzeć się do swej armii. W każ-
dym razie przyłożył i on swej ręki do przyłączenia do Polski Wilna, Lwowa, Pińska, 
Łucka i Krzemieńca. I oto – powodowany chęcią zemsty na piłsudczykach i sanato-
rach [zwolennikach obozu sanacji – S.P.] – organizuje dziś armię, która ma te mia-
sta, tak drogie sercu polskiemu, oddać tradycyjnie Polakom wrogiej Rosji, skazać 
polskość ziem wschodnich na zagładę, a Polskę samą uzależnić od sowieckiej dyk-
tatury. Zaiste, nic boleśniejszego nie może być dla Polaka, jak taki moralny upadek 
wysokiego oficera, który przecież winien być uosobieniem patriotyzmu i honoru”69.

Z kolei mówiąc o gen. Zygmuncie Berlingu, przypominano, że „za czasów 
żydowskiego dowódcy, generała Bernarda Monda” był on szefem sztabu Dowódz-
twa Okręgu Korpusu Kraków, a za odmowę opuszczenia Związku Sowieckiego 
wraz z armią gen. Andersa został uznany za dezertera70. Nieprawdziwe informacje 

67 Korpus Berlinga – eldorado żydów. Komisarze NKWD wytwarzają sztuczny zapał, „NKW”, 8 VIII 
1941, s. 2.

68 Por. J. Pałka, J. Poksiński, Michał Żymierski 1890–1989, Warszawa 2015, s. 143 i nast.
69 Komisarze Stalina jako „rząd polski”, „KCz”, 12 VIII 1944, s. 2.
70 Nowi prowodyrzy komunistyczni w Polsce. Czym byli i czym są?, „GK”, 2 IX 1944, s. 2. Por. np. 

W. Jaskulski, Płk dypl. Zygmunt Henryk Berling i jego dowodzenie 4 Pułkiem Piechoty Legionów 
(III 1937 – IV 1939) [w:] 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich – historia i pamięć. W 100 rocznicę 
powstania, red. U. Oettingen, W. Rutkowska, J. Główka, Kielce 2015, s. 137–150.
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dotyczyły gen. Karola Świerczewskiego – na łamach prasy podawano błędnie, że 
w 1920 r. zdezerterował on z polskiej armii, przechodząc na stronę bolszewików. 
Dezercja ta miała zapewnić mu karierę, realizowaną mimo nałogowego alkoholi-
zmu71. Dziennikarze mieli też dostęp do prasy informującej o przyznawaniu ber-
lingowcom sowieckich odznaczeń. Jak zauważano, przeważająca większość ich 
nazwisk pojawiających się w druku nie nasuwała jakichkolwiek skojarzeń. Do nie-
licznych wyjątków należał np. por. Jakub Prawin – przed wojną znany działacz 
komunistyczny, osadzony w Berezie Kartuskiej72. Drogi życiowe oficerów armii 
miały dowodzić, że nie będą oni w stanie zaoferować Polakom niczego poza cał-
kowitym wepchnięciem ich w ręce Sowietów.

Podsumowując, warto pokusić się o kilka spostrzeżeń. Informacje dotyczące 
polskich formacji wojskowych walczących u boku Armii Czerwonej publikowa-
ne na łamach polskojęzycznej prasy niemieckiej GG miały charakter propagandy 
towarzyszącej. Chociaż tematykę tę poruszano tylko w określonych momentach, 
wpisywano ją w szerszy kontekst komunikowania perswazyjnego. Stanowiła ona 
mianowicie element składowy propagandy antykomunistycznej, a równocześnie 
propagandy antyżydowskiej. Bardzo często spajano je zresztą w całość, budując 
obraz „żydokomuny” jako siły nadciągającej ze wschodu, zagrażającej Polakom. 
Gromadząc informacje stanowiące bazę dla artykułów prasowych, czerpano wiedzę 
przede wszystkim od świadków wydarzeń. Ich relacje poddawano jednak radykal-
nej selekcji, wykorzystując tylko te dane, które wpisywały się w przyjęte wcześniej 
założenie. Co jednak interesujące, na łamach pism wydawanych w GG zamieszczo-
no wiele w pełni prawdziwych informacji dotyczących berlingowców. Chociaż dla 
czytelników prasy mogły się wydawać konfabulacją, to dzisiaj już wiemy, że opisy 
tragicznych losów przyszłych żołnierzy po 17 września 1939 r., realiów panujących 
w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki czy też bardzo wysokiego udziału 
osób narodowości żydowskiej w kadrze oficerskiej tej jednostki były zgodne z rze-
czywistością. Upubliczniano je jednak, stosując prymitywny język oraz posługując 
się antykomunistycznymi i antyżydowskimi stereotypami. Przeciwwagą w tej sfe-
rze były sformułowania poświęcone niemieckim żołnierzom przedstawianym jako 
dobroczyńcy i opiekunowie Polaków, współczujący im z powodu losu zgotowanego 
przez Sowietów.

71 Nowi prowodyrzy komunistyczni w Polsce…, s. 2. Por. np. L. Wyszczelski, Generał broni Karol 
Świerczewski „Walter” 1897–1947, Warszawa 1987; M. Patelski, Karol Świerczewski (1897–1947) 
„Walter” – komunista i generał, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego” (seria: Historia) 1996, 
z. 32, s. 73–82. 

72 Jednostki Berlinga „wojskiem polskim”?, „GK”, 25 VIII 1944, s. 2.
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Brak źródeł nie pozwala niestety na stwierdzenie, jak przedstawiał się odbiór 
omówionej propagandy i czy w związku z tym jej twórcy osiągnęli zakładane przez 
siebie cele. Nie można wykluczyć, że informacje zamieszczane na łamach prasy 
umacniały zarówno antykomunizm, jak i antysemityzm przynajmniej niektórych 
mieszkańców GG. Większość z nich dostrzegała jednak, że Niemcy starają się za 
pośrednictwem propagandy wybielić swą politykę wobec polskiego społeczeństwa, 
równie zbrodniczą jak polityka sowiecka.
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Zbigniew Bereszyński

Czystka antysemicka w Wojsku Polskim w latach 1967–1968 
na przykładzie dwóch oficerów Śląskiego Okręgu Wojskowego: 
płk. dypl. Izydora Helina i płk. Mieczysława Wolmuta

W czerwcu 1967 r., po wybuchu tzw. wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie, 
władze PRL, realizując wspólną politykę zagraniczną państw bloku komunistycz-
nego, potępiły Izrael jako rzekomego agresora i zerwały z nim stosunki dyploma-
tyczne. Znaczna część elit politycznych PRL wykorzystała ten fakt do wszczęcia 
tzw. kampanii antysyjonistycznej, mającej w praktyce wszelkie cechy kampanii 
antysemickiej, aczkolwiek oficjalnie odżegnywano się od antysemityzmu jako takie-
go. Elementem tej kampanii była szeroko zakrojona czystka w szeregach Wojska 
Polskiego. W jej wyniku usunięto z armii niemal wszystkich oficerów pochodze-
nia żydowskiego pozostających w służbie czynnej – od 150 do 180 osób (według 
różnych autorów)1. Dobrą ilustrację mechanizmów czystki stanowią losy dwóch 
oficerów Śląskiego Okręgu Wojskowego: płk. dypl. Izydora Helina i płk. Mieczy-
sława Wolmuta. W obu przypadkach jedynym powodem szykan było żydowskie 
pochodzenie oficerów. 

Wbrew potocznym wyobrażeniom na ten temat szykany nie ograniczyły się do lat 
1967–1968. Były one kontynuowane również wiele lat później, a wytworzony w ich 
wyniku stan rzeczy w znacznej mierze utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Okoliczność 
ta sprawia, że kampania antysyjonistyczna w szeregach Wojska Polskiego jest nie 
tylko zagadnieniem historycznym, lecz także ważnym i ciągle jeszcze aktualnym, 
czekającym na sprawiedliwe rozwiązanie problemem społecznym.

1 T. Pióro, Czystki w Wojsku Polskim 1967–1968, „Więź” 1998, nr 6, s. 152–171; D. Stola, Kampania 
antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 69–78; J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 
2006, s. 468–515; Czystka antysemicka w Wojsku Polskim 1967–1968, http://www.sztetl.org.pl/pl/
term/395,anti-semitic-purge-in-the-polish-army-1967-1968/, dostęp: 27 XI 2016 r.
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Pułkownik dyplomowany Izydor Helin. Pierwsza ofiara kampanii 
antysyjonistycznej w opolskim środowisku akademickim

Izydor Helin urodził się 6 września 1918 r. w Brodach – miasteczku stanowiącym 
nieformalną stolicę Żydów w Galicji Wschodniej. Jego ojciec Natan był z zawodu 
agronomem. Matka, Eleonora z domu Wilańska, była prawdopodobnie katoliczką, 
a zatem rodzina mogła mieć charakter mieszany. Ze związku tego urodziło się jesz-
cze troje dzieci: Abraham, Salomon i Paulina, których imiona także wskazują na 
mieszany charakter małżeństwa. Pierwszy z wymienionych osiedlił się po II wojnie 
światowej w Tel Awiwie2. 

Rodzice zadbali o edukację Izydora Helina, który ukończył kolejno czteroklaso-
wą szkołę powszechną w Mycowie w powiecie sokalskim (województwo lwowskie), 
ośmioletnie gimnazjum (niższe i wyższe) w Rawie Ruskiej oraz zawodową szkołę 
gorzelniczą w Dublanach. Ukończenie tej ostatniej szkoły w 1938 r. przyniosło mu 
tytuł technika gorzelnika3. Do końca 1939 r. Helin pracował z przerwami w wyuczo-
nym zawodzie. Był pomocnikiem kierownika gorzelni w Skomorochach w powiecie 
sokalskim, a później zastępcą dyrektora Zjednoczenia Spirytusowego w Horodence 
w województwie stanisławowskim4. 

Tymczasem wybuchła II wojna światowa i wschodnia część Rzeczypospolitej 
znalazła się pod okupacją sowiecką. Młody Helin związał się z nowym aparatem 
władzy i w początkach stycznia 1940 r. rozpoczął pracę jako inspektor NKWD 
w Horodence. Nie zajmował się jednak pracą operacyjną, a w szczególności nie 
uczestniczył w działaniach represyjnych wobec miejscowej ludności. Według jego 
własnej relacji sowieccy przełożeni nie mieli do niego zaufania. Zakres jego obowiąz-
ków miał obejmować jedynie zewnętrzną ochronę obiektów zabezpieczanych przez 
NKWD oraz sprawy związane z ochroną ówczesnej granicy niemiecko-sowieckiej. 
Nie można jednak wykluczyć możliwości, że posiadana przez niego wiedza, znajo-
mość miejscowych stosunków, języka itp. bywały wykorzystywane przez sowiecki 

2 AIPN, 1268/24815, Akta Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie (dalej: SUSW), 
Podanie-kwestionariusz, 28 I 1972 r., k. 6; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział 
we Wrocławiu (dalej: AIPN Wr), 065/67, diazo 16, Akta Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu 
(dalej: KW MO Opole), Plan przedsięwzięć operacyjnych dot. Izydora Helina, 10 XII 1971 r., b.p.; 
ibidem, Informacja na temat kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu, b.d., b.p., mf. 

3 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Plan przedsięwzięć operacyjnych dot. Izydora Helina, 
10 XII 1971 r., b.p., mf. 

4 Ibidem, Informacja na temat kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Opolu, b.d., b.p.; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., b.p., mf. 
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aparat bezpieczeństwa również w działaniach o charakterze operacyjnym, nawet jeśli 
on sam nie był tego świadom. Niewykluczone nawet, że w związku z tym również 
w późniejszym czasie aparat ten patrzył na niego przychylnym okiem, co mogłoby 
w jakimś stopniu tłumaczyć fakt powierzania mu odpowiedzialnych funkcji zarów-
no w wojsku, jak i w życiu cywilnym5.

Praca Helina dla sowieckiego aparatu bezpieczeństwa zakończyła się bardzo szyb-
ko, bo już w październiku 1940 r. rozpoczął on służbę wojskową w Armii Czerwonej 
(prawdopodobnie w wyniku powołania). Służył początkowo w lotnictwie, był kursan-
tem w szkole lotniczej w Czkałowie, a następnie funkcjonował jako mechanik samolo-
towy (mogłoby to wskazywać na spore zaufanie władz sowieckich, wynikające być może 
z jego wcześniejszej pracy dla aparatu bezpieczeństwa). W późniejszym czasie został 
przeniesiony do piechoty, gdzie został dowódcą plutonu. W latach 1942–1943 praco-
wał jako mechanik w młynie na terenie Baszkirii, a następnie jako kierownik budowy 
w Wojskowym Zarządzie Budowlanym w Ufie6. 18 maja 1943 r. znalazł się w szeregach 
„ludowego” Wojska Polskiego i został skierowany na kurs oficerski do Puszkińskiej 
Szkoły Czołgów w Rybińsku. W październiku tegoż roku po ukończeniu kursu objął 
dowództwo plutonu w 1. Pułku Czołgów, a w późniejszym czasie awansował na stano-
wisko dowódcy kompanii w tymże pułku, który stał się zalążkiem 1. Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte. Uczestniczył w bitwie pod Lenino (12–13 październi-
ka 1943 r.) oraz w walkach na przyczółku warecko-magnuszewskim (10–16 sierpnia 
1944 r.)7. Od września 1944 r. był kolejno oficerem łącznikowym w Dowództwie Broni 
Pancernej 1. Armii WP, dowódcą kompanii czołgów w 3. Szkolnym Pułku Czołgów 

5 Ibidem, diazo 16, Informacja na temat kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu, b.d., b.p.; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., b.p., mf. Warto 
zaznaczyć, że struktura organizacyjna NKWD obejmowała całość sił policyjnych i porządkowych 
włącznie ze strażą pożarną i strażą leśną. Zadania związane z ochroną granicy koncentrowały się 
w tamtym czasie w szczególności na identyfikowaniu i zatrzymywaniu tzw. bieżeńców, czyli osób 
przedostających się nielegalnie z terenów okupowanych przez Niemców na ziemie wcielone do 
Związku Sowieckiego. Wielką część uchodźców stanowili Żydzi, uciekający przed prześladowaniami 
grożącymi im pod okupacją niemiecką. Powszechną praktyką było deportowanie „bieżeńców” 
w głąb Związku Sowieckiego. Helin, jako osoba pochodzenia żydowskiego, a przy tym dobrze 
znająca miejscowe realia, mógł być użyteczny dla NKWD zwłaszcza w sprawach związanych 
z identyfikowaniem Żydów napływających spod okupacji niemieckiej. 

6 Ibidem, diazo 16, Informacja na temat kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu, b.d., b.p.; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., b.p., mf. 

7 Ibidem, diazo 16, Plan przedsięwzięć operacyjnych dot. Izydora Helina, 10 XII 1971 r., b.p.; ibi-
dem, Informacja na temat kierownika Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu, b.d., b.p.; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., b.p., mf. 
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i dowódcą kompanii czołgów w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej. W grudniu tegoż 
roku został zastępcą dowódcy batalionu ds. politycznych w tejże szkole8.

Za udział w działaniach wojennych został odznaczony krzyżem Virtuti Mili-
tari V klasy oraz sowieckim Orderem Czerwonej Gwiazdy. Długa lista odznaczeń 
nadanych Helinowi obejmuje również Order Odrodzenia Polski V klasy (1945 r.), 
srebrny medal Zasłużony na Polu Chwały (1946 r.), medal Za Warszawę, medal Za 
Odrę, Nysę i Bałtyk, medal Zwycięstwa i Wolności, sowieckie medale Za Zwycięstwo 
oraz Za Zdobycie Warszawy, brązowy, srebrny i złoty medal Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny (1951–1958), Medal Dziesięciolecia Polski Ludowej (1955 r.) oraz Złoty 
Krzyż Zasługi (1958 r.)9. 

Po zakończeniu wojny, w okresie od lipca 1945 r. do marca następnego roku, 
Helin był zastępcą dowódcy brygady ds. politycznych w 3. Brygadzie Pancernej. 
W późniejszym czasie nie pełnił już jednak tego rodzaju funkcji. W lipcu 1946 r., 
po ukończeniu kolejnego kursu dowódczego, został zastępcą dowódcy ds. liniowych 
w 29. Pułku Artylerii Pancernej. W okresie od listopada 1946 r. do sierpnia 1948 r. 
dowodził kolejno 6. i 2. Pułkiem Czołgów. W późniejszym czasie był zastępcą inspek-
tora ds. operacyjnych w Inspektoracie Broni Pancernej Okręgu Wojskowego nr I10.

W sierpniu 1948 r. w raporcie skierowanym do ministra obrony narodowej 
mjr Helin zwrócił się z prośbą o zezwolenie na wyjazd do Palestyny z zamiarem 
wzięcia udziału w toczącej się w tym czasie pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej. 
W uzasadnieniu swojej prośby pisał: „Walczyłem w szeregach Armii Radzieckiej, 
[a następnie] Odrodzonego Wojska Polskiego o wolność i niepodległość Polski, będąc 
jednak z pochodzenia Żydem. W chwili, gdy naród żydowski z bronią w ręku wal-
czy o swe prawo do życia, uważam, że miejsce moje powinno być w szeregach armii 
żydowskiej”11. Zezwolenia na wyjazd nie uzyskał, a w związku z jego wystąpieniem 
Wojskowa Komisja Kontroli Partyjnej PPR w listopadzie tegoż roku wymierzyła mu 
karę nagany, zarzucając „uleganie wpływom nacjonalistyczno-drobnomieszczań-
skim i karierowiczostwo”12. 

8 Ibidem, diazo 16, Notatka służbowa z rozmowy z naczelnikiem Wydziału Służby Kryminalnej K[omendy] 
W[ojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu], [nieczytelna data dzienna] 1967 r., b.p., mf. 

9 Ibidem; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezer-
wista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., b.p., mf.

10 Ibidem, diazo 16, Notatka służbowa z rozmowy z naczelnikiem Wydziału Służby Kryminalnej K[omendy] 
W[ojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu], [trudno czytelna data dzienna] 1967 r., b. p., mf. 

11 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych dot. Izydora Helina, 10 XII 1971 r., b.p.; ibidem, Raport, 
10 VIII 1948 r. (odpis z 4 VIII 1967 r.), b.p., mf. 

12 M. Szymański, „Pedagog”, „Trybuna Opolska”, 10 IV 1968, nr 100, s. 3. W uzasadnieniu postano-
wienia o udzieleniu kary partyjnej zarzucano Helinowi, że napisał swój raport, „ulegając nacjo-
nalistycznym nastrojom rodziny”. 
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Mimo to mjr Helin pozostał w wojsku (być może znów dopomógł mu fakt 
wcześniejszej pracy dla sowieckiego aparatu bezpieczeństwa). W maju następne-
go roku objął stanowisko szefa Wydziału II Wywiadowczego w sztabie 1. Kor-
pusu Pancernego13. W raporcie złożonym w kwietniu 1950 r. (prawdopodobnie 
pod presją przełożonych) odwołał swoją prośbę z 1948 r., tłumacząc się, że chciał 
w tamtym czasie za wszelką cenę odejść z wojska na tle konfliktów personalnych 
i nigdy poważnie nie myślał o wyjeździe z kraju. Deklarował, że nie miał i nie ma 
nic wspólnego z syjonizmem, nie włada językiem żydowskim i jest „wrogo usto-
sunkowany” do Izraela, „jak do każdego innego państwa idącego na pasku impe-
rialistów anglosaskich”14. 

Od stycznia 1951 r. dowodził 4. Pułkiem Czołgów Ciężkich, a w lipcu 1953 r. 
został starszym wykładowcą techniki wojsk pancernych i zmechanizowanych 
w Akademii Sztabu Generalnego. Od końca sierpnia 1953 r. był już zastępcą komen-
danta fakultetu techniki wojsk pancernych i zmechanizowanych w tejże uczelni. 
Od grudnia 1954 r. kierował Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym w Oddzia-
le Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
(dawnego Okręgu Wojskowego nr I). Od lipca 1957 r. do połowy stycznia 1961 r. 
był zastępcą dowódcy ds. liniowych 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie, 
a z końcem stycznia 1961 r. został kierownikiem Studium Wojskowego przy Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Opolu15. 

Jako kierownik Studium Wojskowego płk dypl. Helin cieszył się sporą popular-
nością wśród studentów. Był też opiekunem uczelnianej organizacji Akademickiego 
Związku Sportowego16. W opinii Harry’ego Dudy, ówczesnego słuchacza opolskiej 
WSP, był to „wzorowy wychowawca młodzieży i wzorowy żołnierz zawodowy”17.

Postawa polityczna Helina nie wyróżniała się niczym szczególnym na tle ówczes-
nego korpusu oficerskiego. W 1944 r. wstąpił on do Polskiej Partii Robotniczej, 
a od 1948 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił nawet 
funkcję I sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Wydziale Mate-

13 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Notatka służbowa z rozmowy z naczelnikiem Wydziału 
Służby Kryminalnej K[omendy] W[ojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu], [trudno czytelna 
data dzienna] 1967 r., b.p., mf. 

14 Ibidem, Raport, [trudno czytelna data dzienna z kwietnia 1950 r.], b.p., mf.
15 Ibidem, Notatka służbowa z rozmowy z naczelnikiem Wydziału Służby Kryminalnej K[omendy] 

W[ojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu], [trudno czytelna data dzienna] 1967 r., b.p., mf. 
16 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: APO), Akta Komitetu Uczelnianego PZPR przy Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Opolu (dalej: KU PZPR WSP Opole), 10, Referat sprawozdawczy z dzia-
łalności Podstawowej Organizacji Partyjnej [PZPR] w Wyższej Szkole Pedagogicznej [w Opolu] 
za okres od 30 XI 1962 do 29 XI 1963 r., b.p. 

17 Uwagi pisemne Harry’ego Dudy z 30 IX 2009 r. (zbiory prywatne autora). 



Czystka antysemicka w Wojsku Polskim w latach 1967–1968… 307

matyczno-Fizycznym opolskiej WSP, a w 1965 r. wybrano go również na sekretarza 
organizacyjnego uczelnianej organizacji PZPR18.

W 1953 r. dowództwo 1. Korpusu Pancernego (dowódca korpusu i jego zastępca 
ds. politycznych) zarzuciło ppłk. Helinowi utrudnianie czy wręcz sabotowanie szko-
lenia politycznego żołnierzy19. W opinii służbowej za okres od 20 listopada 1958 r. 
do 1 stycznia 1960 r. dowódca 15. Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Jan Czarnec-
ki stwierdził, że płk Helin „jako przedstawiciel dowództwa garnizonu na uroczy-
stościach piętnastolecia MO skompromitował się swoim wystąpieniem o posmaku 
antyradzieckim, co spowodowało interwencję K[omitetu] W[ojewódzkiego] PZPR”20. 
Wszystko to można jednak tłumaczyć niesnaskami na tle personalnym czy na tle 
dość powszechnie występujących animozji między liniową kadrą oficerską i ofice-
rami politycznymi. Nic nie wskazuje na to, by Helin faktycznie próbował prowadzić 
jakąkolwiek działalność opozycyjną w szeregach wojska. Mimo to latem 1967 r. stał 
się obiektem szczególnego zainteresowania Wojskowej Służby Wewnętrznej, która 
szybko włączyła się w działania związane z zapoczątkowaną wówczas kampanią 
antysyjonistyczną. Poddano go intensywnej inwigilacji. W jego mieszkaniu został 
założony podsłuch telefoniczny21, a jedną z osób, z którymi utrzymywał bliskie 

18 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Informacja na [temat] kierownika Studium Wojskowe-
go przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, b.d., b.p.; ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie 
kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757/68, 1 X 1974 r., 
b.p., mf; M. Szymański, „Pedagog”…, s. 4; APO, KU PZPR WSP Opole, 5, Protokół z posiedze-
nia K[omitetu] U[czelnianego] PZPR [WSP w Opolu] w dniu 27 X 1966 r., b.p.; ibidem, Referat 
sprawozdawczy z działalności Podstawowej Organizacji Partyjnej [PZPR] w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu za okres od 26 XI 1965 do 24 XI 1967 r., b.p.

19 Zarzuty te zostały powielone przez Marka Szymańskiego w paszkwilu opublikowanym w opolskiej 
prasie partyjnej w 1968 r.: „W czasie pobytu na poligonie kazał zebrać ze wszystkich kompanii 
biblioteczki, bo »na obozie nie ma czasu na czytanie«. Równocześnie wbrew rozkazowi dowódcy 
zabronił budowy krytych świetlic do odbywania zajęć politycznych, zakazał urządzenia szkolenia 
dla żołnierzy odchodzących do rezerwy i zabronił prowadzenia jakichkolwiek zajęć polityczno-
-wychowawczych w koszarach” (M. Szymański, „Pedagog”…, s. 3). Jeżeli nawet zarzuty te są oparte 
na faktach, to postępowanie ppłk. Helina można by z powodzeniem tłumaczyć troską o racjonalne 
wykorzystanie czasu przez żołnierzy. 

20 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Notatka służbowa z rozmowy z naczelnikiem Wydziału 
Służby Kryminalnej K[omendy] W[ojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu], [trudno czytelna 
data dzienna] 1967 r., b.p., mf. Z niekorzystną dla płk. Helina treścią opinii nie zgodził się dowódca 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gen. dyw. Józef Kuropieska. W związku z tym powołał on 
specjalną komisję, której ustalenia okazały się rozbieżne z zarzutami wysuniętymi przez gen. bryg. 
Czarneckiego. Helin zarzucił temu ostatniemu zniesławienie, występując w tej sprawie do Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej. Ostatecznie postępowanie przeciwko gen. bryg. Czarneckiemu zostało 
umorzone z powołaniem się na okoliczność, że podpisując opinię, kierował się dobrem służby.

21 Ibidem, diazo 16, Informacja z analizy dokumentów „P[odsłuchu] T[elefonicznego]” dot. płk. Izy-
dora Helina, 24 XI 1967 r., b.p., mf.
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kontakty, próbowano zwerbować w charakterze tajnego informatora WSW (próba 
ta zakończyła się jednak niepowodzeniem, ponieważ płk Helin szybko zorientował 
się, jaką rolę zaczęła odgrywać owa osoba)22. 

Oficjalnym celem inwigilacji było sprawdzenie, czy płk Helin nie prowadzi wro-
giej działalności w stosunku do PRL. Na żaden ślad tego typu działalności nie natra-
fiono, ale nawet ten fakt był interpretowany na niekorzyść płk. Helina, a poczynione 
w ramach inwigilacji ustalenia zostały po „wydarzeniach marcowych” wykorzystane 
w kampanii mającej na celu jego publiczne zniesławienie. Ustalono w szczególności, 
że w swoim środowisku zawodowym (wśród oficerów Studium Wojskowego WSP) 
płk Helin w ogóle nie wypowiadał się na temat wydarzeń na Bliskim Wschodzie. 
Właśnie to – oprócz „niewłaściwego” pochodzenia – było jednak traktowane przez 
WSW jako okoliczność obciążająca23. W paszkwilu bazującym na informacjach 
dostarczonych przez WSW dyspozycyjny dziennikarz „Trybuny Opolskiej” Marek 
Szymański pisał: „Było to milczenie wrogie. Zapadło w momencie, gdy cały naród 
potępił […] agresję Izraela na kraje arabskie i gdy Władysław Gomułka powiedział 
prawdę o syjonizmie. Helin nie zabrał głosu, a jak twierdzą oficerowie Studium Woj-
skowego, wyłączył się też z większości prac placówki i przestał działać na uczelni, na 
której był przecież sekretarzem Komitetu Partyjnego”24. Kulminacyjna faza kampa-
nii antysyjonistycznej przypadła na okres protestów studenckich w marcu 1968 r., 
które objęły również środowisko opolskiej WSP. Helin stał się wówczas pierwszą 
ofiarą antysemickiej nagonki w miejscowym środowisku akademickim25. 18 marca 

22 Ibidem, diazo 17, Raport (o zezwolenie na opracowanie kandydata do współpracy), [trudno czytelna 
data dzienna], b.p.; ibidem, Plan kombinacji operacyjnej zmierzający do przeprowadzenia rozmo-
wy i pozyskania w charakterze kontaktu operacyjnego, b.d., b.p.; ibidem, Wniosek o zakończenie 
kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757, 1 X 1967 r., b.p., mf.

23 Ibidem, diazo 16, Notatka służbowa ze spotkania z K[ontaktem] o[peracyjnym] kpt. „M” ze Studium 
Wojskowego przy WSP, b.d. [czerwiec 1967 r.], b.p.; ibidem, diazo 17, Informacja: Notatka dot. płk. 
Izydora Helina – Kier[ownika] Studium przy WSP, nar[odowości] żydowskiej i [jego] reakcji na wyda-
rzenia na Bliskim Wschodzie, b.d., b.p., mf. W czerwcu 1967 r. kpt. Marian Kłys, starszy pomocnik 
szefa Wydziału I Oddziału WSW w Opolu, rozmawiał na ten temat z kpt. „M”, oficerem ze Studium 
Wojskowego przy WSP, funkcjonującym jako kontakt operacyjny WSW. Kpt. „M” przekazał wówczas 
m.in. następujące informacje: „w toczących się dyskusjach kadra [Studium Wojskowego] potępia 
Izrael za jego agresję. Wyjątek stanowi płk Helin, który głosu na ten temat w ogóle nie zabiera”.

24 M. Szymański, „Pedagog”…, s. 4.
25 Por. S.S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie – fakty – wydarzenia. Księga jubileuszowa 

w 50. rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10. rocznicę powstania Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2004, s. 89; Z. Bereszyński, Marzec ’68 w opolskim środowisku akademickim [w:] 
Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, red. D. Kisielewicz, M. Świder, Opole 2009, s. 160–165; 
idem, Represyjne działania władz komunistycznych na Opolszczyźnie wobec osób pochodzenia 
żydowskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku [w:] Żydzi na Górnym Śląsku 
w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller, Rybnik–Katowice 2012, s. 350–356. 
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1968 r. władze wojskowe zakomunikowały mu decyzję o przeniesieniu go do służ-
by poza garnizonem opolskim, jednocześnie zdjęto go ze stanowiska kierownika 
Studium Wojskowego WSP. Ponieważ płk Helin nie zgodził się na podjęcie służby 
poza Opolem, przeniesiono go do rezerwy26. 

Przedstawiciele WSP wystąpili w obronie płk. Helina, kierując w tej sprawie 
pismo na ręce ówczesnego ministra obrony narodowej marszałka Mariana Spychal-
skiego (wkrótce zresztą też usuniętego ze stanowiska). Pismo to podpisali: rektor 
Maurycy Horn, prorektor ds. nauki Andrzej Zięba, I sekretarz Komitetu Uczel-
nianego PZPR Adam Suchoński oraz przewodniczący Rady Zakładowej Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Józef Madeja27. W dość kuriozalnej odpowiedzi na tę próbę 
obrony Departament Kadr MON stwierdził jednak, że „nie widzi możliwości pozo-
stawienia” płk. Helina „na stanowisku kierownika studium wojskowego, aczkolwiek 
podziela pogląd władz uczelni dotyczący pozytywnej oceny pracy płk. dypl. Helina 
na zajmowanym stanowisku”28. W ślad za tym nastąpiły również represje o charak-
terze politycznym. 5 kwietnia 1968 r. na zebraniu Oddziałowej Organizacji Partyj-
nej PZPR przy Wydziale Matematyczno-Fizycznym WSP płk Helin został wyklu-
czony, tj. karnie usunięty z partii. Według informacji opublikowanej w „Trybunie 
Opolskiej” decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z „faktami 
obrazującymi sylwetkę moralną i wrogą, syjonistyczną postawę I[zydora] Helina”. 
Sam płk Helin zbojkotował zebranie, tłumacząc się nagłą chorobą29. 

Wkrótce, 10 kwietnia 1968 r., w „Trybunie Opolskiej” ukazał się obszerny arty-
kuł czy raczej paszkwil na temat płk. Helina, napisany przez specjalizującego się 
w tego rodzaju publikacjach Marka Szymańskiego. W tekście tym „demaskowano” 
żydowskie pochodzenie szykanowanego oficera, zaczynając atak na niego od nastę-
pującej prezentacji: „Izydor Helin, syn Natana i Eleonory”. Na większą część tekstu 

26 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej); 
ibidem, Wniosek o wszczęcie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 18 VI 1968 r., 
b.p.; AIPN Wr, 065/146, KW MO Opole, Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Opolu, 24 VI 
1970 r., k. 51, pdf. 

27 AIPN Wr, 065/146, diazo 1, KW MO Opole, Pismo do ministra obrony narodowej, marszałka 
Mariana Spychalskiego, 19 III 1968 r., k. 21–22, pdf. Inne postawy przeważały natomiast wśród 
oficerów Studium Wojskowego przy WSP. Rozmawiając w marcu 1968 r. z kpt. Marianem Kłysem, 
starszym pomocnikiem szefa Wydziału I Oddziału WSW w Opolu, jeden z oficerów Studium 
Wojskowego, mjr „K”, mówił, że zwolnienie do rezerwy płk. Helina „zostało przyjęte przez więk-
szość oficerów z zadowoleniem” (AIPN Wr, diazo 17, Notatka służbowa dot. sytuacji wśród kadry 
Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, 22 III 1968 r., b.p., mf). 

28 AIPN Wr, 065/146, KW MO Opole, Pismo szefa Departamentu Kadr MON do rektora WSP 
w Opolu, 6 IV 1968 r., k. 23, pdf. 

29 Zebrania organizacji partyjnych WSP, „Trybuna Opolska”, 7 IV 1968, nr 97, s. 3; M. Szymański, 
„Pedagog”…, s. 4. Autorem obu tekstów był Marek Szymański. 
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złożyły się zarzuty dotyczące postawy zawodowej oraz życia prywatnego płk. Helina. 
Szymański próbował także bezpodstawnie obciążyć tego ostatniego odpowiedzial-
nością za niedawne protesty studenckie na opolskiej WSP, pisząc: „Izydor Helin 
uznał, że trzeba się wyłączyć. Ale ziarno, które wraz z innymi helinami w kraju 
posiał, swoją pełną zakłamania postawą, zostało. Rozgorzały niektóre głowy oszu-
kanych studentów, odezwały się demagogiczne hasła. Akurat tak demagogiczne, 
jaką demagogią posługiwał się kierownik Studium Wojskowego”30. 

W reakcji na tę publikację płk Helin wystąpił na drogę prawną, wnosząc do 
Sądu Powiatowego w Opolu prywatny akt oskarżenia przeciwko Szymańskiemu 
oraz redaktorowi naczelnemu „Trybuny Opolskiej” Ignacemu Wirskiemu31. Jego 
pełnomocnikiem w tej sprawie został adwokat Bronisław Fułat, późniejszy doradca 
prawny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Opo-
lu32. W związku z tym 29 lipca 1968 r., wykonując polecenie swojego naczelnika, 
z Fułatem rozmawiał jeden z funkcjonariuszy Wydziału III Służby Bezpieczeństwa 
Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu. W spisanej w ślad za tym notatce służbowej 
funkcjonariusz ów ujawnił rolę odegraną w sprawie płk. Helina przez Wojskową 
Służbę Wewnętrzną, pisząc: „Fułatowi wiadomym jest, że materiały do tego arty-
kułu udostępniła Szymańskiemu WSW”33.

Córka płk. Helina, Lucyna, była w tym czasie studentką opolskiej WSP (na 
kierunku mechanicznym). W październiku 1968 r. rozpoczęła już czwarty rok stu-
diów, ale w tymże miesiącu zdecydowała się na złożenie wniosku o zezwolenie na 
wyjazd emigracyjny do Izraela. Było to efektem szoku, jakiego doznała w związku 
z omówionym powyżej artykułem Marka Szymańskiego w „Trybunie Opolskiej”. 
Opuściła kraj w grudniu 1968 r.34 W tym samym czasie wyemigrowała do Izraela 
także siostra płk. Helina, Paulina Kon35.

Po odejściu z wojska płk Helin zatrudnił się jako referent ds. BHP w opolskim 
oddziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, 
gdzie pracował od sierpnia 1969 r. do maja 1972 r.36 Jako cywil przestał być obiektem 

30 M. Szymański, „Pedagog”…, s. 3–4.
31 AIPN Wr, 065/67, diazo 17, KW MO Opole, Akt oskarżenia, 29 VII 1968 r., b.p., mf. 
32 Por. Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990, 

t. 1, Opole 2014, s. 293.
33 AIPN Wr, 065/67, diazo 17, KW MO Opole, Notatka służbowa, 30 VII 1968 r., b.p., mf.
34 AIPN, 1268/24814, SUSW, Podanie, 20 X 1968 r., k. 2, 4–5; ibidem, Zaświadczenie, 26 XI 1968 r., 

k. 16; ibidem, Zaświadczenie, 6 XII 1968 r., k. 17; ibidem, Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia 
na wyjazd, 21 XI 1968 r., k. 20; AIPN Wr, 065/146, KW MO Opole, Informacja dla I sekretarza 
KW PZPR w Opolu, 24 VI 1970 r., k. 53, pdf. 

35 AIPN, 1268/24815, SUSW, Podanie-kwestionariusz, 28 I 1972 r., k. 6. 
36 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej); ibi-
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zainteresowania WSW, ale był nadal inwigilowany przez Wydział III SB KW MO 
w Opolu w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Rezerwista”37. 
Wydział ten przejął materiały zgromadzone na temat płk. Helina przez WSW38. Gdy 
w latach 1971–1972 SB prowadziła śledztwo w sprawie słynnego wybuchu w auli 
WSP, jednym z podejrzanych był przez pewien czas płk Helin jako doświadczony 
żołnierz, a zarazem ofiara antysemickich represji. W ramach podjętych w związku 
z tym działań operacyjnych doszło m.in. do założenia w grudniu 1971 r. podsłu-
chu pokojowego w jego mieszkaniu39. Głównym celem inwigilacji było psychiczne 
nękanie płk. Helina, tak by czuł się on stale obserwowany przez SB. W datowanym 
na 1 października 1974 r. wniosku o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt. „Rezerwista” por. Andrzej Mikołajew, kierownik Grupy IV Wydziału III SB 
KW MO w Opolu, pisał: „Były to […] działania nękające, utwierdzające figuranta 
w błędnym (dla nas korzystnym przekonaniu), że jest przez nas bezustannie kon-
trolowany. Popadł [on] nawet na tym tle w obsesję […] od czasu do czasu, by figu-
rantowi po okresach spokoju przypomnieć, iż jest kontrolowany, przeprowadzali-
śmy rozmowy z jego przyjaciółmi. Wydaje się, że rezultaty tych działań […] były 
dobre. Chyba więcej nie można było zrobić”40. Indagowany przez funkcjonariuszy 
SB w marcu 1970 r. płk Helin żalił się, że czuje się „prześladowany jako Żyd”, choć 
„nie czuje się Żydem, gdyż jest nim tylko z pochodzenia”41.

Liczono na to, że płk Helin zdecyduje się w końcu na wyjazd z kraju, co fak-
tycznie nastąpiło w 1972 r. Na przełomie stycznia i lutego tegoż roku wystąpił on 
z wnioskiem o zezwolenie na wyjazd na pobyt stały do Izraela. Uzyskał zgodę na 
wyjazd oraz promesę wizy wjazdowej do Izraela, wystawioną przez ambasadę holen-

dem, Wniosek o wszczęcie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 18 VI 1968 r., b.p., 
mf; AIPN Wr, 065/146, diazo 1, KW MO Opole, Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Opolu, 
24 VI 1970 r., k. 51, pdf; AIPN Wr, 1268/24815, SUSW, Podanie-kwestionariusz, 28 I 1972 r., k. 6; 
ibidem, Świadectwo pracy, 26 V 1972 r., k. 24. 

37 AIPN Wr, 065/67, diazo 16, KW MO Opole, Wniosek o wszczęcie kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt. „Rezerwista”, 18 VI 1968 r., mf. 

38 Ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 
nr ewidenc[yjny] 10 757, 1 X 1974 r., b.p., mf.

39 Ibidem, diazo 16, Plan przedsięwzięć operacyjnych dot. Izydora Helina, 10 XII 1971 r., b.p., mf; 
AIPN Wr, 1268/24815, SUSW, Prośba o udzielenie informacji, 13 X 1987 r., k. 35. Dzięki temu 
zachowały się zmikrofilmowane akta płk. Helina (materiały zgromadzone w ramach kwestiona-
riusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”). Zostały one dołączone do zmikrofilmowanych akt 
sprawy operacyjnego rozpracowania o krypt. „Mrowisko”, prowadzonej przez Wydział III SB KW 
MO w Opolu w związku z wybuchem w auli WSP.

40 Ibidem, diazo 17, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 
nr ewidenc[yjny] 10 757, 1 X 1974 r., b.p., mf. 

41 AIPN Wr, 065/146, KW MO Opole, Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Opolu, 24 VI 1970 r., 
k. 53, pdf.
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derską w Warszawie (w związku z brakiem stosunków dyplomatycznych między 
Izraelem i PRL), i w czerwcu tegoż roku opuścił kraj. Wbrew pierwotnej deklaracji 
nie wyemigrował jednak do Izraela, lecz osiedlił się na stałe w Danii. W tym samym 
czasie na analogicznej zasadzie wyjechała do Danii także jego żona Danuta Helin 
z d. Lewandowska (Polka z rodziny katolickiej) wraz z synami Andrzejem i Wło-
dzimierzem42. Znacznie wcześniej, bo już w lutym 1972 r., opuścił Polskę najstarszy 
syn płk. Helina Roman43. 

Były kierownik Studium Wojskowego opolskiej WSP wyjechał z Polski jako czło-
wiek psychicznie złamany, świadczy o tym następujący fragment analizy opracowa-
nej przez SB jesienią 1974 r.: „Nie chciał angażować się w działalność polityczną, nie 
chciał wiązać się z armią izraelską. Był przygasły, rozczarowany życiem, pozbawiony 
tej energii, jaką okazywał jeszcze pod koniec służby wojskowej”44. 

Służba Bezpieczeństwa interesowała się płk. Helinem jeszcze przez pewien czas 
po jego wyjeździe z kraju i dopiero w październiku 1974 r. postanowiono zakończyć 
operacyjną kontrolę jego osoby w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Rezerwista”45. Znacznie dłużej pozostawał on w indeksie osób niepożądanych 
w PRL, co oznaczało w praktyce brak możliwości przyjazdu do Polski. W paździer-
niku 1984 r. w wyniku weryfikacji indeksu postanowiono utrzymać ten stan rzeczy 
do 1989 r. Ostatecznie wykreślono go z indeksu w grudniu 1987 r. z uwagi na jego 

42 AIPN, 1268/24815, SUSW, Podanie-kwestionariusz, 28 I 1972 r., k. 4–8; ibidem, Promesa wizy, b.d., 
s. 9; ibidem, [Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na wyjazd], 6 V 1972 r., k. 21–22; AIPN Wr, 
1268/14470, SUSW, Oświadczenie, 19 I 1972 r., k. 11; ibidem, Podanie, 3 II 1972 r., k. 14; ibidem, 
Podanie-kwestionariusz, 3 II 1972 r., k. 32–35; ibidem, Kwestionariusz osobowy, 12 XI 1972 r., 
k. 44–45; ibidem, Życiorys, 12 XI 1972 r., k. 51; ibidem, Notatka, b.d., k. 65; AIPN Wr, 065/67, diazo 
17, KW MO Opole, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”, 
nr ewidenc[yjny] 10 757, 1 X 1974 r., b.p., mf. Danuta Helin wyjechała z Polski z wielkimi oporami 
wewnętrznymi. W kwietniu 1968 r. zadeklarowała rezygnację z wyjazdu do Izraela, w maju rezyg-
nację anulowała, ale już w listopadzie 1974 r. podjęła starania o powrót do Polski wraz z synem 
Włodzimierzem. Biuro Paszportów i Dowodów Osobistych MSW nie wyraziło jednak zgody na 
powrót. Helin została wpisana do indeksu osób niepożądanych w PRL, z którego wykreślono ją 
dopiero w październiku 1984 r. (AIPN Wr, 1268/14470, SUSW, Zawiadomienie, 8 V 1968 r., k. 27; 
ibidem, Zawiadomienie, 20 IV 1968 r., k. 30; ibidem, Zawiadomienie, 8 V 1968 r., k. 40; ibidem, 
Oświadczenie, 22 XI 1972 r., k. 41–43; ibidem, Podanie do Ambasady PRL w Kopenhadze, 12 XI 
1972 r., k. 55–56; ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V Biura Paszportów i Dowo-
dów Osobistych MSW w Warszawie do Wydziału Konsularnego Ambasady PRL w Kopenhadze, 
29 I 1973 r., k. 64; ibidem, Notatka, 14 IV 1974 r., k. 67; ibidem, Wniosek, 29 IX 1984 r., k. 100). 

43 AIPN, 1268/18326, SUSW, Pismo naczelnika Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych KW MO 
w Opolu do Wydziału V Zespołu II Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW w Warszawie, 
19 III 1974 r., k. 2. 

44 AIPN Wr, 065/67, diazo 17, KW MO Opole, Wniosek o zakończenie kwestionariusza ewidencyj-
nego krypt. „Rezerwista”, nr ewidenc[yjny] 10 757, 1 X 1974 r., b.p., mf.

45 Ibidem.
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podeszły wiek (sześćdziesiąt dziewięć lat) oraz to, że nie był on już obiektem zain-
teresowania „jednostek operacyjnych” aparatu bezpieczeństwa PRL46. Jak widać 
na tym przykładzie, mimo formalnego wygaszenia kampanii antysyjonistycznej 
w drugiej połowie 1968 r. zapoczątkowane w jej ramach działania represyjne wobec 
osób pochodzenia żydowskiego były kontynuowane w znacznej mierze jeszcze dwa-
dzieścia lat później.

Pułkownik Mieczysław Wolmut. Degradacja ciągle aktualna

Ofiarą kampanii antysyjonistycznej stał się także inny oficer Śląskiego Okręgu Woj-
skowego płk Mieczysław Wolmut (pierwotnie: Chaim Wohlmuth). Przypadek ten jest 
szczególnie interesujący z uwagi na dalszy ciąg sprawy płk. Wolmuta w czasach III RP.

Chaim Izaak Wohlmuth urodził się 26 lipca 1923 r. w Starym Samborze w ówczes-
nym województwie lwowskim jako syn Abrahama oraz Itty z domu Erlbaum. Jego 
ojciec pracował jako radiotechnik, a następnie buchalter. W 1935 r. Chaim Wohl-
muth ukończył sześcioklasową szkołę powszechną, a pięć lat później – państwo-
we gimnazjum humanistyczne47. Pod koniec czerwca 1941 r., po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej Abraham i Chaim Wohlmuthowie ewakuowali się w głąb 
Związku Sowieckiego. Dzięki temu uniknęli zagłady. Matka Chaima zdecydowała 
się pozostać na miejscu wraz z dwoma młodszymi synami, łudząc się, że Niemcy 
jako naród cywilizowany nie wyrządzą krzywdy kobietom i dzieciom. Wszystko 
wskazuje na to, że wraz z dziećmi została zamordowana przez Niemców lub nacjo-
nalistów ukraińskich48.

Chaim Wohlmuth od końca czerwca 1941 r. do marca 1944 r. przebywał w rejo-
nie Magnitogorska, a następnie w obwodzie czelabińskim. Pracował jako robotnik 
rolny w kołchozie, później jako murarz w kombinacie hutniczym w Magnitogorsku, 
a następnie ślusarz-mechanik w zakładach metalowych w Złatouście w obwodzie 
czelabińskim49.

46 AIPN, 1268/24815, SUSW, Notatka, 15 XII 1975 r., s. 28; ibidem, Wniosek, 10 X 1984 r., k. 31; 
ibidem, Wniosek, 19 XI 1987 r., k. 37.

47 Archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu (dalej: AWKU Opole), Kwestionariusz per-
sonalny oficera, b.p. (uwierzytelniona kopia dokumentu w posiadaniu Ewy Wolmut-Stankiewicz); 
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego, 15 VI 2010 r. (kopia cyfrowa dokumentu, uży-
czona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz, oryginał w zbiorach prywatnych rodziny płk. Mieczysława 
Wolmuta).

48 Relacja pisemna Ewy Wolmut-Stankiewicz z października 2016 r. (kopia cyfrowa w zbiorach 
autora).

49 AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p. (kopia cyfrowa dokumentu użyczona przez 
Ewę Wolmut-Stankiewicz). 
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26 marca 1944 r. rozpoczął służbę w 9. Zapasowym Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego. Od 15 maja tegoż roku służył w 3. Szkolnym Pułku Czołgów – począt-
kowo jako elew podoficerskiej szkoły mechaników-kierowców, a od 21 września 
1944 r., po ukończeniu tejże szkoły, jako technik plutonu. W szeregach tegoż puł-
ku pozostawał do połowy lipca 1947 r., awansując kolejno na stanowiska zastępcy 
dowódcy batalionu ds. technicznych (5 czerwca 1945 r.), pomocnika szefa Wydziału 
Technicznego ds. remontowych (10 listopada 1945 r.) oraz zastępcy dowódcy puł-
ku ds. technicznych (1 czerwca 1946 r.). W tymże okresie awansował z chorążego 
na podporucznika i porucznika (16 lipca 1946 r.). Za służbę wojskową w okresie 
II wojny światowej odznaczono go medalem Za Warszawę, medalem Za Odrę, Nysę 
i Bałtyk oraz srebrnym medalem Zasłużony na Polu Chwały50. 

W lipcu 1947 r. awansował do stopnia kapitana, a 21 września tegoż roku został 
starszym pomocnikiem kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Ewidencji w Głównym 
Inspektoracie Broni Pancernej WP. Od 20 sierpnia 1948 r. był pomocnikiem kie-
rownika Sekcji ds. Remontów i Eksploatacji w 9. Samodzielnym Pułku Czołgów, 
a 24 kwietnia 1949 r. awansował na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. tech-
nicznych. Od 11 października 1949 r. był pomocnikiem szefa Wydziału Technicz-
nego ds. remontów i eksploatacji w 1. Korpusie Pancernym, a od 22 lipca 1951 r., już 
w stopniu majora – starszym pomocnikiem szefa Wydziału Technicznego ds. remon-
tów i eksploatacji w 1. Korpusie Zmechanizowanym. W październiku 1951 r. otrzy-
mał brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny51. 

Z początkiem kwietnia 1952 r. rozpoczął pracę w Oficerskiej Szkole Wojsk 
Pancernych i Zmechanizowanych. Początkowo pełnił tam obowiązki pomocnika 
komendanta szkoły ds. technicznych, a 24 kwietnia 1953 r. zajmował to stanowi-
sko już na stałe. 13 marca 1954 r. został zastępcą dowódcy 19. Dywizji Zmecha-
nizowanej w Torzymie Lubuskim ds. technicznych. W tymże roku odznaczono 
go Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej oraz srebrnym medalem Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny52. 

50 Ibidem; Legitymacja nr 035060 osoby odznaczonej Za Warszawę, 9 V 1946 r. (kopia cyfrowa 
dokumentu użyczona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz; oryginał w zbiorach prywatnych rodziny 
płk. Mieczysława Wolmuta); Legitymacja nr 026062 osoby odznaczonej medalem Za Odrę, Nysę 
i Bałtyk, 9 V 1946 r. (źródło jw.); Legitymacja nr 3022 osoby odznaczonej srebrnym medalem 
Zasłużony na Polu Chwały, 22 I 1951 r. (źródło jw.).

51 AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p.; Legitymacja nr 128332 osoby odznaczonej 
brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, 12 X 1951 r. (kopia cyfrowa dokumentu 
użyczona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz; oryginał w zbiorach prywatnych rodziny płk. Mieczy-
sława Wolmuta).

52 AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p.; Legitymacja nr 244040 osoby odznaczonej 
Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej, 22 VII 1954 r. (kopia cyfrowa dokumentu użyczona przez 
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Od 1 listopada 1955 r. kształcił się w Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie. Po jej ukończeniu, 16 września 1956 r., rozpoczął służbę w 10. Sudeckiej 
Dywizji Pancernej w Opolu jako pomocnik dowódcy dywizji ds. technicznych. Na 
stanowisku tym pozostawał do lutego 1966 r. W tym czasie awansował kolejno do 
stopnia podpułkownika (26 października 1956 r.) i pułkownika (25 września 1962 r.) 
oraz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (6 października 1958 r.). W 1960 r. 
uzyskał wykształcenie średnie techniczne, poświadczone dyplomem technika53. 
Z końcem lutego 1966 r. objął stanowisko szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego 
w Ząbkowicach Śląskich, podległego Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu we 
Wrocławiu. W listopadzie następnego roku uznano go za zdolnego do służby woj-
skowej z ograniczeniami natury zdrowotnej54. 

Już od początku lat pięćdziesiątych XX w. w szeregach Wojska Polskiego zaczę-
ły stopniowo dochodzić do głosu tendencje antysemickie. Tendencje te nasiliły się 
w okresie przełomu politycznego w 1956 r., a wyrażały się w szczególności w dema-
gogicznym obarczaniu Żydów odpowiedzialnością za patologiczne zjawiska okre-
su stalinowskiego (choć to sam Stalin w ostatnich latach swoich rządów obrał kurs 
wyraźnie antysemicki). Pożywką dla narastającego w armii antysemityzmu stała 
się też na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ucieczka na Zachód kilku 
oficerów wywiadu pochodzenia żydowskiego. Sytuacja ta mogła przyczynić się do 
tego, że w lipcu 1960 r. na podstawie zarządzenia personalnego ministra obrony 
narodowej ppłk Chaim Wohlmuth zmienił imię i nazwisko na Mieczysław Wolmut 
(podobna polonizacja nazwisk była mile widziana w wojsku i nie tylko już w okresie 
II wojny światowej). Zabieg ten nie uchronił go jednak przed antysemicką czystką 
w szeregach Wojska Polskiego, do jakiej doszło w latach 1967–1968. Na mocy roz-
kazu personalnego ministra obrony narodowej z 15 marca 1968 r. został on zwol-
niony do rezerwy, co nastąpiło z dniem 11 kwietnia tegoż roku55. 

Po zwolnieniu z wojska płk Wolmut miał wielkie problemy ze znalezieniem zatrud-
nienia. W związku z tym na początku września 1969 r. otworzył prywatny warsztat ślu-
sarski w Opolu i Boguszycach56. Prawie wszyscy przyjaciele zaczęli go unikać z obawy 
przed represjami. Jeden z przyjaciół zaginął w zagadkowych okolicznościach, a w póź-

Ewę Wolmut-Stankiewicz; oryginał w zbiorach prywatnych rodziny płk. Mieczysława Wolmuta).
53 AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p.; Legitymacja nr C-51426 osoby odznaczonej 

Złotym Krzyżem Zasługi, 12 X 1958 r. (kopia cyfrowa dokumentu użyczona przez Ewę Wolmut-
-Stankiewicz; oryginał w zbiorach prywatnych rodziny płk. Mieczysława Wolmuta).

54 AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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niejszym czasie stwierdzono jego utonięcie57. Sytuację życiową płk. Wolmuta dodatko-
wo komplikował obowiązujący przez sześć lat zakaz wyjazdu za granicę, motywowany 
koniecznością ochrony tajemnicy wojskowej. We wrześniu 1972 r. i ponownie w lutym 
1973 r. bez powodzenia starał się o wyjazd emigracyjny do Izraela. Na przeszkodzie stał 
sprzeciw ze strony Wojskowej Służby Wewnętrznej. Został on anulowany 16 kwietnia 
1973 r., lecz resort spraw wewnętrznych wyraził zgodę na wyjazd dopiero 3 grudnia 
tegoż roku, po kolejnych skargach płk. Wolmuta w tej sprawie58. 

Ostatecznie w lutym 1974 r. płk Wolmut wyjechał na stałe z kraju – oficjalnie 
do Izraela, a faktycznie do USA59. Z tego powodu spotkały go dodatkowe represje 
w postaci degradacji do stopnia szeregowca, dokonanej na mocy rozkazu personal-
nego ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 3 sierpnia 1974 r. 
z powołaniem się na rzekomy brak „wartości moralnych” (wyrazem owego braku 
miał być wyjazd z kraju na stałe)60. Analogiczne środki represyjne były stosowane 
wobec wszystkich oficerów, którzy zdecydowali się na opuszczenie kraju61. 

Wraz z płk. Wolmutem opuściło Polskę również dwoje członków jego najbliższej 
rodziny: żona Elżbieta i syn Waldemar. W kraju pozostały jednak jego dwie cór-
ki, Aida i Ewa, które pragnęły kontynuować naukę. Po wyjeździe rodziców zostały 
pozbawione prawa do opieki zdrowotnej i świadczeń finansowych po ojcu. W póź-
niejszym czasie Ewa Wolmut przez wiele lat bezskutecznie starała się o możliwość 
wyjazdu z kraju w celu połączenia się z rodzicami. Zgodę na wyjazd uzyskała dopie-
ro w 1987 r., gdy doszło do generalnej liberalizacji polityki paszportowej w PRL62. 
W tymże roku zgodę na wyjazd emigracyjny z Polski uzyskała również Aida Wój-
cik z d. Wolmut63. 

57 Relacja pisemna Ewy Wolmut-Stankiewicz z października 2016 r. (kopia cyfrowa w zbiorach 
autora).

58 AIPN, 1268/25225, SUSW, Notatka dot. wyjazdu emigracyjnego do Izraela rodziny Wolmut, 3 V 
1973 r., k. 65–66. 

59 Ibidem, Prośba o udzielenie informacji – pismo naczelnika Wydziału III Biura Paszportów MSW 
do Biura „C” MSW, 27 V 1980 r., k. 100; ibidem, Pismo Mieczysława Wolmuta do gen. Mieczysława 
Moczara, 29 I 1981 r., k. 102; AIPN, 1268/25227, SUSW, Dalekopis z konsulatu PRL w Nowym 
Jorku, 13 I 1978 r., k. 7–8. 

60 Relacja pisemna Ewy Wolmut-Stankiewicz z października 2016 r. (kopia cyfrowa w zbiorach 
autora); AWKU Opole, Kwestionariusz personalny oficera, b.p.; Archiwum Instytucji Ministerstwa 
Obrony Narodowej w Modlinie, Rozkaz personalny nr 0139 z 3 VIII 1974 r. („wyciąg”) (kopia 
cyfrowa dokumentu, użyczona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz).

61 T. Pióro, Czystki w Wojsku Polskim 1967–1968…, s. 167–168; J. Eisler, Polski rok 1968…, s. 512, 
514. 

62 Relacja pisemna Ewy Wolmut-Stankiewicz z października 2016 r. (kopia cyfrowa w zbiorach 
autora).

63 AIPN Wr, 519/1938,  WUSW Opole, Podanie-kwestionariusz Aidy Wójcik, 17 IX 1987 r., k. 119–123. 
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W 1980 r. płk Wolmut, pozbawiony obywatelstwa polskiego, starał się o moż-
liwość przyjazdu do Polski w celu spotkania z córkami, ale odmówiono mu wizy 
wjazdowej. W styczniu 1981 r. pisał on w tej sprawie „jak żołnierz do żołnierza” do 
gen. Mieczysława Moczara, ówczesnego członka Biura Politycznego Komitetu Cen-
tralnego PZPR i prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prosząc o interwencję. Pismo to 
zostało przesłane przez NIK do MSW, gdzie niestety znów zapadła decyzja odmow-
na64. W październiku 1984 r. postanowiono pozostawić Mieczysława Wolmuta aż do 
odwołania w indeksie osób niepożądanych w PRL65. Z indeksu tego wykreślono go 
dopiero pod koniec października 1987 r.66 W tym samym czasie skreślono z indeksu 
również jego żonę Elżbietę, która wcześniej bezskutecznie starała się o możliwość 
jednorazowego przyjazdu do Polski w celu odwiedzenia rodziców67. 

Pułkownik Wolmut zmarł w USA w 1993 r., nie dowiedziawszy się nigdy, że 
został pozbawiony stopnia oficerskiego. Fakt ten stał się znany jego rodzinie dopie-
ro w 2009 r., gdy Ewa Wolmut-Stankiewicz otrzymała kopie akt personalnych ojca 
z zasobów archiwalnych resortu obrony narodowej68. Wdowa po płk. Wolmucie, 
Elżbieta Wolmut, i jego dwie córki, Aida Wójcik i Ewa Stankiewicz, wystąpiły wów-
czas do Ministerstwa Obrony Narodowej z wnioskiem o pośmiertne przywrócenie 
stopnia wojskowego. Władze resortowe, powołując się na ustawę o powszechnym 
obowiązku obrony PRL/RP z 21 listopada 1967 r. (z późniejszymi zmianami), sta-
nęły jednak na stanowisku, że przywrócenie stopnia byłoby możliwe tylko w przy-
padku udokumentowania, że poszkodowany oficer już po utracie stopnia został 
uhonorowany „za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Rzeczypospolitej 
Polskiej” (tytułem przykładu wymieniano „kopie aktów nadania odznaczeń i orde-
rów, dyplomów czy listów uznania itp. uzyskanych po utracie stopnia wojskowego”). 
Wymagano też udokumentowania, że płk Wolmut zachował obywatelstwo polskie 
(a ujmując rzecz dokładnie – obywatelstwo PRL)69. 

64 AIPN, 1268/25225, SUSW, Pismo Mieczysława Wolmuta do gen. Mieczysława Moczara, 29 I 1981 r., 
k. 102; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału Skarg i Inspekcji NIK do Gabinetu Ministra Spraw 
Wewnętrznych, 5 III 1981 r., k. 103; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III Biura Paszportów MSW 
do Wydziału Paszportów i Wiz Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
13 IV 1981 r., k. 106.

65 Ibidem, Wniosek, 10 X 1984 r., k. 107. 
66 Ibidem, Wniosek, 30 X 1987 r., k. 112. 
67 AIPN, 1268/25227, SUSW, Pismo Elżbiety Wolmut do ministra spraw wewnętrznych w Warszawie, 

22 X 1980 r., k. 43; ibidem, Wniosek, 30 X 1987 r., k. 61. 
68 Relacja pisemna Ewy Wolmut-Stankiewicz z października 2016 r. (kopia cyfrowa w zbiorach autora).
69 Pismo dyrektora Departamentu Kadr MON do Elżbiety Wolmut, Aidy Wójcik i Ewy Stankiewicz, 

23 XI 2009 r.; Pismo dyrektora Departamentu Kadr MON do Elżbiety Wolmut, 8 IV 2010 r. (kopie 
cyfrowe dokumentów, użyczone przez Ewę Wolmut-Stankiewicz).
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W czerwcu 2010 r. wojewoda opolski poświadczył fakt posiadania obywatel-
stwa polskiego przez płk. Wolmuta70. Nie było jednak możliwości spełnienia dru-
giego z warunków stawianych przez władze resortowe. W tej sytuacji w sierpniu 
tegoż roku Departament Kadr potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie, 
odmawiając „w aktualnych uwarunkowaniach prawnych” podjęcia działań na rzecz 
przywrócenia stopnia oficerskiego. W uzasadnieniu tego stanowiska stwierdzono, 
że „jedynie zmiana uregulowań prawnych mogłaby pozwolić na uznanie zaistniałej 
przyczyny i okoliczności pozbawienia stopnia pułkownika Pana Mieczysława Wol-
muta (utrata wartości moralnych z powodu wyjazdu na stałe z Polski) za podstawę 
unieważnienia tej decyzji”71. 

W listopadzie 2011 r. Elżbieta Wolmut, Aida Wójcik i Ewa Stankiewicz zwróciły 
się w sprawie ich męża i ojca do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odpo-
wiedź udzielona przez Kancelarię Prezydenta RP mówiła jednak, że urząd prezyden-
ta nie posiada odpowiednich uprawnień do załatwienia tej sprawy, „nie nadzoruje 
ministerstw i nie ingeruje w ich działalność”, a skierowany do prezydenta list został 
przekazany do Ministerstwa Obrony Narodowej „z prośbą o ponowne rozpatrzenie 
oraz udzielenie stosownych wyjaśnień”. W styczniu 2012 r. Biuro Skarg i Wniosków 
MON w odpowiedzi udzielonej wnioskodawczyniom podtrzymało wcześniejsze sta-
nowisko resortu „wobec niewniesienia w przedmiotowej sprawie nowych okolicz-
ności, wymagających dodatkowych wyjaśnień”72. Sprawa ta przedstawia się nader 
kuriozalnie. Można zgodzić się z argumentacją, że istniejący aktualnie stan prawny 
nie daje władzom resortowym ani Prezydentowi RP możliwości zadośćuczynienia 
oczekiwaniom wnioskodawczyń. Należy jednak podkreślić, że Rada Ministrów, 
mająca w swoim składzie w szczególności ministra obrony narodowej, oraz Prezy-
dent RP należą do podmiotów dysponujących inicjatywą ustawodawczą, w związ-
ku z czym mogą mieć istotny wpływ na treść obowiązującego prawa. Można sobie 
z łatwością wyobrazić treść ustawy, która w sposób automatyczny, z urzędu, napra-
wiłaby krzywdy wyrządzone takim postaciom jak płk Wolmut bez konieczności 

70 Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego, 15 VI 2010 r. (kopia cyfrowa dokumentu uży-
czona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz; oryginał w zbiorach prywatnych rodziny płk. Mieczysława 
Wolmuta).

71 Pismo dyrektora Departamentu Kadr MON do Elżbiety Wolmut, Aidy Wójcik i Ewy Stankiewicz, 
2 VIII 2011 r. (kopia cyfrowa dokumentu, użyczona przez Ewę Wolmut-Stankiewicz). 

72 Pismo Elizabeth Wolmut, Aidy Wójcik i Ewy Stankiewicz do Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, 15 XI 2011 r.; Pismo z Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP do 
Elizabeth Wolmut, Aidy Wójcik i Ewy Stankiewicz, 13 XII 2011 r.; Pismo dyrektora Departamentu 
Skarg i Wniosków MON do Elizabeth Wolmut, Aidy Wójcik i Ewy Stankiewicz, 9 I 2012 r. (kopie 
cyfrowe korespondencji, użyczone przez Ewę Wolmut-Stankiewicz).
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podejmowania upokarzających starań przez osoby poszkodowane czy ich spadko-
bierców. Jest rzeczą zdumiewającą, że na przestrzeni ćwierćwiecza, jakie upłynęło 
od upadku systemu komunistycznego w Polsce, żaden z uprawnionych podmiotów 
nie zdobył się na wystąpienie ze stosowną inicjatywą w tym zakresie, zmierzającą 
do unieważnienia niesławnych rozkazów gen. Jaruzelskiego, wydanych w związ-
ku z antysemicką czystką w szeregach Wojska Polskiego. Sprawa tej czystki należy 
do najbardziej niechlubnych rozdziałów w długiej historii polskich sił zbrojnych. 
Niestety kładzie się ona cieniem także na najnowszej historii politycznej naszego 
kraju, którego władze przez tak długi czas nie potrafiły zdobyć się na gruntowny 
i konsekwentny rozrachunek z przeszłością. 
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Bursztyn Józef  36
„Burżuj” zob. Lampert Abram
Buszko Józef  112

Caban Ireneusz  256
Caban Wiesław  48, 51, 54
Cała Alina  58, 135
Cebula, konfident gestapo  240
Cederbaum Henryk  53
Chaim Karol Jan  15
Chałupczak Henryk  143
Chankowski Stanisław  48, 55, 57
Chłopicki Józef  17
Chmieleński Zygmunt  53–55
Chmielewski Władysław  55
Chmielniccy (Karmi-Chmielniccy)  208
Chmielnicki Bohdan  12
Chodakiewicz Marek Jan  247
Chodnikiewicz Maria („Olga”, „Joanna”)  

241
Chodorowski Jerzy  95
Chojnacki Władysław  47
Chone Abela  204
Chrzanowski W.  79
Churchill Winston  268
Chwilewicka Ewa  68
Cieplewicz Mieczysław  152, 153
Ciesielski Jerzy  177 
Ciesielski Julian  190
Cieślak Adam  78
Cieślak Tadeusz  281
Cimek Henryk  183–188, 195
Ciołkosz Adam  141
Cukierman Icchak („Antek”)  213, 221, 

225, 227
Czachowski Dionizy  26, 49, 51, 53, 55

Czapigo Dominik  280
Czaplicki Ferdynand Władysław  57
Czarnecki Jan  307
Czechowski Tadeusz  283
Czernielewski Konrad  193 
Czernyszow Wasilij  265
Czerwiński Franciszek  283
Czerwiński Józef  247
Czubiński Antoni  184
Czyżyk Izrael (Adam Salwowski, „Adam”)  

240

Datner Szymon  24, 48, 237, 254
„Dąbrowski” zob. Szacki Antoni
Degenfisz Saul  68
Dekański Stanisław  57
Diksztajn Szymon („Jan Młot”)  29, 67
Długosz Stanisław  49, 55
Dmitriew, kpt.  57
Dmowski Roman  139
Dobkin Eliahu  267
Dobrodzicki Jerzy  166
Dobroszycki Lucjan  221
Dobrowolscy Stanisław i Zofia  242
Dobrowolski Władysław  242
Dominiczak Henryk  144
Drążkiewicz Antoni  49
Drezner Ruwen  211
Drimer Salomon  153
„Drugak” zob. Szczepankiewicz Wilhelm
Drygas Ignacy  54
Dubicki Zenon  284
Dubiecki Marian  52
Duch Bronisław  272
Duda Harry  306
Dunin Karol  134
Dunin-Wąsowicz Krzysztof  51
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Dutka Wojciech  47
Dyba Władysław  283
Dytmanowie Izrael Chaim i Jutka  243
Dziadzio Andrzej  79
Dziarmaga Agnieszka  7, 213
Dzierżykraj Morawski Franciszek  18
Dzierżyński Feliks  143
Dzwonkowski Roman  176, 177

Edelman Marek  227
Edelsztein Aleksander Abraham  53
Ehrlich Moses  257
Eichmann Adolf  235
Eisenbach Artur  22, 24, 28, 46, 48, 50
Eisenberg Ferdynand  18
Eisenhower Dwight  273
Eisler Jerzy  302, 316
Elina Aron  73
Engel Samuel  193
Engelking Barbara  231
Epelbaum Rywka  194
Epstein Herman  29
Epstein Jakub  15
Epstein Władysław  26
Erlach Franz von  49, 50
Estreicher Stanisław  88, 90

Fabiańska Maria („Skiba”)  240
Fajkowski Józef  240
Fajner Szmul  204
Fajnhauz Dawid  25, 48, 50, 55, 56
Fajnsztadt Zalman  229
Faktor, ze wsi Sprowa  240
Fałdowska Maryla  182
Faterson Izrael  68
Fąfara Eugeniusz („Nawrot”)  245
Fefer Estera  255, 256, 260, 262

Fefer Szmul  260
Feiner Leon  236
Feldensztajn Szaja  193
Feldon Wolf  193
Felman Marek  224
Ferszman, ppor.  288
Fierich Franciszek Ksawery  88
Figura Henryk Zdzisław  295
Fijałkowski Paweł  34
Fijarman, z Łagowa  245
Finkelsztajn Hersz-Arje  195
Finkelsztajn Szymon  71
Fiszlewicz Mendel  224
Flisiak Dominik  34
Fraenkel Antoni Samuel  15
Frančić Mirosław  34
Frank Hans  221
Fränkel Chaim  154, 167–170, 175
Freundlich Elisabeth  252
Fridberg Dawid  246, 247
Fridberg Guta  246, 247
Fridenberg Ludwik  240, 241
Fridental Aron  248
Fridman Tobcze  247
Fuks Marian  136
Fułat Bronisław  310

Gajda Jan  243
Galas Michał  201
Galbasz Bronisław  175
Gall Stanisław  152
Gałązka Waldemar  35
Gałęzowski Marek  7, 77, 142
Gano Stanisław  273
Gapys Jerzy  33, 35, 199
„Garbaty” zob. Olczyk Stanisław
Garibaldi Giuseppe  51
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Gartenkraut Srul  194
Gaszyński Paweł  78
Gauda Wulf  37
Gawlina Józef  152
Gąsiorowski Stefan  7
Gąsowski Tomasz  48, 97, 102, 106, 143, 

265, 266, 272, 274, 276
Gebart Izrael  71
Gelber Natan M.  48
Gelfbrus  289
Gelger, szef oddziału  288
Geller Eliezer  205, 207, 208, 212, 213 
Gembarzewski Bronisław  135
Gerszon, z ŻO PPS  68
Getter Norbert  47, 66, 136, 142  
Gewandter Leon  257
Gęga Helena  241
Giaro Tomasz  79
Gibner, oficer łączności  288
Giełgud Jan  273
Gierowski Józef Andrzej  34
Giller, komendant  86
Giller Agaton  27, 58
Gisal Piotr  284
Glajt Aharon  203
Glanc Ryfka  221, 224
Gliksztajn Jehuda  221
Glińska Alina  261 
Gloger Zygmunt  38
Głos Aleksandra  133
Głowacki Bartosz  228
Głowiński Tomasz  281
Główka Jan  297
Godlewski Emil, jun.  88, 89
Godyń Mieczysław  33
Goldberg Abram  193
Goldberg, szewc  239

Goldfarb Moszek  194
Goldfarb Szymon  51
Goldfinkiel Bajla  71
Goldmund Dawid Samuelowicz  289
Goldszmidt Szolem  194
Goldwasser Jankiel  71
Golka Marian  280
Gomółka Krystyna  143
Gomułka Władysław  308
Gontarczyk Piotr  225, 229
Góralski Zbigniew  39
Górwicz Bechul  71
Grajewska Dominika  65
Grela Stanisław  245
Grendeur Leon i Broszka  241
Grinberg Maria  143
Grobelny Julian  236
Grochowina Sylwia  88
Grodowska-Kulińska Danuta  78
Grodziski Stanisław  79
Groniowska Barbara  53
Grosfeld Mendel  211
Grünbaum Icchak  136, 141
Grupińska Anka  142
Gruszka (Gruszek) Stanisław  247
Grychowski, z Ostrowca  243
Grynberg Mikołaj  223
Gryniewski Kazimierz  284
Grzebieluch Franciszek  239
Grzelak Czesław  280, 282
Grześ Bolesław  22
Grzybowski Jan  136
Guldon Zenon  36
Gumplowicz Abraham  56
Gumplowicz Ludwik  56, 134
Guterman Dawid  70
Gutgold Sara  223
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Gutka Jan  284
Gutman Abraham  51
Gutman Israel  33, 220, 241, 254 

Habura Miłosz  222
Hafftka Aleksander  47  
Halicz Emanuel  57
Haller Józef  156, 188
Halperin Józef (Józef Malczewski, „Ziuk”)  

226, 228, 240
Halpert Borys  18
Handelsman Józef  26
Handelsman Wacław  67
Handliczek Florian  284
Harc Bajrach  54
Harding David  38
Hargreaves Richard  218  
Hart Samuel  51
Hartman-Rutenberg Ziuta  223
Hauke-Bosak Józef  26, 53
„Henryk” zob. Schenker (Niebrzydowski) 

Zygmunt
Heilpern Maksymilian  67, 68
Helin Abraham  303
Helin Andrzej  312
Helin Danuta z d. Lewandowska  312
Helin Eleonora z d. Wilańska  303, 309
Helin Izydor  8, 302–312
Helin Lucyna  310
Helin Natan  303, 309
Helin Paulina zam. Kon  303, 310
Helin Roman  312
Helin Salomon  303
Helin Włodzimierz  312
Helman Isaac  261
Helmuch Dawid  71
Hendlerowie  246

Hensel Jürgen  67
Herbert Antoni  155–157
Herbst Stanisław  39, 236
Hercog-Hazuni Sonia  209, 210
Hernisz Synaj  17
Heryng Zygmunt  67
Heumann Ire  154
Heydrich Reinhard  234
Hillebrandt Bogdan  228, 229, 231
Himelblau Frida (Ramat-gan)  201, 202
Himmler Heinrich  252, 253
Hirszhorn Samuel  28
Hitler Adolf  217, 235
Hochberg Jakub  70
Hoffman Maurie (Mojżesz)  261
Hoffman Tobias  261
Hoffman Zygmunt  254, 255
Holmes William  269, 271
Holzer Jerzy  184
Honigowie (Psachia, Miram i Helena)  242
Horn Maurycy  12, 309
Horn Zelman  55
Horoch Emil  183, 185, 188  
Horoszewicz Michał  133
Horowitz Hirsch  36
Horwitz (Walecki) Maksymilian  29, 68
Horwitz Kamilla  68
Hryciuk Grzegorz  281
Hube Romuald („R.”)  134
Hulewicz Bohdan  164, 168, 170
Hundert Gershon D.  36
Hurko Iosif  59

Ickowicz Michał (Bat Jam)  206, 209
Ida, z getta w Końskich  243
Ingwer Józef  51
Ismay Hastings Lionel  268
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Iwaneczko Dariusz  261
Iwaszkiewicz Feliks  284
Iwaszkiewicz-Rudoszański Wacław  114
Izierski, płk  86

Jabłonowski Marek  114, 144, 145, 157
Jabłonowski Roman  236
Jache Tadeusz  284
Jachymek Zenon („Wiktor”)  258
Jackiewicz Bolesław  228
Jaczyński Stanisław  282
Jagiellonowie  12
Jagiełło Bogdan  57
Jagodzińska Agnieszka  59
Jan III Sobieski  134
Jan II Kazimierz Waza  134
„Jan Młot” zob. Diksztajn Szymon
Jan XXIII (właśc. Angelo Roncalli)  133
Jan z Gishali  27, 58
„Janek” zob. Żbikowski Stefan
„Janek”, dow. oddziału GL  230
Janiec Władysław („Rinaldi”)  240
Janion Maria  34
Jankiel (z matką), z getta w Końskich  243
Janowski Józef Kajetan  49
Janowski Włodzimierz  144, 145
Janucki Stanisław  143
Janułajtis Augustyn  53
Jarno Witold  115, 116, 193
Jarnuszkiewicz Czesław  169–171
Jarosz Zygmunt  241
Jarowiecki Jerzy  281
Jaruzelski Wojciech  316, 319
Jasiewicz Krzysztof  254
Jasiński Franciszek  284
Jaskulski Waldemar  297
Jastrzębiec Zielonka Ludwik  53

Jastrzębski Antoni  116
Jastrzębski Jan  121
Jaworski Władysław Leopold  87
Jemielianow Luba  70
Jenicz Andrzej  273
Jeziorański Antoni  49, 52
„Joanna” zob. Chodnikiewicz Maria
Joffe Berek  71
Jones Eliyahu  252
Josek, ukrywany przez Łyjaków  246
Joselewicz Berek  13, 34, 135
Jóźwiakowski Jerzy  261 
„Julek” zob. Ajzeman Izrael
„Jurek”, funkcjonariusz CWW  193
Juszkiewicz Ryszard  51, 55

„K”, mjr  309
Kacprzyk, z Ostrowca  243
Kaczmarek Czesław  238
Kaczmarscy Stanisław i Aniela  243
Kahan Marek  267
Kahane Dawid  273
Kahane (Leon, Filip i Maurycy)  56
Kahane Mieczysław  141
Kahane Seweryn  226
Kaiserowie (Bernard, Sylwia i Jurek)  242, 

243
Kalabiński Stanisław  66
Kalembka Sławomir  57
Kalichman Szaja  256
„Kalina” zob. Markiewicz Edward
Kalinowska-Wójcik Barbara  308
Kałużna Joanna  280
Kamela Piotr  281
Kamińska-Szmaj Irena  141
Kamiński Aleksander  222, 227
Kamiński Moszek  54
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Kamiński, dr  247
Kampel (Szlomi) Hana (Jarosława Zaho-

rujko)  241
Kanarkowie (Izak, Sara i Mira)  242
Kancewicz Jan  67
Kania Eliza  280
Kapralski Sławomir  280
Kapusznik-Fridenberg Maria  241
Karaszewicz-Tokarzewski Michał  163
Kardas Mariusz  188
Karmi-Chmielnicki Aron  208, 212, 213
Karmi-Chmielnicki Josef  202, 205, 209
Karmi-Chmielnicki Mosze  204, 205, 208, 

211
Karmi-Chmielnicki Ze’ew  202, 204, 205
„Karol”, działacz „Internacjonalu”  73
Karpińska Małgorzata  14
Karpowicz Józef  57, 58
Karpus Zbigniew  115, 121
Karsai György  79
Karski Jan  237
Kasperek-Zgótko Wanda  241
Kasprzycki Tadeusz  171
Kaszyński Eugeniusz („Nurt”)  226
Katzmann Fritz  252
Kaufman Mojżesz  66
Kaufmanowie (Kalman, Abraham i Wolf)  

246
Kaute, oficer łączności  288
Kazimierz Jagiellończyk  134
Kazimierz Wielki  11, 134
Kazusek Szymon  7, 36
Keff Bożena  138
Keller Dawid  308
Kermisz Józef  34
Kersten Krystyna  271
Kessman Feige Rifke  154

Kęsik Jan  95, 101
Kieniewicz Stefan  22, 50, 56, 59
Kiesler Julian  270
Kieszczyński Lucjan  185
Kiński Jan  178
Kirchnanc Jechiel  71
Kirshenblatt-Gimblett Barbara  65
Kiryk Feliks  35, 36, 48
Kisielewicz Danuta  308
Kisielewski Tadeusz A.  280
Kita Jan  284
Kitowicz Jędrzej  38
Klaniczay Gábor  79
Kleeberg Franciszek  164
Klepfisz Herszel  270
Kloczkowski Jacek  48
Klukowski Zygmunt  261
Kłys Marian  308, 309
Kobylańscy August i Kazimierz  229
Kochan, lekarz  245
Kocój Henryk  39
Koczaski Leon  193
Koczwańska-Kalita Dorota  7, 213
Kofman, starozakonny  54
Kohl Cyl  194
Kola Andrzej  251
Kolankowski Ludwik  88
Kolbuszewski, z Noworadomska  84
Kołaciński Józef  247
Kołaciński Władysław („Żbik”)  247
Kołaczowie (Beniamin, Sara, Chawa 

i Chaja)  242
Kołakowski Leszek  72
Kołodziej Wincenty  67, 72, 73
Kołodziejczyk Arkadiusz  67
Kołodziejczyk Ryszard  114, 139
Kołomańska Ewa  238, 239, 246, 248
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Komar Arje-Lejb  194
Komorowski Bronisław  318
Kon Feliks  68, 143
Kon Helena  67
Kon Paulina zob. Helin Paulina
Kondzior Henryk  284
Konieczny Alfred  95
Konopczyński Władysław  34, 36
Konopko, zastępca szefa ds. polit.  288
Konopska Walentyna  244
Konstanty Romanow  19
Kopciowski Adam  252
Kopeć Zdzisław  284
Korboński Stefan  234
Korczak Franciszek  246
Korczakowie  246
Korzec Paweł  142
Korzeniewski Bartosz  280
Korzonkiewicz Jan  88, 89
Koseski Adam  157
Kospath-Pawłowski Edward  280, 282, 296
Kossak-Szczucka Zofia  236
Kościuszko Tadeusz  13, 34, 38, 135, 289
Kot Stanisław  88
Kotowski Feliks  244
Kowalczyk Elżbieta  196
Kowalczyk Kazimierz  54
Kowalik Teofilia  243
Kowalski Tadeusz Antoni  7, 96, 101, 107, 

109, 113, 120, 121, 125, 131, 146
Kowalski Władysław  244
Kowner Aba  223
Kozak Cwi  203
Kozakiewicz Maria  244
Kozłowska Aleksandra  166
Kozłowski Eligiusz  47, 52, 53
Kozłowski Jerzy  22

Kozubski Włodzimierz  79
Koźmiński Józef  206
Krajewski Mirosław R.  56
Krakowski Stefan (Shmuel)  229, 230, 254
Kramski Aleksander  22
Kraus Enoch  51
Kraushar Aleksander  51
Krauze Dawid  70
Krawczuk Bronisław  284
Krawczyk Stanisław  169–173, 175, 177
Kremer Arkady  69
Krempa Andrzej  252
Kronenberg Leopold  29
Kropotkin Piotr  72
Król Michał  68
Krüger Wilhelm Friedrich  253
Kruk-Heidenreich Michał  53, 54
Kruszelnicki Zbigniew („Wilk”)  225
Kruszewski Jan  146
Krysiński Jan  18
Krysiński Karol  52
Krzemień Leszek  185
Krzystanek Karol  36
Krzysztofiński Mariusz  190, 191, 194
Kubiak Anna  66
Kubicki Radosław  33, 35, 36
Kubik Czesław  246
Kukiel Marian  267, 268, 272
Kula Henryk Mieczysław  144
Kula Marcin  143
Kula Tadeusz  240
Kula Witold  46
Kulak Teresa  34
Kulczykowski Mariusz  91
Kulesza Józef  284
Kulesza Wacław  55
Kuleta Jadwiga  243
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Kuleta, mąż Jadwigi  243
Kulpa Józef  261, 262
Kumor Bolesław  35
Kunert Andrzej Krzysztof  222, 253
Kunicki Stanisław  68
Kuperszmit Antołka  240
Kuperszmit Henryk („Bratek”)  240
Kupferblum, oficer łączności  288
Kupiecki, starozakonny  54
Kupiszewski Henryk  78, 79
Kuropieska Józef  307
Kusiak Franciszek  147
Kuszewski Zbigniew („Opacki”)  242
Kuwałek Robert  251, 253, 255
Kwaśniewski Krzysztof  131
Kwaterniak Karol  284
Kwiatek Józef  29, 66, 68

Lampert Abram („Burżuj”)  71
Landau Michał  18
Landau Zbigniew  113
Landy Michał  135
Langiewicz Marian  26, 49, 51, 52
Langner, szef oddziału  288
Latinik Franciszek  115, 141
Lattorf Philipp Friedrich Leberecht  39
Laufman Mojżesz  71
Lavee (Łukawiecki) Simon  261
Lederman Pinkus  117
Leinwand Artur  140
Lejzerowicz Regina  193
Lelewel-Borelowski Marcin  26, 51
Lenczner Majer  203
„Leon” zob. Nudelman Lewek
Lerbas Maurycy  52
Lerman Miles (Szmuel, Milek)  253, 255–

259, 263

Lesiak Antoni  244
Lesiak Józef  245
Leskiewiczowa Janina  46
Leszer, ze Szczekocin  245
Leśniak Franciszek  36
Lew Izaak  273
„Lew” zob. Ajzeman Izrael
Lewandowicz Leszek  286
Lewandowski Mikołaj  194
Lewin Sabina  66
Lewiński Jakub  18
Liban Józef  52
Liberman Szmul Aaron  69
Libionka Dariusz  66, 223, 227, 235, 236
Lichtenberg Sanio  260
Lieberman Baruch  153
Lindner Sławomir  140
Link-Lenczowski Andrzej  41
Lipszyc M.  209
Lis Estera  194
Liske Ksawery  134
Litewska Regina  222
Litwin Aleksander  143
Litwinowicz Antoni  164, 166
Liwerant Boim  194
Liwerant Eliasz Boruch  57
Lorek Jan  238
Lubelski, starozakonny  37
Lubetkin Cywia  221, 224
Lubicz-Niezabitowski Tadeusz  157–160, 

162
Lubicz-Pachoński Jan  39
Lubiniecki Ignacy („Rylski”)  190
Lubliner Ludwik  18
Lubnicki Abram  68
Lubomirska Zofia z d. Krasińska  35
Lubomirski Antoni  35



334 Indeks osób

Lubomirski Eugeniusz  273
Luksemburg Róża  29

Łuć Jan  194
Łukawiecki Mundek  261, 262
Łukawiecki Simon zob. Lavee Simon
Łuniński Ernest  17
Łyjak Wiktor  246
Łyjakowie, synowie Wiktora  246
Łykoszyn Piotr  38, 39
Łykoszyn, żona Piotra  38
Łyskowie  243

„M” KO  308
Machnik Anna  244
Machnik Wojciech  244
Machynia Mariusz  39
Maciągowski Marek  200
Maciejowski Wacław Aleksander  134
Mackiewicz Antoni  26
Madajczyk Czesław  235, 252
Madeja Józef  309
Madejska Barbara  36
Magier Dariusz  185, 188, 190, 192, 196
Majcher-Ociesa Edyta  7, 199, 200, 205, 

213
Majchrowski Edmund  245
Majer, ppor.  288
Majewska Maria („Mama”)  245
Majewski Stefan  245
Majewski Wiesław  39
Makowiecki Jerzy  236
Makowski Krzysztof  21–25
Malczewski Józef zob. Halperin Józef
Malec Dorota  78
Malec Piotr  284
„Mama” zob. Majewska Maria

Mandelman Józef  239
Mandelmanowie  239
Manget Jan Ludwik  38
Mańkowski Zygmunt  252
Maranda Michał  251
Marchlewski Julian  141
Marek Zygmunt  80
Margolis Salomon  70
Margules Józef  296
Mark Bernard Ber  66
Markiewicz Edward („Kalina”)  256
Markiewicz Zenon  228
Markowiecki Hilel  204
Markowiecki Mendel  204
Markowski Mieczysław B.  112, 113, 117, 

118, 138, 139
Marossanyi Wanda  244
Marszałek Józef  251, 252
Matała Cyrlia  71
„Matros” zob. Berezecki Mieczysław
Matuszak Zygmunt  295
Matuszewski Kuźma  286, 287, 292
Matwijas, nauczyciel  81
Mazurkiewicz Maciej Jan  132
Meducka Marta  200
Meducki Stanisław  225
Meirtchak Benjamin  7
Meisels Dow Ber  25, 201
Mejer Steinberg  270
Melcer Herc  270
Mendelsohn Ezra  132
Mendelson Stanisław  29, 67
Merwin Bertold  47, 50
Miączyński Józef  37, 38
Michajłowicz Iwan  37
Michalczyk Maria  240
Michałowska-Mycielska Anna  11
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Michelson Karolina  55
Michlic Joanna Beata  132, 135
Micińska Magdalena  58
Mickiewicz Adam  20
Miczulis Józef  71
Miernik Grzegorz  7, 36
Mierosławski Ludwik  53
Mierzwińska-Harper Aurelia  256, 258
Mierzwiński Henryk  48, 50, 53, 55
Mieses Józef  153, 159, 160, 166, 167, 169, 

175
Mikołaj I Romanow  16
Mikołajew Andrzej  311
Minc Izrael  71
Minczeles Henri  69
Minkiewicz Antoni  137
Miodowa Dowid  214, 215
Miodowski Adam  189
Młynarczyk Jacek Andrzej  235, 240
Moczar Mieczysław  316, 317
Mokrzycki Bronisław  273
Molenda Jan  140
Molenda Jan, ze wsi Sprowa  240
Mond Bernard  297
Montgomery Bernard  273
Moraczewski Jędrzej  22, 137
Morawiec Norbert  56
Morawski Antoni  284
Morawski Michał  132
Moselewicz, konfident gestapo  240
Moszkowicz Icko  38
Mościcki Ignacy  110, 166, 172
Motyka Grzegorz  254
Movrin David  79
Musawicz Pinkus  194
Muszyńska Jadwiga  7, 41 
Muzykant Mordka  194

Myśliborski-Wołowski Stanisław  53
Myśliński Jerzy  281

N.N., felczer w oddziale Czachowskiego  
55

Nadbrzeżny Władysław  284
Nadel Benjamin  28, 48 
Nagy, romanista  82
Najberger Josef   214
Nałęcz Daria  141
Nałęcz Rostworowski Jan  52
Napoleon Bonaparte  14, 15
„Narbutt” zob. Rosenfarb-Robb Ignacy
Nawrot Dariusz  39
„Nawrot” zob. Fąfara Eugeniusz
Neumark, milioner żydowski  15
Nicieja Stanisław Sławomir  308
Niebrzydowski Zygmunt zob. Schenker 

Zygmunt
Niemirska Emilia  274
Niewiarowski Florian  52
Nijakowski Lech M.  280
Nirensztein Albery  254
Nisenbaum Józio  247
Nisenbaum Ryfka  247
Nizak Abram  194
Norwid Cyprian Kamil  135, 136
Norwid-Neugebauer Mieczysław  97, 100
Nowacki-Kopaczyński Władysław  57
Nowak Andrzej  14
Nowak Jan  241, 245
Nowak Mariusz  35
Nowak Szymon  295
Nowak Tadeusz  242
Nowak Włodzimierz  182
Nowakowski Tomasz  38
Nowik-Jawicz, starozakonny  54
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Nowolecki Aleksander („Zygmunt Kolum-
na”)  52

Nowosilski Adam  117
Nudelman Lewek („Leon”)  193, 194
„Nurt” zob. Kaszyński Eugeniusz
Nussbaum Klemens  280, 288

Obst Jan  58
„obywatel”  174
Ochocki Adam  141
Oczosalski, dyr. komisji ekspedycyjnej   

54
Odziemkowski Janusz  108, 151–153  
Oettingen Urszula  297
Olczyk Stanisław („Garbaty”)  229
Olechowska Elżbieta  79
Olesiejuk Antoni  194
„Olga” zob. Chodnikiewicz Maria
Olszański Kazimierz  56
„Opacki” zob. Kuszewski Zbigniew
Opatowski Józef („Opatorz”)  27
„Opatorz” zob. Opatowski Józef
Orlik-Rückemann Wilhelm  146
Orłowski Tadeusz  245
Oryns Josek  70
Osika Karol  284
Ostrogski Konstanty  36
Ostrowski Antoni J.  17, 18, 20
Osuchowski Wacław  79
Oszerewicz Pilnik  71
„Ośka” zob. Sońta Jan 
Ottman Włodzimierz  88

Pacanowski Stanisław  68
Pacelli Eugenio zob. Pius XII
Paciorek Paweł  35
Paczkowski Andrzej  141

Paderewski Ignacy  136
Padlewski Zygmunt  51
Padowa Israel Aharon  202
Pająk Jerzy  70, 71
Pakosz Jan  37
Palimąka Anita  46
Pałka Jarosław  297
Panek  80, 86
Pankowicz Andrzej  281
Paprocki Gustaw  26
Paprocki Stanisław  18
Parecki, dr  84
Patelski Mariusz  298
Patkaniowski Michał  79
Patton George S.  274
Pawlisz Bogna  196
Pawłowski Ignacy  72, 117, 188, 189
Pejsak Heniek  221
Peper W.  89
Perkowska Urszula  78
Perkowski Mieczysław  284
Perl Feliks  29, 66
Perlmuter Dawid  68
Peszkowski Zdzisław Aleksander J.  176, 

178
Peterson Erik  133
Petruszewycz Jewhen  136
Piasecki Bolesław  144
Piasecki Henryk  66, 68, 69, 71, 72
Piątkowski Sebastian  218, 230, 240, 281
Piekałkiewicz Jan  236
Pielas Jacek  35
Pikulska-Robaszkiewicz Anna  79
Pikuła Stanisław  284
Pilichowski Czesław  220
Piłsudski Józef  110, 115, 136, 137, 140, 

145, 146, 161, 170, 172, 291
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Pinkusowie (bracia)  245
„Piotr Włodarski” 131
Pióro Tadeusz  302, 316
Piper Franciszek  244
Pipes Richard  77
Pius XII (właśc. Eugenio Pacelli)  236
Piwowarscy  246
Piwowarska Stefania  247
Piwowarski Marian  247
Platkiewicz Izrael  193
Płoski Stanisław  50, 57, 221
Płotnicka Frumka  221, 224
Pohl Dieter  252
Pohorecki Władysław  201
Poksiński Jerzy  297
Polak Bogusław  144, 145
Polakowski Chaim  193
„Polakowski” zob. Warda Marian
Polański Tomasz  41
Polonsky Antony  65
Połoska Mieczysław  238
Pomarański Stefan  57
Popławski Wiktor  284
Posner Samuel  51
Potkański Waldemar  67, 72, 73
Potocki Ignacy  35
Powązek Uszer  194
Poznański, oficer łączności  288
Prawin Jakub  298
Prekerowa Teresa  231
Prochwicz Jerzy  144, 145
Promińska Wiesława  252
Proudhon Pierre Joseph  72
Próchniak Edward („Sewer”)  189
Przybylski Henryk  248
Przybysz Kazimierz  245
Przychański Józef Chaimek  53

Przygoński Antoni  227
Przylepa Joachim  194
Przytycki Jojn  193
Pszczoła Jan („Wojnar”)  244
Puławski Adam  254

„R.” zob. Hube Romuald
Raab Joachim  153, 168
Rachmanow Nikołaj Michajłowicz  38, 39
Raczkiewicz Władysław  236
Raczyński Edward  236
Radwański Tadeusz  267, 272
Radziwiłł Michał  18
Rakowski Bronisław  269
Ramotowska Franciszka  47, 50
Rappaport, ppor.  288
Ratajczyk Leonard  57
Ratajzer Szymon  227
Rattenbach Zania  256–258, 262
Rawicz Władysław  26
Rawski Tadeusz  39
Rączy Elżbieta  252
Rechtman Icek  194
Reder Rudolf  251
Reinhold Józef  89
Reiss Anzelm  273
Renz Regina  113
Repest Stanisław  284
Rezmer Waldemar  100, 115, 118, 121, 

125, 176
Rhodes Richard  222
Riefenstahl Leni  218
„Rinaldi” zob. Janiec Władysław
Ringelblum Emanuel  13, 33, 34, 55
Ritter Maurycy  52, 53
Riwkind Wiktor  73
Robenicz, oficer łączności  288
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Rodak Mateusz  7
Rodal Abram  223
Rodal Leon (Lejb)  223
Rodzącedrzewo Mejer  193
Rogala Jan  246
Rogalski Stanisław  67
Rogiński Roman  49
Rogowski Stanisław  235
Rohn, żandarm  224
Rola-Żymierski Michał  297
Romanowowie  15
Roncalli Angelo zob. Jan XXIII
Roosevelt Franklin Delano  237
Rosenfarb-Robb Ignacy („Narbutt”)  229
Rosengarten Pinkus  270
Rosmarin Henryk  273
Rosner August  53
Rozenker, z Białej Podlaskiej  194
Rozental, szef sztabu  288
Rozłubirski Edwin  227
Rozwadowski Jan  88
Róg Kazimierz  68
Rubinkiewicz Ryszard  133
Rubinsztein Mendel  68
Rübner Natan  153, 174, 270
Rudavsky Joseph  254
Rudnicki Eliahu  267
Rudnicki Szymon  13, 15–18, 20, 23, 

25–27, 33, 48, 58, 140, 141
Rudolf Krzysztof Filip  268
Rutkowska Wiesława  297
Rutkowski Adam  224
Rybka Ryszard  153, 176
Rydzewski Michał  284
Rydz-Śmigły Edward  172
„Rylski” zob. Lubiniecki Ignacy 
Ryx Bronisław  52

Rzepecki Bronisław  239

Sachs Feliks  68
Salwowski Adam zob. Czyżyk Izrael
Sałek Jan  245, 246
Sandberg Zofia  68
Sandkühler Thomas  252
Sapecki  80
Sarnecki Tadeusz  237
Schall Jakub  47, 66, 136, 142
Schatz Jaff  196
Schenker (Niebrzydowski) Zygmunt 

(„Henryk”)  245
Schenker Jacek  245
Schiper Ignacy  17, 18, 47, 134
Schipper Zygmunt  47, 66, 136, 142
Schnepf Zuzanna  281
Schöps Chaim  257, 259
Schwarz, dziekan  82
Schwarzbart Ignacy  266, 267
Sendłak Stefan  237
„Sewer” zob. Próchniak Edward
Shilo Shmuel  41
Siedlecka Gitla  203
Sienkiewicz Witold  11
Sierpowski Stanisław  184
Sikora, z Knurowa  284
Sikorski Janusz  39
Sikorski Władysław  236, 265, 294
Sikorski Włodzimierz  284
Simner, por.  288
Singerowie Izaak i Mojżesz  261
Sitarski Jan  245
Sitarz Adam  245
„Skiba” zob. Fabiańska Maria
Skibińska Alina  227
Składkowski Felicjan Sławoj  144
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Skoczylas Mosze  229
Skrzyńska-Pławińska Maria  178
Skrzypczyk Mirosław  199, 201
Skupień Jan  246
Sławiński Piotr  35
Słoniowa Anna  57
Słowiński Gustaw  240
Smoliński Józef  265
Smorawiński Mieczysław  176
Smotrecki Henryk  157
Sobalkowski Szczepan  238
Sobczak Kazimierz  282
Sokorski Włodzimierz  282
Sokulski Jakub  54
Sołtysiak Marian („Barabasz”)  227
Sondel Janusz  79
Sonnenberg Berek Samuel  15
Sońta Jan („Ośka”)  245
Sosnkowski Kazimierz  96, 107, 141, 271, 

273
Sowiński Stanisław  239
Speter Leopold  267
Spychalski Marian  309
Spychała Bolesław  108, 151–153
Sroka Łukasz Tomasz  77
Sroka Mateusz  77
Srzednicki Czesław  39
Stalin Józef  195, 270, 289, 291, 294, 315
Stanisław August Poniatowski  12, 134
Stanisz Julian  284
Stańczyk Henryk  280, 282
Starzyk Zygmunt  244
Staszewska Janusz  17, 18
Staszewska Łaja  193
Staszewski Justyna  200
Staszewski Pinchas  214
Stawarz Andrzej  67

Stawecki Piotr  96, 100, 106, 114–116, 119, 
153

Steblik Władysław  176
„Stefan” zob. Żbikowski Stefan
Steinberg, ze Szczekocin  245
Steinberg Abraham Menachem  154
Steinberg Baruch  8, 151–179
Steinberg Hendla z d. Wechsler  154, 158
Steinberg Iccak  154
Steinberg Mejer  154  
Steinberg Mojżesz  154, 177
Steinberg Szmaja  154, 155, 158
Steinberg Wolf  154
Stella-Sawicki Jan  54
Stepan Kamil  153, 176
Stern, ze Szczekocin  245
Sternat, płk  84
Stępień Jan Piotr  238, 239
Stępkowski Lech  39
Stola Dariusz  267, 302
Stopa Marcin  220
Stopka Krzysztof  78
Stowiński Józef  284
Straszuński, drukarz  68
Struś, płk  54
Strzelecka Irena  244
Stukus Włodzimierz J.  13, 18
Stupp Abraham  273
Suchojad Henryk  35
Suchoński Adam  309
Sudobiczew Całka  73
Sudoł Tomasz  231
Sukiennik Szymon  194
Sułowski Antoni  240
Sumerkin Michał  296
Suski Szymon  37
Suworow Aleksander  13
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Switzer Anna  132
Sysman, oficer łączności  288
Szabas Moszek  194
Szacki Antoni („Bohun”, „Dąbrowski”)  

247
Szaferstejn, por.  288
Szajdurow Władimir N.  58
Szajn Izrael  66
Szandrocho Robert  116
Szczepankiewicz Wilhelm („Drugak”)  

258
Szczepański Janusz  50, 116, 139, 140
Szcześniak Andrzej Leszek  135
Szczygielski Wacław  34
Szczygielski Zbigniew  188
Szener M.  199
Szereszewski, bankier  73
Szlachter Mosze  246
Szlomi Hana zob. Kampel Hana
Szmaglewska Seweryna  241
Szmatula Stanisław  284
Szmulowic Israel  202
Szmur Szael  194
Sznald Dobra  248
Szocik Konrad  133
Szperk Lejba  193
Szpicman Józef  51
Szpringer Hersz  221
Szprync Kajzer  248
Szrojt Eugeniusz  251
Szulczyński, oficer łączności  288
Szwajcer Isroel (Ben-Awrom)  199
Szwajnfels  289
Szwankowska Hanna  34
Szwarc M., komunista z Łodzi  193
Szwarc Mordechaj  203, 204
Szwed Ryszard W.  56

Szwer Nite (Nute)  247, 248
Szydłowiecki Krzysztof  36
Szyfman Arnold  247
Szymański, płk  267
Szymański Marek  305, 307–310
Szymbierski Leon  231
Szymon bar Giora  27, 58
Szyndler Bartłomiej  39

Śliski Chaim  241
Śliwiński Artur  35
Śliwka Antoni  245
Śliwowska Wiktoria  25–27, 48, 50, 56
„Śmiały” zob. Bochnia Józef
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard  241,  

248
Śpiewak Paweł  138
Świder Małgorzata  308
Świecki Tadeusz  140
Świerczewski Karol  298
Świetlikowa Franciszka  184

Tabor Jerzy  284
Taczanowski Edmund  56
Tamulewicz Stanisław  284
Tanikowski Artur  142
Tarasiuk Renata  182
Targowski Józef  247
Tarkowska Barbara  173
Tartakower Arie  47
Taubenschlag Baruch  77
Taubenschlag Gustaw  78
Taubenschlag Rafał Jakub (Rafael Jakob)  

8, 76–91
Taubenschlag Zirla (Cirla) z d. Goldhart  

77
Tauman Ilia  71
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Tekel Eliezer (Bene Berak)  207
Tenenbaum Abraham  71
Tenenbaum Chuna  194
Tenenbaum Dawid  71
Teslar Tadeusz  141
Tokarz Wacław  50, 56
Tollet Daniel  12, 135
Tomaszewska Agata  132
Tomaszewski Jerzy  11, 16, 33, 48, 67, 102, 

113, 114, 131, 136, 142, 143, 183
„Tradycja” zob. Budzyński Stanisław
Trawicka Zofia  35
Trąbski Maciej  56
Tregenza Michael  251
Trębacz Czesław  284
Truss Bolesław  176
Trzeciakowski Lech  22
Tucholski Jędrzej  178
Turkow Jonas  200, 201
Tusiński Piotr  67
Twardowski Bolesław  38, 39
Tworkowski Stanisław  132
Tych Feliks  67
Tytus Flawiusz  27, 58

Urbach Janusz Konrad  28, 47, 53, 56
Urbański Krzysztof  114, 199, 202, 210, 

218  
Urbański Maciej  222
Urynowicz Marcin  237

Verstantingowie Mark i Frida  246

Wachholz Leon  89
Wachowska Barbara  193
Wachta, oficer łączności  288
Wajnberg Menachem  193

Wajsberg Nuchym  193
Wajsrozen Małka  248
Walas Marcin  246
Waldman Moszek  71
Walecki Maksymilian zob. Horwitz Mak-

symilian
Walerowicz Konstanty  244
Walicki Jacek  137, 141, 142
Waligórski Aleksander  52
Wapiński Roman  116
Warda Marian („Polakowski”)  261, 262
Warski Adolf zob. Warszawski Adolf
Warszawski (Warski) Adolf  29
Warszawski S.  17
Waryński Ludwik  68
Wasilewska Wanda  268, 289, 290, 294
Wasiutyński Bohdan  46
Waszkiewicz Zofia  98, 101, 102, 106–108, 

110, 140, 151–155, 159, 163, 166, 168, 
170, 172, 175, 176, 178

Waszkowski Aleksander  26
Wawer Zbigniew  271
Wawrzyński Tadeusz  114
Wein Adam  48
Weinbaum Laurence  223
Weinberg Regina  246
Weinblat, z Łagowa  245
Weiner, z partyzantki AK  261
„Wencki” zob. Bieńkowski Witold
Węgierski Jerzy  259, 260
Węgrzynek Hanna  11, 16–19, 58
Widerszal Ludwik  236
Widłak Jan  238, 239
Wiech Stanisław  14, 59
Wieczorek Anna  199
Wielopolski Aleksander  48
Wijaczka Jacek  7, 12, 36
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„Wiktor” zob. Jachymek Zenon
„Wilk” zob. Kruszelnicki Zbigniew
„Wilk”, dow. oddziału GL  228
Willems Emilio  131
Wilson Henry  269
Winawer Leon  67
Winnicki Tomasz  52
Winograd Rachela  209
„Wir” zob. Bartoszewski Konrad
Wirski Ignacy  310
Wiskowski Józef  284
Wiślicki Note  201
Witczak Krzysztof Tomasz  55
Wituch Tomasz  139
Wizental Jerzy  243
Władi, z partyzantki AK  261
Władysław IV Waza  134
Włodek Jadwiga  242
Włodek Janusz  243
Włodek Krystyn  243
Włodek Stanisław  242, 243
Wodziński Marcin  11
Wohl Henryk  26
Wohlmuth Abraham  317
Wohlmuth Chaim Izaak zob. Wolmut 

Mieczysław
Wohlmuth Itta z d. Erlbaum  317
Wojciechowska Beata  7, 200
Wojciechowski Mieczysław  100
„Wojnar” zob. Pszczoła Jan
Wolf, dr  55
Wolf Anka  245
Wolibner Witold  245
Woliński Henryk  236
Wolmut (Wolmut-Stankiewicz) Ewa  316–

318
Wolmut Aida zam. Wójcik  316–318

Wolmut Elżbieta  316–318
Wolmut Mieczysław (Chaim Izaak 

 Wohlmuth)  313–318
Wolmut Waldemar  316
Wołodkiewicz Witold  79
Wołoszynowie  242
Woronczak Jerzy P.  199
Woźniakowski Krzysztof  281
Wójcicki Józef  284
Wójcik Aida zob. Wolmut Aida
Wójcik Władysława  281
Wójcik Zbigniew  36
Wójtowicz Alojzy  260
Wójtowicz Antoni  260
Wójtowicz Kazimierz  260
Wrona Władysław  284
Wrzosek Adam  87
Wybult Franciszek  140
Wydrychiewicz Kazimierz  54
Wyrozumski Jerzy  200
Wysocki Adolf  284, 294
Wysocki Władysław  284
Wyszczelski Lech  138, 298

Yetman Norman R.  131

Zabłocka Maria  79
Zahorujko Jarosława zob. Kampel (Szlo-

mi) Hana
Zając Stanisław  152, 154, 156, 157, 177, 

178
Zajcew Władimir  58
Zajdman Lewek  70
Zakrzewski Stanisław  137
Zalewska Gabriela  58  
Załęczny Jolanta  140–142
Zamojska Dorota  12, 135 
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Zamorski Jan  87–89
Zamoyski Andrzej  25
Zaniewski Jan  54
Zaremska Hanna  11  
Zarębski Maciej Andrzej  39
Zawodny Janusz  177
Zawoj, feldfebel  84
Zdrojewski Stanisław Zygmunt M.  176, 178
Zegarac, kpt.  81, 87
Zieliński Antoni  284
Zieliński Konrad  59
Zięba Andrzej  309
Zimmerer Katarzyna  252
Zippon, ppor.  288
„Ziuk” zob. Halperin Józef
Zondołowicz Judka  55
Zubrzycki Tadeusz  47
Zundelewicz Aaron  69
Zwoliński Stefan  280, 282
Zygielbojm Szmul  236
Zygmunt I Stary  11, 134
Zygmunt II August  134
„Zygmunt Kolumna” zob. Nowolecki 

Aleksander

Zygner Leszek  50
Zylberberg Josek  193
Zylberberg Mordechaj  221  
Zylbersztajn Icchok  215
Zylbersztern Wolf  193

Żaczek Stanisław  244
Żarnowska Anna  67
Żarnowski Janusz  143, 183
Żaroń Piotr  269, 271, 274
Żaryn Jan  231, 247
„Żbik” zob. Kołaciński Józef
Żbikowski Andrzej  11, 48, 236
Żbikowski Stefan („Stefan”, „Janek”)   

189
Żeberkowie Adolf i Eugenia  242
Żebrowski Rafał  34, 56
Żegowski Ludwik  261
Żminka Leon  194
Żukow Aleksander  268
Żukowski Przemysław Marcin  78–80, 86, 

87
Żurawski vel Grajewski Radosław  48
Żychliński Ludwik  55




