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„...na tej go cinnej ziemi przemieniali si szybko z
cudzoziemców w synów Ojczyzny. A Ojczyzna
dochowa a im wierno ci; gdy szala a tutaj
przyniesiona z obcej ziemi potworna nienawi , za
cen heroicznych ofiar ratowano znienawidzonych. I
napisane zosta o wtedy na tej piastowskiej ziemi
najpi kniejsze, bo cen ycia pisane, wiadectwo o
braterstwie: braterstwie Polaków i ydów."
Z przemówienia ks. biskupa Kazimierza Majda skiego na uroczysto ci
przekazania Synagogi Warszawskiej w dniu 18 kwietnia 1983 r.
um p ynie w kierunku Stawek, gdzie na bocznicy przeci gni tej z
Dworca Gda skiego czekaj kryte wagony towarowe. S ycha p acz,
owa modlitw, z orzeczenia. Im bli ej rampy, tym g niej. Ludzie
nawo uj si wzajemnie, kto krzyczy, eby ucieka , bo wioz ich nie
do pracy, lecz na mier . Przed wagonami zamieszanie. Niektórzy nie
chc do nich wsiada . T um poganiany pa kami gettowych policjantów
napiera. Atletycznie zbudowany m czyzna w d ugich l ni cych butach
bije pejczem tak, e ci, których dosi gnie, padaj . To by y bokser
Mieczys aw Szmerling, oficer ydowskiej policji, komendant placu
prze adunkowego. Niektórzy próbuj pertraktowa z policjantami,
ciskaj c w r kach banknoty, bi uteri , z ote dziesi ciorublówki.
Wrzeszcz Niemcy, ujadaj ich psy. Jest 5 sierpnia 1942 r. S oneczny,
skwarny dzie .
I nagle rozdygotany Umschlagplatz jakby cichnie. Do rampy zbli a
si pochód dzieci. Id czwórkami, s schludnie ubrane, dziewczynki
tul lalki, ch opcy nadrabiaj minami. Próbuj piewa jak pie . Na
czele sztandar z zielon koniczyn . Na szcz cie. Obok niego kobieta i
niski, przera liwie chudy m czyzna w okularach, ysawy, z siwiej
brod . Prowadzi za r ce dwoje najm odszych wychowanków. Pochód
zamyka kilkoro osób doros ych.
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Tak dr Janusz Korczak wraz ze sw dzieciarni wyrusza w podró
do komór gazowych Treblinki. Mia wtedy 64 lata, a za sob pi kne i
owocne ycie. Faktycznie nazywa si Henryk Goldszmit. Jego matka
by a Polk , a ojciec, pochodz cy z od dawna asymilowanej rodziny
ydowskiej, zamo nym adwokatem; on sam uko czy studia medyczne.
Kocha dzieci. W asnych wprawdzie nie mia , ale by najlepszym ojcem
dla co najmniej kilkuset. Przez wiele lat kierowa ydowskim Domem
Sierot w Warszawie, nast pnie polskim i znów ydowskim
sieroci cem. Napisa wiele ksi ek, z których najbardziej znane to Król
Maciu Pierwszy, Bankructwo Ma ego D eka, Moski, Jo ki i Srule oraz
Józki, Ja ki i Franki. Wybitny pedagog i teoretyk wychowania
popularyzowa swoje idee w pogadankach radiowych, które wyg asza
jako „Stary Doktor". By oficerem rezerwy WP w stopniu majora.
Dr Korczak móg nie pój do getta, bo wielu przyjació oferowa o
mu schronienie. Poszed wraz ze swymi dzie mi. W domu przy rogu
Siennej i liskiej stara si zapewni im ludzkie warunki bytowania i
odgrodzi od tego, co dzia o si na zewn trz. Sam zbiera dla nich
ywno , pukaj c do drzwi ró nych instytucji charytatywnych i ludzi,
którzy jeszcze t ywno mieli. Cz sto odchodzi z niczym cz sto go
zniewa ano. Ale uparcie czyni to do ko ca.
A gdy dzie ten nadszed i do Naszego Domu przy ul. liskiej
wtargn li andarmi, wyganiaj c dzieci krzykiem i uderzeniami kolb,
„Stary Doktor" ich uciszy i o wiadczy , e sam uformuje pochód.
Ustawi 200 dzieci w czwórki, wraz ze swoj wieloletni
wspó pracowniczk , Stefani Wilczy sk , stan na ich czele i kaza
rozwin
sztandar z koniczyn . Ruszyli. Na ko cu sz o o mioro
wychowawców i pracowników.
O dr. Korczaku pisa o ju wielu, lecz o nich — mimo e te nie
opu cili dzieci i opiekowali si nimi do ostatniej chwili — nikt nie
pami ta. Wymie my wi c chocia ich nazwiska. Byli to: Balbina
Grzyb, Ró a Lipiec-Jakubowska, Sabina Lejzerowicz, Natalia Poz,
Dora Solnicka, Ró a Sztokman, Henryk Asterblaum i s dziwy,
schorowany krawiec Henryk Azrylewicz.
W drodze na Umschlagplatz podbieg do dr. Korczaka ydowski
policjant, co mu perswadowa , pokazywa jaki papier, usi owa
wyci gn z szeregu. „Stary Doktor" spojrza na niego z pogarda i
przy pieszy kroku.
Niemal identycznie post pi s dziwy Dawid Kurzmann, wieloletni
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zast pca przewodnicz cego zarz du Zak adu Sierot ydowskich w
Krakowie przy ul. Dietla. Gdy 28 pa dziernika 1942 r. Niemcy
przyst pili do ostatecznej likwidacji sieroci ca, przeniesionego ju
wówczas na ul. Józefi sk i uformowali dzieci w kolumn czwórkow ,
by zaprowadzi je do podstawionych na stacji w P aszowie wagonów,
którymi mia y by przewiezione do komór gazowych Be ca,
Kurzmann — mimo, e nikt go do tego nie zmusza — stan na czele
kolumny. On te . wraz z dyrektork Zak adu Regin Feuersteinow i
jej m em, kroczy na czele id cego na mier pochodu.
W przesz o rok pó niej, 13 maja 1943 r., w swym londy skim
mieszkaniu pope ni samobójstwo czo owy dzia acz Bundu. cz onek
emigracyjnej Rady Narodowej, Szmul Zygielbojm. który na polecenie
swych towarzyszy partyjnych w pierwszych miesi cach okupacji
opu ci Warszaw , by uprzedzi wiat o zag adzie zbli aj cej si ku
polskiemu ydostwu. Prawdziwym cudem przedosta si przez Berlin
do Francji, a po jej kl sce dotar do Stanów Zjednoczonych, sk d w
marcu 1942 r. przyby do Londynu. Tam dosz y do niego pierwsze
wiadomo ci o masowym mordowaniu jego wspó braci w Polsce. O
szczegó ach poinformowa go w listopadzie specjalny kurier AK z
Warszawy, Jan Kozielewski („Jan Karski"), który przekaza mu tak e
wyuczone na pami s owa przes ania przywódców ydów w Polsce
Menachema Kirszenbauma z tajnego
ydowskiego Komitetu
Narodowego oraz Leona Feinera z Bundu. Zaklinali oni Zygielbojma,
by obudzi wreszcie z letargu licz cych si w wiecie zachodnim
cz onków spo eczno ci ydowskiej i zmusi ich do zorganizowania
skutecznej akcji ratowniczej.
„Niech pan im powie — dali — eby udali si do wszystkich
wa niejszych angielskich i ameryka skich urz dów i instytucji. Niech
pan im powie, eby nie wychodzili, póki nie otrzymaj gwarancji, e
zapad o postanowienie powzi cia jakich rodków ocalenia ydów.
Niech odmawiaj jedzenia i picia, niech konaj na oczach wiata
powoln
mierci . Niech umr . To mo e wstrz sn
sumieniem
wiata." 2
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Jan Karski (Jan Kozielewski) Story of a Secret State, Boston 1944.
umaczenie Haliny Krahelskiej.
Cyt. za: W adys aw Bartoszewski, Zona Lewinówna Ten jest z ojczyzny mojej,
Kraków 1966. s. 538.
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Szmul Zygielbojm ci le zastosowa si do tej instrukcji. Chodzi od
gabinetu do gabinetu, prosi , krzycza , bi na alarm, odby dziesi tki
rozmów. Gdy za przekona si . e prócz wyrazów wspó czucia, przez
które przebija a niewiara w to, co wed ug jego relacji dzieje si w
Polsce, niczego konkretnego nie jest w stanie uzyska — Pope ni
samobójstwo. Tak, jak tamci
dali. W li cie do Prezydenta RP
adys awa Raczkiewicza i Premiera gen. W adys awa Sikorskiego,
jaki pozostawi napisa :
„Milcze nie mog i
nie mog . gdy gin resztki ludu
ydowskiego w Polsce którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi
w getcie warszawskim zgin li z broni w r ku. w ostatnim porywie
bohaterskim. Nie by o mi dane zgin tak jak oni. razem z nimi. Ale
nale do nich, do ich grobów masowych. Przez mier sw pragn
wyrazi najg bszy protest przeciwko bezczynno ci, z jak wiat przypatruje si i pozwala lud ydowski wyt pi . Wiem, jak ma o znaczy
ycie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafi em tego
dokona za ycia, mo e mierci swoj przyczyni si do wyrwania z
oboj tno ci tych, którzy mog i powinni dzia , by teraz jeszcze, w
ostatniej bodaj chwili, uratowa od niechybnej zag ady t garstk
ydów Polskich, jaka jeszcze yje. ycie moje nale y do ludu
ydowskiego w Polsce, wi c je daj " .
Wiele ró ni te dwie mierci, t z Treblinki i t z Londynu, ale maj
one te cech wspóln : i dr Korczak, i Szmul Zygielbojm uznali, e
jedynie w ten sposób mog zachowa sw ludzk godno , nie
sprzeniewierzy si swym wspó braciom i swym idea om. Tylko
nieliczni potrafili post pi podobnie. Ale tacy byli. Dlatego z kilku
postaw, jakie w obliczu zag ady zaj li
ydzi polscy, t
scharakteryzowali my na pierwszym miejscu.
Na kilka dni przed samobójstwem Zygielbojma zgin li ci, którzy do
dzi symbolizuj postaw drug : czynnej walki zbrojnej. Dnia 8 maja
hitlerowcy zaatakowali wytropiony wreszcie obszerny bunkier przy ul.
Mi ej 18, sk d sztab ydowskiej Organizacji Bojowej kierowa
dogasaj cym ju oporem warszawskiego getta. By o tam oko o 300
ludzi, w ród nich 80 cz onków OB. Niemcy przypu cili jednoczesny
szturm na pi w azów. Wi kszo cywilów wysz a i podda a si , ci z
OB bronili si zaciekle. Gdy zacz ich dusi u yty przez Niemców
Orygina w Studium Polski Podziemnej w Londynie.
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gaz, uznali, e to koniec i w asn bro skierowali przeciw sobie.
Wkrótce pó niej ostatnim nie odkrytym jeszcze przez Niemców
przej ciem dotar do bunkra patrol OB, który mia ich wyprowadzi t
sam drog . Zasta zw oki obro ców i kilka osób nieprzytomnych, z
których par zdo uratowa i przerzuci na stron aryjsk .
W bunkrze na Mi ej zgin a wi kszo kierownictwa OB: jego
komendant, Mordechaj Anielewicz (po miertnie odznaczony przez
Dowódc AK Krzy em Walecznych) z on . Arie Wilner pe ni cy
funkcj
cznika z polskim Podziemiem, sekretarz komitetu PPR na
getto. Efraim Fondami ski, cz onek cis ego sztabu OB, Lutek
Rotblat i wielu innych.
Pozostali przy yciu kontynuowali walk . W dniu 10 maja w
bunkrze na terenie szpitala przy G siej poleg sze dziesi cioletni
drukarz, Lejzor Klog, cz onek tajnego CK Bundu; nazajutrz w obronie
bunkra na Grzybowskiej zgin a ca a dziesi cioosobowa grupa
ydowskiego Zwi zku Wojskowego na czele z Paw em Frenklem; do
ko ca maja broni y si bunkry w rejonie Nalewek; dnia 5 czerwca
poleg dowódca ostatniej grupy ZW, Janek Pika; do lipca wytrwa o
kilka bojówek w gruzach Franciszka skiej, placu Muranowskiego,
Zamenhofa i Pawiej. Jeszcze w rok pó niej, w czerwcu 1944 r.,
przechodz cy przez ruiny getta patrol andarmerii zosta zaatakowany
granatami i straci trzech ludzi. W wyniku natychmiastowej zorganizowanej ob awy Niemcy uj li i rozstrzelali 25 ukrywaj cych si ydów.
Ale fryzjer Dawid Bia ogród doczeka w zawalonych gruzem
piwnicach wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wi kszo bojowników getta, którym uda o si przedosta na stron
aryjsk i przetrwa tam do wybuchu Powstania Warszawskiego, po
wybiciu godziny „W
* ponownie wyst pi a z broni w r ku przeciw hitlerowcom. By
ród nich jeden z przywódców OB. Hersz Berli ski, który poleg w
Powstaniu Warszawskim.
W getcie bia ostockim, podobnie jak w warszawskim, hitlerowcy
dwukrotnie napotkali zbrojny opór. Po raz pierwszy w lutym 1942 r.,
gdy rozpocz li wywo enie jego mieszka ców do Treblinki. ydowskie
grupy bojowe powita y ich wówczas ogniem i kwasem
cym.
Zbudowano kilka barykad. Zgin o 13 andarmów. Po raz drugi w
sierpniu 1943 r., gdy po otoczeniu getta potrójnym pier cieniem SS
oraz oddzia ów kolaborantów ukrai skich, bia oruskich i litewskich,
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Niemcy przyst pili do jego likwidacji. Wtedy istnia a ju w getcie
Zjednoczona Organizacja Samoobrony, która si oko o 300 licho
uzbrojonych ludzi podj a desperack , trwaj
kilka dni, walk .
Kierowali ni plutonowy WP. Daniel Moszkowicz, oraz przedstawiciel
KN i OB. Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff. wys any z Warszawy
do getta bia ostockiego dla zorganizowania tam oporu. Obydwaj polegli
na ostatniej barykadzie przy zbiegu ulic Fabrycznej i Ciep ej.
W czerwcu 1943 w trakcie likwidacji getta w Cz stochowie dosz o
tam do zbrojnego starcia mi dzy Niemcami a grup
OB, która ju
uprzednio kilkakrotnie ich atakowa a. Zgin o w nim oko o 20
cz onków
ydowskiej Organizacji Bojowej wraz z dowódc
Mordechajem Zylberbergiem. Opór Niemcom likwiduj cym getta
stawili ydzi w B dzinie i Tarnowie oraz w kilku kresowych
miasteczkach jak Nie wie . Lachowicze, Krzemieniec, Bras aw,
bokie, Borys aw. W przygotowanych uprzednio bunkrach bronili si
ydzi w getcie lwowskim. W kilku z tych gett dysponowali oni
niewielkimi ilo ciami broni palnej, w innych próbowali powstrzyma
Niemców rodkami chemicznymi, g ównie butelkami z benzyn i
kwasem solnym, a gdy i tych zabrak o, si gali po wid y, omy i dr gi.
A oto fragment meldunku szefa policji niemieckiej w Sosnowcu,
informuj cy !
o zbrojnym oporze ydów podczas likwidacji
tamtejszego getta:
ydzi usi owali cz ciowo stawia opór przy u yciu broni. W
dwóch przypadkach patrole policyjne zosta y przez ydów ostrzelane z
ukrycia. Sprawców obezw adniono dopiero po walce ogniowej. W nocy
z 2 na 3 sierpnia 1943 r.
cuch posterunków i rozstawiony doko a
getta ydowskiego w Sosnowcu zosta ostrzelany z wielu domów getta.
Grupa uderzeniowa pod dowództwem jednego oficera, uzbrojona w
granaty [ r czne, wdar a si do tego bloku domów i wydosta a stamt d
27 ydów, w tym 2 zabitych" 3.
Niektórzy próbowali walczy tak e i wtedy, gdy znale li si za
drutami obozów. [ Niesamowity przebieg mia bunt w obozie przy ul.
Janowskiej we Lwowie, gdzie jesieni 1943 r. przebywa o jeszcze
3

* Ruch oporu w Rejencji Katowickiej. Wybór dokumentów. Warszawa
1972. s. 230.
** W 1946 r. ukaza a si jego wstrz saj ca ksi ka Brygada mierci. ód
1946. s. 117—120
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oko o 4000 ydów, zarówno m czyzn jak i kobiet. Walk rozpocz li
wi niowie z Sonderkommando. Mieli oni swoj orkiestr , przy-grywaj
im, gdy szli do straszliwej pracy, polegaj cej na paleniu
trupów. W nocy z 19 na 20 listopada 1943 r. orkiestra zacz a w baraku
no gra przy wtórze chóralnego piewu wi niów. Momentalnie
pobiegli tam esesmani, a wtedy cz onkowie Sonderkommando
zaatakowali stra ników na wie yczkach, kilku z nich zabili | i ruszyli na
druty. Za nimi setki innych. ydzi mieli nieco granatów, w ruch posz y
opaty, siekiery, no e. Walczy y tak e kobiety. W rezultacie dosz o do
rzezi ydów. Niemniej z obozu wydosta o si oko o 600 ludzi.
Wi kszo wprawdzie pó niej uj to, lecz garstka zdo a ukry si i
przetrwa . Jednym z tej garstki by cz onek Sonderkommando Leon
Wieliczker, którego znajomi Polacy ukrywali do chwili nadej cia Armii
Czerwonej na lwowskim przedmie ciu. Kleparowie. *
Gdy Wieliczker wraz z innymi znalaz si za drutami — wi niarska
orkiestra nadal gra a. A do chwili, gdy zosta a wybita przez
esesmanów.
W walce, a nie w komorach gazowych — jak by o im przeznaczone
— zgin o w pa dzierniku 1944 r. oko o 250 wi niów- ydów z
Sonderkommando w O wi cimiu.
Uderzy na esesmanów mia y jednocze nie komanda wszystkich
czterech krematoriów, ale realizacj tego planu utrudni Niemiecoberkapo, który zaskoczy spiskowców przygotowuj cych si do akcji
w krematorium IV. Zabili go, rozdzielili bro i sprz t: kilka pistoletów i
granatów, omy, oskardy, izolowane no yce do ci cia drutów;
wysadzili krematorium za pomoc zgromadzonego w tym celu
dynamitu, sforsowali druty i przedostali si do pobliskiego lasku.
Do czyli tam do nich wi niowie z krematorium II, rozbroiwszy
uprzednio dwóch esesmanów, z których jednego zastrzelili, a drugiego
ywcem wrzucili do pieca krematoryjnego.
W krematoriach I i III, oddzielonych wysokimi p otami z drutów
kolczastych, Niemcy opanowali jednak sytuacj . Wi niów, którzy
zalegli w lasku, otoczono i zlikwidowano ogniem broni maszynowej i
cznej. Grupa uciekaj ca w stron Rajska po zagrodzeniu jej drogi
przez Niemców zabarykadowa a si w stodole, któr esesmani
podpalili. Cz
zgin a w p omieniach, innych zastrzelono, gdy
wybiegli ze stodo y. Tam pad organizator i przywódca buntu, polski
yd Za man Grabowski z Suwa k. Po rozprawieniu si ze zbiegami
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Niemcy zamordowali 200 pozosta ych wi niów ze zbuntowanych
komand. Ale kilku uciekinierów wydosta o si na wolno . Nie wiemy
ilu, nie znamy ich dalszych losów, nie wiemy nawet, kim byli; tylko to
jest pewne, e byli odwa nymi, i nie chcieli umiera na kolanach.
Byli nimi równie
ydzi-wi niowie Treblinki II 4*, uczestnicy
buntu i masowej ucieczki, do której tam dosz o 2 sierpnia 1943 r.
Treblink stale penetrowa a tamtejsza siatka AK, istnia nawet projekt
jej odbicia, ale nie zosta zrealizowany. Natomiast patrole AK z
Obwodu AK Soko ów Podlaski ustawicznie kr
y w terenie przy
obozowym, poluj c na ukrai skich stra ników, którzy cz sto
opuszczali obóz, by przepi zrabowane
ydom kosztowno ci.
Obecno tych patroli przyczyni a si do uratowania cz ci zbiegów.
Pocz tkowo ydzi zamierzali obóz spali i w nim zgin , bo nie
wierzyli, by ucieczka mog a si uda . Plan ten uleg zasadniczej
modyfikacji, gdy wi kszo esesmanów i Ukrai ców, wykorzystuj c
upalny dzie , wyjecha a samochodami, aby za ywa k pieli w Bugu i
gdy pracuj cym w pobli u zbrojowni wi niom uda o si za pomoc
dorobionych uprzednio kluczy niepostrze enie do niej dosta i zdoby
tam 25 karabinów, tyle granatów i kilkana cie pistoletów.
O godz. 15.45 po oblaniu kilku baraków naft wi niowie podpalili
je i ruszyli na bram . W ród rozszerzaj cych si z ka
sekund
omieni dosz o do zaciek ej walki, w której ydzi po yli trupem
4

Treblinka I by a karnym obozem pracy dla Polaków z dystryktu
warszawskiego. Pracowali oni przy eksploatacji wiru. Treblinka II — której
budow si ami robotników ydowskich przywiezionych z warszawskiego getta
rozpocz to wiosn 1942 r. — by a miejscem zag ady ydów masowo u miercanych w kilkunastu komorach gazowych.
** W adys aw Ra mowski Akcja Treblinka w: „Dzieje Najnowsze" r.
1969,s. 171—172oraz Franciszek Z becki Wspomnienia dawne i nowe.
Warszawa 1977. s. 94—95. Pierwszy z tych autorów, kpt. (mjr) ..Poraj", by w
okresie buntu zast pc komendanta Obwodu AK W grów i dowódc oddzia u
partyzanckiego operuj cego w rejonie Ma kini i Treblinki. Pisze on (dz. cyt.),
e na czele oddzia u AK, z onego z trzech grup. licz cych razem 52
uzbrojonych ludzi, wspó dzia z zewn trz z ydami i e jego dwa erkaemy
po rozpocz ciu buntu, którego wybuch i termin by uprzednio z nim
uzgodniony, ostrzela y wie e stra nicze obozu. Natomiast Franciszek Z becki.
równie
nierz AK. by wówczas dy urnym ruchu na stacji kolejowej
Treblinka.
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niemal ca pozosta w obozie za og : 25 Niemców i oko o 60
Ukrai ców, ale sami te gin li, bo zastrzelono ich prawie 800.
Oko o 200 ydów wydosta o si za obóz i skierowa o w stron lasu.
Natkn li si jednak na stra ników pospiesznie wracaj cych znad Bugu i
wtedy zgin o dalszych kilkudziesi ciu. Reszta ukry a si w lesie.
Cz
odnale li
nierze AK i przewie li odziami za Bug. cz
za
zosta a ukryta przez miejscowych gospodarzy, mimo e ci wiedzieli
dobrze, jakie niebezpiecze stwo ci gaj w ten sposób na siebie i
swoich najbli szych. Pozosta ych, którzy l kali si wyj z le nej
stwiny, wytropili Niemcy. ** Bunt ten i po ar przyspieszy y
likwidacj obozu. W listopadzie 1943 r. Treblinka praktycznie przesta a
istnie : zniszczono komory gazowe, rozebrano ogrodzenia i baraki,
które nie sp on y. Cmentarzysko kryj ce prochy co najmniej 800 000
ydów, zwo onych tu z ca ej Europy, zacz to zaorywa i obsadza
odymi drzewkami.
Podobnie jak po ucieczce Sonderkommanda we Lwowie, równie i
w tym wypadku jeden z uciekinierów. Jankiel Wiernik, zatrudniony w
obozie jako cie la przy budowie komór gazowych, po dotarciu do
Warszawy, gdzie zaopiekowa o si nim polskie Podziemie, spisa swoje
wspomnienia z okresu sp dzonego w Treblince. Ju na pocz tku 1944
r. ukaza y si one drukiem w nak adzie 2000 egzemplarzy. Wydawc
tej pierwszej relacji z monstrualnej poczekalni do gazu, bo t funkcj
Treblinka II pe ni a, by a Komisja Koordynacyjna KN i Bundu.
Wydano j w pracuj cej dla Rady Pomocy ydom drukarni, a
mikrofilm pe nego tekstu broszury Delegatura Rz du przekaza a poczt
kuriersk do Londynu, gdzie — prócz grozy — wywo
niedowierzanie.
Równie wiele ofiar jak bunt w Treblince poci gn bunt wi niówydów oczekuj cych na mier w obozie zag ady w Sobiborze pod
odaw . Tam te znalaz a si grupa takich, którzy nie chcieli na ni
biernie czeka . Grup kierowali: oficer Armii Czerwonej lejtnant
Aleksander Pieczorski i Leon Feldhendler.
Dnia 14 pa dziernika 1943 r. przed zmierzchem wi niowie
pracuj cy w warsztatach krawieckich i szewskich zwabili tam i zabili
siekierami kilkunastu pilnuj cych ich stra ników, opanowali magazyn
broni, któr rozdzielili mi dzy siebie. Po uformowaniu kolumny
licz cej przesz o 600 ludzi ruszyli w kierunku bramy. Zabili esesmana,
który usi owa ich zatrzyma , i dopiero wtedy stra otworzy a ogie .
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Cz
ydów zdoby a szturmem wartowni i przedosta a si do lasu,
cz
za posz a na druty, gdzie niemal wszyscy zgin li. Uciek a z
obozu mniej wi cej po owa, lecz wi kszo z nich — przewa nie ydzi
z Holandii, Niemiec, Francji, nie znaj cych terenu i j zyka — Niemcy
schwytali i stracili w obozie. Ci, którym si powiod o, do czyli do
oddzia ów partyzanckich, b
przetrwali ukryci przez ch opów. Obóz
w Sobiborze w miesi c pó niej tak e uleg likwidacji.
W potworny sposób st umili hitlerowcy prób czynnego oporu
podj
przez ydów uwi zionych w Poniatowej w województwie
lubelskim. Gdy w nocy z 7 na 8 listopada 1943 r. przyby e do Lublina
silne oddzia y andarmerii i SS otoczy y obóz. a wi niom wydano
rozkaz, by rozebrali si w barakach do naga i z podniesionymi do góry
kami szli w kierunku wie o wykopanych rowów, rzekomo
kanalizacyjnych, ydzi, wiedz c, co ich czeka, zabarykadowali si i
zacz li przygotowywa do obrony. Wtedy Niemcy baraki podpalili.
Kilkuset wi niów sp on o w nich ywcem, cz
us ucha a rozkazu i
nago posz a na miejsce ka ni. ale niewielka grupa, której uda o si
wyrwa z p omieni, podpali a inne baraki, warsztaty i magazyny z
umundurowaniem dla Werhmachtu. Poniatowa p on a trzy doby, a
sw d palonych cia unosi si nad ni przez tydzie .
Zdarza o si , cho rzadko, e ydzi w pojedynk i z go ymi r kami
szli na uzbrojonych stra ników. Uczyni to m ody i silny Artur Safrin
ze Stanis awowa, gdy po straszliwym pobiciu go w gestapo za
podrabianie dokumentów „aryjskich" zosta zamkni ty w areszcie w
obr bie tamtejszego getta. Wieczorem przywo
stoj cego przed
aresztem esesmana, powali go uderzeniem pi ci w skro , zabra mu
karabin, roztrzaska kolb czaszk , przesadzi p ot i uciek . Najpierw
ukrywa si w getcie, pó niej u znajomych Polaków. W lutym 1943 r.
wyda go konfident. Prowadzony przez dwóch agentów powali
jednego z nich, lecz zgin zastrzelony przez drugiego.
By y i ydówki imponuj ce odwag , które wybra y walk . Jedna z
najdzielniejszych to Rywa Niuta Tajtelbaum („Wanda"), uczestniczka
wielu akcji bojowych wykonywanych na ulicach Warszawy przez
Grup Specjaln Sztabu G ównego GL. Intensywnie tropiona przez
Niemców wpad a w ich r ce w lipcu 1943 r. i zosta a zam czona w al.
Szucha. Tu przed zako czeniem wojny, w drug rocznic rozpocz cia
walk w getcie, odznaczono j po miertnie Krzy em Grunwaldu III ki.
Na niezwyk y czyn zdoby a si w Brzezince m oda ydowska
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aktorka z Warszawy. Franciszka Mann. Dnia 23 pa dziernika 1943 r.
podczas selekcji wyrwa a rapportfiihrerowi Schillingerowi pistolet i
zacz a strzela . Zabi a Schillingera. rani a drugiego esesmana, lecz
zgin a od pocisków ich kompanów. Franciszka Mann wietlan
postaci z pewno ci nie by a. Przeciwnie: ci y na niej zarzut, i przebywaj c w getcie warszawskim wspó pracowa a z gestapo. Niemniej jej
desperacki czyn — na który odwa a si . gdy poj a, e mimo us ug,
jakie oddawa a hitlerowcom, i j czeka mier z ich r ki — zachowa
si w pami ci wspó wzi niów.
Wielu uciekinierów z gett i obozów walczy o w oddzia ach
partyzanckich, zw aszcza w oddzia ach GL-AL. Ale bez trudu mo na
ich odnale w licznych oddzia ach AK. Jeden z pierwszych oddzia ów
partyzanckich Okr gu Lwowskiego AK, mianowicie sformowany na
terenie Obwodu Przemy lany OP 1/40. pp AK. którym dowodzi kpt.
„Proch'* (in . Fryderyk Staub), licz cy ju na pocz tku swej dzia alno ci 130 nie le uzbrojonych
nierzy, mia trzy plutony: polski,
radziecki (utworzony ze zbieg ych je ców) i ydowski (grupuj cy
uciekinierów z gett). 5*
W oddzia ach partyzanckich AK znalaz o si równie wielu lekarzy
pochodzenia ydowskiego. Jednym z nich by pp k dr Józef Galler
(„Chudy"), w latach mi dzywojennych naczelny lekarz 25. pp z
Piotrkowa Trybunalskiego. Zamkni ty w getcie piotrkowskim, w
pa dzierniku 1942 r. zosta wyprowadzony stamt d przez czniczk
AK i przez dwa lata ukrywano go we wsiach ko o Rozprzy, a jesieni
1944 r. obj stanowisko naczelnego lekarza w swym dawnym pu ku,
odtworzonym wówczas jako 25. pp AK. Kilku lekarzy- ydów znalaz o
si w 27. Wo skiej DP AK. Szefem s by zdrowia zgrupowania
„Osnowa" by tam dyrektor szpitala zaka nego we W odzimierzu
Wo skim por. dr Ignacy Jakira („Butrym"), komendantem szpitala
polowego w tym zgrupowaniu por. dr Zygmunt Podlipski („Sanus"), a
lekarzem I batalionu 45. pp AK przerzucony z Warszawy por. dr „Gryf
(Grzegorz Fedorowski).
Spora jest lista tych, którzy wybrali t drog . S na niej bitni
dowódcy, s tacy, którzy padli w boju. Oni te wnie li sw cz stk w
czyn or ny Polski Walcz cej. Byli w Wielkiej Dywersji. Nawet w tak
5
Jerzy W gierski W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 146—
152
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doborowym oddziale pierwszej linii jak „Pegaz-Parasol", w którym
ród oficerów prowadz cych szkolenie motorowe i spadochronowe
znajdowali si dwaj instruktorzy Szko y Podchor ych „Agricola",
ppor. „Sam" (Kazimierz Glazer) z odzi, wysokiej klasy specjalista w
dziedzinie budowy silników samochodowych i ppor. „Szprotka"
(W adys aw Holender) ze Lwowa, absolwent tamtejszej politechniki.
Zgin li w jednym dniu, 22 czerwca 1942 r., zaskoczeni przez Niemców
w mieszkaniu przy ul. S onecznej na Mokotowie, które wspólnie
zajmowali. „Sam" wyskoczy z trzeciego pi tra i zabi si na bruku.
„Szprotk " wraz z
on
Jadwig
i jeszcze trzema nie
zidentyfikowanymi osobami zastrzelili gestapowcy.
* „Sam" i „Szprotka", podobnie jak wiele innych osób pochodzenia
ydowskiego, rozumieli, e sprawa, któr reprezentuje polskie
Podziemie, jest tak e ich spraw i e równie na nich ci y obowi zek
nara ania si dla niej. A czynili to cz sto. Gdy w wytwórni materia ów
wybuchowych w Pionkach w sposób zastraszaj cy dla Niemców
zacz a rosn liczba aktów sabota u i stwierdzili oni, e najwi cej ich
pope niono w walcowni prochów nitroglicerynowych. wpadli na
pomys , by zatrudnionych tam Polaków zast pi
ydami. Tak te
zrobili. Ale ydzi, których polscy walcownicy musieli uprzednio
przeszkoli , szybko poj li, jak nale y pracowa , by dochodzi o do
samozapale p atów prochu na walcach i sytuacja nie uleg a adnej
zmianie.
O takiej postawie, przejawianej przez niektórych ydów, nale y
pami ta . Ale nie mo na równie pomin
postaw diametralnie
odmiennych.
Na pocz tku 1943 r. do niezwyk ej egzekucji dosz o w piwnicy
domu przy ul. Karmelickiej 8 w gettcie warszawskim. Po uprzednim
odczytaniu wyroku stracono tam 11 osób, w tym 3 kobiety. Cia a
zakopano na miejscu. Skaza cami byli ydzi i wyrok wykonali ydzi.
Z tym, e pierwszymi byli agenci utworzonej przez gestapo na terenie
getta organizacji dywersyjno-szpiegowskiej „ agiew", drugimi za
cz onkowie ydowskiego Zwi zku Wojskowego.
agiew", u ywaj ca równie
nazwy „ ydowska Gwardia
Wolno ci", mia a na celu penetracj ydowskiego Podziemia oraz
ujawnianie jego powi za z polskimi organizacjami konspiracyjnymi.
Na polecenie Karla Brandta, szefa referatu ydowskiego w
warszawskim gestapo, utworzy j i ni kierowa stary agent
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hitlerowców, Abram Gancwajch. „ agiew" powsta a w lutym 1943 r., a
wi c na krótko przed ostateczn rozpraw Niemców z gettem w
Warszawie. Mo na przypuszcza , i do jej powstania przyczyni si
zbrojny opór, jaki ydzi stawili Niemcom w styczniu 1943 r.
Potwierdzi on bowiem istnienie w getcie organizacji podziemnej,
zdecydowanej na podj cie walki. W nie „ agiew" mia a t
organizacj rozpracowa i przyczyni si do jej obezw adnienia i
rozbicia.
Natomiast ju w grudniu 1940 r„ czyli wkrótce po utworzeniu getta,
Niemcy utworzyli w nim inn agentur , z on z ydów. Jej g ównym
celem by o usprawnienie grabie y ludno ci ydowskiej, a tak e
likwidowanie w zarodku wszelkich przejawów oporu i samoobrony.
Oficjalna jej nazwa brzmia a- „Urz d do Walki z Lichw i Spekulacj ",
potocznie jednak nazywano j „Trzynastk " (od adresu siedziby jej
„sztabu", który mie ci si przy ul. Leszno 13). Szefem „Trzynastki"
by wspomniany ju Abram Gancwajch, jego zast pc Dawid Sternfeld.
W lipcu 1941 r. Niemcy „Trzynastk " rozwi zali, a jej 700
funkcjonariuszy wcielili do S by Porz dkowej (policji ydowskiej).
Gdy wiosn 1942 r. pewn ich liczb rozstrzelali. Gancwajch uciek z
getta i ukrywa si po stronie „aryjskiej". Na pocz tku 1943 r. znalaz
si w getcie ponownie i - jak ju powiedziano — utworzy „ agiew".
Wi kszo jego ludzi by a wyposa ona przez gestapo w pistolety i
dokumenty zapewniaj ce im nietykalno
ze strony Niemców i
swobodne opuszczenie getta.
agiew" zosta a szybko" zdemaskowana przez
ydowskie
Podziemie, a walk z ni zaj si przede wszystkim ZW. Jego
komórka dochodzeniowo-s dowa wszcz a post powanie przeciw jej
cz onkom, zapad o wiele wyroków mierci. Wykonywano je kolejno,
najwi cej w ostatnich tygodniach przed wybuchem walk w getcie.
cznie ZW zlikwidowa — w kilku przypadkach przy pomocy ludzi
z oddzia u OW-KB mjr. „Bystrego" (Henryk Iwa ski) — 59 ydów,
niebezpiecznych agentów gestapo. 6*
Niedobitki „ agwi" jeszcze po likwidacji getta polowa y w
Warszawie na ukrywaj ce si tam osoby pochodzenia ydowskiego.
6

Pewne nie cis ci w informacji dotycz cej .. agwi", zamieszczonej w I
wydaniu, poprawi em - Podobnie jak kilka innych w tym rozdziale - dzi ki
uwagom dr Teresy Prekerowej. za które jej dzi kuj .
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Agentów tych, a byli w ród nich i tacy, którzy mieli kwatery w
siedzibie gestapo przy al. Szucha, t piono a do wybuchu Powstania
Warszawskiego. Jednego z najgro niejszych, Leona Skosowskie-go
zwanego „Lolkiem", zastrzeli 1 listopada 1943 r. w „Gospodzie
Warszawskiej" przy ul. Nowogrodzkiej zespó likwidacyjny
kontrwywiadu OW AK. Dalsze losy Gancwajcha s nieznane.
Wiadomo tylko, e gdy gestapo postanowi o go zg adzi jako wiadka
swych przeró nych kombinacji z ydami, uciek z Warszawy i mimo
rozes anych za nim listów go czych nie zosta odnaleziony.
Gestapo krakowskie tak e mia o siatki konfidentów z one z
ydów. Na czele najliczniejszej z nich sta wyj tkowo gro ny agent
Józef Diamand, od pocz tku okupacji pomagaj cy Niemcom w
grabie y i mordowaniu ludno ci ydowskiej.
Wielokrotne próby zlikwidowania Diamanda podejmowane przez
krakowski Kedyw nie da y rezultatu. Zastrzelono wprawdzie kilku jego
ludzi, w ród nich szczególnie mu bliskiego Paw a Gottlieba, lecz on
sam wywija si z zastawianych na niego pu apek. W ko cu jednak to,
co mu si nale o, otrzyma od swych mocodawców z gestapo, dla
których — podobnie jak Abram Gancwajch dla ich kolegów w
Warszawie — sta si niewygodnym wiadkiem ich afer i grabie y. We
wrze niu 1944 r. wraz ze sw kochank i kilkoma innymi agentami
zosta zamkni ty w wi zieniu przy Montelupich, gdzie ca e
towarzystwo zlikwidowano.
W podobny sposób zap acili Niemcy swym ydowskim agentom,
grasuj cym w Krakowie ju po likwidacji getta, która nast pi a w
dniach 13—14 marca 1943 r. W wi kszo ci byli to ydowscy policjanci
(w Krakowie zwani „odemanami", gdy owa formacja, utworzona na
rozkaz Niemców przez Gmin
ydowsk , mia a oficjaln nazw
„Ordnungsdienst"), których w czasie wysiedlania getta w tym w nie
celu oszcz dzono. Tworzyli oni szajki niezwykle gro ne zarówno dla
swych ukrywaj cych si wspó ziomków, jak i pomagaj cych im
Polaków. Niemcy niemal wszystkich ich zlikwidowali. Ostatnich
dos ownie w przeddzie swej ucieczki z Krakowa.
Znacznie wcze niej, bo ju w grudniu 1943 r., sko czy sw
haniebn karier pan, w adca i postrach krakowskiego getta, komendant
„Ordnungsdienst", Symche Spira. By a to wyj tkowa kanalia. Przed
wojn ortodoks, nosz cy brod i pejsy, sta si katem swych
wspó braci. Gorliwo ci w ich prze ladowaniu przewy sza hitlerow14

ców, którzy wyr czali si nim w najbrudniejszej robocie. To w nie
Spira na czele grupy „odemanów" w 1943 r. przed ostateczn
likwidacj getta wiesza na d ugiej szubienicy, ustawionej wzd
torów kolejowych przy dworcu w P aszowie, Polaków przywiezionych
tam z wi zienia na Montelupich. Egzekucj t Niemcy sfotografowali i
sfilmowali, wykorzystuj c te zdj cia — jak napisze wiarygodny autor
— ,jako dowód zn cania si ydów nad Polakami" 7*.
Nagrod od swych mocodawców otrzyma Symche Spira 14 grudnia
1943 r. Wieczorem tego dnia na teren opustosza ego ju getta, pod
budynek, w którym mie ci a si siedziba „Ordnungsdienst", zajechali
esesmani, wyprowadzili znajduj cych si tam policjantów ydowskich
oraz cz onków ich rodzin, zawie li wszystkich do obozu w P aszowie,
zastrzelili, a nast pnie zw oki spalili na ogromnym, przez ca noc
on cym stosie drewna.
Pierwszy zosta zastrzelony Symche Spira. Razem z nim zabito jego
on , syna. córk i zi cia.
Du ym osi gni ciem krakowskiej AK by o rozbicie gro nej
gestapowskiej agentury, mianowicie szajki Romana S ani,
wspó pracuj cej z siatk Diamanda w szanta owaniu ukrywaj cych si
ydów. Zosta a ona bowiem rozbita — cho brzmi to dziwnie — z
rozkazu szefa kripo przez jej funkcjonariuszy. Do tego
nieporozumienia, za które ów Niemiec drogo zap aci , dosz o dzi ki
temu, e w kripo pracowa o kilku
nierzy AK. ledzili oni S anie i
jego kompanów, kilkakrotnie ich zatrzymywali, lecz za ka dym razem
interwencja gestapo szybko otwiera a przed nimi drzwi aresztu.
Podobny wypadek zdarzy si w kwietniu 1944 r., z t ró nic , e po
zatrzymaniu pod pretekstem wszcz cia awantury ulicznej jednego z
ludzi S ani, funkcjonariusz kripo i oficer AK, ppor. „Janusz" (Stanis aw
Szczepanek), do którego ta sprawa trafi a, nie powiadomi o niej
gestapo, lecz po wydobyciu od zatrzymanego informacji, e w nie w
tej chwili S ania i jego sztab biesiaduj w melinie przy ul. Blich 7,
zameldowa o tym swemu szefowi. Uczyni to w takiej formie, i z
meldunku wynika o, e owymi biesiadnikami s gro ni „polscy
bandyci" i e nadarza si obecnie wspania a okazja ich uj cia.
Komendant kripo, Schubert, po kn przyn
i wys pod wskazany
7
* Aleksander Bieberstein Zag ada ydów w Krakowie, Kraków 1986, s.
77—78.
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adres czterech swych podw adnych: trzech funkcjonariuszy kripo —
którzy byli cz onkami AK — i jednego Niemca jako dowódc .
Prowadzi ich zatrzymany cz onek szajki, który s dzi , e tamci id
tylko po to, by sprawdzi wiarygodno jego zezna ; jego za obecno
gwarantowa a patrolowi, e S ania otworzy drzwi.
W rezultacie przy ul. Blich dosz o do strzelaniny, w której kripowcy
zabili S anie i trzech jego pomocników. Tamtym uda o si zastrzeli
przez drzwi jednego z nieproszonych go ci. By nim prowadz cy patrol
rzezimieszek, sprawca tego krwawego qui pro quo.
Kolaboracja niektórych ydów z hitlerowcami niejedno mia a
oblicze. Gancwajch, Diamand i im podobni to by y ekstremalne jej
przypadki. Drugi jej biegun stanowi a historia tzw. ydowskiego
rodka Wsparcia (Judische Unterstiitzungstelle, w skrócie JUS),
utworzonego na polecenie Niemców w Krakowie, a przechwytuj cego
dary przychodz ce z Zachodu dla ydów polskich. JUS by kolejnym
wcieleniem
ydowskiej Samopomocy Spo ecznej, odpowiednika
polskiej RGO, która od 1940 r. do rozpocz cia masowej eksterminacji
ludno ci ydowskiej prowadzi a w ród niej dzia alno charytatywn ,
rozdzielaj c dary nadsy ane przez Mi dzynarodowy Czerwony Krzy i
organizacje ydowskie. Wprawdzie znaczna cz
tych darów trafia a
do Niemców, lecz i dla ydów co zostawa o. ydowsk Samopomoc
Spo eczn rozwi zano w 1942 r., a w rok pó niej, gdy poza obozami
pracy
przymusowej
ydów
praktycznie
w
Generalnym
Gubernatorstwie nie by o, ku zaskoczeniu i oburzeniu polskiego
Podziemia i ukrywaj cych si dzia aczy ydowskiego Komitetu
Narodowego, Niemcy j reaktywowali pod zmienion nazw , lecz nie
zmienionym kierownictwem, na którego czele sta by y dyrektor teatru
ydowskiego w Krakowie, dr Micha Weichert. Delegatura i KN
powiadomi y bezzw ocznie rz dy alianckie o prawdziwym obliczu JUS
i kierowa y wielokrotnie apele do organizacji reprezentuj cych
mi dzynarodowe ydostwo o wstrzymanie wysy ki jakichkolwiek
darów, gdy trafiaj one tylko do Niemców i s jedynie wod na m yn
hitlerowskiej propagandy, bo sam fakt istnienia instytucji rzekomo
rozdzielaj cej je w ród polskich
ydów sugeruje, i wbrew
rozpowszechnianym przez Polaków wiadomo ciom yj oni i
potrzebuj pomocy.
Mimo tych apeli przesy ki z darami nadchodzi y a do wrze nia 1944
r.: 90 procent darów zabierali Niemcy, reszt dzieli o si kierownictwo
16

JUS.
Dr Weichert w rozmowach z dzia aczami Podziemia, domagaj cym
si zaprzestania przez niego tej dzia alno ci, pocz tkowo aprobowa ich
stanowisko, nadal jednak robi swoje, a wreszcie kategorycznie
odmówi podporz dkowania si decyzjom zarówno Delegatury, jak i
KN. Hitlerowcy darzyli go wielkimi wzgl dami: mia swobod
poruszania si , dost p do wszystkich niemieckich urz dów, nie
obowi zywa y go ani godzina policyjna, ani noszenie opaski z gwiazd
Dawida;
zajmowa
luksusowe
mieszkanie
w
specjalnie
odremontowanej stylowej kamieniczce, w której mie ci a si siedziba
JUS. op ywa we wszystko. ydowskie Podziemie wyda o na niego w
1942 r. wyrok mierci, lecz nie zdo ano go wykona , natomiast
Delegatura uzna a, e kar powinien mu wymierzy s d w wolnej ju
Polsce. To stanowisko Delegatury sprawi o, e gdy jesieni 1944 r.
Niemcy rozp dzi ; JUS, a jego szef zagro ony aresztowaniem musia
ratowa si ucieczk , znalaz schronienie u dzia aczy finansowanej
przez Delegatur Rady Pomocy ydom. którzy — nie wiadomi zreszt
wyroku wydanego przez jego wspó plemie ców — utrzymywali go z
pieni dzy Delegatury a do wyzwolenia Krakowa. Po wojnie dr.
Weichert, udrapowany w szaty niez omnego bojownika sprawy
ydowskiej, znalaz si w Izraelu. 8
8

W ten w nie sposób spraw dr. Weicherta i JUS relacjonuj
adys aw Bartoszewski i Zofia Lew i-nówna (dz. cyt., s. 117—118),

Teresa Prekerowa (Konspiracyjna Rada Pomocy ydom w Warszawie 1942—
1945, Warszawa 1982, s. 312—316). a tak e Marek Arczy ski i Wies aw
Balcerak (Kryptonim „ egota" Warszawa. 1979. s. 158—164 i 240). Wszyscy
oni stwierdzaj , e dzia alno dr. Weicherta po rozwi zaniu przez Niemców
ydowskiej Samopomocy Spo ecznej i utworzeniu przez nich JUS, na czele
którego sta , mia a charakter wspieraj cej hitleryzm dywersji. Najbardziej
miarodajnym jest wiadectwo Marka Arczy skiego. który by jednym z
za ycieli Rady Pomocy ydom, cz onkiem jej prezydium (skarbnikiem), a
po ujawnieniu dywersyjnej roboty dr. Weicherta przeprowadza z nim
rozmowy, co w udokumentowany sposób zrelacjonowa w cytowanej pracy.
Dla porz dku trzeba jednak doda , e inaczej t spraw na wietla dr
Aleksander Bieberstein (dz. cyt., s. 160—163). wed ug którego dr Weichert do
ko ca swej dzia alno ci udziela istotnej pomocy ydom osadzonym w
obozach. Dodajmy tu jednak, e praca dr. Biebersteina, aczkolwiek wydana
dopiero w 1985 r., powsta a bezpo rednio po wojnie, autor nie móg wi c zna
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Prócz postawy nakazuj cej przyj swój los z godno ci , postawy
czynnego oporu i walki czy te przypadków kolaboracji i zdrady by a
ród ydów jeszcze jedna postawa, która dominowa a: rezygnacji,
bierno ci, apatii.
Gdy emisariusze Rady Pomocy ydom z nara eniem w asnego ycia
docierali do obozów pracy, by nawi za
czno z zamkni tymi tam
ydami, co umo liwi oby zorganizowanie ich ucieczki, ci cz sto w
ogóle nie chcieli z nimi rozmawia . Tak odprawiono z Pionek
odziutk kurierk Ew Sarneck , ydowskiego zreszt pochodzenia,
tak odprawiano tak e innych.
Dnia 7 listopada 1942 r. partyzanci z oddzia u GL im. Tadeusza
Ko ciuszki opanowali ydowski obóz pracy w Janiszowie nad Wis ,
w powiecie kra nickim i otworzyli jego bramy. ydzi odmówili jednak
wyj cia na wolno . Partyzanci wycofali si wi c po uprzednim
zastrzeleniu komendanta obozu i zabraniu ywno ci oraz odzie y z
rozbitego magazynu. Wkrótce po ich odej ciu ydów rozstrzelano.
W grudniu 1942 r. patrol AK dowodzony przez sier . „S pa"
(Kazimierz Wyszy ski) zatrzyma pod Nurcem na wschód od
Siemiatycz poci g wioz cy ydów transportowanych z Wilna do
Treblinki. Ci nie chcieli opu ci wagonów. Partyzanci, trzymaj c w
szachu litewskich konwojentów, którzy zabarykadowali si w swym
wagonie, t umaczyli ydom, e jad na pewn mier . W odpowiedzi
us yszeli, e jad nie na mier , lecz do pracy, bo kazano im zabra
potrzebne do niej narz dzia.
W Okr gu Bia ostockim AK podobne wypadki zdarza y si tak
cz sto, e jego komendant, p k „M cis aw9", w ko cu z irytacj
zameldowa o tym Komendzie G ównej.
„Poniewa przez teren Obwodu AK Zambrów — pisa w jednym ze
swych raportów — przebiega trasa transportów ydów do obozu
zag ady w Treblince, usi owano u atwi ucieczki ydom z transportów.
Wszelkie jednak próby, przy bardzo du ym nara aniu si , nie dawa y
rezultatu. Poza nielicznymi wypadkami ydzi po prostu nie zdradzali
ch ci ucieczki z transportu." 10
Wi kszo nie wierzy a, e u kresu tej podró y czekaj na nich
dokumentów pó niej ujawnionych (wyjecha do Izraela w 1959 r., zmar tam
w 1979 r.).
9
W adys aw Zajdler- arski Ruch oporu w latach 1939—1944 na
Bia ostocczy nie - referat materia owy. Warszawa 1967. cz. II, s. 3.
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komory gazowe.
Zamo niejsi do ko ca ufali w si pieni dza. Nawet taka lekcja, jak
by a afera Hotelu Polskiego, niczego ich nie nauczy a. Polega a ona na
tym, e hitlerowcy poprzez swych agentów rozpu cili w Warszawie
wiadomo , i ukrywaj ce si w Warszawie i jej okolicach osoby
pochodzenia ydowskiego mog za okre lon , bardzo wysok , op at
otrzyma dla siebie i dla swych bliskich paszportu krajów neutralnych,
uprawniaj ce do opuszczenia Generalnego Gubernatorstwa i wyjazdu
poza obszar znajduj cy si we w adaniu Niemiec. Kandydaci wraz z
baga em, przygotowani ju do podró y, mieli zg asza si w Hotelu
Polskim przy ul. D ugiej. ydzi informacj t przyj li nieufnie, lecz
gdy pierwsza grupa mia ków zaryzykowa a i okaza o si , e istotnie
wyprawiono j za granic — co by o niezb dne, by w pu apk wpad o
znacznie wi cej ofiar — ch tnych znalaz o si niema o. Umieszczono
ich w Hotelu Polskim, po czym obrabowano i wymordowano.
Tak t spraw na wietlaj autorzy, którzy dotychczas o niej pisali,
tak te zreferowa em j w I wydaniu. Natomiast wed ug informacji dr
Teresy Prekerowej. przekazanej mi po ukazaniu si I wydania (por.
tak e Teresa Prekerowa Sprawa Hotelu Polskiego, „Polityka" r. 1987,
nr 20). wygl da a ona nieco inaczej. Jest to historia tak rewelacyjna, e
warto j stre ci .
Otó wiosn 1942 r. Niemcy zakomunikowali Judenratowi w
warszawskim getcie, e ydzi-cudzoziemcy, maj cy obywatelstwo
zagraniczne, b
mogli z Polski wyjecha w ramach wymiany za
obywateli niemieckich internowanych w pa stwach b cych w stanie
wojny z III Rzesz . Zrozumia e, e informacja ta wywo a ogromne
poruszenie w ród
ydów. I to nie tylko w ród posiadaczy
zagranicznych paszportów. Tak e i ydzi-obywatele polscy zacz li
wysy ró nymi kana ami do swych znajomych i krewnych za granic
pro by o przes anie odpowiednich dokumentów. W getcie
warszawskim powsta nawet specjalny konspiracyjny komitet, który
sporz dzi i przekaza za granic list osób zas uguj cych w pierwszej
kolejno ci na ratunek wraz z pro
o wydanie im paszportów.
Jednocze nie Niemcy zacz li rejestrowa
ydów-obcokrajowców
(punkt rejestracyjny mie ci si w Hotelu Polskim przy ul. D ugiej).
Tych, którzy zg osili si - a byli to nie tylko mieszka cy getta w
Warszawie, lecz równie
ydzi z gett prowincjonalnych, a nawet
ukrywaj cy si po stronie „aryjskiej" - internowano w specjalnym
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pawilonie Pawiaka, co uchroni o ich przed wywiezieniem do komór
gazowych Treblinki. Po pewnym czasie przetransportowano ich do
obozów dla internowanych w Titmoning w Bawarii i w Vittel we
Francji. W grudniu 1942 r. zacz y nadchodzi dokumenty, o które
prosili ydzi. By y to, jak je wówczas okre lano, certyfikaty, czyli
po wiadczenia obywatelstwa z obietnic wydania paszportu w terminie
pó niejszym. Z regu y pochodzi y one z konsulatów pa stw
po udniowoameryka skich w Szwajcarii, Berlinie. Francji etc. Rych o
jednak okaza o si , e wi kszo osób, których dokumenty te dotyczy y, ju zmar a lub zosta a zamordowana. „I wtedy sami Niemcy w
Auslandstelle — pisze Teresa Prekerowa — dali do zrozumienia, e
dokumenty nie powinny si zmarnowa i e jest im wszystko jedno, kto
dzie si nimi legitymowa ."
W rezultacie Niemcy — za po rednictwem swych ydowskich
agentów — zacz li sprzedawa ydom owe „certyfikaty". P acono za
nie — przewa nie w z ocie, bi uterii i dolarach — sumy
astronomiczne. Zaopatrzyli si w nie tak e ydowscy agenci. cznie z
Hotelu Polskiego wys ano do Vittel i do Bergen Belsen 3000 ydów,
którzy mieli lub zdobyli takie dokumenty. Warunki w owych obozach
dla internowanych, w których ydzi czekali na dalszy transport, by y
niemal luksusowe. Sprawa jednak skomplikowa a si , gdy rz dy
pa stw
po udniowoameryka skich,
których
obywatelstwem
legitymowali si internowani ydzi, o wiadczy y, i po wiadczenia
obywatelstwa wydawane przez konsulaty (które inkasowa y za ka de
po kilkaset dolarów) s nielegalne i e ydów na swe terytorium nie
wpuszcz . Niemcy zareagowali na to w ten sposób, e ostatni transport
z Hotelu Polskiego zamiast do Vittel skierowali w lipcu 1943 r. na
Pawiak, gdzie wymordowali wi kszo (prawie 300) znajduj cych si
w nim ydów, a dwa du e transporty z Vittel i Bergen Belsen wys ali
na zag ad do O wi cimia.
Ograbienie, a nast pnie wymordowanie na Pawiaku (a ci lej na
terenie posesji przy ul. Dzielnej naprzeciw g ównej bramy Pawiaka)
ponad 300 ydów przywiezionych z Hotelu Polskiego, maj cych
paszporty pa stw neutralnych, odbi o si g nym echem w ca ej
Warszawie. Wiadomo ta posz a równie w wiat. I to w nie
sprawi o, e przez wszystkie lata powojenne — a nawet jeszcze dzi —
histori z paszportami dla
ydów przedstawia o si tak, jak
na wietli em j w wydaniu I: jako lokaln inicjatyw warszawskich
gestapowców, którzy w ten cyniczny sposób u atwili sobie
obrabowanie i tak skazanych na mier przedstawicieli ydowskiej
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elity. W rzeczywisto ci by to tylko fragment przedsi wzi cia
zakrojonego na znacznie wi ksz skal .
Energiczna interwencja rz du Stanów Zjednoczonych — a tak e
rz du RP — sprawi a, i w ko cu rz dy zainteresowanych pa stw
wyrazi y zgod na imigracj
ydów. Pewna ich liczba ju w czasie
wojny znalaz a si w USA, Szwajcarii, Palestynie i Ameryce
Po udniowej. Dok adnej liczby nie da si ustali . Dotyczy to równie
cznej liczby ydów obj tych t akcj . Jest to jednak liczba rz du
kilkunastu tysi cy, gdy w obozach dla internowanych, w których
gromadzono
ydów z zamiarem wywiezienia ich poza teren
kontrolowany przez III Rzesz , znajdowali si nie tylko ydzi,
skierowani tam z Warszawy (w nie przez Hotel Polski), lecz tak e z
innych gett w naszym kraju oraz z Grecji, Holandii, Jugos awii, W gier
itd. By a to bowiem akcja prowadzona przez Niemców na terenie ca ej
okupowanej Europy. Z tekstu, który tu omawiam, nie wynika wreszcie
to, czy Niemcy — prócz korzy ci materialnych zagarni tych przez
sprzedaj cych certyfikaty gestapowców — osi gn li w wyniku owej
akcji co wi cej. O tym, czy zgodnie z pocz tkowymi intencjami III
Rzesza uzyska a w zamian za ydów uwolnienie swych obywateli,
internowanych w pa stwach znajduj cych si z ni w stanie wojny —
omawiany tekst nie wspomina.
Tak czy inaczej o aferze Hotelu Polskiego, która — niezale nie od
pocz tkowych intencji Niemców — dla wielu
ydów, i to
wykszta conych i bogatych, zako czy a si tragicznie, co uprawnia o
spo eczno
ydowsk do uznania jej za kolejne oszustwo ze strony
hitlerowców. ydzi ju w czasie okupacji mówili bardzo niech tnie. *11
11

* Szeroko natomiast kr
a opowie , podobno prawdziwa, o
cudownym niemal ocaleniu cadyka z Be ca. Chaima Rokaha. którego
kurierzy AK mieli przerzuci do Turcji. Przy tym cadyk, który prócz
hebrajskiego i jidysz nie zna adnego innego j zyka, odby t podró w
szatach rytualnych. Tak przynajmniej napisa Edmund Odorkiewicz (dz. cyt., s.
160). Ten sam autor doda , e by y wicekonsul RP w Stambule, adwokat Jerzy
Kurcyusz, zamieszka y obecnie w Katowicach, posiada pisemne
podzi kowanie cadyka dla AK i kurierów za zorganizowanie tej przeprawy.
Wed ug wiarygodnych informacji, które dotar y do mnie po ukazaniu si I
wydania, opis ten nale y nieco skorygowa . Podzi kowanie cadyka istotnie
zachowa o si , ale Edmund Odorkiewicz przesadzi , pisz c, e cadyk
podró owa w szatach rytualnych. Mia on na sobie zwyczajne, wieckie
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Ale ani fakt wymordowania kilkuset osób, którym gestapo
zagwarantowa o — odp atnie, za ogromne sumy — bezpieczny wyjazd
do krajów neutralnych, ani inne podobne do wiadczenia nie
przekre li y wiary wi kszo ci ydów w to, e Niemcy mimo wszystko
przestrzegaj pewnych regu .
Jeden z polskich pisarzy, który okupacj sp dzi w historycznym
Zbara u, opowiada po wojnie, e gdy hitlerowcy nakazali ydom z
wy szym wykszta ceniem stawi si w okre lonym dniu i miejscu,
wszyscy to uczynili, rozumuj c, i widocznie tacy ludzie s w adzy
okupacyjnej do czego potrzebni i nic im nie grozi, gdy w przeciwnym
wypadku Niemcy nie interesowaliby si nimi. Wywieziono ich za
miasto i zastrzelono.
Wiadomo ci o rzeziach
ydów na kresach wschodnich —
nadchodz ce do gett w Polsce centralnej — postawy tej nie zmieni y.
W kwietniu 1942 r„ podczas jednej z narad przywódców ydowskich
w getcie warszawskim, przedstawiciel syjonistów, Menachem
Kirszenbaum, tak zareplikowa na sugesti przygotowania getta do
samoobrony:
„Owszem, na Litwie sta o si to, co si sta o. Na pewno to si zdarzy
tak e w innych miejscach. Ale mo na z ca pewno ci przyj , e w
Warszawie, w sercu Europy, Niemcy nie zdob
si na takie
post powanie. Nie igrajmy z ogniem. Odpowiedzialno zbiorowa
getta. Nie sprowad my sami na siebie nieszcz cia".
Na podobnej naradzie, która odby a si w getcie w lipcu 1942 r.,
niemal w przeddzie masowych deportacji do Treblinki, znany historyk
dr Ignacy Szyper, wo :
„Samoobrona jest równoznaczna z zag ad ca ego getta. Wierz , e
uda nam si zachowa podstawow cz
getta. Jest wojna, ka dy
naród musi ponosi ofiary, by ratowa istotn cz
narodu. Gdybym
by przekonany, e nie zdo amy zachowa tej istotnej cz ci,
wyci gn bym inne wnioski".
Du e wra enie na zebranych wywar o sugestywne wyst pienie Zysie
Frydmana, przywódcy religijnej partii „Aguda".
„Wierz w Boga — mówi on — i wierz , e nast pi cud. Bóg nie
ubranie. Na dodatek nie le pos ugiwa si j zykiem niemieckim (nie zna
natomiast polskiego). Nie zmienia to faktu, e przerzut cadyka przez tyle
granic a do Turcji by nie lada wyczynem kurierów AK.
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da, by jego naród uleg zag adzie. Powinni my czeka , czeka na cud.
Walka z Niemcami jest nonsensem. Niemcy wytrzebi nas w ci gu
kilku dni. Pytam was, przyjaciele moi, którzy wierzycie aliantom,
czemu ogarnia was rozpacz? Wszak wierzycie, e alianci zwyci
i
przynios nam wolno . A teraz wy, przyjaciele, licz cy na rewolucj i
Zwi zek Radziecki, przecie wy wierzycie, e Czerwona Armia
przyniesie wam wolno , ufajcie wi c Czerwonej Armii. Drodzy
przyjaciele, wytrwania i wiary i b dziemy wyzwoleni." *12
owa te odzwierciedla y ówczesny stan umys ów ortodoksów,
którzy sprawowali rz d dusz nad wi kszo ci spo eczno ci ydowskiej
w Polsce. Na czele z rabinami i chasydami zapewniali wiernych, e to
tylko kolejne do wiadczenie, jakie Bóg zsy a na naród wybrany i e
narodowi temu nic innego nie zostaje prócz wiary w Jahwe i w to, e
nie pozwoli On, by ydzi ulegli zag adzie.
Nic wi c. dziwnego, e fiaskiem sko czy a si próba zorganizowania
oporu podj ta przez pe nomocnika KC PPR na getto warszawskie,
Józefa Finkelsztejna-Lewartowskiego, nazajutrz po rozpocz ciu
deportacji do Treblinki, tzn. 23 lipca 1942 r. Postulat taki wysun
Lewartowski na zorganizowanej z jego inicjatywy konferencji
reprezentantów wszystkich wi kszych grup ydowskich, lecz zosta on
odrzucony.
„Niestety, ca a opinia publiczna by a przeciw nam — napisze po
wojnie Marek Edelman z Bundu, jeden z tych, którzy stali na czele
zbrojnego zrywu w kwietniu 1943 r. — Ogó uwa a wyst pienie takie
za prowokacyjne, przekonuje, e je eli ydzi spokojnie dostarcz
wymaganego kontyngentu, reszta getta pozostanie na miejscu. Instynkt
samozachowawczy kieruje powoli psychik ludzi na drog ratowania
siebie, cho by za cen innych. Nikt z nich nie wierzy jeszcze
wprawdzie, e wysiedlenie to mier . Ale Niemcom uda o si ju
podzieli ludno
ydowsk na dwie cz ci — jedn skazan na mier ,
drug maj
nadziej utrzymania si przy yciu. I powoli, z czasem
potrafi Niemcy wygra tak jedn cz
przeciwko drugiej, e dojdzie
do tego, e ydzi jedni drugich poprowadz na mier , byle tylko

12

* Wszystkie trzy cytaty za dokumentami przytoczonymi przez Bernarda
Marka w ksi ce Powstanie w getcie warszawskim. Warszawa 1963, s. 181 i
184—185.
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uchroni swoje w asne ycie." *13*
**
I tak si sta o. W okresie od 22 lipca do 21 wrze nia 1942 r. z getta w
Warszawie wywieziono do komór gazowych Treblinki ponad 300 000
ydów. T
gigantyczn
robot
wykona a
ydowska S ba
Porz dkowa pod kierownictwem adwokata Jakuba Lejkina, który w
miesi c po jej zako czeniu zosta zastrzelony przez OB. ydowscy
policjanci blokowali poszczególne kwarta y domów, wyci gali
mieszka ców, p dzili ich na Umschlagplatz. Niemcy trzymali si na
uboczu. Prób zorganizowanego oporu nie by o. Przyczyni a si równie
do tego Rada ydowska, wydaj c w dwa dni po rozpocz ciu deportacji
obwieszczenie, maj ce przeciwdzia
kr cym w getcie pog oskom
na temat miejsca, do którego kieruje si naprawd transporty z placu
przy Stawkach. W punkcie pierwszym stwierdza o ono,
e
przesiedlenie ludno ci, która nie jest produktywna w dzielnicy
ydowskiej w Warszawie, nast pi rzeczywi cie na tereny wschodnie; w
punkcie drugim wzywano ydów, by nie ukrywali si , bo to
„utrudnia oby wykonanie zadania"; wreszcie w punkcie trzecim
apelowano do nich, by zg aszali si dobrowolnie na punkt zborny. W
kilka dni pó niej apel ten wzmocniono obwieszczeniem obiecuj cym,
e ci, którzy sami przyjd na Umschlagplatz, otrzymaj po 3 kg chleba
i po 1 kg marmolady, a ich rodziny nie zostan roz czone.
W rezultacie niemal dzie po dniu, dok adnie przez dwa miesi ce,
odchodzi y ze Stawek transporty, z których ka dy liczy 5000—6000
ludzi. W ko cu wrze nia w getcie pozosta o legalnie oko o 35 000
mieszka ców, w wi kszo ci pracowników firm niemieckich, oraz
pewna liczba, szacowana jednak na co najmniej 20 000, tzw. „dzikich",
ukrywaj cych si w ró nych zakamarkach.
„Dlaczego? — pyta w swoim dzienniku, w zapisie datowanym 15
pa dziernika 1942 r., wybitny historyk ydowski, Emanuel Ringelblum.
— Dlaczego nie przeciwstawiono si , kiedy rozpocz li deportacj 300
000 ydów z Warszawy? Dlaczego dali si prowadzi jak owce na
rze ? Dlaczego przysz o to wrogowi tak atwo, tak g adko? Dlaczego
oprawcy nie ponie li ani jednej bodaj ofiary? Dlaczego 50 esesmanów
13

Getto walczy.
ód 1945. Cyt. za: W adys aw
arski-Zajdler
Martyrologia ludno ci ydowskiej i pomoc spo ecze stwa polskiego.
Warszawa 1969, s. 29
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(inni powiadaj , e nawet mniej) przy pomocy oddzia u oko o 200
Ukrai ców i tylu otyszów mog o dokona tego tak atwo?" *
Nie próbujmy odpowiedzie na te okrutne pytania.
Niew tpliwie kszta towaniu i umacnianiu takiej postawy sprzyja y
warunki ycia w gettach, które zacz to tworzy ju w 1939 r.: w
pa dzierniku w Piotrkowie Trybunalskim, w grudniu w Pu awach i w
Radomsku.
Panowa a w nich potworna ciasnota. W Warszawie, gdzie getto
zamkni to 15 listopada 1940 r., ponad 400 000 ludzi, czyli trzeci cz
mieszka ców stolicy, st oczono na obszarze stanowi cym zaledwie 4,5
procent jej powierzchni. Po kilku miesi cach, w wyniku likwidacji gett
w miastach i miasteczkach dystryktu warszawskiego, liczba ta wzros a
do prawie pó miliona. Zag szczenie na jedn izb dochodzi o do
dwudziestu osób.
Straszliwe niwo zbiera y w gettach n dza i g ód. Na kartki ydzi
praktycznie bior c otrzymywali jedynie chleb, po 750 g tygodniowo, a i
to nie zawsze. W teorii przydzia sk ada si jeszcze z 22 dkg cukru, 1
kg marmolady i 0,5 kg sztucznego miodu na miesi c, ale by a to czysta
teoria. Ceny na czarnym rynku osi ga y wi c horrendaln wysoko .
W getcie warszawskim z g odu i chorób zmar o oko o 100 000 osób.
Zdarza y si wypadku kanibalizmu.
A jednocze nie — co ze zrozumia gorycz wspominaj wszyscy,
którzy przez to getto przeszli — istnia y tam wytworne restauracje (jak
„Palais de Dance" braci Frontów) oferuj ce szampana i ososia,
organizowano konkursy pi kno ci, rewie, wyst py popularnych
aktorów, funkcjonowa y salony gry, brylowa a z ota m odzie rozparta
w rykszach ci gnionych przez jej wychudzonych niczym szkielety
rówie ników; g ówn bram , pod okiem przekupionych andarmów,
wje
y do getta kolumny ci kich wozów wy adowanych
ywno ci , drogimi trunkami, francusk bielizn , greckim tytoniem;
zbijali fortuny szefowie szmuglerskich gangów.
Oczywi cie podobnie by o po drugiej stronie muru. Ale tam, mimo
terroru i ogromnych obszarów n dzy, nie widzia o si jednak le cych
na chodnikach i przykrytych gazetami zw ok ludzi zmar ych z g odu.
Ponadto w getcie wszystko to by o skoncentrowane w ma ej cz ci
miasta, odizolowanej od zewn trz, co te przejawy luksusu, z jakiego
przez pewien czas mogli korzysta niektórzy mieszka cy „Jiidischer
Wohnbezirk in Warschau", uwidacznia o w sposób szczególnie
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jaskrawy.
Ilu takich by o? Przewodnicz cy Rady ydowskiej w Warszawie,
in . Adam Czerniaków, szacowa , e u schy ku 1941 r. w getcie
warszawskim znajdowa o si 10 000 kapitalistów, 250 000 ludzi
yj cych z pracy oraz 150 000 utrzymuj cych si z g odowych
zapomóg opieki spo ecznej.
Autor tego rachunku by postaci tragiczn , której ocena do dzi
budzi kontrowersje. Jego osoba symbolizuje straszliw kl sk , jaka
spotka a tych spo ród ydowskich przywódców, którzy udzili si , e
lojalna postawa ydów wobec okupanta umo liwi im przetrwanie. Gdy
dostrzeg , e czas tej kl ski nadchodzi, wybra z o —jego zdaniem —
mniejsze: nie mog c uratowa wszystkich, próbowa ratowa
inteligencj i dzieci. Lecz i to mu si nie powiod o.
W chwili zamkni cia bram getta in . Adam Czerniaków — od
wrze nia 1939 r. z nominacji Stefana Starzy skiego prezes Gminy
Wyznaniowej ydowskiej — mia 60 lat. Ca ym swym yciem by
zro ni ty z Polsk . Ju w 1909 r. cierpia za ni jako wi zie caratu, w
dziesi lat pó niej broni jej niepodleg ci, s
jej na ró nych
stanowiskach.
By
senatorem
RP,
dyrektorem
Instytutu
Rozrachunkowego Handlu Zagranicznego. Ale nie zapomina równie
o rodowisku, z którego wyszed : pisa do ydowskich gazet,
sprawowa prezesur Zwi zku Rzemie lników ydów w Polsce.
Na swym posterunku w getcie, o którym historycy pisz dzisiaj, e
by o to najtrudniejsze jawne stanowisko publiczne w okupowanej
Polsce, in . Czerniaków wytrwa do chwili, w której uzna , e dalsze na
nim pozostawanie b dzie oznacza o wspó prac z wrogiem w dziele
zag ady jego wspó braci. Chwila ta nadesz a 23 lipca 1942 r.
Gestapo za da o wówczas od in . Czerniakowa przygotowania na
dzie nast pny transportu dzieci. Gdy pozosta sam. napisa dwa listy:
do ony i do Rady ydowskiej, po czym za trucizn .
daj ode mnie, bym w asnymi r kami zabija dzieci mego narodu
— napisa w pierwszym z tych listów. — Nie pozostaje mi nic innego
jak umrze ."
wiatowej s awy uczony, -prof. Ludwik Hirszfeld, który pó tora roku
sp dzi w getcie i mia mo no dobrze pozna Czerniakowa, tak oto
pi knie o nim napisze w swych wydanych po wojnie wspomnieniach:
„Wiedzia , e tylko ofiara i cierpienie mog stworzy legend , która
przetrwa; e trzeba umrze , by
wiecznie. Gdyby zgin z r k
26

oprawców, by by jednym z wielu. Musia umrze tak, by mog a
powsta legenda oko o cierpienia jego narodu. Przejdzie do historii
jako jeden z duchów czystych, który zrozumia , e te idee i te narody,
dla których si umiera, maj prawo do ycia" 14*.
Marek Edelman, jeden z bohaterów walcz cego getta, w wiele lat po
jego mierci nieco inaczej j oceni
,.To nie by o w porz dku: nale o umrze z fajerwerkiem. Wtedy
ten fajerwerk by bardzo potrzebny — nale o umrze , wezwawszy
przedtem ludzi do walki. W ciwie tylko o to mamy do niego
pretensje. Ja i moi przyjaciele. Ci nie yj cy. O to, e uczyni swoj
mier w asn , prywatn spraw . My wiedzieli my, e trzeba umiera
publicznie, na oczach wiata" 15*.
No có , Machabeuszem in . Czerniaków nie by , ale wtedy, w lipcu
1942 r., w warszawskim getcie aden Machabeusz si nie ujawni i
zapewne za starym schorowanym cz owiekiem nikt by nie poszed .
Czas Machabeuszów mia dopiero nadej . Nikt jednak nie neguje jego
patriotyzmu, wielokrotnie w spektakularny sposób manifestowanego
**, uczciwo ci i odwagi cywilnej.
Czerniakowa zd ono jeszcze pochowa na cmentarzu ydowskim
przy ul. Okopowej. Na p ycie nagrobnej wyryte s s owa Norwida:
„Wi c mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, bo grób twój jeszcze
odemkn powtórnie, inaczej g osi b
twe zas ugi.."
Inne by o ycie i inna mier nast pcy in . Czerniakowa, którym
zosta in . Maksymilian Lichtenbaum, znany w getcie z operacji
spekulacyjnych na wielk skal . Mimo e us nie wykona polecenie
Niemców, czym Czerniaków nie chcia swego sumienia obci
, 23
kwietnia 1943 r., po rozpocz ciu walk na terenie getta, esesmani
zastrzelili go na Umschlagplatzu, a jego zw oki wyrzucili na mietnik.
W tym samym dniu i w ten sam sposób zgin li pozostali cz onkowie
prezydium Judenratu: in . Stanis aw Szereszewski, Alfred Sztolcman i
adwokat Gustaw Wielikowski.
Równie osny by kres przywódców ydowskiego „samorz du" w
innych gettach. Niemal wszystkich hitlerowcy wymordowali. Nie
14

*Ludwik Hirszfeld Historia jednego ycia. Warszawa 1957. s. 330.
* Kronika getta warszawskiego. Cyt. za: Kronika getta,
Warszawy", r. 1983. nr 81.
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ycie

oszcz dzili nawet przewodnicz cego Judenratu w
odzi,
Rumkowskiego, z którym przez d ugi czas rozmawiali jak równi z
równym, bo doceniali jego zas ugi dla III Rzeszy i imponowa im styl
jego rz dów w getcie.
Chaim Mordechaj Rumkowski, zwany „Chaimem Pierwszym",
przed wojn redniej rangi dzia acz Gminy ydowskiej w odzi, d ugo
czeka na chwil , w której los si do niego u miechnie. Nast pi o to,
przynajmniej w jego przekonaniu, dopiero w pa dzierniku 1939 r., gdy
maj c ju 70 lat zosta przez okupanta mianowany, ku zaskoczeniu
wi kszo ci swych wspó plemie ców, prze onym Starsze stwa
ydów w odzi, staj c si wkrótce panem ycia i mierci oko o 200
000 ludzi zamkni tych w tamtejszym getcie. Rumkowski przemieni
getto w jeden wielki obóz pracy, niezwykle wydajnie realizuj cy
zamówienia niemieckich firm zbrojeniowych. Samych tylko mundurów
dla Wehrmachtu getto dostarcza o 5000 dziennie. ci le i precyzyjnie
wykonywa wszystkie polecenia, cznie z wysy
kontyngentów do
komór gazowych w Che mnie nad Nerem.
Wewn trz getta Rumkowski dysponowa pe ni w adzy, któr
sprawowa w sposób autokratyczny, ustanawiaj c w asne prawa i
elazn r
je egzekwuj c. Mia w asne s downictwo, w asne
wi zienie, w asny organ prasowy „Getocajtung", w asny bank. który za
bezcen skupowa od mieszka ców getta wszystko, co mieli
warto ciowego, p ac c na dodatek emitowanymi przez Rumkowskiego
„Kwitami markowymi" (tzw. rumki), które w jego królestwie stanowi y
jedyny rodek p atniczy. W urz dach, w sklepach i szko ach wisa y
portrety „Chaima Pierwszego", jego podobizna widnia a na
wydawanych w getcie znaczkach.
W gabinecie in . Czerniakowa, nad jego biurkiem, do ko ca wisia
wielki portret Józefa Pi sudskiego. Otwieraj c ostatnie posiedzenie
Judenratu. któremu przewodniczy . Czerniaków odegra na fortepianie
Jeszcze Polska...
Mog oby si wydawa , e Rumkowski powinien by powszechnie
znienawidzony, ale tak nie by o. Wi kszo
ydów bowiem
aprobowa a jego strategi , która zasadza a si na dwóch logicznych
wed ug nich za eniach: e dopóki s u yteczni Niemcom, dopóty nic
im nie grozi i e je li nie mo na uratowa wszystkich, to nale y
uratowa cho cz .
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„Chaim Pierwszy" wraz z rodzin odjecha z ódzkiego getta
ostatnim transportem, wys anym stamt d 29 sierpnia 1944 r. Lecz nie
do Che mna, jak poprzednie, ale do O wi cimia. Prosto z rampy
poszed do gazu. Je li zd
zobaczy widniej ce nad o wi cimsk
bram has o „Arbeit macht frei", to zapewne pomy la , e podporz dkowuj c podobnemu has u: „Praca czyni ywym" ca e swoje
infernalne królestwo, pope ni straszliw omy .
W cieniu tych dwóch ludzi — Czerniakowa i Rumkowskiego —
usi uj cych w tak odmienny sposób sterowa losami najwi kszych
skupisk ydów w Polsce, wpisywali si w histori ich zag ady inni,
wprawdzie pomniejsi, lecz tak e przez pewien okres wyposa eni w
szerokie uprawnienia. Ró ne to s wpisy, bo i ich autorzy byli ró ni.
Haniebny jest wpis, jaki pozostawi po sobie Moj esz Merin,
przewodnicz cy Centralnej Gminy ydowskiej Górnego
ska,
rezyduj cy pocz tkowo w getcie w Sosnowcu, a pó niej w B dzinie.
Gorliwie pomaga hitlerowcom w eksterminacji w asnego narodu, co
nie uchroni o go przed zaduszeniem cyklonem w O wi cimiu.
Niektórzy, jak dr Jakub Wygodzki z Wilna, poszli drog wybran przez
in . Czerniakowa. Prezes Rady we Lwowie dr Józef Parnes
kategorycznie odmówi wspó dzia ania w wywo eniu ydów i
natychmiast zosta zamordowany.
Nie zawsze jednak ten podzia by tak wyra ny. Zdarza o si , e
krótki, bo ograniczony do czasu istnienia getta, rozdzia biografii tego
samego cz owieka zawiera przeciwstawne tre ci. Przewodnicz cy
Judenratu w Bia ymstoku, in . Efraim Barasz, który podobnie jak
Rumkowski uwa , e jedynym ratunkiem dla ydów jest wydajna
praca na rzecz Niemców i ca kowite wobec nich pos usze stwo, d ugo
realizowa t lini . W czasie pierwszych wysiedle sam na czele
ydowskiej policji w getcie wyci ga ludzi z mieszka i schronów.
Pó niej, zapewne pragn c zaasekurowa si na przysz
, nawi za
kontakty z Podziemiem; wspiera je finansowo i zamierza pój do
lasu, na co mu jednak zabrak o odwagi. Ale nie zabrak o mu jej
wówczas, gdy zrozumiawszy, e zb dzi , sam zg osi si na wyjazd do
Treblinki. Wys ano go tam pierwszym transportem.
Rady i Gminy ydowskie (czy Rady Starszych, bo ró nie je
nazywano, cho okre lenie „Judenrat" pojawia o si najcz ciej)
stanowi y w r kach okupanta narz dzie, za pomoc którego
utrzymywa on w gettach ad i spokój, czuwa , by zat oczone dzielnice
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ydowskie nie sta y si rozsadnikami chaosu, anarchii i epidemii,
eksploatowa darmow si robocz , grabi wszystko, co mia o dla
niego jak kolwiek warto , a wreszcie — gdy przyszed czas —
przemie ci ydów z gett do komór gazowych.
W zakres kompetencji Rad i Gmin ydowskich wchodzi y:
aprowizacja, opieka spo eczna, pomoc lekarska, szkolnictwo, sprawy
porz dku i bezpiecze stwa wewn trz getta, niekiedy wymiar
sprawiedliwo ci i wi ziennictwo. Odpowiada y za stan sanitarny
powierzonego im terenu, za dzia alno zak adów pracuj cych dla
Niemców, wykonywa y wszystkie polecenia w adz okupacyjnych.
Cz onkowie Judenratów zadania te skrupulatnie wykonywali, wierz c
do ko ca, e dzi ki temu zdo aj wraz z mieszka cami gett prze
wojn .
Ta postawa, w pe ni aprobowana przez ydowskich ortodoksów,
sprawi a, i w gettach — wy czaj c Warszaw , w pewnym stopniu
Bia ystok i w minimalnym stopniu kilka innych miast —
zorganizowana dzia alno Podziemia nie istnia a. Natomiast rozwin a
si ona w Warszawie, gdzie po zamkni ciu getta podj y j liczne
grupy konspiracyjne, z one g ównie z cz onków i sympatyków
przedwojennych partii i organizacji ydowskich oraz w zasadzie
kontynuuj ce ich polityk . Wachlarz tych ugrupowa by tak szeroki,
e wymienimy tylko najwa niejsze z nich.
ówn ostoj ortodoksów by a konserwatywno-mieszcza ska
„Aguda". Ruch syjonistyczny, widz cy przysz
ydów we w asnym
pa stwie narodowym, jakie powinno powsta w Palestynie, dzieli si
na kilka od amów, z których najbardziej znacz
rol odgrywa y dwa:
radykalna partia robotnicza Poalej Syjon Lewica i umiarkowana,
nale ca do II Mi dzynarodówki, Poalej Syjon Prawica. W opozycji do
syjonistów znajdowa si socjalistyczny Bund. ciesz cy si znacznym
poparciem mas ydowskich i maj cy w ród nich du y autorytet. Bund
zarówno przed wojn , jak i podczas okupacji blisko wspó pracowa z
PPS, a jego naczelna teza programowa g osi a, e ojczyzn polskich
ydów jest Polska.
Powa nym wzmocnieniem dla syjonistów by y pozostaj ce pod ich
wp ywami organizacje m odzie owe, wykazuj ce bardzo du pr no
i aktywno . Przede wszystkim wymieni tu nale y ydowskie
harcerstwo „Haszomer Hacair" („M ody Stra nik"). Wspólnie z
organizacj „Hechaluc" („Pionier"), której patronowa y wszystkie
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ydowskie ugrupowania, przygotowywa o ono m odzie do emigracji,
pracy w palesty skich kibucach oraz do budowy tam ydowskiego
pa stwa. Odr bnej ydowskiej partii komunistycznej w latach
mi dzywojennych w Polsce nie by o. ydzi--komuni ci nale eli do
Komunistycznej Partii Polski lub komunistycznych partii Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Bia orusi.
Mnogo tych ugrupowa sprawi a, e pierwszy okres konspiracji w
getcie cechowa o — podobnie zreszt jak za jego murami — du e
rozproszenie inicjatyw. Od y stare spory i wa nie, wyst puj ce
zw aszcza przy dystrybucji przychodz cych z zewn trz darów oraz
wtedy, gdy nale o wy oni
— cho by dla rozmów z
przedstawicielami Polski Podziemnej — ludzi, którzy mieliby prawo
wypowiada si w imieniu ca ej ydowskiej konspiracji. Ze wzgl du na
to, e o consensus — jak to dzi si pisze — w tej sprawie by o bardzo
trudno, praktyka wygl da a tak, e poszczególne ugrupowania w gettcie
utrzymywa y wi z tymi konspiracyjnymi organizacjami politycznymi
i spo ecznymi poza gettem, które ideowo by y im bliskie. O walce
zbrojnej w ogóle w tym okresie nie mówiono, ograniczaj c si do
organizowania pomocy dla getta i wysy aniu w wiat informacji o coraz
ci szym losie polskich ydów.
Sytuacja zacz a si zmienia dopiero w 1942 r. W marcu nast pi o
zjednoczenie kilku organizacji lewicowych, które utworzy y Blok
Antyfaszystowski. Istotn rol w jego zawi zaniu odegrali dwaj
przedstawiciele nowo powsta ej PPR, czo owi dzia acze by ej KPP,
którzy przybyli wówczas do Warszawy ze Zwi zku Radzieckiego:
Józef (Aron) Finkelsztejn-Lewartowski oraz Pinkus Kartin, oficer
Mi dzynarodowej Brygady im. J. D browskiego, walcz cej podczas
wojny domowej w Hiszpanii. PPR mia a w tym czasie w getcie silne
oparcie. Wed ug oblicze , przytoczonych przez Teres Prekerow , w
po owie 1942 r., gdy ca a warszawska organizacja PPR. wy czaj c
getto, skupia a oko o 400 cz onków, za murami getta by o ich oko o
500.16*
W pa dzierniku, a wi c ju po wywiezieniu ponad 300 000 ydów,
na szerszej platformie politycznej powsta
ydowski Komitet
Narodowy, w sk ad którego prócz ugrupowa tworz cych Blok
16

Teresa Pokerowa dz. Cyt., s. 33-34..
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Antyfaszystowski, wesz y niemal wszystkie, z wyj tkiem Bundu,
organizacje podziemne getta. KN. mimo e nale a do dzia aj ca na
terenie getta grupa PPR. w pe ni podporz dkowa si pod wzgl dem
cywilnym Delegaturze Rz du, a pod wzgl dem wojskowym — Armii
Krajowej. Wreszcie w listopadzie tego roku powsta a w getcie tzw.
Komisja Koordynacyjna KN i Bundu, co wprawdzie nie doprowadzi o
do pe nej integracji ydowskiego Podziemia, lecz wy oni o — przede
wszystkim na u ytek kontaktów zewn trznych —jego wspóln ,
aprobowan przez wszystkich reprezentacj .
Jest znamienne, e dosz o do tego dopiero po rozpocz tych w lipcu,
a trwaj cych do wrze nia, deportacjach, po których w znacznie
okrojonym getcie zosta o zaledwie kilkadziesi t tysi cy ludzi.
umaczy to chyba nale y tym, e w ogromnej wi kszo ci byli to
ludzie sprawni umys owo i fizycznie, którzy w odró nieniu od wywiezionych z getta rzesz trze wo oceniali sytuacj i rozumieli, e je li chc
uzyska cho nik szans przetrwania, to musz dzia
wspólnie.
Niedaleka przysz
mia a potwierdzi s uszno tej decyzji. W lipcu
1942 r. apele Bloku Antyfaszystowskiego, nawo uj ce do stawiania
oporu wkraczaj cym do getta Niemcom, nie przynios y adnego
skutku. W styczniu i kwietniu 1943 r. by o inaczej. Skal i przyczyny
tej ogromnej przemiany najlepiej chyba scharakteryzowa prof. Ludwik
Hirszfeld. Zacytujmy jego opini , bo powojennym pokoleniom
Polaków, nie znaj cym psychiki i mentalno ci yj cych w naszym
kraju ydów, wiele ona wyja nia.
„Osiemna cie wieków temu — pisa prof. Hirszfeld — w ciasnym
wozie pod Kafarnaum garstka ydów pod wodz Bar-Kochby
stawi a desperacki opór rzymskim legionom. Do dzi istnieje w tym
obozie twierdza wykuta r kami ostatnich wojowników ydowskich.
Ostatnich — bo przez osiemna cie d ugich stuleci ydzi jako naród nie
walczyli or nie. Prowadzili ywot tu aczy, byli komornic narodów. I
jak komornicy nie przywi zywali si do dachu, który ich chroni , bo nie
mieli w asnego domu, nigdzie nie byli p r a w n y m i gospodarzami,
wyrzucani z jednych krajów, chronili si do innych. Poniewierani
bronili si ucieczk , pieni dzmi, podst pem. Nigdy broni .
Przysz a pierwsza fala likwidacji getta. Na rze posz y tysi ce,
biernie, bez oporu. Jeden szczeniak niemiecki prowadzi setki ludzi i
nikt z nich nie odwa
si skoczy mu do gard a!
Przedtem, kiedy jeden z ydów szuka w getcie dziesi ciu, aby
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stworzy bojówk , nie znajdowa ich (...) Ka dy zagadni ty mia on ,
dzieci, obowi zki, ka dy posiada jakie zabezpieczenie. Nikt nie chcia
gin za i n n y c h .
Nie znalaz o si wtedy d z i e s i c i u sprawiedliwych w tym
mie cie skazanym na zag ad .
Tak by o rok temu. Ale pod wp ywem nadludzkiej straszliwej m ki
ydzi zrozumieli, e mier nie jest najwa niejsza, e du o wa niejsza
jest sprawa: jak si u m i e r a i za co?
Dlatego te , kiedy przysz a godzina drugiej i ostatniej likwidacji
getta, bojowcy ydowscy zdecydowali w i m i e n i u c a e g o
s p o e c z e s t w a ydows k i e g o , i umr z b r o n i w r k u .
Nie mieli oni z udze co do wyniku desperackiej walki. ydzi
musieli zgin , ale nie mierci n dzn , nikomu niepotrzebn , lecz
mierci w obronie g o d n o c i ludzkiej i w a s n e g o h o n o r u .
Postanowili i ladami Bar-Kochby." 17*
Przed kataklizmem, który latem 1942 r. spad na warszawskie getto,
jego specyfik stanowi bystry nurt podziemnej pracy o wiatowej i
kulturalnej. Dzia o konspiracyjne szkolnictwo nie tylko na szczeblu
podstawowym, lecz i rednim, trwa y wyk ady i zaj cia dla m odzie y
starszej prowadzone przez profesorów wy szych uczelni.
Istnia nawet, w co trudno uwierzy , tajny Wydzia Lekarski
zorganizowany i prowadzony równolegle z dozwolonym przez
Niemców przeciwepidemicznym kursem sanitarnym przez profesora
UW, dr. Juliusza Zweibauma. Wyk adowcami byli wybitni uczeni,
ród nich prof. Ludwik Hirszfeld, który kierowa w getcie legalnie
istniej
Rad Zdrowia, ofiarnie walcz c z epidemiami. Prof.
Hirszfeld kontynuowa równie badania naukowe, których plonem by
mi dzy innymi wstrz saj cy dokument opracowany pod jego
kierownictwem przez 22 lekarzy nosz cy tytu Choroba g odowa.
Badania kliniczne nad g odem wykonano w getcie warszawskim w roku
1942. Wszyscy autorzy tej pracy — z wyj tkiem profesora — zgin li w
getcie, lecz wyniki ich bada ocala y i w 1946 r. wydano je drukiem w
Stanach Zjednoczonych.
Spo ród przesz o 500 m odych ludzi, którzy studiowali na Wydziale
Lekarskim w getcie, oko o 50 zg osi o si po wojnie po odpowiednie
za wiadczenia. Reszta zgin a.
17

Ludwik Hirszfeld dz. cyt., s. 387
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Dzia a aktywnie ydowska Organizacja Kulturalna (JKOR),
staraniem której odbywa y si odczyty naukowe, wieczory dyskusyjne i
literackie, koncerty. Istnia y podziemne teatry, by o kilka chórów,
ukazywa y si nielegalne wydawnictwa.
czn liczb periodyków
nielegalnie wydawanych w warszawskim getcie w latach 1940—1942
szacuje si na ponad 40 tytu ów. Stanowi y one skuteczn przeciwwag
dla przysy anej przez Niemców z Krakowa „Gazety ydowskiej",
specjalizuj cej si w judzeniu ydów przeciw Polakom. Wydano kilka
antologii poezji oraz kilka dramatów.
wiatowy rozg os zyska zbiór utworów poetów getta Z otch ani,
wydany konspiracyjnie wiosn 1944 r. — a wi c ju wtedy, gdy getto
nie istnia o — staraniem Rady Pomocy ydom. Antologia ta,
opracowana przez ódzkiego publicyst i literata, a jednocze nie
dzia acza RP Tadeusza Sarneckiego, po zmikrofilmowaniu dotar a
kurierskim szlakiem AK do Wielkiej Brytanii i jesieni 1944 r. zawarte
w niej wiersze wydrukowa a prasa nowojorska. Wiosn 1945 r. wydano
je w USA, w pi knej szacie graficznej, pt. Poezja getta — Z Podziemia
ydowskiego, poprzedzone przedmow Józefa Wittlina. Wiersze jeszcze
przed zako czeniem wojny doczeka y si kilku t umacze na j zyk
francuski i hebrajski.
Ta wielokierunkowa dzia alno , pozwalaj ca udr czonym ludziom,
którzy w niej uczestniczyli, czu si cho przez pewien czas lud mi
wolnymi, stanowi a niew tpliw zas ug
ydowskiego Podziemia.
Niewiele z niej zosta o, lecz w niczym to zas ugi tej pomniejszy nie
mo e.
Zal ek pierwszej ydowskiej organizacji zbrojnej (pocz tkowo
wit", a od 1942 r ydowski Zwi zek Wojskowy) powsta w getcie
ju w ko cu grudnia 1939 r. Oko o 40 osób, w tym 5 kobiet, z
o
wtedy w obecno ci rabina uroczyst przysi . ZW sk ada si niemal
wy cznie z ludzi znaj cych s
wojskow ; kadr jego stanowili
oficerowie i podoficerowie WP,
nierze Wrze nia. Do powstania
ZW walnie przyczyni y si dwa dzia aj ce i utrzymuj ce czno z
gettem ugrupowania konspiracyjne Polski Walcz cej: Organizacja
Wojskowa i Zbrojne Wyzwolenie, które po okresie cis ej wspó pracy
po czy y si , tworz c trzon organizacji znanej jako OW-KB
(Organizacja Wojskowa-Kadra Bezpiecze stwa), podporz dkowanej
pó niej AK i ostatecznie przekszta conej w Korpus Bezpiecze stwa.
Komendantem ZW by por. rez. Mieczys aw Apfelbaum („Kowal"), z
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którym z ramienia OW-KB blisko wspó pracowali dwaj oficerowie,
Henryk Iwa ski („Bystry") i Tadeusz Bednarczyk („Bednarz").
„Bystry" by dowódc grupy bojowej, specjalnie wydzielonej do
kontaktu z gettem.
Wed ug niektórych relacji o powstaniu ZW zosta poinformowany
in . Czerniaków. Mieli go o tym powiadomi przedstawiciele KG OWKB w styczniu 1940 r. podczas spotkania w gmachu s dów przy
Lesznie. W spotkaniu tym uczestniczy a córka gen. Sikorskiego, Zofia
Le niowska, która w kilka dni pó niej wyjecha a z Polski przez W ochy
do Francji. Jej obecno wynika a z tego, e OW-KB by a z Sikorskim
szczególnie blisko zwi zana i powsta a z jego mandatu. Czerniaków
negatywnie ustosunkowa si do faktu powstania ZW, twierdz c, e
jeszcze nie czas, by ydzi zbrojnie przeciwstawiali si Niemcom, i
wyra aj c obaw , e wej cie na t drog b dzie mia o dla ca ej
spo eczno ci ydowskiej fatalne skutki. Niemniej utworzenie ZW
przyj do wiadomo ci, zapewni swoj pomoc i podobno wyrazi
gotowo przyst pienia do organizacji. Na temat tego, czy zosta
cz onkiem ZW, zdania s podzielone. Gwoli prawdy trzeba doda , e
zdania s podzielone tak e i co do tego. czy to spotkanie w gmachu
dów rzeczywi cie si odby o. Tak pisz autorzy, wywodz cy si ze
rodowiska OW-KB, ale inni temu przecz .
W ko cu pa dziernika 1942 r„ niemal natychmiast po swoim
ukonstytuowaniu si , KN powo drug organizacj zbrojn getta,
lepiej dzi zreszt znan ni ZW, mianowicie ydowsk Organizacj
Bojow . Dnia 2 grudnia 1942 r. oficjalnie przyj to jej statut, który jako
dwa g ówne cele wytycza : „a. Zorganizowanie obrony getta w
wypadku dalszej akcji przesiedle czej; b. Ochron mas ydowskich
getta przed najemnikami i s ugusami okupanta". Komendantem OB
zosta 24-letni Mordechaj Anielewicz, cz onek naczelnej komendy
Haszomer Hacair. OB mia a swych sta ych przedstawicieli po stronie
„aryjskiej", przez których utrzymywa a czno zarówno z AK, jak i
GL.
Stany liczbowe obydwu organizacji zmienia y si i ró nie s dzi
szacowane, nigdy jednak nie przekroczy y one — bez ochotników,
którzy przy czyli si do grup bojowych podczas walk w getcie — 400500 ludzi w ka dej z nich. Uzbrojenie jednej i drugiej by o s abe, ale
ZW pod tym wzgl dem wyra nie górowa nad OB.
ówna ró nica mi dzy ZW a OB sprowadza a si do tego, e
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cho ZW twierdzi o sobie, i jest organizacj apolityczn , co mia o
wynika z jego wojskowego charakteru i z faktu, e zosta utworzony
przez oficerów i podoficerów WP, w rzeczywisto ci, po wch oni ciu
wielu cz onków prawicowo-syjonistycznej organizacji m odzie owej
Betar, zacz ulega jej wp ywom, natomiast OB zrzesza a przede
wszystkim m odzie robotnicz ze rodowisk lewicowych b
zbli onych do lewicy, czego zreszt nie uzewn trznia a w swej
dzia alno ci, koncentruj c j na sprawach walki.
Obie organizacje walczy y z niemieckimi agentami i gettow policj ,
oficjalnie zwan ydowsk S
Porz dkow , która w miar up ywu
czasu poczyna a sobie coraz brutalniej. Trafnie j scharakteryzowa
adys aw Szpilman, popularny kompozytor muzyki rozrywkowej, w
swych wydanych po wojnie wspomnieniach:
„W jej sk ad wchodzi a przewa nie m odzie z warstwy zamo nej,
mieli my w ród nich sporo znajomych (...) Z chwil w enia
mundurów, nadziania na g ow policyjnych czapek i dostania pa ek do
ki podleli. Ich najwi ksz ambicj stawa o si nawi zanie stosunków
z gestapowcami, wys ugiwanie si im, paradowanie z nimi wzd ulic,
popisywanie si znajomo ci j zyka niemieckiego i licytowanie si w
srogo ci metod stosowanych wobec ydowskiej ludno ci" 18.
By o ich w warszawskim getcie oko o 2500. Niemi osiernie upili
jego mieszka ców, ci gali z nich okupy, bili pa kami, p dzili na
mier . Stawali si coraz gro niejsi. Zamach na ich komendanta, p k.
Józefa Szenkmana-Szery skigo. przed wojn inspektora Policji
Pa stwowej, by pierwszym zbrojnym zamachem wykonanym przez
yda w getcie warszawskim. Dnia 25 sierpnia 1942 r„ jeszcze w czasie
trwania deportacji, strzela do niego Izrael Kana , ale tylko go zrani .
Starczy o to jednak, by Szery ski znikn z widowni. Od tego dnia nikt
go ju w getcie nie widzia . Podobno wyrok wydany na niego sam
wykona . W ko cu pa dziernika 1942 r. zosta zastrzelony, jak ju
wspominali my, zast pca Szery skiego, Jakub Lejkin. Po nim
zlikwidowano jeszcze kilku innych. Policjanci nie mieli monopolu na
zbrodnicz

dzia alno , wi c si gni to po innych. Znany agent gestapo, dr
18

mier miasta. Pami tniki 1939-1945,. Warszawa 1946. s. 82.
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Alfred Nossig, zosta zastrzelony we w asnym mieszkaniu przy ul.
Muranowskiej; kierownika wydzia u gospodarczego Judenratu, Izraela
Firsta — który jako „ekspert" Sztabu Wysiedle czego
(Umsiedlungsstab) arliwie pomaga Niemcom w deportacjach — zastrzelono w rykszy, gdy wraca z eskapady ze strony „aryjskiej".
Lista ta jest bardzo d uga. Widniej na niej równie Niemcy, jak
cho by esesman zastrzelony 11 lutego 1943 r. na Nalewkach, czy
dwóch andarmów, których w tydzie pó niej zabito na terenie getta.
Obydwie te mia e akcje wykona y patrole ZW, przy okazji
poprawiaj c nieco stan swego uzbrojenia.
Równie haniebna jak w Warszawie by a postawa ydowskich
policjantów w innych gettach. Oto opinia na ten temat wiadka bardzo
kompetentnego, bo cytowanego ju dr. Aleksandra Biebersteina,
odnosz ca si do getta w Krakowie:
„Przez ca y okres okupacji Ordnungsdienst by o narz dziem w r ku
gestapo; na jego polecenie odemani wykonywali bez zastrze
najpodlejsze czynno ci, prze cigaj c cz sto bezwzgl dno ci
Niemców. To oni wyci gali ydów z mieszka , ponaglaj c ich
krzykiem, a cz sto i biciem do wysiedlenia. To oni na podstawie list
imiennych, sporz dzonych przy ich pomocy i pomocy innych
donosicieli, zape niali cele swego wi zienia. Oni konwojowali
transporty wysiedlonych, oni na w asn r
dokonywali rewizji
mieszka w poszukiwaniu »nieprawnie« przebywaj cych. Z biegiem
czasu Ordnungsdienst sta o si tworem strasznym, uzurpuj cym sobie
adz nad ydami" *.
Nagrod dla policjantów za t s alczo
wobec Niemców i
nadgorliwo w zn caniu si nad wspó ziomkami mia o by darowanie
im ycia po likwidacji getta. Odemani z Krakowa otrzymali nawet
paszporty, maj ce rzekomo umo liwi im wyjazd za granic . Po
likwidacji getta w Krakowie zostali w swej siedzibie i siedz c na
walizach i tobo ach wypchanych zrabowanym mieniem czekali,
zgodnie z solenn obietnic gestapo, na przyjazd autobusu, który
zawiezie ich na dworzec. Autobus istotnie przyjecha . Zabra ich
wszystkich, jak pisali my, na miejsce ka ni w P aszowie.
Jedynie w getcie warszawskim sami
ydzi przyst pili do
rozrachunku z tymi kanaliami. Zapewne troch podobnych akcji
likwidacyjnych jak w Warszawie mo na by znale w dziejach innych
gett, by oby to jednak trudne, bo dziejów tych — z nielicznymi
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wyj tkami — nikt nie spisywa /a ci, którzy je wspó tworzyli, odeszli
wtedy, gdy gin ich wiat i adnej relacji ju nam nie przeka . Jest
jednak pewne, e równie pod wzgl dem liczby akcji zbrojnych,
przeprowadzanych przez ydów zamkni tych w gettach. Warszawa
zdecydowanie przodowa a. Wszak e z jednym wyj tkiem. Otó
wszystkie te akcje mia y charakter aktywnej samoobrony, wszystkie te
by y wykonywane wewn trz getta; natomiast jedyny przypadek wyj cia
ydowskiej grupy bojowej poza getto i w czenia si jej do walki
toczonej poza jego murami zaistnia w Krakowie. Kilku takich
wypadów dokona a w ko cu 1942 r. istniej ca w getcie krakowskim i
podporz dkowana GL grupa „Iskra", któr dowodzi Bernard
Halbrajch. W listopadzie spali a ona gara z trzema niemieckimi
samochodami ci arowymi przy ul. W óczków, 22 grudnia po
opanowaniu niemieckiego magazynu stoczy a walk z Niemcami,
którzy j tam otoczyli, i przebi a si przez ich pier cie , zabijaj c
oficera Luftwaffe oraz jednego z andarmów. W Wigili wykona a ona
najg niejsz sw akcj : zespó pod dowództwem Idki Libera wrzuci
kilka wi zek granatów do „Cyganerii", lokalu rozrywkowego „nur fur
Deutsche" przy ul. Szpitalnej, w wyniku czego kilkunastu Niemców
zosta o zabitych i rannych. Lecz by a to ju akcja ostatnia. Gestapo,
które chwyci o lad „Iskry", aresztowa o wi kszo jej cz onków. Jeden
z dowódców, Adolf Liebeskind, osaczony na ul.
awskiego, zabi
dwóch Niemców, a ostatni pocisk przeznaczy dla siebie. Wykryto
bunkier grupy na terenie getta; dwaj jego obro cy zgin li w walce,
kilku uj to. Wszystkich zaaresztowanych zamordowano, a „Iskra"
przesta a istnie .
W tym czasie w Warszawie grupy bojowe ZW i OB
koncentrowa y si na przygotowaniach do dnia, który ju nadchodzi .
Poprzedzi o go krwawe preludium, do którego dosz o w poniedzia ek
18 stycznia 1943 r„ gdy wczesnym rankiem, przy mrozie si gaj cym 20
stopni, wkraczaj cy do getta esesmani i andarmi, wsparci policj
granatow i pozostaj cymi w niemieckiej s bie oddzia ami
Ukrai ców, Litwinów i otyszów, zostali powitani g stym ogniem.
Zaciek e walki, toczone na ulicach, w podwórzach i wewn trz
budynków trwa y przez ca y dzie i cz
dnia nast pnego. G ówny ich
ci ar d wiga y wówczas nie le uzbrojone grupy ZW. Niemcy nie
wykonali swego zadania. Zamiast kilkunastu tysi cy wys ali do
Treblinki (nie tylko w tym dniu, lecz równie w kilku nast pnych)
38

oko o 6000 osób i wycofali si , zabieraj c kilkudziesi ciu rannych i
zabitych. Podobne straty ponios a policja ydowska. Strat obro ców
nikt nie liczy , lecz by y nieproporcjonalnie wi ksze, gdy hitlerowcy
wprowadzili do akcji dwie pe ne kompanie SS uzbrojone w ci
bro , które po z amaniu oporu grup bojowych dokona y masakry
ludno ci cywilnej.
O walce, której p omie ogarn getto niemal dok adnie w trzy
miesi ce pó niej, w Wielki Poniedzia ek 19 kwietnia 1943 r„ napisano
ju tyle, e wszystko, co mogliby my o niej powiedzie , by oby
powielaniem innych relacji i opracowa . Przypomnijmy wi c tylko, e
równie i tym razem w obronie warszawskiego getta stan o zaledwie
oko o tysi ca zorganizowanych, dowodzonych i jako tako uzbrojonych
cz onków OB i ZW oraz prawdopodobnie drugie tyle wolontariuszy
^- tragarzy, furmanów, szmuglerów, wyrostków. A przecie
znajdowa o si wówczas w getcie co najmniej 60 000 ydów.
Liczebno skierowanych przeciw gettu oddzia ów niemieckich, cho
nie mo na jej dok adnie ustali , nie by a o wiele wi ksza od po czonych si OB i ZW, lecz sk ada y si one z doborowych, po z by
uzbrojonych
nierzy, wspartych artyleri i broni pancern . W ka dej
te chwili mog y by one zwi kszone. Wed ug raportu Stroopa, jego
straty wynios y 49 zabitych i 79 rannych, cho mo liwe, e hitlerowski
dowódca nieco je zani . Z p on cego getta zdo o wyj oko o 100
cz onków grup bojowych. Reszta zgin a. Razem z 60 tysi cami
cywilów.
Cytowany ju dr Marek Edelman, chyba ostatni z pozosta ych przy
yciu walcz cych w getcie dowódców OB. stawia pytanie:
„Czy to w ogóle mo na nazwa powstaniem? — i sam tak na nie
odpowiada: — Chodzi o przecie o to, eby si nie da zar
, kiedy
po nas z kolei przyszli. Chodzi o tylko o wybór sposobu umierania" 19.
Jeden z poetów getta, W adys aw Szlengel, który zgin
w
pierwszych dniach walk, w wierszu napisanym bezpo rednio po
styczniowym starciu zawar tak strof :
Jak purpurowe, krwiste kwiaty
z Niskiej i Mi ej, z Muranowa
wykwita p omie z naszych luf
to wiosna nasza, to kontratak...
19

Hanna Krall dz. cyt., s. 12
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Kontratak. Taki te jest tytu tego wiersza. W kwietniu kontratak ten
ponowili ze zwielokrotnion si . Nie dali si zar
. Zaatakowali
pierwsi. Zgin li w walce. Czy to by o powstanie? Mo e w tym mie ci
si odpowied . I wi cej na ten temat nie mówmy.
Wybitny chirurg, prof. dr Franciszek Raszeja, kierownik Kliniki
Ortopedycznej Uniwersytetu Pozna skiego, by w czasie okupacji
ordynatorem oddzia u chirurgicznego szpitala PCK w Warszawie przy
ul. Smolnej. Za po rednictwem przebywaj cego w getcie swego
dawnego asystenta, dr. Kazimierza Polaka, utrzymywa sta
czno z
dzielnic ydowsk , której mieszka com pomaga , jak móg : prowadzi
przeznaczony dla nich o rodek krwiodawstwa, gdzie oddawa a krew
polska m odzie studiuj ca konspiracyjnie medycyn , cz sto udawa si
do getta na konsultacje. Wezwany poszed tam 21 lipca 1942 r., w
przeddzie rozpocz cia masowych deportacji. W getcie atmosfera by a
ju tak napi ta, e przyjaciele prosili go, by tego nie czyni . Nawet
policjant ydowski przy sprawdzaniu przepustki profesora da mu do
zrozumienia, e powinien si cofn . Profesor uzna , e jako lekarzowi
nie wolno mu tak post pi . Gdy w mieszkaniu przy ul. Ch odnej bada
ci ko chorego znanego warszawskiego antykwariusza, Abe Gutnajera,
wtargn li tam esesmani rabuj cy zamo niejszych ydów przed
wywiezieniem ich do gazu. Prof. Raszeja, wiadek tej napa ci, zgin
na miejscu trafiony dwoma pociskami w g ow . Po nim zabili
wszystkich obecnych. Zgin li wtedy: dr Polak, piel gniarka, Gutnajer,
jego domownicy. W nekrologu, który po mierci prof. Raszei
zamie ci o konspiracyjne pismo „Abecad o Lekarskie", znalaz o si
zdanie: „Zgin
mierci
lekarza podczas niesienia pomocy
poni onemu i prze ladowanemu za murami choremu ydowi".
Od pierwszych dni okupacji spo ecze stwo polskie okazywa o swoj
daleko posuni
solidarno
wspó obywatelom pochodzenia
ydowskiego. Jednym z pierwszych tego przyk adów by o stanowisko
warszawskiej adwokatury wobec podj tej przez okupanta ju jesieni
1939 r. decyzji o skre leniu „niearyjczyków" z listy adwokackiej.
Adwokaci, od których komisaryczny dziekan Rady Adwokackiej w
Warszawie, hitlerowiec von Wendorff, za da opinii na ten temat,
wyrazili j w obszernym zbiorowym o wiadczeniu stwierdzaj cym, i
adze niemieckie s organem okupanta i dlatego nie mog zgodnie z
Konwencj Hask zmienia zasadniczych ustaw Pa stwa Polskiego ani
wprowadza sprzecznych z nimi postanowie prawnych. Podpisali to
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wiadczenie — z jednym wyj tkiem — wszyscy. W kilka miesi cy
pó niej, przy weryfikacji cz onków Warszawskiej Izby Adwokackiej,
ponownie ka dego z nich zapytywano o t kwesti . Przyt aczaj ca
wi kszo interpelowanych, bo ponad osiemdziesi ciu, opowiedzia a
si za dopuszczeniem adwokatów- ydów do wykonywania ich
zawodu, dziewi ciu nie zaj o stanowiska, wypowiedzi kilku nie da y
Niemcom — jak to dyplomatycznie okre li jeden z polskich prawników
— „oczywistej i jawnej podstawy do zaliczenia ich do
niezadowalaj cych". O wynikach tych rozmów powiadomiono gestapo,
które w lipcu 1940 r. uwi zi o na Pawiaku wszystkich adwokatów
opowiadaj cych si
za dopuszczeniem adwokatów- ydów do
wykonywania ich zawodu i wkrótce znale li si oni w O wi cimiu.
To stanowisko sto ecznej palestry tym bardziej zaskoczy o
hitlerowców, e g ównymi jego rzecznikami byli czo owi dzia acze
Zwi zku Adwokatów Polskich, g osz cy przed wojn has o od ydzenia
adwokatury. Przeciw dyskryminacji ydów zaprotestowali wówczas
tak e adwokaci znani ze swego antysemityzmu, jak np. dzia acz ONR,
Jerzy Czarkowski, którego kosztowa o to pi
lat obozu
koncentracyjnego.
Ale w tej sprawie nie by o wtedy mi dzy Polakami ró nic.
Stronnictwo Narodowe reprezentowa o pogl d, e czym innym jest
tzw. kwestia ydowska, a czym innym stosunek do ludzi szczutych i
prze ladowanych przez wspólnego wroga. W pierwszym wypadku,
zdaniem SN, nadal obowi zuj dawno wypracowane za enia
programowe, z tym, e ich realizacj nale y od
na okres
powojenny, w drugim — powinno ci ka dego Polaka jest niesienie
tym ludziom pomocy.
Dzia acze obozu narodowego zasad t realizowali w praktyce. Du e
zas ugi w akcji ratowania dzieci ydowskich po
znany dzi pisarz
Jan Dobraczy ski, w okresie okupacji cz onek Centralnego Wydzia u
Propagandy SN i redaktor Dism
Stronnictwa, a jego kolega po piórze. W adys aw Jan Grabski, tak e
blisko zwi zany z ruchem narodowym, wraz z on , córk by ego
Prezydenta RP Stanis awa Wojciechowskiego, ukrywa w swym domu
kilkoro ydów. Niejako symbolem tej postawy by zaciek y antysemita,
jeden z twórców ONR, Jan Mosdorf, który w O wi cimiu, zanim zosta
rozstrzelany pod murem Bloku mierci, ofiarnie opiekowa si ydami
i dzieli z nimi wszystko, co mia , a dzi ki temu, e pracowa w
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kancelarii — ostrzega ich przed niebezpiecze stwem, stara si dla
nich o paczki, pomaga w skierowaniu do l ejszej pracy. By y wi zie
wi cimia, ydowski pisarz, Wolf Glicksman, tak o nim po wojnie
napisze w prasie nowojorskiej:
„Inna znana osobisto , przedwojenny przywódca antysemickiego
ruchu m odzie owego w Polsce, Jan Mosdorf, niejednokrotnie
ryzykowa ycie przenosz c moje listy do krewnej znajduj cej si w
obozie kobiecym w Birkenau. Mosdorf pracowa w Birkenau i cz sto
przynosi mi warzywa, a czasem kromk chleba lub co z ubrania" 20.
Na pocz tku okupacji Niemcy próbowali przeciwstawia Polaków
ydom i odwrotnie. Gdy 11 listopada 1939 r. w odzi Niemcy
wysadzili pomnik Ko ciuszki, sfotografowali ydów zap dzonych do
uprz tania rumowiska i reprodukowali te zdj cia w prasie sugeruj c, e
ten akt wandalizmu to „ ydowska robota". Nazajutrz podpalili
synagog i po sfotografowaniu gapi cych si na po ar Polaków chwyt
ten powtórzyli, okre laj c podpalenie jako „polski odwet". Pó niej dali
temu spokój, bo poj li, e celu nie osi gn .
Przyjazna i pomocna ydom postawa ujawni a si wyra nie po
zamkni ciu gett. Cz sto by a to pomoc bezinteresowna, wyra aj ca si
zaopatrywaniem w ywno
b
poszczególnych rodzin, b
ydowskich organizacji charytatywnych zajmuj cych si
jej
rozdzia em. Szczególnie wyra nie zaznaczy a si ona w gettach
prowincjonalnych, do których dost p by atwiejszy, cho udzielano jej
równie gettu w Warszawie. Jej wi ksze, bardziej licz ce si w skali
zbiorowej przejawy mia y z regu y charakter zorganizowany.
Kwitn tak e handel z gettami. Ceny pobierane przez szmuglerów
za artyku y ywno ciowe by y zazwyczaj wy sze ni ceny poza gettem,
ale nie mo na si temu dziwi . Ci, którzy tym procederem zarabiali na
utrzymanie, ryzykowali przecie g ow . I wielu za ten handel zap aci o
yciem. Kalkuluj c ceny i to tak e brali oni pod uwag . Mieszka cy
gett, dobrze znaj cy si na handlu, w pe ni to rozumieli. Jak i to, e
jedynie spryt, przedsi biorczo i odwaga tamtych utrzymuj ich przy
yciu. W wielu powojennych relacjach ydzi, którzy ocaleli, lojalnie to
stwierdzaj .
Mecenas Leon Berenson, wybitny polski prawnik pochodzenia
ydowskiego, odwa nie broni cy w carskich s dach dzia aczy
20

W adys aw Bartoszewski. Zofia Lewinówna di. cyt., s. 135.
42

niepodleg ciowych, wyst pi w czasie okupacji z propozycj na
pierwszy rzut oka szokuj , lecz po bli szym przyjrzeniu si jej
zupe nie sensown : wzniesienia po wojnie Pomnika Nieznanego
Szmuglera. W latach powojennych, których autor tego pomys u nie
doczeka , my l podj o grono dawnych mieszka ców gett i wydawa o
si , e zostanie ona urzeczywistniona. Tak si nie sta o. Dodajmy, e
nie zrealizowano równie zrodzonego w getcie projektu powstania po
zako czeniu wojny Pomnika Wdzi czno ci, upami tniaj cego Polaków
nios cych ydom bezinteresown pomoc. Autorami projektu byli m.in.
dr Janusz Korczak, aktor Micha Znicz i olimpijczyk Ilia Szrajbman,
mistrz Polski w p ywaniu, który poleg w walkach styczniowych 1943
r. Zachowa si jedynie wykonany przez Regin Retmanówn szkic
tego pomnika nazwanego „Tym, którzy za cen ycia..." Przedstawia
on bochen chleba krajany no em z r koje ci zako czon Or em
Bia ym. To, e pomys powstania Pomnika Nieznanego Szmuglera
powa nie zosta wysuni ty przez cz owieka tej miary co mecenas
Berenson, najlepiej wiadczy o tym, jak yciodajn rol odgrywali
przedzieraj cy si do gett szmuglerzy, którzy dostarczali g oduj cym
ydom dziesi tki ton ywno ci, g ównie chleba, m ki i ziemniaków.
Jasne, e ta wdzi czno nie odnosi si do gangów zbijaj cych
fortuny na dostawach artyku ów bynajmniej nie pierwszej potrzeby,
lecz luksusowych, których odbiorc by a ydowska plutokracja. Tu
jednak godzi si doda , e organizatorami tego przemytu byli
zazwyczaj sami ydzi (w getcie warszawskim Kohn i Heller), a ich
suto op acanymi wspólnikami nie tylko ydowscy policjanci getta, lecz
równie Niemcy.
Szmugiel w zasadzie ogranicza si do ywno ci oraz opa u.
Zaopatrywano równie getta w leki, szczepionki, odzie , ale tym
zajmowa y si organizacje podziemne. Niektóre getta — g ównie
warszawskie — czy a ze stron „aryjsk " swoista wi gospodarcza:
ydowscy rzemie lnicy pracowali dla polskich firm, dostarczaj cych im
surowce i materia y (np. w Warszawie skóry), a nast pnie t sam
nielegaln drog odbieraj cych gotowe wyroby. Te praktyki te by y
zagro one kar mierci. Niemniej przez pewien czas stosowano je na
du skal . Oczywi cie, polscy przedsi biorcy na tym nie tracili, lecz
dla tysi cy ydów pozbawionych mo liwo ci legalnego zarobkowania
kooperacja ta stanowi a ogromn pomoc.
Gettu w Warszawie dostarczano bro , amunicj , materia y
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wybuchowe, pras podziemn . Ilo
broni, jak od polskiego
Podziemia otrzyma o getto warszawskie, dzi ki czemu OB i ZW
mog y w kwietniu 1943 r. podj walk , do dzi budzi ywe spory
ród znawców tego tematu. Przewa a pogl d, e w przeddzie kwietniowego zrywu te dwie organizacje mia y cznie nie wi cej ni 10
kaemów (w tym 2-3 cekaemy), 25 peemów, 20 karabinów, kilkaset
(niektórzy twierdz , e oko o tysi ca) pistoletów i ponad 1000
granatów. Bro ta przede wszystkim pochodzi a od AK, a tak e od
OW-KB. Nieznaczn ilo dostarczy a GL, kilkaset sztuk zakupili w
Warszawie wys annicy
OB i
ZW. Ponadto obro cy getta
dysponowali niedu ym, lecz wa nym dla nich zasobem bomb, min,
filipinek i innych granatów w asnej produkcji. Uruchomi j i kierowa
jeden z przywódców Bundu, uczestnik obrony Warszawy w 1939 r.,
in . Micha Klepfisz, nale cy do najdzielniejszych bojowników
ydowskiego Podziemia, po miertnie (zgin 20 kwietnia 1943 r.,
zas aniaj c w asnym cia em niemiecki karabin maszynowy, by
umo liwi w ten sposób swym podkomendnym odwrót) odznaczony
przez Naczelnego Wodza Srebrnym Krzy em Orderu Virtuti Militari.
Z pewno ci by o to bardzo s abe uzbrojenie, ale pami tajmy, e ci,
którzy je gettu przekazali, te niewiele wówczas mieli broni. 21* Ale i
to co ju znaczy o, zw aszcza e OB i ZW w chwili rozpocz cia
walki liczy y w grupach bojowych jedynie oko o 1000 ludzi. Jak
bowiem wynika z przytoczonych wy ej danych dotycz cych ilo ci
broni znajduj cej si w getcie — nie by o w ród nich ludzi
bezbronnych. Natomiast struktura tego uzbrojenia by a fatalna: przy
du ej liczbie pistoletów by o bardzo ma o broni d ugiej.
Gdy ydzi podj li walk , polskie Podziemie czynnie ich wspar o,
dokonuj c od 19 kwietnia do 10 maja 1943 r. kilkunastu akcji
solidarno ciowych w getcie b
pod jego murami.22
21

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego powsta cy posiadali
uzbrojenie, które .,(...) wystarcza o na oko o 10 procent stanu bojowego
Okr gu Warszawskiego AK, zmobilizowanego faktycznie o godzinie »W« (36
500 nierzy). Reszt , czyli 90 procent, trzeba by o traktowa jak bezbronn
rezerw personaln ". (Jerzy Kirchmayer Powstanie Warszawskie, Warszawa
1959, s. 143).
22
Zdania na temat liczby tych akcji do dzi s podzielone. Tomasz Strzembosz
{Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939—1944.... s. 290 i 598) wyliczy ich
11 (3 Gl, 5 AK. 2 SOB, 1 ML RPPS). dodaj c, e „co najmniej o 2 dalszych
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Armia Krajowa zapewnia a ydowskiej konspiracji tak e to, co
posiada o dla niej ogromne znaczenie: czno ze wiatem.
Pocz tkowo czno ta ogranicza a si do przekazywania rz dom
alianckim i tamtejszej opinii publicznej dokumentacji ukazuj cej
po enie ydów w Polsce. Prac t prowadzi kierowany przez
znanego historyka, wówczas doktora. Stanis awa Herbsta („Chrobot"),
referat mniejszo ci narodowych istniej cy w Wydziale Informacji BIP
KG ZWZ-AK. nast pnie przej j utworzony zim 1941—1942 r. w
ramach tego referatu odr bny Referat ydowski, na czele którego sta
prawnik Henryk Woli ski („Wac aw"). Zakres dzia ania Referatu
poszerzy si od sierpnia 1942 r„ gdy kierownictwo Podziemia w getcie
warszawskim nawi za o oficjalny kontakt z AK.
W rozmowach z AK i z Delegatur Rz du Podziemie to
reprezentowali przedstawiciele KN: dzia acz spo eczny i polityczny,
dr Adolf Berman (..Borowski"), oraz przedstawiciel Bundu, adwokat z
Krakowa, dr Lech Feiner („Miko aj"), obydwaj od wrze nia 1942 r.
stale przebywaj cy po stronie aryjskiej.
cznikiem OB z AK i z
innymi ugrupowaniami polskiego Podziemia by Arie Wilner („Jurek"),
przyby y z getta wile skiego dzia acz Haszomer Hacair. odwa ny
ody cz owiek, który po aresztowaniu go w marcu 1943 r. przez
gestapo, nie znaj ce zreszt jego pochodzenia, mimo tortur nie ujawni
adnego ze swych licznych kontaktów. Dzi ki Polakom odzyska
wolno i wróci do getta, bo uwa , e w chwili rozpocz cia walki
tam jest jego miejsce. Zgin — jak wspomnieli my — mierci
samobójcz w bunkrze sztabu OB przy ul. Mi ej.
Po pe nym podporz dkowaniu si ydowskiego Podziemia KG AK i
Delegaturze Referat ydowski BIP-AK obj
ca okszta t spraw
dotycz cych wspó pracy wojskowej z istniej cymi w getcie
organizacjami zbrojnymi, czno za o rodków kieruj cych tym
Podziemiem z Delegatur , a za jej po rednictwem z rz dem RP w Londynie i z rz dami alianckimi zapewnia powsta y w Departamencie
Spraw Wewn trznych Delegatury Referat ydowski, którym kierowa
Witold Bie kowski („Kalski") wraz ze swym zast pc W adys awem
akcjach AK posiadamy zapisy dokumentarne". Natomiast rejestr tych akcji,
zawieraj cy dane o dacie, wykonawcach i przebiegu ka dej z nich
zamieszczony w pracy Tadeusza Bednarczyka (Obowi zek silniejszy ni
mier . Warszawa 1986, s. 138—141) zawiera a 28 pozycji.
45

Bartoszewskim („Ludwik").
Jesieni 1942 r„ po wywiezieniu na mier z warszawskiego getta
wi kszo ci jego mieszka ców, nawet najwi ksi optymi ci w
okupowanym kraju zrozumieli, e mimo przekazywanych w wiat
rozpaczliwych apeli o pomoc i mimo przygotowa do zbrojnego oporu
los polskich ydów jest ju przes dzony. My cy ydzi te nie mieli
co do tego z udze .
W pa dzierniku 1942 r. dr Leon Feiner podczas rozmowy z
wyje aj cym do Londynu kurierem AK i Delegatury, Janem
Kozielewskim, o wiadczy mu:
— Chcemy, eby powiedzia pan rz dowi polskiemu, a tak e rz dom
sprzymierzonym i ich wielkim przywódcom, e jeste my bezsilni w
obliczu niemieckich zbrodniarzy. Nie mo emy broni si sami i nikt w
Polsce nie mo e nas obroni . Konspiracyjne w adze polskie mog
uratowa poszczególne jednostki, ale nie mog uratowa mas. Niemcy
nie usi uj uczyni z nas niewolników, jak z innych narodów; jeste my
systematycznie mordowani 23*.
W miar jak zbli si czas ostatecznej likwidacji gett, ros a liczba
ludzi wyprowadzonych z nich przez Polaków. Czynili to na w asn r
ich przyjaciele i znajomi, zajmowa o si tym w sposób zorganizowany
Podziemie. Nieliczne by y wypadki opuszczania gett przez ydów,
którzy nie mieli po drugiej stronie zapewnionego oparcia. atwo to
zrozumie : bez takiego oparcia ich szanse przetrwania by yby równe
zeru. Ilu wyprowadzono — ustali si nie da. Historycy szacuj , e
tylko z warszawskiego getta wysz o w ten sposób do chwili wybuchu
walk kwietniowych co najmniej 15 000.
* Ponad 200 wyjecha o w skrytkach dwóch wywo cych miecie
samochodów ci arowych ZOM, których za ogi stanowili
nierze
Polski Walcz cej. Co najmniej pi ciu Polaków zatrudnionych w ZOM
zap aci o za to w asnym yciem.
ród wyprowadzonych z warszawskiego i z innych gett ydów
by a ca a plejada wybitnych reprezentantów polskiej nauki i kultury.
wiatowej s awy bakteriolog prof. Ludwik Hirszfeld, historyk prof.
Józef Feldman, historyk literatury prof. Juliusz Kleiner, fizyk prof.
Ludwik Wertenstein, przerzucony przez AK z Warszawy do
Budapesztu — to tylko kilka nazwisk z d ugiej listy uczonych, którzy
23

W adys aw Bartoszewski. Zofia Lewinówna dz. cyt., s. 529.
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dzi ki Polakom unikn li mierci w komorach gazowych.
Oczywi cie sam fakt wyj cia z getta nie by jeszcze równoznaczny z
ocaleniem. Ale dawa szans , której zamkni ci w getcie nie mieli.
Warunkiem jej wykorzystania by a sta a opieka nad tymi, których uda o
si z gett wyprowadzi , polegaj ca przede wszystkim na zapewnieniu
im schronienia, dokumentów, rodków do ycia. Dotyczy o to
zw aszcza ludzi, których ze wzgl du na wiek czy stan zdrowia nie
mo na by o przerzuci do oddzia ów partyzanckich. Wielu z nich sta o
si podopiecznymi „ egoty". jedynej w okupowanej przez Niemców
Europie tego rodzaju organizacji, której wy cznym celem by o
ratowanie ydów. Zosta a ona zawi zana we wrze niu 1942 r. w
Warszawie z inicjatywy katolickiej organizacji spo ecznej Front
Odrodzenia Polski, a dzi ki osobistym wysi kom jej przewodnicz cej,
znanej pisarki Zofii Kossak i jej najbli szej wspó pracowniczki. Wandy
Krahelskiej-Filipowiczowej. Inicjatywa ta by a wyci gni ciem
praktycznych wniosków z postawy, jak autorka Krzy owców zaj a w
imieniu FOP w sierpniu 1942 r. wobec zbrodni dokonuj cej si w
warszawskim getcie we wstrz saj cej ulotce Protest, wydanej w
nak adzie 5000 egzemplarzy i kolportowanej zarówno w ród Polaków
jak i ydów.
„Wobec zbrodni nie wolno pozostawa biernym — pisa a Zofia
Kossak w tym historycznym dzi dokumencie. — Kto milczy w obliczu
mordu — staje si wspólnikiem mordercy. Kto nie pot pia — ten
przyzwala. Zabieramy przeto g os my, katolicy-Polacy (...) Nie chcemy
by
Pi atami. Nie mamy mo no ci czynnie przeciwdzia
morderstwom niemieckim, nie mo emy nic poradzi , nikogo uratowa
— lecz p r o t e s t u j e m y z g bi serc przej tych lito ci , oburzeniem
i groz . Protestu tego domaga si od nas Bóg, Bóg, który nie pozwoli
zabija . Domaga si sumienie chrze cija skie. Ka da istota zw ca si
cz owiekiem ma prawo do mi ci bli niego. Krew bezbronnych wo a o
pomst do nieba. Kto z nami tego protestu nie popiera — nie jest
katolikiem."24
Wbrew s awom wybitnej pisarki: „Nie mo emy nic poradzi , nikogo
uratowa ", jej inicjatywa uratowa a tysi ce.
Pocz tkowo nowo powsta a instytucja mia a nazw : Tymczasowy
Komitet Pomocy ydom, w codziennej pracy pos ugiwano si jednak
24

Fotokopia w: Teresa Prekerowa dz. cyt., s. 112.
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kryptonimem: Tymczasowy Komitet im. Konrada egoty, który nic nie
oznacza , gdy ów „Konrad egota" by postaci ca kowicie fikcyjn .
Dzia alno Komitetu, mimo e ogranicza j brak ludzi i rodków,
okaza a si tak owocna i tak potrzebna, e ju na pocz tku grudnia
1942 r. zosta on przekszta cony — w wyniku porozumienia kilku
organizacji Polski Podziemnej z jednej, a ydowskiego Komitetu
Narodowego i Bundu z drugiej strony — w Rad Pomocy ydom
(kryptonim „ egota"). b
sta ym organem Delegatury Rz du. Jej
przewodnicz cym zosta przedstawiciel PPS-WRN. Julian Grobelny
(„Trojan"). Przedstawicieli w Radzie mieli ludowcy, demokraci i
katolicy z FOP. Stron ydowsk reprezentowali dr Berman i dr Feiner.
RP dzia a g ównie w Warszawie, Krakowie i Lwowie, lecz tak e i
m innych o rodkach. Utrzymywa a ona czno z organizacjami, które
nie by y w niej reprezentowane, w ród nich tak e z PPR. Nios a pomoc
ydom niezale nie od ich wiatopogl du. zapatrywa politycznych,
przynale no ci organizacyjnej. Zaopatrywa a ich w komplety
dokumentów fabrykowanych przez w asne biuro legalizacyjne, w
odzie , ywno , zapewnia a im mieszkania, pomoc lekarsk , w
niektórych wypadkach zatrudnienie. Wyp aca a systematyczne
zapomogi stanowi ce ekwiwalent skromnego wy ywienia.
Fundusze na te cele Rada czerpa a ze sta ych dotacji rz du RP,
docieraj cych do kraju drog powietrzn , a przekazywanych jej przez
Delegatur oraz z nadchodz cych tym samym kana em wp at
wiatowych organizacji ydowskich, z tym. e w ogólnym przekroju
ca ej swej dzia alno ci w 90 procentach finansowana ona by a z
pierwszego ród a, a zaledwie w 10 procentach z drugiego. Wysoko
dotacji by a ró na, uwarunkowana mo liwo ciami Delegatury i
potrzebami RP , które z regu y znacznie przewy sza y jej mo liwo ci,
systematycznie jednak ros a. W pa dzierniku i listopadzie 1944 r„ po
Powstaniu Warszawskim, podczas którego RP
pieni dzy nie
otrzymywa a. Delegatura wyp aci a jej w dwóch ratach 14 min z ., co
stanowi o sum powa
i tysi com ydów ukrywaj cych si na
terenach zaj tych jeszcze przez Niemców umo liwi o przetrwanie
ostatnich miesi cy okupacji.
czn liczb podopiecznych „ egoty", korzystaj cych bodaj z
jednej z form wiadczonej przez ni pomocy. historycy szacuj na 40
000 — 50 000 osób. W samej Warszawie w chwili wybuchu Powstania
ukrywa o si 20 000 — 30 000 ydów, których znaczna cz
by a t
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pomoc obj ta. „ egota" dociera a równie do gett. dopóki one istnia y,
a po ich ostatecznej likwidacji do zachowanych przez Niemców —
zazwyczaj jako obozy pracy — skupisk ludno ci ydowskiej,
dostarczaj c znajduj cym si tam ludziom ywno , odzie , leki i
pomagaj c im w ucieczkach, je li je planowali.
W maju 1943 r„ gdy dogasa ju opór warszawskiego getta. Zofia
Kossak pisa a na amach „Prawdy", organu prasowego FOP:
„Naszym obowi zkiem jest pomaga prze ladowanym ydom, nie
dbaj c o to, czym nam oni za t pomoc odp acaj teraz lub odp ac w
przysz ci" 25.
Dzia acze RP i ludzie, którzy im pomagali, w wi kszo ci
bezimienni, z obowi zku tego wywi zali si w sposób daj cy im prawo
do dumy. A to, jak niektórzy z uratowanych odp acili im za t pomoc,
dla oceny tego. czego dokonali, nie ma najmniejszego znaczenia.
Nie wszystkim podopiecznym „ egoty" dane by o prze .
Niektórych zawodzi y nerwy i odchodzili sami. Tak by o w przypadku
znanego aktora Micha a Znicza, który po wyj ciu z warszawskiego
getta ukrywa si w Pruszkowie i tam w wieczór wigilijny 1943 r.
pope ni samobójstwo. 26 Wiele kryjówek wytropili Niemcy, sami lub
przy pomocy ró nych konfidentów. W marcu 1944 r. jeden z nich
wskaza hitlerowcom podziemny schron zbudowany w ogrodzie posesji
przy ul. Grójeckiej 81 w Warszawie, w którym ukrywa o si 40 ydów.
Posesja ta nale a do ogrodnika Mieczys awa Wolskiego (wed ug
25

Teresa Prekerowa dz. cyt., s. 257.
Jest to jedna z trzech wersji mierci tego popularnego aktora. Wed ug drugiej
wersji Znicz, po wy prowadzeniu go z warszawskiego getta, byt w stanie
kra cowego wyczerpania nerwowego i zosta umieszczony w zak adzie
psychiatrycznym ..Zofiówka" w Otwocku, gdzie w sierpniu 1942 r. wraz ze
wszystkim pacjentami zak adu zgin zastrzelony przez Niemców. Wed ug
trzeciej wersji Znicz unikn ka ni w ..Zofiówce", zosta przerzucony do
Warszawy i przez d szy czas ukrywa si u polskiej rodziny na Starym
Mie cie. Tam te . ju po wybuchu Powstania. 13 sierpnia 1944 r.. wraz z du
grup (oko o 300 osób)
nierzy AK i cywilów zgin na skutek wybuchu
niemieckiego czo gu-pu apki. który eksplodowa n; ul. Kili skiego. Podobno
w ostatnich dniach przed sw mierci Znicz uczestniczy w programach
estradowych. organizowanych dla
nierzy i ludno ci cywilnej. Autorowi nie
uda o si stwierdzi w sposób nie pozostawiaj cy w tpliwo ci, która z tych
wersji odpowiada prawdzie.
26
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kilku przekazów jej wspó
cicielem by a równie wspó dzia aj ca z
Wolskim rodzina W adys awa Marczaka), który od wiosny 1942 r. w
piwnicy swego domu ukrywa 10 uciekinierów z getta. Gdy tu przed
deportacjami do Treblinki pojawi o si tych uciekinierów wi cej,
wspólnymi si ami, pracuj c prawie dwa miesi ce, wybudowali oni pod
szklarni du
ziemiank , cz ciowo wybetonowan , umocnion
drewnianymi balami, wyposa on w ubikacj i niewielk kuchni z
piecem pod czonym do komina s siedniej oficyny. W ziemiance tej
uciekinierzy getta znale li zno ne schronienie na okres blisko dwóch
lat. Opiekowa si nimi Wolski wraz z ca swoj liczn rodzin .
Dnia 7 marca 1944 r. Niemcy schron odkryli, wszystkich jego
mieszka ców wywie li na Pawiak i w trzy dni pó niej zamordowali w
ruinach getta. By w ród nich znany historyk ydowski dr Emanuel
Ringelblum, który przed deportacjami zosta wywieziony do obozu w
Trawnikach, sk d wydoby go i przywióz do Warszawy dzia aj cy na
zlecenie „ egoty" oficer AK Teodor Pajewski („Szalony"). W „Krysi",
bo tak nazywano schron przy Grójeckiej, dr Ringelblum pisa nie
doko czon prac Stosunki polsko- ydowskie w czasie II wojny
wiatowej, której obszerne fragmenty ocala y. Oprócz autora
zamordowano jego on i czternastoletniego syna.
Zgin li wówczas tak e Mieczys aw Wolski i jego dwudziestoletni
siostrzeniec, Janusz Wysocki. Pozosta ych cz onków rodziny
Wolskiego ocali o to, e w ostatniej chwili zdo ali zbiec. Inaczej
podzieliliby jego los. Polska bowiem by a, jak wielokrotnie o tym
pisano, jedynym krajem w Europie, w którym za pomoc udzielon
ydom karano mierci . I to nie tylko za ich ukrywanie.
Gubernator dystryktu warszawskiego, dr Ludwig Fischer, w
obwieszczeniu og oszonym 10 listopada 1941 r. przypomina ,
powo uj c si na rozporz dzenie generalnego gubernatora, e „ yd,
który w przysz ci opu ci nieuprawniony wyznaczon mu dzielnic
ydowsk , b dzie karany mierci ", po czym dodawa :
„Tej samej karze podlega ten, kto takim ydom udziela wiadomie
schronienia lub w inny sposób pomaga (np. przez udost pnienie
noclegu, utrzymanie, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaju
itp.)".
Zacytowane przez Fischera rozporz dzenie Franka ukaza o si 15
pa dziernika 1941 r. G osi o ono równie , e „pod egacze i pomocnicy
podlegaj tej samej karze jak sprawca, czyn usi owany karany b dzie
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jak czyn dokonany" 27.
Kolejne edykty podobnej tre ci wydawali szefowie poszczególnych
dystryktów oraz jednostek administracyjnych ni szego szczebla, przy
czym ka dy z nich interpretowa rozporz dzenie generalnego
gubernatora w sposób rozszerzaj cy i zaostrzaj cy. W rezultacie karano
mierci nie tylko za ukrywanie ydów, lecz równie za podanie mu
kromki chleba czy kubka mleka, a gdy ujawniono, e kto
ydów
przechowuje, to gin nie tylko on, lecz zabijano wszystkich jego
domowników. cznie z ma ymi dzie mi.
Wkrótce za s owami posz y czyny.
Dnia 6 pa dziernika 1942 r. rozstrzelano 22 rolników z Bidaczowa
Nowego w powiecie bi gorajskim, w miesi c pó niej wszystkich
mieszka ców wsi Obórki na Wo yniu, która liczy a 15 gospodarstw
nale cych do rozga zionego rodu Trusiewiczów. Zabudowania
spalono, teren zaorano, 6 grudnia 1942 r. oddzia SS spali ywcem w
Ciepielewie Starym 21 osób, w tym wi kszo dzieci, a w kilka godzin
pó niej w pobliskiej Rekówce, na klepisku w podpalonej nast pnie
stodole, wymordowa dziesi cioosobow rodzin Skoczylasów i
Kosiorów. W podobnych okoliczno ciach 12 stycznia 1943 r. w
gajówce Dzwonowice w powiecie olkuskim zgin o 6 osób z rodzin
Janusów i Madejów wraz z 6 ukrywanymi przez te rodziny ydami, a
w par dni pó niej 15 osób z trzech rodzin w Wierzbicy pod
Radomiem. Do dwóch krwawych masakr dosz o w podrzeszowskiej
wsi Przewrotne: w pierwszej — 13 marca 1943 r. — zgin o 30
czyzn, w drugiej — 9 maja 1943 r. — 16 m czyzn. W Hucisku ko o
ogowa Ma opolskiego 10 czerwca 1943 r. zamordowano 21 osób,
spalono 17 budynków mieszkalnych i kilkadziesi t zabudowa
gospodarczych. Dnia 4 lipca 1943 r. do stodo y w Borze Kunowskim w
powiecie starachowickim zagnano 43 mieszka ców tej wsi, nast pnie
stodo podpalono; wszyscy sp on li. We wrze niu 1943 r. w
Bia ymstoku rozstrzelano 22 osoby; w marcu 1944 r. wymordowano
mieszka ców Huty Werchobuskiej w powiecie Z oczów, a nieco
pó niej ten sam ponury los przypad 200 mieszka com wsi Berecz i
Podiwanówka w powiecie Kowel.
ugi to i monotonny rejestr, który mo na by powi kszy , gdy za
ka dy ujawniony przypadek pomocy ydom gin o w Generalnym
27

W adys aw Bartoszewski, Zofia Lewinówna dz. cyt., s. 547—548.
51

Gubernatorstwie — wed ug danych
ydowskiego Instytutu
Historycznego — co najmniej trzech Polaków, lecz nie b dziemy tego
czyni , by nie nu
Czytelników. Ale cz
tego rejestru nale o
przypomnie , zw aszcza e ka da ze sk adaj cych si na niego pozycji
mia a sw w asn dramaturgi , ka da wry a si g boko w ludzk
pami i ka da jest wiadectwem tamtych okrutnych lat.
Starzy mieszka cy Jas a do dzi pami taj , jak podczas likwidacji
tamtejszego getta na czele jednego z transportów ydów p dzonych do
czekaj cych na bocznicy wagonów sz o kilkunastu powi zanych za
ce polskich ch opów. Za pomoc ydom zawieziono ich wraz z nimi
do Be ca i tam zamordowano. Ilu Polaków spotka podobny los?
Kilkana cie, kilkadziesi t tysi cy? Nie wiemy. Tylko w Be cu zgin o
ich z tego powodu ponad 1000. Jednak dok adnej wielko ci tej liczby
nie znamy. W ka dym razie „szmalcownicy", którzy z szanta owania
ukrywaj cych si ydów uczynili sobie intratny proceder, stanowili w
porównaniu z t liczb nic nie znacz cy margines. Niemniej i tego
zjawiska pomin nie wolno, bo byli i tacy. Rozmijaniem si z prawd
by oby równie twierdzenie, e w dziele ratowania ludno ci ydowskiej
uczestniczy o ca e spo ecze stwo polskie. Niew tpliwie jaka jego
cz
ogranicza a si do biernego wspó czucia. Nie brakowa o te
oboj tno ci, p yn cej zazwyczaj z dawnych resentymentów. W
najmniejszym jednak stopniu nie zmienia to faktu, e podejmowane
przez hitlerowców od pocz tku okupacji wysi ki, maj ce na celu nak anianie Polaków do wspó dzia ania z nimi w mordowaniu ludno ci
ydowskiej, przynios y im kompletne fiasko. Kompromitowa y jedynie
ich autorów, wiadcz c o tym, e pos uguj si oni skal warto ci
niemo liw
do zaakceptowania przez normalnych, zdrowych
psychicznie ludzi.
Czy mo na o lepszy tego przyk ad ni obwieszczenie z 19 lutego
1941 r. wysokiego b
co b
urz dnika okupacyjnej administracji,
bo kreishauptmanna powiatu grójeckiego, w którym powiadamia on,
e:
„1. Ka dy, kto poda w ciwemu organowi policji yda, który bez
zezwolenia wa sa si po powiecie, i to tak, by w adza na skutek
doniesienia mog a go ukara , o t r z y m a
darmo
od
K r e i s h a u p t m a n n a 1 m yta;
2. Tak sam nagrod naznacza si i w tym wypadku, gdy zamiast
nazwisk w ócz cych si ydów poda si tych, którzy ydom udzielaj
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go ciny lub daj po ywienie" 28. Te i podobne próby przemienienia
Polaków w denuncjatorów, wiadcz ce jedynie o bezgranicznej
upocie tych, którzy je podejmowali, mog y si powie tylko w
przypadku osobników do cna zdegenerowanych, pozbawionych
jakichkolwiek ludzkich uczu .
Zdarza o si natomiast, e ydzi korzystaj cy z polskiej pomocy, a
uj ci przez Niemców, pod wp ywem bicia lub po prostu ze strachu
wskazywali hitlerowcom swych opiekunów.
Tak wi c latem 1943 r. dosz o do tragedii we wsi Po omeja w
powiecie d bickim gdzie w gospodarstwie Józefa R bina, w schowku
pod stodo , ukrywa o si kilkunastu ydów. Jedna z ukrywaj cych si
osób. m oda dziewczyna, po yczy a od córki gospodarza kennkart i
wybra a si do pobliskiego Pilzna. Tam zatrzyma a j policja i
przewioz a do D bicy. Bita przez gestapowców wyda a kryjówk
swych krewnych i przyjació . O wicie zagrod otoczy a andarmeria.
Józef R bin zosta zastrzelony w obej ciu, gdy zwleka z odpowiedzi ,
gdzie ukrywa ydów. Zamordowano jeco on . córk z narzeczonym,
i 14 ydów, którzy próbowali uciec ze schowka. Czasem
Niemcy nie musieli nawet bi schwytanych, bo wystarcza a czcza
obietnica darowania im ycia. W zamian za ni yd z S downego, w
powiecie w growskim, z apany zim 1943 r.. gdy niós do lasu chleb,
wyzna andarmom, gdzie go kupi . andarmi zastrzelili go oraz jego
bliskich ukrywaj cych si w lesie i ca rodzin piekarza Lubkiewicza.
Podobnych wypadków mo na by przytoczy wi cej.
Wszystko to razem sprawia o, e ludzie ukrywaj cy ydów byli w
pe ni wiadomi gro cego im miertelnego niebezpiecze stwa. Mimo
to byli Polacy — a by o ich wielu — którzy przez kilka lat okupacji
nie li ten ci ar, bo uwa ali, e jest to ich obowi zkiem wobec
prze ladowanych bli nich i e obowi zku tego nic i nikt zdj z nich
nie mo e. Ci spo ród ydów, którzy prze yli, ycie swoje zawdzi czali
takim ludziom, jak przewodnicz ca RP we Lwowie W adys awa
Laryssa Chomsowa. która uratowa a co najmniej kilkudziesi ciu
ydów; jak pracuj ca w Wydziale Opieki Spo ecznej warszawskiego
magistratu Jadwiga Piotrowska, która wspólnie z Janem
Dobraczy skim, kierownikiem dzia aj cego w ramach tego Wydzia u
Referatu Opieki Zamkni tej nad Dzie mi i M odzie , umie ci a w
28
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zak adach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne kilkaset
ydowskich dzieci; jak Andrzej Sliwiak, dozorca targowicy miejskiej w
Ko omyi, który przez ponad rok — od likwidacji tamtejszego getta do
wkroczenia Armii Czerwonej — bezinteresownie przechowywa w
podziemnym schronie mieszcz cym si w jego zabudowaniach 10
ydów; jak m ody lekarz z D bicy dr Aleksander Miko ajko, ojciec
dwojga ma ych dzieci, przez dwa lata ukrywaj cy na strychu swego
domu. stoj cego obok budynku zajmowanego przez gestapo. 13
uciekinierów z getta. Szcz liwie doczekali oni tam dnia wyzwolenia,
w którym od zab kanego pocisku zgin ich opiekun; jak wreszcie
Teresa Ko mi ska, która w schronie pod pod og swego mieszkania na
peryferiach Pragi ukrywa a od wybuchu walk w getcie do wyparcia
Niemców z tamtych terenów 22 osoby.
Pe nej listy tych ofiarnych ludzi nikt nie sporz dzi . Ich nazwisk nikt
nie utrwali . Czasem tylko wspomn je w odpowiedzi na jak ankiet ,
czy w jakim wywiadzie dla prasy nieliczni spo ród tych. którzy
ocaleli.
W
ratowaniu
ydów
czynnie
uczestniczyli
duchowni
rzymskokatoliccy, cz sto p ac c za to w asnym yciem. W
Baranowiczach zosta z tego powodu rozstrzelany dziekan i proboszcz
z Nie wie a, ks. Mieczys aw Kubik; w Nowogródku — proboszcz
parafii Wsielub, ks. dr Józef Kuczy ski; w Bielsku Podlaskim — ks.
Henryk Opiatowski, zamieszka y w czasie wojny w Bra sku; w Pi sku
— dziekan i proboszcz parafii uniniec, ks. Fabian PoczobuttOdlanicki, delegat rz du RP na Polesie. Wielu znalaz o si w obozach
koncentracyjnych, sk d nieliczni wrócili. Ks. Jan Kuydowicz,
proboszcz parafii Puszcza Maria ska, zgin m cze sk mierci ju w
czasie transportu. Udusi si 3 maja 1940 r. w potwornie zat oczonym
wagonie, którym wraz z innymi wi niami Pawiaka by transportowany
do Sachsenhausen.
Tak e ksi a, znani przed wojn ze swego niech tnego stanowiska
wobec ydów, wyci gn li do nich w czasie okupacji pomocn r .
Uczyni to m.in. proboszcz parafii
£w. Antoniego w Warszawie, ks. pra at dr Stanis aw Trzeciak,
uwa any powszechnie za sztandarow posta tej grupy. Zuzanna
Sienkiewiczowa z Obl gorka, synowa wielkiego pisarza, w swej
spisanej po wojnie relacji przytacza znamienn rozmow ks. Trzeciaka
z siostr Wand Garczy sk , prze on szko y i internatu Sióstr
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Niepokalanek przy ul. Kazimierzowskiej, gdzie ukrywano wiele
dziewcz t pochodzenia ydowskiego. By y osoby, które z tego powodu
mia y do prze onej pretensje, ed\ nie mog y w szkole umie ci
swych w asnych córek. Siostra Garczy sk przedstawi a wi c spraw
ks. Trzeciakowi, prosz c go o opini .
„— Co grozi tym dziewczynkom katolickim, je li siostra nie
znajdzie dla nich miejsca? — zapyta .
—
si uczy y w gorszych warunkach lub mo e nawet strac te
lata szkolne.
— A tamtym co grozi, gdyby siostra je st d usun a?
— Ksi dz wie, pewna mier .
— Wi c siostrze nie wolno si waha i zastanawia . Pierwsze stwo
maj tu te ma e agro one ydóweczki." 29
I rzeczywi cie mia y. Nie tylko u Sióstr Niepokalanek. Ks. Trzeciak
zgin w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, rozstrzelany
przez Niemców w pobli u ko cio a w. Antoniego. aden z autorów
pisz cych o pomocy udzielonej gettu w Warszawie nie pominie
dzia alno ci ks. pra ata Marcelego Godlewskiego, przed wojn jednego
z czo owych dzia aczy Stronnictwa Narodowego, znanego z wielu
wyst pie
domagaj cych si
eliminowania
ydów z
ycia
gospodarczego kraju. Parafia Wszystkich wi tych, w której ks.
Godlewski by proboszczem, znajdowa a si pocz tkowo na terenie
getta. co u atwi o ksi dzu Godlewskiemu prowadzenie zakrojonej na
du
skal akcji ratunkowo-charytatywnej. Przy ko ciele istnia a
kuchnia wydaj ca bezp atne obiady, w pomieszczeniach parafialnych
ukrywano ca e grupy ydów przerzucanych nast pnie na stron
„aryjsk "; tam te dociera o uzbrojenie przeznaczone dla podziemnych
organizacji ydowskich. Dzia alno ci tej ks. Godlewski nie przerwa i
po wy czeniu ko cio a Wszystkich wi tych z getta. Ofiarnie
pomagali mu w niej jego wikariusze, ks. Antoni Czarnecki i ks.
Tadeusz Nowotko. Wymieniany ju kilkakrotnie prof. Ludwik
Hirszfeld, który wraz z rodzin mieszka na plebanii s. Godlewskiego,
tak napisa po wojnie o tym kap anie: „Pra at Godlewski. Gdy
wymawiam to nazwisko, ogarnia mnie wzruszenie. Nami tno
i
mi
w jednej duszy. Ongi bojowy antysemita, kap an wojuj cy w
29

Relacja Zuzanny Sienkiewiczowej w: W adys aw Bartoszewski, Zofia
Lewinówna di. cyt., s
55

pi mie i s owie. Ale gdy los zetkn go z tym dnem n dzy, odrzuci
precz swoje nastawienie i ca y ar swego kap skiego serca po wi ci
ydom. Gdy pojawi a si ego pi kna siwa g owa, przypominaj ca
oblicze Piotra Skargi z obrazu Matejki, i mi ci i pokorze schyla y si
przed nim g owy. Kochali my go wszyscy: dzieci, starcy i
wyrywali my go sobie na chwilk rozmowy. A nie sk pi siebie. Uczy
dzieci katechizmu, sta na czele Caritasu dzielnicy i kaza rozdawa
zup bez wzgl du na to, czy g odny jest chrze cijaninem, czy ydem.
Cz sto przychodzi do nas, by pociesza i pokrzepia " 30.
Analogiczn dzia alno
w przylegaj cej do getta parafii pod
wezwaniem w. Augustyna przy ul. Nowolipki prowadzi jej
proboszcz, który w pierwszych latach okupacji zosta wyp dzony ze
swej diecezji, ks. biskup Karol Niemira, sufragan pi ski, a kontynuowa
jego nast pca, ks. Franciszek Garncarek. zamordowany za to na
plebanii w grudniu 1943 r.
Biskup Niemira nie by pod tym wzgl dem wyj tkiem w ród
hierarchów, bo ca y episkopat, nie wy czaj c tych jego cz onków,
którzy w sprawie walki zbrojnej z okupantem zajmowali stanowisko
raczej wstrzemi liwe z obawy przed represjami, jakimi ona grozi a,
pomoc prze ladowanym uwa
za podstawowy obowi zek wiernych.
Wielu biskupów aktywnie j wiadczy o.
Wzorcem dla duchowie stwa by tak e i w tym zakresie metropolita
krakowski arcybiskup Adam Sapieha, który wielokrotnie apelowa do
Franka o zaprzestanie terroru wobec ludno ci ydowskiej, a gdy apele
te pozostawa y bez skutku, osobi cie stan na czele akcji ratunkowej.
Zaopatrywa ydów w metryki, zleca to duchowie stwu archidiecezji,
otwiera przed nimi wrota klasztorów, umieszcza ydowskie dzieci w
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne internatach i sieroci cach.
Praw r
arcybiskupa w tej pracy by znany dzia acz spo eczny i
kaznodzieja, ks. dr Franciszek Machay, wówczas proboszcz w ko ciele
Naj wi tszego Salwatora na krakowskim Zwierzy cu.
Szerok akcj pomocy materialnej ydom rozwin ordynariusz
diecezji sandomierskiej, ks. biskup Jan Kanty Lorek. Prowadzili j
tak e ks. arcybiskup Antoni Szlagowski w Warszawie oraz ksi a
biskupi: Franciszek Barda w Przemy lu, Czes aw Kaczmarek w
Kielcach, Teodor Kubina w Cz stochowie, Edward Komar w
30
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Tarnowie, Stanis aw ukomski w om y. Na kresach wschodnich
patronowali jej: metropolita wile ski ks. arcybiskup Romuald
Ja brzykowski, mimo e sam by od marca 1942 r. a do wyzwolenia
tamtych obszarów wi ziony przez Niemców; sprawuj cy rz dy w
archidiecezji lwowskiej ks. biskup Eugeniusz Baziak; ordynariusz ucki
ks. biskup Adolf Szel ek, a tak e lwowski metropolita greckokatolicki
Andrzej Szeptycki, który m.in. uratowa jednego z tamtejszych
rabinów, dr. Dawida Kahane, ukrywaj c go w swej rezydencji. Kahane
prze i po wojnie by majorem Ludowego Wojska Polskiego.
Ale nie wszyscy rabini chcieli korzysta z tej drogi ratunku
otwieranej im przez duchowie stwo katolickie. Gdy w 1942 r., w
obliczu zbli aj cych si masowych deportacji z getta w Warszawie,
przedstawiciele duchowie stwa katolickiego zaoferowali schronienie
trzem rabinom — dwóch z nich serdecznie za to podzi kowa o,
wiadczaj c, e nie mog opu ci swych skazanych na zag ad
wspó wyznawców. Obydwaj zgin li w Treblince. Trzeci ofert przyj i
do wybuchu Powstania Warszawskiego ukrywa si w bibliotece
ordynariusza archidiecezji warszawskiej. Wojn prze .
Najpi kniejsz kart w ratowaniu ydów zapisa y zakony
skie.
W sieroci cu dla dziewcz t, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi w podwarszawskich P udach, w ród 160
wychowanek a 40 by o pochodzenia ydowskiego. Dzieci ydowskie
przechowywano we wszystkich nale cych do
skich zgromadze
zakonnych sieroci cach, przytu kach, internatach. W swych klasztorach
i domach opieki zgromadzenia te ukrywa y tak e doros ych ydów.
Zaopatrzeni w uzyskane staraniem zakonnic fa szywe dokumenty mieli
tam zapewniony dach nad g ow , wy ywienie, opiek lekarsk .
Historyczn — nie wahajmy si u
tego s owa — zas ug w tym
dziele ma wspomniane przed chwil
Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, którego prze on by a matka Matylda
Getter. Przygarn a ona do swych domów kilkaset dzieci ydowskich.
Oczywi cie dzieci te musia y w oczach osób postronnych — o
Niemcach nie mówi c — uchodzi za pochodz ce z rodzin katolickich,
gdy w przeciwnym wypadku grozi o im i ich opiekunkom miertelne
niebezpiecze stwo. Tym bardziej realne, e Niemcy cz sto to
sprawdzali, ka c dzieciakom modli si i egzaminuj c je ze
znajomo ci podstawowych prawd wiary. Sama metryka chrztu —
sfingowana, b
potwierdzaj ca chrzest innego dziecka, ni to, które
57

mia a chroni — nie wystarcza a, by zapewni mu ycie. Dlatego
dzieci te chrzczono, pragn c w ten sposób zakorzeni w ich
wiadomo ci, e niczym nie ró ni si od swych rówie ników
ochrzczonych bezpo rednio po urodzeniu, uczono je modlitw i
katechizmu. Czy trzeba uzasadnia , e nie mia o to na celu
przysparzania Ko cio owi „wyznawców", lecz stanowi o warunek
uchronienia tych dzieci przed mierci ?
A jednak po wojnie znale li si ludzie, którzy taki w nie zarzut —
bezprawnego chrystianizowania dzieci ydowskich — postawili ich
opiekunom i wybawicielom.
Przywo ajmy tu pe ne zrozumia ej goryczy wyznanie wymienianej
ju w tym rozdziale Jadwigi Piotrowskiej, w czasie okupacji
pracowniczki Referatu Opieki Zamkni tej nad Dzie mi i M odzie w
Zarz dzie Miejskim w Warszawie, a jednocze nie dzia aczki „ egoty",
która sama uratowa a co najmniej 50 dzieci ydowskich, przenosz c je
— cz sto na w asnych r kach — z getta lub z „aryjskiej" ulicy, gdzie
zosta y przez kogo podrzucone, wyrabiaj c im dokumenty,
umieszczaj c w sieroci cach. Po zako czeniu dzia
wojennych
Piotrowska wraz z Janem Dobraczy skim uda a si do reaktywowanej
w Warszawie Gminy ydowskiej, by przekaza tam spisy uratowanych
dzieci.
„Podczas rozmowy — wyzna po latach — powiedziano nam, e
pope nili my zbrodni , kradn c spo eczno ci ydowskiej setki dzieci,
chrzcz c je, wyrywaj c z ydowskiej kultury. Powiedziano nam tak e,
jeste my gorsi od Niemców. Niemcy brali tylko cia o, my
ukradli my dusz , skazuj c dzieci na pot pienie. Nasze argumenty e
walczyli my o ycie, skwitowano wprost: ju lepiej, by te dzieci nie
y, ni bj mia o si sta , co si sta o. Wyszli my stamt d kompletnie
za amani. I tkwi to w na; chyba do dzi . W wiele lat pó niej ydowski
dziennikarz Donat, cz owiek, któremu na jego zreszt pro
ulokowali my dziecko w klasztorze, w ksi ce Holocaus Kingdom
powtórzy wszystkie oskar enia. Min o ju ponad czterdzie ci lat, a ja
wci
si »rozliczam« we w asnym sumieniu z t spraw . Czy
naprawd by oby lepiej gdyby my te dzieci pos ali na mier ?" 31*
Jakikolwiek komentarz z pewno ci jest tu zb dny.
Pisali my uprzednio o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny
31
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Maryi. Otó; warto przypomnie , e znalaz w nim równie schronienie
kap an rzymskokatolicki pochodzenia ydowskiego, ks. Tadeusz Puder,
przed wojn rektor ko cio a w. Jacka. w Warszawie. Po wkroczeniu
Niemców arcybiskup Stanis aw Gall mianowa go kapelanem
sieroci ca Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Bia
ce Dworskiej
gdzie ks. Puder przebywa do kwietnia 1941 r„ kiedy to przyjecha o po
niego gestapo By torturowany w al. Szucha, pó niej znalaz si w
wi zieniu przy ul. Rakowieckiej sk d wraz z grup innych ydów mia
by przewieziony do getta i tam stracony Jednak siostry, opiekuj ce si
przez ca y czas swym kapelanem, czuwa y. Dzi ki ich wysi kom lekarz
niemiecki, do którego dotar y, umie ci ksi dza w szpitalu przy; ul.
elaznej, sk d przy pomocy personelu i Podziemia uda o si
zorganizowa jego ucieczk . Ks. Puder w przebraniu zakonnicy i z
owini g ow , by zatai swój zdecydowanie semicki wygl d, ukrywa
si przez kilka miesi cy w warszaw skich plebaniach, po czym
ponownie znalaz si w Bia ce, gdzie sióstr przechowywa y go w
specjalnej skrytce, taj c jego obecno zarówno przed personelem, jak i
przed dzie mi. Tam doczeka wybuchu Powstania Warszawskiego w
czasie którego Niemcy wyrzucili siostry z Bia
ki; przeniós si wi c
wraz z nim do P ud. Dnia 26 stycznia 1945 r„ ju w wolnej Warszawie,
potr ci a go na Marsza kowskiej przyczepa samochodu ci arowego.
Lekarze stwierdzili p kni ci czaszki i rozleg y wylew. Zmar nazajutrz.
Pochowany zosta na Bródnie, a kondukt pogrzebowy prowadzi ks. dr
Eugeniusz D browski.
Wró my jednak do
skich zgromadze zakonnych. Nie by o w ród
nich takiego które nie otworzy oby drzwi swoich domów przed
ciganymi jak dzika zwierzyna ydami. Ukrywano tam nawet ludzi, o
których siostry wiedzia y, e znajduj si na pierwszej linii walki.
Mi dzy innymi w domu karmelitanek przy ul. Pozna skiej w
Warszawie mia swój lokal konspiracyjny cznik OB z AK i GL,
wymieniany ju kilkakrotnie Arie Wilner.
cznie zakonnice ocali y
kilkana cie tysi cy dzieci ydowskich i kilka tysi cy doros ych ydów.
Wiele sióstr, jak na przyk ad 8 szarytek z sieroci ca pod wezwaniem
w. Stanis awa w Wawrze, ponios o za to mier , du o wi cej wys ano
do obozów koncentracyjnych.
Dr Adolf Berman, jeden z czo owych przywódców ydowskiego
Podziemia w okupowanej Polsce, w artykule opublikowanym w 1954 r.
w wychodz cym w Tel-Awiwie czasopi mie „Izrael Bleter" zawar tak
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refleksj :
„Przyjdzie jeszcze czas na wielk Z ot Ksi
Polaków, którzy w
tych strasznych »czasach pogardy« podali bratni d
ydom, ratowali
ich od mierci i stali si dla ydowskiego ruchu podziemnego
podnosz cym na duchu symbolem humanitarnym i braterstwa ludów"
*.
Ten czas, mimo up ywu 30 lat od napisania powy szych s ów,
jeszcze nie nadszed . Ale je li kiedy mia by nadej , to pewne, e
jednym z najbogatszych i najpi kniejszych rozdzia ów tej „Z otej
Ksi gi Polaków" b dzie rozdzia zapisany przez Ko ció w Polsce —
biskupów, duchowie stwo, zgromadzenia zakonne.
Tylko nielicznych uda o si uratowa . O dok adnej statystyce tak e i
w tym wypadku nie mo e by mowy, bo niemal ka dy z autorów
zabieraj cych na ten temat g os podaje inne liczby. Lecz co z nich
wynika.
Przede wszystkim wiemy, e przed wojn w granicach II
Rzeczypospolitej mieszka o oko o 3,3 min ludno ci ydowskiej. Cz
jej — te dzi trudno powiedzie jaka — znalaz a si we wrze niu 1939
r. na terenach zaj tych przez Armi Czerwon . Co najmniej
kilkadziesi t tysi cy przesz o tam z Generalnego Gubernatorstwa. Po
uderzeniu na Zwi zek Radziecki Niemcy wi kszo zamieszka ych na
tych terenach ydów wymordowali. Ale cz
ocala a. Z regu y dzi ki
Polakom. Godzi si to podkre li tak e i z tego wzgl du, e bardzo
wielu ydów zamieszka ych na obszarach wschodnich Polski (lub
przyby ych tam jesieni 1939 r.) od chwili zaj cia tych ziem przez
ZSRR a do wkroczenia na nie wojsk niemieckich zachowywa o si
wobec Polaków w sposób co najmniej nieprzyjazny. Oskar ali ich
przed NKWD, tropili ukrywaj cych si , uczestniczyli w aresztowaniach
i deportacjach. Mimo to, gdy ludno
ydowska stan a w obliczu
zag ady, Polacy — niepomni niedawnych z ych do wiadcze —
po pieszyli jej z pomoc .
Wró my jednak do naszych szacunków. Wed ug przybli onych
oblicze wojna poch on a co najmniej 2,7 min obywateli polskich
pochodzenia ydowskiego. Stanowi to wi cej ni po ow ogó u ydów
europejskich, którzy zgin li w czasie wojny (liczb t naukowcy
szacuj na 5,1 min), a mniej ni po ow ogó u pomordowanych i
poleg ych z r k niemieckich obywateli polskich, których liczb okre la
si na ponad 6 min osób.
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Z zestawienia liczby ludno ci ydowskiej, yj cej przed wojn w naszych
granicach (3,3 min) z liczb ofiar hitlerowskiego ludobójstwa (2,7 min)
wynika, e wojn prze o oko o 600 000 ydów polskich. Wi kszo na
terenach ZSRR, kilkadziesi t tysi cy w innych pa stwach Europy, cznie z
neutralnymi. Na obszarze przedwojennej Polski ocala o 100 000 — 150 000.
Rozpi to tego szacunku jest, jak wida , du a. lecz zapewne nie da si ju jej
pomniejszy . W okresie powojennym, gdy ydzi wyje ali z Polski, nikt ich
nie liczy i nikt nie pyta , gdzie wojn prze yli.
Ale nie liczby s tu najwa niejsze. Jakkolwiek by my bowiem liczyli, to
dwa fakty s oczywiste. Po pierwsze nale y stwierdzi , e mimo wysi ków i
ofiar zdo ano uchroni niewielu ydów. A po drugie jest rzecz oczywist , e
ci, którzy ocaleli, zawdzi czaj to — w ogromnej wi kszo ci — wy cznie
Polakom.
„Z otej Ksi gi", która by po wieczne czasy to przypomina a, nie ma i raczej
nie b dzie. Drzewa, jakie od dwudziestu kilku lat sadz ydzi na Wzgórzu
Pami ci w Jerozolimie, w Alei Sprawiedliwych W ród Narodów wiata,
opatruj c ka de z nich tabliczk z nazwiskiem cz owieka, który w tych
okrutnych czasach poda ydowi r , i z nazw kraju jego pochodzenia —te
tej prawdy nie odzwierciedlaj . I nie mog , bo gdyby ka dy Polak, który tym
kryteriom odpowiada, mia tam swoje drzewo, to aleja dawno przemieni aby
si w las. Jednemu tylko Karolowi Klimczakowi z Drohobycza nale oby si
56 drzew, bo tylu ydów ukrywa .
Wi c nie czekajmy na „Z ot Ksi " i nie liczmy, na ilu drzewach w Alei
Sprawiedliwych widniej tabliczki z napisem „Polska". Wystarczy nam napis
wyryty na medalu wr czanym — wraz z tytu em „Sprawiedliwy w ród
narodów wiata" — przez izraelski Instytut Pami ci Yad Vashem tym, którzy
szczególnie wyró nili si w niesieniu ydom pomocy. Napis ten g osi: „Kto
ratuje jedno ycie — ratuje ca y wiat". 32
alu, e uratowa mogli my tylko tylu, i tak nic nie ugasi. Trwa b dzie
nadal. Razem z pami ci o tysi cu takich epizodów jak ten, który odnotowa a
pewna Polka z Wilna, ukrywaj ca po likwidacji tamtejszego getta dwie
ydówki, babci z wnuczk . Czteroletnia Sala, której rodziców i rodze stwo
zamordowano w Ponarach, ca ymi dniami siedzia a bez ruchu pogr ona w
bokim milczeniu. A wreszcie którego ranka, s ysz c ha as na podwórzu,
podnios a si i spyta a:
— Babciu, czy to na Ponary ju trzeba i ?
To jeszcze nie by ten dzie . Lecz wkrótce nadszed .
ród oko o 5500 osób ró nej narodowo ci, odznaczonych tym medalem
do 1985 r., ponad 1650 to Polacy.
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