FAKTY O YDACH W KOMUNISTYCZNEJ PARTYZANTCE1
Pinkiertowcy, Kie basowcy, By a za oga Treblinki – na partyzanckim szlaku
Gd y n ied obitki yd ów tr a fi y d o lasów, r ozpocz a
si n auka n oweg o k odeksu przetr wan ia. Na le n ych
ci e k a ch cz yh a l i n a n i ch n i em a l e wsz ys c y: N i em c y,
den un cja t or z y,
p os p olici
bandyci,
polska
p a r t yz a n t k a , so wi e c c y j e c y. Li st a t a j e s t d u ga .

Dlatego. gdy nadarza a si taka mo liwo , ydowscy uciekinierzy
wst powali w szeregi, cierpi cej na braki kadrowe, komunistycznej
partyzantki. Nie wszyscy decydowali si na taki krok z przyczyn
ideologicznych. By y partyzant, obecnie prof. Uniwersytetu w
Jerozolimie Dow Lewin, widzi to tak: „Komunizm nie by wyborem
ideowym. Ca e to gadanie o ydokomunie to bzdura. Aby przetrwa ,
do czyliby my nawet do oddzia ów Eskimosów. Niestety, ani
Polacy, ani Litwini nas nie chcieli". I nie jest to wypowied
odosobniona.
Jak zatem naprawd wygl da o ycie ydów w komunistycznej
partyzantce i pod opiek jej siatek konspiracyjnych? Odpowiedzi
szuka nale y w meldunkach i raportach Gwardii Ludowej i Armii
Ludowej, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych. Jest to
kopalnia wiedzy i temat rzeczywistego po enia i statusu ydów w
tym rodowisku. Wy ania si z nich obraz odbiegaj cy od
dotychczasowych ustale .
Fidest
Jednym z bardziej znanych miejsc, gdzie ydowscy zbiegowie z
gett, za zgod i wiedz PPR, znale li schronienie, by y lasy pod
Wyszkowem. Do nich od 1943 roku zacz li - za po rednictwem
cz onków sztabu g ównego GL: Józefa Ma eckiego „S ka",
Stanis awa Gaika „Krzaczka" i Tadeusza Maciejewskiego „Tadzika" nap ywa
ydzi z warszawskiego getta. Do szybko dowództwo
zorientowa o si , e osób tych nie mo na wcieli w szeregi oddzia ów
partyzanckich. W meldunkach dostrzegano, e „ ydzi ci wcale nie
pragn walki, tylko chc si ukrywa , [...] s oni przeciwni Rosji

Sowieckiej, a marz o Palestynie". Z tych powodów zdecydowano si
na za enie obozu rodzinnego, który funkcjonowa pod nazw Fidest.
Drugi, nazywany Bazarem, mie ci si w lasach parczewskich.
W obozie od pocz tku panowa a napi ta atmosfera. Przede
wszystkim, cz
ydów musia a s ono p aci za to, aby móc tam w
ogóle przebywa . Gdy rozesz a si
wie ,
e jeden z
wyprowadzaj cych z getta („Krzaczek") zbieg z przekazan gotówk ,
w obozie zapanowa chaos i brak dyscypliny. Wa sanie si po okolicy
i grasowanie po okolicznych wsiach sta o si z czasem niebezpieczne
ze wzgl du na mo liwo dekonspiracji innych oddzia ów GL, która
skutkowa aby niemieck ob aw . Powzi to wi c decyzj o
reorganizacji. W jej wyniku powsta oddzia im. Mordechaja
Anielewicza, na którego czele stan Jan Za ski „Dudek". Podzielono
go na pi grup, którymi dowodzili: Adam Szwarcfus „Bia y Janek",
Mordechaj Growas „Merdek", -Gabry " NN" i .Ignac Podolski"
<XN> i -Ignac Gajowy NN. Pod koniec czerwca 1943 roku
przemianowano go na oddzia im. Obro ców Getta. Nieudolno
organizacyjna gwardzistów by a jednak zbyt du a, aby sprosta
najprostszym zadaniom. Wedle raportu z lipca tego roku podzia na
oddzia y by czyst fikcj , a jednolite dowództwo nie istnia o.
„Wszyscy wyczekuj na 'reformatora' z dowództwa G ównego, który
sko czy by z ci ym dorywczym segregowaniem tych ludzi, przez
ci gle zmieniaj cych si i nigdy nie obecnych dowódców [...] Oddzia ,
który powsta przed kilku dniami po to by wkrótce znów si
rozwi za , przyjmuj c niepewny element nap ywowy, sam raczej si
zdegraduje, ni wychowa tych ludzi na ."dobrych partyzantów" podkre lano w meldunkach.
Wraz z up ywem czasu k opoty nie znika y, a wr cz narasta y. Na
nisk ocen , jak wystawiano zgrupowaniu wyszkowskiemu,
zwi zan z unikaniem akcji bojowych, nieprzemy lanymi eksami
aprowizacyjnymi, nak ada y si konflikty wewn trzne i zadziwiaj ca
nieumiej tno
konspiracji oraz dezercje. O tym, e sytuacja
wymkn a si spod kontroli, wiadcz plany dowództwa, w których
przewidywano podzia tych ludzi na trzy grupy, po uprzednim
prowadzeniu w ród nich czystki". Trudno zatem mówi tu o
jakiejkolwiek opiece.
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SzczegóInie ostro przebiega y spory mi dzy powsta cami z
warszawskiego getta a pinkiertowcami", zwanymi tak e
„cmentarnikami". Pinkiertowcy to byli pracownicy (i cz onkowie ich
rodzin) przedsi biorstwa pogrzebowego Pinkierta, które dzia o na
terenie warszawskiego getta. W zamian za opiek ze strony PPR
przekazali tej organizacji bi uteri o warto ci 3 mln z otych. Ju samo
ich sprowadzenie warszawscy bojownicy przyj li z oburzeniem i
zdziwieniem. „Kanalie ostatniego rz du", jak ich okre lano w
meldunkach, „zachowuj si jakby za pieni dze przekazane Partii
kupili sobie prawo do przetrwania wojny w lesie pod opiek
najemnych partyzantów. Utrwalili sw pozycj 'lokatorów lasu',
obdarzaj c poszczególnych 'wodzów' (np. 'Krzaczek' i in.) z otem. W
tej sytuacji oddzia jest bardziej podobny do czarnej gie dy ni do
oddzia u partyzanckiego. Gdy oddzia ma ma o jedzenia, to
pinkiertowcy, oprócz przypadaj cych na 1 racji, zawsze maj swoje
zapasy, którymi opychaj si na uboczu. Nienawi do nich jest tak
du a, e partyzanci sk onni s pozby ich za wszelk cen i
zlikwidowa . 'Wodzowie' unikaj wszelkich mów na ten temat i
zbywaj partyzantów magicznym: 'Warszawa przys a'". Mo e wi c
jedyna wina pinkiertowców polega a na braku ch ci do walki? Ta z
kolei jednak doprowadza a do parali u ca ej aktywnie bojowej grupy.
Dziesi dni po meldunku, w którym zawarta zosta a sugestia
fizycznej likwidacji cz ci ydów znajduj cych si w lasach
wyszkowskich, powsta raport, który odnosi si ju do zupe nie
innych realiów. W efekcie totalnej dekonspiracji okoliczni
mieszka cy, natykaj cy si co rusz na grupy ydowskie, donosili
adzom niemieckim, gdzie znajdowa y si ich kryjówki, bunkry i
obozy. Niemieckie oblawy pozbawi y ycia wi kszo z oko o setki
ydowskich gwardzistów. Stan organizacyjny po tych akcjach stopnia
do 25 osób. Z czasem wybici zostali niemal e wszyscy. Poza tym, po
tych wydarzeniach lub nieco wcze niej od zgrupowania
wyszkowskiego od czy a si grupa dowodzona przez -Ignaca".
Prawdopodobnie chodzi o Ign ca Gajowego. którv wraz z
pinkiertowcami przemie ci si do lasów mi skich. Co si z ni sta o
si , nie wiadomo. Zdezerterowali tak e niektórzy ydzi z grupy
„Merdka", przechodz c do „sikorszczaków", czyli do AK. Inni z tego
oddzia u, chc c si wyrwa z chaosu komunistycznej partyzantki,
postanowili ruszy spod Wyszkowa w kierunku Wo ynia. Byli to

Razem z katami
Na miejsce zdziesi tkowanych ydowskich grup (a mo e
wcze niej) w zgrupowaniu im. Obro ców Getta pojawili si nowi
przybysze. Tym razem szeregi AL zasili nowo uformowany oddzia ,
o „dumnej" nazwie: „By a za oga Treblinki". Rekrutacja nie omija a
nikogo. Oddzia ten sk ada si z ukrai skich wachmanów, którzy
yli w obozie zag ady Treblinka II i obozie karnym Treblinka I. Ju
od wiosny 1943 roku Ukrai cy ci zorientowali si , e - jako
wiadkowie Zag ady - b
równie poddawani likwidacji. St d,
wedle stanu wiedzy polskich organizacji podziemnych, dezerterowali
ze s by. ukrywaj c si w lasach.
Oddzia pozostawa pod dowództwem „Anatola" (NN). Panowa y
w nim .specyficzne" relacje. Wyja nia to Irena Szenberg-Tar owska,
która trafi a do niego jako oficer o wiatowy, po tym, jak wysz a z
getta: „Nie wiem dlaczego, ale mnie skierowano do oddzia u
sowieckiego, mia am by oficerem o wiatowym. By o to co zupe nie
krety skiego. Wszyscy, mo e z wyj tkiem dowódcy, byli po prostu
zwyk ymi bandziorami. Zbiegli z obozu, utworzyli oddzia i
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ównie cz onkowie OB-u. Niestety, nie jest znana droga, któr
obrali. Kontakt szybko si urwa . Wzbudzi o to niepokój komendanta
OB-u Antka Cukiermana, który pod koniec listopada 1943 roku
napisa o tym do Tadeusza „Bora" Komorowskiego. W li cie
wspomnia , i poszukiwana grupa ydowska po drodze spotka a
oddzia AK, z którym si po czy a w celu kontynuowania marszu, i
uch o niej zagin . Polskie dowództwo wyrazi o jednak zdziwienie,
ywi c przekonanie,
e oddzia „Merdka" po czy si z
komunistyczn partyzantk . Panowa nieopisany chaos informacyjny.
Specjalny obowski wys annik uda si wi c do lasu, gdzie uzyska
informacj , e grupa „Merdka" istotnie przy czy a si do akowców.
Najprawdopodobniej by to jednak oddzia nale cy do organizacji
„Miecz i P ug", dowodzony przez Norberta Gostomskiego ps.
„Kulawy", który pod przykrywk t pienia bandytyzmu zajmowa si
mordowaniem ydów, bez wzgl du na wiek i p . Znamienne, e
„Merdkowi" i jego ludziom, znaj cym realia komunistycznej
partyzantki, od której te uciekli, „Kulawy" zaimponowa postaw
bojow , umundurowaniem i uzbrojeniem. Sami wi c poprosili o
przyj cie ich do jego oddzia u.

zajmowali sie rozbojem. […} A przy okazji dowiedzia am si
strasznych rzeczy, bo oni mieli na sumieniu zabicie kilku zamo nych
ydów". Cho ydowska oficer o wiatowa nie zdawa a sobie do
ko ca sprawy, z kim mia a do czynienia, jej diagnoza by a trafna.
Czytaj c raporty AL., mo na nawet odnie wra enie, e ukrai skich
wachmanów bali si nie tylko okoliczni mieszka cy, ale te samo
dowództwo, nie maj ce nad nimi adnej kontroli. Oddzia „by ej
za ogi Treblinki" to jednak nie wyj tek. GL na pó nocnej
Lubelszczy nie wita o z otwartymi ramionami tak e innych
stra ników z obozów niemieckich w Be cu, Sobiborze i Treblince,
mimo e pocz tkowo, jako oddzia „Czapajowców", zajmowali si oni
likwidowaniem
nierzy GL i ydów, w ramach przynale no ci od
organizacji „Miecz i P ug". Wywo ywa o to strach i poczucie
zagro enia w ród oddzia ów ydowskich, o czym wspomina Marian
Szarach z grupy GL im. Berka Joselewicza, operuj cej w tamtych
lasach.
Inny przyk ad z terenu Lubelszczyzny jest równie znamienny. Oto
na czele batalionu GL „Lemieszewski" stan
Karol
Lemichow-Hercenberger, Niemiec nadwo
ski, czo gista Armii
Czerwonej, który w 1941 roku dosta si do niewoli niemieckiej i
zosta komendantem Hilfspolizei w Bychawie. Kierowa , z ramienia
niemieckiej policji pomocniczej, wywózk tamtejszych ydów do
obozów zag ady. W ród gwardzistów jego niech tny stosunek do osób
pochodzenia ydowskiego nie zmala . Oddzia , którym dowodzi ,
utrzymywa dobre stosunki z lud mi nale cymi do bandy rabunkowej
pod wodz , ciesz cego si na Lubelszczy nie z s aw , Stanis awa
Kie basy ps. „Dziadek". „Kie basowcy", jak ich nazywano, zajmowali
si g ównie wy apywaniem ydów, stosuj c podst pne metody.
Masowe zbrodnie pope niali dla zysku lub „dla przyjemno ci".
Zachowania obu grup w stosunku do ydów przypomina y
„polowania" z elementami gry taktycznej.
We wrze niu 1943 roku, gdy grupa ydowska nale ca do batalionu
GL „Lemiszewski" wystawi a dwóch wartowników, jednemu z
cz onków bandy Kie basy uda o si ich rozbroi i nast pnie przynie
karabiny do dowództwa, o wiadczaj c: „Gdyby cie mieli wszystkich
takich
nierzy, to by was wybito". Lemiszewski wraz z komendantem III batalionu wykonali osobi cie na ydowskich wartownikach
natychmiastow egzekucj . Nast pnie kuzyn zabitego g no wyrazi

Po yteczny ydowski kryminalista
Szeregi GL-AL zasilali równie przedwojenni pospolici przest pcy.
W o rodkach decyzyjnych kierownictwa komunistycznej partyzantki
panowa w tej materii daleko posuni ty relatywizm. Kierowano si tu
zasad przydatno ci, podobnie zreszt jak w przypadku innych grup
ydów czy stra ników niemieckich obozów. Etos
nierza GL-AL
ciwie nie istnia . Mi dzy lud mi rekrutuj cymi si z „elementu
bandziorskiego" a strukturami komunistycznej konspiracji istnia nawet pewien cichy uk ad, pozwalaj cy dzieli „ upy", tak, aby adna ze
stron nie okaza a si stratna. Lektura dokumentacji wytworzonej przez
konspiracj nie pozostawia co do tego adnych w tpliwo ci.
O ile z regu y ydowskie grupy mia y status gorszych (czasem w
ogóle ich nie uzbrajano), to przypadek, dzia aj cego w Radomskiem,
Izraela Ajzenmana vel Juliana Kaniewskiego ps. „Chytry" i „Julek"
zaliczy mo na do odwrotnych. Do partyzantki komunistycznej trafi
jako yd odbity z aresztu policji pomocniczej ydowskiej w
przeddzie przekazania go w r ce Gestapo. Dodajmy, e by karanym
wi zieniem przedwojennym z odziejem. W 1942 roku wraz z innymi
ydami stanowi 70% stanu osobowego radomskiej GL, operuj cego
w okolicach Przysuchy, Opoczna i Drzewicy. Kariera „Chytrego" w
Okr gu Radom nabra a rozp du, gdy poprzedni dowódca, Zygmunt
Banasik, zosta skazany na kar mierci za liczne nadu ycia, w tym
prac dla Gestapo. Najpierw wi c skonfliktowa si z nast pc
Banasika, Józefem Rogulskim ps. „Wilk", który odszed w inne
rejony, nie zgadzaj c si na uprawiany przez Ajzenmana bandytyzm,
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opini , e „gdyby wiedzia , kto zastrzeli wartowników, to zabi by
go". W efekcie wywi za a si strzelanina, w której pad ranny, a potem
zmar Lemiszewski. Grupa ydowska zosta a za ca kowicie
wymordowana. Raport informacyjny, bez ogródek streszczaj cy
przebieg wydarze ko czy , si nast puj co: „Obecnie nie ma w
naszych oddzia ach ydów i nie przyjmujemy ich, poniewa przynie li nam wielk strat ". Tak e reakcja zwierzchników wydaje si
znamienna dla stosunków panuj cych w oddzia ach GL. G boko
owali oni utraty Lemiszewskiego, który by „bezwzgl dny, je li
chodzi o zdrowie i dobro organizacji". Mordów na ydach w GL nikt
nie rozlicza . Nikt te nie próbowa powstrzymywa narastaj cej fali
antysemityzmu w oddzia ach.

którego ofiarami pada a okoliczna ludno . Nast pnie utworzy
oddzia „Lwy". Po drodze zd
zamordowa jeszcze nieznanego z
nazwiska yda, Siemiona (Symiona) z Drzewicy - konkurenta w
podziale upów. Tak „zr cznemu" i „zaradnemu" dowódcy
powierzono wi c wyj tkowe zadanie. Jego oddzia przeformowano i
nadano mu nazw specgrupy z poleceniem likwidacji cz onków NSZ i
w ogóle bandytyzmu [sic!]. Cho z powierzonej misji Ajzenman
wywi za si . to kierownictwo za rozboje, które uprawia na szeroka
skale, i morderstwa dowódców stoj cych na czele innych oddzia ów
GL-AL., funkcjonariuszy w radomskich lasach, okre li o go mianem
„zaka y Radomia", a koledzy, sarkastycznie, „wielkim atamanem". Z
drugiej strony roztaczano nad nim parasol ochronny w nadziei, e
mo e si jeszcze przyda . Jeden. z wy ej postawionych dowódców
ostrzega nawet Ajzenmana. pisz c do niego: „Podaj Wam do
wiadomo ci, e macie w terenie krwio ercy i ledz za tym, jak si
urabia ludno przeciw Wam i mo e doj do zorganizowanej próby
rozbicia Was." By y to s owa prorocze, lecz zemsta nadci gn a nie od
strony gwardzistów, lecz z NSZ, która rozbi a w 1943 r. oddzia im.
Wary skiego (tak nazywa a si w pó niejszym czasie grupa „Lwy").
Ajzenman przetrwa i z polecenia szefa sztabu „I Brygady AL Ziemi Kieleckiej", kpt. Dawida Kornhendlera vel Adama Korneckiego,
przydzielony zosta do siatki wywiadowczej NKWD, kierowanej
przez Kazimierza Czy a „Chrusta". W nied ugim czasie trafi do
specgrupy NKWD „Nitra", rozpracowuj cej polskie podziemie
poprzez zak adanie siatek szpiegowskich. Po zaj ciu ziem polskich
przez wojska sowieckie Ajzenman podj
w Konskiem prace
polega ca
na
aresztowaniu
dzia aczy
podziemia
niepodleg ciowego, a nast pnie pracowa w UB w Poznaniu. W
PRL trafi jednak do wi zienia, w 1960 roku wydalono go nawet z
PZPR za wykorzystywanie stanowiska do celów osobistych.
Po wojnie Ajzenmanowi i wielu innym spreparowano yciorysy,
które mia y za wiadcza o ich bohaterstwie. Z tych sfabrykowanych
biografii nie dowiemy si jednak ani o tragicznej sytuacji ydów w
lasach wyszkowskich, ani o paradoksach akcji werbunkowych GL,
doprowadzaj cych do licznych konfliktów i mordów na ydach w
oddzia ach, ani o panuj cych w szeregach komunistycznej partyzantki
pospolitym bandytyzmie i samowoli, sankcjonowanych przez jej
kierownictwo.
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Raport nr. 4 Prawa Podmiejska 14. 07. 1943 Wyszków
< _ > teren, w którym grupy operowa y nie posiada lasów, a tylko
zagajniki przeci tnej wielko ci 500 m. na 100 m, obramowane drogami
le nymi. Ten stan rzeczy spowodowa , ze by y niezliczone wypadki
natkni cia si na miejscow ludno <zbieraj
jagody, pas
byd o itd.).
W ten sposób w okolicznych wsiach sta o si wiadomym, w lasach znajduj
si grupy partyzanckie i to grupy ydowskie. Grup polskich okolica ta jeszcze
nie widzia a, a grupa Niko aja jest grup rosyjsk i w dodatku grup o opinii
rabusiów. Nic wi c dziwnego, ze ludno okoliczna nastawiona antysemicko
donios a w adzom niemieckim, e w lasach znajduj si
ydzi i
poinformowa a o miejscach, w których oddzia y znajdowa y si . Wszystkie te
miejsca zosta y nawiedzone przez andarmeri , schrony spalone".
Raport nr 23 Okr g nr 4 pa dziernik 1943
22. IX grupa ydowska, nale ca do Baonu III wystawi a 2 wartowników.
Przechodzi tamt dy jeden cz onek bandy, nie nale cej do adnej
organizacji, rozbroi obu wartowników i przyniós karabiny do oddzia u i
pokaza to kom. Lemiszewskiemu i kom. III Baonu, którzy na miejscy
wykonali wyrok mierci na tych 2 wartownikach. Jeden z ydów,
prawdopodobnie kuzyn jednego z zabitych wyrazi si do kom.
Lemiszewskiego, e gdyby wiedzia kto zastrzeli wartowników to by go
zabi . Wtem kom Lemiszewski wyci gn rewolwer, który si jednak zaci i
wtedy jeden z grupy ydowskiej strzeli i rani Lemiszewskiego w bok
(prawdopodobnie postrzelone nerki). Na dany strza zlecieli si wszyscy
gwardzi ci z III i IV Baonu i widz c rannego porwali za bro i samorzutnie
zacz li strzela do ydowskiej grupy. Kilku jest zabitych reszta zbieg a
(dok adnego raportu na razie nie ma) O dalszej sytuacji i o stanie rannego nic
mi nie wiadomo. Wypadek ten jest bardzo smutny dla nas poniewa w osobie
kom. Lemiszewskiego tracimy dowódc , co ujemnie odbije si .
Raport Jozefa Ma eckiego „S ka"
o akcji Mobilizacyjnej do partyzantki (bez daty)
„Np. Praga w osobie S. przekaza a grup osób, z których jeden
zdecydowany bandyta i demoralizator, wyra aj cy si , e chce sobie nabi
kiesze . Polacy, którzy wysy ani w teren zachowuj si po bandycku,
okradaj swoich wspó towarzyszy ydów (dos ownie) i zostawiaj ich.
Budz bufetow na wódk , ha asuj , zwracaj na siebie uwag .
Charakterystyczne, te gros ludzi przekazywanych by o po linii „.prywatnej”.
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